THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2020

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

1/. Hồ sơ mật - Vén màn lịch sử huyền bí : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thanh Uyên
dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 139tr. : Hình ảnh; 22cm
Tóm tắt: Giới thiệu những nền văn minh đã mất, những vụ việc bí ấn trong lịch sử,
bí ẩn về các cuộc chiến tranh nổi tiếng, bí ẩn về các nhân vật nổi tiếng và những kho báu
nổi tiếng bị thất lạc.
+ Môn loại: 001.94 / H450S
- Phòng Mượn: MH 11780-11781
2/. Hồ sơ mật - Kho lưu trữ hiện tượng siêu nhiên : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thanh
Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 107tr. : Hình ảnh; 22cm
Tóm tắt: Sách đề cập đến các lĩnh vực từ lịch sử tới địa lí, từ các loài thực vật cho
tới con người; thông qua nhiều câu chuyện kì lạ và độc đáo, các bạn có thể tìm hiểu và
trang bị cho mình những kiến thức khoa học lý thú.
+ Môn loại: 001.94 / H450S
- Phòng Mượn: MH 11772-11773
3/. Hồ sơ mật - Những bí ẩn nổi tiếng trên thế giới : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thanh
Uyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 142tr. : Hình ảnh; 22cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu về các lĩnh vực từ bóng ma vũ trụ thần bí cho tới vùng đất
ma quỷ rùng rợn, từ những bí ẩn chưa lý giải về con người cho tới những điều huyền bí
trong lịch sử, từ những hiện tượng tự nhiên dị thường tới bí mật trong thế giới sinh vật.
+ Môn loại: 001.94 / H450S
- Phòng Mượn: MH 11778-11779
4/. Hồ sơ mật - Con người siêu nhiên : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thanh Uyên dịch. H. : Kim Đồng, 2020. - 143tr. : Hình ảnh; 22cm
Tóm tắt: Giới thiệu về những bí ẩn của con người, từ những bí ẩn trong lịch sử tiến
hoá loài người có khả năng kì lạ... Những sự việc bí ẩn luôn thu hút sự quan tâm của công
chúng, khiến người ta phải liên tục tìm tòi khám phá.
+ Môn loại: 001.94 / H450S
- Phòng Mượn: MH 11776-11777
5/. Hồ sơ mật - Bí ẩn người ngoài hành tinh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Thanh Uyên
dịch. - H. : Kim Đồng, 2020. - 107tr : Hình ảnh; 22cm
Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc biết được những báo cáo về việc nhìn thấy những vật
thể bay không xác định thi thoảng bay xuất hiện trên bầu trời, sự xuất hiện của những
sinh vật kì lạ, người, người trái đất bị người ngoài hành tinh bắt có...
+ Môn loại: 001.942 / H450S
- Phòng Mượn: MH 11774-11775
6/. Sách và cuộc sống : Cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc năm 2019 cấp Trung học phổ
thông và Đại học, Cao Đẳng / Sưu tầm: Vũ Dương Thuý Ngà chủ biên, Phạm Quốc Hùng,
Nguyễn Thị Khánh Ly.... - H. : Giáo dục, 2020. - 199tr.; 22x19cm
ĐTTS ghi: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Vụ Thư viện
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của học sinh, sinh viên trên toàn quốc trong cuộc thi
Đại sứ văn hoá đọc năm 2019 với mục tiêu khơi dậy lòng yêu đọc sách, truyền cảm hứng
cho các em học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động nhằm phát triển văn hoá
đọc trong nhà trường.
+ Môn loại: 028.5 / S102V
- Phòng Mượn: MH 11839-11840
7/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG. Giáo trình lịch sử Báo chí / Nguyễn Thị
Trường Giang chủ biên, Phạm Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Thuỳ Vân Anh. - H. : Đại học
Quốc gia Hà Nội, 2020. - 24cm
ĐTTS ghi: Học Viện Báo chí và tuyên truyền
T.1. - 234tr.
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan lịch sử ra đời và phát triển của báo chí thế giới và
Việt Nam, sự phát triển của Báo chí ở các Châu lục, và sự phát triển của Báo chí Việt
Nam qua các thời kỳ.
+ Môn loại: 079 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19044
- Phòng Mượn: MH 11812-11813
8/. NGUYỄN ĐỨC TÔN. Mạn đàm một vài khái niệm dịch học / Nguyễn Đức Tôn.
- H. : Hồng Đức, 2020. - 151tr.; 21cm
Tóm tắt: Nhấn mạnh vai trò của "vạch" và "số" khác nhau trong Dịch, đồng thời
đưa ra một cách diễn giải sơ bộ giúp người học Dịch được dễ dàng hơn.
+ Môn loại: 133.3 / M105Đ
- Phòng Đọc: DV 58825
- Phòng Mượn: MH 11639-11640
9/. TAYLOR, CAROLE. Chiêm tinh học : Vận dụng trí tuệ về các vì sao vào đời
sống / Carole Taylor; AJ dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 256tr.; 23cm
Tóm tắt: Hãy cùng tìm hiểu tác động của các vì sao lên vạn vật, nắm bắt những quy
tắc cốt lõi và cách ứng dụng chiêm tinh vào mọi khía cạnh cuộc sống. Hãy tận dụng mọi
thử thách và cơ hội của cuộc sống cùng với chiêm tinh học.
+ Môn loại: 133.5 / CH304T
- Phòng Đọc: DL 19046
10/. HOÀNG SƠN. Tính cách con người qua 12 con giáp năm Tân Sửu 2021 / Hoàng
Sơn và nhóm biên soạn Thiên Định. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 143tr.; 21cm.
- (Nghiên cứu văn hoá truyền thống)
Tóm tắt: Gồm những lời giải đoán về vận mệnh chung, tính cách, vận mệnh theo
từng năm, theo tháng sinh, ngày sinh và vận mệnh riêng của 12 con giáp trong năm Tân
Sửu 2021.
+ Môn loại: 133.5 / T312C
- Phòng Mượn: MH 11633-11634
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11/. BECHTLE, MIKE. Đừng để cảm xúc thôi miên lý trí / Mike Bechtle; Phượng
Hoàng dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 333tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: People can''t drive you crazy if you don''t give them the keys
Tóm tắt: Tìm hiểu các khả năng để tác động đến một tình huống có người gây
chuyện, xem xét những đặc điểm và thái độ giúp bản thân xây dựng cuộc sống theo ý
muốn và giải quyết các mối quan hệ trong thực tiển.
+ Môn loại: 152.4 / Đ556Đ
- Phòng Mượn: MH 11657-11658
12/. HAAS, SCOTT. Hạnh phúc để làm gì : Cách người Nhật chấp nhận thế giới /
Scott Haas; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - H. : Lao động, 2020. - 231tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách nói về triết lí chấp nhận của người Nhật, giúp cho những ai đang phải
sống trong lo lắng mệt mỏi tìm được con đường hạnh phúc.
+ Môn loại: 152.4 / H107PH
- Phòng Đọc: DV 58837
- Phòng Mượn: MH 11671-11672
13/. GERMER, CHRISTOPHER K.. Tâm tĩnh lặng, miệng mỉm cười : Giải phóng
chính mình khỏi những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực / Christopher K. Germer; Nguyễn
Thị Loan dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 413tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The mindful path to self-compassion : Freeing
yourself from destructive thoughts and emotions
Tóm tắt: Trình bày về sức mạnh của lòng tự trắc ẩn và đưa ra các chiến lược sáng
tạo, có căn cứ khoa học để bạn vận dụng thực hành một cách dễ dàng, đồng thời nắm
vững các kỹ thuật thực tế để sống trọn vẹn hơn trong thời điểm hiện tại - đặc biệt là khi
những cảm xúc khó chịu nảy sinh - và đối xử tử tế với chính mình khi bạn cần đến nó
nhất.
+ Môn loại: 152.4 / T120T
- Phòng Đọc: DV 58827
- Phòng Mượn: MH 11647-11648
14/. FOER, JOSHUA. Nhảy moonwalk cùng Einstein : Nghệ thuật và khoa học để
nhớ mọi thứ / Joshua Foer; Phạm Diệu Linh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 323tr.; 24cm
Tóm tắt: Quyển sách là câu chuyện về hành trình từ một nhà báo mới ra trường đến
với chức vô địch giải Vô địch Trí nhớ Mỹ năm 2006 của tác giả, và là những tìm hiểu,
khám phá của tác giả về nghệ thuật ghi nhớ trong quá trình đến với “môn thể thao trí tuệ”
này.
+ Môn loại: 153.1 / NH112M
- Phòng Đọc: DL 19038
- Phòng Mượn: MH 11804-11805
15/. MURPHY, JOSEPH. Niềm tin mở lối = Belive in yourself / Joseph Murphy;
Hoàng Phương Thảo dịch. - H. : Văn Hoá - Văn Nghệ, 2020. - 134tr.; 21cm
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Tóm tắt: Nội dung nói về cách biến ước mơ thành sự thật với tâm trí tưởng tượng
cùng với óc sáng tạo, kiên trì theo đuổi ước mơ để thực hiện hoá mong ước, sử dụng tiềm
thức trong kinh doanh, cách hình dung ra sự thành công...
+ Môn loại: 153.3 / N304T
- Phòng Đọc: DV 58834
- Phòng Mượn: MH 11665-11666
16/. YEW KAM KEONG. Eureka! Khoảnh khắc sáng tạo xuất thần / Yew Kam
Keong; Kiều Hoà dịch. - H. : Công thương, 2020. - 345tr. : Hình vẽ; 21cm
Tên sách bằng tiếng Anh: You are creative: Let your creativity bloom
Tóm tắt: Gồm các phương pháp độc đáo giúp kích thích trí não, phát huy tối đa khả
năng, ứng dụng những thứ đơn giản để tạo ra những điều tuyệt vời nhằm phá vỡ các quy
tắc cố hữu trong não bộ, ươm mần ý tưởng sáng tạo, liên kết những ý tưởng độc đáo, vận
dụng các kỹ thuật sáng tạo mới nhất và có được khoảnh khắc Eureka của riêng mình.
+ Môn loại: 153.3 / E207KH
- Phòng Đọc: DV 58833
- Phòng Mượn: MH 11663-11664
17/. GRIFFEY, HARRIET. Sáng tạo là đại dương / Harriet Griffey; Dung Keil dịch.
- Tái bản. - H. : Thế giới, 2019. - 199tr.; 17cm
Tên sách tiếng Anh: I want to be creative
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin và ý tưởng về quá trình sáng tạo, các điều kiện
cần cho sáng tạo. Qua đó giúp chúng ta vượt qua rào cản sợ hãi sáng tạo để khám phá
những khả năng sáng tạo của mình ở những tầng sâu hơn.
+ Môn loại: 153.3 / S106T
- Phòng Đọc: DN 3260
- Phòng Mượn: MH 11845-11846
18/. HOUGH, KAREN. Ứng biến giữa đời vạn biến : Chấp nhận điều không mong
đợi để thay đổi cuộc đời / Karen Hough; Thế Anh, Như Hạnh dịch. - H. : Hồng Đức,
2020. - 164tr.; 21cm. - (Tủ sách Kỹ năng sống)
Tóm tắt: Cung cấp những lời khuyên hữu ích, những lập luận dí dỏm và những ví
dụ thực tế, giúp bạn sử dụng những kỹ thuật, bí quyết và hành vi ứng biến để sáng tạo
hơn trong công việc và cuộc sống.
+ Môn loại: 153.4 / Ư556B
- Phòng Đọc: DV 58824
- Phòng Mượn: MH 11637-11638
19/. HẠ BẤT LỤC. Những cô gái trong thành phố / Hạ Bất Lục; Tô Ngọc Hà dịch.
- H. : Dân trí, 2020. - 295tr.; 21cm
Tóm tắt: Bạn là cô gái nhỏ đang chìm đắm trong tình yêu?, hay bạn là một cô gái
mạnh mẽ, dù không có tình yêu vẫn sống vô cùng thoải mái? Bạn là ai giữa vô vàn những
cô gái sống trong thành phố này? . Đừng quá quan tâm đến việc người khác đánh giá bạn
thế nào, hãy sống theo cách mà bản thân cảm thấy tốt nhất. Làm tốt việc của mình, đi tốt
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con đường của chính mình. Bởi vì sống trong mắt người khác, chính là chuyện đáng
thương nhất trong cuộc đời này. Hy vọng bạn có thể sống đúng với bản thân, làm một
chính mình tuyệt vời nhất !.
+ Môn loại: 155.3 / NH556C
- Phòng Mượn: MH 11619-11620
20/. YANG CHANG - SOON. Thế gian càng phức tạp tôi càng muốn sống giản đơn
/ Yang Chang - Soon; Lê Thị Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 196tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách cho bạn những lời khuyên chân thành, muốn hạnh phúc phải sống
giản đơn. Giản đơn trong những lựa chọn về công việc, gia đình, cuộc đời, trong mối quan
hệ với người khác, trong điều chỉnh tâm thế và thái độ sống của bản thân.
