- Thư mục thông báo sách mới
PHÂN LOẠI SAI
1/. Rèn kĩ năng học tốt toán 3 / Trần Thị Kim Cương, Tạ Hoàng Đồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội,
2018. - 319tr. : hình vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại:
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016762-16763
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032176-32178
2/. Thế chiến I : Truyện tranh / Zhang Wu Shun ch.b. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 176tr. : tranh màu ; 21cm. - (Lược sử thế giới bằng tranh. Dành cho lứa tuổi 10+)
Ký hiệu môn loại:
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016741-16742
3/. Thế chiến II : Truyện tranh / Zhang Wu Shun ch.b. ; Thanh Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 125tr. : tranh màu ; 21cm. - (Lược sử thế giới bằng tranh. Dành cho lứa tuổi 10+)
Ký hiệu môn loại:
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016743-16744
TÔN GIÁO
1/. ANYEN RINPOCHE. Từ giã cuộc đời với tâm an lạc / Anyen Rinpoche ; Thái An dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trong cuốn sách này, Anyen Rinpoche cho chúng ta thông tin thực tiễn, có lợi cả cho
những người tìm kiếm một cái chết kiểu Phật giáo Tây Tạng lẫn những người không theo Phật giáo và
muốn giúp người thân hoặc bạn bè đối diện với cái chết theo truyền thống ấy. Ông khuyến khích
chúng ta tự chịu trách nhiệm như những người tu tập Phật pháp, đánh giá sự tu tập của mình một cách
thành thật, suy ngẫm sâu sắc về vô thường...
Ký hiệu môn loại: 294.3423/T550G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039727
Kho Mượn: MV.058663-58664
2/. Hoa sen trên tuyết / Phóng tác: Nguyên Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 193tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách viết về văn hóa và tâm linh phương Đông, chuyển thể từ tác phẩm của các
học giả phương Tây sau quá trình tìm hiểu và khám phá các giá trị tinh thần từ phương Đông
Ký hiệu môn loại: 294.3/H401S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039728
Kho Mượn: MV.058667-58668
Kho lưu động: LD.024027-24028
3/. MỘC MỘC. Tu tâm : Sáng suốt để giữ mình tĩnh tâm để nghĩ xa / Mộc Mộc ; Dịch: Thành Khang,
Anh Nhi. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách Tu tâm dạy chúng ta tu tâm dưỡng tính theo giáo lý nhà Phật. Từ các ham muốn
vật chất như danh lợi, địa vị, tiền tài, sắc dục đến các ham muốn tinh thần như sức khỏe và an lạc thân
tâm đều được tác giả phân tích, giảng giải thông qua các công án thiền và câu chuyện thực tế đời
thường sinh động, dễ đọc, dễ hiểu
Ký hiệu môn loại: 294.3/T500T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039729
Kho Mượn: MV.058665-58666
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. BAUSSIER, SYLVIE. Tại sao em quan tâm người khuyết tật? : Và mọi giải đáp để chấp nhận sự
khác biệt! / Sylvie Baussier, Clémence Lallemand ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 48tr. : hình vẽ ; 26cm. - (Câu hỏi to - Câu hỏi bé)
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi và giải đáp những thắc mắc liên quan đến người khuyết tật giúp
các em có thêm hiểu biết và yêu thương những người xung quanh mình
Ký hiệu môn loại: 305.908/T103S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016752-16753
Trang 1
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032157-32158
2/. Cải cách thể chế văn hóa Trung quốc từ năm 1978 đến nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu
Phương chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 376tr. ; 21cm
ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: Chương 1. Khái niệm thể chế và nhận thức của Trung
Quốc về cải cách thể chế văn hóa; Chương 2. Thực trạng cải cách thể chế văn hóa Trung Quốc từ năm
1978 đến nay; Chương 3. Dự báo xu hướng cải cách thể chế văn hóa Trung quốc đến năm 2020 một
số kinh nghiệm và gợi mở đối với Việt nam.
Ký hiệu môn loại: 306.40951/C103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039772
Kho Mượn: MV.058719
3/. GRAY, JOHN. Hướng dẫn "sử dụng" nửa kia / John Gray ; Dịch: Võ Huyền My, Nguyễn Hoàng
Ánh. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018. - 397tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Men, women and relationships: Making peace with the opposite sex
Tóm tắt: Trình bày những giá trị để cải thiện các mối quan hệ, nâng cao lòng tự trọng cũng như
thấu hiểu đối phương, giúp bạn mở rộng trái tim để yêu thương và cảm thông, đồng thời trân trọng các
giá trị độc đáo tạo của riêng mỗi người. Học cách tôn trọng thấu hiểu, tôn trọng và chấp nhận sự khác
biệt của nhau
Ký hiệu môn loại: 305.3/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039766
Kho Mượn: MV.058711-58712
4/. JOHNSON, STEVEN. 6 phát minh làm nên thời đại : Thế giới hiện đại được hình thành thế nào ? /
Steven Johnson ; Khương Duy, Linh Chi, Kim Tiến dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 300tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những phát minh khoa học công nghệ như: Thuỷ tinh, làm lạnh, âm thanh,
làm sạch, thời gian và ánh sáng
Ký hiệu môn loại: 303.483/S111P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010367
5/. NGUYỄN THỊ VI KHANH. Câu chuyện nhỏ cuộc sống lớn / Nguyễn Thị Vi Khanh. - H. : Văn học,
2018. - 178tr. : minh họa ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ giúp chúng ta khám phá, lí giải về con người, cuộc sống và thế giới
xung quanh.
Ký hiệu môn loại: 302/C125C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039747
Kho Mượn: MV.058685-58686
6/. Nhà nước kiến tạo phát triển: Lý luận, thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam : Sách chuyên khảo /
Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao (ch.b.), Đào Trí Úc.... - H. : Lý luận Chính trị,, 2017. - 343tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Luật
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển trong thực tiễn trên thế
giới và ở Việt Nam như: Nhà nước kiến tạo - mô hình hiệu quả quản trị quốc gia hiện đại; nhà nước kiến
tạo phát triển - những thách thức thể chế; nhà nước kiến tạo và nhà nước liêm chính; hoàn thiện thể
chế để xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển ở Việt Nam; vấn đề quản trị nhà nước tốt và nhà nước
kiến tạo phát triển...
Ký hiệu môn loại: 302.109597/NH100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010365
7/. Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động của nó đến lối sống người Việt :
Sách tham khảo / Đỗ Lan Hiền (ch.b.), Hoàng Minh Đô, Phùng Thị An Na.... - H. : Chính trị Quốc gia,
2017. - 379tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát về tình hình tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam. Những biến động theo
chiều lịch sử của đất nước và tác động của tôn giáo đến lối sống người Việt trên các phương diện: Hoạt
động sản xuất, kinh doanh, ứng xử với thiên nhiên, ứng xử với xã hội
Ký hiệu môn loại: 306.6/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010369
Trang 2
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8/. PHAN NGỌC. Một thức nhận về văn hóa Việt Nam / Phan Ngọc. - H. : Thế giới, 2018. - 544tr. ;
21cm
Tóm tắt: Trình bày đường lối văn hoá của Việt Nam trên đường hội nhập trong các lĩnh vực: tôn
giáo, văn nghê, quân sự, giáo dục,...
Ký hiệu môn loại: 306.09597/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039746
9/. PHAN NGỌC. Sự tiếp xúc của văn hoá Việt Nam với Pháp / Phan Ngọc. - H. : Thế giới, 2018. 218tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về sự tiếp xúc của văn hoá Việt Nam với Pháp. Nhìn nhận văn hoá và tiếp
xúc văn hoá về những mặt ưu việt của các nền văn hoá Trung Hoa, Pháp, Anh, Mỹ, Đông Nam Á...
Đưa ra những mở đề về sự tiếp thu thích hợp, nhất là tiếp cận của Bác Hồ trong việc tiếp thu ưu điểm
của các nền văn hoá đó và có những đổi mới cần thiết, phù hợp với bối cảnh hiện nay
Ký hiệu môn loại: 303.482597044/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039760
Kho Mượn: MV.058705-58706
10/. STEVE, HARVEY. Cư xử như đàn bà suy nghĩ như đàn ông : Những điều đàn ông thực sự nghĩ về
tình yêu, mối quan hệ, sự gần gũi, và cam kết / Steve Harvey ; Dịch: Trần Hoa, Huyền Vũ. - Tái bản có
bổ sung. - H. : Thanh niên, 2017. - 320tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy tắc, nguyên tắc, những điều cần biết về tư duy đàn ông và các
mối quan hệ những suy nghĩ, hành động, những khám phá mới mẻ vào tâm hồn đàn ông
Ký hiệu môn loại: 306.7/C550X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039759
Kho Mượn: MV.058707-58708
Kho lưu động: LD.024045
11/. TRỊNH THÚY HƯƠNG. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn
hoá từ năm 1996 đến năm 2006 : Sách chuyên khảo / Trịnh Thúy Hương. - H. : Lý luận chính trị, 2018.
- 235tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cơ sở khoa học và thực tiễn của việc hoạch định đường lối văn hoá nói chung và chủ
trương đối ngoại trên lĩnh vực văn hoá nói riêng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự chỉ đạo của Đảng về
việc thực hiện đối ngoại trong lĩnh vực văn hoá từ năm 1996 đến năm 2006. Đánh giá chung về ưu
điểm, thành tựu, hạn chế cũng như một số kinh nghiệm và vấn đề đặt ra trong vấn đề này
Ký hiệu môn loại: 306.09597/Đ106C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039748
Kho Mượn: MV.058701-58702
12/. WEBER, FLORENCE. Lược sử nhân học / Florence Weber ; Phạm Anh Tuấn dịch. - H. : Đại học
Sư phạm; Laboratoire d'excellence TransfertS, 2018. - 343tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm
Tên sách tiếng Pháp: Brève histoire de l'anthropologie, Phụ lục: tr. 303-314. - Thư mục: tr. 315334
Tóm tắt: Trình bày lược sử của nhân học xã hội: Trước khi có bá quyền Châu Âu, phát hiện ra
Châu Mĩ, ý chí hiểu biết, liệu có thể có một môn nhân học của Châu Âu, từ hộp sọ tới văn hoá, thời đại
hoàng kim của nhân học xã hội, các nhà bác học trong sự giằng xé nội tâm, khủng hoảng và đổi mới.
Kết luận bằng việc phân tích những triển vọng lí thuyết mới mẻ và bốn nguyên tắc của nhân học xã hội
Ký hiệu môn loại: 301/L557S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010353
NGÔN NGỮ
1/. BẢO ĐẠT. Nghệ thuật dạy Tiếng Anh hiệu quả : Ways of making English more learnable / Bảo
Đạt, Nguyễn Mạnh Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 135tr. ; 30cm
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp dạy tiếng Anh. Hướng dẫn các kĩ năng dạy từ vựng, ngữ
pháp giao tiếp, nghe, nói, đọc, viết. Cách sáng tạo trong thiết kế bài giảng, thiết kế bài học hiệu quả và
thú vịKý hiệu môn loại: 428/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010375
Kho Mượn: MV.058724-58725
Trang 3

- Thư mục thông báo sách mới
Kho lưu động: LD.024050-24051
2/. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi trắc nghiệm môn tiếng Anh / Nguyễn Thanh Lâm (ch.b.),
Nguyễn Phương Khánh, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Tú Phương. - Tái bản lần thứ 1, Có chỉnh sửa và bổ
sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 293tr. ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 428.0076/CH305L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010372
3/. LÂM HÒA CHIẾM. Từ điển Việt - Hoa / Lâm Hòa Chiếm, Xuân Huy. - Tái bản lần 5. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 470tr. ; 15cm
Ký hiệu môn loại: 495.9223951/T550Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039744
Kho Mượn: MV.058722-58723
4/. LÊ HUY KHOA. Đề thi năng lực Tiếng Hàn Topik / Lê Huy Khoa. - 28cm
ISBN: 9786047358199
T.1. - 2018. - 202tr.
Ký hiệu môn loại: 495.7/Đ250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010373
5/. Đề thi năng lực Tiếng Hàn Topik / Lê Huy Khoa. - 28cm
ISBN: 9786047358199
T.2. - 2018. - 333tr.
Ký hiệu môn loại: 495.7/Đ250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010374
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi trắc nghiệm môn khoa học tự nhiên / Nguyễn Phương Khánh
(ch.b.), Nguyễn Thanh Lâm, Lê Nguyệt Minh, Nguyễn Tú Phương. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ
sung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 435tr. ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 500.76/CH305L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010371
2/. OAKLEY, BARBARA. Cách chinh phục toán và khoa học : Ngay cả khi bạn vừa trượt môn đại số /
Barbara Oakley ; Dịch: Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Thị Kim Phụng. - H. : Thế giới, 2018. - 345tr. ;
24cm
Tên sách tiếng Anh: A mind for numbers
Tóm tắt: Trình bày những phương pháp để nâng cao kỹ năng và kỹ thuật học tập hiệu quả
trong môn toán và khoa học
Ký hiệu môn loại: 501.9/C102C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010378
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. KOLBERT, ELIZABETH. Đợt tuyệt chủng thứ sáu / Elizabeth Kolbert ; Trần Trọng Hải Minh dịch. H. : Tri thức, 2018. - 461tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The sixth extinction: An unnatural history
Tóm tắt: Đưa ra các thử nghiệm và nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân của đợt tuyệt chủng thứ
6, chính là những hành động của con người gây ra với các hệ sinh học và địa hoá học của trái đất như:
thải quá nhiều carbon dioxit, làm axit hoá đại dương, chặt rừng nhiệt đới...
