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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. AJAHN BUDDHADĀSA. Dưới cội bồ đề / Ajahn Buddhadāsa ; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 279tr. ; 21cm
Sách tiếng Anh: Under the bodhi tree
Tóm tắt: Dưới cội bồ đề đưa chúng ta trở về với những giáo lý cốt yếu của đạo Phật – các
nguyên lý duyên sinh và duyên khởi. Ajahn Buddhadāsa đã cố gắng chứng minh rằng duyên khởi là
một qui luật tự nhiên, rồi từ đó đưa ra một sự giới thiệu hấp dẫn về triết lý đạo Phật, về các phép tu tập.
Sách dựa trên những lời của Đức Phật từ kinh văn Pali, ông đã đem lại sự sáng tỏ và giản dị cho một
vấn đề xưa nay vẫn được xem như một nút thắt bí hiểm mang tính triết học. Qua việc đưa duyên khởi
vào vị trí trung tâm của nó trong Phật giáo, Ajahn Buddhadāsa đã cho chúng ta thấy những cách nhìn
về minh triết và sự giác ngộ của Đức Phật.
Tóm tắt: Cuốn sách nhỏ nhưng ý nhị và sắc sảo này trả lời câu hỏi: Liệu chúng ta có thể
hạnh
Ký
hiệuKho
môn
loại:VN.039895
294.3/D558C
Đọc:
Số ĐKCB:
Kho Mượn: MV.058950-58951
2/. BRAHM, AJAHN. Sự tỉnh thức của loài gấu : Hỏi đáp về việc thuần hóa tâm loạn động / Ajahn
Brahm ; Qunhf Như dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 278tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Bear awareness
Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi và trả lời về giáo lí của đức Phật. Những câu chuyện vui "kỳ
cục" của tác giả sẽ giúp người đọc thư thái, và mở lòng với một quan điểm nhân ái và từ bi hơn, nhưng
mục đích chính của câu chuyện là giải quyết những vấn đề đang cản trở chúng ta trên con đường giác
ngộ Ký hiệu môn loại: 294.3/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039884
Kho Mượn: MV.058932-58933
3/. CHAP ZEN. Có một "ngôi nhà" để trở về / Chap Zen. - H. : Lao động, 2018. - 224tr. ; 19cm
Tóm tắt: Có một ngôi nhà để trở về là những mảng màu trong sáng nhưng cũng đầy dữ dội và
tương phản trên bức tranh tâm của một con người cũng chất chứa nhiều nỗi niềm như bất kỳ người nào
khác. Ở đó, chúng ta có thể thấy cuộc đấu tranh nội tâm không ngừng nghỉ trước những niềm vui ngắn
ngủi, những mơ ước nhỏ nhoi, những hạnh phúc bình dị nhưng mong manh dễ vỡ cùng hoài nghi về
tình yêu, hạnh phúc và một trăn trở tìm về sự bình yên trong tâm hồn. Đối mặt với những xúc cảm ấy,
tác giả nhìn nhận những thứ bấy lâu chi phối bên trong mình một cách rõ ràng và cũng vị tha hơn. Đó là
cách mà tác giả đã thực hiện hành trình tâm linh của mình. Hành trình tâm linh ấy chính là sự trở về với
tâm mình, ‘ngôi nhà’ cho mọi thứ trong ta nương tựa. Mà ‘ngôi nhà’ ấy, chúng ta ai cũng có, để trở về
Ký hiệu môn loại: 294.3444/C400M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039886
Kho Mượn: MV.058938-58939
4/. DZA KILUNG RINPOCHE. Tâm thư thái : 7 bước đi sâu vào thiền định / Dza Kilung Rinpoche ;
Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 262tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tâm thư thái là một quyển sách trình bày các bước không thể tách rời nhau của công
phu rèn luyện tâm thức theo giáo lý đạo Phật
Ký hiệu môn loại: 294.3/T120T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039889
Kho Mượn: MV.058944-58945
Kho lưu động: LD.024171-24172
5/. HAHN, MOLLY. Phật trong ngòi bút, vẽ thành ngày vui / Molly Hahn ; Tiến Dũng dịch. - H. : Lao
động, 2018. - 96tr. ; 15cm
Tóm tắt: Cuốn sách nói về những bức tranh, mỗi trang là một câu nói ngắn gọn kèm một bức
tranh minh họa dễ thương cho câu nói đó...
Ký hiệu môn loại: 294.3444/PH124T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016874-16875
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032214-32215
6/. LAMA YESHE. Khi Sô cô la biến mất : Một khảo sát tâm lý học Phật giáo / Lama Yeshe ; Nguyễn
Tư Thắng dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 150tr. ; 21cm
Trang 1
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phúc ra sao ngay cả sau khi "sô cô la" sự ưa thích quen thuộc đã biến mất...
Ký hiệu môn loại: 294.3/KH300S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039896
Kho Mượn: MV.058946-58947
Kho lưu động: LD.024175-24176
7/. LAMA ZOPA RINPOCHE. Chuyển hoá khổ đau thành phúc lạc / Lama Zopa Rinpoche ; Huỳnh
Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 127tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách Chuyển hóa khổ đau thành phúc lạc là quá trình luyện tâm của chính tác
giả đã trải nghiệm một cách sâu sắc cả việc nghiên cứu lẫn thực hành và qua những cuộc du hoá trên
khắp thế giới để rút ra những lời giảng trong sách...
Ký hiệu môn loại: 294.3/CH527H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039887
Kho Mượn: MV.058936-58937
Kho lưu động: LD.024169-24170
8/. MURPHY, SUSAN. Sợi chỉ đỏ thiền : Sự dính mắc của con người trong tính không / Susan Murphy
; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 358tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Red thread Zen
Tóm tắt: Cuốn sách Sợi Chỉ Đỏ Thiền của Susan Murphy là một chuỗi suy niệm sâu xa về bản
chất đời sống xuyên qua những công án Thiền cùng âm vang của cả hai truyền thống văn hoá, phương
Đông và phương Tây
Ký hiệu môn loại: 294.3422/S462C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039894
Kho Mượn: MV.058948-58949
9/. NÉEL, ALEXANDRA DAVID. Huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng / Alexandra David Néel ;
Nguyên Phong dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 253tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách mời bạn đọc theo dõi cuộc hành trình của bà Alexandra David Neel, một
phụ nữ người Pháp, đi khắp xứ này với mục đích tìm hiểu và ghi nhận những sự kiện lạ lùng, huyền bí
mà chưa có người ngoại quốc nào được chứng kiến. Không như Lạt ma Govinda chỉ chú trọng vào
những tài liệu, kinh điển Phật giáo, bà David Neel đã quan sát tất cả các pháp thuật huyền bí, phương
pháp tu luyện lạ lùng của nhiều tôn giáo khác nhau.
Ký hiệu môn loại: 294.3/H527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039888
Kho Mượn: MV.058940-58941
Kho lưu động: LD.024173-24174
10/. OLENDZKI, ANDREW. Tâm vô lượng : Tâm lí học Phật giáo triệt để trải nghiệm / Andrew
Olendzki ; Nguyễn Tiến Văn dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Unlimiting mind
Tóm tắt: Giải mật những trực quan tâm lí triệt để của Đức Phật khiến chúng ta có thể dễ tiếp
cận trong một chuỗi những luận văn soi sáng một cách thiện xảo. Đây là một tác phẩm đặc sắc cho bất
cứ ai quan tâm tới thân phận con người
Ký hiệu môn loại: 294.3/T120V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039885
Kho Mượn: MV.058934-58935
11/. THÍCH NHẤT HẠNH. Không diệt không sinh đừng sợ hãi / Thích Nhất Hạnh ; Chân Huyền dịch. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 219tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: No death, no fear: Comforting wisdom for life
Tóm tắt: Những triết lí về cuộc đời, về sinh tử, khuyên chúng ta nhìn sâu để hiểu được và tự
mình nếm được sự tự do của con đường chính giữa, không bị kẹt vào cả hai ý niệm của vĩnh cửu và hư
khôngKý hiệu môn loại: 294.3444/KH455D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039893
12/. THÍCH NHẬT TỪ. Bên bờ sinh tử : gieo nhân lành để nhận quả lành / Thích Nhật Từ. - T.p. Hồ
Chí Minh : Nxb. Văn hoá Văn nghệ T.p. Hồ Chí Minh, 2018. - 316tr. ; 21cm
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Tóm tắt: Phật giáo đưa ra những giáo lý về luân hồi và rất phù hợp với khoa học hiện đại chứng
minh về vật chất – không có gì mất đi vĩnh viễn mà chỉ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác.
Sự sống – cái chết của chúng ta cũng vậy, luôn diễn tiến theo một quá trình lặp lại dựa trên phước báu
và duyên nghiệp đã gieo. Kiếp đời này là một sự tạm bợ. Cái chết không phải dấu chấm hết mà chỉ là
một điểm trên hàng triệu điểm ở con đường tái sinh.Để trả lời cho những câu hỏi vừa nêu, tác giả Thích
Nhật Từ tiếp tục cho ra đời ấn phẩm: Bên bờ sinh tử: Gieo nhân lành để nhận quả lành – nhằm giải đáp
phần nào thắc mắc của quý Phật tử, quý độc giả. Đây cũng xem như lời chia sẻ của tác giả đến với mọi
người, hy vọng tất cả chúng ta có thể tạo ra được thế giới cực lạc ngay ở kiếp đời này để có thể bình
thản đối diện với cái chết, bởi khi chúng ta sống hỷ lạc thì chắc chắn sẽ chết an vui!
Ký hiệu môn loại: 294.3/B254B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039890
13/. TULKU THONDUP. Năng lực chữa lành của tâm : Những thiền tập đơn giản để có sức khoẻ,
sống hạnh phúc và hướng đến giác ngộ / Tulku Thondup ; Tuệ Pháp dịch ; Nguyễn Minh Tiến h.đ.. - H.
: Tôn giáo, 2017. - 371tr. : hình vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The healing power of mind, Phụ lục: tr. 343-360
Tóm tắt: Tổng quan về cuộc sống hàng ngày và thiền định, những nhân tố cần thiết cho việc
chữa lành. Một số bài tập thiền để chữa lành tâm trí, tình cảm, xã hội và tâm linh. Giới thiệu phương
pháp thiền định của đạo Phật giúp đánh thức Phật tánh trong mỗi người và mở rộng năng lực chữa lành
vô tận của tâm Phật cho chính mình và người khác
Ký hiệu môn loại: 294.34435/N116L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039892
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. CHÂU THỊ HẢI. Người Hoa Việt Nam và Đông Nam Á : Hình ảnh hôm qua và vị thế hôm nay /
Châu Thị Hải. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 430tr. ; 21cm. - (ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á)
Tóm tắt: Tìm hiểu về tên gọi, khái niệm, quá trình hình thành các nhóm cộng đồng người Hoa
tại Đông Nam Á; lịch sử, hiện trạng, xu hướng phát triển của các loại hình liên kết truyền thống của
người Hoa; mối quan hệ với cộng đồng cư dân bản địa; vai trò, vị trí kinh tế ở các nước Đông Nam Á và
người Hoa với xu thế liên kết khu vực trong bối cảnh toàn cầu hoá
Ký hiệu môn loại: 305.8951059/NG558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039922
Kho Mượn: MV.058967-58968
2/. CHUÝ. Em đẹp : Bên cạnh những bông hoa thì phụ nữ là sản phẩm tuyệt vời nhất của tạo hoá /
Chuý. - H. : Phụ nữ, 2018. - 160tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 7 phần: Tập luyện không chỉ để giảm cân – Ăn uống: Đẹp bền vững –
Hãy đi nhiều nơi và sống nhiều hơn một cuộc đời – Bạn có đang bỏ qua sự kỳ quặc của bản thân? – Bạn
có biết nấu 5 món ăn – Chúng ta chỉ thực sự nghèo khi không có nổi một giấc mơ – Bạn làm gì khi
không biết làm gì? Bạn không cần đọc theo thứ tự mà chỉ cần lật giở một phần bất kỳ và bắt đầu hành
trình khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân
Ký hiệu môn loại: 305.4/E202Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039910
Kho Mượn: MV.058990-58991
Kho lưu động: LD.024179-24180
3/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi - Những nguyên nhân thất bại : Sách
chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Quốc Cường. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 208tr. : hình vẽ,
bảng ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung
Đông, Thư mục: tr. 187-196. - Phụ lục: tr. 198-207
Tóm tắt: Phân tích sự cần thiết phải cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi; những vấn đề cơ bản
của cải cách thể chế kinh tế ở châu Phi; các giả thuyết về sự thất bại và bài học từ cải cách thể chế
kinh tế ở Guinea xích đạo và Ghana
Ký hiệu môn loại: 306.3096/C103C
Kho Đọc: VN.039900
Trang 3

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.058995-58996
4/. NGUYỄN TRẦN BẠT. Sức mạnh của cái đúng / Nguyễn Trần Bạt. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 439tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giống như tên của cuốn sách: Sức mạnh của cái đúng, tác giả luôn cho thấy là ông
rất tin vào thiện ý, thiện tâm của con người. Mọi vấn đề, dù rắc rối đến đâu, đều có thể cùng nhau thảo
luận để tìm ra tiếng nói chung. Bởi vì khi đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết, khi vô vụ lợi
trong tình cảm thiêng liêng nhất là lòng yêu nước.
Ký hiệu môn loại: 303.409597/S552M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010413
5/. NGUYỄN VẠN PHÚ. Sống trong thời viễn tưởng ? : Chuyện người và máy / Nguyễn Vạn Phú. - H.
: Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 241tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp chúng ta nhận ra những tác động của công nghệ, kỷ nguyên số đến
cuộc sống của ta ra sao, mà còn có thể giúp chúng ta tư duy lại về xã hội công nghệ để xây dựng một
cuộc sống cân bằng và nhân văn hơn.
Ký hiệu môn loại: 302.30285/S455T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039916
Kho Mượn: MV.058973-58974
Kho lưu động: LD.024181-24182
6/. PHAN THỊ HỒNG XUÂN. Vai trò và những đóng góp của cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia,
Lào, Thái Lan trong giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Phan Thị Hồng Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh :
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 226tr. ; 247cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các cơ sở lý luận và thực tiễn, Vai trò của cộng đồng người gốc Việt ở
Campuchia, Lào, Thái Lan. Những đóng góp của cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia, Lào, Thái
Lan đối với Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 305.895922/V103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010414
Kho Mượn: MV.058993-58994
7/. Súng và hoa hồng / Guokr.com ; Dương Hà Tú dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 191tr.
; 21cm
Tóm tắt: Tổng hợp những kiến thức cơ bản về tình dục, giới tính, tâm sinh lý nam và nữ cũng
như vai trò quan trọng của tình dục trong đời sống con người
Ký hiệu môn loại: 306.7/S513V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039907
Kho Mượn: MV.058985
Kho lưu động: LD.024195-24196
8/. TẠ ĐÌNH THÍNH. Làng tôi : Làng của huyền thoại Tạ Đình Đề / Tạ Đình Thính. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2017. - 566tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 2 phần 7 chương, phần một: Đất Đại Định 5 chương, phần hai: người
Đại Định 2 chương
Ký hiệu môn loại: 307.762/L106T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039899
9/. TETLOCK, PHILIP E.. Siêu dự báo : Những phương pháp dự đoán trên tầm chuyên gia / Philip E.
Tetlock, Dan Gardner ; Lê Thiện trí dịch. - H. : Thế giới; Công ty Sách Alpha, 2018. - 384tr. ; 24cm
Tóm tắt: Siêu dự báo sẽ giúp người đọc có những tư duy đa chiều, nhìn từ ngoài vào và từ trong
ra cùng một dữ kiện, giúp cho người đọc có cái nhìn tổng quan nhất về thế giới cũng như những sai lầm
của những nhà dự đoán nổi tiếng, để nhận biết được cuộc sống nhỏ bé của mình tràn ngập những hoài
nghi, để trở thành người biến hoài nghi thành vốn sống cho tương lai mình bằng cách dự đoán dầnđúng nhất.
Ký hiệu môn loại: 303.49/S309D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010407
NGÔN NGỮ
Trang 4
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1/. COLE, VERITY. Ielts Writing (5.5-7.5) / Verity Cole. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 79tr. ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 428/I-302L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010421
2/. ĐỖ THÁI HÒA. Tiếng hàn dùng trong chào hỏi xã giao hàng ngày / Đỗ Thái Hòa. - Tái bản lần 4. H. : Hồng Đức, 2018. - 247tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 495.7/T306H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039924
Kho Mượn: MV.058999-59000
3/. ĐỖ THỊ MINH HÀ. Chinh phục tiếng Anh bằng NLP = NLP english mastery / Đỗ Thị Minh Hà
(ch.b.), Trịnh Thị Ngọc Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 114tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm
Tóm tắt: Chỉ ra cho bạn những rào cản khi học tiếng Anh và cung cấp những kĩ năng cơ bản để
có thể vượt qua những rào cản đó và học tốt hơn
Ký hiệu môn loại: 428/CH312P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010418
Kho Mượn: MV.059002, MV.059021
4/. JOINER, LIZ. Ielts practice tests & tips (5.5-7.5) / Liz Joiner. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 143tr. : 1CD ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 428/I-302L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010423
5/. LAKOFF, GEOEGE. Chúng ta sống bằng ẩn dụ / Geoege Lakoff, Mark Johnson ; Nguyễn Thị Kiều
Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 305tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Metaphors we live
Tóm tắt: Cuốn sách giúp người đọc hiểu rõ hơn về vai trò của ẩn dụ trong cả tâm trí và ngôn
ngữ giao tiếp hằng ngày
Ký hiệu môn loại: 401/CH513T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010311
Kho Mượn: MV.059221
6/. MOORE, JULIE. Ielts Reading (4.0-5.5) / Julie Moore, Norman Whitby. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 71tr. ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 428/I-302L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010420
7/. MOORE, JULIE. Ielts Vocabulary (5.5-7.5) / Julie Moore. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 80tr. ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 428/I-302L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010422
8/. NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG. Đề kiểm tra Tiếng Anh 10 : Theo chương trình thí điểm / Nguyễn Thị
Minh Hương, Trương Thái Chân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 172tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 428/Đ250K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010416
Kho Mượn: MV.059001
Kho lưu động: LD.024197-24198
9/. Tiếng Anh giao tiếp hiện đại = Modern English communication : Quan tâm thăm hỏi - Miêu tả huy
vọng - Buồn phiền - Lo lắng / Tri thức Việt b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Yến h.đ. - H. : Hồng Đức, 2018. 218tr. ; 18cm + 1CD
Ký hiệu môn loại: 428/T306A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039925
Kho Mượn: MV.059003-59004
10/. Tiếng Anh giao tiếp hiện đại = Modern English communication : Quan điểm - lý giải - yêu cầu cảm ơn / Tri thức Việt b.s. ; Nguyễn Thị Thanh Yến h.đ. - H. : Hồng Đức, 2018. - 214tr. ; 18cm + 1CD
Trang 5

- Thư mục thông báo sách mới
Tóm tắt: Gồm những mẫu câu, thành ngữ thông dụng, đàm thoại theo tình huống. Quan điểm lý giải, yêu cầu - cảm ơn và phần giải thích từ mới, có phiên âm
Ký hiệu môn loại: 428/T306A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039923
Kho Mượn: MV.058997-58998
11/. TRỊNH THỊ NGỌC THUÝ. Đánh thức tiềm năng tiếng Anh trong bạn / Trịnh Thị Ngọc Thuý
(ch.b.), Đỗ Thị Minh Hà. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội; Công ty Sách MC Books, 2017. - 214tr. : hình
vẽ, bảng ; 24cm
Tóm tắt: Gồm các hướng dẫn tư duy khi học tiếng Anh, ngữ âm, học qua phim và thực hành
giao tiếp với các tình huống thực tế
Ký hiệu môn loại: 428/Đ107T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010417
HOÁ HỌC
1/. GONICK, LARRY. Câu chuyện hóa học / Larry Gonick, Craig Criddle ; Hồ Lê Thủy Tiên dịch. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 249tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The cartoon guide to chemistry
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về hóa học một cách đơn giản và dí dỏm thông qua
hình ảnh và những ý tưởng gần gửi trong cuộc sống...
