Không gia đình
Tác giả: Hector Malot ; Huỳnh Lý
dịch
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 659tr.
Nội dung:
Không Gia Đình là tiểu thuyết nổi
tiếng nhất trong sự nghiệp văn
chương của Hector Malot. Hơn một
trăm năm nay, tác phẩm giành giải
thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học
Pháp này đã trở thành người bạn thân
thiết của thiếu nhi và tất cả những
người yêu mến trẻ khắp thế giới.
Tác phẩm đã ca ngợi sự lao động bền
bỉ, tinh thần tự lập, chịu đựng gian
khó, khích lệ tình bạn chân chính. Ca
ngợi lòng nhân ái, tình yêu cuộc
sống, ý chí vươn lên không
ngừng…Không Gia Đình vì thế đã
vượt qua biên giới nước Pháp và tồn
tại lâu dài với thời gian.
Chỉ số phân loại: 843 \ KH455G
KHXG kho đọc: 843 \ KH455G
VN.40922
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Trong gia đình
Tác giả: Hector Malot ; Mai Hương
dịch ; Huỳnh Lý h.đ.
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 414tr.
Nội dung:
Trong gia đình kể về cuộc đời của cô
bé Perrine mới 12 tuổi đã mồ côi cha
mẹ. Trơ trọi một mình giữa những
người xa lạ với bao khó khăn nguy
hiểm phía trước, liệu Perrine sẽ đối
phó ra sao? Với bao nỗi kinh hoàng,
khiếp hãi. Perrine đã từng ở một
mình giữa rừng sâu trong đêm tối. Có
khi mệt mỏi, đói khát đã làm em kiệt
sức, mê man bất tỉnh. Một sự tình cờ
kì diệu đã kéo em về với cuộc sống.
Siêng năng, tận tụy và ham học hỏi.
Perrine được ông Vulfran và nhiều
người tin tưởng. Em đau xót khi biết
được mối bất đồng giữa ông và cha
em - người con trai duy nhất. Ông nội
em là nhà doanh nghiệp giàu có
nhưng bất hạnh. Những người bà con
tìm mọi cách ngăn cản mối liên hệ
giữa ông và con trai để dễ dàng chiếm
đoạt tài sản của ông. Liệu họ có thực
hiện được ý đồ đó không? Và cô bé
Perrine ít tuổi, thiếu kinh nghiệm sẽ
ra sao trước sự theo dõi, bao vây, đe
dọa, dụ dỗ từ nhiều phía?
Chỉ số phân loại: 843 \ TR431G
KHXG kho đọc: 843 \ TR431G
VN.40923

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.
Yêu em bằng cả trái tim anh
Tác giả: Điền Phản ; Đỗ Thu Thủy
dịch
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 465tr.
Nội dung:
Chính bởi vì Triệu Thủy Quang của
năm mười tám tuổi gặp được Đàm
Thư Mặc của năm hai mươi tám tuổi,
không sớm một bước, không muộn
một bước, gặp đúng người, đúng thời
gian, ai có thể nói đây không phải là
niềm hạnh phúc lớn lao? Bạn của
năm mười tám tuổi đang làm những
gì, có ủ ê về mối tình đầu ngây ngô,
có chần chừ về con đường phía
trước? Giả như có một đôi tay kiên
định, mang đến cho bạn sức mạnh, có
một người như thế, mang đến cho
bạn ấm áp, chở che cho bạn mà chẳng
giữ lại một chút gì cho riêng mình,
tương lai phải chăng sẽ khác biệt?
Con người bất luận ở độ tuổi nào, tâm
thái nào, đều ôm ấp trong mình ước
mơ về một tình yêu tươi đẹp, khát
khao về một cuộc sống hạnh phúc,
không liên quan đến độ tuổi, đây chỉ
là một câu chuyện đáng để bạn mỉm
cười.
Chỉ số phân loại: 895.136 \ Y606E
KHXG kho đọc: 895.1 \ Y606E
VN. 40927
KHXG kho Mượn: 895.1 \ Y606E

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Sợi dây thừng nghiệt ngã
Tác giả: Matthew Fitzsimmons ;
Trần Trọng Hải Minh dịch
Nhà xuất bản: Lao động, 2018
Số trang: 543tr.