Ký hiệu môn loại: 576.84/Đ467T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039812
2/. LẠI THỊ THUÝ HIỀN. Giáo trình phân loại vi sinh vật / Lại Thị Thuý Hiền. - H. : Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ, 2017. - 108tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu vi sinh vật đại cương. Các khái niệm cơ bản về hệ thống phân loại và các
phương pháp phân loại vi khuẩn
Ký hiệu môn loại: 579.0711/GI-108T
Trang 4
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010376
SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ
1/. Khủng long bí hiểm / Valérie Guidox ; Minh họa: Charlie Pop ; Cao Chi dịch. - H. : Thế giới; Công
ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 23tr. : tranh màu ; 21cm. - (Nhà thông thái nhỏ
Larousse. Cho trẻ 1 - 4 tuổi)
Tóm tắt: Giới thiệu cho trẻ về tên gọi, đặc điểm, tập tính của loài khủng long
Ký hiệu môn loại: 567.9/KH513L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016688-16689
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032066-32067
TOÁN HỌC
1/. LÊ QUANG ÁNH. Định lý cuối cùng của Fermat : Một mật mã huyền bí và định mệnh / Lê Quang
Ánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 205tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử toán học từ thời Babylon liên quan đến định lí Fermat, những câu
chuyện và bài toán về định lí cuối cùng của Fermat
Ký hiệu môn loại: 512.74/Đ312L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039745
Kho Mượn: MV.058726-58727
Kho lưu động: LD.024052-24053
VẬT LÝ
1/. Luyện giải bộ đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia môn vật lí : Theo cấu trúc mới của Bộ Giáo dục và
Đào tạo / Nguyễn Phú Đồng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 446tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 530.0712/L527G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010377
KỸ THUẬT
1/. CHÂU TUYỀN LÂM. 100 cách bảo dưỡng xe ô tô / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Hoàng Yến dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 355tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày)
Tóm tắt: Cuốn sách này giới thiệu 100 bí quyết bảo dưỡng tổng hợp, bão dưỡng tổng hợp, bão
dưỡng bộ phận khởi động, ...
Ký hiệu môn loại: 629.287/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039777
Kho Mượn: MV.058754-58755
2/. MOURIAUX, PIERRE-FRANÇOIS. Đi tè trong không gian? : Và mọi thắc mắc để trở thành phi
hành gia hoàn hảo / Pierre-François Mouriaux ; Minh họa: Halfbob ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 47tr. : hình vẽ ; 26cm. - (Câu hỏi to - Câu hỏi bé)
Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về vũ trụ, du hành vũ trụ, sinh hoạt hàng ngày trên trạm
không gian, những nguy hiểm... và các phi hành gia
Ký hiệu môn loại: 629.4/Đ300T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032161-32162
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. BERMAN, ROBIN. Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con / Robin Berman ;
Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 295tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tình yêu và những giới hạn của cha mẹ trong nuôi dạy con là cuốn cẩm nang hướng
dẫn được viết bằng cả con tim, là cuốn sách nên đọc giúp khuyến khích hoạt động nuôi dạy con có ý
thức, đầy tình yêu thương nhưng luôn nằm trong giới hạn cho phép
Ký hiệu môn loại: 649.1/T312Y
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039790
2/. CAMERON, JULIA. Sáng tạo không áp đặt : 12 bí quyết nuôi dạy con tư duy độc lập / Julia
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
Cameron, Emma Lively ; Bùi Đỗ Nguyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 337tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Sáng tạo không áp đặt là chìa khóa vàng dành cho các phụ huynh muốn
khám phá khả năng sáng tạo của bản thân và của con thông qua các bài tập trải nghiệm thực tiễn dễ
thực hiện. Cuốn sách sẽ đem đến những thay đổi tích cực cho gia đình, sự nhàm chán đã nhường chỗ
cho những hành trình mới đầy thú vị
Ký hiệu môn loại: 649/S106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039796
Kho lưu động: LD.024058-24059
3/. CHÂN THIỆN NHẬT. An nhiên như nắng / Chân Thiện Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa
Văn nghệ, 2018. - 219tr. ; 21cm
Tóm tắt: An yên là ước muốn sâu thẳm trong lòng nhiều người. Không ai có thể cấm cản ta an
yên khi ta thật sự chọn an yên. Ta có thể chạm đến sự an yên bằng cách tự chế tác những niềm vui
nho nhỏ; làm những việc ta yêu thích; tự cho phép mình tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên, thưởng thức
cuộc sống sau những giờ làm việc chăm chỉ; sống hết mình với mỗi phút giây hiện tại...
Ký hiệu môn loại: 646.7/A105N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039792
Kho Mượn: MV.058766
4/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cùng từng là trẻ con - Không cần mẹ phải xúc : Những kiến thức đơn
giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Trần Thị Huế dịch. - H. : Thế giới, 2018. 95tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Thông qua các trò chơi đóng vai, trò chơi hỏi đáp, bài tập thư giãn giúp trẻ biết kiềm
chế cảm xúc, cải thiện thái độ và hành vi.
Ký hiệu môn loại: 649.1/B450M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016724-16725
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032109-32111
5/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cùng từng là trẻ con - Không khóc ở cổng trường : Những kiến thức
đơn giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Ngô Hữu Long dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 104tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Thông qua các trò chơi đóng vai, trò chơi hỏi đáp, bài tập thư giãn giúp trẻ biết kiềm
chế cảm xúc, cải thiện thái độ và hành vi.
Ký hiệu môn loại: 649.1/B450M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016732-16733
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032118-32120
6/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cùng từng là trẻ con - Để con được một mình : Những kiến thức đơn
giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 96tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Thông qua các trò chơi đóng vai, trò chơi hỏi đáp, bài tập thư giãn giúp trẻ biết kiềm
chế cảm xúc, cải thiện thái độ và hành vi.
Ký hiệu môn loại: 649.1/B450M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016730-16731
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032115-32117
7/. DENY, MADELEINE. Bố mẹ cùng từng là trẻ con - "Bái bai" những chiếc bỉm : Những kiến thức
đơn giản cho bố mẹ để giải mã tâm lý con trẻ / Madeleine Deny ; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H. : Thế
giới, 2018. - 96tr. ; 21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Thông qua các trò chơi đóng vai, trò chơi hỏi đáp, bài tập thư giãn giúp trẻ biết kiềm
chế cảm xúc, cải thiện thái độ và hành vi.
Ký hiệu môn loại: 649.1/B450M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016726-16727
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032112-32114
8/. GRAVES, SUE. Hiểu và giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ - Con không thích nhường! / Sue Graves ;
Tranh: Desideria Guicciardimi ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 23cm. - (Tủ sách Kỹ
năng xã hội. Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ)
Trang 6

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 649.7/H309V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016682-16683
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032149-32150
9/. GRAVES, SUE. Hiểu và giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ - Không phải con làm đâu! / Sue Graves ;
Tranh: Desideria Guicciardimi ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 23cm. - (Tủ sách Kỹ
năng xã hội. Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ)
Ký hiệu môn loại: 649.7/H309V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016674-16675
10/. GRAVES, SUE. Hiểu và giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ - Con không sợ tí nào! / Sue Graves ; Tranh:
Desideria Guicciardimi ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 23cm. - (Tủ sách Kỹ năng
xã hội. Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ)
Ký hiệu môn loại: 649.7/H309V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016676-16677
11/. GRAVES, SUE. Hiểu và giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ - Con chẳng vui tí nào! / Sue Graves ; Tranh:
Desideria Guicciardimi ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 23cm. - (Tủ sách Kỹ năng
xã hội. Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ)
Ký hiệu môn loại: 649.7/H309V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016680-16681
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032147-32148
12/. GRAVES, SUE. Hiểu và giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ - Ai là đồ nhát gan? / Sue Graves ; Tranh:
Desideria Guicciardimi ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 23cm. - (Tủ sách Kỹ năng
xã hội. Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ)
Ký hiệu môn loại: 649.7/H309V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016668-16669
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032060-32061
13/. GRAVES, SUE. Hiểu và giúp trẻ chiến thắng nỗi sợ - Sao con không được làm thế? / Sue Graves
; Tranh: Desideria Guicciardimi ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 32tr. ; 23cm. - (Tủ sách
Kỹ năng xã hội. Hiểu về cảm xúc và hành vi của trẻ)
Ký hiệu môn loại: 649.7/H309V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016678-16679
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032151-32152
14/. ROSIE NGUYỄN. Mình nói gì khi nói về hạnh phúc ? / Rosie Nguyễn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 192tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những tâm sự và trải lòng trên hành trình sống và đi, những suy tư về hạnh
phúc, về mục đích sống, và thân phận con người...
Ký hiệu môn loại: 646.723/M312N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039778
Kho Mượn: MV.058750-58751
Kho lưu động: LD.024068-24069
15/. SODERBERG, MARIE TOURELL. Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé : Nghệ thuật sống của người
Đan Mạch / Marie Tourell Soderberg ; Trần Hoàng Sơn Dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp Hồ Chí Minh,
2018. - 183tr. : hình ảnh ; 17cm
Tên sách tiếng Anh : The Danish Art of Happiness hygge
Tóm tắt: Cuốn sách mang lại cho chúng ta niềm vui, sự thư giãn và cảm giác thoải mái, giúp ta
nạp năng lượng để sau mỗi khoảnh khắc hugge ta lại tràn đầy sức mạnh và sẵn sàng đối mặt với khó
khăn thử thách bên ngoài.
Ký hiệu môn loại: 646.7/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039776
Kho Mượn: MV.058744-58745
16/. VÃN TÌNH. Bạn đắt giá bao nhiêu? / Vãn Tình ; Mỹ Linh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 335tr. ;
20cm
Tên sách tiếng Trung: 做一个有风骨的女子
Trang 7

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Gồm 43 câu chuyện xoay quanh các chủ đề tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp...
đến từ chính cuộc sống của tác giả và những người xung quanh. Qua đó giúp bạn có được kỹ năng và
kinh nghiệm tháo gỡ được những vướng mắc trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 646.7/B105Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039783
Kho Mượn: MV.058758-58759
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. ANH TUAN LE. Cuốn sách giúp bạn nhắm mắt bắt được việc / Anh Tuan Le. - H. : Thế giới, 2018.
- 309tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sống khác)
Tóm tắt: Hướng dẫn những kỹ năng để dễ dàng tìm kiếm và có được một công việc phù hợp:
Hiểu rõ khả năng - sở thích của chính mình, hiểu rõ thị trường tìm việc, phát triển chuyên nghiệp mạng
lưới cá nhân và kết nối với cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng viết CV, cách viết Cover Letter...
Ký hiệu môn loại: 650.14/NH114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039779
Kho Mượn: MV.058728-58729
Kho lưu động: LD.024064-24065
2/. CHU CHÍ CƯƠNG. Những bài học đắt giá trong bán hàng / Chu Chí Cương ; Đỗ Thu Thủy dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 362tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những bài học đắt giá, những kinh nghiệm thực tế trong bán hàng giúp cho
người bán hành có những kỹ năng thuần mục ở mức độ cao và giúp cho họ thành công trong sự nghiệp
bán hàng.
Ký hiệu môn loại: 658.85/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039793
Kho Mượn: MV.058742-58743
Kho lưu động: LD.024060-24061
3/. HILL, NAPOLEON. Để thế giới biết bạn là ai / Napoleon Hill ; Dịch: Châu Khánh Tâm, Lê Thị Hồng
Thắm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh
, 2018. - 367tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: How to sell your way through life
Tóm tắt: Nêu các nguyên tắc tâm lý học thực hành được sử dụng trong đàm phán. Nghệ thuật
bán hàng trong tiếp thị dịch vụ cá nhân. Phân tích toàn diện về Henry Ford - một nhân vật đã quảng bá
mình để từ một người nghèo khó trở thành nổi tiếng và giàu có. Giới thiệu cách thức để mọi người có
thể quảng bá bản thân hiệu quả.
Ký hiệu môn loại: 658.85/Đ250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039780
Kho Mượn: MV.058730-58731
4/. JAMSON CHIA. Những bài học không có nơi giảng đường : Chuẩn bị cho cuộc sống hậu tốt
nghiệp / Jamson Chia ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 159tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ đóng vai trò như một người hướng dẫn, một công cụ soi sáng cho
quãng đường tiếp theo cho bạn. Nó sẽ chỉ cho bạn caafnm biết bạn phải làm gì tiếp theo, dạy bạn cách
xây dựng sự nghiệp của riêng mình, tránh mắc phải sai xót đáng tiếc qua những câu chuyện và trải
nghiệm vừa thú vị vừa vô cùng gần gủi của chính tác giả.
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039782
Kho Mượn: MV.058734-58735
Kho lưu động: LD.024076-24077
5/. LEYBA, CARA ALWILL. Mật mã phái đẹp : Để sống sáng suốt, thành công và hạnh phúc / Cara
Alwill Leyba ; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 214tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Girl code
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của chính tác giả dành cho những nữ doanh nhân, nữ
chuyên gia... về cách làm thế nào để xây dựng sự tự tin ở bản thân, nhổ tận gốc sự ganh ghét, sức
mạnh của sự kết nối... Từ đó giúp bạn thành công hơn trong công việc và cuộc sống
Trang 8

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm vượt qua những khó khăn, thông qua những trải nghiệm của
cá
nhân
tác giả
hành
trình trị liệu bản thân - một chuyên gia chăm sóc sức khỏe tinh thần
Khotrên
Đọc:
VN.039794
Số ĐKCB:
nhằm mở ra Kho
Ký hiệu
môn
loại: 658.409082/M124M
Mượn:
MV.058748-58749
Kho lưu động: LD.024110-24111
6/. MAXWELL, JOHN C.. Nghệ thuật kết nối đỉnh cao trong giao tiếp / John C. Maxwell ; Thảo
Nguyên dịch. - H. : Lao động, 2018. - 347tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Everyone communicates, few connect
Tóm tắt: Tổng kết năm nguyên tắc nền tảng về cách thức kết nối với mọi người. Đề xuất năm
ứng dụng hành động giúp kết nối với bất cứ ai - bất kể tuổi tác, kinh nghiệm hay khả năng giao tiếp
Ký hiệu môn loại: 650.13/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039800
7/. MCGRATH, JAMES. Cuốn sách nhỏ về những thuyết quản lý lớn và cách áp dụng / James
McGrath, Bob Bates ; Nguyễn Minh Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 272tr. ; 23cm
ĐTTS ghi : The little book of big management theories and how to use them
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn nhanh chóng giải quyết nhiều loại vấn đề thực tiễn trong quản lý,
trở thành một nhà quản lý giỏi hơn, quyết đoán hơn, tạo động lực và tác động tốt hơn đến nhân viên,
đồng nghiệp, ...