Ký hiệu môn loại: 540.222/C125C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032074-32075, TN.032229
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. HOÀNG SƯ ĐIỂU. Luyện đề chuẩn bị kì thi trung học phổ thông quốc gia 2018: khoa học tự nhiên
: Vật lý - Hoá học - Sinh học / Hoàng Sư Điểu, Nguyễn Minh Tuấn, Phạm Thị Hương. - H. : Thanh niên,
2018. - 278tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 500/L527Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010425
2/. POTTER, JEAN. Bác học nhí : Giải thích các hiện tượng khoa học thường ngày trong tích tắc /
Jean Potter ; Phương Hoa dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách này được chia ra thành 12 chủ đề khác nhau, bao gồm: Không khí, động
vật, năng lượng, trọng lực, lực từ, ánh sáng, cơ thể con người và nhiều chủ đề khác nữa
Ký hiệu môn loại: 507.8/B101H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016888-16889
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032224-32225
3/. POTTER, JEAN. Bác học nhí : Thí nghiệm khoa học thật dễ / Jean Potter ; Minh Nguyệt dịch. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 128tr. ; 20cm
Tóm tắt: Cuốn sách này bao gồm mọi khía cạnh của khoa học về đồ chơi và các trò chơi trẻ
muốn làm. Trẻ sẽ khám phá ra tại sao một quả bóng lại bay theo đường xoắn ốc khi trượt nó trong
không khí, học cách làm cho quả ngũ cốc của nó nhảy ra khỏi bát...
Ký hiệu môn loại: 507.8/B101H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016886-16887
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032222-32223
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. PHẠM VĂN QUÂN. Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường / Phạm Văn
Quân(ch.b.), Vũ Quyết Thắng, Vũ Đình Ngọ. - H. : Xây dựng, 2017. - 221tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, hệ sinh thái
môi trường đất, sinh thái môi trường đô thị và nông thôn, các hệ sinh thái và nguyên lý sinh thái...
Ký hiệu môn loại: 577.5/S312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010426
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
Trang 6
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1/. Trái đất của chúng ta = Planet earth / Lời: Linh Chi ; Minh hoạ: Quỳnh Rùa. - H. : Thế giới, 2018. 12tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Lật mở khám phá. Dành cho trẻ em từ 5-12
tuổi)
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về khoa học trái đất như: Cấu tạo, các lục địa và đại dương,
chuyển động của trái đất, thời tiết, con người và trái đất
Ký hiệu môn loại: 550/TR103Đ
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032402-32403
THIÊN VĂN HỌC
1/. Ngày và đêm : Truyện tranh : Cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi / Lời: Mi Hye Kim ; Tranh: Yoon Jung Shim ;
Chung Quý dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Bé khám phá khoa học. Hiện
tượng tự nhiên)
Ký hiệu môn loại: 525/NG112V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016834-16835
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032425-32426
2/. Trăng đi theo em : Truyện tranh : Cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi / Lời: Sang Mi Lee ; Tranh: Hye Ran Kim ;
Chung Quý dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bé khám phá khoa học. Vũ trụ)
Ký hiệu môn loại: 523.3/TR116Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016830-16831
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032421-32422
3/. TUỆ CHÂN. Lịch pháp các ngày tốt trong năm (2012 - 2020 ) : Sách tham khảo / Tuệ Chân. - Tái
bản lần 3. - H. : Hồng Đức, 2018. - 247tr. ; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp đầy đủ những ví dụ về cách chọn lựa để bạn đọc tham khảo. Vấn đề
còn lại không kém quan trọng là khả năng và ý thức nắm bắt quy luật phát triển tự nhiên của mỗi sự
việc để từ thực tiễn, qua quá trình vận động và phát triển không ngừng của nó, chúng ta mới có thể đạt
được sự nhận biết đúng đắn nhất khi chọn lựa.
Ký hiệu môn loại: 529.3/L302P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010424
Kho Mượn: MV.059005-59006
Kho lưu động: LD.024199-24200
THỰC VẬT
1/. Bí mật những chiếc lỗ : Truyện tranh : Cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi / Lời: Seon Hye Jang ; Tranh: Yeong
Sun Kim ; Chung Quý dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 31tr. : tranh màu ; 24cm. - (Bé khám phá khoa học.
Thực vật)
Ký hiệu môn loại: 580/B300M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016828-16829
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032419-32420
TOÁN HỌC
1/. GONICK, LARRY. Câu chuyện đại số / Larry Gonick ; Phạm Miên Vũ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 234tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The cartoon guide to algebra
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đại số: Trục số, phép cộng và phép trừ, phép
nhân và phép chia, biểu thức và biến số, phép cân bằng...
Ký hiệu môn loại: 512.00222/C125C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032070-32071, TN.032228
2/. NGUYỄN ĐỨC CHÍ. Các bài toán thực tế - liên môn ôn tập luyện thi tuyển sinh Toán 9 vào 10 /
Nguyễn Đức Chí. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 128tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 510/C101B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016918-16919
Trang 7
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ĐỘNG VẬT
1/. Bạn từ đâu tới? : Truyện tranh : Cho trẻ từ 4 đến 7 tuổi / Lời: In Suk Kim ; Tranh: Seol Hui Guk ;
Chung Quý dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 30tr. : tranh màu ; 24cm. - (Bé khám phá khoa học. Động vật
đẻ trứng - Động vật sinh con)
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của chính tác giả Alex Tu về lối sống tối giản và đưa
ra
Ký
hiệu
Kholoại:
lưu 590/B105T
động: LDTN.016832-16833
Số ĐKCB: môn
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032423-32424
KỸ THUẬT
1/. Giải pháp cấu tạo kháng chấn cho công trình xây dựng dân dụng / Nguyễn Võ Thông (ch.b.), Trần
Hùng, Đỗ Văn Mạnh, Đỗ Tiến Thịnh. - H. : Xây dựng, 2018. - 300tr. ; 27cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những quy định chung về cấu tạo kháng chấn. Cấu tạo kháng
chấn cho kết cấu bê tông và kết cấu bê tông cốt thép. cấu tạo kháng chấn cho kết cấu gạch đá...
Ký hiệu môn loại: 624/GI-103P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010439
Kho Mượn: MV.059094
2/. NGÔ CHÂU PHƯƠNG. Công nghệ thi công cầu nhanh / Ngô Châu Phương (ch.b.), Nguyễn Viết
Trung, Nguyễn Danh Huy. - H. : Xây dựng, 2018. - 232tr. : minh hoạ ; 27cm
Phụ lục: tr. 166-227. - Thư mục: tr. 228-229
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm và triết lý về cầu thi công nhanh trong đô thị cũng như tổng
hợp và phân tích các công nghệ thi công cầu nhanh trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia có ngành
xây dựng cầu đường phát triển. Tập trung chủ yếu vào các dạng cấu kiện cầu chế tạo sẵn, các loại vật
liệu, các hình thức cấu tạo mối nối và công nghệ, thiết bị thi công nhanh cho kết cấu nhịp, mố trụ và
nền móng
Ký hiệu môn loại: 624.2/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010441
3/. NGUYỄN ĐÌNH PHÚ. Giáo trình thực hành thiết kế vi mạch số bằng vhdl - xilinx / Nguyễn Đình
Phú, Trương Thị Bích Ngà, Phan Vân Hoàn. - H. : Thanh niên, 2018. - 416tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 629.89/V300Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010430
Kho Mượn: MV.059015-59016
4/. NGUYỄN VÕ THÔNG. Thiết kế kết cấu thép trong công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp /
Nguyễn Võ Thông (ch.b.), Đoàn Định Kiến, Phạm Văn Hội. - H. : Xây dựng, 2018. - 228tr. ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí thuyết thiết kế kết cấu thép theo trạng thái giới hạn, vật liệu thép
dùng cho kết cấu và liên kết, tính toán các kết cấu, tính toán liên kết...
Ký hiệu môn loại: 624/TH308K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010440
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. AKI WAKAMATSU. Dạy con theo cá tính của con / Aki Wakamatsu ; Hồ Phương dịch. - Tái bản
lần 1. - H. : Lao động, 2018. - 200tr. ; 21cm
Tóm tắt: Mỗi đứa trẻ là một bài toán đố mà chúng ta phải đi tìm câu trả lời. Với phương pháp
“hiểu cách phân loại trẻ” được trình bày cụ thể trong cuốn sách này,chúng tôi hy vọng rằng các bậc
phụ huynh sẽ tìm được phương pháp phù hợp trong quá trình nuôi dạy con cái và hãy áp dụng nó như
một “chiến thuật” hợp lí. Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Tìm hiểu về các loại tính cách của trẻ.
Chương 2: Ba phút để hiểu trẻ: Các nhóm trẻ và cách ứng xử...
Ký hiệu môn loại: 649.6/D112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040025
Kho Mượn: MV.059224-59225
2/. ALEX TU. Quý cô tối giản : Từ tối giản đến thịnh vượng / Alex Tu. - H. : Thế giới, 2018. - 207tr. :
ảnh, bảng ; 21cm
Trang 8
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những khái niệm mở nhằm truyền cảm hứng giúp bạn quản lý cuộc sống tốt hơn
Ký hiệu môn loại: 646.7/QU600C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039948
Kho Mượn: MV.059028-59029
3/. Bố dạy con khỏe, mẹ dạy con ngoan - Trái tim nói điều gì với bé ? / Lời: Cung Phòng Phương ;
Tranh: Quả Thố ; Dịch: Hà Giang. - H. : Thanh niên, 2018. - 64tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ sách ươm
mầm. Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi)
Tóm tắt: Cuốn sách có 6 câu chuyện đơn giản nhưng mang đến lời giải thích rõ ràng, giúp bé
hiểu ra thế nào là đúng thế nào là sai, như vậy khi gặp phải tình huống khó khăn tương tự, các bé sẽ
không còn hoang mang, bối rối nữa.
Ký hiệu môn loại: 649.7/B450D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016894-16895
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032279-32280
4/. Bố dạy con khỏe, mẹ dạy con ngoan - Thành bạn nhỏ ngoan có khó không? / Lời: Cung Phòng
Phương ; Tranh: Quả Thố ; Dịch: Hà Giang. - H. : Thanh niên, 2018. - 63tr. : tranh màu ; 21cm. - (Tủ
sách ươm mầm. Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi)
Tóm tắt: Cuốn sách có 6 câu chuyện nhỏ mang đến các bài học, là cách đơn giản để giúp các
em hiểu cảm xúc của mình, để xử trí với cơn cám dỗ xúi giục các bé làm những điều không nên làm, từ
đó hình thành cách cư xử và hành vi tích cực.
Ký hiệu môn loại: 649.7/B450D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016892-16893
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032277-32278
5/. CHIKAGA OYANO. Vui học để phát triển khả năng của trẻ / Chikaga Oyano ; Momochan dịch. H. : Lao động, 2017. - 162tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phương pháp học vui tạo cho trẻ những kích thích về trí não, tăng cường tư duy và
nhận thức từ chĩnh những điều diễn ra trong sinh hoạt hàng ngày hoặc khi đang chơi đùa vui vẻ
Ký hiệu môn loại: 649.6/V510H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016840-16842
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032339-32340
6/. CHOUX, NATHALIE. Sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp: Bóng đá / Nathalie
Choux ; Dịch: Phạm Nhàn, Linh Chi. - H. : Thanh niên, 2018. - 10tr. : sách chuyển động ; 17cm. - (Tủ
sách ươm mầm. Dành cho trẻ từ 6 tháng tuổi)
Ký hiệu môn loại: 649.68/S102C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032220-32221
7/. COMPTON, BONNIE. Con không cần mẹ hoàn hảo, con chỉ cần mẹ hạnh phúc / Bonnie Compton
; Nhật Mai dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 302tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Mothering with courage, Phụ lục: tr. 293-302
Tóm tắt: Giới thiệu bí quyết để trở thành một người mẹ biết lắng nghe hơn, lo lắng ít hơn, thấu
hiểu con hơn và yêu thương con đúng cách hơn
Ký hiệu môn loại: 649.1/C430K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010449
Kho Mượn: MV.059013-59014
Kho lưu động: LD.024243-24244
8/. COSSON, AUDREY. Tuyệt đỉnh món chay : 52 công thức chay ngon - lạ - giàu dinh dưỡng /
Audrey Cosson ; Ảnh: Virginie Garnier ; Hồng Nhung dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 140tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Pháp: Ma cuisine veggie
Tóm tắt: Cung cấp 52 công thức món ăn chay bao gồm các món ăn sáng, khai vị, món chính,
tráng miệng. Đồng thời, chỉ dẫn một số kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu ăn chay như: Giới thiệu
các loại nguyên liệu chay, gợi ý ý tưởng cho các bữa ăn trong ngày
Ký hiệu môn loại: 641.5636/T528Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010431
Kho Mượn: MV.059095-59096
Trang 9
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9/. Dạy con yêu sách gieo mầm tính cách. - H. : Thế giới, 2018. - 199tr. ; 21cm
Tóm tắt: Dạy con yêu sách gieo mầm tính cách sẽ giúp cha mẹ: Lựa chọn sách phù hợp với
từng nấc tuổi. Mách nhỏ những mẹo tương tác với con khi đọc sách. Gỡ rối những băn khoăn lo lắng
khi đọc sách cùng con. Vun đắp tình yêu sách cho con sớm và đúng cách
Ký hiệu môn loại: 649.1/D112C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039961
Kho Mượn: MV.059046-59047
Kho lưu động: LD.024209-24210
10/. HARDI LIM. Chơi cùng Lettie, vui mê li : Activity book : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ từ 4 - 8
tuổi / Hardi Lim ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 36tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuyệt chiêu "cai
nghiện" thiết bị công nghệ)
Tóm tắt: Giới thiệu các hoạt động phát triển tư duy, trí tuệ và thực hành kỹ năng sống giúp các
em "cai nghiện" thiết bị công nghệ thành công
Ký hiệu môn loại: 649.5/CH462C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016946-16947
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032323-32324
11/. HUYỀN CHIP. Tuổi trẻ không hối tiếc / Huyền Chip. - H. : Phụ nữ, 2018. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những trải nghiệm phong phú của bản thân khi đi di lịch một mình
qua nhiều nước trên thế giới, làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và học tập và đưa ra những lời
khuyên cho các bạn trẻ đang trong giai đoạn '' tìm đường '' trên nhiều phương tiện.
Ký hiệu môn loại: 646.70835/T515T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024229-24230
12/. KIM SEONJIN. Sách dạy trang điểm : Dành cho những bản gái mới bắt đầu trang điểm / Kim
Seonjin ; Nhân Trí Việt dịch. - Sách tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 175tr. ;
20cm
Tóm tắt: Trình bày các bước dạy trang điểm cơ bản cho những ai mới bắt đầu học. Với hình ảnh
nhiều đẹp, nội dung ghi chú tỉ mỉ, nhiều tip hay đáng giá học hỏi
Ký hiệu môn loại: 646.72/S102D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039968
13/. KROC, RAY. Ray Kroc đã tạo nên thương hiệu McDonald's như thế nào? / Ray Kroc ; Dịch: Đinh
Văn Cường, Vũ Kim Ngọc. - H. : Thế giới, 2018. - 250tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Grinding it out: the making of McDonald's
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm của Ray Kroc về thành công của McDonald’s, triết lý và chiến
lược kinh doanh thu hút, những bí quyết tuyển dụng và đối đãi nhân tài; những nguyên tắc chuẩn mực
mà Ray Kroc đã xây dựng nên đã cách mạng hoá toàn bộ ngành công nghiệp dịch vụ ăn uống
Ký hiệu môn loại: 647.9573/R112K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010427
14/. NGUYỄN NGỌC KHÁNH CHI. Kể chuyện rượu vang : Những điều căn bản để thưởng thức rượu
vang / Nguyễn Ngọc Khánh Chi ; Minh hoạ: Thu Ngân. - H. : Thế giới, 2018. - 261tr. : minh hoạ ; 24cm
Thư mục: tr. 264-265
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về rượu vang, cách thưởng thức, cách phối hợp đồ ăn sao cho phù
hợp, các vùng rượu vang nổi tiếng thế giới, những dòng vang đặc biệt, cocktail rượu vang...
Ký hiệu môn loại: 641.22/K250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010436
15/. NGUYỄN THỊ VIỆT HÀ. Trái tim người cha / Nguyễn Thị Việt Hà. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 126tr. ; 21cm. - (Niềm tin vững vàng cho trẻ tự kỷ)
Ký hiệu môn loại: 649.154/TR103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039960
Kho Mượn: MV.059044-59045
Kho lưu động: LD.024207-24208
16/. NOTHOBM, ELLEN. 10 điều trẻ tự kỷ mong muốn bạn biết / Ellen Notbohm ; Thuỳ Trang dịch. Trang 10
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H. : Phụ nữ, 2018. - 253tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách được viết bởi một người mẹ với hiểu biết sâu sắc về thế giới của chứng tự
kỷ qua góc nhìn của con trẻ, và bà có một cậu con trai mắc hội chứng rối loạn phổ tự kỷ đã thực sự toả
sáng xuyên suốt cuốn sách
Ký hiệu môn loại: 649.154/M558Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040026
Kho Mượn: MV.059226
17/. Sống có giá trị nơi bạn dừng chân / Nguyễn Thành Nhân, Nguyễn Hoàng Sơn, Lương Dũng
Nhân,... - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 176tr. : Minh họa ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn hiểu về giá trị thật sự của bản thân mình, để bạn tìm thấy
nhwunxg giá trị nhất dối với mình, để bạn bắt đầu tạo ra nhwunxg giá trị mới cho cuộc đời mình
Ký hiệu môn loại: 646.7/S455C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024237-24238
18/. SWEETLAND, DARLENE. Tập cho trẻ tư duy / Darlene Sweetland, Ron Stolberg ; Quỳnh Trang
dịch ; Hạnh Nguyên h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 379tr. ; 20cm. - (Gia đình thế hệ mới)
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các bậc phụ huynh tránh được những cạm bẫy
trong việc giáo dục con trẻ, qua đó đưa ra những gợi ý để giúp con đạt được mục tiêu đề ra, chuẩn bị
cho trẻ bước chân vào đời
Ký hiệu môn loại: 649.6/T123C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039944
Kho Mượn: MV.059062-59063
19/. WELCH, DUANA. Yêu / Duana Welch ; Lê Thuỳ Linh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 260tr. ; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Love factually
Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên thực tế dựa trên nền tảng vững chắc của khoa học về tình
yêu, hẹn hò và hôn nhân; được chia thành 10 bước từ việc xác định quan niệm, nhu cầu và tiêu chuẩn
của bản thân, lý giải tâm lý hẹn hò đến việc bước tới cam kết hôn nhân cuối cùng, hay thậm chí chỉ dẫn
cả cách thức kết thúc một mối quan hệ không còn phù hợp
Ký hiệu môn loại: 646.77/Y606
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010429
Kho Mượn: MV.059019-59020
Kho lưu động: LD.024241-24242
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. BÀNH CHINH. Con đường lập nghiệp của Mã Hoá Đằng / Bành Chinh, Điền Húc Phượng ; Hồ
Tiến Huân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 230tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về con đường lập nghiệp của Mã Hoá Đằng, từ buổi đầu lập nghiệp khó
khăn đến các bài học kinh nghiệm từ quá trình đi tìm mô hình sinh lợi nhuận, khi phải đối đầu với dư
luận, chiến lược cạnh tranh với các đối thủ, sự khốc liệt của thương trường... đi đến những thành công
của công ty Tencent trong lĩnh vực IM, cổng thông tin điện tử, trò chơi trực tuyến, thương mại điện tử...
phản ánh toàn diện lịch sử phát triển của ngành Internet Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 658.409/C430Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039950
Kho Mượn: MV.059007-59008
2/. BARROW, COLIN. Tạo lập kế hoạch kinh doanh hoàn hảo = Business plans for small businesses
: Biết người, hiểu ta. Trăm trận trăm thắng! / Colin Barrow ; Trần Thị Bích Nga dịch. - H. : Thế giới,
2018. - 279tr. ; 24cm. - (Tủ sách Khởi nghiệp)
Tóm tắt: Trang bị vững chắc và đầy đủ cho các bạn trẻ đang khởi nghiệp những kiến thức hữu
ích để chuẩn bị và lên kế hoạch kinh doanh như: tìm hiểu việc lập kế hoạch kinh doanh; nghiên cứu thị
trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt đúng chiến lược cốt lõi...
