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- Thư mục thông báo sách mới
TÔN GIÁO

1/. DƯƠNG THANH MỪNG. Phong trào chấn hưng Phật giáo ở miền Trung Việt Nam (1932-1951) /
Dương Thanh Mừng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 323tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bối cảnh lịch sử và diễn biến phong trào chấn hưng Phật giáo miền Trung Việt
Nam (1932-1951). Phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản trong phong trào chấn hưng Phật giáo ở
miền Trung Việt Nam (1932-1951); trên cơ sở đó, rút đặc điểm, tính chất và vai trò của phong trào
Tóm tắt: Trình bày vai trò của bốn tôn giáo lớn với việc phổ biến chữ viết ở Đông Nam Á;
vai ĐKCB:
trò Ký hiệu
môn
loại:
294.3095974/PH431T
Kho
Đọc:
VV.011084
Số
2/. GRUN, ANSELM. 50 Thiên thần của bạn = 50 Engel Fur Das Jahr : giải phóng bản thân khỏi
buồn phiền và cô đơn / Anselm Grun ; Phạm Sơn Tùng, Trần Cao Phương Diễm dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Văn hoá Văn nghệ, 2018. - 247tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách gợi mở tâm hồn mỗi người, để rồi một lúc nào đó ta bất chợt ngạc nhiên với
những thay đổi tích cực của bản thân mình, những thay đổi đã đến vào một thời điểm nào đó mà chính
ta cũng không ngờ tới.
Ký hiệu môn loại: 235.3/N114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041566
Kho Mượn: MV.062428-62429
Kho lưu động: LD.026721-26722
3/. NAGARAJA, DHARMACHARI. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Chuyển ngữ: Trang
Đặng, Tú Anh. - H.: Lao động. - 24cm
T.2. - 2019. - 143tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 294.3444/Đ552P
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034959-34960
4/. NAGARAJA, DHARMACHARI. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Chuyển ngữ: Trang
Đặng, Tú Anh. - H.: Lao động. - 24cm
T.1. - 2019. - 143tr.: tranh vẽ
Ký hiệu môn loại: 294.3444/Đ552P
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034957-34958
5/. OSHO. Khác biệt: Sống theo cách của bạn / Osho ; Nguyễn Tuấn Anh dịch. - H. : Hồng Đức,
2018. - 274tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sau nhiều thập niên thế giới chứng kiến các cuộc nổi loạn, một thế hệ mới toanh xuất
hiện thách thức và chống lại những cấu trúc và giá trị lỗi thời, tập trung vào hệ thống chính trị và kinh tế
khiến họ thất vọng. Khác biệt ở đây là thế hệ mới này có được cơ hội cũng như trách nhiệm để đưa
bước phát triển của tự do nhân loại lên một nấc mới. Khác biệt - Sống theo cách của bạn sẽ đồng hành
cùng thế hệ mới này, giúp họ mở rộng nhận thức về tự do và thẳng tiến đến các hệ thống mới vì nhân
loại hạnh phúc.
Ký hiệu môn loại: 299.93/KH101B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041564
Kho Mượn: MV.062430-62431
Kho lưu động: LD.026723-26724
6/. RINPOCHE, GYATSO. Tất cả đã an bài / Gyatso Rinpoche ; Hường Vân dịch. - H.: Hồng Đức. 21cm
T.2. - 2019. - 439tr.
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm ra hạnh phúc đích thực cho bản thân; học cách hóa giải
những nỗi đau trong quá khứ, không để những nỗi đau đó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại; biết cách
thương yêu bản thân mình, hay không làm tổn hại đến tâm tư của mình bằng việc đi so sánh với người
khác, sống cuộc sống của người khác
Ký hiệu môn loại: 294.3444/T124C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041567
7/. TRƯƠNG SỸ HÙNG. Tôn giáo và văn hóa Đông Nam Á : Sách tham khảo / Trương Sỹ Hùng. Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 236tr. ; 21cm
Trang 1
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của tôn giáo trong sáng tác văn học Đông Nam Á; nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc tôn giáo trong đời
sống văn hoá Đông Nam Á. Tôn giáo hoà nhập với lễ hội dân gian trong đời sống văn hoá Đông Nam
Á
Ký hiệu môn loại: 201.70959/T454G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041565
Kho Mượn: MV.062426-62427
Kho lưu động: LD.026719-26720
KHXH, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC VÀ DÂN TỘC HỌC
1/. ĐỨC THÀNH. Giao tiếp thông minh và tài ứng xử / Đức Thành b.s.. - H. : Hồng Đức, 2019. - 479tr.
; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp giao tiếp thông minh cùng cách xử thế khéo léo và một
số cách thức mềm dẻo để xử lý các tình huống khác nhau trong cuộc sống hàng ngày; những bí quyết
để thuyết phục người khác, biến thất bại thành thành công
Ký hiệu môn loại: 302.224/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041569
Kho Mượn: MV.062441-62442
2/. HUSAIN, AMIR. Cỗ máy tri giác : Kỷ nguyên của trí thông minh nhân tạo / Amir Husain ; Hoàng
Lan dịch. - H. : Công Thương ; Công ty Sách Thái Hà, 2019. - 330tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The sentient machine
Tóm tắt: Đưa ra những ý tưởng phức tạp về khoa học máy tính và trí thông minh nhân tạo trở
nên đơn giản và rõ ràng, đồng thời có thể được ứng dụng để giải quyết những thách thức to lớn của thế
giới trong hiện tại và tương lai như: sự trỗi dậy của mạng lưới vạn vật kết nối internet, chăm sóc sức
khoẻ, vấn đề an ninh trong thời đại công nghệ mạng, chiến tranh và trí tuệ nhân tạo, thị trường tài
chính, các không gian nhận thức...
Ký hiệu môn loại: 303.483/C450M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041574
Kho Mượn: MV.062454-62455
Kho lưu động: LD.026751-26752
3/. MIRRISON, TONI. Nguồn gốc của ngoại tộc : Tiểu luận / Toni Morrison ; Nguyễn Tiến Văn dịch. H. : Nxb. Hội Nhà văn ; Công ty Sách Tao Đàn, 2018. - 174tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: The origin of others
Tóm tắt: Tác giả lý giải về các chủ đề đang rất thời sự và ngày càng thống trị chính trị quốc gia
trên thế giới: chủng tộc, căn tính, sợ hãi, biên giới, di dân, toàn cầu hoá và chủ nghĩa dân tộc, mong
muốn thuộc về... "Chủng tộc là một ý niệm, không phải một thực tế". Sự phi nhân hoá bằng chủ nghĩa
chủng tộc không chỉ thuần mang tính biểu tượng, nó vạch ra những đường biên của quyền lực và như
Toni Morrison đã nói nguồn gốc của ngoại tộc không viết về sự khác biệt chủng tộc mà là cuốn sách
viết về khả năng và trách nhiệm của văn chương với một chủng tộc duy nhất: chủng tộc người
Ký hiệu môn loại: 305.8/NG517G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041571
Kho Mượn: MV.062482-62483
Kho lưu động: LD.026737-26738
4/. NGUYỄN LÂM DŨNG. Hỏi đáp về mọi chuyện?: Khoa học xã hội / Nguyễn Lâm Dũng. - H. : Dân
trí, 2018. - 206tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về khoa học tự nhiên: Sinh vật đầu tiên trên trái đất? Cùng
một loài cây ở các nước khác nhau có gọi cùng một tên như nhau hay không?Cây nhả ôxy vào thời
điểm nào trong ngày? Làm sao xác định được tuổi của cây cổ thụ?...
Ký hiệu môn loại: 300/H428Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011100
Kho Mượn: MV.062448-62449
Kho lưu động: LD.026755-26756
5/. NGUYỄN VINH SƠN. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cần, kiệm, liêm, chính, dũng : Bản lề / Vinh Sơn
Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. 395tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 140-143
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Tóm tắt: Nghiên cứu nhân cách và văn hoá Việt Nam. Tiến trình hình thành Quốc gia, văn hoá
và nhân cách Việt Nam theo dòng lịch sử. Những cách hành xử theo mô hình chuẩn văn hoá bao gồm
các đức tính được gọi là "Ngũ thường": nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và các đức tính quan trọng khác như
chuyên cần, tiết kiệm, liêm, chính, dũng...
Ký hiệu môn loại: 306.09597/NH121N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041546
Kho Mượn: MV.062456-62457
Kho lưu động: LD.026727-26728
6/. PHAN HỮU DẬT. Mấy tiếp cận về văn hoá Việt Nam / Phan Hữu Dật. - H. : Khoa học xã hội, 2018.
- 296tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm nhiều nội dung lĩnh vực, nhưng bao trùm là văn hóa dân tộc. Từ
sau năm 1975, tôi bắt đầu tìm hiểu ngành Nhân học. Nhân học là một ngành khoa học riêng biệt và
độc lập với khoa học Lịch sử. Nội dung của nó gồm nhiều vấn đề sâu rộng, nhưng bao trùm vẫn là văn
hóa con người và dân tộc.
Ký hiệu môn loại: 306.09597/M126T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011096
7/. Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 / B.s.:
Phạm Huy Giang, Nguyễn Thị Phương Lan, Trịnh Thị Dung.... - H. : Dân trí, 2018. - 251tr. : ảnh ; 21cm
ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Tóm tắt: Trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện và hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai
đoạn 2016 - 2020. Tập hợp các bài viết tuyên truyền, phổ biến nhân rộng những mô hình cá nhân, tập
thể điển hình trong thực hiện Phong trào thi đua
Ký hiệu môn loại: 307.7209597/PH431T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041581
Kho Mượn: MV.062434-62435
Kho lưu động: LD.026875-26876
8/. SEIEI MUTO. Nói khác để sống khác : Nghệ thuật giao tiếp của người Nhật / Seiei Muto ; Pooh
Chan dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 139tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giao tiếp hiệu quả trong lần đầu gặp mặt, những vấn đề cơ bản và
quan trọng trong giao tiếp hằng ngày như: cách bắt chuyện hiệu quả với đối phương, phát triển cuộc
hội thoại, tạo bầu không khí thoải mái cho cuộc trò chuyện...
Ký hiệu môn loại: 302.2/N428K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041570
Kho Mượn: MV.062450-62451
9/. TOWNSEND, PETER. Mặt trái của công nghệ / Peter Townsend ; Quế Chi dịch. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018. - 495tr. ; 24cm
Tóm tắt: Với 15 chương, nội dung cuốn sách đã đề cập rất cụ thể về những tác động tiêu cực,
mặt trái của công nghệ như: việc con người biết sử dụng than đá, phát triển mạnh khai thác khoáng
sản, nhưng lại làm thay đổi điều kiện tự nhiên và biến đổi khí hậu,giấy, da, thuốc kháng sinh, phim ảnh,
mạng xã hội...
Ký hiệu môn loại: 303.483/M118T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010978
Kho Mượn: MV.062562
10/. Vì thương : Trái tim cha mẹ, quê nhà của con / An Nhiên, Bình Nguyễn, Cao Bảo Vy.... - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 166tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển tập Vì thương… ghi lại tâm tình của những người con khi nghĩ về đấng sinh
thành, đồng thời cho thấy thêm một nét tình cảm thiêng liêng khác được bồi đắp giữa cha mẹ và con
cái Ký hiệu môn loại: 306.874/V300T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040985
Kho Mượn: MV.061346-61347
Kho lưu động: LD.026739-26741
Trang 3

- Thư mục thông báo sách mới
NGÔN NGỮ
1/. 3000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng / Phạm Cao Hoàn b.s. ; Nhất Phương thực hiện CD. - H.
: Thanh niên, 2019. - 396tr. : CD ; 21cm
Tóm tắt: 3000 câu đàm thoại tiếng Anh thông dụng, đi từ sơ đến trung và nâng cao, gồm nhiều
tình huống rút ra từ sự giao tiếp hàng ngày, như khách sạn, du lịch, vận chuyển, kinh doanh...
Ký hiệu môn loại: 428.3/B100N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041474
Kho Mượn: MV.062244-62245
Kho lưu động: LD.026815
2/. Bí kíp đánh hàng Trung Quốc : Làm giàu từ tiếng Trung / Chủ biên: Thịnh Luân. - H. : Hồng Đức,
2018. - 275tr. ; 21cm. - (Tủ sách giúp học tốt tiếng Trung)
Ký hiệu môn loại: 495.1/B300K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041332
Kho Mượn: MV.062460
3/. Bí kíp đặt hàng Trung Quốc Online : Làm giàu từ tiếng Trung / Chủ biên: Vương Hân. - H. : Hồng
Đức, 2018. - 187tr. ; 21cm. - (Tủ sách giúp học tốt tiếng Trung)
Ký hiệu môn loại: 495.1/B300K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041331
Kho Mượn: MV.062461
4/. Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh 9 / An Nhiên. - H. : Dân trí, 2018. - 270tr. : bảng ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 428/B452D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020597
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034923-34924
5/. BRUZZONE, CATHERINE. 50 cụm từ tiếng Anh cơ bản = 50 English phrases : Song ngữ Anh Việt / Catherine Bruzzone, Susan Martineau ; Minh Vũ dịch. - H. : Bách khoa Hà Nội ; Công ty Văn hoá
Huy Hoàng, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 27cm. - (Easy English for kids 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu 50 cụm từ tiếng Anh đơn giản, gần gũi trong giao tiếp và cách sử dụng các
từ này thông qua tranh và các trò chơi minh hoạ giúp các bé bắt đầu tự tin và chủ động trong việc học
một ngôn ngữ mới
Ký hiệu môn loại: 428.2/N114M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020610-20611
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035173-35174
6/. HOÀNG TUẤN CÔNG. Từ điển Tiếng Việt của GS. Nguyễn Lân : Phê bình và khảo cứu / Hoàng
Tuấn Công. - Tái bản lần 1 có bổ sung, chỉnh sửa. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 641tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 495.9223/T550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011114
7/. Hướng dẫn tư duy ôn luyện để chuẩn bị kì thi THPT Quốc gia 2019 Anh văn : Theo định hướng mới
nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Bùi Văn Vinh, Ngô Thanh Tâm. - H. : Dân trí, 2018. - 254tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 428.0076/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011112
8/. LINH ĐAN. Bộ đề bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh toàn diện : Lớp 6 / Linh Đan. - H. : Hồng Đức,
2018. - 206tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách là tài liệu hỗ trợ đắc lực giúp các em học, hiểu và áp dụng kiến thức tiếng
Anh một cách hoàn hảo nhất
Ký hiệu môn loại: 428/B450Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020531
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034936-34937
9/. NGỌC BÍCH. Ngữ pháp tiếng Hàn bỏ túi / Ngọc Bích, Trang Đào. - H. : Hồng Đức, 2018. - 368tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 495.782/NG550P
Kho Đọc: VN.041585
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Số ĐKCB:
10/. NGỌC HÂN. Tiếng Trung dành cho người du lịch / Ngọc Hân. - H. : Dân trí, 2018. - 374tr. ; 15cm
Tóm tắt: Cung cấp lượng từ phong phú, Các tình huống giao tiếp thông dụng, gần gũi với đời
sống thực tiễn. Bố cục dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tra cứu.
Ký hiệu môn loại: 495.18/T306T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041583
Kho Mượn: MV.062458-62459
Kho lưu động: LD.026757-26758
11/. Ngữ pháp tiếng Anh vui nhộn = Funny Grammar For you - Beginners / Laura chủ biên. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 263tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 428.2/NG550P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041584
Kho Mượn: MV.062462-62463
12/. RATH, ALEX. Ngữ pháp tiếng Anh trình độ sơ cấp = Grammar learning curve : Đầy đủ kiến thức
về các chủ điểm ngữ pháp quan trọng... / Alex Rath, Dennis Le Boeuf, Liming Jing ; Nguyễn Thành
Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 26cm
T.1. - 2018. - 175tr.
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức về danh từ và mạo từ; đại từ; các thì hiện tại; các thì quá khứ;
các thì tương lai; dạng động từ nguyên mẫu và dạng động từ thêm -ing
Ký hiệu môn loại: 428.2/NG550P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011107
13/. RATH, ALEX. Ngữ pháp tiếng Anh trình độ sơ cấp = Grammar learning curve : Đầy đủ kiến thức
về các chủ điểm ngữ pháp quan trọng... / Alex Rath, Dennis Le Boeuf, Liming Jing ; Nguyễn Thành
Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 26cm
T.2. - 2018. - 164tr.