+ Môn loại: 158 / TH250GI
- Phòng Đọc: DV 58816
- Phòng Mượn: MH 11621-11622
21/. KETS DE VRIES, MANFRED F. R.. Công thức hạnh phúc : Những suy ngẫm
về hạnh phúc / Manfred F. R. Kets de Vries; Hoàng Nam dịch. - H. : Thế giới, 2020. 161tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The happiness equation: Meditation on happiness
Tóm tắt: Trình bày quan điểm sinh học, thống kê học, tâm lý học, triết học tự cổ chí
kim và các trích dẫn từ các tác giả nổi tiếng cùng các trải nghiệm cá nhân nhằm hướng
dẫn cách thức tăng cường khả năng đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / C455TH
- Phòng Đọc: DV 58838
- Phòng Mượn: MH 11673-11674
22/. HAMMOND, CLAUDIA. Chậm lại một chút : Nghệ thuật nghỉ ngơi trong cuộc
sống hiện tại / Claudia Hammond; Trang Quách dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 382tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The art of rest
Tóm tắt: Khuyến khích các bạn suy nghĩ lại về việc nghỉ ngơi, bồi dưỡng thói quen
tốt trong giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để nâng cao chất lượng
cuộc sống.
+ Môn loại: 158.1 / CH120L
23/. ITSUKI HIROYUKI. Chỉ sống thôi là đã đủ tuyệt vời / Itsuki Hiroyuki; Nhung
Vũ dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2019. - 127tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện nhằm chia sẻ những suy nghĩ của tác giả về sự
sống của con người, về cách ứng xử với những khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, về
cách xác định và chinh phục những mục tiêu trong đời... để có một cuộc sống trọn vẹn.
+ Môn loại: 158.1 / CH300S
24/. LIÊU TRÍ PHONG. 20 - 30 tuổi, càng nhiều cố gắng, càng lắm may mắn / Liêu
Trí Phong; Đỗ Thu Thuỷ dịch. - H. : Công thương, 2020. - 242tr. : Hình vẽ; 21cm
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Tóm tắt: Giúp bạn đọc hiểu được mối quan hệ nhân - quả giữa cố gắng và may mắn
trong những năm tháng tuổi trẻ, từ đó truyền tải thông điệp: Vận may không tự nhiên đến
với ai. Nó là kết quả của quá trình vươn lên, phấn đấu không ngừng nghỉ khi đối mặt với
những vấp váp, trở ngại của tuổi thanh xuân. Chỉ có càng cố gắng, các bạn trẻ mới càng
gặp nhiều may mắn..
+ Môn loại: 158.1 / H103M
- Phòng Đọc: DV 58832
- Phòng Mượn: MH 11661-11662
25/. SHARMA, ROBIN. Làm chủ bình minh. Sống đời xuất chúng : Câu lạc bộ 5
giờ sáng / Sharma Robin; Võ Công Hùng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. 476tr.; 21cm
Tóm tắt: Dựa trên một nề nếp buổi sáng mang tính cách mạng, giúp bạn tối đa hoá
năng suất, kích hoạt sức khoẻ tối ưu khám phá ra thói quen dậy sớm đã giúp nhiều người
đạt được thành quả lớn lao, đồng thời tăng niểm hạnh phúc, sự hữu ích và cảm giác vui
sống.
+ Môn loại: 158.1 / L104CH
- Phòng Đọc: DV 58820
- Phòng Mượn: MH 11629-11630
26/. TRUNG THỰC. Mặt dày tâm đen - Mài bén trí tuệ, tu dưỡng nội tâm : Mài bén
trí tuệ, tu dưỡng nội tâm / Trung thực; Thuận Minh dịch. - H. : Công thương, 2020. 344tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn học cách mài bén trí tuệ, tu dưỡng nội tâm để trở thành
phiên bản hoàn thiện nhất của chính mình với các bài học về: tự tin vào bản thân, sống
đời độc lập, tự chủ, cẩn trọng trước hiểm hoạ, khiêm tốn, lí tính trong lời nói và hành
động,...
+ Môn loại: 158.1 / M118D
- Phòng Đọc: DV 58830
- Phòng Mượn: MH 11651-11652
27/. SPIEGEL, CYNDIE. Một năm tư duy tích cực = A year of positive thinking :
Nguồn cảm hứng, sáng suốt và can đảm mỗi ngày / Cyndie Spiegel; Kim Linh dịch. - Tp.
Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 253tr.; 17x17cm
Tóm tắt: Gồm những bài thực tập, những câu thần chú, suy ngẫm giúp bạn đối mặt
với những thử thách hàng ngày với tư duy phát triển, sự tử tế và lòng yêu thương.
+ Môn loại: 158.1 / M458N
- Phòng Đọc: DN 3259
- Phòng Mượn: MH 11843-11844
28/. MỘ NHAN CA. Mới hơn hai mươi tuổi đừng sống hết cuộc đời / Mộ Nhan Ca;
Na Bảo Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 290tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 别在二十几岁， 就过了你的一生
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Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên bổ ích dành cho lứa tuổi 20 kiếm tìm mục tiêu,
khẳng định giá trị bản thân, nỗ lực không ngừng để theo đuổi ước mơ sau này.
+ Môn loại: 158.1 / M462H
29/. HARRIS, DAN. Thiền cho người năng động & hoài nghi / Dan Harris, Jeff
Warren, Carlye Adler; Lê Duy Khương dịch; Trần Thị Mỹ Yến hiệu đính. - H. : Thế giới,
2020. - 377tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Meditation for fidgety skeptics
Tóm tắt: Đây là một câu chuyện có thật là hành trình thuần thục tiếng nói bên trong,
giảm căng thẳng mà vẫn không đánh mất chính mình và có thể trợ giúp bản thân hiệu quả.
+ Môn loại: 158.1 / TH305CH
- Phòng Đọc: DV 58818
- Phòng Mượn: MH 11625-11626
30/. HOLLIS, RACHEL. Đừng xin lỗi nữa / Rachel Hollis; Dương Thanh Trà dịch.
- H. : Thế giới, 2019. - 277tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Girl, stop apologizing: A shame-free plan for embracing and
achieving your goals
Tóm tắt: Phân tích những thói quen, hành vi hình thành nên tính cách của người
phụ nữ, đồng thời hướng dẫn thiết lập những thói quen, hành vi tốt có thể giúp chúng ta
thành công. Sách còn chỉ ra những kỹ năng cần thiết giúp bạn khám phá vũ trụ của riêng
mình, khiến mỗi ngày trôi qua là một ngày hạnh phúc.
+ Môn loại: 158.1 / Đ556X
- Phòng Đọc: DV 58815
- Phòng Mượn: MH 11617-11618
31/. TRUNG THỰC. Mặt dày tâm đen - Đối nhân tinh tế, xử thế vững vàng / Trung
Thực; Thuận Minh dịch. - H. : Công thương, 2020. - 280tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn các bí kíp: Kết thêm bạn bè; Khéo léo ứng đối với
mọi kiểu người; Làm chủ những cảm xúc tích cực khi giao lưu; Tận dụng đúng thời cơ;
Đứng trên vai người khổng lồ...
+ Môn loại: 158.2 / M118D
- Phòng Đọc: DV 58831
- Phòng Mượn: MH 11653-11654
32/. TRUNG THỰC. Mặt dày tâm đen - Nhân viên khéo léo toả sáng chốn văn phòng
/ Trung Thực; Thuận Minh dịch. - H. : Công thương, 2020. - 380tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách cung cấp cho dân công sở các phương pháp: Xây dựng mối nhân
duyên tốt tại văn phòng; Xoá bỏ hiềm khích, hợp tác cùng đồng nghiệp; Thận trọng khi
giao lưu với lãnh đạo và đồng đội; Tôn trọng uy quyền, lấy lòng cấp trên; Thể hiện thế
mạnh, đợi thời thăng tiến.
+ Môn loại: 158.7 / M118D
- Phòng Đọc: DV 58829
- Phòng Mượn: MH 11649-11650
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33/. VŨ THỊ THU HÀ. Biến đổi của đạo Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt
Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Thu Hà chủ biên, Lê Văn Tuyên, Nguyễn
Xuân Hùng.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 222tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Tôn giáo
Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở dẫn đến biến đổi đạo Tin lành tại Việt Nam. Phân tích
những biến đổi của đạo Tin lành và tác động của đạo Tin lành đến phát triển bền vững ở
Việt Nam hiện nay. Đưa ra một số khuyến nghị định hướng chính sách để phát huy giá
trị của đạo Tin lành ở Việt Nam.
+ Môn loại: 280.09597 / B305Đ
- Phòng Đọc: DV 58836
- Phòng Mượn: MH 11669-11670
34/. RIOTOR, LÉON. Các tầng địa ngục theo Phật giáo / Léon Riotor, Léofanti;
Phạm văn Tuân dịch; Lang Sa hiệu đính; Trần Trọng Dương giới thiệu. - H. : Thế giới,
2020. - 125tr.; 27cm
Tóm tắt: Sách là “chuyến du hành” đặc biệt của hai tác giả người Pháp Léon Riotor
và Léofanti qua một số ngôi chùa An Nam, “phỏng vấn” và đàm đạo với các sư trụ trì tại
đây về “địa ngục” theo Phật giáo, từ đó phần nào phản ánh đời sống văn hoá, triết học và
tâm linh của người dân bản xứ thời kỳ đầu thế kỷ 20, đặc biệt là những gì họ hình dung
và tin tưởng vào một thế giới sau cái chết. Mười hai phụ bản được các nghệ nhân người
Nhật, Pha và Ly, vẽ bằng bút sậy theo các bản khắc nổi ở chùa Báo Ân, thể hiện hình ảnh
Thập Điện Diêm Vương, không chỉ độc đáo ở góc độ mỹ thuật mà như E. Ledrain nhận
định, còn chứng tỏ mỹ thuật đã “len lỏi tới đâu trong tư duy của các nhân vật tôn giáo
quyền lực và tầng lớp thường dân”..
+ Môn loại: 294.3 / C101T
- Phòng Đọc: DL 19080
- Phòng Mượn: MH 11818-11819
35/. GREENWOOD, GESSHIN CLAIRE. Cúi lạy trước hỏi sau = Bow first, ask
questions later : Hành trình giác ngộ và tu tập Thiền tông tại Nhật Bản / Gesshin Claire
Greenwood; Châu Khánh Tâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 334tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách nói về quá trình trưởng thành của một con người, về tôn giáo, công
việc, đạo đức, và đặc biệt là về con đường truy tầm hạnh phúc. Đặt câu hỏi là chủ đề
xuyên suốt cuốn sách: Làm thế nào tôi có thể hạnh phúc? Điều gì là đúng? Tính đích thực
là gì? Độc giả sẽ được tham gia vào một hành trình khó khăn, buồn bã xen lẫn hài hước,
truyền cảm hứng, trung thực và vô cùng chân thành.
+ Môn loại: 294.3 / C510L
- Phòng Đọc: DV 58817
- Phòng Mượn: MH 11623-11624
36/. TRẦN VIỆT HÀ. An ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá / Trần Việt
Hà chủ biên, Đỗ Thanh Bình, Lương Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Thanh Hải. - H. : Chính
trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 223tr.; 21cm
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Tóm tắt: Lý luận cơ bản về an ninh con người trong bối cảnh toàn cầu hoá. Những
điểm mới về an ninh con ngưởi. Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam. Đề xuất
một số biện pháp nhằm bảo đảm an ninh con người Việt Nam hiện nay.
+ Môn loại: 323 / A105N
- Phòng Đọc: DV 58772
- Phòng Mượn: MA 23273-23274
37/. LẠI THỊ THANH BÌNH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người / Lại Thị
Thanh Bình. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 288tr.; 21cm
Tóm tắt: Một số vấn đề lý luận chung về quyền con người trong tư tưởng Hồ Chí
Minh, và phân tích giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người Việt Nam trong
thời kỳ đổi mới.
+ Môn loại: 323 / T550T
- Phòng Đọc: DV 58777
- Phòng Mượn: MA 23283-23284
38/. VŨ DƯƠNG HUÂN. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế :
Dành cho hệ đại học và sau đại học / Vũ Dương Huân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật,
2020. - 347tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Học viện Ngoại giao
Tóm tắt: Đại cương về khoa học và nghiên cứu khoa học. Phương pháp nghiên cứu
khoa học quan hệ quốc tế và hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu khoa học quan hệ quốc tế.
+ Môn loại: 327.072 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 58773
- Phòng Mượn: MA 23275-23276
39/. KIỀU THANH NGA. Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới
ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi : Sách chuyên khảo / Kiều Thanh Nga chủ biên, Trần
Thị Lan Hương, Nguyễn Thanh Hiền.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 238tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và
Trung Đông
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh mới của khu vực Trung Đông - Bắc Phi và những yếu
tố tác động đến chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ; Chính sách đối ngoại của Thổ Nhĩ
Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực Trung Đông - Bắc Phi; Tác động của chính sách đối
ngoại của Thổ Nhĩ Kỳ và quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh mới ở khu vực
Trung Đông - Bắc Phi.
+ Môn loại: 327.561 / CH312S
- Phòng Đọc: DV 58768
- Phòng Mượn: MA 23265-23266
40/. LÊ VĂN MỸ. Trung Quốc và Mỹ với an ninh Đông Á từ sau Đại hội XIX Đảng
Cộng sản Trung Quốc: Tác động và dự báo : Sách tham khảo / Lê Văn Mỹ chủ biên, Đỗ
Minh Cao, Phạm Cao Cường, Nguyễn Ánh Thuận. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 343tr.;
21cm
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ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung Quốc
Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề về Đông Á với lợi ích chiến lược của Trung Quốc
và của Mỹ; Trung Quốc và Mỹ đối với những vấn đề an ninh Đông Á hiện nay; Nhân tố
một số nước lớn khác đối với an ninh Đông Á; Tác động và dự báo về sự can dự của
Trung Quốc, Mỹ đối với an ninh Đông Á.