Ký hiệu môn loại: 658.4012/T108L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010432
Kho Mượn: MV.059011-59012
Trang 11
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3/. BOYER, CRISPIN. Những thất bại trứ danh / Crispin Boyer ; My Dương dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 128tr. : minh họa ; 24cm. - (National geographic kids)(Dành cho lứa tuổi 8+)
Tóm tắt: Cuốn sách này vinh danh những thất bại, và bên cạnh tiếng cười sảng khoái còn cho
bạn đọc biết về nguồn cơn sự cố, những điều diễn ra như ý và bài học rút ra từ đó là gì.
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH556T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016890-16891
4/. CHIQUET, MAUREEN. Bứt phá giới hạn : Phụ nữ, lãnh đạo, và thành công theo cách của riêng
mình / Maureen Chiquet ; Võ Công Hùng dịch. - H. : Nxb. Trẻ, 2018. - 364tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này giúp cho những ai đã mệt mỏi khi phải ép mình vào những khuôn khổ
hạn hẹp, những ai muốn đạt được sự hài hòa và toàn diện trong đời sống, bất kể họ là ai và họ sẽ trở
thành ai...
Ký hiệu môn loại: 658.409082/B565P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039936
Kho Mượn: MV.059058-59059
5/. CLARK, DORIE. Khởi nghiệp 4.0 : Kinh doanh thông minh trong cách mạng công nghiệp 4.0 /
Dorie Clark ; Kim Chi dịch. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa đến cho bạn một bản hướng dẫn tổng quan cách tự khởi nghiệp thông
qua việc kết hợp các công cụ kinh doanh truyền thống và hiện đại. Ban đầu, bạn có thể chỉ làm vì sở
thích, như đăng tải video trên YouTube, tạo lập và chia sẻ các blog, podcast... Nhưng lâu dài, bạn có
thể sẽ nhận được vô số lời mời đến diễn thuyết tại các sự kiện doanh nghiệp, doanh nhân tầm cỡ toàn
cầu - các lời mời trị giá hàng nghìn đô. Đây không chỉ là giả tưởng, mà là một hiện thực bạn có thể nắm
bắt thông qua đam mê bền bỉ (đương nhiên), và một chiến lược vững chắc. Cuốn sách này - "Khởi
nghiệp 4.0"
Ký hiệu môn loại: 650.1/KH462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039946
Kho Mượn: MV.059026-59027
6/. CREMADES, ALEJANDRO. Huy động vốn: Khó mà dễ! : Cách thuyết phục "đánh gục" nhà đầu
tư! / Alejandro Cremades ; Trần Thị Bích Nga dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 266tr. ; 22cm. - (Tủ sách
Khởi nghiệp)
Tên sách tiếng Anh: Art of startup fundraising: pitching investors, negotiating the deal, and
everything else entrepreneurs need to know
Tóm tắt: Trình bày kiến thức, kinh nghiệm thực tế về huy động vốn trong khởi nghiệp qua 11
chương: Khởi đầu từ Onevest, huy động vốn cho công ty khởi nghiệp của bạn, giúp bản thân thành
công, thiết kế một bài thuyết trình sao cho thu hút, rà soát đặc biệt, phân loại nguồn vốn...
Ký hiệu môn loại: 658.15224/H523Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039540
Kho Mượn: MV.058225
Kho lưu động: LD.024235-24236
7/. DAGEN, DAVID. Tóp 10 bài học kinh doanh : Từ cuộc đời truyền cảm hứng của một doanh nhân
với tầm nhìn xa trông rộng / David Dagen ; Đỗ Xuân Kiên. - H. : Tài chính, 2018. - 95tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này sẽ tìm hiểu một số những câu nói nổi tiếng của Elon Musk và phân
tích ý nghĩa và tầm quan trọng của mỗi câu nói. Đi cùng với mỗi câu nói là câu chuyện đời thực về cách
mà bản thân Elon Musk đã áp dụng hiệu quả những nguyên tắc giống nhau đó trong cuộc sống và
trong kinh doanh.
Ký hiệu môn loại: 650.1/T434M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039956
Kho Mượn: MV.059034-59035
8/. DƯƠNG GIAI XUYÊN. Áp lực nơi công sở : Chạy trốn không phải là lựa chọn tốt nhất! / Dương
Giai Xuyên ; Bảo Thu dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 230tr ; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại một cách sống động những bí quyết ứng xử nơi công sở, thái độ và triết lý làm
việc để có cuộc sống trọn vẹn
Ký hiệu môn loại: 650.13/Á109L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039942
Trang 12
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Kho Mượn: MV.059072-59073
Kho lưu động: LD.024233-24234
9/. EITARO KONO. Thay đổi 1% cách lãnh đạo, 99% đạt được thành công / Eitaro Kono ; Phạm Thị
Quỳnh Liên. - H. : Lao động, 2018. - 316tr. ; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách này sẽ giúp bạn hiểu rõ về những mảnh ghép tạo nên kỹ năng lãnh đạo
giỏi: Khiến các thành viên thấm được từ khóa. Coi trọng những khác biệt tính cách. Khen ngợi ngay tại
chỗ - cụ thể - thật lòng. Hãy giải thích chứ đừng biện minh. Không băn khoăn về sự cân bằng.
Chấp nhận sự cô độc. Suy nghĩ theo hai phương diện: "việc nên làm" và "việc muốn làm". Và còn nhiều
nữa...
Ký hiệu môn loại: 658.4092/TH112Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039959
Kho Mượn: MV.059036-59037
10/. FUKUDA KOICHI. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng / Fukuda Koichi ; Hoàng Ngọc Lam
Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 239tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách dành cho những chiến binh hiện đại. Mỗi người chúng ta là một dũng sĩ,
chiến đấu trên những chiến trường khác nhau, những mặt trận khác nhau, với những lĩnh vực khác
nhau. Vũ khí của chúng ta không phải cung kiếm, mà là tri thức, là bản lĩnh, là những công cụ hiện đại
có thể hỗ trợ cho chúng ta “chiến đấu”...
Ký hiệu môn loại: 650.1/B308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039930
Kho Mượn: MV.059054-59055
Kho lưu động: LD.024289-24290
11/. GRIESER, RANDY. 10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo = The ordinary leader / Randy Grieser
; Trịnh Huy Ninh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 277tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 10 nguyên tắc quan từ những nhà lãnh đạo chuẩn mực cho đến những lãnh
đạo phá cách giúp bạn trở thành một nhà lãnh đạo doanh nghiệp thực thụ
Ký hiệu môn loại: 650.13/M558N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039926
Kho Mượn: MV.059024-59025
Kho lưu động: LD.024211-24212
12/. HAYZLETT, JEFFREY W.. Nghĩ lớn hành động lớn hơn / Jeffrey Hayzlett, Jim Eber ; Nguyễn Tư
Thắng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 262tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Think big act bigger
Tóm tắt: Trình bày các kế hoạch khả thi giúp xây dựng thương hiệu và câu chuyện của riêng
bạn. Hướng dẫn kết hợp thái độ với hành động để đạt được thành công: Tự chủ trong mọi việc, tránh sự
phân tâm, phát triển dòng chảy riêng, xoá bỏ những suy nghĩ thiển cận, luôn trong trạng thái có ý thức,
tìm thị trường kinh doanh lớn hơn, kết nối và giữ mối quan hệ với mọi người...
Ký hiệu môn loại: 658.4012/NGH300L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039933
Kho Mượn: MV.059086-59087
Kho lưu động: LD.024219-24220
13/. HIDEHIKO HAMADA. Kỹ năng làm việc nhóm của người Nhật : Phương pháp giao tiếp nơi công
sở / Hidehiko Hamada ; Anh Việt dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 230tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu giao tiếp thường gặp truyền đạt những suy nghĩ của cấp trên và
những gợi ý cho nhân viên trong giao tiếp công việc như: Những câu nói về khả năng công việc, sự
thúc đẩy, khả năng con người, những câu nói về giao tiếp và khả năng suy nghĩ
Ký hiệu môn loại: 658.4022/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039928
Kho Mượn: MV.059078-59079
Kho lưu động: LD.024203-24204
14/. HILL, NAPOLEON. Tư duy tích cực để thành công / Napoleon Hill, Phương Thảo dịch. - H. : Lao
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động, 2018. - 326tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Napoleon Hill's keys to personal achievement
Tóm tắt: Tập hợp 52 bài luận về cách luyện tập làm chủ suy nghĩ của mình, điều khiển tâm trí
theo ý muốn của bản thân; giữ tinh thần tích cực, tư duy mạch lạc, tập trung; loại bỏ những chướng ngại
và suy nghĩ tiêu cực nổi lên trong tâm trí; từ đó, tự lên kế hoạch cho cuộc đời mình hướng tới thành
công
Tóm tắt: Cuốn sách này được viết với mục đích hướng tới những nhà lãnh đạo doanh
nghiệp
đangKho
ngàyĐọc:
đêmVN.039949
chiến đấu để tạo ra cuộc cách mạng FinTech. Thông qua cuốn sách bạn
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thành công trong cuộc chiến Ký hiệu môn loại: 650.1/T550D
15/. HOÀ THỔ. Trí tuệ siêu việt của người Do Thái : Vì sao người Do Thái lại có thể thành danh và
thành công rực rỡ đến vậy? / Hoà Thổ ; Dịch: Thành Khang, Thuỳ Ân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá,
2018. - 343tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những phân tích, tổng hợp tỉ mỉ, sâu sắc từ những khía cạnh như trí tuệ kinh
doanh, trí tuệ đầu tư, trí tuệ ứng xử trong cuộc sống, trí tuệ giáo dục cho đến tập tục, lịch sử, văn hoá
của người Do Thái. Qua đó, hiểu được toàn bộ bí quyết thành công của họ
Ký hiệu môn loại: 650.1089924/TR300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039935
16/. JOHN & PARTNERS. Kiến giết voi : Chiến lược cạnh tranh thông minh dành cho SMEs với các
công ty khổng lồ / John & Partners. - H. : Thế giới, 2018. - 305tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích về môi trường kinh doanh cũng như đặc thù của các doanh nghiệp nhỏ và
vừa (SMEs) với những ví dụ điển hình của những doanh nghiệp thành công cũng như không thành
công ở Việt Nam. Đề xuất các giải pháp giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhận thấy những nguy cơ
và cơ hội để vượt qua khó khăn và định hướng sáng suốt cho doanh nghiệp mình tiến đến thành công
Ký hiệu môn loại: 658/K305G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039938
Kho Mượn: MV.059064-59065
17/. KASHIWAGI YOSHIKI. Kỹ năng viết báo cáo hiểu quả / Kashiwagi Yoshiki ; Châu Phụng dịch. H. : Đại học kinh tế Quốc dân, 2018. - 307tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày các kỹ năng viết báo cáo: Xác định vấn đề và mục tiêu cụ thể, giải quyết
vấn đề bằng tư duy logic và phân tích số liệu, lập kế hoạch hiểu quả từ phân tích ssos liệu, kỹ năng
trình bày báo cáo thuyết phục
Ký hiệu môn loại: 651.78/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039965
Kho Mượn: MV.059074-59075
Kho lưu động: LD.024227-24228
18/. KAYE, BEVERLY. Giữ chân nhân tài = Hello stay interviews, goodbye talent loss : Cẩm nang
dành cho nhà quản lý / Beverly Kaye, Sharon Jordan-Evans ; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh
Hoá, 2018. - 125tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nêu lên những gợi ý và thủ thuật giúp các nhà quản lý xây dựng chiến lược giữ người
phù hợp, đồng thời chia sẻ câu chuyện của các nhà quản lý từng sử dụng hình thức phỏng vấn để giữa
chân nhân viên tài năng của họ
Ký hiệu môn loại: 658.314/GI-550C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039927
Kho Mượn: MV.059076-59077
Kho lưu động: LD.024221-24222
19/. KITAO YOSHITAKA. Fintech 4.0 - Những điển hình thành công trong cuộc cách mạng công nghệ
tài chính / Kitao Yoshitaka ; Nguyễn Thị Thảo dịch. - H. : Công thương, 2018. - 237tr. ; 24cm
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toàn cầu ấy
Ký hiệu môn loại: 658.15/F311T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010433
Kho Mượn: MV.059088-59089
20/. KWANG, HAN KOK. Nhiệm vụ triệu đô : Cùng con xây dựng sự nghiệp thành công / Han Kok
Kwang ; Đinh Anh Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 379tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho độc giả một kế hoạch chi tiết, hỗ trợ các bạn trẻ tự lập trong
cuộc sống của mình, giải quyết những thay đổi tất yếu sẽ diễn ra, tạo nên thành quả đống góp tài năng
để xây dựng thế giới ngàng càng tốt đẹp hơn.
Ký hiệu môn loại: 650.1/NH304V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039954
Kho Mượn: MV.059038-59039
Kho lưu động: LD.024217-24218
21/. LAN BERCU. Nói sao để thành công : Trau dồi tiếng Anh trong kinh doanh / Lan Bercu. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 277tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những hiểu biết của tác giả về kỹ năng giao tiếp trong nhiều tình huống khác
nhau như: Xây dựng lòng tự tin, nói chuyện xã giao, nói chuyện trên điện thoại, nối kết, trong buổi họp,
giải quyết vấn đề, từ chối, trao và nhận lời khen hay phê bình... và một số mẫu câu, những đoạn hội
thoại Anh - Việt được sử dụng nhiều và phổ biến để độc giả có thể vừa học về kỹ năng vừa trau dổi
tiếng Anh
Ký hiệu môn loại: 650.1014/N428S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039962
Kho Mượn: MV.059048-59049
Kho lưu động: LD.024213-24214
22/. LERNER, HELENE. Bí ẩn của sự tự tin : Điều gì sẽ thay đổi nếu bạn trở nên tự tin hơn ? / Helene
Lerner ; Thành Khang, Đặng Hà dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 151tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các chiến lược thiết thực để giúp bạn đánh bại tâm lý tự ti và tiến thẳng đến
việc hoàn thành mục tiêu, các thông điệp đơn giản nhưng thuyết phục cùng nhiều kỹ thuật khôn ngoan
trong sách góp phần nâng sự nghiệp của bạn lên tầm cao mới.
Ký hiệu môn loại: 650.1/B300 Â
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039955
Kho Mượn: MV.059056-59057
Kho lưu động: LD.024215-24216
23/. LITTMAN, JONATHAN. Tôi ghét mọi người : Ứng xử với những phiền toái nơi công sở / Jonathan
Littman ; Marc Hershon ; Lê Đình Hùng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 311tr. ; 21cm
Tóm tắt: Xác định 10 kẻ đáng ghét nhất nơi công sở và tiết lộ các chiến lược để vô hiệu hoá họ;
đưa ra những giải pháp giúp bạn trở thành một người làm việc độc lập hiệu quả hơn, mạnh dạn làm
việc một mình hoặc cộng tác với số ít những người tài năng khác để hoàn thành mục tiêu cuối cùng
Ký hiệu môn loại: 650.13/T452G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039952
Kho Mượn: MV.059042-59043
24/. MATTIMORE, BRYAN. 21 ngày cho một ý tưởng lớn : Tạo bước đột phá trong kinh doanh / Bryan
Mattimore ; Huỳnh Văn Thanh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 206tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: 21 days to a big idea
Tóm tắt: Cung cấp những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong việc xây dựng ý tưởng: khám
phá đam mê sáng tạo, chiến lược tư duy sáng tạo, phương pháp sáng tạo, chọn lọc triển khai và bán
các ý tưởng hay nhất
Ký hiệu môn loại: 650.1/H103M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039939
Kho Mượn: MV.059066-59067
Kho lưu động: LD.024223-24224
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25/. MAURYA, ASH. Vận hành tinh gọn : Bộ công cụ chiến lược dành cho start ups / Ash Maurya ;
Trần Thảo Lam dịch. - H. : Công Thương, 2018. - 272tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Rungning lean
Tóm tắt: Cuốn sách Vận Hành Tinh Gọn tập trung vào việc giúp các doanh nghiệp sau khởi
nghiệp có những bước đi tiếp theo tối ưu và hiệu quả nhất. Thông qua Vận Hành Tinh Gọn, các bạn có
thể nhận thấy rõ nét tư duy Đúng Thời Điểm (Just-In-Time) được áp dụng như thế nào trong việc triển
khai vận hành trong một doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp vẫn còn đang chập chững bước
trên con đường kinh doanh mới của mình.
Ký hiệu môn loại: 658.4013/V121H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010437
26/. MAXWELL, JOHN C.. Nhà lãnh đạo 360 / John C. Maxwell ; Hà Phương, Đặng Oanh dịch. - Tái
bản lần thứ 10. - H. : Lao động, 2018. - 435tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: 360 leader
Tóm tắt: Chứng minh quyền lực hầu hết các tổ chức thuộc về nhà lãnh đạo cấp trung, xoay
quanh là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đồng cấp và cấp dưới; chia sẻ kinh nghiệm phá bỏ những ngộ
nhận và vượt qua thách thức đến với các nguyên tắc cốt tử của nghệ thuật lãnh đạo
Ký hiệu môn loại: 658.4092/NH100L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039937
27/. MEGARA. Chung tay đổi thay thế giới : Quản trị học và tâm lý học về teamwork / Megara. - H. :
Thế giới, 2018. - 479tr. ; 20cm
Tóm tắt: Giúp bạn trả lời những câu hỏi mang tính thiết yếu và quan trọng nhất trong việc xây
dựng và làm việc nhóm: Thế nào là một trưởng nhóm tích cực? Làm thế nào để xây dựng lòng tin giữa
các thành viên trong nhóm cũng như xác định vai trò của từng thành viên trong nhóm? Một nhóm tốt
nhất hoạt động như thế nào? Đồng thời, giúp bạn lựa chọn chiến lược phát triển nhóm phù hợp dựa
trên tư duy PMO
Ký hiệu môn loại: 658.4022/CH513T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039934
28/. MORGAN, ANGIE. Spark: Nhà lãnh đạo thế hệ mới / Angie Morgan, Courtney Lynch, Sean
Lynch ; Huỳnh Nguyễn Anh Đào dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 326tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Spark: How to lead yourself and others to greater success
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm về thuật lãnh đạo để bất kỳ chuyên gia nào cũng có thể
trở thành một nhà lãnh đạo sắc bén như: Sử dụng hoà giữa giá trị và hành vi, các yếu tố xây dựng uy
tín, hành động có chủ đích, đối thoại, xây dựng sự tự tin...