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về các động từ thường dùng; động từ khuyết; các loại
câu; động từ cụm; tính từ và trạng từ; giới từ; liên từ; số, giờ và ngày tháng năm
Ký hiệu môn loại: 428.2/NG550P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011108
14/. RATH, ALEX. Ngữ pháp tiếng Anh trình độ trung cấp = Grammar learning curve : Đầy đủ kiến
thức về các chủ điểm ngữ pháp quan trọng... / Alex Rath, Dennis Le Boeuf, Liming Jing ; Nguyễn
Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 26cm
T.1. - 2018. - 226tr.: minh hoạ
Tóm tắt: Bao gồm các kiến thức về các thì hiện tại; các thì quá khứ; các thì hoàn thành; các thì
tương lai; động từ cách dùng đặc biệt; động từ cụm; danh từ; mạo từ; số lượng; đại từ; tính từ; trạng từ
Ký hiệu môn loại: 428.2/NG550P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011110
15/. RATH, ALEX. Ngữ pháp tiếng Anh trình độ trung cấp = Grammar learning curve : Đầy đủ kiến
thức về các chủ điểm ngữ pháp quan trọng... / Alex Rath, Dennis Le Boeuf, Liming Jing ; Nguyễn
Thành Yến dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 26cm
T.2. - 2018. - 235tr.: minh hoạ
Tóm tắt: Bao gồm các kiến thức về động từ khuyết, câu bị động, câu giả định và câu điều kiện,
lời nói tường thuật, động từ nguyên mẫu và động từ thêm -ing, các loại câu, mệnh đề quan hệ, liên từ,
giới từ chỉ nơi chốn và sự chuyển động, giới từ chỉ thời gian và các giới từ khác
Ký hiệu môn loại: 428.2/NG550P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011109
16/. New - giáo trình tiếng Nhật năng động / Oh Hyeon Jeong, Hasuike Izumi, Park Haeng Ja... ; Dịch:
Cao Lê Dung Chi, Nguyễn Thế Nam Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 27cm
T.1. - 2018. - 189tr.: tranh vẽ+ 1CD. - (Cùng học tiếng Nhật một cách dễ dàng và thú vị)
Ký hiệu môn loại: 495.68/N207G
Trang 5
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011102
17/. New - giáo trình tiếng Nhật năng động / Oh Hyeon Jeong, Hasuike Izumi, Park Haeng Ja... ; Dịch:
Cao Lê Dung Chi, Nguyễn Thế Nam Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 27cm
T.2. - 2018. - 172tr.: tranh vẽ+ 1CD. - (Cùng học tiếng Nhật một cách dễ dàng và thú vị)
Ký hiệu môn loại: 495.68/N207G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011103
18/. New - giáo trình tiếng Nhật năng động / Oh Hyeon Jeong, Hasuike Izumi, Park Haeng Ja... ; Dịch:
Cao Lê Dung Chi, Nguyễn Thế Nam Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 27cm
T.3. - 2018. - 142tr.: tranh vẽ+ 1CD. - (Cùng học tiếng Nhật một cách dễ dàng và thú vị)
Ký hiệu môn loại: 495.68/N207G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011104
19/. New - giáo trình tiếng Nhật năng động / Oh Hyeon Jeong, Hasuike Izumi, Park Haeng Ja... ; Dịch:
Cao Lê Dung Chi, Nguyễn Thế Nam Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 27cm
T.4. - 2018. - 175tr.: tranh vẽ+ 1CD. - (Cùng học tiếng Nhật một cách dễ dàng và thú vị)
Ký hiệu môn loại: 495.68/N207G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011105
20/. New - giáo trình tiếng Nhật năng động / Oh Hyeon Jeong, Hasuike Izumi, Park Haeng Ja... ; Dịch:
Cao Lê Dung Chi, Nguyễn Thế Nam Phương. - Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. 27cm
T.5. - 2018. - 183tr.: tranh vẽ+ 1CD. - (Cùng học tiếng Nhật một cách dễ dàng và thú vị)
Ký hiệu môn loại: 495.68/N207G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011106
21/. TRẦN MẠNH TƯỜNG. 130 Bài luyện nghe Tiếng Anh / Trần Mạnh Tường. - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2018. - 271tr. : Kèm đĩa Cd ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 428.3/M458T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011113
Kho Mượn: MV.062464-62465
Kho lưu động: LD.026759-26760
22/. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG. Bứt phá điểm thi môn tiếng Anh : Chinh phục kì thi THPT QG và Đại học,
Cao Đẳng / Vũ Thị Mai Phương. - H.: Hồng Đức. - 26cm
T.2. - 2018. - 257tr.
Ký hiệu môn loại: 428/B565P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011116
23/. VŨ THỊ MAI PHƯƠNG. Bứt phá điểm thi môn tiếng Anh : Chinh phục kì thi THPT QG và Đại học,
Cao Đẳng / Vũ Thị Mai Phương. - H.: Hồng Đức. - 26cm
T.1. - 2018. - 257tr.
Ký hiệu môn loại: 428/P565P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011115
24/. VƯƠNG CHÍ CƯƠNG. Giáo trình tiếng Trung giao tiếp tổng hợp dành cho người Việt Nam /
Vương Chí Cương, Trần Di ; Nguyễn Thị Thanh Huệ dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 275tr.
: hình vẽ, bảng ; 28cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung)
Tóm tắt: Gồm 15 bài hội thoại với các mẫu câu giao tiếp cơ bản theo từng chủ đề trong đời
sống hàng ngày như: giới thiệu, nhà ăn, đi taxi, mua hoa quả và thẻ điện thoại, quán cà phê... giúp
người đọc làm quen và nắm vững từ mới, cấu trúc câu để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Trung
Ký hiệu môn loại: 495.179597/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011111
HOÁ HỌC
Trang 6
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1/. Luyện giải bộ đề thi trắc nghiệm THPT quốc gia môn hoá học : Theo cấu trúc đề thi mới của Bộ
Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Hoàng Long (ch.b.), Đặng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Phú Vi, Nguyễn
Văn Đạo. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019. - 447tr. ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 549.076/L527G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011121
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1/. Hướng tư duy ôn luyện đề chuẩn bị kì thi trung học phổ thông quốc gia 2019 tổ hợp khoa học tự
nhiên : Vật lí - Hoá học - Sinh học : Theo định hướng mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo... / Hoàng
Sư Điểu, Nguyễn Hữu Mạnh, Trần Thanh Thảo. - H. : Dân trí, 2018. - 270tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 507.6/H561T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011119
2/. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về khoa học / Miles Kelly ; Dương Nhung dịch. - H. : Bách
khoa Hà Nội ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 20198. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Dành cho trẻ em từ 4 11 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 500/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020511-20512
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035149-35150
3/. Vì sao có bốn mùa? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ;
21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ cảnh sắc 4 mùa trong năm qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 508.2/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020465-20466
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035097-35098
KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC
1/. Con người dùng lông vũ để làm gì? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr.
: tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ, thông qua truyện kể, cấu tạo, phân loại, đặc tính của lông
vũ và các loài chim; cũng như cách con người sử dụng lông vũ phục vụ đời sống
Ký hiệu môn loại: 573.597/C430N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020489-20490
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035121-35122
KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
1/. Vì sao Trái đất bị "ốm" / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ;
21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ, thông qua truyện kể, nguyên nhân của các thiên tai như
núi lửa, động đất... và cách con người tự vệ trước thiên tai
Ký hiệu môn loại: 551/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020475-20476
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035107-35108
THIÊN VĂN HỌC
1/. CHU VĂN KHÁNH. Lịch vạn niên Việt Nam thế kỉ XXI (2001 - 2100) / Chu Văn Khánh b.s.. - Tái
bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 644tr. : bảng ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin, tri thức về lịch nói chung. Giới thiệu về lịch Việt Nam thế kỉ
XXI (2001 - 2100) và cách xem ngày theo phong tục cổ truyền, một số phong tục và cách thức chọn
ngày tốt xấu, xem giờ hoàng đạo, chọn hướng xuất hành...
Ký hiệu môn loại: 529.3/L302V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011123
2/. NGUYỄN MẠNH LINH. Lịch cát tường bách linh 2019 - 2020 - 2021 / Nguyễn Mạnh Linh. - H. :
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Hồng Đức, 2019. - 602tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách thích hợp với nhiều đối tượng, từ độc giả phổ thông đến nhà nghiên cứu,
chứa đựng dung lượng thông tin phong phú.Bí quyết giải sao hạn theo Ngũ hành,Chỉ dẫn đầu tư, khai
trương, mở hàng.Phong thủy trận đồ năm 2019-2020-2021.Giải sao hạn - Hóa giải Thái tuế.nggày tiết
khí, mặt trời.
Ký hiệu môn loại: 529.3/L302C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011118
3/. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về hệ mặt trời / Miles Kelly ; Dương Nhung dịch. - H. : Bách
khoa Hà Nội ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 20198. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Dành cho trẻ em từ 4 11 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 523.2/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020513-20514
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035151-35152
4/. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về hành tinh / Miles Kelly ; Dương Nhung dịch. - H. : Bách
khoa Hà Nội ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 20198. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Dành cho trẻ em từ 4 11 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 523.4/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020509-20510
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035147-35148
5/. Tìm hiểu về các chòm sao / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : minh
hoạ ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ kiến thức về sao và các chòm sao nhìn được từ Trái Đất
thông qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 523.8/T310H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035087-35088
6/. Tìm hiểu về mặt trời / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ;
21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ vai trò và tác động của Mặt Trời tới cuộc sống của con
người Trái Đất thông qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 523.7/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020463-20464
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035095-35096
7/. Vụ nổ lớn Big Bang / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ;
21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về vũ trụ, giúp các bạn nhỏ có cái nhìn
toàn diện về thế giới xung quanh
Ký hiệu môn loại: 523.1/V500N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020461-20462
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035093-35094
THỰC VẬT
1/. Hạt nở thành cây như thế nào? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
minh hoạ ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ quá trình hạt phát triển thành cây, các cách phát tán hạt và
các loại hạt thông qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 581.467/H110N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020457-20458
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035089-35090
TOÁN HỌC
1/. Sổ tay kiến thức toán trung học phổ thông / Nguyễn Thị Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2019.
- 246tr. : hình vẽ, bảng ; 18cm
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Ký hiệu môn loại: 510.712/S450T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041586
Kho Mượn: MV.062484-62485
Kho lưu động: LD.026761-26762
2/. TRẦN VĂN TẤN. Hình học của nhóm biến đổi / Trần Văn Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. 176tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày về tác động nhóm, hình học theo quan điểm của Klein; ứng dụng của lí
thuyết tác động nhóm vào bài toán phân loại các nhóm con hữu hạn của nhóm trực giao O(3) và nhóm
trực giao đặc biệt SO(3); ứng dụng của lí thuyết tác động nhóm trong bài toán xác định số cách lát mặt
phẳng bởi gạch đá hoa một mặt, hai mặt; các hình học trên mặt cầu, hình học heperbolic hai chiều trên
đĩa đơn vị và trên nửa mặt phẳng phức, hình học elliptic trên đĩa đơn vị
Ký hiệu môn loại: 516.15/H312H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011122
Kho Mượn: MV.062487-62488
Kho lưu động: LD.026763-26764
3/. Tuyển sinh lớp 10 với các đề toán thực tế / Huỳnh Ngọc Thanh (ch.b.), Nguyễn Trí Dũng, Lô Quốc
Khải.... - Tái bản lần 1, có chỉnh sửa bổ sung hướng dẫn sử dụng máy tính Casio để giải các đề kiểm
tra học kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 412tr. : minh hoạ ; 26cm
Ký hiệu môn loại: 510.76/T527S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011120
VẬT LÝ
1/. Lực đàn hồi là gì? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ;
21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về lực đàn hồi, giúp các bạn nhỏ có cái
nhìn toàn diện về thế giới xung quanh
Ký hiệu môn loại: 531.382/L552Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020473-20474
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035105-35106
2/. Nam châm là gì? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh màu ;
21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ nguồn gốc, đặc tính, công dụng của nam châm thông qua
truyện kể
Ký hiệu môn loại: 538.4/N104C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020477-20478
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035109-35110
ĐỘNG VẬT
1/. Bách khoa thư động vật: 100 loài rệp và bọ cánh cứng / Xact studio international ; Đồng Diệu Anh
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 107tr. : ảnh màu ; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu đời sống động vật, môi trường sống, sinh sản, tiến hoá của động vật bằng
hình ảnh: Gián Hoa Kỳ, kiến, bọ sát thủ, bướm khế, bướm đuôi én đen, ve chân đen, chuồn chuồn kim
cánh đen...
Ký hiệu môn loại: 595.7/B102K
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035021-35022
2/. Các loài thuộc họ mèo quý hiếm / Xact Studio International ; Nguyễn Hồng Minh dịch. - Tp. Hồ Chí
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 24tr. : hình vẽ, ảnh ; 27cm. - (Bách khoa trẻ em kỳ
thú : T.118)
Tóm tắt: Giới thiệu một số thông tin thú vị như tên, đặc điểm, nguồn gốc, môi trường sống,
lông, kích thước, điểm đặc biệt, tuổi thọ... của một số loài mèo trên thế giới như mèo Abyssinian, mèo
vàng Châu Phi, mèo Mỹ đuôi cụt...
Ký hiệu môn loại: 599.752/C101L
Kho lưu động: LDTN.020529-20530
Trang 9
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Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035143-35144
3/. Loài kiến xây tổ như thế nào? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về loài kiến: Tuổi thọ, phân loại, sức
khoẻ Ký hiệu môn loại: 595.796/L404K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020469-20470
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035101-35102
4/. Loài vật nào thích sống về đêm? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ các kiến thức cơ bản xoay quanh hai hiện tượng ngày và
đêm cũng như tập tính sinh hoạt ban đêm của một số loài động vật thông qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 591.518/L404V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020483-20484
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035115-35116
5/. Những câu hỏi tò mò & giải đáp thú vị về động vật / Miles Kelly ; Dương Nhung dịch. - H. : Bách
khoa Hà Nội ; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 20198. - 31tr. : tranh vẽ ; 27cm. - (Dành cho trẻ em từ 4 11 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 590/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020507-20508
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035145-35146
6/. TRÁC VIỆT. 10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài độc đáo / B.s.: Trác Việt (ch.b.), Hương
Bình. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 187tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho trẻ em từ 3-11 tuổi)
Tóm tắt: Giới thiệu khu vực phân bố, tập tính sinh hoạt, đặc điểm sinh học độc đáo của các loại
động vật như cua, cá hồi, cá diếc, chạch...
Ký hiệu môn loại: 590/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020435-20436
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034967-34968
7/. TRÁC VIỆT. 10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài nguy hiểm / B.s.: Trác Việt (ch.b.), Hương
Bình. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 187tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho trẻ em từ 3-11 tuổi)
Tóm tắt: Giới thiệu khu vực phân bố, tập tính sinh hoạt, đặc điểm sinh học của các loại động
vật nguy hiểm như mực, bạch tuộc, cầu gai, sao biển...
Ký hiệu môn loại: 590/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020431-20432
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034963-34964
8/. TRÁC VIỆT. 10 vạn điều lý thú về động vật - Những loài ngộ nghĩnh / B.s.: Trác Việt (ch.b.),
Hương Bình. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2019. - 187tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm. - (Dành cho trẻ em từ 3-11
tuổi)
Tóm tắt: Giới thiệu khu vực phân bố, tập tính sinh hoạt, đặc điểm sinh học ngộ nghĩnh của các
loại động vật như hải quỳ, san hô, ốc anh vũ, huệ biển...
Ký hiệu môn loại: 590/M558V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020433-20434
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034965-34966
9/. VOIGT, EMILY. Con rồng trong bể kính : Câu chuyện thật về quyền lực nỗi ám ảnh và loài cá đáng
thèm muốn nhất / Emily Voigt ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 343tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách kể chuyện lại những câu chuyện phi thường về nỗi ám ảnh, sự hoang
tưởng và những tên tội phạm liên quan đến một loài cá không giống bất kì loài vật nào khác: một động
vật ăn thịt hung dữ xuất hiện từ thời kỳ khủng long còn tồn tại trên trái đất.
Ký hiệu môn loại: 597.176/C430R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011117
Kho Mượn: MV.062486
NÔNG NGHIỆP
1/. NGUYỄN TÚ. Thú nuôi gà nòi / Nguyễn Tú. - H. : Thanh niên, 2017. - 130tr. ; 19cm
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Tóm tắt: Trình bày một số phương pháp chăn nuôi gà nòi và một số nghệ thuật nuôi gà nòi, bí
quyết nuôi gà nòi. Sách gồm những nội dung: Thú nuôi gà nòi. Thế nào là con gà linh?. Thế nào là con
gà dữ?. Cách chọn lông gà theo ngũ hành. Cách chọn ngoại hình gà nòi trống
Ký hiệu môn loại: 636.518/TH500N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041589
Kho Mượn: MV.062503-62504
Kho lưu động: LD.026916-26917
2/. Vì sao gia cầm là bạn thân của con người? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng,
2018. - 36tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về gia cầm: Gà, vịt, ngan, ngỗng, chim,
chó, ong...
Ký hiệu môn loại: 636.5/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020493-20494
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035125-35126
QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH
1/. AUZOU, ATELIER CHARLOTTE. Bài học cắt may trang phục nữ / Atelier Charlotte Auzou ; Dịch:
Trần Vũ Thương Hoài My, Nguyễn Thị Tuyết Nhi.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 152tr. : hình màu ; 25cm
Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu cho các bạn cách may các loại quần áo mặc cả năm. Mười hai
phong cách tương ứng với mười hai tháng trong năm. Một chiếc áo măng tô mùa đông, một chiếc áo
đầm để đi dự lễ cưới, một chiếc túi xinh xắn cho buổi gặp mặt, một bộ pyjama để ngủ nướng ở nhà dịp
cuối tuần...

Ký hiệu môn loại: 646.4/B103H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011126
2/. BUCHATSKY, VITALY. Cha mẹ Do Thái dạy con - Làm thế nào để nuôi dạy được những đứa trẻ
hạnh phúc? / Vitaly Buchatsky ; Thái Thành Nhân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ
Chí Minh, 2018. - 166tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên, phương pháp giáo dục con đơn giản; hướng
dẫn cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người, dẫn dắt được chúng đến với thành
công và hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041598
Kho Mượn: MV.062507-62508
3/. GUNDRY, STEVEN R.. Nghịch lý rau củ quả = The Plant Paradox : Sự '' Trả thù '' của thực vật ! /
Steven R. Gundry, Olivia Bell Buehl ; Nguyễn Tư Thắng dịch ; Lê Thị Thuý hiệu đính và giới thiệu. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 377tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 641.35/NGH302L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011129
4/. HÀ HẠO. 72 điều chớ nói với con = The correct way of education / Hà Hạo ; Minh họa: Thu Ngân ;
Nguyễn Xuân Nhật dịch. - H. : Thông tấn, 2018. - 272tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách này không chỉ đơn giản nêu ra 72 câu nói bố mẹ nên tránh. Sách là những
đoạn tâm tình. Mỗi câu nói được đặt trong một câu chuyện và ngữ cảnh rất gần gũi để bố mẹ dễ hình
dung. Sau mỗi phần đều có phân tích tâm lý thật thấu đáo. Khi hiểu ra bản chất của từng “mũi tên” vô
hình nhằm vào con ấy, bố mẹ sẽ ghi nhớ và ít lặp lại sai lầm.