+ Môn loại: 327.59 / TR513QU
- Phòng Đọc: DV 58776
- Phòng Mượn: MA 23281-23282
41/. SONG HONG BING. Chiến tranh tiền tệ : Sự thống trị của quyền lực tài chính
/ Song Hong Bing; Đặng Hồng Quân dịch. - H. : Lao động, 2019. - 611tr.; 24cm
Tóm tắt: Mô tả về 17 gia tộc đã cai trị hệ thống tài chính thế giới từ thế kỷ XIX
cùng cách thức các gia tộc này kiểm soát hệ thống ngân hàng, dầu mỏ, các ngành công
nghiệp và lĩnh vực công nghiệp quốc phòng bằng cách tạo ra các công cụ tài chính, các
sự kiện lớn nhằm bá chủ thế giới hiệu quả từ thuở ban đầu cho tới hiện nay.
+ Môn loại: 332.09 / CH305TR
- Phòng Đọc: DL 18923
- Phòng Mượn: MA 23459
42/. LÊ HOÀNG NGA. Thị trường chứng khoán : Sách chuyên khảo / Lê Hoàng
Nga. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh sửa bổ sung. - H. : Tài chính, 2020. - 462tr.; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch
chứng khoán, thị trường phi tập trung, tổ chức kinh doanh chứng khoán, đạo đức nghề
nghiệp trong kinh doanh chứng khoán...
+ Môn loại: 332.64 / TH300TR
- Phòng Mượn: MA 23458
43/. HOÀNG HỒNG HIỆP. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại vùng Nam Trung Bộ Những nhân tố và sự phân bổ không gian : Sách chuyên khảo / Hoàng Hồng Hiệp chủ
biên, Châu Ngọc Hoè, Hoàng Thị Thu Hương.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 338tr.;
21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội vùng
Trung Bộ
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị của
đầu tư trực tiếp nước ngoài; những nhân tố ảnh hưởng đến sự định vị FDI tại các tỉnh
vùng Nam Trung Bộ và các quan điểm, giải pháp thu hút FDI vào vùng Nam Trung Bộ
trong bối cảnh mới.
+ Môn loại: 332.67095975 / Đ125T
- Phòng Đọc: DV 58767
- Phòng Mượn: MA 23263-23264
44/. BÙI NHẬT QUANG. Biển và tầm nhìn đại dương - Gợi ý chính sách từ trường
hợp Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines : Sách chuyên khảo / Bùi Nhật Quang. - H. : Khoa
học xã hội, 2020. - 263tr.; 21cm
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ĐTTS ghi : Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về chiến lược trong phát triển kinh tế xã
hội, chiến lược biển của Nhật Bản, chiến lược biển của Ấn Độ, chiến lược biển của
Philippines, bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 333.91 / B305V
- Phòng Đọc: DV 58766
- Phòng Mượn: MA 23261-23262
45/. HỒ CHÍ MINH. Tái bản lần thứ 13 : 19.5.1890 - 02.9.1969 / Hồ Chí Minh. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 51tr.; 13cm. - (Tác phẩm bảo vật Quốc gia)
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1965,
1968 và 1969.
+ Môn loại: 335.4346 / D300CH
- Phòng Đọc: DN 3268
- Phòng Mượn: MH 11855-11856
46/. HỒ CHÍ MINH. Đường cách mệnh / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2020. - 143tr.; 13cm. - (Tác phẩm bảo vật Quốc gia)
Tóm tắt: Tập hợp những bài giảng của Bác về quan điểm của Người trong thời kỳ
chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.
+ Môn loại: 335.4346 / Đ561C
- Phòng Đọc: DN 3270
- Phòng Mượn: MH 11859-11860
47/. HỒ CHÍ MINH. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước / Hồ Chí Minh. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 52tr.; 13cm. - (Tác phẩm bảo vật Quốc gia)
Tóm tắt: Tài liệu bao gồm lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước bằng văn bản
và đường dẫn file âm thanh của lười kêu gọi, kèm một số hình ảnh trong thời kỳ kháng
chiến chống Mỹ cứu nước.
+ Môn loại: 335.4346 / L462K
- Phòng Đọc: DN 3267
- Phòng Mượn: MH 11853-11854
48/. HỒ CHÍ MINH. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 52tr.; 13cm. - (Tác phẩm bảo vật Quốc gia)
Tóm tắt: Giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về ngày toàn quốc kháng chiến 19-121946; Văn kiện, chỉ thị của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về cuộc trường kỳ kháng
chiến của dân tộc ta.
+ Môn loại: 335.4346 / L462K
- Phòng Đọc: DN 3269
- Phòng Mượn: MH 11857-11858
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49/. LÊ PHƯỚC MINH. Tăng trưởng kinh tế và thực thi chính sách xã hội ở một số
nước châu Phi và Trung Đông : Sách chuyên khảo / Lê Phước Minh chủ biên, Đỗ Đức
Hiệp, Phạm Thị Minh Huế, Trần Hữu Đồng. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 222tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Phi và
Trung Đông
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận chính trị và thực tiễn về tăng trưởng kinh
tế và thực thi chính sách xã hội ở các quốc gia và khu vực Châu Phi - Trung Đông; Tăng
trưởng kinh tế và thực thi chính sách xã hội ở một số quốc gia Châu Phi - Trung Đông
điển hình cùng một số bài học kinh nghiệm từ khu vực Châu Phi - Trung Đông và hàm ý
chính sách cho Việt Nam.
+ Môn loại: 338.9 / T116TR
- Phòng Đọc: DV 58770
- Phòng Mượn: MA 23269-23270
50/. TRẦN ĐÌNH THIÊN. Các thành phần kinh tế Việt Nam: Vấn đề và định hướng
chính sách : Sách tham khảo / Trần Đình Thiên chủ biên, Đỗ Thế Tùng, Bùi Tất Thắng,
Phạm Quốc Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 439tr.; 24cm
Tóm tắt: Nêu lý luận và kinh nghiệm phát triển các thành phần kinh tế. Phân tích
thực trạng phát triển các thành phần kinh tế ở Việt Nam, và kiến nghị nhiều giải pháp
thiết thực nhằm củng cố, nâng cao năng lực phản ứng chính sách, phát huy hiệu quả mọi
nguồn lực theo yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao vị thế Việt Nam trong bối cảnh hội
nhập quốc tế.
+ Môn loại: 338.9597 / C101TH
- Phòng Đọc: DL 18932
- Phòng Mượn: MA 23478-23479
51/. NGUYỄN THỊ MIỀN. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam /
Nguyễn Thị Miền, Trần Thị Tuyết Lan đồng chủ biên, Võ Văn Đức.... - H. : Lý luận
Chính trị, 2020. - 183tr.; 21cm
Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; Thực
trạng đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; Định hướng và giải pháp đổi mới
mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam đến năm 2020.
+ Môn loại: 338.9597 / Đ452M
- Phòng Đọc: DV 58775
- Phòng Mượn: MA 23279-23280
52/. PHẠM THỊ LAN HƯƠNG. Bảo đảm quyền của nhóm yếu thế - Khoảng trống
pháp lý và khuyến nghị cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Lan Hương. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 200tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 6 chương với các nội dung pháp luật liên quan đến đặc thù của từng
nhóm yếu thế. Trên cơ sở chỉ ra những khoảng trống của pháp luật Việt Nam so với các
công ước quốc tế, tác gải đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách và pháp luật Việt
Nam trong giai đoạn tới.
+ Môn loại: 342.59708 / B108Đ
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- Phòng Đọc: DV 58771
- Phòng Mượn: MA 23271-23272
53/. NGUYỄN THỊ TỐ UYÊN. Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã
hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tố
Uyên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 266tr. : Bảng; 21cm
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận; quá trình hình thành, phát triển và thực trạng; quan
điểm và giải pháp hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội; các tổ
chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam và kết quả hoạt động
bảo vệ môi trường của một số tổ chức xã hội điển hình.
+ Môn loại: 344.59704 / C460CH
- Phòng Đọc: DV 58774
- Phòng Mượn: MA 23277-23278
54/. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại - Nhận thức cần thống nhất? /
Nguyễn Ngọc Hoà chủ biên, Lê Thị Sơn, Nguyễn Văn Hương.... - H. : Tư pháp, 2020. 441tr. : Bảng; 24cm
Tóm tắt: Đưa ra những phân tích, so sánh nội dung và kỹ thuật quy định vấn đề
trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong pháp luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia
trên thế giới để rút ra điểm chung trong quan niệm về bản chất của việc quy định trách
nhiệm hình sự của pháp nhân và lấy đó là cơ sở lý luận cho việc đánh giá, giải thích, kiến
nghị tiếp tục hoàn thiện các quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại
trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.
+ Môn loại: 345.597 / TR102NH
- Phòng Mượn: MA 23481
55/. Luật kinh doanh bất động sản (hiện hành) sửa đổi, bổ sung năm 2020. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 79tr.; 19cm
Tóm tắt: Trình bày luật kinh doanh bất động sản có sẳn, kinh daonh bất động sản
hình thành trong tương lai, kinh doanh dịch vụ bất động sản, quản lý nhà nước về kinh
doanh bất động sản.
+ Môn loại: 346.59704 / L504K
- Phòng Đọc: DV 58979
- Phòng Mượn: MA 23537-23538
56/. Luật doanh nghiệp (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 294tr.;
19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Doanh nghiệp bao gồm những quy định chung
và quy định cụ thể về thành lập doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp
nhà nuớc; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; nhóm công ty; tổ
chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp; tổ chức thực hiện.
+ Môn loại: 346.59707 / L504D
- Phòng Đọc: DV 58980
- Phòng Mượn: MA 23539-23540
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57/. Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự
thật, 2020. - 124tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư
với những qui định chung và qui định cụ thể.
+ Môn loại: 346.597 / L504Đ
- Phòng Đọc: DV 58981
- Phòng Mượn: MA 23541-23542
58/. Luật giám định tư pháp (hiện hành) : Sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2020. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 71tr.; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật giám định tư pháp với những qui định chung và
qui định cụ thể về giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp, người giám định
tư pháp và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, hoạt động giám định tư pháp, chi phí
giám định tư pháp, chế độ, chính sách trong hoạt động giám định tư pháp...
+ Môn loại: 347.597 / L504GI
- Phòng Đọc: DV 58982
- Phòng Mượn: MA 23543-23544
59/. LÊ XUÂN SANG. Rủi ro tài chính - ngân sách: Lý luận, thực tiễn và giải pháp
chính sách cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Lê Xuân Sang chủ biên, Phạm Sỹ An, Lê
Văn Hùng.... - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 275tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về rủi ro tài chính - ngân sách quốc
gia trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; kinh nghiệm quốc tế trong
ngăn chặn và xử lý các rủi ro tài chính - ngân sách; thực trạng và các giải pháp giảm thiểu
rủi ro tài chính - ngân sách ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới.
+ Môn loại: 352.409597 / R510R
- Phòng Đọc: DL 18935
- Phòng Mượn: MA 23484-23485
60/. NGUYỄN HIỆP THƯƠNG. Đại cương công tác xã hội trường học / Nguyễn
Hiệp Thương chủ biên, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Văn Tư.... - H. : Giáo dục Việt Nam,
2020. - 153tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung của công tác xã hội trường học, cơ sở lý
luận của công tác xã hội trường học, hệ thống trường học và một số vấn đề nổi cộm trong
trường học hiện nay. Một số mô hình và phương pháp, kỹ năng công tác xã hội trợ giúp,
can thiệp cho học sinh trong trường học.
+ Môn loại: 361.3 / Đ103C
- Phòng Đọc: DL 18952
- Phòng Mượn: MA 23512-23513
61/. TANAKA YOSHITAKA. Cải cách giáo dục Việt Nam - Liệu có thực hiện được
"lấy học sinh làm trung tâm"? : Những gợi ý cho cải cách giáo dục ở Việt Nam trong thời
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đại toàn cầu / Tanaka Yoshitaka; Nguyễn Quốc Vương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam,
2020. - 323tr.; 24cm
Tóm tắt: Tiếp cận các vấn đề giáo dục mà Việt Nam đang đối mặt từ quan điểm "
giờ học" và khảo sát nguyên nhân; Phân tích khái quát về cuộc cải cách giáo dục do Chính
phủ Việt Nam tiến hành và các vấn đề của nó; Đề xuất biện pháp cần thiết để thực hiện
thành công việc nâng cao chất lượng giáo dục.
+ Môn loại: 370.9597 / C103C
- Phòng Đọc: DL 18953
- Phòng Mượn: MA 23514-23515
62/. VŨ DUY MỀN. Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858 / Vũ
Duy Mền chủ biên, Nguyễn Hữu Tâm, Trần Thị Vinh. - H. : Khoa học xã hội, 2020. 614tr. : Bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học
Tóm tắt: Nghiên cứu về giáo dục Nho học và Phật học ở Việt Nam trước thế kỷ X.
Trình bày về tổ chức giáo dục, các khoa thi, chính sách sử dụng đại khoa của nhà nước
quân chủ, những đóng góp của các vị đại khoa, những tấm gương điển hình của thầy và
trò từ thế kỷ X đến năm 1858.
+ Môn loại: 370.9597 / L302S
- Phòng Đọc: DL 18951
- Phòng Mượn: MA 23510-23511
63/. ĐOÀN NÔ. Văn hoá dân gian châu thổ Cửu Long : Sách tham khảo / Đoàn Nô.
