- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO
1/. AJAHN CHAH. Một cội cây rừng : Những ngụ ngôn của ngài Ajahn Chah / Ajahn Chah ; Huỳnh
Văn Thanh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2018. - 182tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu Phật pháp là việc phải làm hàng ngày, nhưng ngay cả khi bạn đã dụng
công nghiền ngẫm kinh sách mà không thực hành thì cũng giống như một lữ khách chỉ nghiên cứu lộ
trình trên bản đồ mà không thực sự bước đi trên con đường đó. Cuốn sách này giúp bạn học và hiểu
Phật pháp một cách rõ ràng và sâu sắc. Bạn sẽ thấu đạt chân lý “trong khổ có lạc, trong hỗn độn có
tĩnh lặng” nếu thấy được thực tướng của vạn pháp. Tương tự như vậy, các dụ ngôn sinh động từ thực tế
cuộc sống mà Ajahn Chah dẫn ra trong cuốn sách này sẽ giúp bạn thấu suốt thực tại, để tâm an tĩnh,
buông bỏ tất cả và khởi sinh trí huệ. Ajahn Chah khẳng định rằng chúng ta có thể học điều đó từ thiên
nhiên và mọi vật xung quanh chúng ta
Tóm tắt: Những lời yêu thương, nhắn nhủ của mẹ dành cho con, giúp con trưởng thành, khôn
lớn
tìm kiếm Kho
những
hội để
làm cuộc sống đẹp hơn, sẵn sàng giải quyết những gì xảy đến... và
lưucơ
động:
LD.023507-23508
Số ĐKCB:
mẹ luôn Ký hiệu môn loại: 294.3/M458C
2/. KRISHNAMURTI. Tự do đầu tiên và cuối cùng / Krishnamurti ; Nguyễn Minh Lý dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 430tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết về vấn đề nền tảng của con người: hành động và ý niên, dục
vọng, tính giản dị, thức giác, mối quan hệ và sự cô lập, tư tưởng, nỗi sợ hãi, quyền lực cá nhân và xã
hội... Ngoài ra còn những câu trả lời của tác giả về quan điểm các vấn đề chiến tranh, về chủ nghĩa
dân tộc, về tình yêu về tôn giáo...
Ký hiệu môn loại: 212/T550D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023564-23565
3/. SWAMI MUKTANANDA. Hợp nhất với thần tính : Đại sư Bhagawan Nityansnda ở Ganeshpuri /
Swami Muktananda ; Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 270tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hợp nhất với thần tính viết về cuộc đời và giáo lí của một hành giả Tất đạt phi thường,
một bậc thầy về tiến trình nhận thức và hợp nhất với Ngã - thần tính nội tại. Được viết bởi đệ tử hàng
đầu và người kế vị của Bhagawan Nityananda là Swami Muktananda, người đã trở thành một du già sư
Tất đạt lừng danh trên thế giới, cuốn sách này là sự minh giải, hơn nữa, là một ân phúc cho những ai
khát khao trải nghiệm về Thượng đế bên trong con người
Ký hiệu môn loại: 294.3/H466N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023464-23465
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. Bậc thầy giao tiếp nhiếp phục công sở : Bây giờ, tôi đã nắm trong tay những bí mật để trở nên nổi
bật và thăng tiến!!! / Megara. - H. : Thế giới, 2018. - 379tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp giao tiếp thông minh, cách xử thế khéo léo cùng các
cách thức mềm dẻo khác nhau trong việc xử lý một số tình huống trong cuộc sống nói chung, nơi công
sở nói riêng để kiến tạo một không gian làm việc tích cực cũng như hoàn thiện kỹ năng giao tiếp của
bạn trong môi trường công sở
Ký hiệu môn loại: 302.224/B119T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039463
Kho Mượn: MV.058092-58093
Kho lưu động: LD.023637-23638
2/. Cha và con / Anh Ngọc, Bảo Ninh, Bông Mai... ; Lưu Khánh Thơ ch.b.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 413tr. ; 23cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết chân thực, xúc động và hết sức độc đáo về tình cảm, kỷ niệm giữa
cha và con của những người nổi tiếng ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong xã hội
Ký hiệu môn loại: 306.8742/CH100V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023603-23606
3/. Con có biết... / Nhã Nam tuyển chọn. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 131tr. ;
20cm. - (Thông điệp yêu thương)
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chịu trách nhiệm với những hành động của con
Ký hiệu môn loại: 306.8743/C430C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023584-23587
4/. FRIEDMAN, THOMASL. Cảm ơn vì đến trễ : Cách thành công trong kỷ nguyên tăng tốc - chỉ dẫn
của một người lạc quan / Thomasl Friedman ; Nguyễn Dương Hiếu, Đặng Bích Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 690tr. ; 23cm
Tên sách Tiếng Anh : Thank you for being late
Tóm tắt: Trình bày về lịch sử đương đại, đóng vai trò như một hướng dẫn thực hành cho việc
suy nghĩ về kỷ nguyên của những sự tăng tốc này. Nó cũng là một lập luận cho việc “đến trễ” - tạm
dừng để nhận thức sâu sắc kỷ nguyên lịch sử tuyệt vời mà chúng ta đang trải qua, và cũng để suy
ngẫm về những khả năng cũng như nguy cơ của nó.
Ký hiệu môn loại: 303.483/C104Ơ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010243
Kho lưu động: LD.023699-23700
5/. Phong cách quần chúng của Bác Hồ / Phan Tuyết s.t.,tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 286tr. ;
19cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, thư, các câu chuyện thể hiện phong cách quần chúng
của Bác.
Ký hiệu môn loại: 302.5/PH431C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023753-23754
6/. YURO TESHIMA. Tại sao người Do Thái xuất sắc ? / Yuro Teshima ; Lê Tiến Thành dịch. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 239tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày lịch sử dân yoocj Do Thái, về cách mà người Do Thái sinh tồn cùng nhiều
phương diện trong đời sống của họ, về lối sống và lối nghĩ của người Do Thái trong các lĩnh vực kinh
tế, giáo dục, xã hội, luân lý , lịch sử và tôn giáo.