Nội dung:
Mười năm trước, cô bé Suzanne, con
gái Thượng nghị sĩ Benjamin
Lombard đột nhiên mất tích. Mọi nỗ
lực tìm kiếm đều trở nên vô vọng.
Giờ đây, khi ngài Lombard đứng ra
tranh cử tổng thống Mỹ, vụ án năm
xưa lại rộ lên. Gibson Vaughn là một
tay tin tặc huyền thoại, từng phục vụ
trong Thủy quân lục chiến. Anh được
một tổ chức bí ẩn mang tên ACG mời
tham gia tìm kiếm Suzanne
Lombard. Vì coi cô như em gái, nên
Gibson không ngần ngại bước vào
cuộc điều tra đầy cam go.
Trên đường phá án, Gibson và các
cộng sự phát hiện những vụ tự sát bí
ẩn đồng loạt xảy ra. Liệu chuyện này
có liên quan gì tới vụ mất tích? Thật
ra thủ phạm là ai?
Chỉ số phân loại: 813.54 \ S462D
KHXG kho đọc: 813 \ S462D
VN.40920
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Lãnh trấn đẫm máu
Tác giả: Holly Black ; Mokona dịch
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 499tr.
Nội dung:
Bạn muốn bước vào thế giới ma cà
rồng đầy nguy hiểm và kích thích?
Hãy quyết định sớm trước khi kịp ân
hận!
Tana sống trong một thế giới tồn tại
những thành phố bị bao quanh bởi
những tường thành vững chắc. Người
ta gọi nơi đó là Lãnh Trấn. Ở bên
trong, con người và những quái vật bị
cách ly hòa lẫn vào nhau, đắm mình
trong sự suy đồi máu me giữa kẻ đi
săn và con mồi. Vấn đề rắc rối duy
nhất chính là, một khi đã đi qua cánh
cổng của Lãnh Trấn, bạn sẽ không
bao giờ rời khỏi đó được nữa.
Lãnh Trấn Đẫm Máu là một câu
chuyện hoàn toàn độc đáo kể về cơn
thịnh nộ và khát khao trả thù, tội lỗi
và nỗi kinh hoàng, cùng tình yêu và
sự căm ghét.
Chỉ số phân loại: 813.6 \ L107T
KHXG kho đọc: 813 \ L107T
VN.40919

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Chiến tranh giữa các hành tinh
Tác giả: H.G. Wells ; Nguyễn Minh
dịch
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 285tr.
Nội dung:
Loài người vốn tự cho mình là
thượng đẳng, có quyền thống trị
muôn loài. Người giết vật không phải
ác, người ăn thú chẳng phải dã man.
Như vậy, nếu một ngày nào đó, một
sinh vật khác mạnh và giỏi hơn xuất
hiện, giết hại chúng ta không chút
thương tâm, chúng ta sẽ nghĩ sao? Đó
là viễn cảnh mà H.G. Wells đã vẽ ra
trong Chiến tranh giữa các hành tinh.
Sinh vật Hỏa Tinh văn minh hơn hẳn
chúng ta, xâm lăng Trái Đất, đánh
thắng loài người. Cho đến nay,
truyện đã được bảy lần chuyển thể
thành phim điện ảnh, mà quen thuộc
nhất với bạn trẻ ngày nay có lẽ là
phiên bản năm 2005, do Tom Cruise
thủ diễn.
Chỉ số phân loại: 823 \ CH305T
KHXG kho đọc: 823 \ CH305T
VN.40935
KHXG kho Mượn: 823 \ CH305T

Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.
MBA trong đời thực: Cẩm nang
thực hành để chiến thắng trong
cuộc chơi, xây dựng đội chơi, và
phát triển sự nghiệp
Tác giả: Jack, Suzy Welch ; Trần Thị
Mỹ Duyên dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Trẻ, 2018
Số trang: 314tr.
Nội dung:
Những bài học kinh nghiệm của
chính tác giả Jack và Suzy Welch
trong suốt quá trình họ làm việc cùng
những doanh nghiệp trên khắp thế
giới về cách tạo lập những tổ chức
tốt, xây dựng những đội nhóm mạnh,
và làm nên sự thành công của doanh
nghiệp trong môi trường kinh doanh
hiện đại
Chỉ số phân loại: 658.409\ M000B
KHXG kho đọc: 658.4\ M000B
VN.40910
KHXG kho Mượn: 658.4\ M000B
KHXG kho Lưu Động:
658.4\ M000B
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Lịch sử văn minh Ả Rập
Tác giả: Will Durant ; Nguyễn Hiến
Lê dịch
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 475tr.