- H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 311tr.; 21cm
Tên thật tác giả: Đoàn Văn Nô
Tóm tắt: Sách khái quát vùng đất, con người, các địa danh nhân gian, biệt danh
nhân gian tiêu biểu, văn hoá lúa nước, ẩm thực truyền thống, tín ngưỡng tâm linh, tinh
thần của người dân trong vùng,...
+ Môn loại: 398.095978 / V115H
- Phòng Đọc: DV 58785
- Phòng Mượn: MA 23300-23301
64/. VŨ DUNG. Tự học tiếng Anh cấp tốc / Vũ Dung, Vũ Thuỷ; Jack Crean hiệu
đính. - H. : Dân trí, 2020. - 263tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những chủ đề, tình huống giao tiếp thường gặp trong cuộc sống
hàng ngày: Chào hỏi, gặp gỡ, giới thiệu, tạm biệt, thời gian, ngày tháng... bằng tiếng Anh.
+ Môn loại: 428 / T550H
- Phòng Đọc: DV 58801
- Phòng Mượn: MB 7843-7844
65/. VŨ DUNG. Danh từ trong tiếng Anh / Vũ Dung, Vũ Thuỷ; Jack Crean hiệu
đính. - H. : Dân trí, 2020. - 287tr.; 21cm
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Tóm tắt: Bao gồm các loại danh từ, giống của danh từ, số nhiều của danh từ, cách
thành lập danh từ, chức năng của danh từ, cách sử dụng danh từ với động từ, cụm danh
từ và cum danh động từ...
+ Môn loại: 428.2 / D107T
- Phòng Đọc: DV 58802
- Phòng Mượn: MB 7845-7846
66/. HACKERS. Hackers TOEIC start reading = Hackers toeic start reading : 30
phút tự học TOEIC mỗi ngày / Hackers, David Cho; Phan Điệu dịch. - H. : Dân trí, 2020.
- 585tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp các kiến thức trọng tâm, chiến lược làm bài cùng kế hoạch
học tập được gói trọn trong bốn tuần giúp tối đa hoá thời gian nâng cao trình độ học tiếng
Anh và kỹ năng làm bài cho người học.
+ Môn loại: 428.4 / H102T
- Phòng Đọc: DL 18957
- Phòng Mượn: MB 7863
67/. Tự học tiếng Đức cho người mới bắt đầu : Giáo trình tự học hoàn chỉnh nhất.
Phát triển cả 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết / Paul Coggle, Heiner Schenke, Nguyễn
Hoàng Vĩnh Lộc, Nguyễn Lưu Bảo Đoan. - H. : Hồng Đức, 2020. - 317tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 24 bài hội thoại kèm phần từ vựng, giải thích từ và ngữ pháp đơn
giản trong tiếng Đức.
+ Môn loại: 438 / T550H
- Phòng Đọc: DV 58799
- Phòng Mượn: MB 7839-7840
68/. TRỊNH THẾ THẮNG. Tự học tiếng Thái cho người mới bắt đầu : Phát triển 4
kỹ năng nghe, nói, đọc, viết / Trịnh Thế Thắng. - H. : Hồng Đức, 2020. - 273tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 15 bài học kèm phần từ vựng, ngữ pháp, bài tập, bảng mẫu tự chữ
viết Thái.
+ Môn loại: 495.91 / T550H
- Phòng Đọc: DV 58800
- Phòng Mượn: MB 7841-7842
69/. NGUYỄN THANH QUANG. Một số vấn đề về chữ Quốc ngữ / Nguyễn Thanh
Quang, Gioan Võ Đình Nghệ. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 327tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nội dung quan trọng của cuộc hội thảo, nhân kỷ niệm
400 năm ra đời chữ Quốc ngữ (1618- 2018), một số bài viết như: Nơi dạy chữ Quốc ngữ
đầu tiên của các giáo sĩ phương Tây, những bản tường trình đầu tiên về khu truyền giáo
Đàng Trong và " chữ Quốc ngữ Tiền Đắc Lộ", ...
+ Môn loại: 495.92209 / M458S
- Phòng Đọc: DV 58798
- Phòng Mượn: MB 7837-7838
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70/. HART - DAVID, ADAM. Thuyết minh trực quan nhất về khoa học = Science:
The definitive visual guide / Adam Hart - David; Dịch: Nguyễn Trung Hiếu, Đào Quốc
Minh.... - H. : Dân trí, 2020. - 512tr. : Ảnh; 30cm. - (Tủ sách Khoa học)
Tóm tắt: Sách kể lại câu chuyện lịch sử khoa học xuyên suốt từ phát minh bánh xe
đến giải pháp khí hậu của thế kỉ 21; cập nhật những tiến bộ khoa học mới nhât về khám
phá không gian, khoa học trái đất, robot và công nghệ sinh học.
+ Môn loại: 509 / TH528M
- Phòng Tra cứu: TC 4526
71/. VŨ MINH THÀNH. Vật liệu Compozit Cacbon-Cacbon : Công nghệ chế tạo
và ứng dụng / Vũ Minh Thành chủ biên, Đào Thế Nam, Đoàn Tuấn Anh.... - H. : Khoa
học và Kỹ thuật, 2020. - 295tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Nguyên tử Cacbon và các đặc trưng liên kết; Đặc trưng
cấu trúc và tính chất của các dạng Cacbon khác nhau; Sản xuất sợi Cacbon; Cấu trúc và
tính chất sợi Cacbon; Nền Cacbon và các phương pháp chế tạo vật liệu Compozit CacbonCacbon; Cấu trúc và tính chất của vật liệu Compozit Cacbon-Cacbon; Và các phương
pháp kiểm tra đánh giá vật liệu Compozit Cacbon-Cacbon.
+ Môn loại: 546 / V124L
- Phòng Đọc: DV 58807
- Phòng Mượn: MC 6007-6008
72/. NGUYỄN VĂN SINH. Phân tích hệ thống, mô hình hoá và mô phỏng trong
sinh thái học / Nguyễn Văn Sinh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 185tr.
: Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt
Nam)
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu cơ sở lý thuyết phân tích hệ thống, mô hình hoá và mô phỏng
trong lĩnh vực sinh thái học; Mô hình hoá và mô phỏng hệ động; Phần mềm MM&S công cụ phân tích, mô hình hoá và mô phỏng hệ động; Phân tích, mô hình hoá và mô
phỏng một số hệ động trong lĩnh vực sinh thái học với phần mềm MM&S; Một số ví dụ
phân tích, mô hình hoá và mô phỏng một số hệ động trong các lĩnh vực khác với phần
mềm MM&S.
+ Môn loại: 577 / PH121T
- Phòng Đọc: DL 18974
- Phòng Mượn: MC 6018-6019
73/. HIROMI SHINYA. Enzyme chống lão hoá = The rejuvenation enzyme / Hiromi
Shinya; Huỳnh Ngọc Trụ dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 209tr. : Hình vẽ;
21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức, bí quyết để có được sự trẻ trung thực sự bằng
việc nâng cao sức mạnh enzyme và giới thiệu những phương pháp kích hoạt Enzyme
chống lão hoá để bảo vệ sức khoẻ như: Khôi phục tuổi thanh xuân bằng phương pháp tự
nhiên, hiểu được hệ thống tái chế tự động của Enzyme trong cơ thể, những khoáng chất
cần thiết để tái tạo Enzyme, sự nguy hiểm của những sản phẩm làm từ sữa, thụt rửa ruột
-17-

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2020

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

bằng cafe Enema để tái tạo Enzyme, phương pháp matxa để thải độc và làm sạch đường
ruột.
+ Môn loại: 612 / E204CH
- Phòng Đọc: DV 58946
- Phòng Mượn: ME 7950-7951
74/. HIROMI SHINYA. Nhân tố vi sinh = The microbe factor : Hệ miễn dịch bẩm
sinh của bạn và cuộc cách mạng về sức khoẻ đang đến / Hiromi Shinya; Dịch: Huỳnh
Ngọc Trụ, Nguyễn Thị Hoàng Oanh. - Tái bản, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2020. - 248tr.; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu khoa học về hệ miễn dịch tự nhiên và chương trình Shinya
Biozyme trong công cuộc chăm sóc sức khoẻ gồm: Quan điểm mới về cơ thể con người,
cuộc chiến với các vi sinh vật, hệ miễn dịch bẩm sinh của bạn, cuộc thí nghiệm lớn về
dinh dưỡng và sức khoẻ, làm trẻ hoá ở cấp độ tế bào, phương pháp nhịn đói Shinya và
hướng dẫn thực hành để tăng cường hệ miễn dịch bẩm sinh...
+ Môn loại: 612.3 / NH121T
- Phòng Đọc: DV 58947
- Phòng Mượn: ME 7952-7953
75/. REICHEL, LORI A.. Dậy thì ơi chào mi! : Siêu cẩm nang cho tất cả những ai
đã, đang và sắp phải trải qua những thay đổi của tuổi dậy thì / Lori A. Reichel; Thành
Khang, Khánh Linh dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm 500 câu hỏi về tuổi dậy thì mà bất cứ đứa trẻ nào cũng thắc mắc
muốn biết, xoay quanh tuổi dậy thì của cả con gái và con trai, những điều cần biết về việc
mang thai và em bé, cùng một số giải đáp cho các vấn đề liên quan khác.
+ Môn loại: 612.6 / D126TH
- Phòng Mượn: ME 7925-7926
76/. STEPHENS, GIN. Nhịn ăn gián đoạn = Intermittent fasting : Phương pháp giảm
cân an toàn và khoa học được yêu thích nhất / Gin Stephens; Nguyên Phạm dịch. - H. :
Thế giới, 2020. - 247tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Delay, don''t deny
Tóm tắt: Mô tả cách giúp bạn thoát khỏi một vòng luẩn quẩn không có hồi kết của
việc giảm cân. Đưa ra chiến lược giảm cân có tên gọi là nhịn ăn gián đoạn và hướng dẫn
bạn cách thực hiện giúp giảm cân an toàn, khoa học và hiệu quả.
+ Môn loại: 613.2 / NH311Ă
- Phòng Đọc: DV 58845
- Phòng Mượn: ME 7938-7939
77/. BRINK, ALEXIS. Jin Shin - Chạm để chữa lành : Nghệ thuật chữa bệnh bằng
ngón tay của người Nhật / Alexis Brink; Khanh Trần dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 238tr.
: Ảnh; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The art of Jin Shin: The Japanese practice of healing with your
fingertips
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Tóm tắt: Cung cấp một dẫn nhập cơ bản về nền tảng và những nguyên tắc của nghệ
thuật Jin Shin, giúp bạn có những kiến thức để tự thực hành - với các bài tập từ chỉ cần
giữ một ngón tay trong vài phút đến dành hai mươi phút để hài hoà một mô hình lưu thông
cụ thể về kết nối cơ thể, tâm trí, tinh thần tạo thói quen hàng ngày.
+ Môn loại: 615.8 / J311SH
- Phòng Đọc: DL 18992
- Phòng Mượn: ME 7966-7967
78/. LÊ TRƯỜNG GIANG. Độc chất trong thực phẩm và một số phương pháp định
tính và định lượng / Lê Trường Giang chủ biên, Đào Hải Yến. - H. : Khoa học Tự nhiên
và Công nghệ, 2018. - 234tr. : Minh hoạ; 24cm
Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thực phẩm, các nguy cơ và tác động của chất độc
trong thực phẩm đối với sức khoẻ con người; Phương pháp phân tích hiện đại các chất
độc trong thực phẩm. Cách thức phát hiện, phân tích các hoá chất bảo vệ thực vật, hợp
chất Polyfluoroalkyl, hợp chất Phthalates và Polycyclic Aromatic Hydrocarbons trong
thực phẩm.
+ Môn loại: 615.9 / Đ451CH
- Phòng Đọc: DL 19004
- Phòng Mượn: ME 7990-7991
79/. CARR, ALLEN. Cai thuốc lá dễ dàng cùng Allen Carr = Allen Carr''s easy way
to stop smoking : Trở thành người không hút thuốc hạnh phúc suốt đời / Allen Carr; Duy
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 261tr.; 23cm
Tên sách tiếng Anh: The easy way for women to stop smoking
Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp cai thuốc lá của Allen Carr đã được chia
sẻ và thành công với một nhóm người đã từng đọc cuốn sách này.
+ Môn loại: 616.86 / C103TH
- Phòng Đọc: DL 19001
- Phòng Mượn: ME 7984-7985
80/. LƯƠNG VĂN HẢI. Kết cấu nổi siêu lớn : Phân tích và ứng dụng / Lương Văn
Hải chủ biên, Nguyễn Xuân Vũ. - H. : Xây dựng, 2020. - 138tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu ưu, nhược điểm và ứng dụng của kết cấu nổi siêu lớn. Lý thuyết
về tấm nổi. Phương pháp phần tử biên và phần tử chuyển động ứng dụng cho các bài toán
thuỷ đàn hồi cùng kết quả số tính toán, phân tích ưu điểm, tính chính xác của hai phương
pháp trên.
