THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. HANSEN, ROB. Lập trình ngầu hết sẩy / Rob Hansen. - H. : Thế giới, 2018.
111tr.: Minh hoạ; 16x21cm
Tên sách tiếng Anh: Cool Coding
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm về lập trình cơ bản; đồng thời, chỉ dẫn về các công
cụ và kỹ thuật hữu ích. Giới thiệu về cách máy tính đã được sử dụng trong quá khứ và
những gì chúng có thể thực hiện trong tương lai giúp bạn đọc xây dựng được niềm cảm
hứng để bắt đầu viết ra những dòng mã lệnh đầu tiên của mình.
+ Môn loại: 005.1 / L123TR
- Phòng Đọc: DN 3192
- Phòng Mượn: MD 9217-9218
2/. BEDELL, JANE (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 ! /
Jane (J. M.) Bedell; Thanh Yên dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 255tr.; 24cm. - (Series Theo
đuổi ước mơ 7+)
Tên sách tiếng Anh: So, you want to be a coder?
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...
+ Môn loại: 005.102 / L123TR
- Phòng Đọc: DL 17757
- Phòng Mượn: MD 9202-9203
3/. KING, BRETT. Cuộc cách mạng AI = Augmented : Tương lai của nhân loại khi
công nghệ làm chủ thế giới / Brett King; Bùi Tố Hạnh dịch. - H. : Nxb Thế giới, 2019. 371tr.; 24cm
Tóm tắt: Quyển sách nói về cuộc sống của bạn sẽ thay đổi như thế nào khi các dữ
liệu, bộ cảm biến, trí tuệ máy móc và sự tự động hoá đang cải tiến thế giới chúng ta trong
đó. Nó chỉ cách giúp bạn thích nghi để sống trong một thế giới thông minh.
+ Môn loại: 006.3 / C514C
- Phòng Đọc: DL 17800
- Phòng Mượn: MD 9204
4/. NGUYỄN MINH TIẾN. Từ điển thuật ngữ chuyên ngành báo chí Anh - Việt =
English-Vietnamese dictionary of journalism / Nguyễn Minh Tiến. - Đà Nẵng : Nxb. Đà
Nẵng, 2019. - 816tr.; 21cm
Tóm tắt: Từ điển Anh-Việt, giải thích thuật ngữ chuyên ngành báo chí.
+ Môn loại: 070.403 / T550Đ
- Phòng Tra cứu: TC 4438
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
5/. CÁP MINH HẠNH. Bí ẩn 12 chòm sao - Ma Kết chín chắn (22/12 - 20/1) / Cáp
Minh Hạnh. - H. : Dân trí, 2019. - 171tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Ma Kết trong 12 cung Hoàng đạo.
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+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10416-10417
6/. NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN. Bí ẩn 12 chòm sao - Nhân Mã tự do (23/11 21/12) / Nguyễn Thị Khánh Vân. - H. : Dân trí, 2019. - 163tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Nhân Mã trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10414-10415
7/. ĐOÀN NGỌC LINH. Bí ẩn 12 chòm sao - Song Ngư mơ mộng (19/2 - 20/3) /
Đoàn Ngọc Linh. - H. : Dân trí, 2019. - 179tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Song Ngư trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10396-10397
8/. HỨA KHÁNH PHƯƠNG. Bí ẩn 12 chòm sao - Xử Nữ cầu toàn (23/8 - 23/9) /
Hứa Khánh Phương. - H. : Dân trí, 2019. - 157tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Xử Nữ trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10408-10409
9/. TRỊNH NHƯ PHƯƠNG. Bí ẩn 12 chòm sao - Cự Giải ấm áp (22/6 - 23/7) / Trịnh
Như Phương. - H. : Dân trí, 2019. - 179tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Cự Giải trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10404-10405
10/. TRỊNH NHƯ PHƯƠNG. Bí ẩn 12 chòm sao - Bạch Dương năng động (21/3 20/4) / Trịnh Như Phương. - H. : Dân trí, 2019. - 197tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Bạch Dương trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10398-10399
11/. NGUYỄN THUỲ TRANG. Bí ẩn 12 chòm sao - Kim Ngưu cứng đầu (20/4 20/5) / Nguyễn Thuỳ Trang. - H. : Dân trí, 2019. - 173tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Kim Ngưu trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10400-10401
12/. NGUYỄN THU HƯƠNG. Bí ẩn 12 chòm sao - Thiên Bình tao nhã (24/9 - 23/10)
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/ Nguyễn Thu Hương. - H. : Dân trí, 2019. - 189tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Thiên Bình trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10410-10411
13/. NGUYỄN PHƯƠNG AN. Bí ẩn 12 chòm sao - Bọ cạp bí hiểm (23/10 - 22/11) /
Nguyễn Phương An. - H. : Dân trí, 2019. - 155tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Bọ Cạp trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10412-10413
14/. PHẠM THUỲ DUNG. Bí ẩn 12 chòm sao - Sư Tử toả sáng (23/7 - 22/8) / Phạm
Thuỳ Dung. - H. : Dân trí, 2019. - 171tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Sử Tử trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10406-10407
15/. DƯƠNG QUỲNH ANH. Bí ẩn 12 chòm sao - Bảo Bình khác biệt (21/1 - 19/2)
/ Dương Quỳnh Anh. - H. : Dân trí, 2019. - 171tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Bảo Bình trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10394-10395
16/. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO. Bí ẩn 12 chòm sao - Song Tử tò mò (21/5 - 21/6)
/ Nguyễn Phương Thảo. - H. : Dân trí, 2019. - 149tr.; 19cm
Tóm tắt: Phân tích tính cách, quan niệm về tình yêu và mối quan hệ của những người
thuộc chòm sao Song Tử trong 12 cung Hoàng đạo.
+ Môn loại: 133.5 / B300Â
- Phòng Mượn: MH 10402-10403
17/. HICKS, ESTHER. Hãy khát khao, sẽ được : Học cách thể hiện năng lực nguyên
khởi trong ta : Những lời dạy của Abraham / Esther Hicks, Jerry Hicks; Nguyễn Minh Sơn
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 312tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Ask and it is given
Tóm tắt: Những lời giáo huấn thiết thực của Abraham về khả năng thực hành tâm
linh qua 22 tiến trình tác động khác nhau, nhằm đạt được những mục tiêu tốt đẹp trong
cuộc sống.
+ Môn loại: 133.9 / H112KH
- Phòng Đọc: DV 56461
- Phòng Mượn: MH 10259
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18/. VIỆT CHƯƠNG. Vận dụng khoa nhân tướng học trong ứng xử và quản lý / Việt
Chương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2019. - 334tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các loại nhận diện về khuôn mặt, nhận diện pháp tướng và lý
tướng, thuyết ngũ hành trong nhân tướng học,...
+ Môn loại: 138 / V121D
- Phòng Đọc: DV 56478
- Phòng Mượn: MH 10313-10314
19/. GERRIG, RICHARD J.. Tâm lý học và đời sống / Richard J. Gerrig, Philip G.