Ký hiệu môn loại: 658.4/C517S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010381
Kho Mượn: MV.058732-58733
8/. NEGORO TATSUYUKI. Mô hình kinh doanh sáng tạo : Từ thành công của amazon đến bước nhảy
đột phá của 7-Eleven / Negoro Tatsuyuki ; Hoàng Linh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. 353tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 351-353
Tóm tắt: Trình bày các chiến lược kinh doanh của nhiều thương nghiệp nổi tiếng (Amazon,
Sony, Southwest...) dựa trên các học thuyết và tư duy logic trong kinh tế học. Từ đó giúp những người
khởi nghiệp đưa ra các ý tưởng kinh doanh mới lạ, nổi bật, thành công trong kinh doanh
Ký hiệu môn loại: 658.4012/M450H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039797
9/. SINGER, BLAIR. Những chú chó bán hàng : Làm bùng nổ thu nhập mà không cần chiến lược tấn
công / Blair Singer ; Xuân Quỳnh dịch. - In lần thứ nhất. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 354tr. :
minh họa ; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết và kỹ năng bán hàng hay nhất từ những kỹ năng về tinh thần
đến cảm xúc của nhiều kiểu người bán hàng trên thế giới, qua đó giúp bạn có thể phát huy tài năng
bẩm sinh của mình và trở thành người dẫn đầu
Ký hiệu môn loại: 658.85/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039781
Kho Mượn: MV.058771-58772
10/. TOSHIFUMI SUZUKI. Tâm lý chiến trong bán lẻ : Cách chinh phục trái tim khách hàng /
Toshifumi Suzuki ; Đỗ Minh Toàn dịch. - H. : Tri thức, 2018. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp toàn bộ các bí kíp, kinh nghiệm của tác giả trong quá trình xây dựng Tập
đoàn 7- Eleven trở thành một đế chế bán lẻ được mệnh danh là chuỗi cửa hàng tiện lợi "đáng sợ" nhất
thế giới: Làm thế nào tạo ra sản phẩm mới, bán hàng là phải thấu hiểu khách hàng, cơ hội sẽ đến với
người chân thành...
Ký hiệu môn loại: 658.8702/T120L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039798
Y HỌC
1/. ASHAROV, SARIT. Trách đời ngang trái - Do mình chứ ai / Sarit Asharov ; Quỳnh Chi dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 267tr. ; 21cm

Trang 9

- Thư mục thông báo sách mới
cho bạn con đường tận hưởng cuộc sống với sự vững vàng và an tĩnh bên trong

Tóm tắt: Chia sẽ những kinh nghiệm giúp các bà mẹ hiểu rõ những biến đổi về tâm lý thai
phụĐKCB:
và Ký hiệu
616.8914/TR102Đ
Khomôn
Đọc:loại:
VN.039774
Số
Kho Mượn: MV.058769-58770
Kho lưu động: LD.024054-24055
2/. GIAI VĂN. 100 cách cấp cứu tại nhà / Giai Văn ; Nguyễn Thị Lệ Quyên biên dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 211tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường ngày)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc nắm được kiến thức cấp cứu, nâng cao năng lực cứu hộ về
kỹ năng cấp cứu trong gia đình, cấp cứu các chứng bệnh thường gặp...
Ký hiệu môn loại: 616.0252/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039799
Kho Mượn: MV.058752-58753
3/. GUERRI, AURÉLIE. Ăn rau bó xôi có khoẻ hơn gấp đôi? : Và mọi giải đáp để biết phải ăn sao cho
khoẻ! / Aurélie Guerri, Halfbob ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 48tr. :
hình vẽ ; 26cm. - (Câu hỏi to - Câu hỏi bé)
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi và giải đáp giúp các em có thêm kiến thức về dinh dưỡng,
món ăn, khẩu phần ăn... có lợi cho sức khoẻ của mình
Ký hiệu môn loại: 613.2/Ă115R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016754-16755
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032159-32160
4/. Hóa lý dược / Phạm Ngọc Bùng (ch.b), Võ Quốc Ánh, Lê Xuân Kỳ..... - H. : Y học, 2018. - 326tr. ;
27cm
Ký hiệu môn loại: 615.1/H401L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010380
5/. HỒ HỮU LƯƠNG. Đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm / Hồ Hữu Lương. - Tái bản lần thứ ba có sửa
chữa và bổ sung. - H. : Y học, 2018. - 251tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những tìm hiểu về bệnh đau thắt lưng và thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Tìm hiểu những
nguyên nhân, chẩn đoán, bệnh căn và phương hướng điều trị
Ký hiệu môn loại: 617.5/Đ105T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024074-24075
6/. KEMPISTY-JEZNACH, EWA. Sách chỉ dành cho đàn ông / Ewa Kempisty-Jeznach ; Phạm Quang
Thiều dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 209tr. ; 20cm
Tóm tắt: Trình bày những khảo sát của tác giả về tác động của nội tiết tố nam đối với toàn bộ
các cơ quan của người đàn ông và biện pháp ngăn chặn tình trạng sụt giảm, khôi phục nồng độ
testosteron thích hợp trong cơ thể đàn ông nhằm chống lại quá trình "đàn bà hoá"
Ký hiệu môn loại: 612.23/S102C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039787
Kho Mượn: MV.058767-58768
Kho lưu động: LD.024066-24067
7/. KNOEPFLER, PAUL. Tế bào gốc : Khám phá cùng nhà khoa học / Paul Knoepfler ; Châu Tiểu
Lan, Dương Thị Thư, Nguyễn Ngọc Kim Vy dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 480tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những khía cạnh vô cùng lý thú nhưng còn gây tranh cãi dữ dội
trong lĩnh vực trị liệu bằng các tế bào gốc....
Ký hiệu môn loại: 616.02774/T250B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010379
8/. MAGEE, SUSAN. Đếm ngược tới ngày gặp con yêu : Cẩm nang mang thai - sinh nở / Susan
Magee ; Mẹ Ong Bông dịch ; Bùi Chí Thương h.đ.. - H. : Thế giới, 2018. - 390tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The pregnancy countdown book : Nine months of practical tips, useful
advice, and uncensored truths

Trang 10
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qua từng ngày, từng giai đoạn thai kỳ; kèm theo một số những thông tin y khoa tổng quát hữu ích của
chuyên gia
Ký hiệu môn loại: 618.2/Đ253N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039785
Kho Mượn: MV.058756-58757
Kho lưu động: LD.024078-24079
9/. MAGICMAMAN. 100 thắc mắc của mọi bà mẹ mới sinh con / Magicmaman ; Nguyễn Thị Kim Anh
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 247tr. ; 20cm. - (Tên sách tiếng Pháp: Les 100 questions
que se posent toutes les mamans)
Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc xoay quanh những vấn đề thường gặp trong cuộc sống của
các bà mẹ mới sinh con như: Những đêm đầu tiên của bé; làm thế nào để giúp bé ngủ ngon giấc?,
cách cho bé ăn, theo dõi tình trạng sức khỏe của bé...
Ký hiệu môn loại: 618.2/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039795
Kho Mượn: MV.058738-58739
Kho lưu động: LD.024062-24063
10/. NGUYỄN VĂN CHƯƠNG. Thực hành lâm sàng thần kinh học / Nguyễn Văn Chương. - H.: Y học. 21cm
T.1 : Khám lâm sàng hệ thần kinh. - 2018. - 210tr.: minh họa
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp khám lâm sàng một số bệnh thần kinh như: khám các dây
thần kinh sọ não, khám chức năng vận động, chức năng cảm giác, khám phối kết hợp vận động và
thăng bằng, chức năng phản xạ, thực vật, hội chứng thắt lưng, hông, màng não và khám bệnh nhân.
Ký hiệu môn loại: 616.8/TH552H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039775
Kho Mượn: MV.058746-58747
11/. PARAMAHANSA YOGANANGA. Sức khỏe không tự đến bệnh tật không tự đi / Paramahansa
Yogananga ; Elifebooks biên tập. - H. : Hồng Đức, 2018. - 203tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách bàn về việc làm sao để có được sức khỏe và duy trì sự khỏe mạnh ấy trong
suốt đời người. Sách mang đến những bài học về lối sống để thấu hiểu cơ thể mình, chỉ cách liên thông
giữa cơ thể với sức mạnh tâm thức ẩn tàng trong cơ thể...
Ký hiệu môn loại: 613.7046/S552K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039784
Kho Mượn: MV.058760-58761
Kho lưu động: LD.024072-24073
12/. Phòng, chống các bệnh thường gặp trong gia đình bằng thảo dược quanh ta / B.s.: Đái Duy Ban
(ch.b.), Lữ Thị Cẩm Vân, Đái Ngân Hà... -. - H.: Thông tin và Truyền thông. - 21cm
ISBN: 9786048029500
T.1 : Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiết niệu, hệ tiêu hoá. - 2018. - 230tr.
Tóm tắt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị theo Tây y, cách phòng ngừa và
những bài thuốc theo kinh nghiệm dân gian và Đông y điều trị 35 bệnh thường gặp của bốn hệ: Hệ
tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiết niệu và hệ tiêu hoá
Ký hiệu môn loại: 615.8/PH481C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039791
Kho Mượn: MV.058740-58741
Kho lưu động: LD.024070-24071
13/. TRƯƠNG HỮU KHÁNH. Hỏi bác sĩ nhi đồng : Giải đáp thắc mắc của cha mẹ về bệnh con nít /
Trương Hữu Khánh. - H. : Thế giới, 2018. - 281tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp một cách có hệ thống toàn bộ những bài viết có tính hỏi đáp giữa
cha mẹ trẻ em và bác sĩ nhi vào trong một cuốn cẩm nang nhỏ, hữu ích, thiết thực, để làm sách gối đầu
giường cho các bà mẹ bỉm sữa.
Ký hiệu môn loại: 618.9223/H428B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039786
Kho Mượn: MV.058736-58737
Trang 11
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Kho lưu động: LD.024056-24057
NGHỆ THUẬT
1/. NGÔ VĂN DOANH. Tháp cổ Champa / Ngô văn Doanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 352tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sau hàng mấy trăm năm bị chìm trong quên lãng, từ cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX,
các ngôi đền tháp cổ Champa mới bắt đầu được các chuyên gia người Pháp thống kê, khảo tả và
nghiên cứu một cách khoa học và hệ thống. Sau những người mở đầu mà tiêu biểu là kiến trúc sư H.
Parmentier, từ những năm 40 của thế kỷ XX đến nay, nhiều thế hệ các nhà khoa học tiếp theo của
Pháp, của Việt Nam và của các nước khác trên thế giới đã giải mã dần dần những bí ẩn của những
ngôi đền tháp cổ Champa mà người Chăm cũng như người Việt, do không giải thích và hiểu được, đã
thêu dệt thành những sự tích và truyền thuyết dân gian ly kỳ
Ký hiệu môn loại: 726/TH109C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010382
Kho Mượn: MV.058773-58774
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. HOÀNG LỘC. 1 giờ thành ảo thuật gia / Hoàng Lộc. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ. - 19cm
T.5. - 2018. - 24tr.
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 7 màn ảo thuật với các đạo cụ đơn giản
như biến mất đồng xu đơn giản, đâm kim xuyên bong bóng, lấy đồ vật từ túi giấy không... có kèm theo
các hình minh hoạ
Ký hiệu môn loại: 793.8/M458G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016765-16766
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032185-32187
2/. HOÀNG LỘC. T.6. - 2018. - 24tr.
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 7 màn ảo thuật với các đạo cụ đơn giản
như biến mất đồng xu đơn giản, đâm kim xuyên bong bóng, lấy đồ vật từ túi giấy không... có kèm theo
các hình minh hoạ
Ký hiệu môn loại: 793.8/M458G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016767-16768
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032188-32190
3/. HOÀNG LỘC. T.7. - 2018. - 24tr.
Tóm tắt: Giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách thực hiện 7 màn ảo thuật với các đạo cụ đơn giản
như biến mất đồng xu đơn giản, đâm kim xuyên bong bóng, lấy đồ vật từ túi giấy không... có kèm theo
các hình minh hoạ
Ký hiệu môn loại: 793.8/M458G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016769-16770
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032191-32193
4/. MAI LUÂN. Tự học chơi cờ vua : Nước đi đầu tiên của nhà vô địch / Mai Luân. - H. : Thể dục thể
thao, 2018. - 247tr. : hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về cờ vua: Bàn cờ, quân cờ, luật chơi, các dạng
chiếu hết một mình, những nguyên tắc chơi cờ và xác định giá trị của các quân, triển khai quân, tàn
cuộc.Ký hiệu môn loại: 794.147/T550H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039789
Kho Mượn: MV.058775-58776
5/. WINFREY, OPRAH. Những điều tôi biết chắc / Oprah Winfrey ; Kim Diệu dịch. - H. : Thế giới,
2017. - 231tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: What I know for sure
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế hữu ích của tác giả Opral Winfrey về kĩ năng kết
nối, thuyết trình, diễn xuất trước truyền hình, khám phá khả năng bản thân để đạt được thành công
trong công việc
Ký hiệu môn loại: 791.45028092/NH556Đ
Trang 12
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039788
Kho Mượn: MV.058777-58778
Kho lưu động: LD.024080-24081
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AKAMITSU AWAMURA. Biên niên sử đế chế Alexis / Akamitsu Awamura ; Minh hoạ: Tamago No
Kimi ; Thảo Chan dịch. - H.: Thế giới. - 18cm
T.1 : Kiêu hùng rung chuyển trời đất. - 2018. - 341tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.636/B305N
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.058639-58640
2/. AKIRA. Nhật ký giấc mơ / Akira ; Kikiyama nguyên tác ; Arisaka Ako minh họa ; Phạm Tiết Nguyên
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 292tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/NH124K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039820
Kho Mượn: MV.058779-58780
3/. ASAMI ISHIMOCHI. Cánh cửa mặt trăng : Tiểu thuyết / Asami Ishimochi ; Song Tâm Quyên dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 352tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/C107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039849
Kho Mượn: MV.058867-58868
4/. BAE YOUNG KOOG. Yêu thương bằng con tim, không phải bằng lý trí : Tản văn / Bae Young
Koog ; Thục Anh dịch. - H. : Văn học, 2018. - 238tr. ; 19cm
Tên sách tiếng Anh: The temperature of love
Ký hiệu môn loại: 895.78508/Y606T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039804
Kho Mượn: MV.058792-58793
Kho lưu động: LD.024102-24103
5/. Bố ơi đừng sợ : Truyện tranh / Truyện : Bạch Băng ; Tranh : Cher Jiang ; Thanh Tâm dịch. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450-Ơ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016633-16634
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032036-32037
6/. BÙI CẨM LINH. Chuyện bên rìa thế giới : Truyện dài / Bùi Cẩm Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 258tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039836
Kho Mượn: MV.058824-58825
Kho lưu động: LD.024128-24129
7/. C.A.N'S. 12 chòm sao và mảnh ghép bí mật / C.A.N'S. - H. : Thế giới. - 334tr. : hình ảnh ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039811
8/. CASSIDY, ANNE. Truy tìm JJ : Tiểu thuyểt / Anne Cassidy ; Hoàng Kim dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2018. - 274tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Looking for JJ
Ký hiệu môn loại: 823.9/TR523T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039848
Kho Mượn: MV.058820-58821
9/. Câu chuyện về bàn chân : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Genichiro Yagyu ; Chi Anh
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 29tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản)
Tên sách tiếng Anh: Those soles of your feet
Ký hiệu môn loại: 895.63/C125C
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016637-16638
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032014-32015
10/. Câu chuyện về lỗ mũi : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 8 tuổi / Genichiro Yagyu ; Chi Anh dịch.