Ký hiệu môn loại: 305.8924/T103S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023923-23924
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. ZIERLER, DAVID. Con đường da cam / Con đường da cam / David Zierler ; Bùi Phương Thảo dịch.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 325tr. ; 21cm
Tên sách bằng tiếng Anh: The invention of ecocide
Tóm tắt: Phản ánh nguồn gốc, cơ chế hủy diệt thực vật của chất độc da cam, quá trình sản
xuất và đưa vào sử dụng thuốc, phong trào phản đối sử dụng chất độc da cam của các nhà khoa học
Mỹ cũng như ảnh hưởng của nó trong bối cảnh chiến tranh lạnh và phong trào bảo vệ môi trường ngày
càng tăng
Ký hiệu môn loại: 576.8/C480Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023853-23854
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. LÃ THANH HÀ. Những điều cần biết về lũ quét / Lã Thanh Hà. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản
đồ Việt Nam, 2017. - 391tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về hiện tượng lũ quét. Lũ quét tại một số quốc gia và Việt Nam, tác hại do lũ
quét. Điều kiện, cơ chế hình thành và đặc điểm lũ quét, những điểm cơ bản cần lưu ý trong phòng tránh
lũ quét. Biện pháp phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại. Cảnh báo và dự báo lũ quét. Khung pháp lý và
các hoạt động cộng đồng đối với công tác quản lý và phòng tránh lũ, lũ quét ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 551.489/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010148
Kho lưu động: LD.023827-23828
TOÁN HỌC
1/. STEWART, IAN. 17 phương trình thay đổi thế giới / Ian Stewart ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Nguyễn
Duy Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 520tr. : hình vẽ ; 20cm
Trang 2
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Tóm tắt: Qua 17 phương trình tiêu biểu, giáo sư Ian Stewart đã mở ra những lĩnh vực mới của
cuộc sống: từ định lí Pythagor, qua số ảo căn bậc hai của âm một, phương trình truyền sóng, phương
trình Shannon về độ phức tạp của thông tin và cuối cùng phương trình Black-Scholes định giá những
công cụ tài chính phát sinh
Tóm tắt: Cung cấp cho cha mẹ những kiến thức cơ bản về tâm lý của trẻ, cách điều chỉnh
những
Ký
môn
512.94/M558B
Kho
lưuloại:
động:
LD.023594-23595
Số ĐKCB:hiệu
VẬT LÝ
1/. EINSTEIN, ALBERT. Sự tiến hoá của vật lý : Từ những khái niệm ban đầu đến Thuyết tương đối
và lượng tử / Albert Einstein, Leopold Infeld ; Dương Minh Trí dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 347tr. : hình vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng, các sự kiện và lý thuyết vật lý của tư duy cơ học; sự suy tàn
của tư duy cơ học; trường, thuyết tương đối; lượng tử
Ký hiệu môn loại: 530.09/S550T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023519-23520
NÔNG NGHIỆP
1/. NGUYỄN VĂN VIẾT. Khai thác tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam / Nguyễn Văn Viết. - H. :
Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. - 488tr. : minh họa ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu khoa học, quản lý chỉ đạo
sản xuất nông nghiệp ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai
Ký hiệu môn loại: 630.2515095977/KH103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010322
Kho lưu động: LD.023843-23844
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. ASHTON, ROBERT. Kế hoạch cuộc đời : 700 cách đơn giản để thay đổi cho cuộc sống tốt đẹp
hơn / Robert Ashton ; Xuân Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 8 có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 275tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The life plan: 700 simple ways to change your life for the better
Tóm tắt: Giới thiệu 700 cách để thay đổi và làm cuộc sống tốt đẹp hơn trong các lĩnh vực: Sức
khoẻ, tiền bạc, sự nghiệp, các mối quan hệ tình cảm... tạo cho bản thân một cuộc sống nhiều hạnh
phúc và thành công
Ký hiệu môn loại: 646.7/K250H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023588-23591
2/. EMIKO KATO. Không chỉ là ăn / Emiko Kato ; Akichan dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 183tr. : hình vẽ,
bảng ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nguyên liệu, công thức nấu nướng; cách sắp xếp không gian nấu
nướng; tư duy ăn uống của người Nhật và thực hành từ A đến Z quy trình "chuẩn Nhật" để có một bữa
ăn ấn tượng
Ký hiệu môn loại: 641.5952/KH455C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023545-23546
3/. Luôn mỉm cười với cuộc sống / Nhã Nam tuyển chọn. - Tái bản lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 139tr. ; 21cm. - (Thông điệp yêu thương)
Tóm tắt: Tuyển chọn những câu danh ngôn, triết lí, câu chuyện về tâm lí con người cần về niềm
tin vào cuộc sống, vượt qua thử thách về tình cảm, quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, công việc, tự điều
chỉnh bản thân để biết nâng niu hạnh phúc, cuộc sống cho mình
Ký hiệu môn loại: 646.7/L517M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023568-23571
4/. NGỌC KHANH. Hiểu trẻ trước khi dạy trẻ / Ngọc Khanh b.s.. - H. : Văn học, 2017. - 235tr. : tranh
vẽ ; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)
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thói quen xấu và tạo dựng những cá tính lớn cho trẻ như: Sự tự tin, làm việc có kế hoạch, có chủ kiến,
tinh thần trách nhiệm... cũng như tạo cho trẻ niềm hứng khởi trong học tập và học cách trò chuyện với
con
Tóm tắt: Giới thiệu những công cụ đơn giản giúp con người có cái nhìn tươi sáng hơn về
cuộc
sống. Dù
hoàn
khăn nhưng với lối tư duy được tác giả đưa ra sẽ giúp con người có
Kho
lưu cảnh
động:khó
LD.023607-23610
Số
ĐKCB:
được sức Ký hiệu môn loại: 649.1/H309T
5/. THIÊN THAI. Cha mẹ học tập, con cái tiến bộ / B.s.: Thiên Thai, Vi Khanh. - H. : Văn học, 2017. 155tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Tri thức vàng cho cuộc sống)
Tóm tắt: Tập hợp một số tình huống thực tế, những phương pháp giáo dục thiết thực, thực dụng
với những lời bình và kiến giải của những chuyên gia giáo dục gia đình về các chủ đề như: Cha mẹ học
tập, cha mẹ là người đồng hành cùng con, giáo dục không phải là thay đổi con mà là thay đổi chính
mình, đừng trách móc...
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023541-23544
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. ASHER, DONALD. Ai được thăng tiến ai không và tại sao? / Donald Asher ; Thế Anh dịch. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 231tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nếu bạn muốn biết cách để bắt đầu kiểm soát số phận của mình, giải pháp không
phải là làm việc vất vả hơn mà là làm việc thông minh hơn. Ai được thăng tiến ai không và tại sao sẽ
giúp bạn thực hiện điều này
Ký hiệu môn loại: 650.1/A103Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023551-23552
2/. BURBRIDGE, WENDY. 30 lý do bạn không được tuyển dụng / Wendy Burbridge ; Nguyễn Tư
Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 181tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ 30 lý do chủ yếu khiến bạn không được tuyển dụng, mà còn muốn giúp mọi
người tìm ra niềm đam mê, động lực thực sự thúc đẩy bản thân
Ký hiệu môn loại: 658.3111/B100M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023481-23482
3/. CASHMAN, KEVIN. Nguyên tắc tạm dừng : Tạm dừng để tiến xa hơn / Kevin Cashman ; Lê Minh
Quân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 206tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết, kỹ năng cơ bản giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo tài ba;
những bài học kinh nghiệm hữu ích để có thể áp dụng thích hợp, hiệu quả cho những vấn đề và tình
huống xảy ra trong công việc cũng như trong cuộc sống để bạn luôn là người dẫn đầu
Ký hiệu môn loại: 658.4092/NG527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023687-23690
4/. COLLINS, JIM. Xây dựng để trường tồn : Các thói quen thành công của những tập đoàn vĩ đại và
hàng đầu thế giới / Jim Collins, Jerry I. Porras ; Nguyễn Dương Hiếu dịch. - Tái bản lần thứ 11. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 547tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Phụ lục: tr. 459-522
Tóm tắt: Phân tích, nghiên cứu những hoạt động kinh doanh có tầm nhìn xa, hoài bão lớn và kế
hoạch chi tiết của 18 công ty, tập đoàn vĩ đại có độ tuổi gần 100 năm và lợi nhuận cổ phần vượt hơn thị
trường 15 lần kể từ năm 1926. Nghiên cứu, so sánh từng công ty với một trong những đối thủ cạnh
tranh hàng đầu của họ
Ký hiệu môn loại: 658/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039467
Kho lưu động: LD.023989-23990
5/. HEPPELL, MICHAEL. Nghĩ khác = Flip it : Làm thế nào để tận dụng tốt nhất mọi thứ / Michael
Heppell ; Lê Đình Chi dịch. - In bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 249tr. : minh hoạ ;
21cm

Trang 4

- Thư mục thông báo sách mới
mạnh để gánh vác và cải thiện hoàn cảnh của mình trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như gia đình,
xã hội, công việc...