Zimbardo; Kim Dân dịch. - H. : Hồng Đức, 2018. - 662tr.; 27cm
Tóm tắt: Trình bày về các phương pháp nghiên cứu tâm lý, tâm lý học và cơ sở tiến
hoá của hành vi, cảm giác và tri giác, tâm trí, ý thức và những trạng thái đan xen, sự tiếp
thu tri thức và phân tích hành vi, trí nhớ, quá trình nhận thức, trí thông minh và việc đánh
giá trí thông minh, sự phát triển của con người trong suốt cuộc đời, động cơ thúc đẩy, cảm
xúc, sự căng thẳng và sức khoẻ, tìm hiểu tích cách con người, các rối loạn tâm lý và trị
liệu, nhận thức xã hội và các mối quan hệ, các tiến trình xã hội và văn hoá.
+ Môn loại: 150 / T120L
- Phòng Đọc: DL 17741
20/. BAILLY, LIONEL. Dẫn nhập về phân tâm học Lacan = Lacan: Beginner's guides
/ Lionel Bailly; Vi Bích dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 365tr.; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu các ý niệm của nhà phân tâm học Jacques Lacan về: Cái thực, cái
tưởng, cái tượng, chủ thể, phallus...
+ Môn loại: 150.1 / D121NH
- Phòng Đọc: DV 56411
- Phòng Mượn: MH 10292
21/. NICHOLLS, RICHARD. Cân bằng cảm xúc cả lúc bão giông / Richard Nicholls;
Phương Nguyễn dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 334tr.; 21cm. - (Tủ sách sống khác)
Tóm tắt: Sách gồm nhiều ý tưởng và bài tập nhằm giúp bạn luyện tập để bạn trở
thành một con người hạnh phúc hơn, giúp bạn hiểu rõ động cơ hành động của chính mình
để tránh các vấn đề trong tương lai, hoặc giúp bạn thấu hiểu những người xung quanh hơn.
+ Môn loại: 152.4 / C121B
- Phòng Đọc: DV 56469
- Phòng Mượn: MH 10284-10285
22/. BARISO, JUSTIN. EQ applied: Trí thông minh xúc cảm trong công việc : Nghệ
thuật làm chủ cảm xúc để nâng cao chất lượng công việc và các mối quan hệ / Justin Bariso;
Lương Huỳnh Trọng Nghĩa dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 334tr.; 20cm
Tên sách tiếng Anh: EQ applied
Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của trí tuệ xúc cảm (EQ) trong công việc cũng
như đời sống cá nhân, từ đó cho bạn lời khuyên để học cách làm chủ EQ của mình, từ đó
nâng cao chất lượng công việc, xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp và nuôi dưỡng nội
tâm mạnh mẽ.
+ Môn loại: 152.4 / E206A
- Phòng Đọc: DV 56494
-4-

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

- Phòng Mượn: MH 10349-10350
23/. GREENE, NAT. Đừng đoán mò nữa = Stop guessing : Vấn đề khó có sách này
chẳng lo giải pháp / Nat Greene; Người dịch Thế Anh. - H. : Hồng Đức, 2019. - 190tr.;
21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng sống)
Tóm tắt: Giúp người đọc có cách hành xử đúng đắn nếu muốn người trở thành người
giải quyết vấn đề giỏi, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề tốt để giúp ích cho cuộc sống.
+ Môn loại: 153.4 / Đ556Đ
- Phòng Đọc: DV 56473
- Phòng Mượn: MH 10299-10300
24/. BORG, JAMES. Nói sao cho đúng cho hay? = Talkability: Discover the secrets
of effective conversation / James Borg ; Đoàn Ánh Dương dịch. - H. : Thế giới, 2019. 243tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp bạn hiểu được bản chất của giao tiếp và
khám phá sức mạnh của ngôn từ. Đưa ra các tình huống cạm bẫy trong giao tiếp, từ đó
giúp bạn điều chỉnh tông giọng và nội dung các cuộc trò chuyện sao cho phù hợp không
chỉ với không khí gia đình mà còn cả những môi trường đòi hỏi cao về kỹ năng giao tiếp
chuyên nghiệp.
+ Môn loại: 153.6 / N428S
- Phòng Đọc: DV 56462
- Phòng Mượn: MH 10260-10261
25/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Thuật gây ảnh hưởng hay là truyền bá tư tưởng / Hoàng
Xuân Việt. - H. : Thanh niên, 2019. - 202tr.; 21cm. - (Tủ sách Học làm người)
Tên thật tác giả: Nguyễn Tùng Nhân
Tóm tắt: Sách giới thiệu về việc truyền bá tư tưởng là gì? Tại sao cần truyền bá tư
tưởng? Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền bằng cách nào?
+ Môn loại: 153.6 / TH504G
- Phòng Đọc: DV 56483
- Phòng Mượn: MH 10323-10324
26/. BANAJI, MAHZARIN R.. Điểm mù thành kiến = Blind spot : Những thành kiến
ngầm của người tốt / Mahzarin R.Banaji & Anthony G. Greenwald; Thế Anh dịch. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 303tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng sống)
Tóm tắt: Giúp bạn đọc tiếp cận phương pháp kiểm tra các mối liên hệ ngầm (IAT)phương pháp mang tính đột phá trong ngành khoa học tìm hiểu về tâm trí con người từ đó
hiểu rõ vì sao lại nói bất cức ai cũng có thành kiến.
+ Môn loại: 153.7 / Đ304M
- Phòng Đọc: DV 56471
- Phòng Mượn: MH 10293-10294
27/. LESLIE, IAN. Sức mạnh của trí tò mò : Khai phá tiềm năng. Tối ưu hoá năng
lực tư duy. Khởi động sức sáng tạo / Ian Leslie; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. 293tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Curious
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Tóm tắt: Cuốn sách này đào sâu nghiên cứu khả năng học hỏi và khám phá của con
người, cũng như đưa ra một hướng dẫn thực tế để chúng ta có thể trở nên tò mò hơn.
+ Môn loại: 153.8 / S552M
- Phòng Đọc: DV 56488
- Phòng Mượn: MH 10334
28/. FOX, CLAIRE. Sống cân bằng = Work/ Life symbiosis : Nghệ thuật cân bằng
tuyệt vời giữa công việc và cuộc sống / Claire Fox; Nguyễn Tư Thắng dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 207tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng sống)
Tóm tắt: Giúp bạn hiểu được giá trị đích thực của công việc và đời sống hiểu rõ mình
muốn làm điều gì và sẽ làm ra sao khi nắm rõ được sự cân bằng giữa công việc và cuộc
sống, nhằm giúp bạn tự cân bằng để có một công việc ổn định và đời sống hạnh phúc.
+ Môn loại: 155.2 / S455C
- Phòng Đọc: DV 56489
- Phòng Mượn: MH 10335-10336
29/. MCKEOWN, MAX. Thích ứng trong mọi hoàn cảnh : 17 nguyên tắc vàng chiến
thắng mọi bất ổn trong kinh doanh / Max McKeown; Thế Anh dịch. - Thanh Hoá : Nxb.
Thanh Hoá, 2019. - 270tr. : Ảnh; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Adatability
Tóm tắt: Bàn về sự thích ứng để thành công, không những trong công việc mà còn
giúp bạn thích ứng tốt hơn trong cuộc sống. Nêu ra những tấm gương, những sự cố và
những tình huống điển hình, cùng nhìn vào các công ty nổi tiếng như Starbucks, Netflix,
Sony, McDonald’s để xem cách họ ứng phó với khủng hoảng và vượt qua.