- H. : Phụ nữ, 2018. - 29tr. : tranh vẽ ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản)
Tên sách tiếng Anh: Those holes in your nose
Ký hiệu môn loại: 895.63/C125C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016696-16697
11/. Chiến lược luyện thi THPT - Bộ đề thi môn ngữ văn / Nguyễn Tú Phương (ch.b.), Nguyễn Thanh
Lâm, Nguyễn Phương Khánh, Lê Nguyệt Minh.. - Tái bản lần thứ 1, chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2018. - 439tr. ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 807.6/CH305L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010383
12/. Chuột con đổi mẹ : Truyện tranh / Truyện : Bạch Băng ; Tranh : Cher Jiang ; Thanh Tâm dịch. H. : Phụ nữ, 2018. - 37tr. : tranh màu ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/CH519C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016635-16636
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032038-32039
13/. CLARE, CASSANDRA. Tiểu thư đêm huyền / Cassandra Clare ; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - 21cm
T.2 : Phần 1 series : Trò lừa xảo quyệt. - 2018. - 561tr.
Ký hiệu môn loại: 823.92/T309T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039826
Kho Mượn: MV.058816-58817
14/. CLARE, CASSANDRA. Tiểu thư đêm huyền / Cassandra Clare ; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - 21cm
T.1 : Phần 1 serirs : Trò lừa xảo quyệt. - 2018. - 417tr.
Ký hiệu môn loại: 823.92/T309T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039825
Kho Mượn: MV.058814-58815
15/. Có gì đâu mà buồn : Truyện ngắn - thơ / Trần Khánh Minh Sơn, Raxu Nguyễn, Đào Thu Hà..... Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - văn nghệ, 2018. - 124tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92208/C400G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039846
Kho Mượn: MV.058808-58809
Kho lưu động: LD.024108-24109
16/. Coco - Khúc nhạc diệu kì : Truyện tranh / Tranh, lời: Nhóm tác giả, hoạ sĩ Disney-Pixar ; Dương
Sam dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 96tr. : tranh màu ; 24cm. - (Tranh truyện màu đồng hành với phim
hoạt hình)
Ký hiệu môn loại: 813/C419-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016655-16656
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032030-32031
17/. COMPAGNON, ANTOINE. Bản mệnh của lí thuyết : Văn chương và cảm nghĩ thông thường /
Antoine Compagnon ; Người dịch: Lê Hồng Sâm, Đặng Anh Đào. - In lần thứ 2. - H. : Đại học sư phạm
Hà Nội, 2018. - 415tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 809/B105M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039821
Kho Mượn: MV.058853-58854
18/. DUGONI, ROBERT. Căn hầm tối : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni ; Thu Phong dịch. - H. :
Văn học, 2018. - 511tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: My sister's grave: A novel
Ký hiệu môn loại: 813.6/C115H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039852
Kho Mượn: MV.058861-58862
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19/. DUGONI, RORERT. Hơi thở cuối cùng : Tiểu thuyết trinh thám / Rorert Dugoni ; Phạm Minh
Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 512tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/H462T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039809
Kho Mượn: MV.058873-58874
20/. DƯƠNG NGHIỄM MẬU. Sợi tóc tìm thấy / Dương Nghiễm Mậu. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2018. 194tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/S462T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039818
Kho Mượn: MV.058800-58801
21/. Đại minh anh liệt truyện / Lan Phương dịch. - H. : Văn học, 2018. - 824tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Trung: 大明英列传
Ký hiệu môn loại: 895.13/Đ103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010386
22/. ĐẶC LÔI TÂY HỒ. Này! Nhìn thấy tai rồi kìa : Truyện tranh / Đặc lôi Tây Hồ. - H.: Thanh niên. 21cm
T.2. - 2018. - 3000tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.13/N112N
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.058785-58786
23/. ĐẶNG ANH ĐÀO. Nghiên cứu và thưởng thức văn học Pháp / Đặng Anh Đào. - H. : Đại học Sư
phạm, 2018. - 202tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về văn học Pháp qua các chủ đề, tác giả nổi tiếng như Jean-Jacques
Rousseau, Stendhal, Victor Hugo, Honoré de Balzac...
Ký hiệu môn loại: 840.9/NGH305C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010384
Kho Mượn: MV.058842-58843
24/. ĐỖ PHẤN. Bâng quơ một thời Hà Nội : Tản văn / Đỗ Phấn. - H. : Nxb. Trẻ, 2018. - 244tr. ; 20cm
ĐTTS ghi: Hà Nội trong mắt một người
Ký hiệu môn loại: 895.92284/B122Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039805
Kho Mượn: MV.058794-58795
Kho lưu động: LD.024104-24105
25/. ENOCH, SUZANNE. Mùa giáng sinh hạnh phúc : Tiểu thuyết / Suzanne Enoch ; Dạ Thảo dịch. H. : Lao động, 2018. - 454tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Rules to catch a devilish duke
Ký hiệu môn loại: 813.6/M501G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039845
Kho Mượn: MV.058877-58878
26/. GALLAGHER, B. J.. Có điều kiện cứ thể hiện : Chuyện công ở xứ cụt / B. J. Gallagher, Warren H.
Schmidt ; Nguyễn Đức Nhật biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 188tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: A peacock in the land of penguins, Văn học hiện đại
Tóm tắt: Mỹ
Ký hiệu môn loại: 813.54/C400Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024118-24119
27/. GÀO. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi : Tản văn / Gào, Minh Nhật. - H. : Thế giới, 2017. - 237tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/CH513T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039832
Kho Mượn: MV.058781-58782
Kho lưu động: LD.024094-24095
28/. GARI. Yêu thử : Truyện ngắn / Gari. - H. : Thanh niên, 2018. - 216tr. ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 895.92234/Y259T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039844
Kho Mượn: MV.058869-58870
Kho lưu động: LD.024086-24087
29/. GODEAU, NATACHA. Những cuộc phiêu lưu của Don Quixote lừng danh và giám mã Sancho
Panza : Dựa theo tác phẩm của Miguel de Cervantès / Chuyển thể: Natacha Godeau, Jean-Sébastien
Blanck ; Minh hoạ: Jonathan Bousmar ; Phong Thu dịch. - H. : Văn học, 2018. - 156tr. : tranh vẽ ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'histoire des admirables Don Quichotte et Sancho Pança
Ký hiệu môn loại: 843/Nh556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016738
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032121-32122
30/. HIGASHINO KEIGO. Ảo dạ / Higashino Keigo ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 581tr.
; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/A108D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010392
31/. Hình tuợng bộ đội cụ hồ trong văn học nghệ thuật Việt Nam đương đại / Nguyễn Thị Tố Ninh chủ
biên. - H. : Văn học, 2018. - 302tr. ; 21cm
ĐTTS ghi : Hộ đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
Ký hiệu môn loại: 895.92209/H312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039833
Kho Mượn: MV.058787-58788
32/. HOÀNG THIẾU PHỦ. Chuyện 'cười' Hoàng Thiếu Phủ / Hoàng Thiếu Phủ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.2. - 2018. - 351tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.922734/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039829
Kho Mượn: MV.058828-58829
33/. HOÀNG THIẾU PHỦ. Chuyện 'cười' Hoàng Thiếu Phủ / Hoàng Thiếu Phủ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.3. - 2018. - 236tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.922734/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039828
Kho Mượn: MV.058832-58833
34/. HOÀNG THIẾU PHỦ. Chuyện 'cười' Hoàng Thiếu Phủ / Hoàng Thiếu Phủ. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.
Trẻ. - 20cm
T.1. - 2018. - 352tr.: minh họa
Ký hiệu môn loại: 895.922734/CH527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039830
Kho Mượn: MV.058830-58831
35/. HUỲNH THẮNG. Đừng để cô ấy cô đơn / Huỳnh Thắng. - H. : Phụ nữ, 2018. - 195tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/Đ556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039815
Kho Mượn: MV.058863-58864
Kho lưu động: LD.024116-24117
36/. JINIE LYNK. Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi : Tản văn / Jinie Lynk. - H. : Văn học, 2018. 243tr. ; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt)
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/T515T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039837
Kho Mượn: MV.058826-58827
Kho lưu động: LD.023965-23966, LD.024126-24127
37/. KEIGO HIGASHINO. Trước khi nhắm mắt / Keigo Higashino ; Phương Chi dịch. - H. : Thanh niên,
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2018. - 396tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/TR557K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039810
Kho Mượn: MV.058796-58797
38/. KENNEDY, DOUGLAS. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua / Douglas Kennedy ; Nguyễn Bích Lan dịch.
- H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 480tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813/N452Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010390
Kho Mượn: MV.058855-58856
39/. Khúc nhạc lòng tặng ba : Truyện tranh / Peter H. Reynolds ; Toto dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 32tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 4+)
Ký hiệu môn loại: 813/KH506N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016684-16685
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032062-32063
40/. LÊ MINH QUỐC. Số đỏ Lý Toét Xuân Tóc Đỏ tân kỳ dị truyện : Truyện & chuyện cam đoan đọc
là cười / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 281tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/S450Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024112-24113
41/. LÊ NGUYÊN CẨN. Diện mạo phê bình văn học phương Tây thế kỉ XX / Lê Nguyên Cẩn. - H. : Đại
học Sư phạm, 2018. - 404tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 396-399
Tóm tắt: Giới thiệu các trường phái lý luận phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX; phê bình
ngữ văn học Đức và phê bình xã hội học thể kỉ XX, phê bình phân tâm học, phê bình luận đề và phê
bình ý thức...
Ký hiệu môn loại: 809/D305M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010388
42/. LƯ TƯ HẠO. Đợi đi vết thương nào rồi cũng lành / Lư Tư Hạo ; Liêu Dương Ca dịch. - H. : Phụ nữ,
2018. - 325tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/Đ462Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039816
Kho Mượn: MV.058865-58866
43/. MAKOTO YAMADA. Chiếc hộp cứu thương : Hướng dẫn cách xử lý vết thương : Dành cho trẻ từ 3
- 8 tuổi / Makoto Yamada ; Minh hoạ: Genichiro Yagyu ; Chi Anh dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 30tr. :
tranh vẽ ; 25cm. - (Tủ sách Người mẹ tốt. Ehon Nhật Bản)
Tên sách tiếng Anh: First aid for children
Tóm tắt: Hướng dẫn mẹ và bé biết cách xử lý các vết thương khi bị bỏng, bị xây xát, bị dằm
đâm, các vết cắt nhỏ, chảy máu cam, nấc, đầu bị va đập...
Ký hiệu môn loại: 895.63/CH303H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016698-16699
44/. MAURENSIG, PAOLO. Ván cờ đổi mạng / Paolo Maurensig ; Lê Đình Chi dịch. - H. : Lao động,
2018. - 205tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 853/V105C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039555
Kho Mượn: MV.058258-58259
Kho lưu động: LD.024114-24115
45/. MORRISSETTE, BRUCE. Những tiểu thuyết của Robbe-Grillet / Bruce Morrissette ; Lời tựa:
Roland Barthes ; Từ Huy dịch. - In lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 250tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về nghệ thuật, tư tưởng, sự sáng tạo trong sáng tác của Robbe Grillet
thông qua một số tác phẩm tiêu biểu: các bài lí luận (giai đoạn 1953-1962), Những chiếc tẩy (1953), Kẻ
nhòm trộm (1955), Ghen (1957), Trong mê cung (1959), Năm ngoái ở marienbad (1961)
Ký hiệu môn loại: 843.914/NH556T
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039843
Kho Mượn: MV.058818-58819
Kho lưu động: LD.024088-24089
46/. NAKAMURA KOU. Tôi không thể viết tiểu thuyết / Nakamura Kou, Nakata Eiichi ; Mai Khanh
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 290tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 僕は小説が書けない
Ký hiệu môn loại: 895.636/T452K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039838
Kho Mượn: MV.058834-58835
47/. Nấm mỡ quên bài tập : Truyện tranh / Kể: Nguyên Hương ; Vẽ: Kat. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 32tr. : tranh màu ; 20cm. - (Nấm mỡ ở thị trấn nấm)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/N120M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016664-16665
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032056-32057
48/. NGUYỄN BẢO TRUNG. Nắng / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Hà Nội, 2018. - 153tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/N116
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039806
Kho Mượn: MV.058806-58807
49/. NGUYỄN KHẮC PHÊ. Số phận không định trước : Tự truyện / Nguyễn Khắc Phê. - H. : Nxb. Hội
nhà văn, 2018. - 437tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283403/S450P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010385
Kho Mượn: MV.058838-58839
50/. NGUYỄN NGỌC THUẦN. Vì tình yêu phù phiếm : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Thuần. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 210tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/V300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039808
Kho Mượn: MV.058871-58872
Kho lưu động: LD.024120-24121
51/. NGUYỄN SIÊU. Cô đơn để trưởng thành : Nhật ký từ nước Mỹ / Nguyễn Siêu. - H. : Hà Nội, 2018.
- 200tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039840
Kho Mượn: MV.058847-58848
Kho lưu động: LD.024082-24083
52/. NGUYỄN TẤN PHÁT. Ngôi sao hộ mệnh : Tiểu thuyết tự truyện / Nguyễn Tấn Phát. - Tái bản có
chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh. : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 399tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223423/NG452S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039847
Kho Mượn: MV.058822-58823
53/. NGUYỄN THỊ NGỌC HẢI. Chuyện nhà tôi - Bao giờ bước tới bờ vui ? / Nguyễn Thị Ngọc Hải. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 312tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039824
Kho Mượn: MV.058789
Kho lưu động: LD.024090-24091
54/. NGUYỄN THU HƯƠNG. Mình tự làm được đấy! : Kỹ năng tự lập cho trẻ / Nguyễn Thu Hương ;
Khánh Chi minh họa. - H. : Phụ nữ, 2018. - 76tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/M312T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016662-16663
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032054-32055
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55/. NGUYỆT CHU. Người canh giữ phù dung : Tập truyện ngắn lịch sử / Nguyệt Chu. - H. : Văn học,
2017. - 163tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG558C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039835
Kho Mượn: MV.058810-58811
Kho lưu động: LD.024084-24085
56/. Nhân gian tất cả đều là gặp gỡ : Tản văn / Thập Điểm Độc Thư ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội, 2018. - 333tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 时间一切, 都是遇见, Văn học hiện đại
Tóm tắt: Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH121G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039850
57/. NOMURA MIZUKI. Lễ tốt nghiệp của cô gái văn chương / Nomura Mizuki ; Ngọc Quang dịch. - H.