Ký hiệu môn loại: 649/B112M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041027
Kho Mượn: MV.061434-61435
Kho lưu động: LD.026782-26783
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5/. Làm thế nào để tổ chức một bữa tiệc? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. 36tr. : tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ về tính chất vật lý và những biến đổi về mặt vật lý cũng
như hoá học của vật chất thông qua truyện kể về cách chế biến món ăn cụ thể cho một bữa tiệc
Ký hiệu môn loại: 642.4/L104T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020467-20468
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035099-35100
6/. Món ăn Việt Nam canh, súp, lẩu / Vân Anh s.t., tuyển chọn. - Tái bản lần 1. - H. : Dân trí ; Công ty
Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 171tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 641.8/M430A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041597
Kho Mượn: MV.062493-62494
Kho lưu động: LD.026773-26774
7/. OH EUN YOUNG. Đừng nổi giận để rồi hối hận : Nuôi dạy trẻ không phải bằng cảm xúc nhất thời /
Oh Eun Young ; Tạ Thu Hà dịch. - H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 251tr. ; 23cm
Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những trường hợp tiêu biểu trong việc nuôi dạy con cái ngoài đời
thực, khi những người làm cha làm mẹ không thể nhẫn nhịn được cảm xúc để rồi cáu giận la hét, từ đó
phân tích cảm xúc của cha mẹ và con cái đồng thời đưa ra những phương pháp cũng như cách xử lí để
kiềm chế sự nóng giận với con cái khi chúng đòi hỏi, cách dạy cho trẻ biết đợi chờ, cách giáo dục trẻ
điều tiết cảm xúc tiêu cực của chính mình, cách dung hòa với người bạn đời đang nóng giận của mình.
Ký hiệu môn loại: 649.1/Đ556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011002
Kho Mượn: MV.061985-61986
Kho lưu động: LD.026775-26776
8/. ZIMRONI, LIAT ROCKAH. Cha mẹ Do Thái dạy con - Nghệ thuật nuôi dạy con trẻ : Phương pháp
giúp trẻ khám phá và khai thác thế mạnh của bản thân / Liat Rockah Zimroni ; Thái Thành Nhân dịch. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh ; Nhà Sách Thị Nghè, 2018. - 181tr. ; 21cm
Tên sách nguyên bản: The art of parenting. How to help children discover their strengths and
act on them
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, lời khuyên, phương pháp giáo dục con đơn giản; hướng
dẫn cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái nên người, dẫn dắt được chúng đến với thành
công và trở thành những đứa trẻ hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 649.1/CH100M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041590
Kho Mượn: MV.062501-62502
QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG
1/. FELDMAN, DAVID N.. Khởi nghiệp nhanh mà chắc : 7 tuyệt chiêu gọi vốn mạo hiểm và tăng
trưởng thành công / David N. Feldman ; Trương Vũ Thảo Nguyên dịch. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới
; Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2019. - 327tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The entrepreneur's growth startup handbook: 7 Secrets to venture funding
and successful growth
Tóm tắt: Chia sẻ những lời khuyên và thông tin tư vấn giá trị dành cho các doanh nhân khởi
nghiệp thành công từ kinh nghiêm sâu sắc của tác giả David N. Feldman từ một công ty nhỏ và đang
phát triển, đồng thời khám phá những hệ quả do sức nặng của vai trò doanh nhân tạo ra cho bản thân
Ký hiệu môn loại: 658.421/KH462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041595
Kho Mượn: MV.062497-62498
2/. FLYNN, PAT. Đừng khởi sự khi còn do dự : Để khởi nghiệp mà không sạt nghiệp / Pat Flynn ;
Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Sách Alpha, 2018. - 371tr. : hình vẽ ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Will it fly
Tóm tắt: Gồm các bài tập thực nghiệp giúp bạn khởi nghiệp mà không bị sạt nghiệp, để ý tưởng
của bạn cất cánh tung bay đến thành công, vạch ra kế hoạch hành động để hiện thực hoá ý tưởng
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Ký hiệu môn loại: 658.11/Đ556K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041020
Kho Mượn: MV.061386-61387
Kho lưu động: LD.026811
3/. FRIEDMAN, SREWART D.. Kỹ năng để cân bằng giữa công việc và cuộc sống / Srewart D.
Friedman ; Phúc Chi dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 415tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách không chỉ mang đến cho bạn những minh chứng về những tấm gương cho
sự hòa hợp công việc với phần còn lại của cuộc sống. Mỗi tấm gương là sự kết hợp không đơn giản của
nỗ lực và khát vọng, của mong muốn và điểm yếu, của sự tự tin và tự biết mình – cũng như tôi và bạn.
Và tất cả họ đều đang phát triển. Cho phép giới thiệu họ và những kỹ năng của họ làm ví dụ, để bạn có
thể bắt đầu khám phá xem, mình có thể học được gì từ cuộc đời của họ tính đến thời điểm này
Ký hiệu môn loại: 650.1/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041350
Kho Mượn: MV.062499
4/. HÁC PHƯỢNG NHƯ. Chọn thành sếp / Hác Phượng Như ; Thu Hương dịch. - H. : Lao động ; Công
ty Sách Bách Việt, 2018. - 202tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giải đáp những băn khoăn lựa chọn nghề nghiệp, lựa chọn công ty mà mình sẽ cống
hiến, tâm thế và tư duy nên có khi làm việc nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian tuổi trẻ, tích luỹ kiến thức
vững vàng để lựa chọn con đường đúng đắn làm chủ cuộc đời.
Ký hiệu môn loại: 650.1/CH430T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010926
Kho Mượn: MV.061421-61422
Kho lưu động: LD.026765-26767
5/. LALOUX, FREDERIC. Tái tạo tổ chức = Reinventing organizations : Phá vỡ rào cản thổi bùng
sinh khí / Frederic Laloux ; Minh hoạ: Etienne Appert ; Officience dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 205tr. :
tranh vẽ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những cách thức quản lý mới giúp thay đổi tư duy của người lãnh đạo. Họ sẽ
biết được rằng thời điểm nào cần và đủ để tái tạo tổ chức của mình chứ không để tổ chức mình đến thời
kì suy thoái mới tổ chức
Ký hiệu môn loại: 658.406/T103T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041023
Kho Mượn: MV.062505
6/. LENCIONI, PATRICK M.. 5 điểm chết trong teamwork : Câu chuyện bất ngờ về thuật lãnh đạo /
Patrick M. Lencioni ; Dịch: Nguyễn Vũ Tú Uyên, Trần Thu Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 255tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The five dysfunctions of a team - A leadership fable
Tóm tắt: Giới thiệu mô hình lãnh đạo với nhiều bước hành động đơn giản, ra quyết định hiệu
quả giúp chúng ta vượt qua chướng ngại để xây dựng đội ngũ làm việc đoàn kết, thành công
Ký hiệu môn loại: 658.4036/N114Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041060
Kho Mượn: MV.061376-61377
Kho lưu động: LD.026777-26779
7/. LÊ TRỌNG ĐẠI. Bản lĩnh : Mảnh ghép còn thiếu cho thành công của bạn / Lê Trọng Đại. - H. : Lao
động, 2018. - 222tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm thực tế của chính tác giả, đưa ra lời
khuyên giúp bạn biết cách làm thế nào để trui rèn bản lĩnh và trở nên thành công
Ký hiệu môn loại: 650.1/B105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041341
Kho Mượn: MV.062006-62007
Kho lưu động: LD.026771-26772
8/. MAXWELL, JOHN C.. 17 tố chất thiết yếu của team player / John C. Maxwell ; Nguyễn Tư Duy
Khiêm dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt, 2018. 175tr. ; 21cm
Trang 13

- Thư mục thông báo sách mới
Tên sách tiếng Anh: The 17 essential qualities of a team player: Becoming the kind of person
every team wants
Tóm tắt: Phân tích chi tiết 17 tố chất thiết yếu dành cho thành viên làm việc nhóm, giúp bạn ra
được quyết định tuyển dụng, huấn luyện những đồng đội tốt, đưa đội ngũ của bạn vươn lên hàng đầu
như: Khả năng thích nghi, cộng tác, tận tâm, giao tiếp hoà điệu, đáng trông cậy, kỷ luật...
Ký hiệu môn loại: 658.4036/M558B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041031, VN.041592
Kho Mượn: MV.061404, MV.061429, MV.062489-62490
Kho lưu động: LD.026339-26340
9/. NAHAI, NATHALIE. Lan toả ảnh hưởng thời kỹ thuật số : Chiến thuật tâm lý để thu hút và thuyết
phục khách hàng = Webs of influence: the psychology of online persuasion / Nathalie Nahai ; Đỗ Thị
Diệu Ngọc dịch. - H. ; Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới ; Công ty Văn hoá Sách Sài Gòn, 2018. - 266tr. ;
24cm
Tóm tắt: Trình bày phương pháp bán hàng trực tuyến: tìm hiểu khách hàng mục tiêu; sử dụng
ngôn ngữ, dấu hiệu phi ngôn ngữ và thiết kế hình ảnh để giao tiếp hiệu quả với khách hàng mục tiêu;
sử dụng các nguyên tắc tâm lý bán hàng để thuyết phục khách hàng trên cơ sở hai bên cùng có lợi
Ký hiệu môn loại: 658.872/L105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011124
10/. NEWPORT, CAL. Làm ra làm chơi ra chơi : Chấm dứt sự hời hợt trong công việc bằng cách áp
dụng bí quyết chỉ có ở người thành công / Cal Newport ; Mai Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 352tr.
; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách nhằm thuyết phục bạn rằng giả thiết về làm việc sâu là đúng. Phần 2 giới
thiệu đến bạn một số cách để tận dụng làm việc sâu bằng cách rèn luyện não bộ và chuyển đổi thói
quen làm việc sang hướng đặt làm việc sâu ở trung tâm sự nghiệp.
Ký hiệu môn loại: 650.1/L104R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041343
Kho Mượn: MV.062423
11/. NGUYỄN QUANG DUỆ. Nghiệp vụ đấu thầu / Nguyễn Quang Duệ, Đào Thị Thu Trang. - H. :
Thông tin và Truyền thông, 2018. - 275r. ; 24cm
Thư mục: tr. 228. - Phụ lục: tr. 229-269
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về nghiệp vụ đấu thầu; chuẩn bị; tổ chức; đánh giá và phê duyệt
hồ sơ dự thầu; kết thúc đấu thầu; tổ chức các hình thức đấu thầu đặc thù; quản lý hoạt động đấu thầu
Ký hiệu môn loại: 658.4058/NGH307V
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.026768-26770
12/. OFFIR, AMIT. Vừa du lịch vừa kiếm tiền = Travel the world and make money / Amit Offir ; Bảo
Ngọc dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 231tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kinh nghiệm của tác giả trong việc kết hợp giữa đi du lịch, nghỉ ngơi
với công việc và tạo ra thu nhập thụ động cho bản thân; từ đó giúp bạn có những ý tưởng mới để thay
đổi cuộc sống của mình, phát triển cả ở phương diện công việc và cá nhân để có thể trở thành một con
người hoàn thiện hơn
Ký hiệu môn loại: 650.12/V551D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041032
Kho Mượn: MV.061382-61383
Kho lưu động: LD.026812-26814
13/. RIES, AL. 22 quy luật bất biến trong xây dựng thương hiệu và 11 quy luật bất biến trong xây dựng
thương hiệu trên Internet / Al Ries, Laura Ries ; Dịch: Minh Hương... ; Tường Vân h.đ., chú giải. - Tái
bản lần thứ 4. - H. : Công Thương ; Công ty Sách Alpha, 2018. - 347tr. : ảnh, bảng ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The 22 immutable laws of branding
Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình xây dựng thương hiệu với những ví dụ minh hoạ về các thương hiệu
thành công trên thế giới như Rolex, Volvo, Heineken. Cung cấp cho độc giả cơ hội tiếp cận kinh
nghiệm và bí quyết xây dựng thương hiệu của những chuyên gia marketing nổi tiếng thế giới
Ký hiệu môn loại: 658.827/H103M
Kho Đọc: VV.011128
Trang 14
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Số ĐKCB:
14/. STONE, BRAD. Đế chế kỳ lân : Uber, Airbnb và cuộc chiến tạo lập thung lũng silicon mới / Brad
Stone ; Đoàn Trang dịch. - H. : Công Thương, 2019. - 431tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The upstarts: Uber, Airbnb and the battle for the new silicon valey
Tóm tắt: Ghi lại hành trình khởi nghiệp thành công nhanh chóng của 2 tập đoàn công nghệ
Uber và Airbnb với những ý tưởng kinh doanh khác lạ ứng dụng công nghệ hiện đại
Ký hiệu môn loại: 658.1144/Đ250C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011130
15/. TRẦN THỊ THẬP. Quản trị kinh doanh bán lẻ trực tuyến / Trần Thị Thập. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2018. - 271tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày tổng quan về quản trị bán lẻ; bán lẻ trực tuyến; quản trị bán lẻ trực tuyến;
website và hệ thống thông tin bán lẻ trực tuyến. Tại Việt Nam, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam
(VECOM) đã công bố rằng, bán lẻ trực tuyến là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng ngoạn
mục nhất của TMĐT, lên đến 35% trong năm 2017.
Ký hiệu môn loại: 658.872/QU105T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041591
Kho Mượn: MV.062491-62492
16/. VĂN HUÂN. Biết người - Dùng người - Quản người / Văn Huân, Quốc Trung. - H. : Hồng Đức,
2016. - 677tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp các bạn có thể tham khảo vận dụng những lý luận để lãnh đạo chỉ
huy bản thân mình, đồng thời hướng dẫn, lãnh đạo, chỉ huy người khác một cách thông minh
Ký hiệu môn loại: 658.4/B308N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041593
17/. VITALE, JOE. Thôi miên bằng ngôn từ / Joe Vitale ; Phan Nguyễn Khánh Đan dịch. - H. ; Tp. Hồ
Chí Minh : Thông tin và Truyền thông ; Công ty Sức mạnh ngòi bút, 2018. - 386tr. ; 24cm
Tên sách bằng tiếng Anh: Hypnotic writing
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để thành thạo và đạt được ba điều cần từ khách hàng tiềm
năng, đồng thời đưa ra các chiến lược, chiến thuật dễ áp dụng để thuyết phục khách hàng mua hàng
chỉ bằng ngôn từ
Ký hiệu môn loại: 659.131/TH452M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010992
Kho Mượn: MV.062506
SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG
1/. ĐẶNG MẬU CHIẾN. Công nghệ in phun, mực in phun nano dẫn điện và ứng dụng trong vi điện tử /
Đặng Mậu Chiến (ch.b.), Đặng Thị Mỹ Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 250tr. : minh hoạ ; 24cm
ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Viện Công nghệ Nano
Tóm tắt: Giới thiệu công nghệ in phun - công nghệ nổi trội cho ngành vi điện tử dẻo; trình bày
các vấn đề trong công nghệ in phun và biện pháp khắc phục; lịch sử phát triển các loại mực in phun
nano dẫn điện dùng trong chế tạo vi mạch điện tử; chế tạo mực in phun nano bạc dẫn điện...
Ký hiệu môn loại: 686.2/C455N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011125
Y HỌC
1/. NGUYỄN QUỲNH NGA. Eat clean : Thực đơn 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân / Nguyễn
Quỳnh Nga, Deto Concept. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. 159tr. : ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về dinh dưỡng tích cực, khái niệm - lợi ích - nguyên tắc Eat Clean là chọn và
chế biến những thực phẩm gắn với dạng tự nhiên nhất có thể. Hướng dẫn thực đơn, đi chợ, cách nấu,
thao tác cụ thể cho 14 ngày thanh lọc cơ thể và giảm cân
Ký hiệu môn loại: 613.25/E200T
Trang 15
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011127
2/. Vì sao chúng mình đi vệ sinh? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu đến các bạn nhỏ hệ tiêu hoá và hoạt động tiêu hoá trong cơ thể con người
thông qua truyện kể
Ký hiệu môn loại: 612.3/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020491-20492
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035123-35124
3/. Vì sao chúng mình phải đánh răng? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr.
: tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các bạn nhỏ thông qua truyện kể về kết cấu, đặc điểm của răng người
cũng như tác động của chế độ ăn uống và vệ sinh răng miệng tới sức khoẻ của răng
Ký hiệu môn loại: 613.4/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020487-20488
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035119-35120
NGHỆ THUẬT
1/. NGÔ NGỌC THIỆN. Tự học đàn guitar căn bản / Ngô Ngọc Thiện. - H. : Văn hoá dân tộc, 2016. 96tr. : 1CD ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu lí thuyết về âm nhạc cơ bản và cách thực hành các nhịp điệu thông qua các
bản nhạc cụ thể
Ký hiệu môn loại: 787.87/T550H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011132
Kho Mượn: MV.062509-62510
2/. NGUYỄN THANH TÚ. Ikebana cơ bản : Nghệ thuật cắm hoa của người Nhật / Nguyễn Thanh Tú. H. : Lao động ; Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 99tr. : ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái niệm, lịch sử hình thành - phát triển, phân biệt so với các loại hình
trang trí hoa khác, các bước của buổi học truyền thống, hướng dẫn cách thức cắm hoa cơ bản của
nghệ thuật Ikebana
Ký hiệu môn loại: 745.920952/I-309E
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041599
Kho Mượn: MV.062513-62514
THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN
1/. CHU BẢO VỊ. Cờ tướng nhập môn / Chu Bảo Vị ; Đàm Hưng dịch. - H. : Dân trí ; Công ty Văn hoá
Huy Hoàng, 2018. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
Phụ lục: tr. 331-399
Tóm tắt: Cung cấp nền tảng kiến thức vững chắc cho những người mới học cũng như các kỳ
thủ nghiệp dư những chiến thuật cơ bản của cờ tướng gồm bốn phương diện: cờ tướng thực dụng, sát
pháp cơ bản, phương pháp khai cuộc, chiến thuật trung cuộc... Từ đó, giúp bạn nâng cao năng lực chơi
cờ tướng một cách nhanh chóng và vững vàng
Ký hiệu môn loại: 794.18/C460T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041601
2/. COHEN, JOEL. Chằng ai chết đuối trong mồ hôi mà chỉ chết chìm trong lười biếng / Joel Cohen ;
Minh hoạ: Devin Grosz ; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ
Việt Nam, 2018. - 218tr. : bảng, tranh vẽ ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: How to lose a marathon
Tóm tắt: Chia sẻ những trải nghiệm và lời khuyên của Joel Cohen về chạy bộ cùng những tự sự
kèm theo hình minh hoạ hài hước miêu tả chi tiết nỗi thống khổ nhằm vượt qua sự lười biếng của chính
mình để hoàn thành mục tiêu đề ra trong đời
Ký hiệu môn loại: 796.4252/CH116A
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041600
Kho Mượn: MV.062511-62512
Trang 16
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Kho lưu động: LD.026929-26930
3/. Chơi cùng Pokémon / Lời, tranh: Hiroshi Takase ; Nguyễn Ngọc Diệp dịch. - H.: Kim Đồng. - 29cm
T.2. - 2018. - 29tr.: tranh màu. - (Dành cho lứa tuổi 3 đến 7)
Ký hiệu môn loại: 793.7/CH462C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035165-35166
4/. ZIDANE, ZINEDINE. Hồi ký Zinedine Zidane / Chấp bút: Patrick Fort, Jean Philippe ; Nguyễn An
Nguyên dịch. - H. : Văn học ; Công ty MTV Hà Nội, 2018. - 369tr., 12tr. ảnh màu ; 24cm
Dịch từ nguyên văn tiếng Anh: Zidane the Biography
Tóm tắt: Chuyện về cuộc đời, sự nghiệp bóng đá của cầu thủ Zinedine Zidane và những năm
tháng thành công của ông ở câu lạc bộ Real Madrid; về tuổi thơ, cuộc sống gia đình, con đường chinh
phục mục tiêu của bản thân, những khoảnh khắc chiến thắng và cả những nỗi đau trong sự nghiệp
bóng đá trên cả hai cương vị cầu thủ và huấn luyện viên
Ký hiệu môn loại: 796.334092/H452K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011131
VĂN HỌC & TU TỪ HỌC
1/. AN. Chuyện đàn bà : Nếu có thể hãy lắng nghe phụ nữ dốc bầu tâm sự... / An. - H. : Thế giới ;
Công ty Văn hoá Truyền thông Sống, 2019. - 203tr. : tranh vẽ ; 21cm
Tên thật tác giả: Vương Thuý An
Ký hiệu môn loại: 895.92234/CH527Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041602
Kho Mượn: MV.062549-62550
Kho lưu động: LD.026795-26796
2/. BELLOW, SAUL. Herzog : Tiểu thuyết / Saul Bellow ; Thiếu Khanh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2019. - 424tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813/H206Z
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011140
3/. BERNHARD, THOMAS. Đốn hạ : Tiểu thuyết / Thomas Bernhard ; Hoàng Đăng Lãnh dịch. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 262tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 833.914/Đ454H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011134
Kho Mượn: MV.062530
4/. BOULLE, PIERRE. Cầu sông Kwai : Tiểu thuyết / Pierre Boulle ; Vĩnh An dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà
văn, 2018. - 252tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên tác tiếng Pháp: Le pont de la rivière Kwaï
Ký hiệu môn loại: 843.914/C125S
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.062527-62528
Kho lưu động: LD.026800
5/. Bồ công anh nhút nhát : Truyện tranh / Tranh: Alberta Curtl ; Truyện: Bạch Hồ ; Tào Vũ dịch. - H. :
Phụ nữ, 2019. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kể cho con yêu cả thế giới)
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020578-20579
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035049-35050
6/. Bố thật nhát gan! : Truyện tranh / Trần Hiểu Đình ; Minh hoạ: Cung Yến Linh ; Lê Trang dịch. - H. :
Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/B450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020439-20440
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035069-35070
7/. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên đề nghị luận xã hội theo hướng mở : Rèn luyện nâng
cao kĩ năng viết bài nghị luận... / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2018. - 206tr. ; 27cm
Trang 17
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Ký hiệu môn loại: 807.12/B452D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011099
Kho Mượn: MV.062534-62535
8/. Chỉ ăn cánh sao : Truyện tranh / Mễ Cát Ca ; Minh hoạ: Trương Tấn ; Lê Trang dịch. - H. : Văn
học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/CH300A
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020443-20444
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035073-35074
9/. Chuột thành phố và chuột nông thôn : Truyện song ngữ / Alexis Konate ; Nhóm Athena dịch. - H. :
Thông tin và Truyền thông, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 28cm
Ký hiệu môn loại: 843/CH519T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020600-20601
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034932-34933
10/. Công chúa Rapunzel : Truyện tranh : Truyện song ngữ / Alexis Konate ; Nhóm Athena dịch ;
Minh hoạ: Luis de Ghelderpde. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 28cm
Ký hiệu môn loại: 843/C455C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020598-20599
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034928-34929
11/. DIỆP THẠCH ĐÀO. Lược sử văn học Đài Loan / Diệp Thạch Đào ; Dịch: Phạm Tú Châu... ;
Nguyễn Thị Diệu Linh h.đ.. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 313tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày lịch sử văn học Đài Loan từ đời nhà Minh, nhà Thanh, trải qua thời Nhật
chiếm đóng cho đến năm 1945, qua thời Đảng Quốc dân thống trị và kết thúc vào những năm 80 của
thế kỷ trước
Ký hiệu môn loại: 895.109/L557S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011133
12/. DUMAS, ALEXANDRE. Hoa Tuylip đen / Alexandre Dumas ; Mai Thế Sang dịch. - H. : Văn học,
2018. - 262tr. ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La tulipe noire
Ký hiệu môn loại: 843.7/H401T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041580
Kho Mượn: MV.062536-62537
Kho lưu động: LD.026805-26806
13/. ĐỖ THU HIỀN. Điển phạm và vấn đề điển phạm hoá trong văn học Việt Nam : Nghiên cứu
trường hợp Trần Nhân Tông, Nguyễn Trãi và Lê Thánh Tông / Đỗ Thu Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2018. - 515tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 397-422. - Phụ lục: tr. 423-506
Tóm tắt: Lý thuyết về điển phạm và điển phạm trong lịch sử văn học Việt Nam. Nghiên cứu giai
đoạn khởi đầu của văn học nhà Nho qua trường hợp Trần Nhân Tông, giai đoạn định hình của văn học
nhà Nho qua trường hợp Nguyễn trãi và giai đoạn điển phạm của văn học nhà Nho qua trường hợp Lê
Thánh Tông
Ký hiệu môn loại: 895.92209001/Đ305P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041612
14/. Đôi bàn tay Gấu : Truyện tranh / Trương Nguyệt ; Minh hoạ: Tào Tiểu Ảnh ; Lê Trang dịch. - H. :
Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/Đ452B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020455-20456
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035085-35086
15/. FUJIMARU. Thần chết làm thêm 300 yên/giờ / Fujimaru ; Phạm Thị Phương dịch ; Minh hoạ:
Nakamura Yukihiro. - H. : Thế giới, 2019. - 383tr. ; 18cm
Trang 18
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Ký hiệu môn loại: 895.63/TH121C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041609
Kho Mượn: MV.062515-62516
16/. GARWOOD, JULIE. Âm điệu bóng đêm / Julie Garwood ; Tú Phương dịch. - H. : Thanh niên,
2019. - 509tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/Â120Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041607
Kho Mượn: MV.062545-62546
17/. Gấu nhỏ không thích nói : Truyện tranh / Lã Lệ Nữ ; Minh hoạ: Mã Tiểu Đắc ; Lê Trang dịch. - H. :
Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/G125N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020437-20438
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035067-35068
18/. HARRIS, C. S.. Lời nguyền của người cá / C. S. Harris ; Thu Huyền dịch. - H. : Thanh niên, 2018.
- 355tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 813.54/L462N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011091
19/. HƯƠNG THỊ. Tết xưa thơ bé / Hương Thị. - H. : Kim Đồng, 2019. - 154tr. : tranh vẽ ; 17cm. - (Viết
cho những điều bé nhỏ)(Dành cho lứa tuổi 9+)
Ký hiệu môn loại: 895.9228/T258X
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020407-20408
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034942-34943
20/. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông - Môn ngữ văn / Nguyễn Phước Bảo
Khôi, Lê Thị Kiều Nga (ch.b.), Trịnh Thành Tỉnh.... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí
Minh, 2019. - 301tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 807.6/H561D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011092
21/. KELLY, ERIN ENTRADA. Lời chào từ vũ trụ = Hello, universe / Erin Entrada Kelly ; Tịnh Vy
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 254tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 813/L462C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020396
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034961-34962
22/. Kẹo Mật và Kem Que : Truyện tranh / Mễ Cát Ca ; Minh hoạ: Hoàng Mịch ; Lê Trang dịch. - H. :
Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/K205M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020447-20448
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035077-35078
23/. Không đầu, không cuối, không biết tại sao : Tuyển truyện ngắn báo Lao động cuối tuần / Nguyễn
Thị Minh Thái, Chu Thuỳ Anh, Y Ban.... - H. : Văn học, 2018. - 465tr. : tranh vẽ ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92230108/KH455Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011138
24/. KIM BÍNH. Mặt trời không lặn về Tây : Tiểu thuyết / Kim Bính ; Nguyễn Xuân dịch. - H. : Nxb. Hà
Nội ; Công ty Sách Bách Việt, 2018. - 619tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.136/M118T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011098
25/. LA HY. Chú heo Bin nhút nhát : Yêu thương là khích lệ / La Hy ; Hoạ sĩ: Đường Dĩ Thuỵ ; Dịch
Ngọc Anh. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 31tr. ; 21cm. - (Truyện tranh cho bé - Ngôi nhà ấm áp)
Ký hiệu môn loại: 895.13/CH500H
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Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020584-20585
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035055-35056
26/. LA HY. Gấu tí và gấu tèo : Yêu thương là bao dung lẫn nhau / La Hy ; Hoạ sĩ: Chu Xám ; Dịch
Ngọc Anh. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 31tr. ; 21cm. - (Truyện tranh cho bé - Ngôi nhà ấm áp)
Ký hiệu môn loại: 895.13/G125T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020594-20595
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035065-35066
27/. LA HY. Mẹ hay phàn nàn ! : Yêu thương là là cho đi vô điều kiện / La Hy ; Hoạ sĩ: Đường Dĩ Thuỵ,
Vạn Na,Trương Quyên, Phó Tiểu Tuyết ; Dịch Ngọc Anh. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 31tr. ; 21cm. - (Truyện
tranh cho bé - Ngôi nhà ấm áp)
Ký hiệu môn loại: 895.13/M200H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020586-20587
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035057-35058
28/. LA HY. Mùa đông ấm áp : Yêu thương là cảm thông và giúp đỡ / La Hy ; Hoạ sĩ: Nguỵ Nhã Đình
; Dịch Ngọc Anh. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 31tr. ; 21cm. - (Truyện tranh cho bé - Ngôi nhà ấm áp)
Ký hiệu môn loại: 895.13/M501Đ
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020590-20591
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035061-35062
29/. LA HY. Nước mắt của thỏ gạo : Yêu thương là quan tâm / La Hy ; Hoạ sĩ: Đào Liễu Đậu ; Dịch
Ngọc Anh. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 31tr. ; 21cm. - (Truyện tranh cho bé - Ngôi nhà ấm áp)
Ký hiệu môn loại: 895.13/N557M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020588-20589
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035059-35060
30/. LA HY. Ông nội răng to và cháu răng nhỏ : Yêu thương là mãi mãi / La Hy ; Hoạ sĩ: Tạ Bằng ;
Dịch Ngọc Anh. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 31tr. ; 21cm. - (Truyện tranh cho bé - Ngôi nhà ấm áp)
Ký hiệu môn loại: 895.13/Ô455N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020592-20593
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035063-35064
31/. LAN RÙA. Tớ thích cậu hơn cả Harvard / Lan Rùa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 364tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/T460T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041594
Kho Mượn: MV.062517-62518
32/. LEVSHIN, VLADIMIR. Người mặt nạ đen ở nước Al-Jabr / Vladimir Levshin, Emilia Aleksandrova
; Phan Tất Đắc dịch ; Minh hoạ: Bùi Việt Thanh. - H. : Kim Đồng, 2019. - 144tr. : hình vẽ, tranh vẽ ;
26cm. - (Dành cho lứa tuổi 8 đến 16)
Ký hiệu môn loại: 891.73/NG558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020527-20528
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034938-34939
33/. LÊ LADE. Sài gòn chuyện tập tàng : Lược sử truyền miệng thức uống sài thành / Lê Lade. - Tp.
Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 195tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/S103G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041083
Kho Mượn: MV.061380-61381
Kho lưu động: LD.026786-26788
34/. LÊ VĂN PHÚC. Đường phảng tuyệt kỹ : Tập truyện ngắn / Lê Văn Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2019. - 118tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/Đ561P
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041603
Kho Mượn: MV.062551-62552
Kho lưu động: LD.026784-26785
35/. LƯƠNG KIỆN MỸ. Án mạng 12 cung hoàng đạo / Lương Kiện Mỹ ; Hoàng Long dịch. - H. : Hồng
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Đức, 2018. - 403tr. ; 21cm
Tóm tắt: Ghi lại thân thế, sự nghiệp và con đường đến với văn chương, với cách mạng của
nhàĐKCB:
Ký hiệu Kho
môn Đọc:
loại: VN.041562
895.13/A105M
Số
Kho Mượn: MV.062521-62522
36/. MANN, THOMAS. Lời thú nhận của tay lừa đảo Felix Krull = Bekenntnisse des hochstaplers
Felix Krull / Thomas Mann ; Dịch: Nguyễn Hồng Vân, Trần Đàm Thành. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2018. - 603tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 833.912/L462T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041392
Kho Mượn: MV.062480
37/. MẶC BẢO PHI BẢO. Mười hai năm kịch cố nhân / Mặc Bảo Phi Bảo ; Ngọc Hoàng dịch. - H.:
Thanh niên. - 21cm
T.2. - 2019. - 465tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/M558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041611
38/. MẶC BẢO PHI BẢO. Mười hai năm kịch cố nhân / Mặc Bảo Phi Bảo ; Ngọc Hoàng dịch. - H.:
Thanh niên. - 21cm
T.1. - 2019. - 441tr.
Ký hiệu môn loại: 895.13/M558H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041610
39/. Mầm non ơi, tớ đến đây! : Truyện tranh / Trương Nguyệt ; Minh hoạ: Bốc Giai Mi ; Lê Trang dịch.