+ Môn loại: 155.2 / TH302Ư
- Phòng Mượn: MH 10305-10306
30/. RANDEL, JIM. Phấn đấu từng ngày mai này gặt hái : Hành trình từ kiên nhẫn
tới thành công / Jim Randel ; Chiến Thắng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 182tr. : Hình vẽ;
20cm
Tên sách tiếng Anh: Skinny on willpower
Tóm tắt: Chia sẻ những cách nhìn, kinh nghiệm giúp bạn kiên trì đối mặt với những
khó khăn, bất lợi để theo đuổi giấc mơ, gặt hái thành công trong cuộc sống.
+ Môn loại: 155.2 / PH121Đ
- Phòng Đọc: DV 56491
- Phòng Mượn: MH 10351-10352
31/. KAZUE ASOH. Vì sao đàn ông thích phụ nữ trẻ, phụ nữ thích đàn ông giàu ? /
Kazue Asoh; Minh hoạ: Nachi; Huy Hoàng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 263tr.; 19cm. (Tâm lý học và chuyện yêu)
Tóm tắt: Giới thiệu những giả thuyết giải đáp cho sự khác biệt giữa 2 giới tính nam
và nữ căn cứ trên quan điểm "tiến hoá theo chọn lọc tự nhiên", bao gồm các nội dung cụ
thể như sự hấp dẫn giới tính, hành vi "kéo đẩy" và ghen tuông trong tình yêu, sự khác nhau
giữa lý trí của đàn ông và phụ nữ, tội ác có dính líu yếu tố tình cảm nam nữ, sự tồn tại của
"giới tính tinh thần" bên cạnh "giới tính thể chất".
+ Môn loại: 155.3 / V300S
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- Phòng Mượn: MH 10390-10391
32/. HOWES, LEWIS. Mặt nạ nam tính / Lewis Howes; Thuỳ Dương dịch. - H. : Thế
giới, 2019. - 359tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: The mask of masculinity: How men can embrace vulnerability,
create strong relationships, and live their fullest lives
Tóm tắt: Chỉ ra những lớp mặt nạ mà đàn ông hay mang để đáp ứng mong đợi và
vừa vặn với quy chuẩn chung của xã hội qua đó giúp bạn tìm được chính mình.
+ Môn loại: 155.3 / M118N
- Phòng Mượn: MH 10295-10296
33/. LEMAN, KEVIN. Bí ẩn thứ tự sinh = The birth order book : Sức mạnh nào chi
phối cuộc đời bạn / Kevin Leman; Hoàng Quỳnh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 479tr.;
21cm
Tóm tắt: Sách mang đến những giải thích bất ngờ và vô cùng hợp lý cho tính cách,
và sự lựa chọn khác biệt của bạn và của những người xung quanh, từ gia đình, bạn bè, đến
đối tác kinh doanh. Ngoài ra, sách cũng đưa ra những gợi ý hữu ích về cách hành xử đối
với con cái, anh chị em, vợ, chồng nhằm giúp giữ vững hạnh phúc trong gia đình cũng như
trong các mối quan hệ của cuộc sống cá nhân.
+ Môn loại: 155.9 / B300Â
- Phòng Đọc: DV 56495
34/. CACCIATORE, JOANNE. Chịu đựng điều không thể chịu đựng : Giải thoát bản
thân khỏi những nỗi đau cuộc đời / Joanne Cacciatore; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng
Đức, 2019. - 357tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Bearing the unbearable
Tóm tắt: Sách truyền tải những câu chuyện chân thật, xúc động và kiến thức hữu ích,
độc đáo về tất cả những cảm xúc mà con người phải trải nghiệm. Tác giả chứng minh sức
mạnh huyền bí của nỗi đau, khi đã kết hợp nỗi đau với lòng trắc ẩn, trái tim ta sẽ trở nên
rộng mở, bao dung, nhân ái hơn và cuộc sống cũng sẽ có ý nghĩa hơn.
+ Môn loại: 155.9 / CH315Đ
- Phòng Đọc: DV 56487
- Phòng Mượn: MH 10331
35/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Đầu tư tương lai / Hoàng Xuân Việt. - H. : Thanh Niên,
2019. - 211tr.; 21cm. - (Tủ sách Học làm người)
Tên thật tác giả: Nguyễn Tùng Nhân
Tóm tắt: Sách giúp người đọc có cách nhìn rộng không được bi quan vào cuộc sống
và sống an yên tâm chu toàn tất cả bổn phận.
+ Môn loại: 158 / Đ125T
- Phòng Đọc: DV 56486
- Phòng Mượn: MH 10329-10330
36/. KAZUKO WATANABE. Đời bạn, bạn không sống, ai sống hộ? / Kazuko
Watanabe; Nguyễn Thu Trang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 229tr.; 20cm. - (Tủ sách
Sống khác)
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Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ ẩn chứa nhiều ý nghĩa, hướng dẫn cách sống
tích cực, nuôi dưỡng tâm hồn, truyền cảm hứng cho bạn sống vui vẻ, thoải mái và hạnh
phúc trong suốt cuộc đời.
+ Môn loại: 158 / Đ462B
- Phòng Đọc: DV 56557
- Phòng Mượn: MH 10382-10383
37/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Nên thân với đời / Hoàng Xuân Việt. - H. : Thanh niên,
2019. - 145tr.; 21cm. - (Tủ sách Học làm người)
Tên thật tác giả: Nguyễn Tùng Nhân
Tóm tắt: Sách nói về lối sống người của cá nhân và cộng đồng, thành công và hạnh
phúc của những người làm nên hạnh phúc.
+ Môn loại: 158 / N254TH
- Phòng Đọc: DV 56485
- Phòng Mượn: MH 10327-10328
38/. KEN MOGI. Ikigai - Bí mật sống trường thọ và hạnh phúc của người Nhật / Ken
Mogi; Vũ Thị Nhân Hậu dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 198tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là tập hợp nhiều câu chuyện đời, chuyện nghề giản dị, lý giải tường
minh năm điều cốt lõi của ikigai - triết lý sống mang lại hạnh phúc và trường thọ của người
Nhật.
+ Môn loại: 158 / I- 309B
- Phòng Đọc: DV 56480
- Phòng Mượn: MH 10317-10318
39/. LOO, HANS VAN DER. Cơn cuồng Musk: 5 nguyên tắc điên rồ dẫn đến thành
công của Elon Musk = Musk mania: Elon Musk's five insane principles of success / Hans
Van Der Loo, Patrick Davidson ; Nguyễn Thuỵ Khánh Chương dịch. - H. : Thế giới, 2019.
- 152tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm và nguyên tắc để đạt tới thành công của Elon
Musk - Giám đốc công ty xe điện Tesla như cách vượt qua nhàm chán, khơi dậy ước mơ,
thắp lên hy vọng trong thời điểm hoang mang, nhận biết mọi thứ, chơi để thắng, khuấy
động mọi người cùng hợp sức...