: Văn học, 2018. - 415tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.6/C450G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039851
Kho Mượn: MV.058851-58852
58/. Ôn luyện thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 môn ngữ văn / Lã Nhâm Thìn, Nguyễn Thị
Nương. - H. : Đại học sư phạm, 2018. - 228tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 807/Ô454L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010389
Kho Mượn: MV.058840-58841
59/. PHAN TRIỀU HẢI. Mỗi người một chỗ ngồi / Phan Triều Hải. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018.
- 184tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M452N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039842
Kho Mượn: MV.058849-58850
Kho lưu động: LD.024100-24101
60/. PHONG LÊ. 85 chân dung văn hoá văn chương Việt / Phong Lê. - H. : Thông tin và Truyền
thông, 2018. - 797tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp, giới thiệu và nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 85 gương mặt tiêu biểu
của văn hoá, văn chương, học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm,
Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ...
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T104M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010387
61/. PHÙNG QUÁN. Tôi đã trở thành nhà văn như thế nào ? / Phùng Quán. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn
hóa - văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 196tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/T452Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039819
Kho Mượn: MV.058798-58799
62/. PONTI, CLAUDE. Nghìn bí mật của gà con / Claude Ponti ; Nhụy dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2018. - 32tr. ; 25cm
Ký hiệu môn loại: 843/NGH311B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016639-16640
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032052-32053
63/. QUẾ HƯƠNG. Nước mắt hạt bụi / Quế Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 220tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/N557M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039822
Kho Mượn: MV.058802-58803
Kho lưu động: LD.024122-24123
64/. SCHMITT, ERIC EMMANUEL. Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran / Eric Emmanuel Schmitt ;
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Nguyễn Đình Thành dịch. - H. : Văn học, 2018. - 77tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 834/Ô455-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039814
Kho Mượn: MV.058812-58813
65/. SHUSUKE MICHIO. Ratman - Bản sao chép lỗi : Tiểu thuyết / Shusuke Michio ; Thuỳ Dương
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 311tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/R110M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039839
Kho Mượn: MV.058846
Kho lưu động: LD.024096-24097
66/. SUGG, ZOE. Cô nàng online / Zoe, Sugg : Ngô Thanh Lam dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 419tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Girl online
Ký hiệu môn loại: 823.92/C450N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039817
Kho Mượn: MV.058857-58858
67/. TẦN MINH. Pháp y Tần Minh / Tần Minh ; Hương Ly dịch. - H.: Văn hóa. - 21cm
T.1 : Người gác đêm. - 2018. - 551tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/NG558G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039813
68/. Tháng ngày của mẹ con mình : Truyện tranh / Peter H. Reynolds, Alison McGhee ; Toto dịch. H. : Kim Đồng, 2018. - 40tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 4+)
Ký hiệu môn loại: 813/TH106N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016686-16687
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032064-32065
69/. TODOROV, TZEVAN. Dẫn luận về văn chương kì ảo / Tzevan Todorov ; Dịch: Lê Hồng Sâm,
Đặng Anh Đào. - In lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 212tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: "Introduction à la littérature fantastique"
Tóm tắt: Nghiên cứu về các thể loại văn chương, định nghĩa về cái kì ảo, phân tích cái lạ và cái
thần diệu, thơ và ám dụ, diễn ngôn kì ảo, đề tài của cái kì ảo: dẫn luận...
Ký hiệu môn loại: 801/D121L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024106-24107
70/. TODOROV, TZEVAN. Dẫn luận về văn chương kì ảo / Tzevan Todorov ; Dịch: Lê Hồng Sâm,
Đặng Anh Đào. - In lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Đại học sư phạm, 2018. - 212tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: "Introduction à la littérature fantastique"
Tóm tắt: Nghiên cứu về các thể loại văn chương, định nghĩa về cái kì ảo, phân tích cái lạ và cái
thần diệu, thơ và ám dụ, diễn ngôn kì ảo, đề tài của cái kì ảo: dẫn luận...
Ký hiệu môn loại: 801/D121L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039834
Kho Mượn: MV.058844-58845
71/. TRANG NGUYỄN. Trở về nơi hoang dã / Trang Nguyễn ; Đào Văn Hoàng minh họa. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 379tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/TR460V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039801
72/. Trảng đất trống : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni ; Đỗ Hoàng Nguyên dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 423tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/Đ124T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039831
Kho Mượn: MV.058783-58784
73/. Treo mặt trời : Truyện tranh / Truyện : Bạch Băng ; Tranh : Lý Dung ; Hương Hương dịch. - H. :
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Phụ nữ, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử phát hiện và nghiên cứu, đặc trưng di tích, di vật khảo cổ học
và khảo
Ký hiệu
loại: 895.13/TR205M
Kho môn
lưu động:
LDTN.016760-16761
Số
ĐKCB:
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032167-32168
74/. TRỊNH THỊ LAN. Văn bản và dạy học dọc hiểu văn bản ở trường học : Vận dụng vào dậy học
truyện dân gian / Trịnh Thị Lan. - H. : Đại học sư phạm, 2017. - 216tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 807.1/V115B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010391
Kho Mượn: MV.058859-58860
Kho lưu động: LD.024130-24131
75/. Truyện ngắn đặc sắc 2018 / Phan Thị Vàng Anh, Nguyễn Ngọc Tư, Hồ Anh Thái.... - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 260tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/TR527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039803
Kho Mượn: MV.058875-58876
Kho lưu động: LD.024124-24125
76/. TỬ KIM TRẦN. Người truy tìm dấu vết : Tiểu thuyết trinh thám / Tử Kim Trần ; Vũ Thị Hà dịch. - H.
: Văn học, 2018. - 457tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/NG558T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039802
77/. VŨ MINH ĐỨC. Sài gòn chữ vội trên vai : Tản văn / Vũ Minh Đức. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh
: Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 147tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039827
Kho Mượn: MV.058836-58837
78/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Cơm thầy cơm cô và cạm bẫy người / Vũ Trọng Phụng. - H. : Văn học,
2017. - 198tr. ; 21cm. - (Danh tác Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 895.9227/C463T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039841
Kho Mượn: MV.058790-58791
Kho lưu động: LD.024098-24099
79/. ZELDA. Lúc nào cũng là quá muộn / Zelda. - H. : Phụ nữ, 2018. - 140tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/L504N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039823
Kho Mượn: MV.058804-58805
Kho lưu động: LD.024092-24093
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. Afghanistan ngày nay / Ngô Xuân Bình, Lê Thị Hằng Nga (ch.b.), Nguyễn Lê Thy Thương.... - H. :
Khoa học xã hội, 2018. - 395tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về Afghanistan và tình hình chính trị, an ninh, kinh tế, chính sách
đối ngoại của Afghanistan
Ký hiệu môn loại: 958.1/A102G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039855
Kho Mượn: MV.058888
Kho lưu động: LD.024136-24137
2/. BÙI CHÍ HOÀNG. Khảo cổ học Nam Bộ - Thời sơ sử / Bùi Chí Hoàng (ch.b.), Nguyễn Quốc Mạnh,
Lê Hoàng Phong. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 939tr. : minh hoạ ; 27cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học vùng Nam Bộ, Thư mục: tr.
637-382. - Phụ lục: tr. 723-939
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cổ học Nam Bộ - thời sơ sử, đặc trưng, niên đại và quan hệ văn hoá
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ thế
kỷ XĐKCB:
Ký hiệuKho
mônĐọc:
loại:VV.010400
959.7701/KH108C
Số
3/. ELLSBERG, DANIEL. Tài liệu mật: Hồi ký về cuộc chiến tranh Việt Nam và vụ tiết lộ hồ sơ lầu
năm góc / Daniel Ellsberg ; Quang Dzoãn dịch. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 600tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Secrects: A memoir of Vietnam and the Pentagon papers
Tóm tắt: Cuốn sách thể hiện góc nhìn đa diện về cuộc chiến tranh Việt nam qua con mắt của
một người Mỹ tham chiến ...
Ký hiệu môn loại: 959.7043373/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010399
Kho Mượn: MV.058879
4/. Hồ Chí Minh tên Người sống mãi / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 258tr. ; 21cm. (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)
Tóm tắt: Giới thiệu về những năm tháng hoạt động của Bác Hồ ở nước ngoài. Những câu
chuyện Bác Hồ với chiến sĩ, thiếu nhi. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè quốc tế.
Ký hiệu môn loại: 959.704092/H450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039858
Kho Mượn: MV.058886-58887
Kho lưu động: LD.021954-21959, LD.024132-24133
5/. Hướng dẫn ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông chuyên đề lịch sử : Dành cho học
sinh lớp 10,11,12 và giáo viên... / Trần Huy Đoàn, Trần Thuỳ Chi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2018. - 414tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 959.70076/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010403
Kho Mượn: MV.058764-58765
6/. LÊ ĐÌNH PHỤNG. Khảo cổ học Champa : Khai quật và phát hiện : Champa archeology :
Excavations and discoveries / Lê Đình Phụng. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 635tr. ; 28cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Khảo cổ học
Tóm tắt: Giới thiệu những giá trị của nền văn hoá Champa thông qua tập hợp sơ lược các kết
quả khai quật khảo cổ học hơn một thế kỷ qua, từ cuộc khai quật đầu tiên diễn ra vào đầu thế kỷ XX:
Sơ lược về lịch sử và văn hoá Champa, những cuộc khai quật trước năm 1975, những cuộc khai quật
sau năm 1975...
Ký hiệu môn loại: 959.7/KH108C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010401
7/. NGUYỄN DUY CẦN. Văn minh Đông phương và Tây phương / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tái
bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 165tr. ; 19cm. - (Tủ sách Triết học phương Đông)
Tóm tắt: Vận dụng những quy luật vận hành vũ trụ của người phương Đông để chỉ ra những cái
hay, cái dở trong đặc tính của nền văn minh Đông phương và Tây phương, từ đó hướng đến xây dựng
một nền văn minh dung hoà giữa Đông và Tây
Ký hiệu môn loại: 909/V115M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039857
Kho Mượn: MV.058884-58885
8/. NGUYỄN MINH TƯỜNG. Lịch sử Việt Nam phổ thông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.4 : Từ năm 1593 đến năm 1858. - 2018. - 340tr.: bảng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm
1593 đến năm 1858
Ký hiệu môn loại: 959.70272/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010396
9/. NGUYỄN MINH TƯỜNG. Lịch sử Việt Nam phổ thông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.3 : Từ thế kỷ X đến năm 1593. - 2018. - 572tr.: bảng
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đến năm 1593
Ký hiệu môn loại: 959.702/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010395
10/. NGUYỄN THÀNH LÊ. Cuộc đàm phán Pari về Việt Nam (1968 - 1973) / Nguyễn Thành Lê.. Xuất bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 317tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đấu tranh tại bàn đàm phán đòi Mỹ chấm dứt ném bom và các
hành động chống Việt Nam dân chủ cộng hoà, hội nghị bốn bên và hiệp định Paris về chấm dứt chiến
tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.7043/C514Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039856
Kho Mượn: MV.058762-58763
11/. Những biến đổi văn hoá dòng họ người Việt thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu
trường hợp dòng họ Bùi ở Thịnh Liệt - Hà Nội) / Nguyễn Quang Lê (ch.b.), Phan Văn Hoàn, Nguyễn Thị
Huệ, Nguyễn Thị Tô Hoài. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 233tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàm lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Văn hoá
Tóm tắt: Tổng quan những vấn đề lý luận và lịch sử - văn hoá dòng họ người Việt. Khái quát về
phường Thịnh Liệt, Hà Nội; những biến đổi văn hoá dòng họ Bùi ở đây và những tác động, xu hướng
biến đổi văn hoá dòng họ
Ký hiệu môn loại: 929.20959731/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039853
Kho Mượn: MV.058882-58883
Kho lưu động: LD.024134-24135
12/. POISSON, EMMANUEL. Quan và lại ở Miền Bắc Việt Nam : Một bộ máy hành chính trước thử
thách (1820 - 1918 ) / Emmanuel Poisson ; Đào Hùng, Nguyễn Văn Sự dịch. - H. : Tri thức, 2018. 461tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nghiêm cứu về nhà nước và bộ máy hành chính Việt Nam thế kỷ XIX - đầu
thế kỷ XX, tìm hiểu cuộc cải cách chế độ quan trường và chứng minh tính tiên tiến, năng động của hệ
thống quản lý....
Ký hiệu môn loại: 959.7/QU105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010402
13/. Lịch sử Việt Nam phổ thông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.1 : Từ tiền sử đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng. - 2018. - 384tr.: bảng
Tóm tắt: Trình bày tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm
40 - 43), thông qua phân tích các di chỉ khảo cổ học, từ đó phục dựng lại bức tranh về nền văn hoá bản
địa với sự ra đời của nhà nước như: Văn hoá Đông Sơn và sự ra đời nhà nước Văn Lang - Âu Lạc, văn
hoá Sa Huỳnh và sự hình thành nhà nước Lâm Ấp - Chămpa, văn hoá Đồng Nai - Tiền Óc Eo và sự ra
đời vương quốc Phù Nam - Chân Lạp...