- H. : Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/M120N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020449-20450
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035079-35080
40/. MITSUKI NAGASU. Điệu nhảy của Shokupan : Tiểu thuyết / Mitsuki Nagasu ; Vương Hải Yến
dịch. - H. : Văn học, 2018. - 221tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.63/Đ309N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041128
Kho Mượn: MV.061574
Kho lưu động: LD.026803-26804
41/. Nghe kìa nước đang hát đấy : Truyện tranh / Tranh: Mercedes Leon Gabaldon ; Truyện: Bạch Hồ
; Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kể cho con yêu cả thế giới)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NGH200K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020570-20571
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035041-35042
42/. Ngôi sao và chòm sao : Truyện tranh / Tranh: Lý Manh ; Truyện: Bạch Hồ ; Hương Hương dịch. H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kể cho con yêu cả thế giới)
Ký hiệu môn loại: 895.13/NG452S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020572-20573
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035043-35044
43/. NGUYÊN AN. Tình phố bên đồi : Tản văn / Nguyên An ; Minh hoạ: Đinh Hải Yến. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 155tr. : tranh vẽ ; 18cm
Tên thật tác giả: Trần Lê Ánh Nga
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/T312P
Số ĐKCB: Kho Mượn: MV.062553-62554
44/. NGUYÊN HỒNG. Bước đường viết văn : Hồi ký / Nguyên Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ,
2019. - 271tr. ; 23cm
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văn Nguyên Hồng (1918-1982). Sự nghiệp sáng tác, văn học và cuộc đời hoạt động cách mạng của
nhà văn
Ký hiệu môn loại: 895.922334/B557Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011136
Kho Mượn: MV.062531, MV.062538
45/. NGUYÊN HỒNG. Nhật ký Nguyên Hồng / Thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thư, Nguyễn Thị Nhã
Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 619tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283203/NH124K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010932
Kho Mượn: MV.062565
46/. NGUYỄN CÔNG HOAN. Truyện ngắn hay chọn lọc / Nguyễn Công Hoan. - H. : Văn học ; Công
ty Văn hoá Huy Hoàng, 2018. - 461tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922332/TR527N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041588
Kho Mượn: MV.062547-62548
Kho lưu động: LD.026793-26794
47/. NGUYỄN ĐẮC NHƯ. Chàng Ximbat Việt kiều xứ Ba Tây : Chuyện kể dọc đường / Nguyễn Đắc
Như. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 279tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228403/CH106X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011141
48/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Đỗ hoàng
Tường minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. trẻ, 2019. - 208tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/CH400T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020399-20400
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034951-34953
49/. NGUYỄN THANH AN. Ủ lửa trong mưa / Nguyễn Thanh An. - H. : Văn học, 2018. - 81tr. : ảnh
màu ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/U500L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041608
Kho Mượn: MV.062557-62558
Kho lưu động: LD.026958-26959
50/. NGUYỄN THỊ THANH CHUNG. Giải nghĩa chứ hán trong thơ đường và thơ trung đại Việt Nam /
Nguyễn Thị Thanh Chung. - H. : Đại học Sư phạm, 2019. - 543tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221008/GI-103N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011135
51/. NGUYỄN THUỶ NGUYÊN. Viết vụn thời gian : Tản văn / Nguyễn Thuỷ Nguyên. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 259tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/V308V
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041596
Kho Mượn: MV.062541-62542
Kho lưu động: LD.026789-26790
52/. NICK M. Ba lô trên thảm đỏ : Tạp bút & tản văn / Nick M. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 318tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9228408/B100L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010934
Kho Mượn: MV.062529
53/. Ninh Ninh là một cái cây : Truyện tranh / Trương Nguyệt ; Minh hoạ: Chung Vực ; Lê Trang dịch. H. : Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/N312N
Kho lưu động: LDTN.020441-20442
Trang 22

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035071-35072
54/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus : Giáng sinh hy hữu / Sven Nordqvist ; Huong Bergstrom
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.018584-18585, LDTN.019522-19523, LDTN.020604-20605
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.033693-33694, TN.035167-35168
55/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus : Ổ bánh sinh nhật / Sven Nordqvist ; Huong Bergstrom
dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020608-20609
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035171-35172
56/. NORDQVIST, SVEN. Pettson & Findus : Chuyến dã ngoại li kì / Sven Nordqvist ; Huong
Bergstrom dịch. - H. : Mỹ thuật, 2018. - 27tr. : tranh màu ; 30cm
Ký hiệu môn loại: 839.73/P207T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020606-20607
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035169-35170
57/. Ông nội là gấu bông của tớ : Truyện tranh / Trương Hiểu Linh ; Minh hoạ: Mạch Mạch Bính ; Lê
Trang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/Ô455N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020445-20446
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035075-35076
58/. PHẠM HỒNG. Để trở thành chuyên gia hùng biện trong 3 phút = How to be an orator in 3
minutes / Phạm Hồng. - H. : Dân trí, 2018. - 347tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ các kỹ năng khi nói chuyện với cấp trên, với đồng nghiệp, với cấp dưới, với
khách hàng, với bạn bè và người yêu, cách thu hút người khác giới, cách khen ngợi và phê bình đạt kết
quả mà không mất lòng đối phương. Đồng thời, cung cấp các kỹ năng trả lời phỏng vấn xin việc tốt
nhất, chuẩn bị những việc đảm bảo cho một cuộc đàm phán thành công
Ký hiệu môn loại: 808.51/Đ250T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041521
Kho Mượn: MV.062352, MV.062559
Kho lưu động: LD.026797-26798
59/. PHAN KHÁNH. Làng quê buồn vui...Thương nhớ... / Phan Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp.
Hồ Chí Minh, 2019. - 455tr. ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.922334/L106Q
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011137
60/. PIRRANDELLO, LUIGI. Mattia pascal Qúa cố : Tiểu thuyết / Luigi Pirrandello ; Trần Dương Hiệp
dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 273tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 853.912/M110T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011139
Kho Mượn: MV.062532-62533
61/. Rất nhiều + rất nhiều = Bao nhiêu? : Truyện tranh / Kim Hiểu ; Minh hoạ: Nhan Thanh ; Lê Trang
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/R124N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020451-20452
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035081-35082
62/. Sao trông bạn kỳ quặc thế ? : Truyện tranh / Tranh: Maria Gabriella Gasparri ; Truyện: Bạch Hồ ;
Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kể cho con yêu cả thế giới)
Ký hiệu môn loại: 895.13/S108T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020576-20577
Trang 23

- Thư mục thông báo sách mới
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035047-35048
63/. Giải oan cho bạn sói hoang : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi / Véronique Caplain,
Grégoire Mabire ; Cao Thuỳ Vy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm
T.1 : Khi kể về loài sói... = Quand on parle du loup.... - 2018. - 27tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 843/GI-103-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020568-20569
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035039-35040
64/. Giải oan cho bạn sói hoang : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi / Véronique Caplain,
Grégoire Mabire ; Cao Thuỳ Vy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm
T.2 : Con sói rơi ra từ trang sách = Le loup tombé du livreKhi kể về loài sói... = Quand on parle
du loup.... - 2018. - 27tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 843/GI-103-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020566-20567
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035037-35038
65/. Giải oan cho bạn sói hoang : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi / Véronique Caplain,
Grégoire Mabire ; Cao Thuỳ Vy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 24cm
T.3 : Trốn tìm cùng sói = Et si on jouait au loup?. - 2018. - 27tr.: tranh màu
Ký hiệu môn loại: 843/GI-103-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020564-20565
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035035-35036
66/. Tai của Đô Đô tức giận rồi : Truyện tranh / Trương Đông Mai ; Minh hoạ: Hưởng Mã ; Lê Trang
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 19cm. - (Cùng bé lớn khôn. 3+)
Tên sách tiếng Anh: Baby reding club
Ký hiệu môn loại: 895.13/T103C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020453-20454
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035083-35084
67/. THÁI HƯƠNG LIÊN. Nhớ ơi là Tết / Thái Hương Liên. - H. : Kim Đồng, 2019. - 128tr. : tranh vẽ ;
17cm. - (Viết cho những điều bé nhỏ)(Dành cho lứa tuổi 9+)
Ký hiệu môn loại: 895.9228/NH460-O
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020409-20410
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034944-34945
68/. Thumbelina cô bé tí hon : Truyện song ngữ / Alexis Konate ; Nhóm Athena dịch. - H. : Thông tin
và Truyền thông, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 28cm
Ký hiệu môn loại: 843/TH511B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020602-20603
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034934-34935
69/. Thuỷ thủ Sinbad : Truyện tranh : Truyện song ngữ / Alexis Konate ; Nhóm Athena dịch ; Minh
hoạ: Luis de Ghelderpde. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 24tr. : tranh màu ; 28cm
Ký hiệu môn loại: 843/TH523T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020676-20677
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034930-34931
70/. Tiếng gì " Ùng oàng thế " : Truyện tranh / Tranh: Maria Gabriella Gasparri ; Truyện: Bạch Hồ ;
Hương Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 32tr. : tranh màu ; 23cm. - (Kể cho con yêu cả thế giới)
Ký hiệu môn loại: 895.13/T306G
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020574-20575
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035045-35046
71/. TRẦN DŨNG. Những người đàn ông : Truyện ngắn chọn lọc / Trần Dũng. - H. : Hồng Đức, 2018.
- 257tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/NH556N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041606
Kho Mượn: MV.062481, MV.062560
Trang 24

- Thư mục thông báo sách mới
Kho lưu động: LD.026965-26966
72/. TRẦN ÍCH NGUYÊN. Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn / Trần Ích
Nguyên ; Nguyễn Phúc An dịch. - H. : Đại học Sư phạm,, 2018. - 307tr. : bảng ; 23cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209/TH550T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010849
Kho Mượn: MV.062561
73/. TRẦN QUANG THỨC. Đông Đô Chà Bàn / Trần Quang Thức. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 382tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922134/Đ455Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041604
Kho Mượn: MV.062555-62556
74/. TRẦN THIỆN KHIÊM. Ngày hè của Sơn : Truyện dài / Trần Thiện Khiêm. - H. : Thanh niên, 2018.
- 158tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/NG112H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020397-20398, LDTN.020888
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035256-35257
75/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề : Giành mẹ bằng răng / Trịnh Xuân Hoa ; A Gia minh
họa ; Nguyễn Vỹ dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ
thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020413-20414
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034971-34972
76/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Lần đầu tiên ngủ riêng / Trịnh Xuân Hoa ; A Gia minh
họa ; Nguyễn Vỹ dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ
thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020427-20428
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034985-34986
77/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Một ngày làm mẹ / Trịnh Xuân Hoa ; A Gia minh họa ;
Thảo Đôrêmi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020423-20424
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034981-34982
78/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Xe thú nhún Vịt con và Gà trống / Trịnh Xuân Hoa ; A
Gia minh họa ; Tâm Mina dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020421-20422
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034979-34980
79/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Bí mật lớn trong chiếc ví nhỏ / Trịnh Xuân Hoa ; A Gia
minh họa ; Doãn Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020429-20430
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034987-34988
80/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Ghế sô pha lười - Biến! Biến! Biến! / Trịnh Xuân Hoa ;
A Gia minh họa ; Thảo Đôrêmi dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng
tâm hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020425-20426
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034983-34984
Trang 25

- Thư mục thông báo sách mới
81/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Đôi găng tay đen của bố / Trịnh Xuân Hoa ; A Gia
minh họa ; Tâm Mina dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm hồn
trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020417-20418
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034975-34976
82/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề : Những người bạn không có mũi / Trịnh Xuân Hoa ; A
Gia minh họa ; Ngọc Hân dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020411-20412
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034969-34970
83/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Món canh nồi - chén - muỗng / Trịnh Xuân Hoa ; A Gia
minh họa ; Doãn Nguyên dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020419-20420
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034977-34978
84/. TRỊNH XUÂN HOA. Cookie và mẹ tạp dề: Bà ngoại biến thành thiên thần / Trịnh Xuân Hoa ; A
Gia minh họa ; Ngọc Hân dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 87tr. : hình vẽ màu ; 21cm. - (Nuôi dưỡng tâm
hồn trẻ thơ)
Ký hiệu môn loại: 895.13/C432K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020415-20416
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034973-34974
85/. TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG. Bẻ đôi củ khoai mà bàn việc lớn : Ký sự nhân vật / Trương Điện Thắng.
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 335tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.92283403/B200Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041605
86/. TURGENEV, IVAN. Nhật ký của một con người thừa : Tập truyện / Ivan Turgenev ; Nguyễn Thị
Thu Thuỷ dịch. - H. : Văn học, 2019. - 222tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.733/NH124K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041582
Kho Mượn: MV.062519-62520
Kho lưu động: LD.026801-26802
87/. VÂN VŨ. Kem Dâu trúng lời nguyền / Vân Vũ. - H. : Kim Đồng, 2018. - 132tr. : tranh vẽ ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223/K200D
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.019671-19672, LDTN.019853-19854, LDTN.020405-20406
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034949-34950
88/. VIAN, BORIS. Bọt tháng ngày : Tiểu thuyết / Boris Vian ; Lê Phong Tuyết dịch. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 254tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 843.914/B435T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041587
Kho Mượn: MV.062543-62544
Kho lưu động: LD.026791-26792
89/. VĨNH TRÀ. Núi không đỉnh : Tiểu thuyết / Vĩnh Trà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 267tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92234/N510K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041576
Kho Mượn: MV.062523-62524
Kho lưu động: LD.026967-26968
90/. Vòng xoáy tận cùng : Tập truyện ngắn / Xuân Nguyên, Nguyễn Đức Long, Hoàng Thu Hương.... H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 246tr. ; 21cm
Trang 26

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 895.9223010804/V431X
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041716
Kho Mượn: MV.062525-62526
Kho lưu động: LD.026799, LD.026969
LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ
1/. ĐĂNG TRƯỜNG. Bách khoa văn hóa phương Đông / B.s.: Đăng Trường, Lê Minh. - H. : Thanh
niên, 2018. - 399tr. ; 24cm
Tóm tắt: Phương Đông là một khái niệm co giãn bởi nó mang một nội hàm khá rộng. Lúc đầu,
Phương Đông được hiểu là vùng đất phía đông. Những người Nam Âu cổ đại chưa tìm ra Tân lục địa
nên họ gọi khu vực phía mặt trời lặn so với họ là Phương Tây, còn các vùng đất còn lại (châu Phi và
châu Á) là Phương Đông - so với Nam Âu (Hy Lạp và vùng bán đảo Balkans thời cổ). Cuốn sách là cố
gắng của nhóm biên soạn để giúp bạn đọc tìm hiểu về phương Đông.
Ký hiệu môn loại: 950/B102K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011081
2/. LARSON, ERIK. Sống sót ở Berlin / Erik Larson ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao động ; Công
ty Sách Bách Việt, 2018. - 472tr. : ảnh ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: In the garden of beasts
Ký hiệu môn loại: 943.086/S455S
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010942
Kho Mượn: MV.062566
3/. MCCULLOUGH, DAVID. Tinh thần Mỹ : Chúng ta là ai và chúng ta tranh đấu cho điều gì / David
McCullough ; Dịch: Nguyễn Quốc Vi, Tường Linh. - H. : Thế giới, 2018. - 205tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The American spirit : who we are and what we
Tóm tắt: Gồm 15 bài diễn thuyết của David McCullough về tầm quan trọng của lịch sử và khơi
gợi những ước vọng cao đẹp, giúp củng cố niềm tin vào các giá trị vững bền, niềm tin vào sức sống,
năng lực sáng tạo, đặc biệt là sự tử tế luôn hiện hữu trong tim mỗi cá nhân và ở mọi nỗ lực chung tay
của cộng đồng nhằm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn
Ký hiệu môn loại: 973/T312T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041118
Kho Mượn: MV.062539-62540
Kho lưu động: LD.026810
4/. Nữ hoàng Elisabeth đệ nhất / Kịch bản: Vincent Delmas ; Tranh: Andrea Meloni ; Nguyễn Thị
Tuyết Nhi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 55tr. : tranh màu ; 31cm.
- (Họ đã làm nên lịch sử)(Truyện tranh lịch sử dành cho bạn đọc tuổi 18+)
Tên sách nguyên bản: Elisabeth 1re
Ký hiệu môn loại: 942.055092/N550H
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034921-34922
5/. O' CONNOR, JIM. Đấu trường La Mã ở đâu? / Jim O' Connor ; John O' Brien minh hoạ ; Đặng
Mai Chi dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 111tr. ; 19cm. - (Tri thức phổ thông. Những địa danh làm nên lịch
sử)
Tóm tắt: Cùng khám phá bộ sách Tri thức phổ thông – Những địa danh làm nên lịch sử để hiểu
hơn về những công trình, kiến trúc trường tồn theo thời gian. Đằng sau những biểu tượng của thế giới là
cả một lịch sử huy hoàng, hãy cùng quay trở lại 2500 trước công nguyên để làm sáng tỏ sự ra đời của
Đại Kim Tự Tháp hay bôn ba đến đất nước Ấn Độ để cùng chiêm ngưỡng sự lung linh và tráng lệ của
ngôi đền TAJ MAHAL hay đấu trường La Mã.... Đặc biệt mỗi cuốn sách sẽ đi kèm bản đồ được in màu
vô cùng đặc biệt dẫn lối bạn tới các di tích lịch sử.
Ký hiệu môn loại: 937.06/Đ125T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020401-20402
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034940-34941
6/. PERES, SHIMON. Không có chỗ cho những giấc mơ nhỏ = No room for small dreams: Courage,
imagination and the making of modern Israel : Lòng can đảm, trí tưởng tượng và sự hình thành quốc gia
Israel hiện đạ / Shimon Peres ; Nguyễn Diệu Hằng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 305tr. ;
21cm
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3/. FRIEDMAN, THOMAS L.. Thế giới phẳng -Tóm lược Lịch sử Thế giới thế kỷ 21 = The World is
Flat / Thomas L. Friedman ; Dịch, h.đ.: Nguyễn Quang A, Nguyễn Hồng Quang, Vũ Duy Thành... - Tp.
Hồ
Tóm tắt: Những quan điểm về tư duy lãnh đạo, tinh thần đổi mới, những mốc lịch sử, quá
trình xây
dựngmôn
nềnloại:
tảng956.94054092/KH455C
nhà nước Israel, những xung đột chính trị trong suốt cuộc đời tác giả - Shimon
Ký hiệu
PeresSố
làĐKCB:
Tổng thống
9 VN.041422
của Nhà nước Israel, người từng được trao giải Nobel Hoà bình (qua đời ở
Khothứ
Đọc:
tuổi 93)
Kho Mượn: MV.062142-62143
Kho lưu động: LD.026807-26809
7/. Tổng thống Kennedy / Kịch bản: Sylvain Runberg ; Tranh: Damour ; Vũ Triết Minh dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 55tr. : tranh màu ; 31cm. - (Họ đã làm nên lịch
sử)(Truyện tranh lịch sử dành cho bạn đọc tuổi 18+)
Tên sách nguyên bản: Kennedy
Ký hiệu môn loại: 973.922092/T455T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020596
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034919-34920
CHÍNH TRỊ
1/. LƯƠNG TRỌNG THÀNH. Kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở / Ch.b.:
Lương Trọng Thành, Nguyễn Ngọc Thắng, Mai Thị Viện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 192tr. : bảng,
sơ đồ ; 21cm
Tóm tắt: Trang bị những kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở như: Kỹ
năng quản lý mục tiêu; kỹ năng dự báo, xây dựng kế hoạch; quản lý thời gian; kỹ năng thu thập, xử lý
thông tin; tổ chức và điều hành hội nghị, phối hợp trong công tác và các kỹ năng khác: kỹ năng tuyên
truyền, thuyết phục, tổ chức phản biện xã hội...