Tóm tắt: Giới thiệu 10 quy tắc đơn giản về triết lý lãnh đạo như: Tự biết mình, quyền lực
thể ĐKCB:
hiện Ký hiệu
loại: 650.1/NGH300K
Kho môn
lưu động:
LD.023474-23476
Số
6/. LIM, BILLI P. S.. Dám thất bại / Billi P. S. Lim ; Trần Hạo Nhiên dịch. - Tái bản lần thứ 26. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 202tr. ; 21cm. - (Tư duy để thắng)
Tóm tắt: Kể lại những câu chuyện của những người đã từng thất bại trong cuộc sống nhưng
biết đứng lên và tìm được thành công từ những thất bại đó
Ký hiệu môn loại: 650.1/D104T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039598
Kho Mượn: MV.058360-58361
Kho lưu động: LD.023290-23291, LD.023643-23646
7/. LÝ DUY VĂN. Đạo xử thế của Mã Vân (Jack Ma) / Lý Duy Văn ; Bảo Thu dịch. - Thanh Hóa : Nxb.
Thanh Hóa, 2017. - 254tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 11 nguyên tắc xử thế quan trọng trong hơn 20 năm kinh doanh của Mã Vân
(Jack Ma) như: Khó khăn nào cũng vượt qua, nghiêm khắc với bản thân, dám nghĩ dám làm, không
ngừng nâng cao trí tuệ... giúp bạn có nhiều gợi mở thú vị để vận dụng trên hành trình khởi nghiệp đầy
gian nan của chính mình
Ký hiệu môn loại: 658.11/Đ108X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021966-21971, LD.023755-23756
8/. LÝ QUÍ TRUNG. Chỉ có niềm đam mê : 20 điều chia sẻ cùng người khởi nghiệp / Lý Quí Trung. Tái bản lần thứ 1. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 180tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm trong khởi nghiệp, đặc biệt khơi gợi tinh thần, tư duy của
người làm chủ và những tính cách hay phẩm chất cần thiết đối với những người khởi nghiệp muốn
thành công
Ký hiệu môn loại: 658.11/CH300C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.037184
Kho Mượn: MV.053793-53794
Kho lưu động: LD.023639-23642
9/. MCDONALD, KIM CHANDLER. Đổi mới & sáng tạo : Những nhà cải cách suy nghĩ, hành động và
thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào? = Innovation : How innovators think, act and change our
world / Kim Chandler McDonald ; Trung Sơn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2017. - 215tr. ;
21cm
Tóm tắt: Cung cấp những hiểu biết về sự đổi mới; hiểu rõ về cách bắt đầu suy nghĩ như một
nhà đổi mới và làm thế nào để có thể hỗ trợ cho sự nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp; cách trau dồi
sự đổi mới trong nhóm, bộ phận hoặc từng doanh nghiệp riêng qua những tấm gương đổi mới thành
công trên thế giới
Ký hiệu môn loại: 658.4063/Đ452M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023759-23762
10/. PHILLIPS, CHARLES. 100 bài tập mang lại lợi thế giúp bạn đào tạo tư duy kinh doanh / Charles
Phillips ; Trần Lê dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 171tr. : hình vẽ, bảng ; 19cm. - (Tư duy
đúng cách)
Tên sách tiếng Anh: Business brain trainer
Tóm tắt: Giới thiệu 100 câu hỏi của bộ câu hỏi hiểu thế mạnh của bản thân gồm 3 phần: Mong
muốn thăng tiến, dẫn đầu từ phía trước, tư duy như một doanh nhân cùng với đáp án, gợi ý để người
đọc có thể áp dụng kiến thức vào kinh doanh trong thực tế
Ký hiệu môn loại: 650.1/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023466-23469
11/. SOUPIOS, MICHAEL A.. 10 quy tắc vàng của thuật lãnh đạo = The ten golden rules of
leadership / M.A. Soupios, Panos Mourdoukoutas ; Quốc Việt dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 143tr. ;
21cm
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
con người, nuôi dưỡng cộng đồng tại nơi làm việc, luôn nắm bắt chân lý; tích cách là số phận...
Ký hiệu môn loại: 658.4092/M558Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.037922
Kho Mượn: MV.055147-55148
Kho lưu động: LD.017983-17984, LD.023985-23986
12/. THÁI PHÚ CƯỜNG. Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo / Thái Phú Cường, Lê Tiến
Thành dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: “Sự khác biệt giữa người giàu & người nghèo” là cuốn sách thú vị sẽ giải đáp mọi thắc
mắc của độc giả thông qua việc phân tích, lý giải sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo từ tính
cách, quan niệm, nhận thức và tư duy. Những ai muốn biết tại sao mình vùi đầu vào làm việc mà vẫn
nghèo, tại sao mình tiết kiệm mà vẫn nghèo, tại sao mình giỏi hơn người khác mà vẫn nghèo...
Ký hiệu môn loại: 650.1/S550K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023527-23528
13/. TRUMP, DONALD J.. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu? : Hai người giàu. Một thông điệp /
Donald J. Trump, Robert T. Kiyosaki ; Lê Tuyên dịch. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 425tr. : hình vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Why we want you to be rich
Tóm tắt: Chia sẻ những bài học và bí quyết đầu tư hiệu quả trong kinh doanh, xây dựng tư duy
làm giàu để đạt đuợc những thành công trong sự nghiệp và trong cách quản lí tài chính
Ký hiệu môn loại: 650.12/T103S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023597-23598
14/. TRUMP, DONALD J.. Trump - Đừng bao giờ bỏ cuộc : Cách tôi biến những thách thức to lớn
trong cuộc đời mình thành thành công = Trump - Never give up / Donald J. Trump, Meredith Mclver ;
Võ Công Hùng dịch. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 217tr. ; 20cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện lí thú về những phi vụ làm ăn mang tầm vóc Trump, kèm theo
những lời khuyên đắt giá trong kinh doanh: Cách phản pháo khi gặp phải thất bại và trở ngại, biến
những vấn đề lớn thành cơ hội, biến địch thủ thành bạn bè, tận dụng thất bại trước mắt làm động lực
cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 658.4092/TR511P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023925-23926
15/. YOFFIE, DAVID B. Quy luật của chiến lược : 5 bài học bất hủ từ Bill Gates, andy Grove, Steve
Jobs / David B Yoffie, Michael A Cusumano ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2017. - 353tr. ; 20cm
Tóm tắt: Quá trình tạo nên nhà chiến lược bậc thầy, Xây dựng nền tảng và hệ sinh thái không
đơn thuần dừng lại ở sản phẩm...