+ Môn loại: 621.2 / K258C
- Phòng Đọc: DL 19070
- Phòng Mượn: MD 9664-9665
81/. NGUYỄN THƯỢNG BẰNG. Hướng dẫn đồ án môn học Thiết kế nhà máy thuỷ
điện / Nguyễn Thượng Bằng, Chu Tiến Đạt, Nguyễn Đức Hạnh. - H. : Xây dựng, 2020. 128tr. : Minh hoạ; 27cm
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Tóm tắt: Trình bày các nội dung về lựa chọn thiết bị chính và phụ của nhà máy thuỷ
điện như chọn số tổ máy, chọn kiểu tua bin, vẽ đường đặc tính tổng hợp chính của tua
bin... và các vấn đề trong thiết kế nhà máy thuỷ điện.
+ Môn loại: 621.31 / H561D
- Phòng Đọc: DL 19064
- Phòng Mượn: MD 9655-9656
82/. NGUYỄN ANH DŨNG. Bảo trì công trình xây dựng / Nguyễn Anh Dũng,
Nguyễn Ngọc Thắng. - H. : Xây dựng, 2020. - 176tr.; 27cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Thuỷ lợi. Bộ môn Xây dựng Dân dụng và Công Nghiệp
Tóm tắt: Tổng quan về công tác bảo trì công trình xây dựng; Cơ sở pháp lý và khoa
học của công tác bảo trì công tác xây dựng ở Việt Nam; Lập quy trình bảo trì công trình
xây dựng; Quản lý chất lượng công tác bảo trì công trình xây dựng.
+ Môn loại: 624 / B108TR
- Phòng Đọc: DL 19067
- Phòng Mượn: MD 9661-9662
83/. HOÀNG NAM. Gió và tác động của gió lên công trình / Hoàng Nam. - H. : Xây
dựng, 2020. - 209tr. : Minh hoạ; 25cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về các đặc trưng của gió trong thiết kế
công trình; Tải trọng gió và khí động lực học vật cản đứng; Phản ứng của công trình dưới
tác dụng của tải trọng gió; Các hiện tượng khí đàn hồi; thiết kế công trình chịu tải trọng
gió.
+ Môn loại: 624.1 / GI-400V
- Phòng Đọc: DL 18983
- Phòng Mượn: MD 9639-9640
84/. LƯƠNG VĂN HẢI. Phương pháp phần tử chuyển động = Moving element
method / Lương Văn Hải chủ biên, Trần Minh Thi, Cao Tấn Ngọc Thân. - H. : Xây dựng,
2020. - 180tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Tổng quan về phương pháp phần tử chuyển động. Lý thuyết về phương
pháp phần tử chuyển động và ứng dụng cho các bài toán dầm và bài toán tấm cùng các ví
dụ số thể hiện những thuận lợi, độ tin cậy và tính áp dụng của phương pháp phần tử
chuyển động.
+ Môn loại: 624.1 / PH561PH
- Phòng Đọc: DL 19066
- Phòng Mượn: MD 9659-9660
85/. HOÀNG PHƯƠNG HOA. Giáo trình khai thác và thí nghiệm cầu : Dành cho
học viên các trường Đại học và Cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình
giao thông / Hoàng Phương Hoa. - H. : Xây dựng, 2020. - 302tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá và nêu các bước tiến hành đối với công tác quản lý
khai thác; Công tác thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định; Công tác sửa chữa và gia cố, tăng
cường đối với công trình cầu giao thông.
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+ Môn loại: 624.2071 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 19065
- Phòng Mượn: MD 9657-9658
86/. NGUYỄN THỊ HUỆ. Ứng dụng vật liệu Titan Dioxit (TiO2) trong xử lý ô nhiễm
môi trường / Nguyễn Thị Huệ chủ biên, Vũ Thị Thu Hà. - H. : Khoa học Tự nhiên và
Công nghệ, 2020. - 258tr. : Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách chuyên khảo Tài nguyên thiên
nhiên và Môi trường Việt Nam)
Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về vật liệu titan dioxit - phương pháp tổng hợp và một số tính
chất; Tình hình nghiên cứu và ứng dụng của vật liệu TiO2 và TiO2 pha tạp (Doping)
trong xử lý môi trường; Vật liệu TiO2 - chế tạo và đặc trưng tính chất; Vật liệu TiO2 pha
tạp - tổng hợp và đặc trưng tính chất; Ứng dụng vật liệu TiO2 đã tổng hợp trong xử lý
môi trường...
+ Môn loại: 628.1 / Ư556D
- Phòng Đọc: DL 18973
- Phòng Mượn: MD 9623-9624
87/. PEAKE, TIM. Hỏi một phi hành gia = Ask an astronaut: my guide to life in
space : Bạn biết gì về cuộc sống trong không gian / Tim Peake; Đặng Thu Thuỷ dịch. H. : Dân trí, 2020. - 288tr.; 24cm
Tóm tắt: Bạn có bao giờ thắc mắc, đi vệ sinh trong vũ trụ như nào không nhỉ?
Những câu hỏi đầy thú vị về vũ trụ, cuộc sống trong không gian, về du hành lên vũ trụ...
được phi hành gia Tim Peake trả lời một cách thấu đáo, hài hước nhưng cũng hết sức
khoa học. Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu thêm về cuộc sống của các nhà du hành vũ trụ.
+ Môn loại: 629.450092 / H428M
- Phòng Đọc: DL 18988
- Phòng Mượn: MD 9648-9649
88/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống / Nhiều tác giả; Trần Thị Thuỳ Linh
dịch; Trần Giang Sơn hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 4 tập : Hình ảnh minh hoạ;
24cm
T.1. - 111tr.
Tóm tắt: Giới thiệu Nhà bếp thông minh với những sáng tạo, bí quyết trong việc
dùng các dụng cụ nhà bếp sẵn có để chế biến món ăn đơn giản, dễ làm, tốt cho sức khoẻ.
Nhanh chóng tiết kiệm thời gian và công sức nhưng hiệu quả cao, và với những suy nghĩ
sáng tạo, biến đồ phế thải thành đồ dùng hữu ích, cũng như việc vệ sinh, dọn dẹp vật dụng
trong gia đình một cách hữu hiệu.
+ Môn loại: 640 / NH556Y
- Phòng Đọc: DL 18976
- Phòng Mượn: MD 9625-9626
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89/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống / Nhiều tác giả; Trần Thị Thuỳ Linh
biên dịch; Trần Giang Sơn hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 4 tập : Hình ảnh minh
hoạ; 24cm
T.2. - 109tr.
Tóm tắt: Giới thiệu Nhà bếp thông minh với những phương cách chế biến món ăn
tiết kiệm, đơn giản, dễ làm, dễ nhớ, tốt cho sức khoẻ. Nhanh chóng tiết kiệm thời gian và
công sức nhưng hiệu quả cao. Tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, và với những suy
nghĩ sáng tạo, biến đồ phế thải thành đồ dùng hữu ích. Những kinh nghiệm lau chùi vệ
sinh và dọn dẹp những vật dụng gia đình.
+ Môn loại: 640 / NH556Y
- Phòng Đọc: DL 18977
- Phòng Mượn: MD 9627-9628
90/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống / Nhiều tác giả; Lê Trung Hiếu dịch;
Trần Giang Sơn hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 4 tập : Hình ảnh minh hoạ; 24cm
T.3. - 109tr.
Tóm tắt: Giới thiệu Thực đơn Vua đầu bếp, với những món ăn tự làm nhanh gọn,
đơn giản, tốt cho sức khoẻ. Nhanh chóng tiết kiệm thời gian và công sức nhưng hiệu quả
cao. Tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, và với những suy nghĩ sáng tạo, biến đồ phế
thải thành đồ dùng hữu ích. Phép màu lau chùi vệ sinh: mẹo rửa lưới chống muỗi, cách
biến đồ thuỷ tinh sáng như gương.
+ Môn loại: 640 / NH556Y
- Phòng Đọc: DL 18978
- Phòng Mượn: MD 9629-9630
91/. Những ý tưởng tuyệt vời trong cuộc sống / Nhiều tác giả; Lê Trung Hiếu biên
dịch; Trần Giáng Sơn hiệu đính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 4 tập : Hình ảnh minh hoạ;
24cm
T.4. - 108tr.
Tóm tắt: Giới thiệu Thực đơn Vua đầu bếp, với những món ăn tự làm nhanh gọn,
đơn giản, tốt cho sức khoẻ. Nhanh chóng tiết kiệm thời gian và công sức nhưng hiệu quả
cao. Tận dụng phế thải bảo vệ môi trường, và với những suy nghĩ sáng tạo, biến đồ phế
thải thành đồ dùng hữu ích. Phép màu lau chùi vệ sinh với mẹo rửa lưới chống muỗi, cách
biến đồ thuỷ tinh sáng như gương.
+ Môn loại: 640 / NH556Y
- Phòng Đọc: DL 18979
- Phòng Mượn: MD 9631-9632
92/. NGÔ CAM LÂM. Cha mẹ khôn khéo không thiếu mưu mẹo = Good mother
always has good methods : 14 thủ thuật tâm lý học giúp con cái tự giác, cha mẹ an nhàn
/ Ngô Cam Lâm, Đặng Tiểu Lan; Phạm Thị Thanh Vân dịch. - H. : Lao động, 2020. 364tr.; 24cm. - (Bộ sách Nuôi dạy con. Skill - Làm cha mẹ)

-22-

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 11/ 2020

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần 1 giúp cho các bậc phụ huynh có phương pháp
đúng đắn để dạy con. Phần 2 có phương pháp giáo dục giúp trẻ trưởng thành tốt hơn. Phần
3 phương pháp giáo dục tốt sẽ cải thiện mối quan hệ giữa bạn và con cái ra sao.
+ Môn loại: 649 / CH100M
- Phòng Đọc: DL 19002
- Phòng Mượn: ME 7986-7987
93/. TRÚC THY. Nghe cô Thy kể chuyện : Bí quyết giúp trẻ tự tin / Trúc Thy. - H.
: Lao động, 2020. - 207tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả chia sẻ với các phụ huynh nguyên nhân của chứng tự ti ở trẻ cũng
như phương pháp giúp trẻ em vượt qua được sự rụt rè, trở nên dạn dĩ, tự tin và bản lĩnh
hơn trong cuộc sống.
+ Môn loại: 649 / NGH200C
- Phòng Mượn: ME 7921-7922
94/. VIÊN MAI. Phụ huynh khôn ngoan giả vờ ngốc nghếch : 81 quy tắc trái với lẽ
thường giúp con tự lập / Viên Mai; Trương Thị Hảo dịch. - H. : Lao động, 2020. - 275tr.;
23cm. - (Bộ sách Nuôi dạy con. Skill - Làm cha mẹ)
Tên sách tiếng Anh: Whatever you think, think the opposite: A wise mother is like
a fool - Growing up with children
Tóm tắt: Sách ghi chép lại hành trình cùng con khôn lớn, từ khi mang thai tới khi
con trưởng thành của một bà mẹ "lười biếng" và "ngốc nghếch". Nhằm hướng tới mục
tiêu duy nhất giúp con có cơ hội tự lập, sống có trách nhiệm, nhân văn và biết yêu thương
mọi người.
+ Môn loại: 649 / PH500H
- Phòng Đọc: DL 19003
- Phòng Mượn: ME 7988-7989
95/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA. Cuộc chiến tuổi dậy thì : Dạy con thời @ /
Nguyễn Thị Phương Hoa. - In lần thứ 8. - H. : Phụ nữ, 2020. - 228tr. : Tranh vẽ; 19cm
Tóm tắt: Những ghi chép cùng những tâm sự và chia sẻ của tác giả trong quá trình
nuôi dạy con trai trải qua thời dậy thì, qua đó giúp các bậc cha mẹ có thêm những kinh
nghiệm và bí quyết trong việc nuôi dạy con, cùng con trải qua tuổi dậy thì.
+ Môn loại: 649 / C514CH
- Phòng Đọc: DV 58805
- Phòng Mượn: ME 7927-7928
96/. BRIDGES, CLAIRE. Kích hoạt các "Nguyên tố sáng tạo" để thành công trong
kinh doanh = In your creative element the formula for creative success in business : Bộ
công cụ toàn diện giúp phát triển động lực sáng tạo ở mỗi cá nhân / Claire Bridges; Bùi
Thị Ngọc Hương dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 330tr.; 24cm
Tóm tắt: Với quyển sách này, tác giả sẽ khơi dậy tiềm năng sáng tạo bên trong bạn,
giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp và hạnh phúc hơn trong cuộc sống.
+ Môn loại: 650.1 / K302H
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- Phòng Đọc: DL 18919
- Phòng Mượn: MA 23450-23451
97/. KAHANE, ADAM. Cộng tác với kẻ thù = Collaborating with the enemy: How
to work with people you don''t agree with or like or trust : Chuyển hoá mâu thuẫn thành
hợp tác thành công với những người khó ưa, không hợp ý và không đáng tin cậy / Adam
Kahane, Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 167tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày lý thuyết và các phương pháp thực hành cộng tác linh hoạt. Tìm
hiểu tại sao cộng tác lại là điều cần thiết và đưa ra gợi ý cách thức để quyết định khi nào
thì cộng tác, ép buộc, thích ứng hay rời bỏ. Chỉ rõ những hạn chế của cộng tác thông
thường qua xung đột, liên kết, thử nghiệm và tham gia vào cuộc chơi.