Ký hiệu môn loại: 658.4092/SP109K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039957
29/. NGUYỄN PHI VÂN. Cứ bay rồi sẽ cao / Nguyễn Phi Vân, Nguyễn Tuấn Quỳnh. - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 245tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nhỏ Cứ bay rồi sẽ cao này là tập hợp những bài viết mà hai tác giả Nguyễn
Tuấn Quỳnh và Nguyễn Phi Vân đúc kết lại từ những trải nghiệm của chính họ trong quá trình gặp gỡ,
trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống với các bạn trẻ mỗi ngày.
Ký hiệu môn loại: 650.1/C550B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039941
Kho Mượn: MV.059070-59071
Kho lưu động: LD.024231-24232
30/. OWENS, TREVOR. Doanh nghiệp tinh gọn 2 : Bộ công cụ đổi mới dành cho những gã khổng lồ /
Trevor Owens, Obie Fernandez ; Đinh Quang dịch. - H. : Công Thương; Công ty Sách Alpha, 2018. 316tr. ; 24cm
Tóm tắt: "Doanh nghiệp tinh gọn 2" trình bày một thiết kế đột phá nhằm cách mạng hóa các tổ
chức lớn, dựa trên các nguyên lý và thực tiễn được cộng đồng khởi nghiệp tán thành, đồng thời giải
thích cách để tạo ra một loạt các ý tưởng về sản phẩm hoặc dịch vụ và tìm ra yếu tố quyết định giúp
công việc kinh doanh có triển vọng và ổn định trên quy mô của một công ty lớn.
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Ký hiệu môn loại: 658.515/D408N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010438
31/. 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 Đọc: VN.039943
Kho Mượn: MV.059060-59061
Kho lưu động: LD.023466-23469
32/. RIEL, JENNIFER. Lựa chọn thông minh trong kinh doanh : Tìm kiếm lựa chọn tạo thành công từ
chính những thách thức trong kinh doanh / Jennifer Riel, Roger L. Martin ; Nguyễn Thùy Linh dịch. - H.
: Đại học kinh tế Quốc dân, 2018. - 403tr ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các mô hình tư duy trực quan và những câu chuyện mới mẻ của
các nhà tư tưởng. Từng chương sách đều làm sáng tỏ quá trình giải quyết vấn đề một cách sáng tạo,
giúp độc giả tập luyện việc đưa ra những ý tưởng đột phá. Toàn bộ dẫn chứng trong tác phẩm đều
được trích dẫn, chọn lọc từ các bài phỏng vấn trực tiếp của hai tác giả với những doanh nhân hàng đầu
của các tập đoàn, tổ chức lớn như LEGO, P&G, The Vanguard…
Ký hiệu môn loại: 658.403/L551C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039958
33/. ROSENBLUM, JEFF. Đột phá tư duy thương hiệu : Xây dựng thương hiệu truyền cảm hứng và
chiến thắng ! / Jeff Rosenblum, Jordan Berg ; Uyên Thảo dịch. - H. : Lao động, 2018. - 259tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các thương hiệu dứt bỏ những mô hình quảng cáo và marketing cũ kỹ,
tạo dựng quan hệ khách hàng ở mức độ chưa từng có, từ đó dẫn đến kết quả kinh doanh xuất sắc.
Ký hiệu môn loại: 658.8/Đ458P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039951
Kho Mượn: MV.059017-59018
34/. THEAKER, ALISON. Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng : Sách tham khảo / Alison
Theaker, Heather Yaxley ; Biên dịch, h.đ.: Vũ Thanh Vân, Hà Mai Thuỳ Giang. - H. : Chính trị Quốc
gia, 2018. - 496tr. : bảng, sơ đồ ; 24cm
Phụ lục: tr. 443-462. - Thư mục: tr. 463-493
Tóm tắt: Giới thiệu chung về nghề quan hệ công chúng. Hướng dẫn lập kế hoạch quan hệ công
chúng và tìm hiểu tâm lý công chúng, triển khai chiến dịch quan hệ công chúng. Phân tích cách thức
truyền thông doanh nghiệp và trình bày chi tiết sự tham gia của các bên liên quan
Ký hiệu môn loại: 659.2/B450C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010435
Kho Mượn: MV.059092-59093
35/. TRƯƠNG ĐÔNG TRIẾT. Thương gia Do Thái bậc thầy kinh doanh / Trương Đông Triết ; Đức Hào
biên dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 272tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những truyền thống tốt đẹp mà người Do Thái luôn gìn giữ đó là tôn trọng lời
hứa, coi trọng tri thức, không ngừng học tập, sáng tạo, quý trọng thời gian, biết biến trí tuệ thành của
cải; tính cách linh hoạt, uyển chuyển trong mọi hoàn cảnh, nhờ đó họ có thể vượt qua mọi trở ngại để
đạt được thành công và đưa họ trở thành những thương gia số một của thế giới
Ký hiệu môn loại: 650.1089924/TH561G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039940
Kho Mượn: MV.059068-59069
36/. W. CHAN KIM. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh : Tự tin nắm bắt tăng trưởng bắng cách áp
dụng các bước đã được kiểm chứng / W. Chan Kim, Renee Mauborgne ; Huỳnh Hữu Tài dịch. - H. : Lao
đông Xã hội, 2018. - 356tr. ; 24cm
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Tên sách tiếng Anh: Blue ocean shift
Tóm tắt: Cuốn sách đầy ắp những ví dụ thực tiễn và hấp dẫn về việc các nhà lãnh đạo ở nhiều
ngành nghề và tổ chức đã thực hiện cuộc dịch chuyển từ đại dương đỏ đông đúc nhuốm máu cạnh
tranh sang những đại dương xanh mới mẻ bằng cách áp dụng quy trình và các công cụ được đưa ra
trong cuốn sách như thế nào. Thông qua Cuộc dịch chuyển Đại dương Xanh bạn sẽ biết được: Tại sao
tập trung vào cạnh tranh sẽ khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội tăng trưởng lớn và bằng cách nào bạn có thể
mở rộng tư duy của mình về chiến lược?...
Ký hiệu môn loại: 658.802/C514D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010428
37/. ZAID, YANIV. Nghệ thuật bán hàng của người Do Thái = The Jewish Persuasion : Bí quyết
marketing sáng tạo / Yaniv Zaid ; Dịch: Ca Dao, Cẩm Xuân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 183tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những bí quyết giúp bạn thành công trong bán hàng để tăng thu nhập, tạo uy tín nghề
nghiệp, xây dựng và duy trì một cộng đồng khách hàng, thực hiện phương pháp marketing sáng tạo và
tối đa hoá doanh nghiệp cao hơn
Ký hiệu môn loại: 658.85/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039932
Kho Mượn: MV.059084-59085
Kho lưu động: LD.024225-24226
SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
1/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI. Thiết bị in và văn phòng / Nguyễn Thị Phương Mai. - H. : Bách khoa
Hà Nội, 2018. - 259tr. ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các kỹ thuật in cơ bản, máy in offset, máy in phun công nghiệp, máy sử
dụng kỹ thuật hình ảnh... Người đọc còn thìm thấy sự dẫn giải từ các phương trình lý thuyết, phương
thức điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng, ví dụ bằng số, bảng hiểu, đồ thị và các ứng dụng trong công
nghiệp
Ký hiệu môn loại: 681.6/TH308B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010442
Y HỌC
1/. ĐƯỜNG HÙNG MẠNH. Ba chiến lược dinh dưỡng vàng / Đường Hùng Mạnh, Lê Ngọc Hồng
Phượng ; H.đ.: Nguyễn Duy Sinh , Nguyễn Hồng Vũ ; Họa sĩ: Huỳnh Ngọc Kỳ. - H. : Kim Đồng, 2018.
- 56tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Lối sống lành mạnh - Phòng ung thư)
Tóm tắt: Cuốn được các bác sĩ điều trị và các nhà khoa học nghiên cứu về ung thư viết một
cách dễ hiểu và sinh động, giải đáp những câu hỏi trên và nhiều thắc mắc khác về các loại bệnh do
nhiễm vi khuẩn, virus, giúp độc giả có thêm quyết tâm thực hiện lối sống khoẻ mạnh phòng tránh bệnh
ung thư.
Ký hiệu môn loại: 613.2/B100C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016954-16955
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032331-32332
2/. NGỌC ÁNH. Sổ tay mẹ bầu / Ngọc Ánh, Xuân Lê. - H. : Lao động, 2018. - 255tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn tìm thấy kiến thức trọn vẹn, đáng tin cậy về thai kỳ được viết dưới
dạng hỏi đáp ngắn gọn, kinh nghiệm thực tế từ các bà mẹ, kinh nghiệm sinh nở....
Ký hiệu môn loại: 618.24/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039945
Kho Mượn: MV.059022-59023
3/. NGUYỄN VIỆT ĐỒNG. Bệnh nghề nghiệp và cách phòng tránh / Nguyễn Việt Đồng. - H. : Thông
tin và Truyền thông, 2018. - 203tr. : minh hoạ ; 21cm
Thư mục cuối chính văn
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm
xã hội, một số bệnh thường gặp và cách phòng tránh
Ký hiệu môn loại: 616.9803/B256N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039931
Kho Mượn: MV.059082-59083
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Kho lưu động: LD.024205-24206
4/. Người chiến sĩ áo trắng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 307tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về ngành quân y Việt Nam. Tình cảm của Bác dành cho các chiến sĩ áo
trắng và các chiến sĩ áo trắng với 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược
Ký hiệu môn loại: 610.92/NG558C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039929
Kho Mượn: MV.059080-59081
Kho lưu động: LD.024201-24202
5/. SATORU TSUBOTA. Ngủ ít vẫn khỏe : 5 tiếng là đủ sao phải là 8 ? / Satoru Tsubota ; Hương Linh
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Lao động, 2018. - 230tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho các bạn nhận thấy thời gian dành cho giấc ngủ của bạn có ngắn
đi chăng nữa, cũng sẽ không có chuyện bạn phải trải qua một buổi sáng khổ sở, không tỉnh táo, mệt
mỏi vẫn còn chưa biến mất, và làm việc kém hiệu quả do cả ngày trong trạng thái buồn ngủ.
Ký hiệu môn loại: 612.821/NG500-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039964
Kho Mượn: MV.059052-59053
Kho lưu động: LD.024247-24248
6/. Thực dưỡng : Hướng dẫn cách thức thay đổi số phận / Lê Hà Lộc dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng,
2018. - 141tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu chế độ ăn uống và chọn lựa thức ăn hợp lí, nhằm tạo cho mình một sức
khoẻ tốt và cuối cùng đưa bạn đến với hạnh phúc vĩnh hằng và thực sự
Ký hiệu môn loại: 613.2/TH552D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039953
Kho Mượn: MV.059040-59041
7/. TRẦN HOÀNG HIỆP. Hiểm họa từ bệnh nhiễm trùng / Trần Hoàng Hiệp ; H.đ.: Nguyễn Duy Sinh,
Nguyễn Hồng Vũ ; Họa sĩ: Mai Thanh Phúc Niên. - H. : Kim Đồng, 2018. - 52tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Lối
sống lành mạnh - Phòng ung thư)
Tóm tắt: Cuốn được các bác sĩ điều trị và các nhà khoa học nghiên cứu về ung thư viết một
cách dễ hiểu và sinh động, giải đáp những câu hỏi trên và nhiều thắc mắc khác về các loại bệnh do
nhiễm vi khuẩn, virus, giúp độc giả có thêm quyết tâm thực hiện lối sống khoẻ mạnh phòng tránh bệnh
ung thư.
Ký hiệu môn loại: 616.9/H304H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016952-16953
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032329-32330
8/. TRỊNH VẠN NGỮ. Thừa cân và cách giảm cân hiệu quả / Trịnh Vạn Ngữ, Nguyễn Nữ Phương
Thảo, Hoàng Đình Kính ; H.đ.: Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Đức Hoàng ; Họa sĩ: Phạm Thị Thu Trang. H. : Kim Đồng, 2018. - 52tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Lối sống lành mạnh - Phòng ung thư)
Tóm tắt: Cuốn được các bác sĩ điều trị và các nhà khoa học nghiên cứu về ung thư viết một
cách dễ hiểu và sinh động, giải đáp những câu hỏi trên và nhiều thắc mắc khác về các loại bệnh do
nhiễm vi khuẩn, virus, giúp độc giả có thêm quyết tâm thực hiện lối sống khoẻ mạnh phòng tránh bệnh
ung thư.
Ký hiệu môn loại: 613.712/TH551C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016950-16951
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032327-32328
9/. YOSHINORI NAGUMO. Ăn ít để khỏe : 1 bữa là đủ sao cần phải 3 ? / Yoshinori Nagumo ; Minh
Yến dịch. - H. : Lao động, 2018. - 197tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những quan điểm trái ngược với những kiến thức thông thường về
sức khỏe mà chúng ta hằng tin tưởng. Thông qua phương pháp ăn mỗi ngày một bữa, một phương
pháp tự nhiên nhằm bảo vệ sức khỏe...
Ký hiệu môn loại: 613.2/Ă115-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039963
Kho Mượn: MV.059050-59051
Kho lưu động: LD.024245-24246
NGHỆ THUẬT
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1/. Ai vẽ xa giỏi nhất? : Truyện tranh / Lời: Cho Seon Hak ; Minh hoạ: Kim So Yeong ; Ngọc Linh dịch.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 29tr. : tranh màu ; 22x28cm. - (Những bức hoạ nổi tiếng - Chuyện chưa
kể)(Dành cho lứa tuổi 6+))
Tên sách tiếng Anh: Little Picasso - Far, far away.
Tóm tắt: Bằng lối viết tinh tế và vốn hiểu biết sâu sắc của mình, tác giả Phan Đăng đã
đem
đến
hiệu lưu
môn
loại: LDTN.016977
759.4/A103V
động:
Số ĐKCB:Ký Kho
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032415-32416
2/. ARESTEIN, JEAN. Bách khoa toàn thư thực hành hội hoạ / Jean Arestein ; Trịnh Phương Thảo
dịch. - Tái bản lần 2. - Thanh hóa : Nxb. Thanh hóa, 2018. - 316tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm
Tên sách tiếng Pháp: Encyclopédie pratique du dessin
Tóm tắt: Đại cương về hội hoạ và hướng dẫn phương pháp sử dụng dụng cụ vẽ và cách vẽ các
loại tranh về người, về động vật, phong cảnh, phối cảnh, tạo mảng, bố cục bức tranh. Giới thiệu những
tác phẩm nổi tiếng của các bậc danh hoạ như Picasso, Van Gogh... cùng một vài nhận xét về hội hoạ
hiện đại
Ký hiệu môn loại: 750/B102K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010445
3/. Những nhạc khúc hay & dễ : Soạn cho đàn piano / Song Minh b.s.. - H. : Dân trí, 2018. - 113tr. ;
30cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bài nhạc hay và dễ được biên soạn từ các giai điệu quen thuộc
và nổi tiếng: Em đi giữa biển vàng; Em là hoa hồng nhỏ, Gặp mẹ trong mơ... Đặc biệt CD – Audio minh
họa thanh âm tất cả các tiểu phẩm trong sách sẽ là phương tiện hiệu quả hỗ trợ học tập.
Ký hiệu môn loại: 786.2/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010443
Kho Mượn: MV.059097-59098
4/. Vincent van Gogh - Chú bưu tá Roulin : Truyện tranh / Lời: Kim Yu Ri ; Minh hoạ: Lim Jeong Yeon
; Ngọc Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 28cm. - (Những bức hoạ nổi tiếng Chuyện chưa kể)(Dành cho lứa tuổi 6+)
Ký hiệu môn loại: 759.9492/V311C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016975-16976
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032417-32418
5/. VÕ THỊ THU THUỶ. Thiên nhiên trong kiến trúc nhà ở truyền thống Việt / Võ Thị Thu Thuỷ, Phạm
Thuỷ Tiên. - H. : Xây dựng, 2018. - 141tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Thư mục: tr. 132-137
Tóm tắt: Tìm hiểu các đặc trưng trong ứng xử với thiên nhiên qua kiến trúc nhà ở truyền thống,
giải pháp trong ứng xử với thiên nhiên của cư dân ba miền về các phương diện công năng sử dụng, tạo
hình kiến trúc, hiệu quả thẩm mỹ, yếu tố tinh thần, tâm linh... Nhận diện những đặc trưng về khai thác,
ứng phó và thích ứng với thiên nhiên và điều kiện tự nhiên thể hiện trong không gian ở của người Việt
tại ba miền Bắc, Trung, Nam
Ký hiệu môn loại: 728.309597/TH305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010444
Kho Mượn: MV.059099-59100
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. LÊ CÔNG VINH. Tự truyện Lê Công Vinh - Phút 89 / Lê Công Vinh ; Trần Minh chấp bút. - H. : Thế
giới, 2018. - 304tr. ; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại những dấu mốc thăng trầm trong sự nghiệp, tình yêu và cuộc sống, những cố
gắng, nỗ lực vươn lên vượt qua khó khăn của cầu thủ Lê Công Vinh
Ký hiệu môn loại: 796.334092/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039967
2/. PHAN ĐĂNG. Bóng đá - Góc nhìn Phan Đăng / Phan Đăng. - Tái bản, có bổ sung. - H. : Lao động,
2018. - 403tr. ; 21cm
Trang 20
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cho độc giả một bức tranh vừa tổng quan vừa chi tiết về làng bóng Việt Nam. Từ bức tranh về những cá
nhân có ảnh hưởng như các huấn luyện viên, danh thủ trong phần “50 nét vẽ” đến bức tranh thời cuộc
như những nốt thăng - danh hiệu và chức vô địch đến những nốt trầm - nạn bán độ, đau đáu chuyện
thể lực cầu thủ… đều được tác giả khắc họa một cách sinh động và chân thực. Qua đó, tác giả đã mang
đến cho bạn đọc một cái nhìn chân thực về bóng đá Việt đồng thời gửi gắm cả tình yêu và khát vọng
nâng tầm thể thao nước nhà lên tầm châu lục và thế giới.