+ Môn loại: 158.1 / C464C
- Phòng Đọc: DV 56468
- Phòng Mượn: MH 10283
40/. BA GÀN. Đủ nắng thì hoa nở / Ba Gàn. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh:
Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 153tr. : Hình vẽ; 21cm
Tên thật tác giả: Bùi Long Thành
Tóm tắt: Gồm các lời khuyên về cuộc sống, giúp con người vượt qua khó khăn, giữ
vững niềm tin và có lối tư duy tích cực để có cuộc sống an nhiên, tự tại.
+ Môn loại: 158.1 / Đ500N
- Phòng Mượn: MH 10274-10275
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41/. CẢNH THIÊN. Đừng lựa chọn an nhàn khi còn trẻ / Cảnh Thiên; Đặng Quân
dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 313tr. : Hình vẽ; 20cm
Tên sách tiếng Trung: 別在吃苦的年纪选择安选
Tóm tắt: Chỉ ra bí quyết giúp bạn đi trên con đường thành công có vô số trở ngại và
khó khăn mà thanh xuân là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, những năm tháng then chốt
có thể quyết định tương lai của mỗi con người, hãy ươm trồng nên những hạt mầm sự sống
giúp bạn thêm tin yêu và vững chãi trong cuộc đời; vì thế ta không nên chọn an nhàn khi
con trẻ, mà phải vất vả, gian nan, thử thách lúc trẻ thì mới có cuộc sống hạnh phúc, thành
công trong tương lai.
+ Môn loại: 158.1 / Đ556L
- Phòng Đọc: DV 56479
- Phòng Mượn: MH 10315-10316
42/. YUKIMAGA KINJO. Lạc quan hay cười, đời ắt thêm tươi / Yukimaga Kinjo;
Hồng Hoa dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 261tr.; 21cm. - (Tủ sách chữa lành)
Tóm tắt: Bí quyết để thấu hiểu về bản thân, sống là chính mình, có một cuộc sống
giản đơn, giải quyết mọi muộn phiền, yêu thương bản thân... để đạt được hạnh phúc.
+ Môn loại: 158.1 / L101QU
- Phòng Đọc: DV 56472
- Phòng Mượn: MH 10297-10298
43/. HINO OKIO. 5 năm cuối đời : Cách bạn sống hôm nay sẽ quyết định đời bạn 5
năm tới / Hino Okio; Thu Hoài dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 132tr.; 20cm
Tên sách tiếng Nhật: いい人生は、最期の5年で決まる
Tóm tắt: Trình bày những lời khuyên để lựa chọn thay đổi tâm thế của bản thân, đón
nhận mọi điều xảy ra để có được một cuộc đời không phải hối tiếc, sống thanh thản, hạnh
phúc và ý nghĩa.
+ Môn loại: 158.1 / N114N
- Phòng Đọc: DV 56482
- Phòng Mượn: MH 10321-10322
44/. PASRICHA, NEIL. Phương trình hạnh phúc = The happiness equation : Chẳng
muốn gì cả + Làm bất kỳ điều gì = Có được mọi thứ = / Neil Pasricha ; Nguyễn Thị Loan
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 317tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
Tóm tắt: Dẫn dắt, thúc đẩy bạn sống và hành động một cách cân bằng và hạnh phúc
thông qua 9 bí quyết có kèm ví dụ thực tiễn: Bí quyết tránh những lời phê bình chỉ trích,
bí quyết để không bao giờ quá bận rộn, bí quyết để làm chủ các mối quan hệ quan trọng
nhất...
+ Môn loại: 158.1 / PH561TR
- Phòng Đọc: DV 56467
- Phòng Mượn: MH 10281-10282
45/. BAIN, BARNET. Sống và hành động : Khai phá năng lực sáng tạo trong cuộc
sống tình yêu và công việc / Barnet Bain ; Dịch: Thành Khang, Diễm Quỳnh. - Thanh Hoá
Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 311tr.; 21cm
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Tóm tắt: Chia sẻ các phương pháp, quá trình, cách thức để giúp bạn giải phóng năng
lượng sáng tạo của bản thân nhằm tạo ra cuộc sống như mong muốn như: Thoát khỏi khuôn
khổ, sáng tạo trong sự cân bằng, làm chủ cảm xúc....
+ Môn loại: 158.1 / S455V
- Phòng Mượn: MH 10307-10308
46/. GEORGE, L.V.. Tiền bạc & hạnh phúc dưới góc nhìn khoa học / L. V. George;
Bảo Trâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 143tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Tủ sách:
Kỹ năng sống)
Tóm tắt: Đưa ra một số phương pháp, mẹo vặt và triết lý sống giúp bạn thực hiện
những thay đổi cần thiết để có được một cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc.
+ Môn loại: 158.1 / T305B
- Phòng Đọc: DV 56475
- Phòng Mượn: MH 10303-10304
47/. TRACY, BRIAN. Tìm điểm cân bằng trong cuộc sống = Find your balance point:
Xác định việc ưu tiên, đơn giản hoá cuộc sống và gặt hái nhiều thành công hơn / Brian
Tracy, Christina Stein; Vũ Khánh Linh dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 147tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chỉ ra cách tìm sự cân bằng đích thực để mọi lựa chọn và hành động
của bạn được soi rọi bằng sự hiểu biết sâu sắc về những giá trị, viễn cảnh, mục tiêu cá nhân
của chính bạn, giúp bạn giảm bớt áp lực và đạt được nhiều thành tựu hơn, mà còn tận
hưởng một cuộc sống hiệu quả hơn bao giờ hết.
+ Môn loại: 158.1 / T310Đ
- Phòng Đọc: DV 56464
- Phòng Mượn: MH 10264-10265
48/. HOÀNG XUÂN VIỆT. Thinh lặng cũng là hùng biện / Hoàng Xuân Việt. - Tái
bản. - H. : Thanh niên, 2019. - 295tr.; 21cm. - (Tủ sách Học làm người)
Tên thật tác giả: Nguyễn Tùng Nhân
Tóm tắt: Sách giúp bạn đọc trẻ trang bị một số yếu tố về đức thinh lặng, thông qua
đức thinh lặng để biểu lộ tình cảm, tư tưởng, ý muốn của mình.
+ Môn loại: 158.1 / TH312L
- Phòng Đọc: DV 56484
- Phòng Mượn: MH 10325-10326
49/. KOIKE RYUNOSUKE. Thói quen xấu ơi, chào mi! / Koike Ryunosuke ; Nguyễn
Thị Mai dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công thương, 2019. - 175tr.; 21cm
Tên sách tiếng Nhật: ヤな自分とサヨナラする方法
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết chia sẻ kinh nghiệm và giúp con người loại bỏ những
thói quen xấu trong đời sống, công việc, giao tiếp để hoàn thiện nhân cách và thành công.
+ Môn loại: 158.1 / TH428QU
- Phòng Mượn: MH 10341-10342
50/. ANDRÉ, CHRISTOPHE. 3 phút thiền = 3 minutes à méditer / Christophe André;
Văn Minh Thiều dịch. - H. : Lao động, 2019. - 265tr.; 21cm
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Tóm tắt: Giới thiệu 40 bài tập nhỏ về thiền định cùng các lời khuyên và thực hành
thiền cơ bản, nhằm mở ra những khoảng thời gian thức tỉnh, tĩnh tâm trong tâm trí mỗi
chúng ta như: Hơi thở, tận hưởng, hãy ý thức về nội tâm, chiêm ngưỡng tự nhiên, lòng
nhân từ, thời khắc hiện tại, cảm xúc đau đớn, lòng biết ơn...