+ Môn loại: 650.1 / C455T
- Phòng Đọc: DV 58783
- Phòng Mượn: MA 23297-23298
98/. LÝ VĂN DŨNG. Toả sáng nơi công sở : Làm khó bạn không phải công việc,
mà là cách làm việc / Lý Văn Dũng; Thu Thuỷ dịch. - H. : Lao động, 2018. - 360tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 58 tuyệt chiêu giúp bạn toả sáng nơi công sở từ trạng thái tâm
lí, kế hoạch, hành động, nắm bắt thời gian, sắp xếp, hiệu xuất, mối quan hệ đến tự hoàn
thiện bản thân, qua đó mang lại hiệu quả công việc và tinh thần hạnh phúc cho người đi
làm đặc biệt là người làm ở công sở.
+ Môn loại: 650.1 / T401S
99/. LESTER, DAVID. Họ đã khởi nghiệp thế nào ? = How they started: How 30
good ideas become great businesses : Câu chuyện khởi nghiệp của 30 doanh nghiệp thành
công / David Lester; Trương Ngọc Thuyên dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 320tr.; 24cm
Tóm tắt: Để khởi nghiệp thành công, những nhà sáng lập trong cuốn sách này không
cần tiền, trình độ giáo dục, hay sự trợ giúp từ người thân. Cái họ có là một ý tưởng rõ
ràng về một sản phẩm hay dịch vụ mà thị trường cần và chưa tồn tại trước khi họ khởi
nghiệp. Một số thứ khác họ cần là khát vọng mạnh mẽ, năng lượng, lòng tin và khả năng
chịu đựng, khả năng phán đoán tốt...Hãy xem họ đã khởi nghiệp thế nào? và sau đó viết
nên câu chuyện thành công của chính bạn!.
+ Môn loại: 658.1 / H400Đ
- Phòng Đọc: DL 18931
- Phòng Mượn: MA 23476-23477
100/. HOGAN, TOM. Start - up theo cách của bạn = The ultimate star - up guide :
Hành trình khởi nghiệp từ gọi vốn đến IPO hoặc bán lại công ty / Tom Hogan, carol
Broadbent; Phí Mai dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 404tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về các bước khởi nghiệp từ A đến Z; Những cái bẫy
thất bại, trước và sau khi công ty ra mắt cùng với " mẹo" vượt bẫy...
+ Môn loại: 658.1 / ST109U
- Phòng Đọc: DV 58782
- Phòng Mượn: MA 23295-23296
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101/. Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đồng chủ
biên: Đặng Đình Đào, Nguyễn Đức Hiệp, Nguyễn Thị Diệu Chi.... - H. : Dân trí, 2020. 503tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách tập trung vào những vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn
nhân lực logistics ở Việt Nam và các kinh nghiệm quốc tế.
+ Môn loại: 658.3 / QU105TR
- Phòng Đọc: DL 18933
- Phòng Mượn: MA 23480
102/. SUTHERLAND, LISETTE. Làm việc từ xa, từ A đến Z = Work together
anywhere : Kỹ năng, công cụ và bí kíp thành công cho các nhóm làm việc trực tuyến /
Lisette Sutherland, K. Janene Nelson; Ngọc Châu, Huy Nguyễn dịch. - H. : Lao động,
2020. - 396tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm 4 phần: Phần 1 nêu lý do vì sao cả người lao động và người sử
dụng lao động nên lựa chọn làm việc từ xa. Phần 2 hướng dẫn cho cá nhân làm việc từ
xa. Phần 3 hướng dẫn cơ bản về quản lý đội ngũ từ xa. Phần 4 đưa ra bức tranh toàn cảnh
về quản lý nhóm từ xa.
+ Môn loại: 658.3 / L104V
- Phòng Đọc: DL 18921
- Phòng Mượn: MA 23454-23455
103/. TRUNG THỰC. Mặt dày tâm đen - Trở thành nhà quản lí linh hoạt và quyết
đoán / Trung Thực; Thuận Minh dịch. - H. : Công thương, 2020. - 240tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách cung cấp các cách thức như: Thiết lập quyền uy nơi công sở; Cắt đặt
nhân sự, sử dụng nhân tài; Thu phục nhân tâm, bồi dưỡng tâm phúc; Đề ra các quy định
hợp lý , giúp nhà quản lý lãnh đạo tốt hơn.
+ Môn loại: 658.4 / M118D
- Phòng Đọc: DV 58828
- Phòng Mượn: MA 23318-23319
104/. WINDPASSINGER, NICOLAS. Internet vạn vật (IOT) - Chuyển đổi số hay
là chết = Internet of things: Digitize or die / Nicolas Windpassinger; Hồ Thị Hương Giang,
Nguyễn Thị Ngân Hà dịch. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2020. - 311tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách nêu lên tác động của IoT làm thay đổi phương thức hoạt động của
các doanh nghiệp với các chiến lược tái thiết, chiến lược chiếm lĩnh thị trường... Đăc biệt
nội dung giới thiệu cụ thể chiến lược chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp tham khảo để
vận dụng cho mình gồm các bước từ chiền lược, lập danh mục đầu tư, đến chuyển đổi mô
hình kinh doanh và tổ chức.
+ Môn loại: 658.4 / I-312V
- Phòng Đọc: DV 58781
- Phòng Mượn: MA 23293-23294
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105/. APPELO, JURGEN. Khởi nghiệp tinh gọn, mở rộng linh hoạt, tăng trưởng đột
phá = Startup, Scaleup, screwup : Bộ công cụ giúp doanh nghiệp đáp ứng thách thức và
đổi mới liên tục / Jurgen Appelo; Lê Trường An dịch. - H. : Lao động, 2020. - 297tr.;
24cm
Tóm tắt: Với nhiều phỏng vấn từ một nhóm các công ty khởi nghiệp và tăng trưởng
bứt phá quốc tế cùng bộ sưu tập các ví dụ, nguyên tắc và phương pháp thực hiện, quyển
sách chứa đựng những lời khuyên giúp giải quyết trực tiếp các thách thức mà doanh nhân
và người khởi nghiệp phải đối mặt.
+ Môn loại: 658.4 / KH452NGH
- Phòng Đọc: DL 18920
- Phòng Mượn: MA 23452-23453
106/. PHÓ NHAM. Tư duy cộng đồng = Community thinking : Xây dựng doanh
nghiệp như một cộng đồng để phát triển bền vững và kiến tạo khách hàng trung thành /
Phó Nham; Thanh Vân dịch. - H. : Công thương, 2020. - 289tr. : Hình vẽ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những bí kíp, bài học kinh nghiệm và giải pháp giúp bạn xử lí
các vấn đề đau đầu gặp phải khi phát triển sản phẩm và tạo dựng cộng đồng khách hàng.
+ Môn loại: 658.8 / T550D
- Phòng Đọc: DV 58787
- Phòng Mượn: MA 23304-23305
107/. NGUYỄN DƯƠNG. Trải nghiệm khách hàng xuất sắc : Con đường xây dựng
lợi thế cạnh tranh vượt trội trong thời đại số / Nguyễn Dương. - H. : Thế giới, 2020. 343tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu đến bạn một bí mật đã giúp các công ty "chạm" đến trái
tim khách hàng, được khách hàng ủng hộ và khiến người lao động tự hào, gắn kết để cùng
đưa doanh nghiệp vươn tầm.
+ Môn loại: 658.8 / TR103NGH
- Phòng Đọc: DV 58784
- Phòng Mượn: MA 23299
108/. GEYRHALTER, FABIAN. Tạo dựng thương hiệu : Công thức thần kỳ để biến
công ty thành thương hiệu / Fabian Geyrhalter; Hồng Ân dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh
Hoá, 2020. - 133tr.; 21cm
Tên sách bằng tiếng Anh: Bigger than this
Tóm tắt: Sách đề cập đến các yếu tố nền tảng giúp bạn xậy dựng nên một thương
hiệu đích thực và cách thức để tận dụng những yếu tố đó. Bằng những khái niệm chính
xác, dễ đọc, dễ hiểu, tác giả sẽ chỉ cho bạn cách để tìm lại cảm hứng từ những sản phẩm
hay dịch vụ vốn rất đỗi bình thường.
+ Môn loại: 658.8 / T108D
- Phòng Đọc: DV 58780
- Phòng Mượn: MA 23291-23292
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109/. YARNELL, MARK. Thử thách và cách thức xây dựng mạng lưới kinh doanh
đa cấp cho người mới gia nhập = Your first year in network marketing / Mark Yarnell,
Rene Reid Yarnell; Lê Thiện Trí dịch. - H. : Công thương, 2020. - 375tr.; 24cm. - (Bộ
sách Alpha Business - Business Entrepreneurship)
Tóm tắt: Sách đi sâu tìm hiểu những việc của người mới bắt đầu làm trong mạng
lưới kinh doanh đa cấp như suy nghĩ, bán sản phẩm, tiếp cận người mua hàng, thuyết
phục những người đầu tiên tham gia hệ thống, quản lý đội ngũ cho đến hỗ trợ và nâng
cao khả năng của họ từ đó giúp bản thân kiếm thêm được nhiều thu nhập.
+ Môn loại: 658.8 / TH550TH
- Phòng Đọc: DL 18922
- Phòng Mượn: MA 23456-23457
110/. NGUYỄN HỒNG LY. Digital marketing - Trên thông marketing, dưới tường
công cụ số / Nguyễn Hồng Ly. - H. : Thế giới, 2020. - 178tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng
làm việc - nghề nghiệp)
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về digital marketing; hiểu đúng và luận bàn về nghề
digital marketing, tác giả muốn bất kì ai khi bước vào nghề này đều cảm thấy thích thú.
+ Môn loại: 658.8 / D309M
- Phòng Đọc: DV 58786
- Phòng Mượn: MA 23302-23303
111/. NGUYỄN QUYẾT TIẾN. Giáo trình phản ứng Hoá học cơ bản trong công
nghiệp / Nguyễn Quyết Tiến chủ biên, Nguyễn Đình Tuyến, Lành Thị Ngọc, Đặng Ngọc
Quang. - H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2020. - 511tr.; 24cm. - (Bộ sách Đại học
và sau Đại học)
ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các phản ứng tổng hợp hữu cơ công nghiệp cơ bản như: Phản
ứng ôxy hoá (Oxidation), phản ứng khử (Reduction), phản ứng Halogene hoá, phản ứng
Nitro hoá, phản ứng sulfon hoá, phản ứng friedel-Crafts...
+ Môn loại: 660.071 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DL 18984
112/. NGUYỄN ĐỨC TRUNG. Ứng dụng tin học trong tính toán, thiết kế máy và
thiết bị thực phẩm / Nguyễn Đức Trung chủ biên, Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Ngọc Hoàng.
- H. : Bách khoa Hà Nội, 2020. - 338tr. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần 1 bao gồm nền tảng giải tích số cùng các kiến thức
nâng cao liên quan, phần 2 gồm các ứng dụng phát triển trong lĩnh vực công nghệ sinh
học - thực phẩm với phần mềm công cụ Matlab & Simulink (Hoa Kỳ) cùng với phần mềm
20-Sim (Hà Lan).
+ Môn loại: 664.002 / Ư556D
- Phòng Đọc: DL 18985
- Phòng Mượn: MD 9641-9642
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113/. NGUYỄN NHU QUÝ. Lý thuyết bê tông / Nguyễn Nhu Quý chủ biên, Mai
Quế Anh. - H. : Xây dựng, 2020. - 210tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm
ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng
Tóm tắt: Khái niệm về bê tông, phân loại các loại bê tông dùng cho công trình xây
dựng dân dụng và công nghiệp. Nguyên vật liệu chế tạo bê tông, tính chất của hỗn hợp
bê tông (bê tông tươi), tính chất của bê tông đã rắn chắc, tính thấm và độ bền lâu của bê
tông. Thiết kế thành phần bê tông nặng, bê tông nhẹ và các loại bê tông đặc biệt.
+ Môn loại: 691 / L600TH
- Phòng Đọc: DL 18982
- Phòng Mượn: MD 9637-9638
114/. Tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư theo hướng kiến trúc xanh / Nguyễn
Tiến Đức chủ biên, Nguyễn Xuân Thành, Ngô Thị Thu Huyền.... - H. : Xây dựng, 2020.
- 120tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề cơ bản về tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư
theo hướng kiến trúc xanh; Các yếu tố tác động và quy định liên quan đến việc tổ chức
không gian nhóm nhà ở này; Đề xuất giải pháp tổ chức không gian nhóm nhà ở chung cư
theo hướng kiến trúc xanh.
+ Môn loại: 728 / T450CH
- Phòng Đọc: DL 19068
- Phòng Mượn: MG 10424-10425
115/. CẨM VÂN. Kỹ thuật đan len sợi - 480 mẫu đan đẹp / Cẩm Vân. - H. : Phụ nữ,
2018. - 193tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ thuật đan len sợi như: Cách gầy mũi (tạo hàng mũi nền),
cách ra kim kết thúc mẫu đan, các mũi đan cơ bản cùng các nhóm mẫu và sơ đồ hướng
dẫn cụ thể (nhóm mẫu mũi đặc, mũi chéo, mũi thủng...).
+ Môn loại: 746.43 / K600TH
- Phòng Đọc: DL 19069
- Phòng Mượn: MG 10428
116/. SCHAFER, JOHN G.. Trịnh Công Sơn và Bob Dylan = Is Trịnh Công Sơn
Viet Nam''s Bob Dylan? : Một đối chiếu về tôn giáo, chiến tranh và tình yêu / John G.