Ký hiệu môn loại: 796.334/B431Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039966
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. BADDIEL, DAVID. Bảng điều khiển con người : Nhấn A + B + Lên + Xuống để bắt đầu chế độ đọc
vui nhộn nhé! / David Baddiel ; Phan Quế Anh dịch ; Minh hoạ: Jim Field. - H. : Kim Đồng, 2018. 304tr. : tranh vẽ ; 19cm. - (Dành cho lứa tuổi 9+)
Ký hiệu môn loại: 823/B106Đ
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032216-32217
2/. Bé biết bình tĩnh, tự giải quyết khó khăn = Calming and Problem solving : Truyện tranh song ngữ
Anh - Việt / Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 21cm. - (Nuôi
dưỡng tâm hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016904-16905
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032289-32290
3/. Bé biết chia sẻ và luôn tôn trọng = Sharing and Respecting : Truyện tranh song ngữ Anh - Việt /
Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016910-16911
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032295-32296
4/. Bé biết quan tâm và bao dung = Caring and Generosity : Truyện tranh song ngữ Anh - Việt /
Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016896-16897
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032281-32282
5/. Bé học hiểu về tính kiên trì = Learning to be Patient : Truyện tranh song ngữ Anh - Việt / Phòng
chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn.Dành
cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016898-16899
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032283-32284
6/. Bé học lựa chọn theo tình huống = Making the right choice : Truyện tranh song ngữ Anh - Việt /
Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016906-16907
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032291-32292
7/. Bé học tính chăm chỉ, biết sắp xếp thời gian = Hard working and time management : Truyện tranh
song ngữ Anh - Việt / Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 21cm. (Nuôi dưỡng tâm hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016914-16915
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032299-32300
8/. Bé học trân trọng và biết bằng lòng = Consideration and contentment : Truyện tranh song ngữ Anh
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- Việt / Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng
tâm hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016912-16913
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032297-32298
9/. Bé học về sự sống và thay đổi của tự nhiên = Living creatures and Nature changing : Truyện tranh
song ngữ Anh - Việt / Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 21cm. (Nuôi dưỡng tâm hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016908-16909
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032293-32294
10/. Bé sống chân thành và chan hòa = Being sincere and in Harmony : Truyện tranh song ngữ Anh Việt / Phòng chế tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 32tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng
tâm hồn.Dành cho trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016902-16903
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032287-32288
11/. Bé tìm hiểu về thiên nhiên = Discovering Nature : Truyện tranh song ngữ Anh - Việt / Phòng chế
tác Âu Phúc ; Ngọc Linh dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 36tr. ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn.Dành cho
trẻ 5 - 12 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B200T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016900-16901
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032285-32286
12/. Bò rừng tìm chỗ ngủ = Bison looks for ảnh nest : Truyện tranh / Oksana Bula ; Lê Nguyễn Thảo
Phương biên dịch ; Lê Minh Khôi h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Văn hoá
Sáng tạo Trí Việt, 2018. - 31tr. : Tranh màu ; 26cm. - (Dành cho trẻ em dưới 6 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 891.793/B400R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016820-16821
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032251-32252
13/. BOGART, JO ELLEN. Mèo trắng Pangur và vị tu sĩ / Jo Ellen Bogart ; Minh họa: Sydney Smith ;
Tiến Dũng dịch. - H. : Lao động, 2018. - 36tr. ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 813/M205T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016852-16853
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032349-32350
14/. BOLTON, SHARON. Vòng hoa cúc : Tiểu thuyết trinh thám / Sharon Bolton ; Nguỵ Thanh Tuyên
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 555tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Daisy in chains
Ký hiệu môn loại: 823.92/V431H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039971
Kho Mượn: MV.059105-59106
15/. Bộ truyện tranh Tây Du Ký - Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh 2 / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Người
dịch: Đỗ Thị Nhàn. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016980-16981
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031733-31734
16/. Bộ truyện tranh Tây Du Ký - Hàng phục Bạch Long Mã / Nguyên tác: Ngô Thừa Ân ; Người dịch:
Đỗ Thị Nhàn. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016978-16979
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031731-31732
17/. Chuyện kể sau chiến tranh / Nguyễn Kim Cương, Minh Chuyên, Hoàng Dân.... - H. : Thanh niên,
Trang 22
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2018. - 239tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/CH527K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039983
Kho Mượn: MV.059153-59154
Kho lưu động: LD.024295-24296
18/. CỬU NGUYỆT HI. Nhược Xuân và Cảnh Minh / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H.: Phụ nữ. 24cm
T.1. - 2018. - 461tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH557X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010452
19/. CỬU NGUYỆT HI. Nhược Xuân và Cảnh Minh / Cửu Nguyệt Hi ; Hàn Vũ Phi dịch. - H.: Phụ nữ. 24cm
T.2. - 2018. - 472tr.
Ký hiệu môn loại: 895.136/NH557X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010453
20/. DEFOE, DANIEL. Rôbinsơn phiêu lưu ký / Daniel Defoe ; Vương Mộng Bưu dịch. - H. : Thanh
niên, 2018. - 112tr. ; 20cm. - (Tủ sách Văn học cổ điển tóm lược)
Ký hiệu môn loại: 823.5/R450B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039991
Kho Mượn: MV.059185-59186
Kho lưu động: LD.024287-24288
21/. DICKENS, CHARLES. Hai kinh thành : Tiểu thuyết / Charles Dickens ; Đặng Thư dịch. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 451tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 823/H103K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010446
22/. DIÊM LIÊN HOA. Nàng Kim Liên ở trấn Tây Môn : Tiểu thuyết / Diêm Liên Hoa ; Minh Thương
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 185tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.1352/N106K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039982
Kho Mượn: MV.059181-59182
Kho lưu động: LD.024297-24298
23/. DOLAN, HARRY. Mục tiêu cuối cùng / Harry Dolan ; Đỗ Phi dịch. - H. : Lao động, 2018. - 492tr. ;
24cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/M506T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010451
Kho Mượn: MV.059199-59200
24/. DU TỬ LÊ. Khúc Thụy du : Tuyển thơ / Du Tử Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 159tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/KH506T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040017
Kho Mượn: MV.059201-59202
25/. DUGONI, ROBERT. Mắc kẹt : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni ; Quách Cẩm Phương dịch.
- H. : Thanh niên, 2018. - 546tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/M113K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040013
Kho Mượn: MV.059171-59172
26/. ĐẶNG HUY HẢI LÂM. Câu chuyện tình thế kỷ : Tập truyện và ký / Đặng Huy Hải Lâm. - H. :
Thanh niên, 2018. - 235tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92284/C125C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039979
Kho Mượn: MV.059177-59178
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Kho lưu động: LD.024299-24300
27/. ĐOÀN XUÂN TIẾN. Kỳ quan thứ 9 : Tập truyện ngắn / Đoàn Xuân Tiến. - H. : Dân trí, 2018. 193tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/K600Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040005
Kho Mượn: MV.059165-59166
Kho lưu động: LD.024251-24252
28/. ĐỖ PHẤN, 1956. Đi chơi bờ hồ : Tản văn / Đỗ Phấn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb . Trẻ, 2018. - 270tr.
; 21cm.
Ký hiệu môn loại: 895.92283408/Đ300C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040000
Kho Mượn: MV.059127-59128
29/. FOURMENT, CAROLINE. Bà mẹ tội đồ / Caroline Fourment ; Mít Đặc dịch. - H. : Thế giới, 2018.
- 127tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843.92/B100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039947
Kho Mượn: MV.059030-59031
30/. Gia đình là tất cả / Mẫu Đơn, Nguyễn Mỹ Nữ, Đặng Trang... ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn. - H. :
Thanh niên, 2018. - 188tr. ; 21cm. - (Lắng nghe cuộc sống)
Ký hiệu môn loại: 895.9223008/GI-100Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040007
Kho Mượn: MV.059191-59192
Kho lưu động: LD.024261-24262
31/. GULIK, ROBERT VAN. Bí mật quả chuông : Tiểu thuyết trinh thám / Robert van Gulik ; Nguyễn
Văn Dân dịch. - H. : Văn học, 2018. - 403tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 839.313/B300M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040001
Kho Mượn: MV.059187-59188
32/. HIGHSMITH, PATRICIA. Người lạ trên tàu : Tiểu thuyết / Patricia Highsmith ; Mai Trang dịch. - H.
: Lao động, 2018. - 460tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/NG558L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039997
Kho Mượn: MV.059103-59104
33/. HIKARA. Mai sau ai sẽ nắm tay mình ? : Tập truyện ngắn / Hikara. - H. : Văn học, 2018. - 222tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M103S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039996
Kho Mượn: MV.059101-59102
34/. HOÀNG TIẾN. Mùa hoa nghệ rừng / Hoàng Tiến. - H. : Hồng Đức, 2018. - 299tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/M501H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039974
Kho Mượn: MV.059115-59116
Kho lưu động: LD.024275-24276
35/. HỒNG TÁO. Dịu dàng này chỉ dành cho em : Tiểu thuyết / Hồng Táo ; Tố Nga dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 423tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/D315D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040014
36/. HUGUENIN, JEAN - RENE. Bãi hoang : Tiểu thuyết / Jean - Rene Huguenin ; Huỳnh Phan Anh
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 233tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843/B103H
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040012
Kho Mượn: MV.059169-59170
37/. HUY CỜ. Nam tài xứ bắc : Tập truyện ngắn / Huy Cờ. - H. : Dân trí, 2018. - 138tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/N104T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039990
Kho Mượn: MV.059159-59160
Kho lưu động: LD.024281-24282
38/. HUỲNH MAI LIÊN. Ngày xưa của con / Huỳnh Mai Liên ; Mai Khuê, Thu Ngân minh họa. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 89tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221/NG112X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016843-16845
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032231-32232
39/. IRENE, HANNON. Con búp bê chắp vá / Hannon Irene ; Lộc Diệu Linh, Trương Huế dịch. - H. :
Thanh niên, 2018. - 424tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.6/C430B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039972
Kho Mượn: MV.059109-59110
40/. KIM LÂN. Đứa con người vợ lẽ và những truyện khác / Kim Lân ; Trí thức Việt tuyển chọn. - H. :
Văn học, 2017. - 274tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/Đ551C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039978
Kho Mượn: MV.059129-59130
Kho lưu động: LD.024265-24266
41/. KIM SU MIN. Bỏ lỡ một người bỏ lỡ một đời / Kim Su Min ; Minh họa: Jung Yoo Jin ; Hạ Phượng
dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. - 213tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.71/B400L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040011
Kho Mượn: MV.059167-59168
Kho lưu động: LD.024277-24278
42/. LÊ HOẰNG MƯU. Hà phương phong nguyệt : Tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam bộ và bị
chính quyền thuộc địa tịch thu, tiêu hủy. / Lê Hoằng Mưu ; Võ Văn Nhơn s.t., chỉnh lí. - Tp. Hồ Chí Minh
: Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 464tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92233/H100H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010448
Kho Mượn: MV.059203-59204
43/. 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 Đọc: VN.039973
Kho Mượn: MV.059117-59118
Kho lưu động: LD.024112-24113
44/. LÊ THANH MINH. Con đường vô tận : Bút ký / Lê Thanh Minh. - H. : Lao động, 2018. - 247tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/C430Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039998
Kho Mượn: MV.059113-59114
Kho lưu động: LD.024301-24302
45/. LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG. Nở tàn - Biên niên ký / Lê Vũ Trường Giang. - H. : Văn hóa - Văn nghệ,
2018. - 203tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/N460T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024285-24286
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46/. Lời nhắn nhủ của thầy / Vũ Phương Thảo, Đinh Thị Thu Hường, Quán Không... ; Đặng Thiên Sơn
tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2018. - 188tr. ; 21cm. - (Lắng nghe cuộc sống)
Ký hiệu môn loại: 895.9223008/L462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040006
Kho Mượn: MV.059189-59190
Kho lưu động: LD.024259-24260
47/. MARTEL, YANN. Miền non cao xứ Bồ Đào / Yann Martel ; Như Mai dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 354tr. ; 20cm
Tên sách tiếng Anh: The high mountains of Portugal
Ký hiệu môn loại: 813.6/M305N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040016
Kho Mượn: MV.059175-59176
48/. MAUROIS, ANDRE. Tâm cảnh / Andre Maurois ; Mặc Đô dịch. - H. : Văn học, 2018. - 309tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 843/T120C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040002
Kho Mượn: MV.059141-59142
Kho lưu động: LD.024291-24292
49/. Máy bay của bà : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ từ 7 - 14 tuổi / Lời: Satoru Sato ; Tranh:
Tsutomu Murakami ; Na Na dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 100tr. : tranh vẽ ; 22cm. - (Tủ sách Văn học
được yêu thích)
Ký hiệu môn loại: 895.63/M112B
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032226-32227
50/. Mầm cây tìm cội = Who grows in the park : Truyện tranh / Oksana Bula, Kateryna Mikhalitsyna ;
Lê Nguyễn Thảo Phương biên dịch ; Lê Minh Khôi h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh;
Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2018. - 35tr. : tranh màu ; 26cm. - (Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến
dưới 11 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 891.379/M120C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016837
Kho lưu động: TN.032427
Kho Thiếu Nhi Mượn: LDTN.016836
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032428
51/. MIYASHITA NATSU. Người sửa đàn dương cầm : Tiểu thuyết / Miyashita Natsu ; Nguyễn Hải Hà
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 327tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/NG558S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040015
Kho Mượn: MV.059173-59174
52/. NAM DƯ. Giọt đời : Tiểu thuyết / Nam Dư. - H. : Dân trí, 2018. - 211tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/GI-435Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039985
Kho Mượn: MV.059183-59184
Kho lưu động: LD.024253-24254
53/. Nào bạn ơi, ra ngoài chơi! : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ từ 4 - 8 tuổi / Hardi Lim ; Lê Ngọc
dịch. - H. : Giáo dục, 2018. - 47tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Tuyệt chiêu "cai nghiện" thiết bị công nghệ)
Ký hiệu môn loại: 899.223/N108B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016944-16945
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032321-32322
54/. NAZOMI KATSURA. Gai hướng dương : Tiểu thuyết / Nazomi Katsura ; Hoàng Ngọc Lam Hương
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 371tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.636/G103H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039969
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Kho Mượn: MV.059125-59126
55/. Ngã ba đường 9 / Trung Dũng tuyển chọn. - H. : Thanh niên, 2018. - 207tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/NG100B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039975
Kho Mượn: MV.059151-59152
Kho lưu động: LD.024293-24294
56/. NGUYỄN CHÍ HIẾU. Nghiện giấc mơ bơ lối mòn / Nguyễn Chí Hiếu. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa
Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 307tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/NGH305G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010434
Kho Mượn: MV.059090-59091
57/. NGUYỄN NGỌC HÀ. Sài Gòn - Tình yêu của tôi / Nguyễn Ngọc Hà. - H. : Văn học, 2018. - 286tr.
; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039999
Kho Mượn: MV.059107-59108
Kho lưu động: LD.022956-22961
58/. NGUYỄN NGỌC TƯ. Gọi xa xôi / Nguyễn Ngọc Tư. - H. : Văn học, 2018. - 83tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.92214/G428X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039977
Kho Mượn: MV.059179-59180
Kho lưu động: LD.024267-24268
59/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Khăn quàng tơ sen : Tập tản văn và truyện mini / Nguyễn Phan Hách. H. : Dân trí, 2018. - 251tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228/KH115Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039989
Kho Mượn: MV.059139-59140
Kho lưu động: LD.024283-24284
60/. NGUYỄN PHAN HÁCH. Sân tranh đông hồ : Tập truyện ngắn / Nguyễn Phan Hách. - H. : Dân trí,
2018. - 198tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/S121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040004
Kho Mượn: MV.059163-59164
Kho lưu động: LD.024249-24250
61/. NHIÊN TUYẾT MẠN. Tái trái : Tiểu thuyết / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu Ngân dịch. - H.: Thanh
niên. - 21cm
T.1. - 2018. - 322tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/T103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039993
62/. Những món quà kỳ diệu / Thu Hà Trần, Trang Trần, Dương Hằng... ; Đặng Thiên Sơn tuyển chọn.
- H. : Thanh niên, 2018. - 188tr. ; 21cm. - (Lắng nghe cuộc sống)
Ký hiệu môn loại: 895.9223008/NH556M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040008
Kho Mượn: MV.059193-59194
Kho lưu động: LD.024263-24264
63/. NINH HÀNG NHẤT. Dị giới : Tiểu thuyết trinh thám / Ninh Hàng Nhất ; Tuệ Tâm dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 508tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/TR400C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040010
Kho Mượn: MV.059197-59198
64/. PHAN ĐỨC LỘC. Kiếp người trôi ngược : Tập truyện ngắn / Phan Đức Lộc. - H. : Thanh niên,
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2018. - 199tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/K307N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039995
Kho Mượn: MV.059123-59124
Kho lưu động: LD.024257-24258
65/. Qùa tặng tương lai : Tác phẩm vào chung khảo cuộc thi truyện ngắn báo văn nghệ 2015 - 2017 /
Du An, Trần Thanh Cảnh, Lê Vũ Trường Giang.... - H. : Thanh niên, 2018. - 551tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/Q501T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039981
Kho Mượn: MV.059121-59122
66/. SCHMACHTL, ANDREAS H.. Snofrid ở miền đồng thảo : Câu chuyện giải cứu xứ bắc hoàn toàn
khó tin / Andreas H. Schmachtl ; Vương Thu Minh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 236tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 833/SN427R
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016916-16917
67/. SIMENON, GEORGES. Sự thật về Bébé Donge / Georges Simenon ; Hồng Vũ dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 212tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843.912/S550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039987
Kho Mượn: MV.059135-59136
68/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.6. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059147-59148
69/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.8. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059149-59150
70/. SUEKANE KUMIKO. Bí mật sau giờ học / Suekane Kumiko ; Miyuki Lê dịch. - Đồng Nai: Nxb.