Nội dung:
Nghiên cứu lịch sử Ả Rập qua các
thời kỳ: Mahomet 569-632, kinh
Koran, xã hội Hồi giáo, tư tưởng và
nghệ thuật Hồi giáo phương Đông
632-1058, Hồi giáo phương Tây 6411086, thịnh và suy của Hồi giáo
1058-1258
Chỉ số phân loại: 953 \ L302S
KHXG kho Đọc: 953 \ L302S
VN.40938
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Bài học Israel
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 403tr.
Nội dung:
Không ai không biết, khi thế giới
xem đất nước Israel là một quốc gia
đi xâm lược thì họ đã chứng minh
được, tâm niệm của mỗi người dân
Isreal không phải sự xâm lược mà là
họ thực hiện một cuộc chiến vì vận
mệnh của dân tộc mình, sự hồi sinh
vĩ đại của đất nước sau hơn 2000 năm
bị áp bức. Và đó là nhiệm vụ thiêng
liêng, là trách nhiệm cao cả từ trẻ em
đến người lớn, từ người lao động đến
tri thức… Trải qua 4 cuộc chiến tranh
lớn với các nước Arab cam go đã
giúp họ biến một vùng đất chết hồi
sinh trở lại.
Chúng ta vẫn thường nhắc đến cái tên
Isreal – một dân tộc thông minh nhất
thế giới. Tại sao được mệnh danh là
quốc gia thông minh nhất?
Chỉ số phân loại: 956.9\ B103H
KHXG kho Đọc: 956.9\ B103H
VN.40939
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Cách xử thế của người nay
Tác giả: K.C Ingram ; Nguyễn Hiến
Lê lược dịch
Nhà xuất bản: Văn hoá Thông tin,
2018
Số trang: 403tr.
Nội dung:
Với mấy trăm trang nhỏ, ông bàn về
nhiều vấn đề: từ tâm lý con người đến
cách diệt những thói xấu, tập những
thói tốt…. cả cách bán hàng, xin việc,
dạy con nữa. Ông đã đưa ra rất nhiều
lời khuyên thực tế hợp với những
thuyết mới nhất của khoa tâm lý và
những kinh nghiệm của nhiều người
trong mọi giới. Tất cả những lời
khuyên đó đều dựa trên một qui tắc
chung rất giản dị: Nghĩ tới người; vì
theo ông, có nghĩ tới người thì ta mới
có thể thành công và tìm được hạnh
phúc.
Chỉ số phân loại: 301.4 \ C102X
KHXG kho Đọc: 301.4 \ C102X
VN.40907
KHXG kho Mượn: 301.4 \ C102X
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn
TED
Tác giả: Akash Karia ; Cao Ân dịch
Nhà xuất bản: Công thương, 2018
Số trang: 192tr.
Nội dung:
Trình bày ngắn gọn về thông điệp
trong bài thuyết trình. Khám phá
những nguyên tắc chung về việc thiết
kế bài thuyết trình, từ đó có thể vận
dụng để tạo ra những slide hiệu quả
và hấp dẫn giúp bạn truyền tải thông
điệp. Tập trung vào những nguyên
tắc mấu chốt để truyền tải các slide
một cách sinh động và cuốn hút.
Chỉ số phân loại: 658.452\ NG527T
KHXG kho Đọc: 658.4\ NG527T
VN.40911
KHXG kho Mượn: 658.4\ NG527T
KHXG kho Lưu động:
658.4\ NG527T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Nâng cao kỹ năng thuyết trình
Tác giả: Theo Theobald ; Thành
Khang, Diễm Quỳnh
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 214tr.
Nội dung:
“Nâng cao kỹ năng thuyết
trình cung cấp cho bạn những lời
khuyên thiết thực với sự hướng dẫn
từng bước cụ thể, giúp bạn cải thiện
sự tự tin, chuẩn bị tốt hơn và làm chủ
được nghệ thuật thuyết trình.