Ký hiệu môn loại: 959.701/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010393
14/. Lịch sử Việt Nam phổ thông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.2 : Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X. - 2018. - 296tr.: bảng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ khởi
nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỷ X
Ký hiệu môn loại: 959.7013/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010394
15/. Lịch sử Việt Nam phổ thông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.5 : Từ năm 1858 đến năm 1930. - 2018. - 560tr.: bảng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm
1858 đến năm 1930
Ký hiệu môn loại: 959.7028/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010397
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16/. TẠ THỊ THÚY. Lịch sử Việt Nam phổ thông. - H.: Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.6 : Từ năm 1930 đến năm 1945. - 2018. - 432tr.: bảng
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề, những sự kiện cơ bản nhất trong lịch sử Việt Nam từ năm
1930 đến năm 1945
Ký hiệu môn loại: 959.703/L302S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010398
17/. Truyện tranh lịch sử: Võ Thị Sáu nữ anh hùng Đất Đỏ / Lời: Nguyễn Thị Thu Hương ; Tranh: Tạ
Lan Hạnh. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục, 2017. - 31tr. : truyện tranh ; 24cm. - (Truyện
tranh lịch sử)
Ký hiệu môn loại: 959.7/TR527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.014638-14643, LDTN.016657-16658
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032032-32033
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. DI LI. Bình minh ở Sahana : Du ký / Di Li. - H. : Phụ nữ, 2018. - 311tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách kể về những quốc gia mà cô đã đi qua trong năn 2017 và 2018 , sẽ truyền
cảm hứng cho những độc giả đồng bào của cô, trải nghiệm cuộc sống đáng nhớ nhất...
Ký hiệu môn loại: 914.04/B312M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039854
Kho Mượn: MV.058880-58881
2/. NGUYỄN CHÍ LINH.. Bốn mùa trên xứ Phù Tang : Du ký Nhật Bản / Nguyễn Chí Linh.. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 503tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu những địa danh nổi tiếng, dòng lịch sử, đặc điểm văn hoá và tính cách con
người Nhật Bản theo trục thời gian bốn mùa trong năm
Ký hiệu môn loại: 915.2/B454M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039859
CHÍNH TRỊ
1/. CHU HỒNG THANH. Lòng dân hướng về biển , đảo / Chu Hồng Thanh, Bùi Phúc Hải. - H. : Thông
tin và truyền Thông, 2018. - 302tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết từ các sự kiện, Phong trào, hội nghị, hội thảo .Thể hiện tấm
lòng trong biển cả lòng dân ngày đêm hướng về biển, đảo, thể hiền lòng yêu nồng nàn của mình với
quê hương, đất nước và ý chí cùng toàn dân tộc quyết tâm bảo veeh chủ quyền biển , đảo.
Ký hiệu môn loại: 320.109597/L431D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010362
2/. HOÀNG KHẮC NAM. Giáo trình nhập môn quan hệ quốc tế / Hoàng Khắc Nam. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2018. - 251tr. : minh hoạ ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Khoa Quốc
tế học
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về quan hệ quốc tế như chủ thể, quyền lực, hệ
thống quốc tế, công cụ trong quan hệ quốc tế, các hình thức và tính chất chủ yếu của quan hệ quốc tế
như xung đột và chiến tranh, hợp tác và hội nhập...
Ký hiệu môn loại: 327.0711/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010370
Kho Mượn: MV.058681-58682
3/. NGUYỄN XUÂN CƯỜNG. Cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc hai thập niên đầu thế kỷ XXI /
Nguyễn Xuân Cường (ch.b.), Chu Thuỳ Liên, Trần Thu Minh.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 275tr. ;
21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản cải cách thể chế chính trị ở Trung Quốc khi bước
sang thế kỷ XXI, cải cách thể chế chính trị thập niên đầu thế kỷ XXI, cải cách thể chế chính trị từ đại hội
XVIII, nhận xét, triển vọng và bài học kinh nghiệm cải cách thể chế chính trị của Trung Quốc
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Ký hiệu môn loại: 320.951/C103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039767
Kho Mượn: MV.058703-58704
Kho lưu động: LD.024048-24049
4/. Tìm hiểu các quy định pháp luật dành cho bí thư Đoàn / Nguyễn Phương tổng hợp. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 391tr. ; 27cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm những phần sau:Phần thứ nhất: Luật Thanh niên và văn bản
hướng dẫn thi hành.Phần thứ hai: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực
hiện.Phần thứ ba: Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)...
Ký hiệu môn loại: 324.597/T310H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010355
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. V. I. Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Lê Quốc Lý (ch.b.), Hoàng Chí Bảo, Dương Văn
Bóng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 663tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quố gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài viết làm rõ vai trò, tư tưởng của V. I. Lênin về thời đại ngày nay, về
chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, về xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đối ngoại, an ninh,
quốc phòng và xây dựng Đảng kiểu mới
Ký hiệu môn loại: 335.4346/V000-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010354
KINH TẾ
1/. BOYLE, MARK. Sống không cần tiền / Mark Boyle ; Dịch: Hiền Võ, Uyên Phương. - H.: Đại học
Kinh tế Quốc dân. - 24cm
T.1 : Người đi ngược dòng. - 2018. - 207tr.
Tóm tắt: Trình bày quan điểm và quy tắc của tác giả về cách sống tiết kiệm, những mẹo vặt
hữu dụng để sống thoải mái như: Vì sao sống không cần tiền, luật chơi, chuẩn bị nền tảng, đêm trước
ngày không mua gì nữa...
Ký hiệu môn loại: 332.024/S455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010358
2/. BOYLE, MARK. Sống không cần tiền / Mark Boyle ; Dịch: Hiền Võ, Uyên Phương. - H.: Đại học
Kinh tế Quốc dân. - 24cm
T.2 : Bài học của vua Midas. - 2018. - 375tr.
Tóm tắt: Mô tả và trình bày những suy nghĩ, lối sống và những trải nghiệm của tác giả với quan
điểm không cần tiền bạn vẫn có thể có tất cả
Ký hiệu môn loại: 332.021/S455K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010359
3/. Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và
gợi mở đối với Việt Nam / Hoàng Thế Anh (ch.b.), Nguyễn Mai Phương, Nguyễn Thanh Giang.... - H. :
Khoa học xã hội, 2018. - 207tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Thư mục: tr.
196-207
Tóm tắt: Nghiên cứu những cải cách DNNN ở Trung Quốc trước và sau Đại hội XVIII ĐCS
Trung Quốc; phân tích tư duy, chủ trương, chính sách mởi của Đảng và Chính phủ Trung Quốc về cải
cách DNNN sau Hội nghị Trung ương 3 khoá XVIII ĐCS Trung Quốc; đánh giá thực tiễn thành công,
hạn chế trong cải cách DNNN ở Trung Quốc sau Đại hội XVIII ĐCS Trung Quốc đến năm 2016. Đồng
thời, so sánh những điểm tương đồng cũng như khác biệt về cải cách DNNN ở Việt Nam và Trung
QuốcKý hiệu môn loại: 338.7490951/C103C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039768
Kho Mượn: MV.058713-58714
4/. CHÂU TUYỀN LÂM. 100 cách tiết kiện năng lượng tại nhà / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Hoàng
Yến
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biên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 327tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường gặp)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả có thể học được cách tiết kiệm năng lượng từ những chi tiết
nhỏ trong cuộc sống hằng ngày....
Ký hiệu môn loại: 333.7917/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039754
Kho Mượn: MV.058691-58692
5/. Chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc - Gợi ý cho Việt
Nam / Hoàng Minh Lợi (ch.b.), Lê Đình Chỉnh, Phạm Hồng Thái.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 247tr.
; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á
Tóm tắt: Trình bày hệ thống và lý giải các vấn đề liên quan tới chính sách phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Qua đó, gợi ý, đề xuất chính sách và giải pháp đối
với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 331.11095/CH312S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039755
Kho Mượn: MV.058677-58678
Kho lưu động: LD.024029-24030
6/. CUNNINGHAM, LAWRENCE A.. Những bài học đầu tư từ Warren Buffett / Lawrence A.
Cunningham ; Dịch: Hải Thịnh... ; Minh Phương h.đ.. - H. : Lao động, 2018. - 319tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The essays of Warren Buffett : Lessons for corporate America
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết, kinh nghiệm của Warren Buffett trong việc xác định vai trò thích hợp
của nhà quản trị doanh nghiệp với vai trò nhà quản lý vốn đầu tư, vai trò thích hợp của cổ đông với tư
cách là nhà cung cấp và chủ sở hữu vốn cùng những bài học thực tế về mua bán sáp nhập, kế toán và
thuế
Ký hiệu môn loại: 332.6/NH556B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010363
7/. ĐẶNG THỊ PHƯƠNG HOA. Hình thức khu kinh tế liên kết với chính phủ nước ngoài: Mô hình phát
triển hiệu quả trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Phương Hoa. - H. : Chính trị quốc gia,
2018. - 330tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày các loại hình khu kinh tế trên thế giới và thực tiễn khu kinh tế liên kết với
chính phủ nước ngoài. Khảo sát, đánh giá các hình thức khu kinh tế liên doanh ở Việt Nam. Đề xuất
một số giải pháp khả thi xây dựng các hình thức khu kinh tế liên kết tại Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 337.597/H312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039773
8/. ĐỖ THIÊN KÍNH. Bất bình đẳng mức sống ở nông thôn qua sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia
đình / Đỗ Thiên Kính. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 191tr. : bảng, đồ thị ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học, Phụ lục: tr. 181-186. Thư mục: tr. 187-191
Tóm tắt: Trình bày thực trạng bất bình đẳng về mức sống giàu nghèo; thực trạng về sử dụng
đất nông nghiệp; sử dụng đất nông nghiệp ở các hộ giàu nghèo
Ký hiệu môn loại: 339.4709597091734/B124B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039771
Kho Mượn: MV.058717-58718
9/. GATES, MARK. Bitcoin - Bong bóng tài chính hay tương lai của tiền tệ / Mark Gates ; Bùi Đức Anh
dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018. - 274tr. ;
21cm
Tên sách tiếng Anh: Bitcoin: Complete guide to bitcoin. Understand everything from getting
started with bicoin, sending and receiving bitcoin to mining bitcoin
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về bitcoin như: Bitcoin là gì, tiền là gì, lịch sử hình
thành bitcoin, cách thức hoạt động của bitcoin, lợi ích của bitcoin, rủi ro và bất lợi của bitcoin, các loại
ví bitcoin, khám phá blockchain bitcoin, khai thác trong blockchain, ethereum, bitcoin cash và các loại
tiền mã hoá khác, ảnh hưởng và tương lai của bitcoin
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Ký hiệu môn loại: 332.4/B314C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039750
10/. GIAI VĂN. 100 cách tiết kiệm tiền / Giai Văn ; Phi Thị Dung biên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. 251tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường gặp)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả nắm được các kĩ năng về tiết kiệm tiền trong mọi tình huống...
Ký hiệu môn loại: 332.024/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039756
Kho Mượn: MV.058697-58698
11/. Một số yếu tố tâm lý của người nông dân ảnh hưởng tới việc chuyển đổi phương thức sản xuất
nông nghiệp theo hướng hiện đại : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Vân Anh (ch.b.), Lê Thị Thanh Hương,
Trần Anh Châu.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 295tr. : bảng, biểu đồ ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học, Thư mục: tr. 289- 295
Tóm tắt: Làm rõ một số yếu tố tâm lý và một số yếu tố tác động đến tâm lý của người nông dân
trong chuyển đổi phương thức sản xuất nông nghiệp hiện đại. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu những
yếu tố tâm lý tiêu cực và phát huy những yếu tố tâm lý tích cực đến chuyển đổi phương thức sản xuất
nông nghiệp hiện đại
Ký hiệu môn loại: 338.16209597/M458S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039763
Kho Mượn: MV.058720-58721
Kho lưu động: LD.024046-24047
12/. Nghiên cứu so sánh chính sách nông nghiệp ở Trung Quốc, Thái Lan, Israel và bài học kinh
nghiệm cho Việt Nam / Phạm Thị Thanh Bình (ch.b.), Vũ Thị Quế Anh, Lê Tố Hoa.... - H. : Khoa học xã
hội, 2018. - 271tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý luận, thực tiễn, chính sách về phát triển nông nghiệp bền vững
củaTrung Quốc, Thái Lan, Israel và Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 338.1095/NGH305C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039762
Kho Mượn: MV.058675-58676
Kho lưu động: LD.024037-24038
13/. Ôn luyện trắc nghiệm môn địa lí lớp 11 / Lê Thông (ch.b.), Ứng Quốc Chỉnh, Trần Thị Hoa, Đỗ
Thị Thanh Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 112tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 330.91/Ô454L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010357
Kho Mượn: MV.058669-58670
Kho lưu động: LD.024035-24036
14/. PHAN XUÂN DŨNG. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư - Cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết
kiệm / Phan Xuân Dũng. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 247tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về các cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật, cách mạng khoa học và
công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp; cuộc cách mạng lần thứ tư - sự xuất hiện, ảnh hưởng và
những đặc trưng cơ bản; thế giới, Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Ký hiệu môn loại: 338.09597/C102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010368
15/. Phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại gắn với xoá đói giảm nghèo bền vững / Lê Anh Vũ,
Nguyễn Đức Đồng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Tâm.... - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 426tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang
trại. Thực trạng phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại ở Tây Nguyên. Quan điểm, giải pháp phát triển
kinh tế hộ, kinh tế trang trại gắn với giảm nghèo bền vững ở Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Ký hiệu môn loại: 338.1/PH110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039757
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16/. Quản lý tài chính cá nhân và khởi nghiệp / Đinh Thị Thanh Vân, Nguyễn Đăng Tuệ (ch.b.), Trần
Thị Vân Anh.... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2018. - 267tr. : minh hoạ ; 24cm
Thư mục: tr. 247-267
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài chính cá nhân và
khởi nghiệp, vấn đề đào tạo quản lý tài chính cá nhân và khởi nghiệp tại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 332.024/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010356
17/. SOICHIRO HONDA. Honda - Sức mạnh của những giấc mơ / Soichiro Honda ; Như Ý dịch. - Tái
bản lần 2. - H. : Lao động, 2018. - 267tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những triết lý sống của Soichiro Honda được ông đúc kết từ hàng chục năm
gây dựng và chèo lái tập đoàn Honda. Qua đó, phần nào hiểu được cuộc đời và con người, sự nỗ lực và
sự thành công của nhà lãnh đạo doanh nghiệp tài ba này
Ký hiệu môn loại: 338.762920952/H430D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039769
Kho Mượn: MV.058683-58684
Kho lưu động: LD.024039-24040
18/. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược : Sách tham khảo /
Neeklakantan Ravi, Lê Văn Cương, Đinh Xuân Lý... ; B.s.: Lê Văn Toan (ch.b.).... - H. : Chính trị Quốc
gia, 2017. - 446tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về chặng đường 45 năm phát triển quan hệ ngoại giao, đối tác
chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều lĩnh vực hợp tác về chính trị - ngoại
giao, kinh tế - thương mại, quốc phòng - an ninh, văn hoá nghệ thuật, giao lưu nhân dân...