+ Môn loại: 158.1 / B100PH
- Phòng Đọc: DV 56463
- Phòng Mượn: MH 10262-10263
51/. Người xưa cảnh tỉnh : Thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt các nhà trí
thức nửa đầu thế kỷ XX / Nguyễn Trường Tộ, Phan Kế Bính, Nguyễn Văn Vĩnh... ; Vương
Trí Nhàn sưu tầm, biên soạn ; Trần Văn Chánh tổng thuật, luận giải. - Tp. Hồ Chí Minh :
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 284tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những thói hư tật xấu của người Việt trong con mắt
các nhà trí thức nửa đầu thế kỷ XX về các vấn đề như: Nơi ăn ở cư trú sinh hoạt - quan hệ
với môi trường thiên nhiên, tệ nạn xã hội, dân trí - ý thức xã hội, giáo dục, giao lưu tiếp
xúc, quan hệ giữa người và người...
+ Môn loại: 179 / NG558X
- Phòng Đọc: DV 56481
- Phòng Mượn: MH 10319-10320
52/. THẠCH KIỀU THANH. Mai hoa dịch số : Giải mã những lẽ huyền vi trong vũ
trụ / Thạch Kiều Thanh; Thang Hành Dị diễn giải; Tiến Thành dịch. - Tái bản lần 1. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 263tr.; 24cm
Tóm tắt: Lí thuyết và ứng dụng của phương pháp dự đoán tương lai trên cơ sở kinh
dịch, phương pháp Hoa mai dịch số: cách tố quẻ, chiêm sắc mặt, vẻ mặt, thời tiết...
+ Môn loại: 181 / M103H
- Phòng Đọc: DL 17802
- Phòng Mượn: MH 10258
53/. NGÔ KHUNG. Hàn Phi Tử mưu lược tung hoành / Ngô Khung; Dịch: Thành
Khang, Phạm Vân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 383tr.; 21cm. - (Tủ sách Nhân
vật & Sự kiện)
Tóm tắt: Phản ánh hoàn chỉnh hệ thống học thuật "Pháp - Thuật - Thế" trong Hàn
Phi Tử, được minh hoạ bằng những câu chuyện mưu trí thông tuệ.
+ Môn loại: 181 / H105PH
- Phòng Đọc: DV 56493
- Phòng Mượn: MH 10345-10346
54/. NGÔ CAM LÂM. Đọc ít hiểu nhiều : Đọc có chọn lọc - Học biết suy tư. Ứng
dụng phương pháp học linh hoạt vào cuộc sống / Ngô Cam Lâm ; Văn Lâm dịch. - Thanh
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 237tr.; 21cm. - (Thầy Khổng Tử thân thương ; T.1)
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện bổ ích theo tư tưởng triết lí của Khổng Tử về bí
quyết đọc sách hiệu quả, chọn lọc tiếp nhận được trí tuệ từ sách, vận dụng trong học tập
cũng như cuộc sống, đạt tới thành công.
+ Môn loại: 181 / Đ419-I
- Phòng Mượn: MH 10353-10354
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55/. NGÔ CAM LÂM. Làm người tốt : Hiểu đạo làm người - Học cách đối nhân Vui sống yêu đời / Ngô Cam Lâm; Văn Lâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019.
- 237tr.; 21cm. - (Thầy Khổng Tử thân thương ; T.3)
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện bổ ích theo triết lí Khổng Tử giúp các bạn trẻ tu
dưỡng đạo đức, hiểu đạo làm người, học các đối nhân xử thế để hoàn thiện bản thân, trở
thành người tốt, người có ích.
+ Môn loại: 181 / L104NG
- Phòng Mượn: MH 10357-10358
56/. NGÔ CAM LÂM. Rèn tâm luyện trí : Vững tâm - Bền chí - Thành công lâu dài/
Ngô Cam Lâm ; Văn Lâm dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 221tr.; 21cm. (Thầy Khổng Tử thân thương ; T.2)
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện bổ ích theo triết lí Khổng Tử giúp bạn rèn luyện
tâm trí, hiểu biết bản thân, vượt qua những khó khăn, nghịch cảnh chiến thắng bản thân,
gặt hái thành công.
+ Môn loại: 181 / R203T
- Phòng Mượn: MH 10355-10356
200. TÔN GIÁO:
57/. HOÀNG TÂM XUYÊN. 10 tôn giáo lớn trên thế giới / Hoàng Tâm Xuyên chủ
biên; Dịch: Dương Thu Ái, Phùng Thị Huệ ; Hiệu đính: Nguyễn Tài Thư, .... - Xuất bản
lần thứ 6. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 613tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu nguyên lý, nguồn gốc, niềm tin, biểu tượng, kinh sách... của các
tôn giáo lớn trên thế giới như: Tôn giáo Ai Cập cổ đại, tôn giáo Babilon cổ đại, đạo
Zoroastre, đạo Mani, Bàlamôn, đạo Ấn Độ, Giaina, đạo Phật, đạo Xích, Thần Đạo giáo,
đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc và đạo Ixlam.
+ Môn loại: 200 / M558T
- Phòng Đọc: DL 17789
58/. NGUYỄN TUẤN VẠN XUÂN. Ta là đường - Bàn về hai Phúc âm Gio-an và
Tô-ma : Hồi ký dưới chân Osho: Sách tham khảo / Nguyễn Tuấn Vạn Xuân; Nguyễn
Quang Bình giới thiệu. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 490tr. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Qua những nghiên cứu tác giả bàn về hai Phúc âm Gio-an và Tô-ma, giúp
ta tìm và mở rộng những hiểu biết về Ki-tô giáo, những cách nhìn mới để có dịp gắn bó
hơn vơi cái "Đạo" mà mình theo, không phải khăng khăng giữ lấy nó mà một cách đạt ngộ
hướng đến đại đồng và một cuộc sống viên mãn dưới góc độ đạo Thiên Chúa.
+ Môn loại: 226 / T100L
- Phòng Đọc: DL 17788
- Phòng Mượn: MH 10253-10254
59/. Tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam (1945 - 1975) / Lê Cung chủ biên,
Lê Thành Nam, Hồ Hải Hưng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. 319tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày và phân tích tinh thần nhập thế, đồng hành cùng dân tộc trong
dựng nước và giữ nước của Phật giáo Việt Nam trong suốt hơn 2000 năm, từ Bắc thuộc
đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 và đặc biệt là giai đoạn hai cuộc kháng chiến chống
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Pháp (1945 - 1954) và chống Mỹ (1954 - 1975) với những biểu hiện, tính chất, đặc điểm
và ý nghĩa lịch sử cụ thể.