Đồng Nai. - 21cm
T.2. - 2017. - 205tr.. - (Truyện tranh dành cho tuổi trưởng thành)
Ký hiệu môn loại: 895.63/B300M
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.059145-59146
71/. SWYLER, ERIKA. Cuốn sách tiên tri / Erika Swyler ; Thanh Tâm dịch. - H. : Văn học, 2018. 407tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The book of speculation
Ký hiệu môn loại: 813.6/C517S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010450
Kho Mượn: MV.059009-59010
72/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.10 : Vương quốc ngủ say. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032365-32366
73/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.11 : Thợ săn đáy biển. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032367-32368
74/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
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T.12 : Quả khủng long thần kỳ. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032369-32370
75/. Tái trái : Tiểu thuyết / Nhiên Tuyết Mạn ; Tạ Thu Ngân dịch. - H.: Thanh niên. - 21cm
T.2. - 2018. - 322tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/T103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039992
76/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.7 : Kỳ binh quyết chiến. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032359-32360
77/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.8 : Cứu tinh vượt thời gian. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032361-32362
78/. Thế giới khủng long / Truyện và tranh: Tiếu Giang Nam ; Hương Hương dịch. - H.: Phụ nữ. - 24cm
T.9 : Trên đảo khủng long. - 2018. - 173tr.: minh họa. - (Trái cây đại chiến Zombie)
Ký hiệu môn loại: 895.13/TH250G
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032363-32364
79/. TANIZAKI JUN'ICHIRO. Tình khờ : Tiểu thuyết / Tanizaki Jun'Ichiro ; Nam Tử dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 304tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/T312K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040003
Kho Mượn: MV.059143-59144
80/. TIỂU LƯU SĨ. Kỵ sĩ, rồng và căn phòng dưới lòng đất / Tiểu Lưu, Thoát Mã Tư ; Hiếu Tàu dịch. H.: Dân trí. - 21cm
T.1. - 2018. - 265tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/K600S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016838-16839
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032337-32338
81/. TRẦN ĐÌNH TÁM. Cánh bay diệu kỳ : Tiểu thuyết / Trần Đình Tám. - H. : Thanh niên, 2018. 247tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/C107B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039976
Kho Mượn: MV.059131-59132
Kho lưu động: LD.024269-24270
82/. TRẦN THỊ THẮNG. Đằng sau cơn bão Lin da : Tập truyện ngắn / Trần Thị Thắng. - H. : Dân trí,
2018. - 166tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ116S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039986
Kho Mượn: MV.059157-59158
Kho lưu động: LD.024255-24256
83/. TRẦN TIỄN CAO ĐĂNG. Những gặp gỡ không thể có / Trần Tiễn Cao Đăng. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 233tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040009
Kho Mượn: MV.059195-59196
Kho lưu động: LD.024271-24272
84/. TRƯƠNG VĨ. Hoài bão của cha, giấc mơ của con : Tiểu thuyết / Trương Vĩ ; Quỳnh Hương dịch. H. : Văn học, 2018. - 258tr. : tranh vẽ ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 895.13/H404B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016791-16793
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032351-32352
85/. TWAIN, MARK. Những cuộc phiêu lưu của Tôm Xoyơ và Hắcphin / Mark Twain ; Lược dịch: Bích
Hiền, Chi Mai. - H. : Thanh niên, 2018. - 152tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.4/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040024
Kho Mượn: MV.059222-59223
Kho lưu động: LD.024313-24314
86/. VAN GULIK, ROBERT. Tứ bình phong : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Van Gulik ; Nguyễn Mạnh
Hùng dịch. - H. : Văn học, 2018. - 275tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Địch công kỳ án)
Ký hiệu môn loại: 839.3164/T550B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039970
Kho Mượn: MV.059111-59112
Kho lưu động: LD.024273-24274
87/. VOLTAIRE. Zadig hay số phận / Voltaire ; Lê Tư Lành dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 296tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843/Z102-I
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039984
Kho Mượn: MV.059155-59156
Kho lưu động: LD.024303-24304
88/. VÔ XỨ KHẢ ĐÀO. Trở về nơi tình yêu bắt đầu / Vô Xứ Khả Đào ; Nguễn Hải Phương dịch. - H. :
Hà Nội, 2018. - 522tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.13/TR460V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039980
Kho Mượn: MV.059119-59120
89/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Chuột ưa ngủ ngày = A day - sleeping Mouse : Truyện tranh / Lời:
Khánh Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016870-16871
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032269-32270
90/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Cún khôn trông nhà = A watchful Puppy : Truyện tranh / Lời: Khánh
Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016856-16857
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032255-32256
91/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Dê con mải chơi = A giddy Goat : Truyện tranh / Lời: Khánh Tuệ,
Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016862-16863
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032261-32262
92/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Gà con ngoan quá = A well - behaved chicken : Truyện tranh / Lời:
Khánh Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032273-32274
93/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Heo bự nhút nhát = A timid piggy : Truyện tranh / Lời: Khánh Tuệ,
Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032275-32276
94/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Hổ con kiêu ngạo = A haughty Tiger : Truyện tranh / Lời: Khánh Tuệ,
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Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Cuộc chiến Stalingrad là một tấm bản lề khép mở hai giai đoạn của Thế chiến
thứ ĐKCB:
hai. Với việc
đóng
Stalingrad, Đế chế thứ 3 lên đến đỉnh cao chiến thắng, nhưng cũng
Khochiếm
lưu động:
LDTN.016868-16869
Số
từ đây, sau khi
bị Thiếu
Hồng Nhi
quân
Liên Xô
đẩy lùi, đội quân của Đức Quốc xã bắt đầu tuột dốc không
Kho
Mượn:
TN.032267-32268
thể cứu vãn. Antony James Beevor, tác giả Stalingrad, đã chọn trận đánh có vị trí đặc biệt này để
95/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Khỉ con vui vẻ = A funny Monkey : Truyện tranh / Lời: Khánh Tuệ,
mang đến một điểm nhìn Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016858-16859
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032257-32258
96/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Mèo con nhanh nhẹn = An agile Kitten : Truyện tranh / Lời: Khánh
Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016860-16861
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032259-32260
97/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Ngựa khỏe vô địch = A strong Horse : Truyện tranh / Lời: Khánh
Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016872-16873
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032271-32272
98/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Rắn kia lười nhác = A lazy Snake : Truyện tranh / Lời: Khánh Tuệ,
Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016854-16855
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032253-32254
99/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Rồng nhỏ tài ba = A talented Dragon : Truyện tranh / Lời: Khánh
Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016866-16867
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032265-32266
100/. Vui khoẻ cùng 12 con giáp - Trâu thật chăm chỉ = A diligent Buffalo : Truyện tranh / Lời: Khánh
Tuệ, Moon ; Minh hoạ: ZinColor. - H. : Văn học, 2018. - 23tr. : tranh màu ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016864-16865
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032263-32264
101/. WHARTON, EDITH. Chỉ ngu ngơ mới biết cười / Edith Wharton ; Lan Hương dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 406tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813/CH300N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010447
102/. WOOLRICH, CORNELL. Ám ảnh đen = Black Alibi : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich ;
Nguyễn Thành Long dịch. - H. : Văn học, 2018. - 335tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813.52/A104A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039994
Kho Mượn: MV.059161-59162
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. BEEVOR, ANTONY. Stalingrad - Trận chiến định mệnh / Antony Beevor ; Trịnh Huy Ninh dịch. H. : Hồng Đức, 2018. - 536tr. ; 24cm

Trang 31

- Thư mục thông báo sách mới
về Thế chiến thứ hai. Cách của tác giả là zoom to hết mức để các phần nhỏ của bức tranh hiện lên chi
tiết đến mức khủng khiếp
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu chân dung nhân vật các Giáo sư, Phó Giáo sư. “Mỗi bài viết
trong
Ký hiệuKho
môn
loại:VV.010454
940.5421747/ST103-I
Đọc:
Số
ĐKCB:
2/. DUNNELL, RUTH. Thành cát tư hãn / Ruth Dunnell ; Trịnh Huy Ninh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. 271tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách Thành Cát Tư Hãn người chinh phục thế giới này cố gắng khắc họa thật rõ
ràng con người Chinggis Khan, xuất thân của ông, làm sao ông lại vướng vào cái nghiệp ấy và đã theo
đuổi nó thế nào để rồi trở thành “Người chinh phục thế giới”, cũng như điều ấy có ý nghĩa ra sao đối với
thế giới thời đó và sau này.
Ký hiệu môn loại: 950.21092/TH107C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040019
Kho Mượn: MV.059207-59208
3/. DƯƠNG MINH HÀO. Bản lĩnh Putin / Biên soạn : Dương Minh Hào, Triệu Anh Ba. - H. : Lao động,
2018. - 380tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách phác họa nên chân dung đầy đủ nhất về con người vĩ đại này, nhưng cuốn
sách cũng sẽ giúp độc giả có được một cái nhìn tương đối toàn diện và chân thực về con người, cuộc
đời cũng như bản lĩnh, tính cách của nhân vật được xem là người đàn ông ưu tú bậc nhất nước Nga
hiện đại.
Ký hiệu môn loại: 947.08609/B105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040018
Kho Mượn: MV.059209-59210
Kho lưu động: LD.024307-24308
4/. ĐỖ VĂN BIÊN. Ban tuyên huấn trung ương cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước
(1961-1975) / Đỗ Văn Biên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 319tr.
; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Ban tuyên huấn trung ương cục miền Nam
trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1961-1975). Phần thứ hai: Ký ức về ban tuyên huấn trung ương
cục miền Nam...
Ký hiệu môn loại: 959.7/B105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010456
Kho Mượn: MV.059205-59206
5/. ELLSBERG, DANIEL. Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về chiến tranh Việt Nam : Sách tham
khảo / Daniel Ellsberg ; Dịch, h.đ.: Minh Thu, Trọng Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 687tr. ;
24cm
Tóm tắt: Kể lại quá trình chuyển biến nhận thức và cả hành động ở Daniel Ellsberg - cựu
chuyên viên phân tích từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ - về cuộc chiến của nước Mỹ tại Việt Nam
để từ đó đi đến hành động sao chụp và công bố tới công chúng 7000 trang tài liệu tối mật trong Hồ sơ
Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam được ông thực hiện vào năm 1971
Ký hiệu môn loại: 959.7043373/H450S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010455
6/. HIMMLER, KATRIN. Anh em nhà Himmler : Chân dung nhân vật quyền lực thứ hai của Đức Quốc
xã / Katrin Himmler ; Lý Thế Dân dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 382tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Đức: Die bruder Himmler
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin mới quan trọng về cuộc sống riêng tư và nền tảng sinh
trưởng của một trong những kẻ giết người khét tiếng nhất thế kỷ XX - Heinrich Himmler
Ký hiệu môn loại: 943.086092/A107E
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039988
Kho Mượn: MV.059217-59218
7/. Những gương mặt fuaos sư quân đội nhân dân Việt Nam : Tài năng - Trí tuệ nhân cách / Lan Trinh,
Băng Tâm, Lan Anh.... - H. : Thanh niên, 2018. - 263tr. ; 19cm
Trang 32

- Thư mục thông báo sách mới
tập sách là sự chứa đựng một tấm lòng cao cả, một sự nghiệp vẻ, một cuộc đời bình dị… của các Giáo
sư, Phó Giáo sư. Nhiều người trong số họ là những nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành,
tên tuổi đã trở nên quen thuộc trong và ngoài nước.
Ký hiệu môn loại: 920.0597/NH558G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040020
Kho Mượn: MV.059211-59212
Kho lưu động: LD.024279-24280
8/. Ông vua cờ lau Đinh Bộ Lĩnh = The reed king / Lời: Yên Bình, Điển Dũng ; Minh họa: Lê Minh Hải.
- H. : Văn học, 2018. - 27tr. : hình ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nhữngcâu chuyện về Danh nhân Việt Nam đều mang những thông điệp và
bài học về đạo đức ý nghĩa cho trẻ. Các tấm gương sáng hiếu học, không ngại khó ngại khổ chắc chắn
sẽ bồi đắp thêm rất nhiều nghị lực và nuôi dưỡng đam mê cho trẻ sau này. Bé sẽ học thêm được nhiều
tính cách tốt như kiên trì, nhẫn nại, không sợ việc khó, không ngại khổ để có thể thành công trong
tương lai.
Ký hiệu môn loại: 959.7021/Ô455V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016930-16931
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032307-32308
9/. Phan Văn Khải nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới và nhân hậu : Những hồi ức đặc biệt / Nguyễn Xuân
Phúc, Trần Đức Nguyên, Nguyễn Đình Cung.... - H. : Thế giới, 2018. - 265tr., 16tr. ảnh màu : ảnh ;
23cm
Phụ lục: tr. 169-265
Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo nhà nước, các chính khách về cuộc đời
và sự nghiệp cách mạng của nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải. Giới thiệu một số bài viết và bài phát
biểu của Thủ tướng Phan Văn Khải về các vấn đề của đất nước
Ký hiệu môn loại: 959.70442092/PH105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010457
Kho Mượn: MV.059137-59138
10/. ROPER, TREVOR. Những ngày cuối cùng của Hitler / Trevor Roper ; Lê Thành dịch. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 366tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình rất tài tình, kỳ công của một nhà tình báo, không chỉ là
một báo cáo của một điệp viên ngoại hạng hoặc của một phẩm phán dự thẩm có đầu óc đặc biệt sắc
bén, mà còn là tác phẩm của một nhà văn, một sử gia tài năng...
Ký hiệu môn loại: 943.0864/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040023
Kho Mượn: MV.059219-59220
11/. SHAVIT, ARI. Miền đất hứa của tôi : Khải hoàn và bi kịch của Israel / Ari Shavit ; Kiều Thị Thu
Hương dịch ; Võ Minh Tuấn h.đ.. - H. : Thế giới, 2018. - 553tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: My promised land : The triumph and tragedy of Israel
Tóm tắt: Phản ánh toàn thể những trải nghiệm của đất nước Israel như các cuộc nổi dậy của
người định cư, các cuộc nổi dậy hoà bình, tự do tư pháp...; thách thức giành lại quyền lực quốc gia, sự
định hình tương lai của người Do Thái thông qua những trang lịch sử gia đình, lịch sử cá nhân và các
bài phỏng vấn sâu của tác giả
Ký hiệu môn loại: 956.054/M305Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010419
12/. Trên những cung đường / Sưu tầm, Tuyển chọn, Biên soạn : Trinh - Lâm - Anh. - H. : Hồng Đức,
2018. - 303tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những con đường ra mặt trận và ký ức chiến sĩ mở đường, kháng chiến chống
mỹ với những con đường huyền thoại, ký ức những cung đường và những mối tình trên cũng đường
huyền thoại.
Ký hiệu môn loại: 959.704/TR254N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040021
Kho Mượn: MV.059213-59214
Kho lưu động: LD.024309-24310
Trang 33

- Thư mục thông báo sách mới
13/. Vị tướng trẻ dũng cảm Trần Quốc Toản = The young and brave commander / Lời: Yên Bình, Điển
Dũng ; Minh họa: Lê Minh Hải. - H. : Văn học, 2018. - 27tr. : hình ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nhữngcâu chuyện về Danh nhân Việt Nam đều mang những thông điệp và
bài học về đạo đức ý nghĩa cho trẻ. Các tấm gương sáng hiếu học, không ngại khó ngại khổ chắc chắn
sẽ bồi đắp thêm rất nhiều nghị lực và nuôi dưỡng đam mê cho trẻ sau này. Bé sẽ học thêm được nhiều
tính cách tốt như kiên trì, nhẫn nại, không sợ việc khó, không ngại khổ để có thể thành công trong
tương lai.
Ký hiệu môn loại: 959.7024/V300T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016928-16929
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032305-32306
14/. WOLFF, MICHAEL. Bão lửa và cuồng nộ : Nội tình Nhà Trắng thời Trump / Michael Wolff ; Trần
Trọng Hải Minh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 399tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách được viết dựa trên quá trình trải nghiệm quan sát và các cuộc phỏng vấn
với nhiều nhân vật trong cuộc của một nhà báo, tác giả kỳ cựu về lĩnh vực chính trị Mỹ, với hàng loạt
chuyện thâm cung bí sử, đã hé lộ những góc khuất, những âm mưu tác động đến vị tổng thống vốn nổi
tiếng về tâm tính bất thường. Tác giả cũng phân tích rất rõ cuộc chiến giữa các phe nhóm quanh Tổng
thống, sự kiện liên quan đến chính quyền Trump và nước Nga bằng lối kể khách quan
Ký hiệu môn loại: 973.092/B108L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010458
ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH
1/. NGUYỄN THỊ KIM NGÂN. Đường biên hạnh phúc : 154 ngày đạp xe xuyên Đông Nam Á / Nguyễn
Thị Kim Ngân. - H. : Thế giới, 2018. - 221tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách tác giả sẽ kể cho bạn nghe chuyện ở những cửa khẩu, ranh giới của từng
quốc gia, đồng thời cũng được chạm đến những đường biên, ranh giới trong cảm nhận, suy nghĩ, hành
động của mỗi con người
Ký hiệu môn loại: 915.904/Đ561B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040022
Kho Mượn: MV.059215-59216
Kho lưu động: LD.024305-24306
CHÍNH TRỊ
1/. Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt - Trung / Nguyễn Đình Liêm (ch.b.), Nguyễn Thường Lạng,
Lê Kim Sa.... - H. : Công an nhân dân, 2018. - 223tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách đánh giá việc xây dựng cơ chế hợp tác giữa các tỉnh biên giới trong bối
cảnh mới là mục tiêu quan trọng mang tính chiến lược, đó cũng là mục tiêu hướng tới thúc đẩy quan hệ
" đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc" đã được hai Đảng, hai nhà nước xác định
Ký hiệu môn loại: 327.597051/C460C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039904
Kho Mượn: MV.058979-58980
2/. Hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam / Nguyễn Thúy Quỳnh (ch.b ), Phạm Thị Hồng
Hà, Dương Quốc Đông. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 335tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các yếu tố tác động đến hợp tác quốc tế trong quá trình giải quyết hậu quả
chiến tranh ở Việt Nam. hợp tác giải quyết vấn đề tù binh, những người mất tích trong chiến tranh, hợp
Tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ, hợp tác giải quyết hậu quả chất độc da cam...
Ký hiệu môn loại: 327.17/H466T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039921
Kho Mượn: MV.058969-58970
3/. LÊ THẾ MẪU. Nước Nga và thế giới trong kỷ nguyên Putin : Sách tham khảo / Lê Thế Mẫu. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2018. - 367tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết và các công trình nghiên cứu gần đây của tác giả về Vladimir
Putin và nước Nga đương đại, bao gồm: bàn về kỷ nguyên Putin ở nước Nga và bàn về kỷ nguyên mới
của thế giới trong thời gian gần 20 năm cầm quyền của Tổng thống Nga V. Putin
Trang 34
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Ký hiệu môn loại: 320.9051/N557N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039920
Kho Mượn: MV.058971-58972
4/. PHẠM ĐÀO THỊNH. Nguyễn An Ninh - Nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế kỷ XX ở Nam Bộ / Phạm
Đào Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 328tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 318-325
Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp, điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng của Nguyễn
An Ninh; quá trình hình thành, phát triển và nội dung chủ yếu tư tưởng của Nguyễn An Ninh; đặc điểm
cơ bản, giá trị và ảnh hưởng xã hội từ tư tưởng của ông
Ký hiệu môn loại: 320.5092/NG527A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010411
5/. TITARENKO, M. L.. Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: Lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo
/ M. L. Titarenko, V. E. Petrovski ; Dịch: Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. 558tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, triết học của cấu trúc thế giới mới. Nga và Trung Quốc trong
hệ thống quản trị toàn cầu. Nga, Trung Quốc với triển vọng an ninh và hợp tác khu vực
Ký hiệu môn loại: 327.47051/NG100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039897
6/. TÔN SINH THÀNH. Hợp tác khu vực châu Á: Nhân tố ASEAN và Ấn Độ / Tôn Sinh Thành. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2017. - 371tr. : bảng ; 21cm
Thư mục: tr. 354-368
Tóm tắt: Trình bày về lịch sử và lý thuyết hợp tác khu vực châu Á, tác động của các nhân tố
kinh tế, chính trị, an ninh, bản sắc văn hoá đối với hợp tác khu vực châu Á và nhân tố thể chế trong hợp
tác khu vực châu Á
Ký hiệu môn loại: 327.5/H466T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039915
7/. Uỷ quyền lập pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Tô Văn Hoà, Nguyễn
Hải Ninh (ch.b.), Nguyễn Văn Quang.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 251tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 225-246
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn về uỷ quyền lập pháp; uỷ quyền lập pháp ở
một số quốc gia; uỷ quyền lập pháp và cơ chế thực hiện uỷ quyền lập pháp trong điều kiện của Việt
Nam Ký hiệu môn loại: 328.597/U523Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039898
Kho Mượn: MV.058992
8/. VŨ DƯƠNG HUÂN. Về chính sách đối ngoại và ngoại giao Việt Nam / Vũ Dương Huân. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2018. - 371tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 361-366
Tóm tắt: Giới thiệu nhiều vấn đề trong công tác ngoại giao và chính sách đối ngoại theo quan
điểm và những đúc kết từ quá trình nghiên cứu về về ngoại giao và các vấn đề quốc tế cuả tác giả:
Phân tích chính sách đối ngoại, công tác ngoại giao truyền thống Việt Nam, tư tưởng đối ngoại của Chủ
tịch Hồ Chí Minh, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 327.597/V250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039914
9/. Xây dựng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Văn Quang (ch.b.), Lê Văn
Đính, Hồ Tấn Sáng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 191tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát một số vấn đề lý luận về con người chính trị; phân tích những nhân tố tác
động và thực trạng con người chính trị Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; đề xuất quan điểm và giải pháp
xây dựng con người chính trị Việt Nam trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 320.092/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039908
Kho Mượn: MV.058986-58987
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Kho lưu động: LD.024193-24194
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN
1/. Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác / B.s.: Nguyễn Bá Dương (ch.b.), Nguyễn
Trọng Xuân, Lê Xuân Thuỷ.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 416tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Nhân văn quân sự, Thư mục: tr. 411-414
Tóm tắt: Phân tích giá trị và ý nghĩa của những cống hiến vĩ đại của Các Mác như phép biện
chứng duy vật, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết Mác về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Khẳng định phải giữ vững nguyên tắc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng;
đồng thời, chứng minh tính tất yếu lịch sử và quy luật phát triển khách quan của chủ nghĩa Mác-Lênin,
tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện lịch sử mới
Ký hiệu môn loại: 335.4/GI-100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039913
Kho Mượn: MV.058965-58966
KINH TẾ
1/. CAIRNS, JULIE ANN. Mật mã giàu có : Đập tan 7 định kiến về tiền bạc / Julie Ann Cairns ;
Chương Ngọc dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 239tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách đập tan các định kiến về tiền bạc, định ra một hệ tin tưởng mới
có thể hậu thuẫn tốt hơn cho việc tìm kiếm sự tự do tài chính và giàu có trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 332.02401/M124M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039912
Kho Mượn: MV.058961-58962
2/. CLARK, DAVID. 138 lời khuyên đắt giá từ ông trùm đầu tư Charlie Munger / David Clark ; Khánh
Linh dịch. - H. : Lao động, 2018. - 319tr. ; 21cm
Tóm tắt: "138 lời khuyên đắt giá từ ông trùm đầu tư Charlie Munger" là bản tổng hợp chi tiết và
toàn diện những triết lý và tư vấn đầu tư của người đàn ông thông tuệ này. Qua 138 lời khuyên “vàng”
có trong sách, chúng ta sẽ hiểu được tại sao một người được đào tạo để trở thành một luật sư, người
chưa từng tham gia bất kỳ một lớp học về kinh tế, tiếp thị, tài chính hay kế toán nào lại có thể trở thành
một trong những doanh nhân vĩ đại nhất, một nhà đầu tư thiên tài của thế kỷ 20, 21.