Không chỉ giúp bạn vượt qua nỗi lo
âu khi thuyết trình với PowerPoint,
sách còn đưa ra những bộ công cụ
thực tế cần thiết cho sự phát triển kỹ
năng thuyết trình, để bạn tự tin hơn
trong mọi hoàn cảnh. Bạn sẽ tìm thấy
giọng nói và phong cách của mình
khi truyền đạt thông tin đầy sức
thuyết phục và ấn tượng.
Chỉ số phân loại: 658.452\ N122C
KHXG kho Đọc: 658.4\ N122C
VN.40912
KHXG kho Mượn: 658.4\ N122C
KHXG kho Lưu động:
658.4\ N122C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Từ 100 cân đến 100 điểm: 6 bước
giảm cân hiệu quả
Tác giả: Liz Josefsberg ; Trịnh Ngọc
Minh dịch
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 303tr.
Nội dung:
Từ 100 cân đến 100 điểm – 6 bước
giảm cân hiệu quả là một cuốn sách
chăm sóc sức khỏe toàn diện và mang
tính cách mạng với một thông điệp
đơn giản: Bạn không cần phải hoàn
hảo để giảm cân hoặc biến đổi bản
thân thành người không phải là bạn
để chống lại cân nặng dư thừa. Bạn
hoàn toàn có thể giảm được cân một
cách lành mạnh, với một chương
trình giảm cân đơn giản nhất thế giới.
Chỉ số phân loại: 613.78\ T550M
KHXG kho Đọc: 613.7\ T550M
VN.10887
KHXG kho Mượn: 613.7\ T550M
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Tế bào gốc - Bí mật của suối
nguồn tươi trẻ
Tác giả: Neil H. Riordan ; Dịch: Lê
Thanh Thảo...
Nhà xuất bản: Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo
Trí Việt, 2018
Số trang: 367tr.
Nội dung:
Những câu chuyện kể về niềm tin của
Neil rằng liệu pháp dựa trên tế bào
gốc trung mô - thu nhận từ mô mỡ,
tuỷ xương hoặc cuống rốn - sẽ là xu
hướng điều trị của tương lai
Chỉ số phân loại: 616.02774\ T250B
KHXG kho đọc: 616\ T250B
VN.10885
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Trang trí trong mỹ thuật truyền
thống của người Việt
Tác giả: Trần Lâm Biền ch.b.
Nhà xuất bản: Hồng Đức, 2018
Số trang: 202tr. ; 56tr. ảnh
Nội dung:
Nghiên cứu về các hoa văn trên đồ
gốm, đồ đồng, trên các biểu tượng
nhà phật, biểu tượng gắn với dịch
học, hình tượng bát bửu, trên các linh
vật trong mĩ thuật truyền thống của
người Việt qua các giai đoạn tiền sử,
sơ sử, giai đoạn tự chủ
Chỉ số phân loại:
745.09597\ TR106T
KHXG kho Đọc: 745\ TR106T
VN.10889
KHXG kho Mượn: 745\ TR106T
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Hỏi đáp về mọi chuyện? Khoa học
tự nhiên
Tác giả: Nguyễn Lân Dũng
Nhà xuất bản: Dân trí, 2018
Số trang: 216tr.
Nội dung:
Là cuốn sách hỏi đáp kiến thức tổng
quan, được trả lời bởi GS. TS.
NGND Nguyễn Lân Dũng, người
được coi là “từ điển sống” của Việt
Nam. Cuốn sách cung cấp cho độc
giả những thông tin hữu ích về khoa
học tự nhiên. Được chia thành 4
chương chính là: Thế giới tự nhiên,
Khoa học - Công nghệ, Vũ trụ - Trái
đất và Chuyện lạ đó đây.
Chỉ số phân loại: 500\ H428Đ
KHXG kho Đọc: 500\ H428Đ
VN.10884
KHXG kho Mượn: 500\ H428Đ
KHXG kho Lưu động: 500\ H428Đ
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Xác phàm
Tác giả: Nguyễn Đình Tú
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 246tr.
Nội dung:
Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về
thời bình-thời chiến đan xen qua lối
kể “toàn tri” của nhân vật Nam. Thời
chiến là cuộc chiến đấu bảo vệ lãnh
thổ ở biên giới phía Bắc, đầy khốc
liệt với những người liệt sĩ đủ lứa tuổi
kiên cường, anh dũng. Thời bình là
câu chuyện của người trai trẻ tên
Nam với mối tình đồng giới “kì lạ”
và hành trình đi tìm chính mình. Qua
đó tác giả muốn chuyển tải những
thông điệp đa nghĩa, nhiều âm hưởng
về nhân nghĩa, ân tình.