+ Môn loại: 294.3 / T312TH
- Phòng Đọc: DL 17787
- Phòng Mượn: MH 10252
60/. THONDUP, TULKU. Tái sinh hỷ lạc : Cuộc sống phía bên kia bầu trời / Tulku
Thondup; Nguyễn Văn Nghệ dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 422tr.:
Tranh vẽ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Peaceful, death joyful rebirth
Tóm tắt: Triết lí của đạo Phật chỉ cho ta thấy cuộc đời là vô thường là khổ đau và kết
quả của nghiệp như thế nào đồng thời răn dạy chúng ta phải sống thế nào để có thể chết an
bình và tái sinh hỷ lạc.
+ Môn loại: 294.3423 / T103S
- Phòng Mượn: MH 10256
61/. THÍCH NHẤT HẠNH. Bước tới thảnh thơi / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 4.
- H. : Hồng Đức, 2019. - 225tr.; 21cm
Tóm tắt: Góp phần tích cực vào công trình đào tạo ra một thế hệ người xuất sĩ trẻ có
khả năng làm mới đạo Bụt và đáp ứng được những nhu yếu học hỏi tu tập của xã hội ngày
nay.
+ Môn loại: 294.3 / B557T
- Phòng Mượn: MH 10272-10273
62/. PATRIJI, SUBHASH. Thiền định và tâm trí diệu kỳ / Subhash Patriji; Nguyễn
Trần Quyết dịch. - Tái bản lần 2. - H.: Hồng Đức, 2019. - 118tr. : Ảnh, bảng; 21cm
Tóm tắt: Đưa ra những lời khuyên giúp con người giữ được tâm hồn và tâm trí tĩnh
tại, trong sáng giữa thiên biến vạn hoá của cuộc đời.
+ Môn loại: 294.3 / TH305Đ
- Phòng Mượn: MH 10347-10348
63/. ĐẠT-LAI LẠT-MA. Cuộc cách mạng từ bi / Đạt-lai lạt-ma, Sofia Stril-Rever;
Hoàng Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 160tr.; 19cm
Tên sách tiếng Pháp: Faites la révolution. L'appel du Dalai-lama à la jeunesse
Tóm tắt: Gồm những giáo lí, triết lí nhà Phật trình bày thực trạng ô nhiễm môi trường,
cạn kiệt môi sinh, nghèo đói, những vấn nạn của trái đất đang phải đối mặt và kêu gọi thế
hệ trẻ kiến tạo một thế giới an bình, tự do; xây dựng một xã hội công bằng và nhân đạo
bằng việc thay đổi từ nhận thức và ứng xử giữa con người với con người, con người với
tự nhiên.
+ Môn loại: 294.3 / C514C
- Phòng Mượn: MH 10388-10389
64/. TRẦN ĐỨC TUẤN. Đi dọc dòng sông Phật giáo / Trần Đức Tuấn. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2019. - 355tr. : Bản đồ; 21cm
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Tóm tắt: Bao gồm một số ký sự ngắn ghi chép về những vùng đất và con người trên
những phần lãnh thổ mà dòng Mê Kông huyền bí chảy qua, dọc theo cuộc hành trình của
đoàn làm phim tài liệu Mê Kông ký sự.
+ Môn loại: 294.3 / Đ300D
- Phòng Mượn: MH 10288-10289
65/. QUÁN NHƯ VẠN LỢI. Lối vào tâm hồn, tặng người hữu duyên / Quán Như
Vạn Lợi biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 318tr. : Tranh vẽ; 19cm
Tóm tắt: Phân tích những giáo lí căn bản của Đạo Phật cùng với sự tu niệm của tự
thân, giúp người đọc dễ dàng tiếp nhận hành trì nhằm chuyển hoá phần nào những bế tắc
khổ đau trong cuộc sống thường nhật để có được cuộc sống an lành và hạnh phúc.
+ Môn loại: 294.3 / L452V
- Phòng Mượn: MH 10386-10387
66/. THÍCH NHẤT HẠNH. Mẹ biểu hiện của tình thương / Thích Nhất Hạnh. - Tái
bản lần 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 129tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách giúp ta nuôi lớn tình thương, nuôi lớn tâm từ bi và giải toản được hận
thù trong ta.
+ Môn loại: 294.3 / M200B
- Phòng Mượn: MH 10266-10267
67/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Ngày mới, tự làm mới : Cuốn sách truyền cảm hứng
cho các bạn trẻ / Nguyễn Mạnh Hùng. - Tái bản, có bổ sung. - H. : Lao động, 2019. - 242tr.;
21cm
Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ mang thông điệp về cách thức tự rèn luyện bản
thân, thực tập chuyển biến làm thay đổi chính mình từ trọng tâm để có được bình an, hạnh
phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa và tràn ngập yêu thương.
+ Môn loại: 294.3 / NG112M
- Phòng Đọc: DV 56470
- Phòng Mượn: MH 10286-10287
68/. THÍCH NHẤT HẠNH. Quyền lực đích thực / Thích Nhất Hạnh ; Chân Đạt
chuyển ngữ. - Tái bản lần 8. - H. : Tri thức, 2019. - 262tr.; 20cm
Tên sách tiếng Anh: The art of power
Tóm tắt: Phân tích những mong muốn đạt được quyền lực đích thực, đó là sự tự do,
an nhiên, hạnh phúc và sử dụng quyền lực trong cuộc sống, trong kinh doanh cũng như
việc đạt được những mong muốn trên thông qua luyện tập chánh niệm của Đạo Phật.
+ Môn loại: 294.3 / QU603L
- Phòng Mượn: MH 10270-10271
69/. THÍCH NHẤT HẠNH. Trái tim mặt trời / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần thứ 2.
- H. : Hồng Đức, 2019. - 192tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm những triết lí về cuộc sống, những lời khuyên, những bài viết, lời
khích lệ và nhắc nhở của nhà sư thông qua những câu chuyện giúp con người có thể tĩnh
tâm thiền vị, khám phá chân tâm, nuôi dưỡng chánh niệm, tạo niềm vui.
+ Môn loại: 294.3 / TR103T
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- Phòng Mượn: MH 10268-10269
70/. BUKKYÕ DENDÕ KYÕKAI. Lời Phật dạy / Bukkyõ Dendõ Kyõkai; Nguyễn
Văn Lâm dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Hồng Đức, 2019. - 247tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những lời dạy của Đức Phật được lựa chọn từ kinh điển Pàli
giảng giải từ cuộc sống gia đình cho đến sự xuất gia và con đường của tuệ quán.
+ Môn loại: 294.3 / L462PH
- Phòng Mượn: MH 10332-10333
71/. RINPOCHE, LAMA KUNGA. Uống dòng suối núi = Drinking the mountain
stream : Những bài ca của vị thánh được mến yêu của Tây Tạng Milarepa / Lama Kunga
Rinpoche, Brian Cutillo; Tha Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 322tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Tuyển tập những bài ca truyền khẩu của Milarepa - vị chân sư, nhà lãnh
đạo kiệt xuất của dòng phái Kagyu, Phật giáo Tây Tạng - chứa đựng những lời dạy về
Chánh Pháp, tâm Bồ đề và sự thực hành Mật thừa nhằm đạt tới sự giải thoát cho mọi chúng
sinh khỏi khổ đau và sinh tử luân hồi.