Ký hiệu môn loại: 658.4012/QU600L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023599-23600
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. BÙI DŨNG. Film book : Khi chúng ta là nhân vật chính / Bùi Dũng. - H. : Thế giới, 2018. - 237tr. :
tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Chia sẻ gần 60 bài bình luận về nhiều bộ phim ở nhiều thể loại khác nhau được tác
giả Bùi Dũng nghiên cứu bằng tất cả sự quan sát và chiêm nghiệm của bản thân nhằm giúp người đọc
trong hành trình mở cánh cửa bước vào thế giới điện ảnh
Ký hiệu môn loại: 791.4375/F309M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010171
Kho lưu động: LD.023613-23614
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AUSTER, PAUL. Khởi sinh của cô độc / Paul Auster ; Phương Huyên dịch. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 276tr. ; 20cm. - (Tủ sách Hợp tác với nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà
văn Phan Việt)
Trang 6
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Tên sách tiếng Anh: The invention of solitude
Ký hiệu môn loại: 811.54/KH462S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039606
Kho Mượn: MV.058374-58375
Kho lưu động: LD.023525-23526
2/. BACKMAN, FREDRIK. Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi : Tiểu thuyết / Fredrik Backman ; Hoàng Anh
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 516tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 839.738/B100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039603
Kho lưu động: LD.023647-23648
3/. Bắt màu kí ức : Tập truyện ngắn / Đông Thảo, Lạc Nhiên, Điền Yên.... - H. : Kim Đồng, 2017. 188tr. ; 21cm. - (Teen văn học)
Ký hiệu môn loại: 895.9223/B118M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023487-23490
Kho lưu động: LDTN.012313-12314
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.030818-30819
4/. CHU TRỌNG HUYẾN. Chuyện kể từ làng sen / Chu Trọng Huyến. - H. : Lao động, 2017. - 294tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.021894-21899, LD.023629-23630
5/. DƯƠNG HƯỚNG. Bến khách / Dương Hướng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 308tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/B245K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039501
Kho Mượn: MV.058142-58143
Kho lưu động: LD.023539-23540
6/. ĐOÀN TUẤN. Mùa chinh chiến ấy : Hồi ức chiến binh / Đoàn Tuấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 464tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023691-23692
7/. Gởi người yêu dấu : For the one I love / Nhã Nam tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. 152tr. ; 21cm. - (Thông điệp yêu thương)
Tóm tắt: Tuyển chọn những câu danh ngôn, những triết lí, câu chuyện về tâm lí con người cần
phải có niềm tin vào cuộc sống, vượt qua những thử thách về tình cảm, quan hệ gia đình, quan hệ xã
hội, công việc, tự điều chỉnh bản thân để biết nâng niu hạnh phúc, cuộc sống cho mình
Ký hiệu môn loại: 808.88/G462N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023580-23583
8/. HAMLET TRƯƠNG. Có một ai đó đã đổi thay / Hamlet Trương, Du Phong. - H. : Văn học, 2018. 187tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221408/C400M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023531-23532
9/. HIGUCHI NAOYA. Mùa hè đã qua mà chúng ta chưa thể nói lời tạm biệt / Higuchi Naoya ; Lê Thu
Trang dịch. - H. : Văn học, 2017. - 206tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/M501H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039077
Kho Mượn: MV.057392-57393
Kho lưu động: LD.023509-23510
10/. HONDA TETSUYA. Linh hồn tội lỗi : Tiểu thuyết / Honda Tetsuya ; Nguyễn Kim Hoàng dịch. - H.
: Phụ nữ, 2017. - 373tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/L312H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039083
Trang 7

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Mượn: MV.057376-57377
Kho lưu động: LD.023562-23563
11/. LE CLÉZIO, J.M.G.. Lũ mục đồng : Tập truyện ngắn / J.M.G Le Clézio ; Hoàng Anh, Quỳnh Anh,
Thu Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 352tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 843/L500M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.004453-4454, LD.023513-23514
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.001836-1837
12/. LÊ GIANG. Bỏ qua rất uổng / Lê Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 235tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/B400Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039546
Kho Mượn: MV.058283-58284
Kho lưu động: LD.021688-21689, LD.023621-23622
13/. LIÊU HÀ TRINH. Nợ nhau lời tạm biệt / Liêu Hà Trinh. - H. : Phụ nữ, 2017. - 301tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/N460N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038908
Kho Mượn: MV.057128-57129
Kho lưu động: LD.023921-23922
14/. LƯU HƯƠNG. Nguyễn Hoàng Tôn trọn đời hy sinh cho Tổ quốc : Truyện ký / Lưu Hương. - In lần
thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2017. - 246tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
Ký hiệu môn loại: 895.92283403/NG527H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023172-23177, LD.023795-23798
15/. MALOT, HECTOR. Trong gia đình / Hector Malot ; Dịch: Mai Hương ; Huỳnh Lý h.đ.. - H. : Văn
học, 2017. - 394tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843/TR431G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023649-23652
16/. MANN, THOMAS. Chết ở Venice = Der tod in venedig : Tiểu thuyết / Thomas Mann ; Nguyễn
Hồng Vân dịch ; Ngô Bảo Châu, Phan Việt giới thiệu. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018.
- 152tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 833/CH258Ơ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023566-23567
17/. MICHAELS, J.C.. Bụng lửa : Hành trình khám phá tư duy con người / J.C. Michaels ; Hoàng Thị
Thùy dịch. - H. : Kim Đồng, 2017. - 292tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/B513L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038569
Kho Mượn: MV.056422-56423
Kho lưu động: LD.023831-23834
18/. NGUYỄN MAI CHI. Harpocrates và bông hồng phía trên thành phố : Tập truyện ngắn / Nguyễn
Mai Chi. - H. : Thế giới, 2017. - 247tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/H109P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023505-23506
19/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Ngọn đèn không tắt / Nguyễn Ngọc Tư. - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 63tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG430Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039496
Kho Mượn: MV.058166-58167
Kho lưu động: LD.021610-21611, LD.023535-23538
20/. NGUYỄN TRỌNG VĂN. Nẻo xa cát bụi / Nguyễn Trọng Văn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018.
- 264tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/N205X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039498
Trang 8
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Kho Mượn: MV.058138-58139
Kho lưu động: LD.023855-23856
21/. RABINDRANATH TAGORE. Bầy chim lạc / Rabindranath Tagore ; Bùi Xuân dịch. - H. : Kim
Đồng, 2017. - 99tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.4415/B126C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023491-23494
22/. STEINBECK, JOHN. Tôi, Charley và hành trình nước Mỹ = Travels with Charley in search of
America / John Steinbeck ; Tuấn Việt dịch ; Ngô Bảo Châu, Phan Việt giới thiệu. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2016. - 424tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 818.52/T452C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023533-23534
23/. TABLO. Những mảnh ghép cuộc đời : Tập truyện ngắn / tablo ; Ibuni dịch. - H. : Văn học, 2017. 209tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 823/NH556M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038742
Kho Mượn: MV.056826-56827
Kho lưu động: LD.023849-23850
24/. TRƯƠNG TƯ TẦN QUỲNH. Ngày mai sương muối : Tiểu thuyết / Trương Tư Tần Quỳnh. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 530tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NG112M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010224
Kho lưu động: LD.023695-23696
25/. Tuyển tập thơ văn Hồ Chí Minh / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 291tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92213208/T527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039503
Kho Mượn: MV.058162-58163
Kho lưu động: LD.021612-21613, LD.023623-23624
26/. VĂN LÊ. Long thành cầm giả ca / Văn Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 210tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92224/L431T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023592-23593
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi : Những bài viết về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi / Phan Đình Trọng,
Phan Anh, Trần Kiến Quốc...Lam Hồng s.t., tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của các tác giả về cuộc đời của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi
Ký hiệu môn loại: 959.704092/A107H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023190-23195, LD.023799-23802
2/. Bác Hồ với học sinh, sinh viên / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 215tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những mẫu chuyện về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,
về con người Bác, chân dung Bác... Khi đọc bộ sách này, mỗi người trong chúng ta, từ học sinh, sinh
viên đến người trưởng thành, lại càng khẳng định: " Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng
dân và trong trái tim nhân loại..."
Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.022632-22637, LD.023633-23634
3/. Bác Hồ với phụ nữ và thiếu niên, nhi đồng / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 254tr.
; 20cm
ĐTTS ghi : Tủ sách rèn luyện nhân cách sống
Tóm tắt: Cuốn sách được phổ biến rộng rãi đến đông đảo bạn đọc về tấm gương của Chủ tịch
Hồ Chí Minh vĩ đại, về con người Bác, ...
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Ký hiệu môn loại: 959.704092/B101H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039626
Kho Mượn: MV.058419-58420
Kho lưu động: LD.023315-23316, LD.023627-23628
4/. BÍCH THUẬN. Hai chị em liệt sĩ Minh Khai - Quang Thái / Bích Thuận. - H. : Thanh niên, 2017. 239tr. ; 21cm
10/. Đồng chí Trần Phú : Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí
thư đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam / Chu Huy Mân, Trung Hiếu, Hoài An... ; Lam Hồng s.t.,
tuyển
Tóm tắt: Viết về quá trình hoạt động, tham gia cách mạng của hai chị em đồng chí
Nguyễn
Thị Minh
và Quang Thái. Gương chiến đấu hy sinh bất khuất của hai đồng chí trong sự
Ký hiệu
môn Khai
loại: 959.7030922/H103C
nghiệp
giành
độc
lập
nước
VN.039095
Số ĐKCB: Kho Đọc: nhà
Kho Mượn: MV.057483-57484
Kho lưu động: LD.021243-21244, LD.023202-23207, LD.023819-23822
5/. Biến cố kinh đô Huế và phong trào Cần Vương (1885 - 1896) / Đỗ Bang (ch.b.), Phan Thuận An,
Hồ Vĩnh.... - H. : Tri thức, 2017. - 367tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội khoa học lịch sử Thừa Thiên Huế
Tóm tắt: Giới thiệu về biến cố kinh đô Huế và phong trào Cần Vương năm 1885-1896 mốc lịch
sử mở đầu thời cận đại Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.703/B305C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024001-24002
6/. CHI PHAN. Những linh hồn bất tử vì tổ quốc : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : Thanh niên,
2017. - 399tr. ; 24cm
Tóm tắt: Đây là tập hợp một số tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh,
những người đã cống hiến cuộc đời mình để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân
Ký hiệu môn loại: 959.700922/NH556L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010164
Kho Mượn: MV.058172
Kho lưu động: LD.023611-23612, LD.023835-23836
7/. Chí sỹ yêu nước Tiểu La Nguyễn Thành và vấn đề duy tân hội / Nguyễn Đức Tuấn, Chương Thâu,
Trần Viết Ngạc.... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017. - 257tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử và những đóng góp của người con ưu tú đất Quảng Nam Tiểu La
Nguyễn Thành. Người đã có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp giai đoạn
cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Ký hiệu môn loại: 959.703092/CH300S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038927
Kho Mượn: MV.057154-57155
Kho lưu động: LD.021712-21713, LD.024003-24004
8/. ĐOÀN GIỎI. Trần Văn Ơn / Đoàn Giỏi. - H. : Thanh niên, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi
trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Những câu chuyện về anh hùng trẻ tuổi Trần Văn Ơn đã hy sinh không tiếc máu
xương, không nề hà gian khó, hiên ngang đứng lên giữa thời cuộc và thắp lên những ngọn lửa yêu nước
bằng chính trái tim nồng cháy của mình.
Ký hiệu môn loại: 959.704092/TR121V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023160-23165, LD.023791-23794
9/. Đồng chí Lê Hồng Phong : Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng
Phong / Bùi Đình Phong, Chính Nhân, Nguyệt Tú...Lam Hồng s.t., tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2017.
- 127tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Ký hiệu môn loại: 959.703092/Đ455C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023208-23213, LD.023815-23818
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chọn. - H. : Thanh niên, 2017. - 163tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư
đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.703092/Đ455C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023166-23171, LD.023811-23814
11/. Họ đã làm gì để có được thành quả / Đặng Thiên Sơn tuyển chọn & giới thiệu. - H. : Dân trí, 2017.
- 208tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những gương mặt tiêu biểu tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt
được những thành công nhất định trên con đường nghề nghiệp mà họ đã chọn. Đó là anh nông dân, kỹ
sư, bác sỹ hay chàng phi công... đủ mọi ngành nghề và hoàn cảnh khác nhau nhưng bằng ý chí và
nghị lực của mình, họ đã trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu cho mọi lớp thanh niên Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 920.0597/H400Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038761
Kho Mượn: MV.056852-56853
Kho lưu động: LD.023470-23473
12/. Hoàng Văn Thụ : Những bài viết về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thụ / Lam
Hồng s.t., t.ch.. - H. : Hồng Đức, 2017. - 123tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng
và cách mạng Việt Nam
Tóm tắt: Tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn và tấm gương hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc của đồng chí Hoàng Văn Thụ (1909-0944)
Ký hiệu môn loại: 959.703092/H407V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023196-23201, LD.023779-23782
13/. LÊ MINH. Chị Minh Khai / Lê Minh. - H. : Thanh niên, 2017. - 320tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ
Việt Nam)
Thư mục : Tr.91-126
Tóm tắt: Quá trình tham gia hoạt động cách mạng của chị Minh Khai từ khi giác ngộ bắt đầu
tham gia hoạt động đến khi trở thành người cộng sản, người lãnh đạo khởi nghĩa Nam kì trong kháng
chiến chống Pháp.
Ký hiệu môn loại: 959.703092/CH300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023226-23231, LD.023807-23810
14/. NGỌC TOÀN. Người quản tượng của vua Quang Trung / Ngọc Toàn. - H. : Kim Đồng, 2017. 201tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 959.7028/NG558Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023845-23848
15/. NGÔ THỰC. Ngô Gia Tự / Ngô Thực. - H. : Hồng Đức, 2017. - 282tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi
trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Ngô
Gia Tự
Ký hiệu môn loại: 959.703092/NG450G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023154-23159, LD.023771-23774
16/. Nguyễn Cư Trinh (1716-1767) quê hương, thời đại và sự nghiệp / Đỗ Bang (ch.b.), Trần Đại vinh,
Võ Vinh Quang.... - H. : Tri thức, 2017. - 384tr. : ảnh, bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế
Tóm tắt: Giới thiệu về quê hương, thời đại, con người và sự nghiệp của danh nhân văn hóa
Nguyễn Cư Trinh
Ký hiệu môn loại: 959.70272092/NG527C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039093
Kho Mượn: MV.057475-57476
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Kho lưu động: LD.023999-24000
17/. NGUYỄN HUY THẮNG. Những vị vua trẻ trong sử Việt / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín,
Nguyễn Như Mai ; Minh hoạ: Bùi Ngọc Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2017. - 283tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về các vị vua trẻ trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam như vệ vương
Đinh Toàn, Lí Nhân Tông, Lí Cao Tông, Lí Huệ Tông...