Đọc Xác phàm để cùng Nguyễn Đình
Tú chìm vào và mải mê chu du với
các nhân vật từ hiện thực về quá khứ,
từ quá khứ đến thực tại – hành trình
đi tìm bản ngã. Bản ngã ấy là cái tôi
của Nam, của Việt, của chính tác giả,
hay đó còn là cái TÔI của một dân
tộc.
Chỉ số phân loại: 895.92234\ X101P
KHXG kho Đọc: 895.922\ X101P
VN.10891
KHXG kho Mượn:
895.9223\ X101P
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Ở Paris: Tán gẫu cùng gái Pháp
Tác giả: Jeanne Damas, Lauren
Bastide ; Nguyễn Lan Phương dịch
Nhà xuất bản: Thế giới ; Công ty
Văn hoá và Truyền thông AZ Việt
Nam, 2018
Số trang: 221tr.
Nội dung:
Gồm câu chuyện của những cô gái
Paris với xuất thân và nền văn hoá
khác nhau, qua đó vẽ nên sự đa dạng
nhưng vẫn có nét đặc trưng riêng của
những phụ nữ Paris đích thực
Chỉ số phân loại:
305.40944361\ Ơ460P
KHXG kho Đọc: 305.4\ Ơ460P
VN.10893
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Shosha
Tác giả: Isaac Bashevis Singer ;
Hoàng Lam Vân dịch
Nhà xuất bản: Nxb. Hội Nhà văn,
2018
Số trang: 335tr.
Nội dung:
Shosha được ấn hành năm 1978, vào
thời điểm Isaac Bashevis Singer nhận
giải Nobel Văn học - giải thưởng, mà
như Singer viết trong diễn từ, là "sự
thừa nhận đối với ngôn ngữ Yiddish
- một ngôn ngữ chịu cảnh tha hương,
ngôn ngữ không có đất, không có
biên cương..."
Hơn cả một chuyện tình đẹp và khó
lý giải, tác phẩm này chất chứa hoài
niệm của tác giả dành cho Khu Do
Thái (ghetto) trên đất Ba Lan: phố
Krochmalna - Warszawa. Khu phố
chìm khuất với những thân phận bé
mọn và trôi nổi đặt trong tương quan
cuộc ra đi và lần về mối dây gắn kết
với văn hóa cộng đồng của những trí
thức, nghệ sĩ Do Thái; làm sống dậy
một bối cảnh ly tán, ngổn ngang...
Chỉ số phân loại:
839.0933\ SH434H
KHXG kho Đọc: 839\ SH434H
VN.10892
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

Truyện cổ tích Đông Nam Á
Tác giả: Trương Sỹ Hùng b.s.
Nhà xuất bản: Văn học, 2018
Số trang: 220tr.
Nội dung:
Trạng Quỳnh, Xiêng Miệng,
Th'mênh Chây là hiện diện tác phẩm
văn học dân gian dưới dạng văn bản
và truyền khẩu. Đó là truyện trạng
trong đời sống dân gian Đông Nam
Á, đã có vị trí nhất định, đã trở thành
tiềm thức ứng xử văn hóa cực kỳ
thông minh linh hoạt mọi lúc, mọi
nơi trong sinh hoạt đời thường, trong
những trang sách giáo khoa văn học,
trong chốn tụ hội của dân chúng và
trí thức, bên lề công việc đồng áng
cũng như chốn đô hội, cung đình.
Công việc sưu tầm, biên soạn và xuất
bản tác phẩm này đã được tiến hành
từ đầu thế kỷ XX, nhưng chưa được
nghiên cứu để xác định thể loại.
Chỉ số phân loại:
398.20959\ TR527C
KHXG kho Đọc : 398.2\ TR527C
VN.40893
KHXG kho Mượn : 398.2\ TR527C
KHXG kho Lưu động:
398.2\ TR527C
Thư viện tỉnh Lâm Đồng xin trân
trọng giới thiệu cuốn sách với bạn
đọc.