Ký hiệu môn loại: 320.9597/K600N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041578
Kho Mượn: MV.062468-62469
Kho lưu động: LD.026742-26744
2/. TRẦN XUÂN HIỆP. 50 năm quan hệ Việt Nam - Campuchia : Thành tựu và triển vọng / Trần Xuân
Hiệp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 302tr. : bảng ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia: Những tiền đề; quá trình phát
triển từ sau chiến tranh lạnh đến nay; một số thành tựu, tác động và triển vọng
Ký hiệu môn loại: 327.5970596/N114M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041568
Kho Mượn: MV.062436-62437
KINH TẾ
1/. BÙI ĐẠI DŨNG. Giáo trình kinh tế công cộng / Bùi Đại Dũng, Ngô Minh Nam chủ biên. - H. : Đại
học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 383tr. ; 24cm
Đầu trang tên sách : Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 330/GI-108T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011093
2/. Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê
Du Phong (ch.b.), Đỗ Đức Bình, Mai Ngọc Cường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 400tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 383-394
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về rào cản về thể chế kinh tế, kinh nghiệm quốc tế trong việc
khắc phục các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội. Phân tích thực trạng,
nguyên nhân, quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm dỡ bỏ rào cản về thể chế kinh tế đối với phát
triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 338.9597/C101R
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040740
Kho Mượn: MV.061339, MV.062422
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Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 719tr. ; 23cm
Tóm tắt: Tóm lược lịch sử thế giới cùng thời kì hiện đại. Phân tích các yếu tố tác động tới nền
kinh tế và chính trị thế giới trong kỉ nguyên toàn cầu hoá
Ký hiệu môn loại: 330.90511/TH250G
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011094
4/. MAI HIÊN. Phát triển du lịch góp phần giảm nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc / B.s.:
Mai Hiên, Đào Minh Ngọc. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2019. - 216tr. : ảnh ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông, Thư mục: tr. 191. - Phụ lục: tr. 193-216
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về phát triển du lịch gắn với giảm nghèo. Phân tích
thực trạng và đề xuất các giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch góp phần thực hiện các mục tiêu giảm
nghèo bền vững ở các tỉnh miền núi phía Bắc
Ký hiệu môn loại: 338.47915971/PH110T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LD.026780-26781
5/. NGUYỄN CHU HỒI. Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam / Nguyễn Chu Hồi (ch.b.), Nguyễn Hải
Ninh, Nguyễn Văn Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 246tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày về vị trí, tiềm năng của biển, đảo Việt Nam, tập trung làm rõ một số yếu
kém, hạn chế trong quá trình khai thác, quản lý biển, đảo nước ta những năm qua, trên cơ sở đó đưa ra
phương hướng, nhiệm vụ quản lý biển, đảo quốc gia theo hướng bền vững trong những năm tiếp theo
Ký hiệu môn loại: 333.916409597/QU105L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041577
Kho Mượn: MV.062466-62467
6/. PRESTOWITZ, CLYDE. Chấn hưng Nhật Bản : Làm cách nào Nhật Bản có thể tự tái thiết và tại
sao điều này lại quan trọng với Hoa Kỳ và thế giới / Clyde Prestowitz ; Vũ Thanh Nhàn dịch. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2018. - 327tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 330.952/CH121H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010979
Kho Mượn: MV.062445
PHÁP LUẬT
1/. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay - Lý luận và thực tiễn :
Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu (ch.b.), Nguyễn Thị Vân Hạnh, Tào Thị Quyên.... - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018. - 324tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đề cập, phân tích những vấn đề lý luận về bảo vệ hiến pháp, cơ chế bảo vệ hiến pháp
và nêu thực trạng, quan điểm, giải pháp xây dựng cũng như hoàn thiện cơ chế bảo vệ hiến pháp ở Việt
Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 342.2597023/X126D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041317
Kho Mượn: MV.061936-61937
Kho lưu động: LD.026819-26821
CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
1/. KEVIN MITNICK, WILLIAM. Bóng ma trên mạng / William Kevin Mitnick ; Trần Thanh Hương,
LeVN dịch. - H. : Công thương; Công ty Sách Alpha, 2018. - 524tr. ; 24cm
Tóm tắt: Bóng ma trên mạng có thể coi là một bộ phim hành động hoàn hảo, một góc nhìn
chân thật về cuộc đời của một trong những tội phạm mạng cấp cao đầu tiên trên toàn cầu, người được
mệnh danh là “hacker bị truy nã gắt gao nhất thế giới giới”.
Ký hiệu môn loại: 364.168092/B431M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010908
Kho Mượn: MV.062563
2/. Khí nhà kính từ đâu đến? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. : tranh
màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về khí nhà kính, giúp các bạn nhỏ có
cái nhìn toàn diện về thế giới xung quanh
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Ký hiệu môn loại: 363.73874/KH300N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020481-20482
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035113-35114
3/. MORRIS, VIRGINIA. Cẩm nang chăm sóc cha mẹ già = How to care for aging parents / Virginia
Morris ; Thanh Mai dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 518tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách mang đến toàn diện, kết cấu mạch lạc được khảo cứu kĩ lưỡng. Các
chương nối tiếp theo một trật tự logic nhưng từng chương có thể đọc độc lập và đọc theo nhu cầu. Các
chủ đề rất thực tiễn và cụ thể như chăm sóc tại gia, tài chính, pháp lý, y tế, điều chỉnh cảm xúc, xử lý
chuyện hậu sự, xung đột giữa các thành viên trong gia đình và những nhu cầu về tinh thần. Cuốn sách
này không chỉ hỗ trợ cho những người chăm sóc cha mẹ già mà còn cung cấp những thông tin tham
khảo bổ ích cho tất cả chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 362.63/C120N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011101
Kho Mượn: MV.062440
4/. Ngộ độc thực phẩm và cách giải độc theo các phương pháp Đông - Tây y kết hợp / S.t., tổng hợp:
Đái Duy Ban, Trần Nhân Thắng, Phạm Công Hoạt, Phạm Lê Anh Tuấn. - H. : Thông tin và Truyền
thông, 2018. - 139tr. : minh hoạ ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các cơ quan chính trong cơ thể liên quan đến khử độc, thải độc, các chất
độc có trong thực phẩm và cách giải độc cho các cơ quan đó. Trình bày nguyên nhân và nguyên tăc xử
lý ngộ độc thực phẩm. Trình bày các loại ngộ độc cụ thể như: dị ứng thức ăn, ngộ độc nấm, ngộ độc
thuốc, ngộ độc các khí chuyển hoá trong cơ thể, ... và cách nhận biết một số thực phẩm có khả năng
gây ung thư, ngộ độc thực phẩm do các chất độc trong môi trường gây ra cùng một số thảo dược giải
độc
Ký hiệu môn loại: 363.192/NG450Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041572
Kho Mượn: MV.062495-62496
5/. STOLL, CLIFF. Gián điệp mạng : Cuộc rượt đuổi ngoạn mục trong mê lộ máy tính / Cliff Stoll ; Lê
Vũ Kỳ Nam dịch. - H. : Công thương; Công ty Sách Alpha, 2018. - 513tr. ; 24cm
Tóm tắt: Như một bộ phim Hollywood, bạn đọc sẽ được chứng kiến và xác thực cách để một
tay gà mờ công nghệ xâm nhập vào mạng máy tính, len lỏi trong thế giới hacker bằng một chiến lược tự
chế đã tóm gọn thành công một hacker quốc tế với động cơ là tiền, cocaine và những âm mưu tình báo.
Ký hiệu môn loại: 364.1680973/GI-105Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010907
Kho Mượn: MV.062564
6/. Vì sao phải bảo vệ môi trường? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về bảo vệ môi trường, sự ô nhiễm môi
trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất đai, ô nhiễm nguồn nước...
Ký hiệu môn loại: 363.7/V300S
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020485-20486
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035117-35118
GIÁO DỤC
1/. Bổn cũ soạn lại: Những bài học thuộc lòng Tân Quốc văn giáo khoa thư : Thích hợp cho lứa tuổi
các lớp trung - tiểu học / V.D.H., Như Tuyết, Đề Quyên... ; Trần Văn Chánh s.t., giới thiệu. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 440tr. : tranh vẽ ; 21cm
Phụ lục: tr. 417-428
Tóm tắt: Tuyển tập gồm 263 bài học tiếng Việt thuộc lòng theo thể thơ được sưu tập từ những
sách giáo khoa Quốc văn bậc tiểu học cũ của miền Nam thời xưa, dành cho các lớp ba, bốn, năm và
một số bài được sưu tập từ trong tiểu học nguyệt san của Bộ Giáo dục Sài Gòn xưa
Ký hiệu môn loại: 372.6/B454C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034710, TN.034954
2/. Dạy học phát triển năng lực môn lịch sử và địa lí tiểu học / Nghiêm Đình Vỳ, Lê Thông (ch.b.),
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Nguyễn Thị Thu Thuỷ.... - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 232tr. : minh hoạ ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy
học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn lịch sử và địa lí ở tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.89044/D112H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011087
Kho Mượn: MV.062474-62475
Kho lưu động: LD.026731-26732
3/. Dạy học phát triển năng lực môn tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), Đỗ Xuân Thảo
(ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 216tr. : hình vẽ, bảng ;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy
học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn tiếng Việt tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.6044/D112H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011086
Kho Mượn: MV.062472-62473
Kho lưu động: LD.026753-26754
4/. Dạy học phát triển năng lực môn toán tiểu học / Đỗ Đức Thái (ch.b.), Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Hoài
Anh.... - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 200tr. : minh hoạ ; 24cm
Thư mục: tr. 198-199
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy
học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn toán tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.7044/D112H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011097
Kho Mượn: MV.062446-62447
Kho lưu động: LD.026725-26726
5/. HUỆ AN. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H.: Hồng Đức. - 19cm
T.2 : Người thợ này làm ra sản phẩm nào ?. - 2018. - 32tr.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020523-20524
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035161-35162
6/. HUỆ AN. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H.: Hồng Đức. - 19cm
T.4 : Cái nào là thực phẩm tươi sống ?. - 2018. - 32tr.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020519-20520
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035157-35158
7/. HUỆ AN. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H.: Hồng Đức. - 19cm
T.1 : Củ quả nào phải nấu chín khi ăn ?. - 2018. - 32tr.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020525-20526
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035163-35164
8/. HUỆ AN. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H.: Hồng Đức. - 19cm
T.5 : Con vật nào không sống ở biển ?. - 2018. - 32tr.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020517-20518
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035155-35156
9/. HUỆ AN. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H.: Hồng Đức. - 19cm
T.6 : Đồ vật nào bác sĩ không cần dùng khi chữa bệnh ?. - 2018. - 32tr.
Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020515-20516
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035153-35154
10/. HUỆ AN. Kiến thức đầu tiên cho bé / Huệ An. - H.: Hồng Đức. - 19cm
T.3 : Qủ nào ở trên cây ? Củ nào ở dưới đất ?. - 2018. - 32tr.
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Ký hiệu môn loại: 372.21/K305T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020521-20522
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035159-35160
11/. Lời chào của tớ : Truyện tranh / Lời: Yeorim Yoon ; Tranh: Hyunju Bae ; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim
Đồng, 2018. - 32tr. : tranh màu ; 22cm. - (Để tự tin hơn!)(Dành cho lứa tuổi mẫu giáo)
Tên sách tiếng Anh: Hello everyone
Ký hiệu môn loại: 372.21/L462C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020580-20581
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035051-35052
12/. MAI SỸ TUẤN. Dạy học phát triển năng lực môn tự nhiên và xã hội / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi
Phương Nga, Lương Việt Thái. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 136tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Trình bày phương pháp dạy
học, kiểm tra và đánh giá năng lực môn tự nhiên và xã hội tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.3044/D112H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011088
Kho Mượn: MV.062476-62477
Kho lưu động: LD.026733-26734
13/. MAI SỸ TUẤN. Dạy học phát triển năng lực môn khoa học tiểu học / Mai Sỹ Tuấn (ch.b.), Bùi
Phương Nga, Lương Việt Thái. - H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 124tr. ; 24cm
Tóm tắt: Một số vấn đề về dạy học phát triển năng lực. Nghiên cứu phương pháp dạy học và kĩ
thuật dạy học tích cực nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên của học sinh. Giới thiệu những vấn đề
chung về kiểm tra, đánh giá năng lực trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.35044/D112H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011089
Kho Mượn: MV.062478-62479
Kho lưu động: LD.026735-26736
14/. 100 đề kiểm tra Tiếng Anh 5 / Nguyễn Hà tuyển chọn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2018. - 245tr.
; 24cm
Ký hiệu môn loại: 372.65/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020534-20535
15/. 199 trò chơi rèn luyện ngôn ngữ và tư duy dành cho học sinh tiểu học : Chính tả. Từ. Câu và văn
bản / Bùi Thị Ngọc Anh, Dương Thị Dung, Lương Thị Hiền, Lê Thanh Nga. - H. : Đại học Quốc gia Hà
Nội, 2018. - 250tr. : minh họa ; 27cm
Tóm tắt: Tập hợp các trò chơi nhằm phát triển ngôn ngữ và tư duy cho học sinh tiểu học: Tập
làm hoạ sĩ, vượt suối, cá tìm đàn, nhanh tay sắp chữ, oẳn tù tì, Sóc học vần, tàu hoả leo núi...
Ký hiệu môn loại: 372.24/M458T
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034328, TN.034927
16/. NGUYỄN HỮU HỢP. Thiết kế bài học phát triển năng lực học sinh tiểu học / Nguyễn Hữu Hợp. H. : Đại học Sư phạm, 2018. - 212tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về năng lực và dạy học phát triển năng lực học sinh tiểu học.
Hướng dẫn thiết kế bài học, xác định mục tiêu bài học, xác định và lựa chọn nội dung bài học, lựa chọn
và vận dụng phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tiểu học
Ký hiệu môn loại: 372.18/TH308K
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011085
Kho Mượn: MV.062470-62471
Kho lưu động: LD.026729-26730
17/. NGUYỄN THẾ LONG. Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình /
Nguyễn Thế Long. - H. : Hồng Đức, 2018. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Luận bàn về những vấn đề liên quan tới truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo của
dân tộc Việt Nam: Truyền thống hiếu học, tôn vinh những phụ nữ nuôi chồng con ăn học thành tài, đề
cập tới Văn Miếu-Quốc Tử Giám... cùng những mẩu chuyện về gương học tập của trạng nguyên, tiến
sĩ, thần đồng...
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Ký hiệu môn loại: 371.009597/TR527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041575
Kho Mượn: MV.062443-62444
Kho lưu động: LD.026747-26748
18/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện ấm áp / Tác giả: Nhóm You Fu ; Tranh
minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020392-20393
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035003-35004
19/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện vui vẻ / Tác giả: Nhóm You Fu ; Tranh
minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020382-20383
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034993-34994
20/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện truyền cảm hứng / Tác giả: Nhóm You Fu
; Tranh minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020378-20379
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034989-34990
21/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện ngụ ngôn / Tác giả: Nhóm You Fu ;
Tranh minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020380-20381
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034991-34992
22/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện về đạo đức / Tác giả: Nhóm You Fu ;
Tranh minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020390-20391
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035001-35002
23/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện về phép tắc ứng xử / Tác giả: Nhóm You
Fu ; Tranh minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020386-20387
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034997-34998
24/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện khôi hài / Tác giả: Nhóm You Fu ; Tranh
minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020388-20389
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034999-35000
25/. NHÓM YOU FU. Truyện kể 5 phút - Những câu chuyện về trí thông minh / Tác giả: Nhóm You Fu
; Tranh minh hoạ: Bi An ; Ngọc Anh dịch. - H. : Mỹ thuật, 2019. - 94tr. : tranh màu ; 15cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện đơn giản ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa với những tình tiết
kỳ diệu, hấp dẫn sẽ khơi mở không gian tưởng tưởng, giúp trẻ nâng cao khả năng tưởng tưởng và sáng
tạo Ký hiệu môn loại: 372.21/TR527K
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020384-20385
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034995-34996
26/. Khám phá tính cách trẻ / Virginy L. Sam, Marie Anne Abesdris ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H.:
Thế giới ; Công ty Văn hoá Truyền thông AZ Việt Nam. - 26cm
T.1 : Khi bé cực hài hước. - 2018. - 31tr.: tranh vẽ. - (Dành cho trẻ từ 3 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/KH104P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020612-20613
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035175-35176
27/. Khám phá tính cách trẻ / Virginy L. Sam, Marie Anne Abesdris ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H.:
Thế giới ; Công ty Văn hoá Truyền thông AZ Việt Nam. - 26cm
T.2 : Khi bé thích khám phá. - 2018. - 31tr.: tranh vẽ. - (Dành cho trẻ từ 3 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/KH104P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020616-20617
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035179-35180
28/. Khám phá tính cách trẻ / Virginy L. Sam, Marie Anne Abesdris ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H.:
Thế giới ; Công ty Văn hoá Truyền thông AZ Việt Nam. - 26cm
T.3 : Khi bé siêu háu ăn. - 2018. - 31tr.: tranh vẽ. - (Dành cho trẻ từ 3 tuổi)
Ký hiệu môn loại: 372.21/KH104P
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020614-20615
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035177-35178
29/. TẠ NGỌC ÁI. Tinh hoa giáo dục 365 ngày Cambridge / Tạ Ngọc Ái b.s.. - H. : Dân trí, 2018. 527tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 365 câu chuyện kinh điển kèm theo nhận xét đặc sắc, đúc rút về tư tưởng
và quan niệm giáo dục của Cambrige, giúp bạn đọc cảm nhận được những điều sâu sắc trong cuộc
sống, có cái nhìn toàn diện về xã hội, về cuộc đời, thắp sáng ngọn lửa trí tuệ ẩn chứa bên trong mỗi
con người
Ký hiệu môn loại: 370.1/T312H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011090
Kho Mượn: MV.062438-62439
30/. VÕ THỊ MINH TRANG. 100 đề kiểm tra Tiếng Việt 5 / Võ Thị Minh Trang. - H. : Dân trí, 2018. 269tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 372.6/M458T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020532-20533
THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THỐNG VÀ GTVT
1/. Máy bay bay lên trời như thế nào? / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
minh hoạ ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về máy bay, giúp các bạn nhỏ có cái
nhìn toàn diện về thế giới xung quanh
Ký hiệu môn loại: 387.73/M112B
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020459-20460
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035091-35092
2/. Tìm hiểu về những chiếc xe hiệp sĩ / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr.
: tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ các loại xe chuyên dụng như xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe
bus, xe cứu hoả, xe quét đường, xe ben, xe lu, xe cẩu, ... thông qua truyện kể
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Ký hiệu môn loại: 388/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020471-20472
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035103-35104
3/. Tìm hiểu về xe cộ, tàu thuyền / Tôn Tĩnh b.s. ; Thiện Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2018. - 36tr. :
tranh màu ; 21cm. - (Bách khoa thư nhí)(Dành cho lứa tuổi 5+)
Tóm tắt: Những kiến thức bổ ích dành cho các bạn nhỏ về các loại phương tiện giao thông: Ô
tô con, xe buýt, xe đạp, tàu thuỷ, tàu tốc hành, máy bay...
Ký hiệu môn loại: 388/T310H
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020479-20480
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035111-35112
PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
1/. ANDERSEN, HANS CHRISTIAN. Truyện cổ Andersen / Hans Christian Andersen ; Dịch: Nguyễn
Văn Hải, Vũ Minh Toàn. - H. : Văn học, 2017. - 536tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.209489/TR527C
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034925
2/. 701 Câu đố về văn hoá và danh nhân Việt Nam / Ngô Thanh Loan, Nguyễn Tam Phù Sa Biên
soạn. - H. : Thanh niên, 2014. - 190tr. ; 18cm
Ký hiệu môn loại: 398.609597/B112T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041579
Kho Mượn: MV.062432-62433
Kho lưu động: LD.026745-26746
3/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Bộ quần áo mới của Hoàng Đế / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H.
: Dân trí, 2018. - 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020548-20549
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035017-35018
4/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Chú vịt xấu xí / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí, 2018. 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020546-20547
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035015-35016
5/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Cô bé bán diêm / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí, 2018.
- 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020540-20541
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035009-35010
6/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Cô bé lọ lem / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí, 2018. 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020550-20551
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035019-35020
7/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Đôi nhạc Dremen / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí,
2018. - 23tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020536-20537
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035005-35006
8/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Khỉ con xuống núi / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí,
2018. - 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020542-20543
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035011-35012
9/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Nàng bạch tuyết / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. - H. : Dân trí, 2018.
- 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020538-20539
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035007-35008
10/. Gợi mở tâm hồn trẻ - Ông lão đánh cá và con cá vàng / Tranh: Minh Anh ; Nguyễn Ngoan dịch. H. : Dân trí, 2018. - 24tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/G462M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020544-20545
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035013-35014
11/. Hổ tìm thầy học / Song Giang tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 183tr. ; 21cm. - (Câu chuyện
nhỏ giá trị lớn)
Ký hiệu môn loại: 398.2/H450T
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020403-20404
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034946-34948
12/. HUỆ AN. Những câu chuyện huyền thoại thế giới - Cướp biển / Huệ An. - H. : Hồng Đức, 2018. 24tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/NH556C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020582-20583
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035053-35054
13/. 11 truyện cảm động về khủng long / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020621-20622
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035185-35186
14/. 11 truyện cổ tích đặc sắc / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Như Căn dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020664-20665
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035227-35228
15/. 11 truyện cổ tích hay nhất / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Như Căn dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020637-20638
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035201-35202
16/. 11 truyện cổ tích kỳ diệu / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Như Căn dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020648-20649
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035211-35212
17/. 11 truyện cổ tích thú vị / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Như Căn dịch. - H. : Hồng Đức, 2019.
- 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020635-20636
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035199-35200
18/. 11 truyện cổ tích về lòng chân thành / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Như Căn dịch. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020641-20643
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035205-35206
19/. 11 truyện công chúa dễ thương / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020639-20640
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035203-35204
20/. 11 truyện công chúa dũng cảm / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020627-20628
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035191-35192
21/. 11 truyện công chúa đáng yêu / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020618
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035181-35182
22/. 11 truyện công chúa hấp dẫn / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020625-20626
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035189-35190
23/. 11 truyện công chúa ngọt ngào / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020650-20651
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035213-35214
24/. 11 truyện đáng yêu về Khủng long / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020629-20630
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035193-35194
25/. 11 truyện gắn kết của loài vật / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Hồng Châu dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020658-20659
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035221-35222
26/. 11 truyện khám phá về loài vật / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Hồng Châu dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020656-20657
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035219-35220
27/. 11 truyện kỳ lạ về loài vật / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Hồng Châu dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020623-20624
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035187-35188
28/. 11 truyện ly kỳ về khủng long / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020644-20645
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Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035207-35208
29/. 11 truyện lý thú về Khủng long / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020631-20632
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035195-35196
30/. 11 truyện ngộ nghĩnh về loài vật / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Hồng Châu dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020652-20653
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035215-35216
31/. 11 truyện phiêu lưu của Khủng long / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Ngoan Đồng dịch. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020633-20634
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035197-35198
32/. 11 truyện về phẩm chất tốt / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Lương Hồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020646-20647
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035209-35210
33/. 11 truyện về sự lý thú / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Lương Hồng dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020660-20661
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035223-35224
34/. 11 truyện về sự thẳng thắn / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Lương Hồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020619-20620
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035183-35184
35/. 11 truyện về sự trưởng thành / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Lương Hồng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020662-20663
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035225-35226
36/. 11 truyện về thói quen tốt / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Lương Hồng dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020666-20667
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035229-35230
37/. 11 truyện vui về loài vật / Tập đoàn XACT b.s., tuyển chọn ; Hồng Châu dịch. - H. : Hồng Đức,
2019. - 23tr. : tranh màu ; 27cm
Ký hiệu môn loại: 398.2/M558M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020654-20655
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035217-35218
38/. NGUYỄN QUỐC THÁI. Nghi lễ thờ cúng cổ truyền Việt Nam / Nguyễn Quốc Thái b.s. ; Thích
Quảng Đại thẩm định, chỉnh lý. - H. : Hồng Đức, 2018. - 308tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau: Phần thứ nhất. Nghi thức cúng, khấn,
vái, lạy của người Việt; Phần thứ hai. Nghi lễ thờ cúng các vị thần theo tín ngưỡng dân gian; Phần thứ
ba. Nghi lễ thờ cúng tổ tiên của người Việt...
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Tóm tắt: Cuốn sách trình bày về môi trường sinh hoạt văn hóa - xã hội vô cùng gần gũi,
gắn
bó
với
Việt nói chung, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ nói riêng. Những thành
Khođồng
Đọc: người
VN.041573
Số ĐKCB: cộng
viên trong làng
đã đoàn
kết với nhau để đối phó, chinh phục tự nhiên, để đấu tranh chống
KhoxãMượn:
MV.062452-62453
ngoại xâm giữ
nước,
giữ KýLD.026749-26750
hiệu môn loại: 390.09597/NGH300L
Kho
lưu động:
39/. Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống - Con lừa và cái bóng của nó : Lòng tham có thể
khiến bạn mất tất cả : Truyện tranh / Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch. - H. : Văn học, 2019. - 16tr.
: tranh màu ; 20cm. - (Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
Ký hiệu môn loại: 398.245/TR527N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020556-20557
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035027-35028
40/. Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống - Sư tử và chuột : Lòng tốt sẽ được đền đáp xứng
đáng : Truyện tranh / Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch. - H. : Văn học, 2019. - 16tr. : tranh màu ;
20cm. - (Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
Ký hiệu môn loại: 398.245/TR527N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020562-20563
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035033-35034
41/. Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống - Cáo và con sư tử bị bệnh : Đề cao cảnh giác
trước hiểm nguy : Truyện tranh / Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch. - H. : Văn học, 2019. - 16tr. :
tranh màu ; 20cm. - (Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
Ký hiệu môn loại: 398.245/TR527N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020552-20553
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035023-35024
42/. Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống - Con quạ khát nước : Gặp khó khăn chớ vội nản
lòng mà hãy kiên trì vượt qua : Truyện tranh / Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch. - H. : Văn học,
2019. - 16tr. : tranh màu ; 20cm. - (Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
Ký hiệu môn loại: 398.245/TR527N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020558-20559
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035029-35030
43/. Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống - Cáo và Dê : Trước khi làm việc gì cũng phải suy
nghĩ cẩn thận : Truyện tranh / Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch. - H. : Văn học, 2019. - 16tr. : tranh
màu ; 20cm. - (Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
Ký hiệu môn loại: 398.245/TR527N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020554-20555
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035025-35026
44/. Truyện ngụ ngôn và những bài học cuộc sống - Thỏ con ngốc nghếch : Không tuyên truyền
những tin đồn thất thiệt : Truyện tranh / Dolphin Press ; Dương Thư Hiên dịch. - H. : Văn học, 2019. 16tr. : tranh màu ; 20cm. - (Sách chữ lớn giúp bé dễ dàng tập đọc)
Ký hiệu môn loại: 398.245/TR527N
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020560-20561
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035031-35032
45/. VŨ DUY MỀN. Hương ước cổ làng xã đồng bằng Bắc Bộ / Vũ Duy Mền. - Tái bản có sửa đổi. - H.
: Khoa học xã hội, 2018. - 322tr. ; 23cm
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làng, cùng nhau bảo tồn và phát triển những giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc. Đánh
giá về vai trò của làng xã cổ truyền
Ký hiệu môn loại: 390.09597/H561Ư
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011095
TIN HỌC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT
1/. 11 Vạn câu hỏi vì sao. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2018. - 460tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 001/M558M
Số ĐKCB: Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034926
TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
1/. BEDELL, J. M. Lập trình viên - Phù thuỷ thế giới mạng : Bạn có thể vượt trội Bill Gates hay ông
chủ Facebook, Mark Zuckerberg chỉ với cú gõ phím thần sầu! / J. M Bedell ; Thanh Yên - dịch. - H. :
Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 255tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về nghề lập trình, tìm hiểu các ngôn ngữ lập trình, viết mã, lập trình
viên hệ thống và ứng dụng, video game và hoạt hình, người lập trình trang web, trí tuệ nhân tạo và
rô-bốt, lập trình an ninh mạng...
Ký hiệu môn loại: 005.1023/L123T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011080
Kho Mượn: MV.062372-62373
TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC
1/. ALLAN, SCOTT. Thiết lập lại sự khước từ : Khôi phục lại sự tự tin trong giao tiếp xã hội, định hình
lại lối suy nghĩ thấp kém của bạn và phát triển một lối sống không có sự hổ thẹn / Scott Allan ; Thuỳ
Trang dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 299tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Rejection reset: Restore social confidence, reshape your infrerior
mindser, and thrive in V.Anh shame-free lifestyle
Tóm tắt: Đề cập đến rất nhiều vấn đề nhạy cảm mà mọi người phải đương đầu và họ cần được
giúp đỡ để khôi phục lại sự tự tin trong giao tiếp, định hình lại lối suy nghĩ, giúp bạn trong hành trình
tiến đến tự yêu thương, phát triển bản thân và khám phá con người vĩ đại nhất từng sống đó là chính
bạn Ký hiệu môn loại: 158/TH308L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041552
Kho Mượn: MV.062414-62415
Kho lưu động: LD.026695-26696
2/. ĐỖ VĂN THƯ. Sóng có đời sóng, sông có đời sông, còn chúng ta là biển rộng / Đỗ Văn Thư. - Tp.
Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 130tr. ; 19cm
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện của tác giả giúp chúng ta nhận ra rằng cuộc đời của
mỗi chúng ta như thế nào là do thế giới nội tâm bên trong của chúng ta cảm thức và nhìn nhận nó. Vì
thế, thay vì buồn bã, ủ rũ hãy chọn cho mình cách sống lạc quan, vui vẻ
Ký hiệu môn loại: 158.1/S431C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041550
Kho Mượn: MV.062410-62411
Kho lưu động: LD.026690-26691
3/. GARI. Trưởng thành lấy đi điều gì? / Gari. - H. : Thế giới, 2018. - 243tr. ; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những cảm xúc của Gari khi cô đang bước đi trên chặng đường tuổi 22 nhưng
lại có nhiều trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, tình yêu, con người và Gari cũng từng vấp ngã, thất bại,
hoang mang, tự ti nhưng rồi cô tự nhận ra vấn đề của mình, tự tìm cách đứng dậy và vượt qua để trưởng
thành hơn trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 155.5/TR561T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040941
Kho Mượn: MV.061212-61213
Kho lưu động: LD.026709-26710
4/. GIA LINH. Cách đối nhân xử thế của người thông minh / Gia Linh. - H. : Lao động, 2018. - 360tr. ;
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21cm

Tóm tắt: Luận bàn về cách đối nhân xử thế, các kỹ năng giao tiếp ứng xử qua nhiều phương
cách như: Giáo dục cách mở rộng quan hệ, có khả năng nhìn thấu đối phương, phát huy khả năng giao
tiếp không lời, tạo cách nổi bật trước đám đông, trung thực trong giao tiếp và cách đối phó khi gặp mâu
thuẫn
Ký hiệu môn loại: 158.2/C102Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041549
Kho Mượn: MV.062408-62409
Kho lưu động: LD.026703-26704
5/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Nên thân với đời / Hoàng Xuân Việt. - H. : Thanh niên, 2019. - 148tr. ; 21cm.
- (Tủ sách học làm người)
Tóm tắt: Cuốn sách này tuyển chọn các câu chuyện thuộc mọi thời đại, mọi xã hội, ở phương
Đông và phương Tây. Nội dung các câu chuyện thể hiện các xử sự ở đời, giúp người đọc có được các
kinh nghiệm ứng xử thật thông minh, hữu ích cho việc đối nhân xử thế.
Ký hiệu môn loại: 158/N254T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041563
Kho Mượn: MV.062424-62425
Kho lưu động: LD.026713-26714
6/. HOLLINS, PETER. Nguyên tắc kỷ luật bản thân : Tận dụng ý chí, sự bền bỉ tinh thần và khả năng
tự kiểm soát bản thân nhằm chống lại cám dỗ, dễ dàng đạt mục tiêu đề ra / Peter Hollins ; Đỗ Xuân
Kiên dịch. - H. : Phụ nữ, 2019. - 211tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The science of self-discipline: The willpower, mental toughness, and selfcontrol to resist temptation and achieve your goals
Tóm tắt: Thảo luận và giảng giải cách làm thế nào để nâng cao mức cơ bản của tính kỷ luật
bản thân, tạo động lực giúp vượt qua khó khăn, thiết kế cuộc sống nhằm đạt được những mục tiêu đề
ra Ký hiệu môn loại: 158.1/NG527T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041548
Kho Mượn: MV.062404-62405
Kho lưu động: LD.026701-26702
7/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Chu Thọ Xương - Dương Hương - Diễm Tử /
Huy Tiến. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020501-20502
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035137-35138
8/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Thái Thuận - Vua Thuấn - Tử Lộ / Huy Tiến. Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 24 tấm gương hiếu thảo nêu bật giá trị tình cảm, đạo đức cao quí mà mọi
thế hệ, thời đại đều ngưỡng mộ và noi theo...
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020854-20855
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035127-35128
9/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Quách Cự - Sứu Kìm Lâu - Tăng Tử / Huy Tiến.
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020499-20500
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035135-35136
10/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Khương Thi - Lão Lai Tử - Lục Tích / Huy Tiến.
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020505-20506
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035141-35142
11/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Đinh Lan - Đổng Vĩnh - Đường Thị / Huy Tiến.
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Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 24 tấm gương hiếu thảo nêu bật giá trị tình cảm, đạo đức cao quí mà mọi
thế hệ, thời đại đều ngưỡng mộ và noi theo...
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020495-20496
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035131-35132
12/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Ngô Mãnh - Mạnh Tông - Mẫn Tử Khiên / Huy
Tiến. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020497-20498
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035133-35134
13/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Vua Văn Đế - Vương Tường - Vương Thôi /
Huy Tiến. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 24 tấm gương hiếu thảo nêu bật giá trị tình cảm, đạo đức cao quí mà mọi
thế hệ, thời đại đều ngưỡng mộ và noi theo...