Ký hiệu môn loại: 330/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039903
3/. ĐINH XUÂN TRÌNH. Phương thức thanh toán BPO thay thế L/C : Hướng dẫn áp dụng quy tắc
thống nhất đối với nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng / Đinh Xuân Trình. - H. : Lao động, 2018. - 182tr.
; 24cm
Tóm tắt: BPO là một phương thức thanh toán và tài trợ thương mại được tích hợp từ phương
thức tín dụng chứng từ và ghi số. Các quy tắc thống nhất đối với nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng.
Ký hiệu môn loại: 332.1/Ph561T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010409
Kho Mượn: MV.058954-58955
4/. PAULSON, HENRY M.. Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc về siêu cường kinh tế
mới / Henry M. Paulson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 646tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Dealing with China : An insider unmasks the new economic superpower
Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Quốc từ những năm 1990 đến
nay giúp chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn đề kinh tế của nước Mỹ thời gian qua,
nhất là những quan hệ kinh tế có liên quan trực tiếp đến Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 330.951/B105V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010410
5/. 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. ; 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
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Ký hiệu môn loại: 332.024/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010408
6/. TRẦN THỊ LAN HƯƠNG. Tài nguyên: Lời nguyền hay sự thịnh vượng? Nghiên cứu trường hợp
Nam Phi, Nigeria, Ghana và Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Lan Hương. - H. : Khoa học xã
hội, 2018. - 282tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông
Tóm tắt: Tổng quan về tăng trưởng kinh tế dựa vào tài nguyên: Một số vấn đề lý thuyết; tài
nguyên thiên nhiên ở châu Phi; Nigeria - nghèo khổ bên những giếng dầu; Nam Phi - đất nước của kim
cương và ngành công nghiệp khai khoáng; Ghana - con hổ kinh tế châu Phi nhờ tài nguyên...
Ký hiệu môn loại: 333.7096/T103N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039918
Kho Mượn: MV.058959-58960
Kho lưu động: LD.024185-24186
PHÁP LUẬT
1/. 330 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi
đất / Nguyễn Phương b.s., hệ thống. - H. : Lao động, 2018. - 391tr. ; 28cm
Tóm tắt: 330 câu hỏi - đáp về nghiệp vụ quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà
nước thu hồi đất. Cuốn sách đã cung cấp những thông tin hữu ích phục vụ cho công tác của cán bộ có
nhu cầu tìm hiểu về pháp luật đất đai nhằm thúc đẩy các giao dịch dân sự về đất đai.
Ký hiệu môn loại: 346.5970434/B100T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010404
2/. Hỏi - Đáp về quyền sở hữu tài sản và quyền khác đối với tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015 /
Vũ Thị Hồng Yến (ch.b.), Hoàng Thị Loan, Nguyễn Văn Hợi.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 284tr. ;
21cm
Tóm tắt: Gồm 193 câu hỏi và trả lời về quyền sở hữu, chiếm hữu và những quyền khác đối với
tài sản theo Bộ luật dân sự năm 2015
Ký hiệu môn loại: 346.5970402638/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039902
Kho Mượn: MV.058977-58978
3/. Luật cơ quan đại diện nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở nước ngoài : Được sửa đổi, bổ
sung năm 2017 / Minh Ngọc sưu tầm. - H. : Lao động, 2018. - 45tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan địa diện,
tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí và trụ sở của cơ quan đại diện, thành viên cơ quan đại diện, chỉ đạo,
quản lý, giám sát và phối hợp công tác đối với cơ quan đại diện và các điều khoản thi hành.
Ký hiệu môn loại: 341.3309597/L504C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039906
Kho Mượn: MV.058983-58984
Kho lưu động: LD.024191-24192
4/. Luật lâm nghiệp : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2019. - H. : Lao động, 2018. - 115tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung và những quy định cụ thể về quy hoạch lâm nghiệp;
quản lí, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng; dịch vụ môi trường rừng; chế biến và thương mại lâm sản;
quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; định giá rừng, đầu tư, tài chính trong lâm nghiệp; khoa học và công
nghệ, hợp tác quốc tế về lâm nghiệp; quản lý nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm và các điều khoản thi
hành
Ký hiệu môn loại: 346.5970467502632/L504L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039905
Kho Mượn: MV.058981-58982
Kho lưu động: LD.024189-24190
HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ
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1/. Cánh én bạc trời xanh / Sưu tầm, Tuyển chọn : Huy Linh - Lâm Anh. - H. : Hồng Đức, 2018. 303tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách được giới thiệu vào năm 1959 và cho tới nay đã có 10.352 chiếc được sản
xuất thuộc các biến thể, kể cả chính thức từ hãng MiG và sao chép từ các nước khác. Nó nằm trong tốp
chiến đấu cơ được sản xuất nhiều nhất kể từ chiến tranh thế giới thứ hai và cũng là một trong ba máy
bay có tuổi đời phục vụ cao nhất trong không quân thế giới. Tuy đã loại biên từ phần lớn các quốc gia
nhưng một số lượng lớn vẫn còn đang biên chế trong không quân một số nước, hiện tại MiG-21 vẫn
đang tham chiến tại chiến trường Syria.
Ký hiệu môn loại: 358.4/C107E
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039911
Kho Mượn: MV.058963-58964
Kho lưu động: LD.024187-24188
2/. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn đương đại / Nguyễn Ngọc Cơ, Trương Văn Hiệp,
Vũ Quang Hiển.... - H. : Thanh niên, 2018. - 415tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết góp phần làm rõ hơn về cuộc đơi, sự nghiệp và những cống
hiến xuất sắc của Đại tướng cho mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
Ký hiệu môn loại: 355.0092/Đ103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039919
Kho Mượn: MV.058957-58958
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. GONICK, LARRY. Câu chuyện môi trường / Gonick Larry, Alice Outwater ; Dịch: Phương Anh,
Nguyệt Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 231tr. : tranh vẽ ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The cartoon guide to the environment
Tóm tắt: Trình bày những chủ đề chính về khoa học môi trường như: Các chu trình hóa học,
các quần thể sống, mạng lưới thức ăn, nông nghiệp, sự phát triển dân số, nguồn gốc năng lượng và
nguyên liệu thô, ô nhiễm, nạn phá rừng, lỗ thủng tầng ozone, sự nóng lên toàn cầu... Từ đó, giúp
chúng ta có thêm hiểu biết góp phần bảo vệ sự cân bằng của môi trường.
Ký hiệu môn loại: 363.7/C125C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032072-32073, TN.032230
2/. STONE, OLIVER. Đối thoại với Putin / Oliver Stone, Vladimir Putin ; Trần Trọng Hải Minh dịch. H. : Thông tấn, 2018. - 446tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là một chuỗi các cuộc phỏng vấn Vladimir Putin do Oliver Stone thực hiện
trong bốn chuyến đi khác nhau tới Nga từ năm 2015 tới 2017
Ký hiệu môn loại: 361.322/Đ452T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039917
3/. TRẦN HOÀNG HIỆP. Nguy cơ từ thuốc lá, rượu bia và tia bức xạ / Trần Hoàng Hiệp, Nguyễn Cao
Luân ; H.đ.: Nguyễn Hồng Vũ, Nguyễn Trương Đức Hoàng ; Họa sĩ: Lương Ngọc Linh. - H. : Kim Đồng,
2018. - 56tr. : hình vẽ ; 19cm. - (Lối sống lành mạnh - Phòng ung thư)
Tóm tắt: Cuốn được các bác sĩ điều trị và các nhà khoa học nghiên cứu về ung thư viết một
cách dễ hiểu và sinh động, giải đáp những câu hỏi trên và nhiều thắc mắc khác về các loại bệnh do
nhiễm vi khuẩn, virus, giúp độc giả có thêm quyết tâm thực hiện lối sống khoẻ mạnh phòng tránh bệnh
ung thư.
Ký hiệu môn loại: 362.29/NG523C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016948-16949
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032325-32326
GIÁO DỤC
1/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Có vi khuẩn tốt không? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng Phương
Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016876-16877
2/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai khiến da tớ ngứa ngáy? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng
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Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016884-16885
3/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai là thủ phạm gây sâu răng? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng
Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016882-16883
4/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai khiến tớ hắt xì? / Buke Buke ; Dịch: Hoàng Phương Thúy.
- H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016880-16881
5/. BUKE, BUKE. Thắc mắc về vi khuẩn: Ai khiến vết thương tớ nhức nhối? / Buke Buke ; Dịch:
Hoàng Phương Thúy. - H. : Kim Đồng, 2018. - 28tr. : tranh vẽ ; 21cm. - (Dành cho lứa tuổi 2+)
Tóm tắt: Cuốn sách gồm các mẫu truyện nhỏ giáo dục dành cho lúa tuổi mẫu giáo
Ký hiệu môn loại: 372.21/TH113M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016878-16879
6/. CIRAOLO, SIMONA. Một cái ôm = Huy me / Simona Ciraolo ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Phụ nữ,
2018. - 34tr. : tranh màu ; 27x23cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/M458C
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: LDTN.016826-16827
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032413-32414
7/. DIECKMANN, SANDRA. Lá = Leaf / Sandra Dieckmann ; Hà Thùy Dung dịch. - H. : Phụ nữ, 2018.
- 34tr. : tranh màu ; 27x23cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/L100
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016824-16825
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032411-32412
8/. DOBSON, LINDA. Cha mẹ Mỹ dạy con tại nhà như thế nào? / Linda Dobson ; Hoàng Lan dịch. H. : Lao động; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 326tr. ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: The homeschooling book of answers
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giáo dục con cái của cha mẹ Mỹ một cách toàn diện như: Dạy
con tính tự lập, dũng cảm, rèn luyện trẻ về tính cách, phẩm chất, trí tuệ, phát huy những năng lực vượt
trội của mình, giáo dục con cách sử dụng tiền bạc...
Ký hiệu môn loại: 371.0420973/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010412
Kho Mượn: MV.058952-58953
9/. HERRMANN, ÈVE. Thực hành Montessori tại nhà: Khám phá thế giới quanh em : Dành cho trẻ
em từ 4 - 7 tuổi / Ève Herrmann ; Minh họa: Roberta Rocchi ; Tuấn Linh dịch. - H. : Thế giới; Công ty
Thương mại và Dịch vụ Văn hoá Đinh Tị, 2018. - 183tr. : minh họa ; 27cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Cung cấp những ý tưởng, hoạt động hỗ trợ để các bậc phụ huynh đồng hành cùng con
mình và giải đáp những tò mò của trẻ về thế giới xung quanh. Giúp trẻ quan sát, thực hành và hiểu thế
giới thông qua các hoạt động phù hợp theo phương pháp Montessori
Ký hiệu môn loại: 371.392/TH552H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032407
10/. HUGHES, EMILY. Hoang dã = Wild / Emily Hughes ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Phụ nữ, 2018. 34tr. : tranh màu ; 27x23cm
Ký hiệu môn loại: 372.21/H407D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016822-16823
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032409-32410
11/. KIRECHNER, MARIE. Thực hành Montessori tại nhà: Khám phá từ ngữ, con số và hình dạng :
Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Marie Kirechner ; Minh họa: Quỳnh Mỡ ; Tuấn Linh dịch. - H. : Thế giới;
Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2018. - 215tr. ; 27cm
Tóm tắt: Gồm các hoạt động tiền học tập cho trẻ em theo phương pháp giáo dục Montessori:
Hình dạng hình học, chữ cái, âm tiết, số thư 1 đến 9, hoạt động bằng tay, tự nhiện và địa lý
Ký hiệu môn loại: 371.392/TH552H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032408
12/. Ngôi nhà của em = My house / Lời: Linh Chi ; Minh hoạ: Quỳnh Rùa, Quỳnh Mỡ. - H. : Thế giới,
2018. - 12tr. : tranh màu ; 28cm. - (Tủ sách Ươm mầm. Lật mở khám phá. Dành cho trẻ em từ 0 - 6
tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/NG452N
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032405-32406
13/. NGUYỄN THUÝ QUỲNH. Viện trợ nước ngoài cho Việt Nam : Đối với giáo dục và đào tạo 19541975 / Nguyễn Thuý Quỳnh. - H. : Công an nhân dân, 2017. - 287tr. : ảnh, bảng ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này góp phần nghiên cứu về quá trình viện trợ nước ngoài cho Việt Nam
đối với giáo dục và đào tạo, cung cấp những tư liệu cần thiết cho việc nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử,
quan hệ quốc tế trong giai đoạn 1954-1975
Ký hiệu môn loại: 370.116095970904/V305T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039909
Kho Mượn: MV.058988-58989
14/. PHẠM TẤT DONG. Học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập xu thế phát triển tất yếu / Phạm
Tất Dong. - H. : Dân trí, 2017. - 206tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển kinh tế tri thức, xã hội học tập luôn hướng tới đào tạo con
người vừa có trình độ khoa học kỹ thuật và tinh thần khoa học, vừa có tố chất văn hoá và tinh thần
nhân văn nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền văn minh loài người. Học tập suốt đời và xây
dựng xã hội học tập là xu thế phát triển tất yếu
Ký hiệu môn loại: 370/H419T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039901
Kho Mượn: MV.058975-58976
Kho lưu động: LD.024177-24178
15/. PHÚC DUY. Cẩm nang luyện thi SAT / Phúc Duy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 551tr. ;
27cm
Ký hiệu môn loại: 378/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010415
16/. ROSENTHAL, AMY KROUSE. Ước cho con thêm : Sách dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Amy Krouse
Rosenthal & Tom lichtenheld ; Lê Ngọc dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2018. - 35tr. ; 21cm
Ngoài bìa sách ghi : Những điều ước sẽ theo con đi suốt cuộc đời
Tóm tắt: Cuốn sách viết về những điều ước của trẻ thơ,ước cho con bay bổng nhiều hơn lắng
trầm.Ước cho con sẻ chia nhiều hơn nhận lại.Ước cho con nhón chân cao hơn mực nước sâu.Ước cho
con vui vẻ đoàn kết hơn đơn độc một mình.Ước cho con tất cả những điều này,bởi,con là tất cả những
gì chúng ta .
Ký hiệu môn loại: 372.21/Ư527C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016942-16943
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032319-32320
17/. Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II / Nguyễn Hải
Thập (ch.b.), Đinh Quang Báo, Nguyễn Đức Chính.... - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 220tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Thư mục cuỗi mỗi phần
Tóm tắt: Gồm các kiến thức về chính trị, quản lí nhà nước; 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 giảng viên chính hạng II
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Ký hiệu môn loại: 378.1/T103L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010406
Kho Mượn: MV.058956
Kho lưu động: LD.024183-24184
18/. Vui khỏe mỗi ngày - Cuộc phiêu lưu trong tủ lạnh / Lời: Phương Trinh ; Tranh: Gia Hội. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 59tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những thông tin y khoa thường thức dành cho học sinh cấp Một được thể hiện
dưới hình thức những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trong cuộc
sống hàng ngày như: làm gì khi gặp trời mưa, cách chăm sóc đôi tai, cách giữ vệ sinh thân thể...
Ký hiệu môn loại: 372.37/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015746-15747, LDTN.016921
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031837-31838, TN.032355-32356
19/. Vui khỏe mỗi ngày - Đi tìm kho báu / Lời: Phương Trinh ; Tranh: Gia Hội. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2018. - 59tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những thông tin y khoa thường thức dành cho học sinh cấp Một được thể hiện
dưới hình thức những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trong cuộc
sống hàng ngày như: làm gì khi gặp trời mưa, cách chăm sóc đôi tai, cách giữ vệ sinh thân thể...
Ký hiệu môn loại: 372.37/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015744-15745, LDTN.016920
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031835-31836, TN.032353-32354
20/. Vui khỏe mỗi ngày - Nhà vô địch thật sự / Lời: Phương Trinh ; Tranh: Gia Hội. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 59tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những thông tin y khoa thường thức dành cho học sinh cấp Một được thể hiện
dưới hình thức những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu những kiến thức về chăm sóc sức khoẻ trong cuộc
sống hàng ngày như: làm gì khi gặp trời mưa, cách chăm sóc đôi tai, cách giữ vệ sinh thân thể...
Ký hiệu môn loại: 372.37/V510K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.015748-15749, LDTN.016922
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031839-31840, TN.032357-32358
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. LINH NHI. Cổ tích Việt Nam - Giấc mơ cổ tích / Linh Nhi b.s.. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 112tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện cổ tích đã đi sâu vào tiềm thức tuổi thơ mỗi người.Trong
những lời ru của mẹ, lời kể của bà đều thấp thoáng bóng dáng của những ông bụt bà tiên; những cô ,
cậu bé hiểu thảo, những tấm lòng cao thượng, mang đậm giá trị nhân văn, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ,
vun đắp cảm xúc và lòng nhân ái cho trẻ sau này.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016846-16847
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032343-32344
2/. VŨ THỊ THU HÀ. Cổng làng người Việt ở châu thổ Bắc Bộ / Vũ Thị Thu Hà. - H. : Đại học Quốc gia
Hà Nội, 2017. - 195tr. ; 24cm
Phụ lục: tr. 155-184. - Thư mục: tr. 185-195
Tóm tắt: Tổng quan nghiên cứu về cổng làng, châu thổ Bắc Bộ và làng Việt Bắc Bộ. Nhận diện
cổng làng truyền thống ở châu thổ Bắc Bộ. Trình bày chức năng và giá trị của cổng làng. Nghiên cứu
cổng làng trong lịch sử và trong cuộc sống đương đại, những vấn đề bàn luận
Ký hiệu môn loại: 398.095973/C455L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010405
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. NGUYỄN XUÂN HUY. Sáng tạo trong thuật toán và lập trình. - H.: Thông tin và Truyền thông. 21cm
T.4. - 2018. - 319tr.: bảng
Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật Find-Union cùng các bài toán nội dung số và các bài toán nâng
cao Ký hiệu môn loại: 005.1/S106T
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039860
Kho Mượn: MV.058889-58890
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. ÂN KIỆN LINH. 15 bức thư gửi tuổi thanh xuân - Gửi những cô gái sắp lớn / Ân Kiện Linh ; Hoàng
Phương Thuý dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 240tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này, với giọng thủ thỉ dịu dàng của một bà mẹ dành cho cô con gái yêu, Ân
Kiện Linh đã dùng chính những trải nghiệm cả ngọt ngào lẫn đau đớn của mình để tâm sự cùng các cô
thiếu nữ, giúp các em tự soi mình và tìm một con đường vượt qua những gập ghềnh của tuổi sắp lớn.