Ký hiệu môn loại: 959.70099/NH556V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023927-23930
18/. NGUYỄN MINH TƯỜNG. Nguyễn Trãi - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế
giới / Nguyễn Minh Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 190tr. ;
21cm
ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Hội đồng hương Thường Tín, Phụ lục: tr. 129-178. Thư mục:
tr. 179-186
Tóm
tắt: Khái quát cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Nguyễn Trãi cùng những cống hiến của
ông trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, ngoại giao, văn học
Ký hiệu môn loại: 959.70252092/NG527T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.022902-22907, LD.023859-23860
19/. NGUYỄN TRƯƠNG ĐÀN. Chí sĩ yêu nước Thái Phiên qua các tư liệu mới / Nguyễn Trương Đàn.
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2017. - 358tr. ; 24cm
Tóm tắt: Thân thế, sự nghiệp, những đóng góp của các danh nhân lịch sử của Quảng Nam Đà
Nẵng đối với tỉnh nhà và với cả dân tộc
Ký hiệu môn loại: 959.703092/CH300S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010049
Kho Mượn: MV.057449-57450
Kho lưu động: LD.023837-23840
20/. NGUYỄN VĂN KHOAN. Những chặng đường lịch sử - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Aí Quốc - Hồ
Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Hồng Đức, 2018. - 215tr. ; 21cm
ĐTTS ; Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Cuốn sách kể về từng chặng đường lịch sử của Bác, từ khi còn thơ ấu cho đến khi ra
đi tìm đường cứu nước, bôn ba qua biết bao quốc gia trên khắp thế giới...quay về quê hương dẫn dắt,
lãnh đạo đưa cả dân tộc Việt Nam đến với độc lập.
Ký hiệu môn loại: 959.704092/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023675-23678
21/. NGUYỆT TÚ. Chị Lê Thị Riêng / Nguyệt Tú. - H. : Hồng Đức, 2017. - 126tr. ; 21cm. - (Tấm gương
tuổi trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời chị Lê Thị Riêng từ thời ấu thơ, những ngày hoạt động cách
mạng đến khi chị hy sinh
Ký hiệu môn loại: 959.704092/CH300L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023214-23219, LD.023803-23806
22/. Những chiến sĩ biệt động anh hùng / Huyền Yên Trầm My, Phan Minh Ngọc, Thu Thủy.... - H. :
Thanh niên, 2017. - 392tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 959.70430922/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023995-23998
23/. Trung thu cháu nhớ Bác Hồ / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ
sách rèn luyện nhân cách sống)
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những mẫu chuyện về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,
về con người Bác, chân dung Bác... Khi đọc bộ sách này, mỗi người trong chúng ta, từ học sinh, sinh
viên đến người trưởng thành, lại càng khẳng định: " Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng
dân và trong trái tim nhân loại..."
Ký hiệu môn loại: 959.704092/TR513T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.022644-22649, LD.023635-23636
24/. Tuổi trẻ bất khuất : Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt ngày ấy... / B.s.: Ngô Tùng Chinh, Trần Phi Hùng,
Huỳnh Yên Trần My, Trương Vũ Quỳnh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2016. - 326tr. : ảnh ; 21cm
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ĐTTS ghi: Ban liên lạc cựu tù yêu nước Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt
Tóm tắt: Bằng những nội dung chân thực, cuốn sách sẽ giúp người đọc hiểu thêm về phong
trào đấu tranh của nhân dân miền Nam, đặc biệt là cuộc đấu tranh của đội ngũ thiếu nhi chống lại sự
xảo quyệt và những âm mưu thâm độc của kẻ thù nhằm tiêu diệt từ trong trứng nước những mầm non
nhỏ tuổi của Cách mạng miền Nam.
Ký hiệu môn loại: 959.7043/T515T
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.000293
Kho Đọc: VN.037105
Kho Mượn: MV.053601-53602
Kho lưu động: LD.023747-23750
25/. VĂN TÙNG. Lý tự trọng - Sống mãi tên anh / Văn Tùng. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 223tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lý Tự
Trọng
Ký hiệu môn loại: 959.703092/L600T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023184-23189, LD.023783-23786
26/. VIẾT LINH. Nguyễn Đức Cảnh : Truyện ký / Viết Linh, Giang Hà Vi. - H. : Thanh niên, 2017. 259tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt Nam)
Tóm tắt: Gồm các bài viết về đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người chiến sĩ Cộng sản trung kiên,
bất khuất, lãnh tụ đầu tiên của phong trào công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam, một trong những
người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.703092/NG527Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023220-23225, LD.023775-23778
27/. Việt Nam đẹp nhất tên người / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 257tr. ; 21cm. (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những mẫu chuyện về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại,
về con người Bác, chân dung Bác... Khi đọc bộ sách này, mỗi người trong chúng ta, từ học sinh, sinh
viên đến người trưởng thành, lại càng khẳng định: " Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất, trong lòng
dân và trong trái tim nhân loại..."
Ký hiệu môn loại: 959.704092/V308N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.022656-22661, LD.023625-23626
28/. VŨ LÊ. Võ Thị Sáu / Vũ Lê. - H. : Hồng Đức, 2017. - 258tr. ; 21cm. - (Tấm gương tuổi trẻ Việt
Nam)
Tóm tắt: Tiểu sử cuộc đời và tấm gương hy sinh, dũng cảm của chị Võ Thị Sáu
Ký hiệu môn loại: 959.7041092/V400T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023178-23183, LD.023787-23790
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. TÂM BÙI. Bụi đường tuổi trẻ / Tâm Bùi. - H. : Kim Đồng, 2017. - 152tr. ; 25cm
Tóm tắt: Bụi đường tuổi trẻ là hành trình song đôi của ngôn từ và hình ảnh. Ngôn từ tin cậy mà
dịu dàng. Hình ảnh chân thực mà bay bổng. Theo từng trang sách, ta cùng Tâm băng qua những biên
giới địa lí, vượt lên các rào cản đời thường, để chạm vào niềm đam mê và khao khát tự do - thứ tinh
chất cuộc sống trao tặng duy nhất một lần, khi ta còn trẻ.
Ký hiệu môn loại: 915.04/B310Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.009906
Kho Mượn: MV.056741
Kho lưu động: LD.023823-23826
CHÍNH TRỊ
1/. BÌNH VŨ. Sóng nước Trường Sa : Ký / Bình Vũ. - H. : Thanh niên, 2017. - 259tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số tư liệu khẳng định chủ quyền các quần đảo ở biển đông, cùng một
số bài viết, bài thơ về biển đảo quê hương
Trang 13

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Đưa ra lập luận và giả thuyết lý giải về sự đói nghèo ở một số quốc gia là do thể
chế.
Trình
các
nhân và những bài học cùng các lời khuyên để các quốc gia chậm
Kho
lưunguyên
động: LD.023857-23858
Số ĐKCB: bày
phát triển có Ký hiệu môn loại: 320.1509597/S431N
2/. Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa : Sách tham lhaor / Đinh Xuân Lâm, Ngô Văn Minh, Trần Công Trục.... - H. :
Quân đội nhân dân, 2016. - 384tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt nam
Tóm tắt: Trong bối cảnh tình hình biển Đông, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt
Nam là hết sức cấp thiết và lâu dài. Nhận thức được tầm quan trọng đó quyển sách Quá Trình Khai
Phá, Xác Lập, Thực Thi Và Bảo Vệ Chủ Quyền Của Việt Nam Đối Với Hai Quần Đảo Hoàng Sa Và
Trường Sa đã được biên soạn nhằm góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục biển đảo.