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020852-20853
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035129-35130
14/. HUY TIẾN. 24 gương hiếu thảo : Nhị thập tứ hiếu : Hoàng Hương - Giang Cách - Hoàng Đình
Khiên / Huy Tiến. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 24tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 173.0951/H103M
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020503-20504
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.035139-35140
15/. Kinh dịch : Trọn bộ / Ngô Tất Tố - dịch, chú giải ; Cao Đắc Điểm, Ngô Thị Thanh Lịch đối chiếu,
chỉnh sửa. - H. : Văn học, 2018. - 989tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức cơ bản về Kinh Dịch và nội dung 64 quẻ: quẻ Kiền, quẻ Khôn,
quẻ Truân, quẻ Mông, quẻ Nhu... trong Kinh Dịch
Ký hiệu môn loại: 133.33/K312D
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011083
16/. LIÊU TRÍ PHONG. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành / Liêu Trí Phong ; Trần Yến dịch. - H.
: Thanh niên, 2019. - 374tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách cho bạn biết cuộc đời là quá trình không ngừng trưởng thành.Trong quá
trình này, bạn sẽ khó tránh khỏi vấp ngã, sẽ trải qua nhiều lần đau thương, và sẽ có những lúc bạn cảm
thấy vô cùng mỏi mệt, nhưng hãy tin rằng, chỉ có những người đã từng đau thương thì mới trở nên vững
vàng hơn. Đó cũng là những bài học quý giá mà cuốn sách mang đến cho bạn
Ký hiệu môn loại: 158.1/M452L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041555
Kho Mượn: MV.062374-62375
17/. LOCATELLI, MARINE. Tâm bình khí hoà cả nhà cùng học : 50 ứng dụng thiền trong nuôi dạy con
cái / Marine Locatelli, Catherine Lannoy ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 123tr. ;
21cm. - (Tủ sách Ươm mầm)
Tóm tắt: Giới thiệu các bài học, bài thực hành ứng dụng thiền trong nuôi dạy con cái dành cho
các bậc cha mẹ để cuộc sống gia đình hiện đại thêm an yên và thư thái
Ký hiệu môn loại: 158.12/T120B
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041557
Kho Mượn: MV.062396-62397
Kho lưu động: LD.026717-26718
18/. LÝ THƯỢNG LONG. Vươn lên hoặc bị đánh bại / Lý Thượng Long ; Nguyệt Minh dịch. - H. :
Thanh niên, 2019. - 351tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách là lời nhắn nhủ của tác giả đến mỗi bạn đọc rằng tuổi thanh xuân không
phải là mãi mãi, nếu ngày hôm nay chúng ta không nỗ lực, không vươn lên thì thời gian qua đi chúng ta
sẽ phát hiện thế giới không còn chỗ đứng cho mình.
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Ký hiệu môn loại: 158.1/V560L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041558
Kho Mượn: MV.062398-62399
19/. Mỉm cười và bước tới : Nhã Nam tuyển chọn. - In lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 193tr. ; 20cm. - (Thông điệp yêu thương)
Tóm tắt: Gồm những lời khuyên sâu sắc, đầy ý nghĩa về bí quyết thành công trong tình yêu,
trong quan hệ gia đình, quan hệ xã hội, trong công việc, trong cách đối nhân xử thế... qua đó đưa ra
những bài học quý giúp bạn đọc suy nghĩ để vun đắp cuộc sống, nhân cách của mình ngày một tốt đẹp
hơn Ký hiệu môn loại: 158.1/M311C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041553
Kho Mượn: MV.062406-62407
Kho lưu động: LD.026697-26698
20/. NGUYỄN DUY CẦN. Toàn chân triết luận / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí Minh :
Nxb. Trẻ, 2018. - 210tr. ; 19cm
Tóm tắt: Trình bày suy niệm, đúc kết của tác giả về các nội dung triết lí trong tư tưởng triết học
phương Đông như: Sơ luận về quan niệm đạo, quan niệm về con người, vạn vật, những vấn đề về nhân
sinh, phân biệt hành vi bản ngã và nhân tính, nhân đạo và thiên đạo, tương quan và tuyệt đối, bản ngã
biện chứng...
Ký hiệu môn loại: 181/T406C
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041547
Kho Mượn: MV.062402-62403
Kho lưu động: LD.026699-26700
21/. NGUYỄN VINH SƠN. Cần = Diligence / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. - Tp. Hồ
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 143tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục nhân bản:
Văn hoá - Nguồn sống. 6)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 140-143
Tóm tắt: Tổng quan về chuyên cấn và lười biếng. Hình thành tính cách cần cù trong cuộc sống
và những biểu hiện của chuyên cần trong lao động. Bàn về lao động trí óc - truyền thống tri thức Việt
Nam, sự chú ý, giá trị nhân văn của lao động và hình ảnh lao động của người Việt trong văn hoá
Ký hiệu môn loại: 179.9/C121
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041541
Kho Mượn: MV.062378-62379
Kho lưu động: LD.026680-26681
22/. NGUYỄN VINH SƠN. Chính = Righteousness just / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ..
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 161tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục
nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống. 9)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 159-161
Tóm tắt: Ý niệm của chữ Chính. Các nội dung về chính trực, công bằng, thực thi đức công bằng
với Tổ quốc, đức vâng phục, lương tâm, tinh thần kỷ luật và tinh thần tự giác
Ký hiệu môn loại: 179.9/CH312
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041544
Kho Mượn: MV.062382-62383
Kho lưu động: LD.026684-26685
23/. NGUYỄN VINH SƠN. Dũng = Courage / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. - Tp. Hồ
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 185tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục nhân bản:
Văn hoá - Nguồn sống. 10)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 183-185
Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa chữ dũng. Khái niệm và giá trị phổ quát của lòng dũng cảm. Dũng
của nhân cách Việt và các nội dung về tự chủ, điềm tĩnh, tự chủ, cương nghị, nghị lực, nhẫn nại, khiêm
tốn, lạc quan cùng sự tương quan giữa các đức tính này
Ký hiệu môn loại: 179.9/D513
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041545
Kho Mượn: MV.062376-62377
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Kho lưu động: LD.026678-26679
24/. NGUYỄN VINH SƠN. Kiệm = Thrift / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. - Tp. Hồ Chí
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 167tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục nhân bản: Văn
hoá - Nguồn sống. 7)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 164-167
Tóm tắt: Tổng quan về tiết kiệm và sự hình thành tính tiết kiệm trong cuộc sống cùng các lĩnh
vực cần tiết kiệm như tiền của, sức khoẻ, thời gian và tài nguyên thiên nhiên
Ký hiệu môn loại: 179.9/K304
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041542
Kho Mượn: MV.062388-62389
Kho lưu động: LD.026670-26671
25/. NGUYỄN VINH SƠN. Lễ = Decorum righteousness / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm
h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 212tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo
dục nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống. 3)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 210-212
Tóm tắt: Trình bày ý nghĩa của chữ Lễ và những cách ứng xử theo lễ nghĩa như lòng hiếu kính
đối với ông bà cha mẹ, lòng kính trọng đối với thầy cô giáo cũng những quy định chung trong ứng xử
lịch sự với mọi người...
Ký hiệu môn loại: 179.9/L250
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041538
Kho Mượn: MV.062386-62387
Kho lưu động: LD.026688-26689
26/. NGUYỄN VINH SƠN. Liêm = Intergrity honesty / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 151tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục
nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống. 8)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 147-151
Tóm tắt: Tổng quan chữ Liêm cùng các nội dung về thanh liêm. Giải thích về lòng tham - căn
nguyên không sống được chữ Liêm cùng với các vấn đề nghịch với đức thanh liêm như tham ô, hối lộ,
tham nhũng. Sự cần thiết thực hiện đức thanh liêm trong xã hội Việt Nam cũng như sự giao thoa triết lý
tôn giáo về thanh liêm ở nước ta cùng các nôi dung về thanh tịnh và sạch sẽ thể chất lẫn tâm thần
Ký hiệu môn loại: 179.9/L304
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041543
Kho Mượn: MV.062384-62385
Kho lưu động: LD.026686-26687
27/. NGUYỄN VINH SƠN. Nghĩa = Uprightness propriety / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm
h.đ.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 158tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo
dục nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống. 2)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 156-158
Tóm tắt: Giảng dạy đạo lí với cách sống nghĩa tình, biết ơn cha mẹ, thầy cô và cuộc sống cũng
như các khía cạnh của chữ Nghĩa thể hiện qua nghĩa bằng hữu, tình đồng nghiệp, tình làng nghĩa
xóm...
Ký hiệu môn loại: 179.9/NGH301
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041537
Kho Mượn: MV.062392-62393
Kho lưu động: LD.026674-26675
28/. NGUYỄN VINH SƠN. Nhân = Kindness / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. - Tp. Hồ
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 215tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục nhân bản:
Văn hoá - Nguồn sống. 1)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 212-215
Tóm tắt: Trình bày về ý niệm Nhân, truyền thống nhân ái Việt Nam cùng các nội dung về tình
đồng bào, tình đồng loại, tình nhân loại cũng như về sự vị tha, lòng bao dung và các biểu hiện khuyết
nghịch của yêu thương như ích kỷ, đố kỵ, oán ghét, hận thù...
Ký hiệu môn loại: 179.9/NH121
Trang 44

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041536
Kho Mượn: MV.062394-62395
Kho lưu động: LD.026676-26677
29/. NGUYỄN VINH SƠN. Tín = Faithfulness fidélité / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 149tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục
nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống. 5)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 147-149
Tóm tắt: Ý nghĩa của chữ Tín cùng các nội dung về ý niệm chân thành, sống chât thành, lỗi đức
chân thành, học sống chân thành, trung tín, tự tin, hiện thực hoá tiềm lực bản thân, tinh thần trách
nhiệm và lương tâm nghề nghiệp
Ký hiệu môn loại: 179.9/T311
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041540
Kho Mượn: MV.062390-62391
Kho lưu động: LD.026672-26673
30/. NGUYỄN VINH SƠN. Trí = Wisdom - Sagesse / Vinh Sơn Nguyễn ch.b. ; Joseph Phạm h.đ.. Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 177tr. : minh hoạ ; 21cm. - (Giáo dục
nhân bản: Văn hoá - Nguồn sống. 4)
ĐTTS ghi: Ban Giá trị - Kỹ năng sống, Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 175-177
Tóm tắt: Dẫn nhập vào chữ Trí. Trí trong sự sắp xếp trật tự. Trí trong vấn đề làm việc: phương
pháp làm việc trí óc, phương pháp học tập, cộng tác, làm việc theo nhóm. Trí trong óc tổ chức sáng
kiến cũng như trí trong phán đoán, sáng kiến và sáng tạo
Ký hiệu môn loại: 179.9/TR300
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041539
Kho Mượn: MV.062380-62381
Kho lưu động: LD.026682-26683
31/. Nhân tướng học toàn diện / Võ Nữ Thuỳ Uyên, Nguyễn Đình Chương s.t., b.s.. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2018. - 318tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về nhân tướng học. Tổng quát về khuôn mặt trong tướng học;
tưởng trán, tưởng lông mày; tướng mắt; tướng tai; mũi và lưỡng quyền; tướng miệng và môi...
Ký hiệu môn loại: 138/NH121T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.011082
32/. PARK NAM HEE. Câu chuyện triết học : Hỏi trái tim mình : Thay đổi nhận thức - Mở rộng tư duy /
Park Nam Hee ; Ngọc Quỳnh dịch. - H. : Dân trí, 2018. - 144tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp chúng ta biết được mình là người quan trọng như thế nào, giúp nuôi
dưỡng khả năng tương tượng và tính sáng tạo
Ký hiệu môn loại: 100/C125C
Số ĐKCB: Kho lưu động: LDTN.020394-20395
Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.034955-34956
33/. PATERSON, RANDY J.. Làm thế nào để sống khổ sở? : Cẩm nang không-nên-làm-theo / Randy
J. Paterson ; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - H. : Lao động, 2018. - 279tr. ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: How to be miserable: 40 strategies you already use, Thư mục: tr. 274-276
Tóm tắt: Trình bày 40 bài học không-nên-làm-theo, từ đó bạn đọc có thể thực sự khám phá ra
những con đường mang lại niềm hạnh phúc trong cuộc sống
Ký hiệu môn loại: 158.1/L104T
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040965, VN.041559
Kho Mượn: MV.061222-61223, MV.062400-62401
Kho lưu động: LD.026150-26151, LD.026715-26716
34/. PHAN KHÔI. Ảnh hưởng Khổng giáo ở nước ta / Phan Khôi ; Lại Nguyên Ân s.t., b.s.. - Tp. Hồ
Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 411tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm các bài viết nhận định, nghiên cứu của tác giả về Khổng giáo và ảnh hưởng của
Khổng giáo đến Việt Nam thế kỉ 20: bàn về sự thay đổi của học thuật nước Nam cùng phương pháp cải
lương hiện thời, học thuyết về đạo đức của Khổng Phu Tử, luận về khí tiết, tư tưởng của Tây phương và
Đông phương...
Trang 45

- Thư mục thông báo sách mới
Ký hiệu môn loại: 181.112/A107H
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.010902
Kho Mượn: MV.062500
35/. SCOTT, S.J. Đừng để mục tiêu như diều không gió : 10 bước để thiết lập và đạt được mục tiêu
S.M.A.R.T / S.J Scott. ; Tâm An dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 180tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn nắm được kế hoạch 10 bước để thiết lập và đạt được các mục
tiêu của mình...
Ký hiệu môn loại: 158.1/Đ556Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040970
Kho Mượn: MV.061236-61237
Kho lưu động: LD.026816-26818
36/. SMITH, MANUEL J.. Khi nói không, tôi thấy tội lỗi = When I say no, I feel guilty / Manuel J.
Smith ; Bảo Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2019. - 521tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kỹ thuật, kiến thức tiên tiến mang tính cải cách để bạn được làm theo
ý mình, gồm hệ thống 10 quyền quyết đoán và 7 kỹ năng quyết đoán về ngôn từ - những kỹ năng có
hiệu quả trong việc thi hành quyền quyết đoán của bạn trong mối quan hệ với người khác
Ký hiệu môn loại: 158.1/KH300N
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041556
37/. Sống đời bình an / Suối Thông s.t., b.d.. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 243tr. ; 21cm
Tóm tắt: Muôn sự vạn việc đều bắt nguồn từ mỗi cá nhân. Khi mình đủ vững vàng thì năng
lượng tích cực sẽ lan tỏa đến những người và việc xung quanh, làm cho mọi điều tốt đẹp hơn lên. Đó
cũng chính là tầng ý nghĩa để đặt tên cho cuốn sách này: Sống đời bình an.
Ký hiệu môn loại: 158.1/S455Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.040966
Kho Mượn: MV.061224-61225
Kho lưu động: LD.026692-26694
38/. TAKAFUMI HORIE. Làm lại từ đầu : Hãy thêm số 1 vào cuộc đời bạn khi bạn đang bắt đầu từ số
0 / Takafumi Horie ; Đặng Thuỷ Tiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 225tr. ; 19cm
Tóm tắt: Chia sẻ về cách thức để bạn có được lạc quan, xây dựng lại cuộc sống sau khi đã mất
tất cả mọi thứ và nhấn mạnh rằng mọi thứ bắt đầu không phải từ "tiêu cực" mà luôn bắt đầu từ "số 0".
Điều quan trọng là phải tiến lên phía trước bằng cách thêm "1" dần dần và xây dựng lại cuộc đời của
bạn Ký hiệu môn loại: 158/L104L
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041551
Kho Mượn: MV.062412-62413
39/. TRƯỜNG KHANG. Gương đạo đức người xưa / Trường Khang biên soạn. - H. : Thanh niên, 2018.
- 259tr. ; 21cm. - (Tủ sách Văn hoá truyền thống)
Tóm tắt: Cuốn sách này tuyển chọn các câu chuyện thuộc mọi thời đại, mọi xã hội, ở phương
Đông và phương Tây. Nội dung các câu chuyện thể hiện các xử sự ở đời, giúp người đọc có được các
kinh nghiệm ứng xử thật thông minh, hữu ích cho việc đối nhân xử thế.
Ký hiệu môn loại: 158/G561Đ
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041554
Kho Mượn: MV.062416-62417
Kho lưu động: LD.026705-26706
40/. VŨ ĐỨC HUYNH. Con người với tâm linh : Sách tham khảo / Vũ Đức Huynh. - H. : Hồng Đức,
2018. - 228tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách sẽ đem đến cho bạn đọc những khám phá mới lạ về đời sống tâm linh, bên
cạnh đó giúp bạn đọc có cái nhìn toàn diện về một thế giới thần bí bên cạnh thế giới thực của chúng ta.
Ký hiệu môn loại: 133.9/C430N
Trang 46

- Thư mục thông báo sách mới
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041561
Kho Mượn: MV.062420-62421
Kho lưu động: LD.026711-26712
41/. VŨ ĐỨC HUYNH. 60 năm sinh trong hoa giáp / Vũ Đức Huynh b.s ; Vũ Văn Chinh H.đ. - H. :
Hồng Đức, 2018. - 244tr. ; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách khám phá những điều bí ẩn luôn là khao khát của mỗi con người. Biết bao
học giả đã và đang dày công nghiên cứu áp dụng, kiểm chứng qua nhiều khoa phép để dự đoán xem
tương lai của mỗi cá thể sẽ phải trải qua trong thời gian sống thế nào.
Ký hiệu môn loại: 133.54/S111M
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.041560
Kho Mượn: MV.062418-62419
Kho lưu động: LD.026707-26708

Trang 47