+ Môn loại: 294.3 / U518D
- Phòng Mượn: MH 10337-10338
72/. SATOMI MYODO. Hoa trôi trên sóng nước = Journey in search of the way /
Satomi Myodo; Nguyên Phong phóng tác. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh,
2019. - 213tr.; 21cm
Tóm tắt: Hồi kí về cuộc hành trình tìm đạo đầy gian khổ nhưng tràn lòng nhiệt huyết
và quyết tâm tìm đạo kéo dài hơn bốn mươi năm của tác giả.
+ Môn loại: 294.3 / H401TR
- Phòng Đọc: DV 56490
- Phòng Mượn: MH 10339-10340
73/. TRẦN TRỌNG KIM. Đạo giáo : Đạo Lão Tử / Trần Trọng Kim. - Tp. Hồ Chí
Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 178tr.; 21cm
Tóm tắt: Tác giả trình bày gọn gàng, dễ hiểu học thuyết của Lão Tử, cung cấp một
bản lược đồ khá tuyệt hảo về Đạo giáo; tóm thuật tư tưởng các nhà thừa kế xuất sắc tiêu
biểu nhất của phái Đạo giáo như Liệt Tử, Trang Tử,... một số khía cạnh tích cực và những
biến thể suy đồi của Đạo giáo, những ảnh hưởng xấu đến đời sống thực tế của dân gian
người Việt, của một số dân tộc ở Viễn Đông.
+ Môn loại: 299.5 / Đ108GI
- Phòng Đọc: DV 56474
- Phòng Mượn: MH 10301-10302
74/. RUIZ, DON MIGUEL. Bậc thầy của tình yêu = The mastery of love : Chỉ dẫn
để có một mối quan hệ như ý / Don Miguel Ruiz ; Dạ Ly dịch. - H. : Thế giới, 2019. 255tr.; 19cm
Tóm tắt: Chia sẻ những hiểu biết của các Toltec - những người học tập và lưu giữ
những hiểu biết của những bậc pháp sư thông thái từ thời xa xưa, hướng đến việc thay đổi
cách sử dụng ngôn ngữ của bản thân, thay đổi cách nhìn nhận những hành vi của người
khác, giúp con người đạt được các mối quan hệ như ý trong tình yêu.
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+ Môn loại: 299.7 / B119TH
- Phòng Đọc: DV 56607
- Phòng Mượn: MH 10384-10385
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
75/. NGÔ TRUNG DÂN. Cốt lõi của quản trị xã hội - 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã
hội : Sách tham khảo / Ngô Trung Dân; Dịch: Đức Dương, Thuý Lan, Phương Như, Thanh
Vân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 454tr.; 21cm
Tóm tắt: Phân tích tổng quan về phạm vi, khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội và
nghiên cứu cụ thể những đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng nổi bật,
chiếm vị trí quan trọng trong các loại mâu thuẫn xã hội giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc
như mâu thuẫn giữa cán bộ công chức và quần chúng, mâu thuẫn giàu - nghèo, mâu thuẫn
giữa người lao động và chủ sử dụng lao động cũng như việc ứng phó tích cực, hiệu quả
đối với mâu thuẫn xã hội.
+ Môn loại: 303.4951 / C458L
- Phòng Mượn: MA 20925-20926
76/. EVANS, BETH. Bạn có phải là đứa trẻ sợ hãi ẩn sau lớp vỏ trưởng thành? = I
really didn't think this through / Beth Evans; Trịnh Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2019. 191tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện, những tâm sự của tác giả trong quá trình trưởng
thành, trong hành trình tìm đến sự ổn định của bản thân để có thể trở thành một "con người"
theo nghĩa hoàn thiện nhất.
+ Môn loại: 305.24 / B105C
- Phòng Đọc: DV 56420
- Phòng Mượn: MA 20976-20977
77/. YÙRÒ TESHIMA. Tại sao người Do Thái xuất sắc ? / Yùrò Teshima; Lê Tiến
Thành dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Hồng Đức, 2019. - 239tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách là tác phẩm nghiên cứu nhiều năm của học giả Nhật Bản Yùrò Teshima
về lịch sử dân tộc Do thái, về cách mà người Do Thái sinh tồn cùng nhiều phương diện
trong đời sống của họ, về lối sống và lối nghĩ của người Do Thái trong các lĩnh vực kinh
tế, giáo dục, xã hội, luân lý, lịch sử và tôn giáo...
+ Môn loại: 305.892 / T103S
- Phòng Đọc: DV 56390
- Phòng Mượn: MA 20931-20932
78/. Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Truyền thống và biến
đổi / Chủ biên: Ngô Văn Lệ, Ngô Thị Phương Lan, Huỳnh Ngọc Thu.... - H. : Chính trị
Quốc gia - Sự thật, 2018. - 319tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về Đồng bằng Sông Cửu Long, phương thức hoạt động thương
hồ và đặc điểm hoạt động của các cộng đồng điển hình ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc
trưng đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội của cộng đồng thương hồ và hoạt động thương hồ
ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay.
+ Môn loại: 306.3095978 / H411Đ
- Phòng Đọc: DV 56382
- Phòng Mượn: MA 20914-20915
- 16 -

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

79/. STEVEN, BRODERICK. Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông = Act like a
lady, think like a man : Những điều đàn ông thực sự suy nghĩ về tình yêu, mối quan hệ, sự
gần gũi, và cam kết / Broderick Steven; Trần Hoa, Huyền Vũ dịch. - Tái bản có bổ sung. H. : Thanh niên, 2018. - 320tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách tìm hiểu và chỉ ra tâm lí cũng như nhu cầu của nam giới trong các mối
quan hệ của họ. Đồng thời, giúp bạn có thể thâm nhập vào tư duy của một người đàn ông
và hiểu anh ta rõ hơn, tìm hiểu xem liệu anh ta có dự định sẽ ở bên bạn hay chỉ đang đùa
giỡn với bạn.
+ Môn loại: 306.7 / C550X
- Phòng Đọc: DV 56405
- Phòng Mượn: MA 20958-20959
80/. SKEEN, MICHELLE. Làm sao hợp với nửa kia / Michelle Skeen; Thế Anh dịch.
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 182tr. : Bảng; 21cm. - (Tủ sách: Kỹ năng sống)
Tóm tắt: Cung cấp những kĩ năng và kiến thức cần thiết để bạn thực hiện một số thay
đổi trong mối quan hệ vợ chồng; thông qua các bài tập trắc nghiệm sẽ giúp bạn biết cách
giải quyết tận gốc những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống trước khi cùng nhau tái lập hạnh
phúc.
+ Môn loại: 306.872 / L104S
- Phòng Đọc: DV 56398
- Phòng Mượn: MA 20945-20946
81/. TRẦN NGỌC KHÁNH. Văn hoá đô thị / Trần Ngọc Khánh. - Tái bản lần thứ 1,
có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 479tr.; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn về văn hoá đô thị; nghiên cứu lịch sử
hình thành, đặc trưng văn hoá và quá trình đô thị hoá ở các đô thị lớn trên thế giới, không
gian tự nhiên, không gian kỹ thuật, không gian văn hoá cũng như di sản văn hoá, chính
sách và môi trường văn hoá đô thị.