Ký hiệu môn loại: 320.1509597/QU100T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023829-23830
3/. Thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh / Khánh linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 195tr. ;
20cm
ĐTTS ghi : Tủ sách rèn luyện nhân cách sống
Ký hiệu môn loại: 324.2597075/TH552H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039587
Kho Mượn: MV.058341-58342
Kho lưu động: LD.023631-23632
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Học tập theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với thiếu nhi thanh thiếu niên qua các câu chuyện / Đoàn
Huyền Trang s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018. - 139tr. ; 20cm
ĐTTS : Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những câu chuyện sâu sắc về tình cảm lớn lao của Bác với thế hệ
'' măng non '' của nhà nước, qua đó chúng ta sẽ hiểu, học hỏi và sẽ càng thấm thía hơn những ý nghĩa
trong lời dạy của Người.
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023679-23682
2/. Những câu chuyện nhỏ bài học lớn từ Bác Hồ / Phan Tuyết s.t., tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2018.
- 227tr. ; 21cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh)
Tóm tắt: Những câu chuyện nhỏ bài học lớn từ Bác Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại và
kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời cho độc lập của Tổ quốc và tự do,
hạnh phúc của nhân dân. Người đã nêu tấm gương soáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại
cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng
Ký hiệu môn loại: 335.4346/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023477-23480
3/. Phong cách làm việc của Bác Hồ / Phan Tuyết, Vũ Thị Thủy, Nguyễn Hoàng Anh s.t.,tuyển chọn. H. : Hồng Đức, 2018. - 250tr. ; 19cm
ĐTTS ; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, các câu chuyện và đặc biệt là tác phẩm '' Sửa đổi lối làm
việc '' thể hiện phong cách làm việc của Bác.
Ký hiệu môn loại: 335.4346/PH431C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023673-23674
KINH TẾ
1/. ACEMOGLU, DARON. Tại sao các quốc gia thất bại : Nguồn gốc của quyền lực, thịnh vượng, và
nghèo đói / Daron Acemoglu, James A. Robinson ; Biên dịch: Trần Thị Kim Chi... ; Vũ Thành Tự Anh
h.đ.. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 616tr. : minh hoạ ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Why nations fail

Trang 14

- Thư mục thông báo sách mới
thể hoạt động và phát triển kinh tế tốt hơn
Ký hiệu môn loại: 330/T103S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023697-23698
2/. BANERJEE, ABHIJIT V. Hiểu nghèo thoát nghèo = Poor economics : Cách mạng tư duy để thoát
nghèo trên thế giới / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 444tr. ; 20cm. - (Cánh cửa mở rộng)
Tóm tắt: Nghiên cứu đời sống kinh tế của người nghèo ở những khu vực kém phát triển và
những nước đang phát triển trên thế giới. Tìm hiểu những khía cạnh thiết yếu của cuộc sống gia đình,
sự tác động của thị trường và các thể chế đối với những người nghèo. Những khó khăn, thách thức
trong công cuộc đấu tranh chống đói nghèo và biện pháp thoát nghèo
Ký hiệu môn loại: 339.46091724/H309N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023529-23530
3/. O'NEIL. WILLIAM J. Làm giàu qua chứng khoán : Một hệ thống thành công trong những thời điểm
thuận lợi lẫn khó khăn / William J. O'Neil ; Lệ Hằng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 270tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn một hệ thống đơn giản, dựa trên thực tế đã được chứng
minh đầy đủ trong thị trường chứng khoán
Ký hiệu môn loại: 332.632/L104G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039647
Kho lưu động: LD.023757-23758
PHÁP LUẬT
1/. NGUYỄN VÂN NAM. Quyền tác giả: Đường hội nhập không trải hoa hồng : Bình luận luật học và
áp dụng vào thực tiễn / Nguyễn Vân Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 657tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 621-624
Tóm tắt: Tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền tác giả trong hệ thống luật
thương mại quốc tế và luật quyền tác giả Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.5970482/QU603T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023693-23694
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. Sổ tay tuyên truyền về biến đổi khí hậu. - H. : Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, 2017. 169tr. ; 21cm
ĐTTS: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm và những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu và một số tác
động, biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư.
Ký hiệu môn loại: 363.7/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039397
Kho Mượn: MV.057896-57897
Kho lưu động: LD.023861-23862
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. CAMPBELL, JEN. Những điều khó đỡ khách hàng nói trong hiệu sách / Jen Campbell ; Minh hoạ:
The Brother Mcleod ; Biên dịch: Nguyên Hương, Khôi Nguyên. - H. : Kim Đồng, 2017. - 236tr. : hình vẽ
; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những cuộc đối thoại kì khôi, những tình huống trớ trêu nhất diễn ra trong
hiệu sách
Ký hiệu môn loại: 381.45002/NH556Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023483-23486
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. Lễ hội văn hóa ba miền / Vũ Thụy An b.s.. - H. : Thanh niên, 2017. - 407tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các lễ hôi văn hóa của ba miền đất nước: Lễ hội đền Hùng Vương, lễ hội đề
Vua Mai ở Nghệ An...
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Ký hiệu môn loại: 394.269597/L250H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023993-23994
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. ABRAHAM, KEITH. Bắt đầu từ đam mê : Làm điều bạn thích và yêu điều bạn làm / Keith Abraham
; Phan Hoàng Lệ Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 275tr. : hình vẽ,
bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: It starts with passion
Tóm tắt: Qua những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn: tìm thấy lại ước mơ của mình và
xác định điều thực sự quan trọng với bạn, kết nối lại với đam mê cho công việc và cuộc sống, tháo gỡ
những chướng ngại tinh thần và cảm xúc để thành công, khơi dậy đam mê ở người khác và trở thành
một nhà lãnh đạo hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 158.1/B118Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039417
Kho Mượn: MV.057988-57989
Kho lưu động: LD.023991-23992
2/. ABRAHAM, KEITH. Bắt đầu từ đam mê : Làm điều bạn thích và yêu điều bạn làm / Keith Abraham
; Phan Hoàng Lệ Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 275tr. : hình vẽ,
bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: It starts with passion
Tóm tắt: Qua những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn: tìm thấy lại ước mơ của mình và
xác định điều thực sự quan trọng với bạn, kết nối lại với đam mê cho công việc và cuộc sống, tháo gỡ
những chướng ngại tinh thần và cảm xúc để thành công, khơi dậy đam mê ở người khác và trở thành
một nhà lãnh đạo hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 158.1/B118Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023601-23602
3/. BÙI NGỌC SƠN. Việt Nam tinh hoa đạo đức : Đạo làm người Việt Nam / Bùi Ngọc Sơn. - H. :
Hồng Đức, 2017. - 400tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu tinh hoa văn hoá đạo đức truyền thống Việt Nam và ảnh hưởng của văn hoá
phương Đông vào Việt Nam thông qua kho tàng tục ngữ ca dao, truyện cổ dân gian, phong tục lễ giáo
của Việt Nam, truyện cổ Trung Quốc, Nho học, đạo Phật và đạo Thiên chúa...