Ký hiệu môn loại: 330.428597054/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010364
19/. VIGNA, PAUL. The truth machine : Blockchain và tương lai của tiền tệ / Paul Vigna, Michael J.
Casey ; Trinh Lan dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 551tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The truth machine: The blockchain and the future of everything
Tóm tắt: Tìm hiểu các hình thái tiền tệ và lý giải nguồn gốc, sự phát triển, chức năng, tiềm năng
của tiền ảo đồng thời phân tích về những thách thức của tương lai tiền ảo đối với trật tự kinh tế toàn cầu
Ký hiệu môn loại: 332.178/TR522H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039753
PHÁP LUẬT
1/. Luật đầu tư hiện hành (Luật năm 2014, sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017) = Current law on
investment (Law in 2014, amended and supplemented in 2016, 2017) : Song ngữ Việt - Anh. - H. :
Chính trị Quốc gia; Thông tấn xã Việt Nam, 2018. - 234tr. : bảng ; 21cm
Phụ lục: tr. 89-109
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật đầu tư năm 2014 sửa đổi, bổ sung năm 2016 gồm: Những quy
định chung và quy định cụ thể về bảo đảm đầu tư; ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; hoạt động đầu tư tại Việt
Nam; hoạt động đầu tư ra nước ngoài; quản lí nhà nước về đầu tư và tổ chức thực hiện
Ký hiệu môn loại: 346.59709202632/L504Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039758
Kho Mượn: MV.058689-58690
Kho lưu động: LD.024033-24034
2/. Luật quản lý nợ công : Có hiệu lực từ 01-07-2018. - H. : Giao thông Vận tải, 2018. - 70tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung luật quản lí nợ công bao gồm 49 điều với các phần qui định chung,
nhiệm vụ quyền hạn của quốc hội, chính phủ, các cơ quan nhà nước khác và trách nhiệm của tổ chức,
cá nhân trong quản lí nợ công, quản lí nợ chính phủ, quản lí bảo lãnh chính phủ quản lí nợ của chính
quyền địa phương, tổ chức thông tin về nợ công
Ký hiệu môn loại: 343.597/L504Q
Kho Đọc: VN.039765
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Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.058709-58710
3/. Luật quy hoạch : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. - H. : Lao động, 2018. - 86tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những quy định cụ thể về lập quy hoạch; thẩm
định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và cung cấp thông tin quy hoạch; thực hiện đánh giá, điều
chỉnh quy hoạch; quản lý nhà nước về quy hoạch và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.59704/L504Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024041-24042
4/. Luật Thủy sản : Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 / Minh Ngọc sưu tầm - giới thiệu. - H. :
Lao Động, 2018. - 135tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách luật thủy sản có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 gồm 9 chương: Chương 1.
Những quy định chung, Chương 2. Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Chương 3. Nuôi trồng thủy
sản ...
Ký hiệu môn loại: 346.59704/L504T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024031-24032
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. CHÂU TUYỀN LÂM. 100 cách xử trí tình huống nguy cấp / Châu Tuyền Lâm ; Nguyễn Thị Lệ
Quyên biên dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 267tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường gặp)
Tóm tắt: Cuốn sách giúp độc giả nắm được các kĩ năng cơ bản tự cứu để thoát hiểm trong
những tình huống khẩn cấp một cách nhanh nhất...
Ký hiệu môn loại: 363.1/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039751
Kho Mượn: MV.058695-58696
2/. DƯƠNG VĂN TRUNG. 100 cách phòng tránh bị mắc lừa / Dương Văn Trung ; Phi Thị Dung biên
dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 295tr. ; 21cm. - (Kỹ năng xử lý tình huống thường gặp)
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn đề phòng lừa đảo rất hữu ích, mỗi trò lừa đảo đều là những trò
các bạn từng trải ,giúp chúng ta vạch trần những chiêu thức của kẻ lừa đảo mà còn có thể giúp bạn
nhận ra lời gợi ý trong đó...
Ký hiệu môn loại: 364.163/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039752
Kho Mượn: MV.058693-58694
3/. HOÀNG ANH TÚ. Cùng con nhận biết và phòng chống bạo hành - Con yêu, bố mẹ luôn ở đây! :
Dành cho bố mẹ, thầy cô giáo và trẻ em dưới 16 tuổi / Hoàng Anh Tú b.s. ; Minh hoạ: Đậu Quyên. - H. :
Thế giới; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2018. - 79tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Cùng con trưởng thành)
Tóm tắt: Tìm hiểu những kiến thức cơ bản về bạo hành trẻ em như: Bạo hành thể chất, bạo
hành tình dục, bạo hành tâm lý, bỏ bê, lạm dụng. Giới thiệu cách nhận diện trẻ bị bạo hành và những
bước cùng con đối phó để vượt qua cú sốc khi bị bạo hành. Giáo dục những kỹ năng giúp trẻ không bị
bạo hành
Ký hiệu môn loại: 362.76/C513C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016666-16667
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032058-32059
4/. PHẠM THỊ OANH. Người bệnh ung thư đi tìm ý nghĩa cuộc sông / Phạm Thị Oanh. - In lần thứ 3 có
chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 131tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách phân tích tâm lý người bệnh từ đó giúp người bệnh đối diện và vượt qua nỗi
sợ bệnh ung thư, tìm được ý nghĩa cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 362.196994/NG558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039642, VN.039764
Kho Mượn: MV.058464-58465, MV.058699-58700
Kho lưu động: LD.023347-23348
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GIÁO DỤC
1/. Cuộc sống, là gì nhỉ? / Viết lời: Oscar Brenifier ; Minh họa: Jerome Ruillier ; Phạm Thị Xuân Lam
dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 96tr. : minh họa ; 21cm. - (Tư duy cùng bé)
Tóm tắt: Tư duy cùng bé là một bộ sách cần thiết đối với các bậc cha mẹ không muốn cung
cấp cho con mình những trả lời rập khuôn, sẵn có, mà muốn đồng hành cùng trẻ trong trò chơi đầy thú
vị tư duy.
Ký hiệu môn loại: 372.21/T550D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016722-16723
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032107-32108
2/. Gì thế nhỉ? - An toàn là trên hết ! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Monika Eharenreich, Sabine
Schuck ; Tranh: Katia Kiefer ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016773-16774
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032196-32197
3/. Gì thế nhỉ? - Bác sĩ chẳng đáng sợ ! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Birgit Bondarenko ; Tranh:
Katja Kiefer ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016783-16784
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032206-32207
4/. Gì thế nhỉ? - Bí mật của màn đêm ? : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Tatjana Marti ; Tranh:
Christian Jeremies, Fabian Jeremies ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016779-16780
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032202-32203
5/. Gì thế nhỉ? - Chăm rèn luyện sức khỏe : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Monika Eharenreich ;
Tranh: Angela Glokler ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016771-16772
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032194-32195
6/. Gì thế nhỉ? - Có gì ở xưởng sửa xe thế ? : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Stefanie Steinhorst ;
Tranh: Sebastian Coenen ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016777-16778
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032200-32201
7/. Gì thế nhỉ? - Công trường thật náo nhiệt : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Monika Ehrenreich ;
Tranh: Stefan Richter ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016789-16790
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032212-32213
8/. Gì thế nhỉ? - Đi thăm vườn bách thú : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Birgit Bondarenko ; Tranh:
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Svetlana Loutsa ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016785-16786
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032208-32209
9/. Gì thế nhỉ? - Mình đi nha sĩ nào ! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Sabine Stauber ; Tranh:
Svetlana Loutsa ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016781-16782
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032204-32205
10/. Gì thế nhỉ? - Mua sắm thật là vui ! : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Monika Eharenreich; Tranh:
Angela Glokler ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016775-16776
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032198-32199
11/. Gì thế nhỉ? - Yêu thương động vật nuôi : Dành cho lứa tuổi 3 đến 6 / Lởi: Monika Ehrenreich ;
Tranh: Svetlana Loutsa ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 16tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện khám phá đầu tiên cho trẻ từ 3 tuổi cùng chủ đề đến đời
sống thực tế,câu đố thú vị kèm đáp án dưới ô lật, mô hình hỏi đáp phù hợp cho trẻ...
Ký hiệu môn loại: 372.21/GI-000T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016787-16788
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032210-32211
12/. PHAN THỊ HẠNH MAI. Tâm lí học sinh tiểu học / Phan Thị Hạnh Mai (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh. - H.
: Đại học Sư phạm, 2017. - 160tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát những vấn đề về hiện tượng tâm lý người, sự phát triển và phương pháp tìm
hiểu tâm lý học sinh tiểu học. Phân tích sự phát triển, đặc điểm một số thuộc tính tâm lý của nhân cách
học sinh, sự phát triển nhận thức và sự phát triển xã hội của học sinh tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.18019/T120L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010360
Kho Mượn: MV.058645-58646
Kho lưu động: LD.024138-24139
13/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III / Hoàng
Đức Minh, Nguyễn Thị Mỹ Trinh (ch.b.), Lê Mỹ Dung.... - H. : Giáo dục, 2017. - 271tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: Gồm các kiến thức về chính trị, quản lí nhà nước và kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp
chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp đáp ứng nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, chức năng nghề
nghiệp của giáo viên mầm non hạng III
Ký hiệu môn loại: 372.11/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010366
Kho Mượn: MV.058671-58672
14/. Tớ là CEO nhí - Chia sẻ là hạnh phúc : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện tranh /
Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016649-16650
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032024-32025
15/. Tớ là CEO nhí - Có lao động mới có thu hoạch : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện
tranh / Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016653-16654
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032028-32029
16/. Tớ là CEO nhí - Kiếm tiền bằng những cách nào? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé:
Truyện tranh / Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016651-16652
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032026-32027
17/. Tớ là CEO nhí - Làm sao để tiết kiệm tiền? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện
tranh / Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016647-16648
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032022-32023
18/. Tớ là CEO nhí - Nhật kí chi tiêu : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện tranh / Nguyễn
Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016645-16646
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032020-32021
19/. Tớ là CEO nhí - Quyên góp là yêu thương : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện
tranh / Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016643-16644
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032018-32019
20/. Tớ là CEO nhí - Thế nào là chi tiêu hợp lí? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé: Truyện
tranh / Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 39tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/T460L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016641-16642
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032016-32017
21/. TRẦN DIÊN HIỂN. Cơ sở toán học của môn toán tiểu học / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Thuỷ
Chung. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 308tr. ; 24cm
Tóm tắt: Đề cập những cơ sở của ngôn ngữ toán học ở tiểu học: Mệnh đề, phép logic, suy luận
logic... Giới thiệu phương pháp thống kê trong nghiên cứu khoa học giáo dục: Khái niệm, ước lượng
tham số, kiểm định giả thiết, yếu tố thống kê. Trình bày cơ sở toán học của các yếu tố hình học, tập
hợp số, phương pháp giải trong môn toán tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.7/C460S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010361
Kho Mượn: MV.058673-58674
22/. Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980
Books, 2017. - 194tr. : hình vẽ ; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan và phương pháp chung thiết lập bản đồ tư duy. Hướng dẫn chi
tiết, cụ thể để ứng dụng bản đồ tư duy trong thi cử, học tập. Cung cấp những phương án tiếp cận, sử
dụng, tối ưu hoá bản đồ tư duy theo sở thích, nhu cầu, mục tiêu của riêng bạn
Ký hiệu môn loại: 371.30281/Ư556D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039749
Kho Mượn: MV.058715-58716
Kho lưu động: LD.024043-24044
23/. VƯƠNG THỤC NHI. Một góc thế giới, bốn bề đại dương : Cẩm nang du học Australia / Vương
Thục Nhi. - H. : Thế giới; Công ty Sách Alpha, 2018. - 223tr., 16tr. ảnh màu ; 21cm. - (Tủ sách Trải
nghiệm du học)
Tóm tắt: Tìm hiểu những thông tin cần thiết khi du học tại Australia như các bậc học, học bổng,
việc làm, chỗ ở kèm theo danh sách địa chỉ, số điện thoại và website thiết yếu hỗ trợ xuyên suốt quá
trình chuẩn bị và theo học tại đây
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Ký hiệu môn loại: 370.1160994/M458G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039770
Kho Mượn: MV.058679-58680
24/. WILLINGHAM, DANIEL T.. Đọc vị thiên hạ, lọc những cú lừa : Dành cho các bậc phụ huynh :
Làm thế nào để biết phương pháp giáo dục nào thực sự phù hợp cho con bạn? / Daniel T. Willingham ;
Lê Diệp Thanh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 380tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: When can you trust the experts? : How to tell good science from
bad in education
Tóm tắt: Gồm những lập luận, cách đánh giá thận trọng các nghiên cứu giáo dục với niềm tin
chân thành, hiểu thế nào là nghiên cứu khoa học, giáo dục là một lĩnh vực phải được xây dựng trên cơ
sở bằng chứng...
Ký hiệu môn loại: 370.72/Đ419V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039761
Kho Mượn: MV.058687-58688
25/. Yêu thương, là gì nhỉ? / Viết lời: Oscar Brenifier ; Minh họa: Serge Bloch ; Trần Thị Khánh Vân
dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 96tr. : minh họa ; 21cm. - (Tư duy cùng bé)
Tóm tắt: Tư duy cùng bé là một bộ sách cần thiết đối với các bậc cha mẹ không muốn cung
cấp cho con mình những trả lời rập khuôn, sẵn có, mà muốn đồng hành cùng trẻ trong trò chơi đầy thú
vị tư duy.
Ký hiệu môn loại: 372.21/T550D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016720-16721
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032105-32106
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. HATSUE NAKAWAKI. Thế giới cổ tích Nhật Bản / Hatsue Nakawaki ; Minh hoạ: Michinori Naro ;
Như Nữ dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 255tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.20952/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032012-32013
2/. TRẦN MINH THƯƠNG. Hương sắc miền Tây / Trần Minh Thương, Bùi Túy Phượng. - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 324tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Đời sống của người miền Tây, Phong tục, tín ngưỡng dân gian, đời
sống của người miền Tây trong văn học dân gian...
Ký hiệu môn loại: 390.095977/H561S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010352
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. NGỌC TRÂN. Đường vào phóng sự báo chí : Sách tham khảo / Ngọc Trân. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Là nhà báo giảng dạy về báo chí, tác giả luôn tâm niệm mình phải hướng dẫn cho sâu
nhưng dễ hiểu. Qua đó hỗ trợ được nhiều bạn trẻ vững bước vào nghề báo - một nghề hấp dẫn...