Schafer; Cao Thị Như Quỳnh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 259tr.; 21cm. (Tủ sách: Tân nhạc)
Tóm tắt: Sách sử dụng phương pháp đối chiếu văn hoá và sử dụng chuyên ngành
ngôn ngữ học ứng dụng, tác giả John C. Schafer đặt Trịnh Công Sơn bên cạnh Bob Dylan
để giải quyết các câu hỏi: Liệu Trịnh Công Sơn có phải là một Bob Dylan của Việt Nam
hay không? Có những tương đồng, dị biệt nào giữa họ trong tư cách nghệ sĩ và con người
xã hội?...
+ Môn loại: 780.92 / TR312C
- Phòng Mượn: MG 10375
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117/. GIBBS, JASON. Rock Hà Nội, Bolero Sài Gòn : Câu chuyện tân nhạc Việt
Nam / Jason Gibbs; Nguyễn Trương Quý dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 416tr.
: Minh hoạ; 21cm. - (Tủ sách : Tân nhạc)
Nguyên tác: Rock HaNoi & Rumba Cuu Long
Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử nền tân nhạc Việt Nam với sự du nhập của âm nhạc
phương Tây, tiếp nhận và phát triển ở Việt Nam với những tác giả tác phẩm tiêu biểu.
+ Môn loại: 780.9597 / R419H
- Phòng Đọc: DV 58809
118/. TÔN THẤT SAM. Học sinh với kỹ năng thuyết trình và diễn đạt ý tưởng / Tôn
Thất Sam. - In lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. 144tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày kỹ năng tổ chức luyện tập tốt cho buổi thuyết trình ở học đường.
Bí quyết để diễn thuyết thành công từ khâu chuẩn bị nội dung bài thuyết trình, chuẩn bị
tâm lí đến các phương tiện hỗ trợ, ngôn ngữ cử chỉ trong thuyết trình, phong cách diễn
đạt xác định những điểm chính để chuyển tải nội dung...
+ Môn loại: 808.5 / H419S
- Phòng Đọc: DV 58860
- Phòng Mượn: MB 7849-7850
119/. DODGE, MARY MAPES. Câu chuyện về lưỡi trượt băng bạc : Tiểu thuyết /
Mary Mapes Dodge; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Lao động, 2019. - 475tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / C125CH
120/. FAULKNER, WILLIAM. Âm thanh và cuồng nộ / William Faulkner; Dịch:
Phan Đan, Phan Linh Lan. - H. : Văn học, 2018. - 468tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / Â120TH
- Phòng Mượn: MN 11879
121/. MALERMAN, JOSH. Bird box : Tiểu thuyết / Josh Malerman; Lộc Diệu Linh
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 365tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / B313B
- Phòng Mượn: MN 11905
122/. CAMERON, W. BRUCE. Chuyện về Bailey = Bailey''s story : Câu chuyện
hấp dẫn về một chú chó và cậu chủ nhỏ / W. Bruce Cameron; An Nguyên dịch. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 203tr.; 20cm
+ Môn loại: 813 / CH527V
- Phòng Mượn: MN 11889-11890
123/. CAMERON, W. BRUCE. Chuyện về Ellie = Ellie ''s story: A dog''s purpose
novel : Chú chó trong tiểu thuyết "Mục đích sống của một chú chó" / W. Bruce Cameron;
Võ Thoạt Dung dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 222tr.; 20cm
+ Môn loại: 813 / CH527V
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- Phòng Mượn: MN 11887-11888
124/. KUBICA, MARY. Khi ánh đèn vụt tắt = When the lights go out : Tiểu thuyết
/ Mary Kubica; Hà Hoài Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 414tr.; 20cm
+ Môn loại: 813 / KH300A
- Phòng Mượn: MN 11880
125/. MEYER, STEPHENIE. Mặt trời lúc nửa đêm = Midnight sun / Stephenie
Meyer; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 938tr.; 20cm
+ Môn loại: 813 / M118TR
- Phòng Mượn: MN 11886
126/. RUM, ETAF. Những người đàn bà : Tiểu thuyết / Etaf Rum; Nguyễn Minh
Anh dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 423tr.; 23cm
+ Môn loại: 813 / NH556NG
127/. ARCHER, JEFFREY. Bí mật sâu kín nhất = Best kept secret : Biên niên Clifton
#3 / Jeffrey Archer; Lê Đình Chi dịch. - H. : Lao động, 2020. - 479tr.; 24cm
+ Môn loại: 823 / B300M
- Phòng Mượn: MN 11955-11956
128/. BEUKES, LAUREN. Những cô gái toả sáng = The Shining girls / Lauren
Beukes; Trần Huyền Trân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 475tr.; 20cm
+ Môn loại: 823 / NH556C
- Phòng Mượn: MN 11881
129/. NESBO, JO. Người tuyết / Jo Nesbo; Matryoshka dịch. - H. : Nxb. Hà Nội,
2020. - 515tr.; 24cm
+ Môn loại: 839.82 / NG558T
- Phòng Mượn: MN 11954
130/. MODIANO, PATRICK. Những đại lộ vành đai / Patrick Modiano; Trương
Xuân Huy dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 166tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les boulevards de ceinture
+ Môn loại: 843 / NH556Đ
- Phòng Mượn: MN 11894
131/. MAUPASSANT, GUY DE. Ông bạn đẹp / Guy De Maupassant; Phùng Văn
Tửu dịch. - H. : Văn học, 2020. - 543tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / Ô455B
- Phòng Đọc: DV 58873
- Phòng Mượn: MN 11896-11897
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132/. MODIANO, PATRICK. Con chó mùa xuân : Tiểu thuyết / Patrick Modiano;
Hoàng Lam Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 103tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / C430CH
- Phòng Mượn: MN 11891
133/. LENOIR, FRÉDÉRIC. Con tim thuỷ tinh = Cceur de cristal / Frédéric Lenoir;
Võ Thị Xuân Sương dịch; Nguyễn Văn Khoa hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 168tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / C430T
- Phòng Mượn: MN 11899
134/. MODIANO, PATRICK. Hoa của phế tích : Tiểu thuyết / Patrick Modiano;
Hoàng Lam Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 143tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / H401C
- Phòng Mượn: MN 11892
135/. MODIANO, PATRICK. Kho đựng nỗi đau : Tiểu thuyết / Patrick Modiano;
Hoàng Lam Vân dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 134tr.; 21cm
+ Môn loại: 843 / KH400Đ
- Phòng Mượn: MN 11893
136/. GONCHAROV, IVAN. Kẻ đại lãn : Tiểu thuyết / Ivan Goncharov; Nguyễn
Đặng Hồng Chương dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 263tr.; 21cm
+ Môn loại: 891.7 / K200Đ
- Phòng Mượn: MN 11901-11902
137/. NGÔ ĐỒNG TƯ NGỮ. Anh có thiếu người yêu không? : Tiểu thuyết / Ngô
Đồng Tư Ngữ; Dennis Q. dịch. - H. : Văn học, 2017. - 571tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / A107C
- Phòng Mượn: MN 11869
138/. LỤC MANG TINH. Bên em ngày tháng không tương tư : Tiểu thuyết / Lục
Mang Tinh; Mạc Dương Minh Khuê dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 两面派
T.1. - 358tr.
+ Môn loại: 895.1 / B254E
- Phòng Mượn: MN 11884
139/. LỤC MANG TINH. Bên em ngày tháng không tương tư : Tiểu thuyết / Lục
Mang Tinh; Mạc Dương Minh Khuê dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 2 tập; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 两面派
T.2. - 374tr.
+ Môn loại: 895.1 / B254E
- Phòng Mượn: MN 11885
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140/. BẢN LẬT TỬ. Cinderella 12 giờ : Tiểu thuyết / Bản Lật Tử; Thuý Ngọc dịch.
- H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 2 tập; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 十二点的辛德瑞拉
T.1. - 383tr.
+ Môn loại: 895.1 / C311M
- Phòng Mượn: MN 11903
141/. BẢN LẬT TỬ. Cinderella 12 giờ : Tiểu thuyết / Bản Lật Tử; Thuý Ngọc dịch.
- H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 2 tập; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 十二点的辛德瑞拉
T.2. - 383tr.
+ Môn loại: 895.1 / C311M
- Phòng Mượn: MN 11904
142/. TRIÊU TIỂU THÀNH. Đen trắng : Tiểu thuyết / Triêu Tiểu Thành; Thuý Ngọc
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 638tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / Đ203TR
- Phòng Mượn: MN 11882
143/. LỤC XU. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn nhớ : Tiểu thuyết / Lục Xu; Vương
Thanh Tâm dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 558tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / Đ556N
- Phòng Mượn: MN 11883
144/. DIỆP LẠC VÔ TÂM. Em vốn thích cô độc, cho đến khi có anh : Tiểu thuyết
/ Diệp Lạc Vô Tâm; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H : Văn học, 2020. - 399tr.;
21cm
Tên sách tiếng Trung: 那是爱
+ Môn loại: 895.1 / E202V
- Phòng Mượn: MN 11877-11878
145/. MỘC TỬ MIÊU MIÊU. Hướng về nơi anh : Dành cho 18+ / Mộc Tử Miêu
Miêu; Vân Tuyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 2 tập; 21cm
T.1. - 444tr.
+ Môn loại: 895.1 / H561V
- Phòng Mượn: MN 11913
146/. MỘC TỬ MIÊU MIÊU. Hướng về nơi anh : Dành cho 18+ / Mộc Tử Miêu
Miêu; Vân Tuyền dịch. - H. : Hồng Đức, 2020. - 2 tập; 21cm
T.2. - 412tr.
+ Môn loại: 895.1 / H561V
- Phòng Mượn: MN 11914
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147/. ỨC CẨM. Này, buông cô ấy ra : Tiểu thuyết / Ức Cẩm; Phương Thuý dịch. Tái bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 577tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / N112B
- Phòng Mượn: MN 11868
148/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Nhà có kiều thê : Tiểu thuyết / Minh
Nguyệt Thính Phong; Mộc Ngân Trang dịch. - H. : Văn học, 2018. - 3 tập; 23cm
T.1. - 508tr.
+ Môn loại: 895.1 / NH100C
- Phòng Mượn: MN 11946
149/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Nhà có kiều thê : Tiểu thuyết / Minh
Nguyệt Thính Phong; Mộc Ngân Trang dịch. - H. : Văn học, 2018. - 3 tập; 23cm
T.2. - 500tr.
+ Môn loại: 895.1 / NH100C
- Phòng Mượn: MN 11947
150/. MINH NGUYỆT THÍNH PHONG. Nhà có kiều thê : Tiểu thuyết / Minh
Nguyệt Thính Phong; Mộc Ngân Trang dịch. - H. : Văn học, 2018. - 3 tập; 23cm
T.3. - 508tr.
+ Môn loại: 895.1 / NH100C
- Phòng Mượn: MN 11948
151/. THƯ NGHI. Từng có người yêu tôi như sinh mệnh : Tiểu thuyết / Thư Nghi;
Greenrosetq dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2020. - 463tr.; 21cm. - (Tủ sách văn
học)
Tên sách nguyên bản: 曾有一个入爱我如生命
+ Môn loại: 895.1 / T556C
- Phòng Mượn: MN 11875-11876
152/. PHỈ NGÃ TƯ TỒN. Thiên sơn mộ tuyết : Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn;
Phương Sang dịch. - H. : Văn học, 2019. - 462tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / TH305S
- Phòng Mượn: MN 11870
153/. PHONG TỬ KHẢI. Sống vốn đơn thuần / Phong Tử Khải; Tố Hinh dịch. - H.
: Nxb. Hà Nội, 2020. - 309tr. : Tranh vẽ; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 活着本来单 纯
+ Môn loại: 895.1 / S455V
- Phòng Mượn: MN 11898
154/. NHỊ HY. Rồi cũng phải quen với sự cô đơn : Tản văn / Nhị Hy; Hoa Du dịch.
- H. : Văn học, 2019. - 212tr.; 21cm
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+ Môn loại: 895.1 / R452C
155/. ATSUTO NINOMIYA. Bác sĩ cuối cùng dưới tán hoa anh đào : Tiểu thuyết /
Atsuto Ninomiya; Minh hoạ: Syo5; Mai dịch. - H. : Thế giới, 2020. - 479tr.; 18cm
Tên sách tiếng Nhật: Saigo no isha ga sakura wo miagete
+ Môn loại: 895.6 / B101S
- Phòng Mượn: MN 11959-11960
156/. KEIGO HIGASHINO. Đơn phương : Tiểu thuyết trinh thám / Keigo
Higashino; Yên Châu dịch. - H. : Văn học, 2019. - 532tr.; 24cm. - (Tủ sách văn học)
+ Môn loại: 895.6 / Đ464PH
- Phòng Mượn: MN 11950
157/. KIM AE RAN. Em thấy chúng ta trong một mùa hè / Kim Ae Ran; Kim Ngân
dịch. - H. : Văn học, 2019. - 304tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / E202TH
158/. HIGASHINO KEIGO. Trái tim của Brutus / Higashino Keigo; Nguyễn Quang
Phương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2020. - 346tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / TR103T
- Phòng Mượn: MN 11900
159/. YOU SUN-DONG. Kẻ cắp sách / You Sun-Dong; Đoàn Vân Thuỳ dịch. - H.
: Hồng Đức, 2020. - 382tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / K200C
- Phòng Mượn: MN 11895
160/. JUN KYUNG NAM. Tôi nợ tương lai một ngày hạnh phúc : Tiểu thuyết / Jun
Kyung Nam; Ibuni dịch. - H. : Văn học, 2019. - 239tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.7 / T452N
161/. HỒ CHÍ MINH. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.