Ký hiệu môn loại: 170.9597/V308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.009814
Kho Mượn: MV.056207-56208
Kho lưu động: LD.023841-23842
4/. Cảm ơn cuộc đời / Nhã Nam tuyển chọn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 144tr. ; 20cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhỏ, những lời khuyên sâu sắc đầy ý nghĩa về tình yêu, về
cách ứng xử, lòng dũng cảm, lòng biết ơn, sự tha thứ...qua đó đưa ra những bài học quý giá giúp bạn
đọc suy nghĩ để vun đắp cuộc sống, nhân cách của mình ngày một tốt đẹp hơn
Ký hiệu môn loại: 158.1/C104Ơ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023572-23575
5/. CHARTIER, EMILE. Alain nói về hạnh phúc / Emile Chartier ; Dịch: Hồ Thanh Vân, Cao Việt
Dũng, Nguyễn Ỉ Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 334tr. ; 20cm. - (Tủ sách Cánh cửa mở
rộng) Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện, tâm sự, trải nghiệm của tác giả để có thể học được cách
hạnh phúc thực sự với những hạnh phúc mà cuộc đời đã mang đến, và không tự làm mình bất hạnh
hơn những bất hạnh mà cuộc đời đã bắt chúng ta phải chịu
Ký hiệu môn loại: 131/A103A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023523-23524
6/. Cửa sổ tâm hồn / S.t., dịch: Đàm Thư, Ca Dao, Minh Triết.... - Tái bản lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 420tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những mẫu chuyện nhỏ nhằm giáo dục bạn trẻ lòng yêu thương và sự quan tâm
đến đồng loại, tạo dựng một kĩ năng sống để có thể luôn luôn lạc quan, tự tin vào bản thân mình
Trang 16
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Ký hiệu môn loại: 158.1/C551S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023495-23498
7/. DOOLEY, MIKE. 10 Thông điệp đầu tiên người chết muốn nói với bạn = The top ten things dead
people want to tell you / Mike Dooley ; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2017. - 245tr. ; 21cm
Tóm tắt: Thới thiệu 10 thông điệp của cuộc sống giúp bạn có cuộc sống hạnh phúc hơn....
Ký hiệu môn loại: 128/M558T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038713
Kho Mượn: MV.056748-56749
Kho lưu động: LD.020431-20432, LD.023615-23618
8/. Đời đơn giản khi ta đơn giản / Tuyển chọn: Xuân Nguyễn ; Kim Nhường dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 229tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên và triết lí sống đơn giản mà sâu sắc về cuộc đời, giúp bạn kiểm
soát những ham muốn, đạt được những phút giây tĩnh tại, lấy lại sự thăng bằng và niềm vui trong cuộc
sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ462Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023619-23620
9/. Hài lòng trong công việc bắt đầu từ chính mình / Tuyển chọn: Xuân Nguyễn ; Kim Nhường dịch. Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 312tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp bạn thấy hài lòng hơn trong công việc và trong cuộc
sống, dễ dàng vượt qua những khó khăn, trở ngại để trở thành một người hạnh phúc trong nhiều khía
cạnh của cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.7/H103L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023515-23518
10/. Hãy lạc quan để vui sống / Nhã Nam tuyển chọn. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 137tr. : hình vẽ ; 20cm. - (Thông điệp yêu thương)
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện giúp con người sống tích cực và lạc quan hơn để đạt được
hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158.1/H112L
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023576-23579
11/. Lật đổ ông vua trì hoãn : 16 cách giúp bạn làm chủ thời gian, tăng cường hiệu suất / Oopsy. - H.
: Thế giới, 2017. - 230tr. : Hình vẽ ; 19cm
Tóm tắt: Chia sẻ cách thức giúp bạn từng bước làm chủ thời gian tăng hiệu suất làm việc, có
cái nhìn xác thực và đúng đắn về cách sống, cách làm việc để cải sửa bản thân, hoàn thiện cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 179.8/L124Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039151
Kho Mượn: MV.057491
Kho lưu động: LD.023553-23554
12/. MATTHEWS, ANDREW. Hạnh phúc là không chờ đợi = Happiness in Hard Times / Andrew
Matthews ; Võ Hồng Sa dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 224tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách như công trình nghiên cứu riêng của chính tác giả, nhằm làm sáng tỏ và
chứng minh quy luật hấp dẫn của hạnh phúc bằng cảm xúc tích cực, nhận thức tích cực và kiên định về
chính mình trong mỗi con người chúng ta
Ký hiệu môn loại: 158.1/H107P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023521-23522
13/. Nhân viên cởi mở công sở thành công : Đọc vị ngôn ngữ cơ thể của bậc thầy giao tiếp nơi công
sở / Megara. - H. : Thế giới, 2018. - 242tr. : minh hoạ ; 20cm
Tóm tắt: Chỉ dẫn cách thức làm thế nào để sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hài hoà và hiệu
quả với mọi người ở nơi công sở, cũng như thấu hiểu nội tâm của mình theo 9 phương diện: Biểu cảm
gương mặt, bước đi, giao tiếp mắt, cách bắt tay, giọng nói, trang phục, quà tặng...
Ký hiệu môn loại: 158.7/NH121V
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- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023547-23548
14/. REEVE, SUSYN. Sống trọn vẹn mỗi ngày : Thay đổi lớn và hạnh phúc lớn hơn qua từng tuần /
Susyn Reeve ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 359tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách làm thay đổi cuộc đời, Sống trọn vẹn mỗi ngày hướng dẫn bạn có cuộc
sống hạnh phúc và thanh thản mỗi ngày; thực hành việc cho và nhận tình yêu thương, bao gồm tự
chăm sóc bản thân và lòng trắc ẩn.
Ký hiệu môn loại: 158.1/S455T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.023683-23686
15/. TAKETOSHI OZAWA. Sống hết mình cho ngày hôm nay / Taketoshi Ozawa ; Lê Thu Trang dịch.
- H. : Thế giới, 2017. - 149tr. ; 21cm. - (Tủ sách Sống khác)
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn bạn phải thực hiện việc tìm lại những sự kiện gắn với những kỷ
niệm sâu sắc của cuộc đời từ đó giúp con người có một cuộc sống hạnh phúc và mạnh mẽ hơn, phải
tích cực, phải làm điều này điều kia. Nó vượt qua một cuốn sách thông thường và chạm đến người đọc
bằng những triết lý dung dị nhưng sâu sắc.
Ký hiệu môn loại: 158.1/S455H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039408
Kho Mượn: MV.057870-57871
Kho lưu động: LD.021490-21491, LD.023511-23512
16/. TRACY, BRIAN. Tìm điểm cân bằng trong cuộc sống : Xác định việc ưu tiên, đơn giản hóa cuộc
sống và gặt hái nhiều thành công / Brian Tracy, Chiristina Stein ; Vũ Khánh Linh dịch. - H. : Dân Trí,
2017. - 147tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn những gì thực sự quan trọng với chính bạn để bạn biết cách sắp
xếp cuộc sống xoay quanh những giá trị, niềm tin và mục tiêu ở tận sâu bên trong bạn
Ký hiệu môn loại: 158.1/T310Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039633
Kho Mượn: MV.058445-58446
Kho lưu động: LD.023325-23326, LD.023851-23852
17/. 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
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