Ký hiệu môn loại: 070.43/Đ561V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039743
Kho Mượn: MV.058631-58632
Kho lưu động: LD.024005-24006
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. TRÉDEZ, EMMANUEL. Mạng xã hội? : Và mọi thắc mắc của bạn về việc kết nối / Emmanuel
Trédez ; Minh họa: Halfbob ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 47tr. : hình
vẽ ; 26cm. - (Câu hỏi to - Câu hỏi bé)
Tóm tắt: Trả lời các câu hỏi về mạng xã hội mà các bạn nhỏ (và cả người lớn) thường hay đặt
ra, giúp các bạn nhỏ nắm được khả năng, ưu nhược điểm và cách sử dụng hiệu quả các dịch vụ mạng
xã hội
Ký hiệu môn loại: 006.754/M106X
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016748-16749
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032153-32154
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. Hoá ra, sự thật sau cùng là tổn thương : Một đại dương của những nỗi đau thẳm sâu trong thiên tài
nói dối / Oopsy. - H. : Thế giới; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2018. - 346tr. : hình vẽ
; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ cách thức nhận biết và thoát ra khỏi cạm bẫy của sự tổn thương, của những
nỗi đau - kết quả của sự dối lừa - nhằm giúp bản thân vừa sống chân thật lại vừa có thể thấu hiểu và
đồng cảm với những nỗi đau quanh ta
Ký hiệu môn loại: 158.1/H401R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039736
Kho Mượn: MV.058635-58636
2/. Kì quặc để tự tin : Những trò kì quặc tháo gỡ mọi vướng mắc của tuổi trẻ / Oopsy. - H. : Thế giới,
2018. - 287tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm và dạy bạn cách để thật sự tự tin đích thực, sự vững mạnh và tin
tưởng vào chính mình, gạt bỏ đi những nỗi sợ hãi, lo âu...
Ký hiệu môn loại: 158.1/K300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039739
Kho Mượn: MV.058647-58648
3/. KOTARO HISUI. Truyền cảm hứng hạnh phúc trong 3 giây : Dành cho những người muốn tận
hưởng cuộc sống một cahcs trọn vẹn / Kotaro Hisui ; Nhóm Sóc Xanh dịch. - H. : Văn học, 2018. 125tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 4 phần, Phần 1: Khích lệ hạnh phúc,Phần 2: Khích lệ trong công
việc,Phần 3: Khích lệ trong tiền bạc,Phần 4: Khích lệ trong tình yêu. nó sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh
phúc để bạn thấy hạnh phúc không nhất thiết phải có lý do. Bởi hạnh phúc không phải là “điều ta đạt
được” mà là “điều ta nhận ra”.
Ký hiệu môn loại: 152.42/TR527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039419
Kho Mượn: MV.058040-58041
Kho lưu động: LD.021548-21549, LD.024021-24022
4/. LÊ QUỐC HÀM. Phong thủy mộ phần / Lê Quốc Hàm. - H. : Hồng Đức, 2018. - 189tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách được viết đơn giản, dễ hiểu, có các bảng biểu, bảng tổng hợp theo hậu thiên đồ,
cùng hình ảnh vị trí hung –cát của mộ chí… để người đọc dễ hình dung và thấy rõ được
Ký hiệu môn loại: 133.3337/PH431T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039740
Kho Mượn: MV.058651-58652
Kho lưu động: LD.024015-24016
5/. MAINCENT, GÉRALDINE. Con trai con gái rồi sao nào? : Và mọi câu hỏi mà bạn đặt ra để rồi
phải tá hoả! / Géraldine Maincent ; Minh hoạ: Halfbob ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 48tr. : hình vẽ ; 26cm. - (Câu hỏi to - Câu hỏi bé)
Tóm tắt: Trả lời cho các bạn nhỏ các câu hỏi về con trai - con gái: Điểm chung và điểm riêng,
quyền và tự do của nữ giới, định kiến giới tính; qua đó, giúp các bé hiểu về tôn trọng giới và học được
cách né cuộc chiến giới tính
Ký hiệu môn loại: 155.33/C430T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016756-16757
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032163-32164
6/. MAINCENT, GÉRALDINE. Nỗi niềm tay trái? : Và mọi giải đáp để vui sống trong thế giới tay phải!
/ Géraldine Maincent, Clémence Lallemand ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 47tr. : hình vẽ ; 26cm. - (Câu hỏi to - Câu hỏi bé)
Tóm tắt: Tập hợp các câu hỏi và lời giải đáp khoa học giúp các em hiểu rõ hơn về những người
thuận tay trái
Ký hiệu môn loại: 152.335/N452N
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016750-16751
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032155-32156
7/. MAXWELL, JOHN C.. 15 nguyên tắc vàng về phát triển bản thân / John C. Maxwell ; Nguyễn
Hương Giang dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 441tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The 15 invaluable laws of growth
Tóm tắt: Cung cấp 15 nguyên tắc vàng để phát triển bản thân: Nguyên tắc có chủ đích, nguyên
tắc nhận thức, nguyên tắc chiếc gương, nguyên tắc suy ngẫm, nguyên tắc nhất quán, nguyên tắc môi
trường, nguyên tắc thiết kế...
Ký hiệu môn loại: 158/M558L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039730
8/. NEWTON, MICHAEL. Hành trình của linh hồn / Michael Newton ; Thanh Huyền dịch. - Tái bản lần
2. - H. : Văn hoá dân tộc, 2018. - 425tr. : bảng ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Journey of souls
Tóm tắt: Đưa ra 29 trường hợp, nghiên cứu những vấn đề về tâm linh, bí mật của sự sống và
cái chết; tìm hiểu những gì sẽ đến với chúng ta khi sự sống trên trái đất kết thúc, sự biến đổi đối với linh
hồn trước khi chúng ta trở lại trong một cuộc sống khác
Ký hiệu môn loại: 133.9013/H107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010349
Kho Mượn: MV.058643-58644
9/. NGUYỄN NGỌC MAI. Nghi lễ lên đồng - Lịch sử và giá trị : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc
Mai. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 422tr. : minh hoạ ; 24cm
Thư mục: tr. 407-415
Tóm tắt: Bao gồm các nội dung về lên đồng, hầu bóng ở châu thổ Bắc Bộ Việt Nam; nghi lễ lên
đồng hầu bóng ở châu thổ Bắc Bộ và mối quan hệ với các tôn giáo khác trong khu vực; nghi lễ lên
đồng hầu bóng và tín ngưỡng thờ Thánh Mẫu ở châu thổ Bắc Bộ...
Ký hiệu môn loại: 133.91/NGH300L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010351
10/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG. 100 bản quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới / Nguyễn Thị
Trường Giang s.t., b.s.. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 682tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 644-645
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản của các quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và
Việt Nam. Tập hợp, phân loại, đối chiếu và phân tích các bản quy tắc khác nhau, tìm ra những điểm
tương đồng và dị biệt giữa bản quy tắc đạo đức nghề báo của nhà báo Việt Nam với các bản quy tắc
đạo đức nghề báo trên thế giới. Từ đó rút ra những nhận xét và đề xuất giải pháp nhằm góp phần vào
việc hoàn chỉnh một bản quy tắc đạo đức phù hợp với hoàn cảnh và yêu cầu của báo chí nước ta trong
tươngKý
laihiệu môn loại: 174.90704/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010350
11/. NHUẬN BÌNH. Mở lối yêu thương / Nhuận Bình. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa Văn nghệ Tp.
Hồ Chí Minh, 2018. - 262tr. ; 21cm
Tóm tắt: Mở lối yêu thương của sư cô Thích Nữ Nhuận Bình là tản văn, viết về những điều
“thấy, nghe” của tác giả, thông qua đó, gợi mở cách suy nghĩ tích cực, cách tiếp cận tích cực và giải
pháp tốt cho các vấn nạn trong đời thực
Ký hiệu môn loại: 158.1/M460L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039807
Kho Mượn: MV.058637-58638
Kho lưu động: LD.024007-24008
12/. O'LEARY, JOHN. Đừng tồn tại, hãy sống! / John O'Leary ; Đỗ Thùy Linh dịch. - H. : Lao động,
2018. - 379tr. : ảnh ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: On fire: The 7 choices to ignite a radically inspired life
Tóm tắt: Ghi lại câu chuyện của một cậu bé bị bỏng nặng toàn thân năm 9 tuổi, cũng như hành
trình kiên cường vượt qua nỗi đau để sống sót một cách kỳ diệu, và trở thành một diễn giả nổi tiếng thế
giới
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Tóm tắt: Cuốn sách "Kỹ năng tư duy logic" được viết để làm sáng tỏ những thắc mắc “Làm
thế
nào
để tưKho
duyĐọc:
tốt?”VN.039741
hay “Phải luyện tập tư duy như thế nào?” của bạn. Cuốn sách được trình
Số ĐKCB:
bày súc tích,Kho
đi từMượn:
tổng quan
đến chi tiết, giúp bạn nắm bắt được nội dung cốt lõi của 5 kỹ năng tư
MV.058653-58654
duy dành choKho
doanh
Ký hiệu
môn loại: 158.1/Đ556T
lưu động:
LD.024019-24020
13/. OOPSY. Vạch mặt thiên tài nói dối / Oopsy. - H. : Thế giới, 2018. - 278tr. : hình ảnh ; 20cm
Tóm tắt: Chỉ ra những cách và các mẫu hình nói dối để bạn có thể phân biệt và nhìn thấu
những trạng thái nói dối, những động lực đằng sau những lời nói dối hay gặp nhất.
Ký hiệu môn loại: 158.1/V102M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039737
Kho Mượn: MV.058657-58658
Kho lưu động: LD.024025-24026
14/. PARAMAHANSA YOGANANDA. Hạnh phúc không tự đến đau khổ không tự đi / Paramahansa
Yogananda ; Trần Huyền Trang dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 183tr. ; 18cm
Tóm tắt: Cuốn sách đi tìm hạnh phúc sai nơi, hạnh phúc là những sự lựa chọn và giúp chúng ta
tránh xa ket trộm hạnh phúc, học cách xử sự đúng mực, nó còn là chìa khóa nằm ở sự giản đơn,chia sẻ
hạnh phúc với mọi người để đi đến thành công và giàu có thật sự...
Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039734
Kho Mượn: MV.058641-58642
Kho lưu động: LD.024009-24010
15/. PHILLIPS, CHARLES. 50 câu đố luyện tập não bộ giúp bạn gợi nhớ tức thì / Charles Phillips ;
Phạm Thu Hoà dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 150tr. ; 19cm. - (Tư duy đúng cách)
Tên sách tiếng Anh: The memory challenge
Tóm tắt: Giới thiệu 50 câu đố để luyện tập não bộ giúp tăng cường trí nhớ, thử thách trí nhớ,
đánh giá năng lực trí nhớ - ghi nhớ của người đọc
Ký hiệu môn loại: 153.12/N114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039735
Kho Mượn: MV.058661-58662
Kho lưu động: LD.024013-24014
16/. SARTORI, DR PENNY. Trải nghiệm cận tử / Dr penny Sartori ; Lê Duy Khương dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 150tr. ; 15cm
Tên sách tiếng Anh : What is A near - Death Experience ?
Tóm tắt: Cuốn sách giúp chúng ta trở nên vị tha hơn, nhã nhặn hơn, tỉnh thức hơn và khoan
dung hơn, tôn trọng môi trường xuynh quanh nhiều hơn, giảm bệnh tật và kéo dài cuộc sống hạnh
phúc, viễn mãn và chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết.
Ký hiệu môn loại: 133.9/TR103N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039733
Kho Mượn: MV.058649-58650
Kho lưu động: LD.024011-24012
17/. SEAN LIM. Hạnh phúc do bạn lựa chọn / Sean Lim ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 231tr. :
tranh vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Happiness within your reach, Thư mục: tr. 228
Tóm tắt: Chia sẻ 52 ý tưởng để theo đuổi hạnh phúc và những ý tưởng này được chia thành 6
phần, tập trung quanh các mục đích như: Bản thân, tiền bạc, quan hệ ứng xử, học cách hạnh phúc,
kiểm tra hạnh phúc cùng một số những tình huống cụ thể trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039738
Kho Mượn: MV.058659-58660
18/. SHIBAMOTO HIDENORI. Kỹ năng tư duy logic / Shibamoto Hidenori ; Hoàng Thanh Hương dịch.
- H. : Lao động, 2018. - 241tr. ; 21cm
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nhân một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, tác phẩm còn bật mí những cách áp dụng kỹ năng tư duy vào
công việc để hiệu quả lao động của bạn được nâng lên mức cao nhất
Ký hiệu môn loại: 153.4/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039731
Kho Mượn: MV.058655-58656
19/. SUMIE ISHII. Tư duy theo khổ giấy A3 / Sumie Ishii ; Nguyễn Lương Hải Khôi dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 147tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp chung ta trau dồi các năng lực , thu thập thông tin để nắm bắt, điều
chỉnh thông tin quan trọng trong dự án, lập kế hoạch để tiến hành công việc một cách hiệu quả, nâng
cao năng suất, làm sáng tỏ vấn đề, tiến hành công việc nhóm, lối kéo sợ hợp tác từ những người xung
quaynh.
Ký hiệu môn loại: 153.42/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039742
Kho Mượn: MV.058633-58634
Kho lưu động: LD.024023-24024
20/. WIKI SỐNG TRẺ. Bởi chính mình tôi không chọn khổ đau : Sống một đời rộng mở bằng chính
niềm vui, khát vọng và nỗ lực của riêng mình / Wiki sống trẻ. - H. : Thế giới, 2017. - 191tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách này có thể là lời bộc bạch nói hộ nỗi lòng của nhiều người và hướng họ tới
giải pháp, cũng có thể là lời nhắc nhở để ta trân trọng thanh xuân, sống một đời vui tươi, rộng mở.
Ký hiệu môn loại: 158.1/B462C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039520
Kho Mượn: MV.058195-58196
Kho lưu động: LD.023549-23550, LD.024017-24018
21/. WINDY. "Thả thính" là phải dính! : 54 cách giúp bạn tán đổ "Crush" / Windy ; Lan Hương dịch. H. : Thanh niên, 2018. - 388tr. ; 21cm
Tóm tắt: 54 câu hỏi, 54 "tuyệt kế" - Cuốn sách này sẽ giúp bạn trở thành cao thủ thả thính
Ký hiệu môn loại: 152.41082/TH100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039732
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