Đó có thể là nỗi e ngại khi cơ thể có những thay đổi đầu tiên, hay niềm hạnh phúc được có một ánh
mắt đặc biệt dõi theo, thậm chí là cảm giác nghẹt thở vì ghen ghét ai đó...
Ký hiệu môn loại: 155.433/M558L
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032218-32219
2/. DIỆP DIỆP. Cô gái vạn người mê : 109 bí quyết chinh phục đàn ông / Diệp Diệp ; Tố Nga dịch. Thanh Hoá : Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 239tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày 109 bí quyết chinh phục đàn ông, giúp các cô gái thấu hiểu tâm lí đàn ông
và biết cách làm thế nào để bản thân trở nên quyến rũ và thu hút nam giới
Ký hiệu môn loại: 158.2/C450G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039868
Kho Mượn: MV.058904-58905
3/. ĐƯỜNG SÙNG KIỆN. Bán hàng quý ở cái tâm / Đường Sùng Kiện ; Đỗ Thuỷ Hạnh dịch. - H. :
Thanh niên, 2018. - 318tr. ; 21cm
Tóm tắt: Một nhân viên bán hàng chân chính nhất định phải có cái "tâm" của bản thân mình.
Chỉ khi có tấm lòng với nghề nghiệp, với khách hàng, mới có thể phát hiện nhu cầu thực sự của khách
hàng, vì lợi ích của họ mà kịp thời cung cấp cho họ những sản phẩm thỏa mãn mong muốn của họ với
giá cả hợp lý; như vậy việc kinh doanh mới có thể ngày càng phát triển.Do đó, nhân viên bán hàng
nhất định phải có lương tâm với bản thân và với nghề nghiệp. Nhu một kết luận mà tác giả đúc kết
trong cuốn sách:
"Không có nhiều đường tắt trong ngành bán hàng này. Chỉ khi bạn có 'tâm' thì tài năng của bạn mới
được phát huy trọn vẹn"
Ký hiệu môn loại: 174.4/B105H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039882
Kho Mượn: MV.058930-58931
Kho lưu động: LD.024148-24149
4/. HALL, KARYN D.. Thừa nhận giá trị của trẻ = The power of validation : Dạy trẻ biết kiểm soát cảm
xúc, tự tin và tự lập / Karyn D. Hall ; Melissa H. Cook ; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr. ;
21cm
Tóm tắt: Trong Thừa nhận giá trị của trẻ, Karyn D. Hall và Melissa H. Cook đã cung cấp một lộ
trình giúp xây dựng nền tảng cảm xúc đúng đắn cho cuộc sống thành công của con bạn. Nhận thức và
chấp nhận cảm xúc của con là sự bổ sung đơn giản cho kỹ năng nuôi dạy con, đồng thời cũng là giải
pháp cho việc nuôi dạy những đứa trẻ giỏi giang và thành công. - TS. Kay M. Albrecbt
Ký hiệu môn loại: 155.4124/TH551N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039862
Kho Mượn: MV.058894-58895
5/. Hiểu mình, hiểu đời, biết cười, biết sống : Chỉ cần thấu hiểu, bạn sẽ luôn mỉm cười / Oopsy. - H. :
Thế giới, 2018. - 191tr. ; 20cm
Tóm tắt: Tiết lộ những sự thật từ sâu thẳm về cả thân thể và tâm trí mỗi chúng ta, đặc biệt được
viết ra bằng những ngôn từ của những câu chuyện hết sức đơn giản, những điều tưởng như bình thường
quen thuộc và nhẹ nhàng dẫn dắt bạn đi sâu vào tìm hiểu thế giới nội tâm của chính mình cũng như
của người xung quanh
Ký hiệu môn loại: 158.1/H309M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039865
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Kho Mượn: MV.058898-58899
Kho lưu động: LD.024156-24157
6/. HILL, NAPOLEON. Napoleon - Tốt như vàng : Bí quyết làm giàu và sống hạnh phúc / Napoleon
Hill, Judith Williamson ; Vương Bảo Long dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 220tr. : ảnh ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Napoleon Hill: Good as gold
Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết của Napoleon Hill giúp bạn khám phá những đặc điểm còn
thiếu trong tính cách của chính mình để đạt được sự thành công và hạnh phúc trong thế giới đầy biến
động ngày nay như: Trải nghiệm và vượt qua thử thách bằng cách thay đổi, có mục tiêu rõ ràng, phát
triển tính cách dễ mến, khoan dung, đọc sách, giữ vững đạo đức nghề nghiệp...
Ký hiệu môn loại: 158.1/N109T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039867
Kho Mượn: MV.058896-58897
Kho lưu động: LD.024152-24153
7/. KEN HONDA. Bí quyết để có bạn đời lý tưởng / Ken Honda ; Ngô Trần Thanh Tâm dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 146tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn nắm bắt cơ hội cũng như vạch ra con đường đi đến hạnh phúc
trong tình yêu...
Ký hiệu môn loại: 158/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039881
Kho Mượn: MV.058926-58927
Kho lưu động: LD.024163-24164
8/. KEN HONDA. Bí quyết để có sự nghiệp mơ ước / Ken Honda ; Ngô Trần Thanh Tâm dịch. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 144tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn tìm thấy đáp án cho câu hỏi '' Làm việc như thế nào để khai mở
cuộc sống hạnh phúc , vui vẻ ''
Ký hiệu môn loại: 158/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039880
Kho Mượn: MV.058924-58925
Kho lưu động: LD.024161-24162
9/. KEN HONDA. Bí quyết làm chủ đồng tiền / Ken Honda ; Văn Thị Mỹ Nữ dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 142tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho bạn những hiểu biết để không bị đồng tiền xoay cuồng
trong cuộc sống và biết cách sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan.
Ký hiệu môn loại: 158/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039879
Kho Mượn: MV.058922-58923
Kho lưu động: LD.024159-24160
10/. KEN HONDA. Bí quyết trở thành người xuất sắc / Ken Honda ; Lam Anh dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 153tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách theo đuổi đến cùng điều banh thích, tìm kiếm bạn bè cùng chí hướng, nhảy
vào lĩnh vực bạn cảm thấy có vẻ thú vị, tìm cho mình một người thầy và nghĩ về việc tại sao mình sinh
ra trong đời này.
Ký hiệu môn loại: 158/B300Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039878
Kho Mượn: MV.058920-58921
Kho lưu động: LD.024165-24166
11/. Lấy lòng, lấy dạ, lấy cả trái tim... : Cách để bạn có được mối quan hệ tốt đẹp như ý / Oopsy. - H. :
Thế giới, 2018. - 227tr. ; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm và dạy bạn cách để bạn có thể tự giải thoát khỏi những vướng
mắc tâm lí trong chính mình và cách tìm hiểu thế giới nội tâm của những người xung quanh. Từ đó, giúp
bạn có những mối quan hệ tốt đẹp và thành công trong cuộc sống.
Ký hiệu môn loại: 158.2/L126L
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039866
Kho Mượn: MV.058900-58901
Kho lưu động: LD.024154-24155
12/. LÊ DI. Vắc xin chán nản / Lê Di. - H. : Thanh niên, 2018. - 204tr. ; 21cm
Tóm tắt: Vắc-xin chán nản sẽ đưa bạn vào một hành trình mà người đồng hành chính là người
bạn “chán nản”. Bạn sẽ có dịp được quan sát, hiểu thêm về người bạn này, để thấy mọi thứ vốn dĩ
không quá khó khăn như bạn vẫn tưởng cũng như tìm thấy con đường có thể tự đưa mình vượt qua
trạng thái không mấy dễ chịu này. Để rồi khi trải qua những ngày u ám, bạn sẽ thêm trân quý hạnh
phúc hiện tại.Tóm tắt: Hướng dẫn bạn các bước cần thiết để vượt qua những thời điểm bạn cảm thấy
thiếu
tự Ký hiệu
158.1/V113X
Khomôn
Đọc:loại:
VN.039869
Số ĐKCB:
Kho Mượn: MV.058902-58903
13/. LIEBERMAN, DAVID J.. Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. Lieberman ;
Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ.. - Tái bản lần thứ 22. - H. : Lao động, 2018. - 223tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: You can read anymore : Never be fooled, lied to, or taken advantage of
again Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống phân tích cung cấp các nguyên tắc và thủ thuật phân tích tâm lý
và suy nghĩ của đối phương một cách nhanh chóng, dễ dàng, toàn diện, mang tính thực tế cao giúp
bạn nhận biết chân tướng của sự việc, tránh bị lợi dụng và duy trì thế thượng phong trước bất kỳ ai, vào
bất kỳ thời điểm nào - chỉ trong vòng năm phút hoặc ngắn hơn
Ký hiệu môn loại: 153.6/Đ419V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039873
Kho Mượn: MV.058910-58911
14/. MANSON, MARK. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm / Mark Manson ; Thanh Hương
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 292tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The subtle art not giving a fuck
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp bạn suy nghĩ rõ ràng hơn một chút về việc bạn chọn lựa
những gì là quan trọng hay không quan trọng trong cuộc đời, giúp bạn không ngừng cố gắng, luôn tin
vào chính mình để vượt qua mọi sóng gió và khẳng định bản thân
Ký hiệu môn loại: 158.1/NGH250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039863
Kho Mượn: MV.058891
15/. MCKEY, ZOE. Khám phá tiềm năng trong bạn tối đa hóa sự tự tin : Khám phá kĩ năng bẩm sinh,
vững bước trên con đường của riêng bạn, sống như chính bạn mong muốn / Zoe Mckey ; Thúy Ngân
dịch. - H. : Lao động, 2018. - 149tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tác giả đã dựa vào thuyết đa thông minh của giáo sư Howard Gardner, bạn sẽ tìm ra
điểm mạnh của mình, những phương thức độc đáo để nâng cao điểm mạnh ấy và cuối cùng là sử dụng
chúng để đưa bạn đến thành công rồi bạn sẽ có cuộc sống mình luôn mong muốn.
Ký hiệu môn loại: 158.1/KH104P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039872
Kho Mượn: MV.058914-58915
16/. MILENA NGUYEN. 10.000 dặm yêu / Milena Nguyen ; Dịch: Ngô Huyền Trang, Nguyễn Thanh
Trúc. - H. : Thế giới, 2018. - 227tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: 10.000 miles for love
Tóm tắt: Kể về câu chuyện yêu xa xuyên lục địa của tác giả Milena Nguyen với bạn tâm giao
người Brazil nay là chồng của cô nhằm truyền cảm hứng và khơi gợi cho bất kỳ ai đang yêu xa có thêm
nhiều can đảm, niềm tin vào tình yêu của chính mình
Ký hiệu môn loại: 152.41/M558N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039871
Kho Mượn: MV.058916-58917
Kho lưu động: LD.024142-24143
17/. MXKEY, ZOE. Định hình sự tự tin giúp bạn làm chủ cuộc sống : Học cách đối phó với những lời
phán xét, vượt qua nỗi ợ hãi của bản thân và trở nên mạnh mẽ hơn trong cuộc sống / Zoe Mxkey ; Bích
Hường dịch. - H. : Lao động, 2018. - 166tr. ; 21cm
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tôn, thiếu quyết đoán và không dám đặt kỳ vọng cao. Hãy đi bước đi đầu tiên để tạo ra cuộc sống mà
lúc trước bạn chỉ dám mơ
Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ312H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039874
Kho Mượn: MV.058912-58913
18/. Những quy tắc ứng xử với bố mẹ = How to behave with dad and mom : Sách song ngữ Anh Việt /
Thu Trang dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 47tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)
Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn học sinh các quy tắc ứng xử với cha mẹ, cách bày tỏ sự kính trọng
và lòng yêu thương với cha mẹ mình từ những hành động cụ thể
Ký hiệu môn loại: 158.24083/NH556Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016850-16851
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032347-32348
19/. Những quy tắc ứng xử với thầy cô và bạn bè = How to behave with teachers and friends : Sách
song ngữ Anh Việt / Thu Trang dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 47tr. : tranh màu ; 21cm. - (Kỹ năng sống
dành cho học sinh)
Tóm tắt: Hướng dẫn các bạn học sinh các quy tắc ứng xử với thầy cô giáo và bạn bè, cách bày
tỏ lòng kính trọng, biết ơn tới thầy cô cũng như cách xây dựng và gìn giữ tình bạn đẹp từ những hành
động cụ thể
Ký hiệu môn loại: 158.24083/NH556Q
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.016848-16849
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.032345-32346
20/. NYLUND, JOANNA. Vượt qua tất cả - Nghệ thuật sống của người Phần Lan = SiSu - The finnish
art of courage / Joanna Nylund ; Nguyễn Ngọc Thư dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 156tr. : ảnh, tranh vẽ ; 17cm
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, nghệ thuật sống của người Phần Lan theo phong cách Sisu Vượt qua tất cả, Sisu là biểu tượng Quốc gia, tinh thần sống, nguồn năng lượng, nguồn khích lệ tinh
thần mỗi khi con người đối diện với nghịch cảnh, giúp chúng ta hướng đến một cuộc sống hạnh phúc
và có ý nghĩa hơn: Đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, hạnh phúc và khoẻ mạnh theo phong
cách Sisu, giao tiếp, dạy con theo tinh thần Sisu...
Ký hiệu môn loại: 158.1094897/V563Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039875
Kho Mượn: MV.058918-58919
Kho lưu động: LD.024140-24141
21/. OOPSY. Bẻ răng con quái vật cảm xúc : Tâm lý học về những cạm bẫy nội tâm của tuổi trẻ /
Oopsy. - H. : Thế giới, 2018. - 280tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giúp bạn thực sự hiểu thế giới cảm xúc những tự ti, lo lắng, sự cô độc... của mình đến
từ đâu; từ đó hình thành một động lực mạnh mẽ, mong muốn lí trí hơn và xây dựng các kĩ năng ức chế
cảm xúc, làm chủ thể giới nội tâm để trở thành con người vững mạnh lí trí tỉnh táo và thành công hơn
Ký hiệu môn loại: 158.1/B200R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040027
Kho Mượn: MV.059227-59228
Kho lưu động: LD.024311-24312
22/. Những câu chuyện triết lý đặc sắc / S.t., biên dịch: Dương Minh Hào, Nguyễn Anh Kiên, Kiều Đặng
Tố Linh. - H.: Văn học. - 21cm
ISBN: 9786046921431
T.1. - 2018. - 247tr.. - (Tủ sách Rèn luyện nhân cách sống)
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện mang tính triết lí sâu sắc, xoay quanh những phương diện liên
quan đến sự trưởng thành lành mạnh, rèn luyện nhân cách sống đúng đắn và đưa ra những lời khuyên
bổ ích
Ký hiệu môn loại: 158.1/NH556C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039883
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Kho Mượn: MV.058928-58929
Kho lưu động: LD.022572-22577, LD.024144-24145
23/. TAKASHI SAITO. Sống một cuộc đời không hối hận / Takashi Saito ; Mia Nguyễn dịch. - H. : Văn
học, 2018. - 237tr. ; 21cm
Tóm tắt: “Sống một cuộc đời không hối hận” khiến chúng ta sống với một thái độ quyết tâm hơn
. Có một nhà văn đã từng nói thế này : Có người ước tiền tài, có người ước thành công, có người ước có
một gia đình và lại có kẻ cả đời tranh đấu với sự cô độc. Còn chúng ta đôi khi chỉ ước sống một cuộc
đời thú vị, nếm trải mọi mùi vị chua, cay, ngọt, bùi của cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 153.8/S455M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039891
Kho Mượn: MV.058942-58943
Kho lưu động: LD.024167-24168
24/. THÍCH NHẬT TỪ. Tiền & tình đời nghệ thuật buông bỏ / Thích Nhật Từ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn
hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 222tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những đề tài về tiền, tình cảm và một vài bài hát xem như là cơ sở để chúng ta
cùng nhau cảm thủ cuộc sống, tìm ra những vướng mắc mình còn gặp và đưa ra cách hóa giải nội kết
nhằm hướng đến những tháng ngày bình an
Ký hiệu môn loại: 158.128/T305V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039861
Kho Mượn: MV.058906-58907
25/. TRACY, BRIAN. Tư duy tích cực đánh thức tiềm năng : Thúc đẩy khả năng sáng tạo... / Brian
Tracy ; Hoàng Huệ Anh dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 271tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những cách tư duy mang tính chiến lược quan trọng nhất trong bước đường
tiến đến thành công như: Thúc đẩy khả năng sáng tạo; khai thác cơ hội trong mọi tình huống; loại bỏ
những yếu tố tích cực; lập kế hoạch hành động hiệu quả; cách thức đạt mục tiêu chính xác và tốc độ
Ký hiệu môn loại: 153.4/T550D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039870
Kho Mượn: MV.058908-58909
Kho lưu động: LD.024150-24151
26/. TRUNG NGHĨA. Tìm hiểu đời người qua những dự báo của tiền nhân / Trung Nghĩa. - Đà Nẵng :
Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 319tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần chính: Tử vi dự báo số phận đời người. Tìm hiểu cách chọn
ngày tốt. 12 con giáp mách bảo ta những gì?...
Ký hiệu môn loại: 133.3248/T310H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039864
Kho Mượn: MV.058892-58893
Kho lưu động: LD.024146-24147
27/. TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Chờ một lời cảm ớn / Trương Thiết Thành. - H. : Hồng Đức, 2018. 157tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ với những bài học lớn để giúp con người càng ngày
càng hoàn thiện bản thân mình hơn.
Ký hiệu môn loại: 158.1/CH460M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.024158
28/. VĨ NHÂN. Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực / Vĩ Nhân ; Hân Ngọc dịch. - H. : Văn học,
2018. - 415tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bí quyết để bạn nỗ lực để có được thành công trong cuộc sống:
Chỉnh đồng hồ năm phút, chẳng có ai trưởng thành thay bạn, sợ hãi không thể giúp bạn giải quyết vấn
đề, không nên coi thường sức mạnh của bản thân...
Ký hiệu môn loại: 158.1/KH300B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039877
Kho Mượn: MV.059133-59134
29/. WEISINGER, HENDRIE. Khiêu vũ với áp lực : Bí quyết phát huy tối đa khả năng của bản thân
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dưới áp lực / Hendrie Weisinger, J.P. Pawliw Fry ; Võ Minh Trung dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2018. 428tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Performing under pressure: The science of doing your best when it
matters most
Tóm tắt: Trình bày, mổ xẻ các vấn đề áp lực như: Sức mạnh, bản chất, cảm bẫy của áp lực và
đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề đó
Ký hiệu môn loại: 155.9042/KH309V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.039876

Trang 47