Trẻ, 2020. - 184tr.; 13cm. - (Tác phẩm bảo vật Quốc gia)
+ Môn loại: 895.922132 / NH124K
- Phòng Đọc: DN 3271
- Phòng Mượn: MV 22555-22556
162/. Nhà thơ Quang Dũng - Người mang trong trắng đi tìm thanh cao / Biên soạn:
Phương Thảo, Tô Chiêm. - H. : Kim Đồng, 2020. - 108tr. : Hình vẽ, ảnh; 24cm
+ Môn loại: 895.922134 / NH100TH
- Phòng Đọc: DL 19053
- Phòng Mượn: MV 22425-22426
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163/. BÙI GIÁNG. Tuyển tập luận đề : Truyện Kiều - Lục Vân Tiên - Bà Huyện
Thanh Quan / Bùi Giáng. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 363tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.922134 / T527T
- Phòng Đọc: DV 58797
164/. BÀ TÙNG LONG. Bên hồ Thanh Thuỷ : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp.
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 263tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân
+ Môn loại: 895.922334 / B254H
165/. BÀ TÙNG LONG. Đời con gái : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 226tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân
+ Môn loại: 895.922334 / Đ462C
166/. BÀ TÙNG LONG. Đường tơ đứt nối : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 455tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân
+ Môn loại: 895.922334 / Đ561T
- Phòng Mượn: MV 22386-22387
167/. BÀ TÙNG LONG. Một lần lầm lỡ : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 269tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân
+ Môn loại: 895.922334 / M458L
168/. BÀ TÙNG LONG. Một vụ án tình : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 179tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân
+ Môn loại: 895.922334 / M458V
169/. BÀ TÙNG LONG. Những ai gieo gió : Tiểu thuyết / Bà Tùng Long. - Tp. Hồ
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2019. - 315tr.; 20cm
Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân
+ Môn loại: 895.922334 / NH556A
170/. Bước ngoặt cuộc đời / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2020. - 267tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / B557NG
- Phòng Mượn: MV 22440-22441
171/. DƯƠNG THUỴ. Em rắc thính, anh thả tình : Truyện dài. 18+ / Dương Thuỵ.
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 376tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92234 / E202R
- Phòng Mượn: MV 22382-22383
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172/. THÀNH CHÂU. Hoả dực : Tiểu thuyết / Thành Châu. - H. : Nxb. Hà Nội,
2020. - 356tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.92234 / H401D
- Phòng Mượn: MV 22423-22424
173/. ĐỚI XUÂN VIỆT. Hoa Đỗ Quyên nở muộn : Tiểu thuyết / Đới Xuân Việt. Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 183tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / H401Đ
- Phòng Mượn: MV 22380-22381
174/. Khoảng trời riêng / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2020. - 255tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / KH407TR
- Phòng Mượn: MV 22434-22435
175/. KHIẾU QUANG BẢO. Không thông điệp : Tập truyện ngắn / Khiếu Quang
Bảo. - H. : Hồng Đức, 2020. - 262tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / KH455TH
- Phòng Mượn: MV 22436-22437
176/. THẢO NGUYÊN. Lên đồi hái sim : Truyện ngắn / Thảo Nguyên. - Đà Nẵng :
Nxb. Đà Nẵng, 2019. - 107tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / L254Đ
- Phòng Mượn: MV 22352-22353
177/. NGUYỄN NGUYÊN PHƯỚC. Một chuyến đi : Tiểu thuyết / Nguyễn Nguyên
Phước. - H. : Phụ nữ, 2019. - 202tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / M458CH
- Phòng Mượn: MV 22348-22349
178/. TÂM PHƯƠNG. Nhân duyên trăm năm : Tiểu thuyết / Tâm Phương. - H. :
Thanh niên, 2020. - 407tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / NH121D
- Phòng Mượn: MV 22339
179/. CỔ NGUYỆT QUANG. Tháng năm sen nở : Tiểu thuyết / Cổ Nguyệt Quang.
- H. : Thanh niên, 2020. - 304tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / TH106N
- Phòng Mượn: MV 22340-22341
180/. Trò đùa xuyên thế kỷ / Nhiều tác giả. - H. : Hồng Đức, 2020. - 254tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.92234 / TR400Đ
- Phòng Mượn: MV 22438-22439
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181/. DU TỬ LÊ. Những tuỳ bút cuối cùng : Nhân vật, văn nghệ Sài Gòn một thuở
/ Du Tử Lê. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2020. - 236tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92284 / NH556T
- Phòng Đọc: DV 58870
- Phòng Mượn: MV 22354-22355
182/. ANH KHANG. Thả thính chân kinh & vài ghi chép linh tinh trên hành trình đi
kiếm chân tình / Anh Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 217tr.; 20cm
+ Môn loại: 895.92284 / TH100TH
- Phòng Mượn: MV 22384-22385
183/. KHẢI ĐƠN. Đi thật xa trên một chiếc camper / Khải Đơn. - H. : Phụ nữ, 2019.
- 271tr. : Ảnh; 21cm
Tên thật tác giả: Phạm Lan Phương
+ Môn loại: 895.9228408 / Đ300TH
- Phòng Mượn: MV 22350-22351
184/. QUỲNH THY. Tình yêu là gì mà thế giới phải khóc? : Tản văn / Quỳnh Thy.
- H. : Văn học, 2019. - 230tr.; 21cm. - (Tủ sách Người Trẻ Việt)
+ Môn loại: 895.9228408 / T312Y
185/. CHRISTIAN, DAVID. Cội nguồn = Origin story: A big history of everything
: Lịch sử vĩ đại của vạn vật / David Christian; Dương Quốc Văn dịch. - H. : Dân trí, 2020.
- 398tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách kể lại câu chuyện về đại sử nhân loại thật hấp dẫn, chứa đựng nhiều
nội dung và góc nhìn mới mẻ chắc chắn sẽ gợi mở nhiều suy ngẫm mới của ta về nguồn
cội của chính mình.
+ Môn loại: 909 / C452NG
- Phòng Đọc: DL 19016
- Phòng Mượn: MG 10413
186/. DURANT, WILL. Những anh hùng của lịch sử = Heroes of history : Lược sử
văn minh từ cổ đại đến buổi bình minh của hiện đại / Will Durant; Hoàng Đức Long dịch.
- H. : Thế giới, 2020. - 469tr.; 24cm
Tóm tắt: Tác phẩm cho thấy rất rõ quan điểm của tác giả về việc sử gia phải đồng
thời là một triết gia. Ông nỗ lực nghiên cứu, nghiền ngẫm để truy tìm những viễn tượng
triết học chứa đựng trong các sự kiện lịch sử, từ các vấn đề tôn giáo, chính trị tới xã hội,
chẳng hạn như đấu tranh giai cấp và thậm chí cả cuộc tranh cãi có tính thời sự hơn, về
tính khả dĩ của việc để người đồng tính làm việc trong quân đội...
+ Môn loại: 909 / NH556A
- Phòng Đọc: DL 19018
- Phòng Mượn: MG 10416
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187/. MANN, CHARLES C.. 1493 : Diện mạo tân thế giới của Columbus / Charles
C. Mann; Liêu Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2020. - 806tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các chương: Hành trình xuyên Đại Tây Dương; Những chuyến hải
trình trên Thái Bình Dương; Châu Âu trong thế giới; Và châu Phi trong thế giới.
+ Môn loại: 909.08 / M458NG
- Phòng Đọc: DL 19019
188/. FRANKOPAN, PETER. Những con đường tơ lụa = The Silk roads: A new
history of the World : Một lịch sử mới về thế giới / Peter Frankopan; Trần Trọng Hải
Minh dịch; Huỳnh Hoa hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020.
- 875tr.; 24cm
Tóm tắt: Giúp người đọc tiếp cận nghiên cứu mới cùng lối thể hiện lịch sử văn minh
như một chuyến du hành đầy hấp dẫn, chuyên chở một hàm lượng tri thức khổng lồ, đầy
uyên bác của tác giả.
+ Môn loại: 910.9 / NH556C
- Phòng Đọc: DL 19020
189/. NGUYỄN VĂN HẦU. Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu
Giang / Nguyễn Văn Hầu. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 364tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu dòng đời, bối cảnh lịch sử và những cuộc khai hoang của Thoại
Ngọc Hầu. Ngoài ra sách cũng kèm tư liệu về phả hệ, hình ảnh và các văn kiện liên quan
về những cuộc khai phá miền Hậu Giang.
+ Môn loại: 915.9793 / TH404NG
- Phòng Đọc: DV 58810
- Phòng Mượn: MG 10371-10372
190/. ĐOÀN KHẮC TÌN. Lịch sử đô thị Việt Nam từ nhà nước Văn Lang đến ngày
nay / Đoàn Khắc Tìn. - H. : Xây dựng, 2020. - 396tr. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt vị trí địa lý, lịch sử, kiến trúc, quy hoạch các đô thị Việt
Nam qua các thời kỳ từ nhà nước Văn Lang đến ngày nay gồm: Kinh đô Văn Lang; Loa
thành của An Dương Vương, làng Vạc hay là hành đô của vua Thục (thời Âu Lạc ); Thành
Dền Mê Linh, thành Long Biên, Luy Lâu, kinh đô Vạn Xuân, đô thành Vạn An (thời kỳ
giữ nước quật khởi); Năm thế kỷ Đại La thành; Hoa Lư - Đế đô Đại Cồ Việt....
+ Môn loại: 959.7 / L302S
- Phòng Đọc: DL 19071
- Phòng Mượn: MG 10429
191/. Việt Nam thế kỷ XVII = Views of seventeeth-Century Vietnam: Christoforo
Borri on Cochinchina and Samuel Baron on Tonkin (Studies on Southeast Asia) : Những
góc nhìn từ bên ngoài (Christoforo Borri về Đàng Trong và Samuel Baron về Đàng Ngoài)
/ Olgar Dror, K.W. Taylor giới thiệu và chú giải; Hoàng Tịnh Thuý dịch. - Đà Nẵng :
Nxb. Đà Nẵng, 2020. - 623tr.; 21cm
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Tóm tắt: Giới thiệu các chuyến hành trình và du ký kí sự Đàng Trong, Đàng Ngoài;
cũng như về đời sống tinh thần của Đàng Trong , Đàng Ngoài trong xã hội Việt Nam ở
thế XVII.
+ Môn loại: 959.70272 / V308N
- Phòng Đọc: DV 58811
- Phòng Mượn: MG 10373-10374
192/. DIEULEFILS, PIERRE. Đông Dương xinh đẹp và kỳ vĩ = Indo-chine
pittoresque & monumentale / Pierre Dieulefils; Lưu Đình Tuân dịch và chú giải. - H. :
Dân trí, 2020. - 272tr. : Hình ảnh; 38x28cm
Tóm tắt: Từ cuối thế kỷ XIX một số người Pháp đã bỏ nhiều công sức nghiên cứu,
tìm hiểu văn hoá của chúng ta. Họ đã đi, đã chụp rất nhiều ảnh về đời sống, sinh hoạt của
người Việt và những bức ảnh ấy, ngày nay đã trở thành nguồn tư liệu quý giá. Với hơn
261 bức ảnh trong quyển sách này sẽ đưa chúng ta trở lại quá khứ, chiêm ngưỡng vẻ đẹp
cách đây hơn một trăm năm của cảnh quan, các công trình kiến trúc, các di tích văn hoálịch sử khắp ba miền đất nước và gặp gỡ những con người là chứng nhân một thời của
dân tộc.
+ Môn loại: 959.703 / Đ455D
- Phòng Tra cứu: TC 4528
193/. PHẠM VĂN ĐỒNG. Hồ Chí Minh - Tinh hoa và khí phách của dân tộc / Phạm
Văn Đồng. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 656tr.; 22cm
Tóm tắt: Gồm các tác phẩm, các bài nói, bài viết của đồng chí Phạm Văn Đồng
được công bố từ năm 1948 đến 1998 về tư tưởng, cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ
Chí Minh.
+ Môn loại: 959.704092 / H450CH
- Phòng Đọc: DL 19025
194/. DƯƠNG HÀ HIẾU. Cù lao Ré - Quê hương của đội Hoàng Sa (Từ đầu thế kỷ
XVII đến giữa thế kỷ XIX) : Sách chuyên khảo / Dương Hà Hiếu. - H. : Đại học Quốc
gia Hà Nội, 2020. - 313tr.; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về Cù lao Ré. Đời sống kinh tế và tổ chức xã hội
của cư dân Cù lao Ré. Đội Hoàng Sa và hoạt động thực thi chủ quyền Việt Nam ở hai
quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa của cư dân Cù lao Ré từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ
XIX.
+ Môn loại: 959.753 / C500L
- Phòng Mượn: MG 10418-10419
195/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Đà Lạt, bên dưới sương mù : Biên khảo / Nguyễn
Vĩnh Nguyên. - Tái bản lần 1. - H. : Phụ nữ, 2019. - 399tr.; 24cm
Tóm tắt: Thuật lại những biến động bên dưới các huyền thoại và sương mù thời
gian cũng như định kiến, đã diễn ra tại Đà Lạt trong giai đoạn 1950 - 1975, qua đó làm
bật lên một số giá trị quan trọng của một đô thị có lịch sử nhân văn đặc biệt, rọi sáng một
số góc khuất đầy bất ngờ.
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+ Môn loại: 959.769 / Đ100L
- Phòng Mượn: MG 10395-10396
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