+ Môn loại: 307.76 / V115H
- Phòng Đọc: DV 56381
- Phòng Mượn: MA 20912-20913
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ:
82/. NGUYỄN CHÍ THANH. Chống chủ nghĩa cá nhân / Nguyễn Chí Thanh. - Xuất
bản lần thứ 5, có bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 90tr.; 19cm
Tóm tắt: Làm rõ các vấn đề về chủ nghĩa cá nhân trên quan điểm của chủ nghĩa Mác
- Lênin: Nguồn gốc và hoàn cảnh ra đời của chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện của chủ nghĩa
cá nhân; hình thái phát triển và tác hại do nó gây ra; sự khác nhau giữa chủ nghĩa cá nhân
với lợi ích chân chính của cá nhân; ranh giới giữa chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng tập thể;
phương hướng chống chủ nghĩa cá nhân và xây dựng tư tưởng tập thể...
+ Môn loại: 320.51 / CH455CH
- Phòng Đọc: DV 56605
- Phòng Mượn: MA 21031-21032
83/. LÊ MẬU HÃN. Các Đại hội và Hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt
Nam (1930 - 2018) / Lê Mậu Hãn, Võ Văn Bé. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. 507tr.; 21cm
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Tóm tắt: Trình bày khái quát về các Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng và tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Đảng và các Tổng Bí thư từ khi Đảng Cộng Sản Việt
Nam được thành lập đến nay.
+ Môn loại: 324.2597075 / C101Đ
- Phòng Mượn: MH 10311-10312
330. KINH TẾ HỌC:
84/. YUNUS, MUHAMMAD. Thế giới ba không = A world of three zeros : Kinh tế
học của không nghèo đói, không thất nghiệp và không ô nhiễm / Muhammad Yunus; Vũ
Thái Hà dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 246tr.; 24cm
ĐTTS ghi: Giải Nobel hoà bình năm 2006
Tóm tắt: Phân tích khuynh hướng của chủ nghĩa tư bản trong việc gia tăng sự bất
bình đẳng về kinh tế; Sự cần thiết kiến tạo một nền văn minh mới ba không: Không đói
nghèo, không thất nghiệp, không ô nhiễm; Các siêu thế lực để biến chuyển thế giới và yếu
tố hạ tầng luật pháp, tài chính để tạo nên trật tự kinh tế mới mà công cụ mạnh mẽ là doanh
nghiệp xã hội.
+ Môn loại: 330 / TH250GI
- Phòng Đọc: DL 17751
- Phòng Mượn: MA 20891
85/. TÔN THẤT THÔNG. Thần kỳ kinh tế Tây Đức : Giai đoạn 1949-1969: Lịch sử
- Lý thuyết - Chính sách / Tôn Thất Thông. - H. : Tri thức, 2018. - 525tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Nói về sự thần kỳ của dân tộc Đức vươn lên từ đổ nát của Chiến tranh thế
giới lần thứ 2, cuộc chiến tranh huỷ diệt thuộc loại tàn bạo nhất trong lịch sử loài người.
Biên niên sử về một nền kinh tế hồi sinh từ đống tro tàn để vươn lên trở thành một nước
có nền kinh tế giàu mạnh số một tại châu Âu.
+ Môn loại: 330.943 / TH121K
- Phòng Đọc: DV 56419
- Phòng Mượn: MA 20975
86/. HIROMI WADA. Quản lý tài chính cá nhân theo phong cách của người Nhật /
Hiromi Wada; Azu dịch. - H. : Lao động, 2019. - 209tr.; 20cm
Tên sách tiếng Nhật: 幸せなお金持ちになるすごいお金
Tóm tắt: Đưa ra lời khuyên về tiền bạc, giải thích lí do tại sao chúng ta không thể trở
thành người giàu có, đưa ra cách thức kiếm tiền, sử dụng tiền và tạo giá trị gia tăng cho
bản thân.
+ Môn loại: 332.024 / QU105L
- Phòng Đọc: DV 56393
- Phòng Mượn: MA 20937-20938
87/. KING, MERVYN. Sự kết thúc của thời đại giả kim = The end of alchemy : Tiền
tệ, ngân hàng và tương lai của nền kinh tế toàn cầu / Mervyn King; Ngô Thế Vinh dịch. H. : Thế giới, 2019. - 367tr.; 24cm
Tóm tắt: Giải thích nguyên nhân những thất bại của nền kinh tế tư bản hiện đại bắt
nguồn từ hệ thống tiền tệ và ngân hàng, hậu quả của chúng với nền kinh tế nói chung và
cách chúng ta có thể chấm dứt sự phụ thuộc thái quá vào “thuật giả kim”, thông qua những
chia sẻ của Mervyn King - Cựu Thống đốc Ngân hàng Anh quốc.
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+ Môn loại: 332.1 / S550K
- Phòng Đọc: DL 17746
- Phòng Mượn: MA 20886
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
88/. ĐÀM BÍCH HIÊN. Hỏi - đáp về chế độ, chính sách dành cho cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động/ Đàm Bích Hiên, Nguyễn Khánh Ly đồng chủ biên. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 139tr.; 21cm
Tóm tắt: Gồm 60 câu hỏi - đáp pháp luật về chế độ, chính sách dành cho cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động; hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật
hiện hành về về chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động.
+ Môn loại: 344.59701 / H428Đ
- Phòng Đọc: DV 56380
- Phòng Mượn: MA 20910-20911
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
89/. PHÙNG THANH. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí,
quan liêu - Giá trị lý luận và thực tiễn / Phùng Thanh, Bùi Quang Mạnh chủ biên, Vũ Văn
Tám... - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 111tr.; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Học viện Chính trị
Tóm tắt: Phân tích nội dung tư tưởng của Hồ Chí Minh về vấn đề phòng, chống tham
ô, lãng phí, quan liêu: Những giá trị lý luận góp phần bổ sung, phát triển quan điểm chủ
nghĩa Mác - Lênin; Phương pháp luận giúp Đảng, Nhà nước ta xác định vấn đề trọng tâm,
cấp bách về phòng, chống quan liêu, tham nhũng; Giá trị thực tiễn đáp ứng kịp thời công
tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên và là vũ khí sắc bén đấu tranh với các
quan điểm sai trái, cơ hội, phản động của các thế lực thù địch.
+ Môn loại: 364.1 / T550T
- Phòng Đọc: DV 56496
- Phòng Mượn: MA 20986-20987
370. GIÁO DỤC HỌC:
90/. THÁI PHỈ. Một nền giáo dục Việt Nam mới / Thái Phỉ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2019. - 138tr.; 21cm
Tên thật của tác giả: Nguyễn Đức Phong
Tóm tắt: Trên cơ sở xem xét nền giáo dục từ xưa đến nay, tác giả đã lần tìm lại các
cuộc cải cách giáo dục đã được thực thi ở nước ta. Từ đó phác thảo ra một xã hội Việt Nam
mai sau cùng con người mới của xã hội Việt Nam và đề ra kế hoạch tạo nên người Việt
Nam mới.
+ Môn loại: 370.9597 / M458N
- Phòng Đọc: DV 56385
- Phòng Mượn: MA 20920-20921
91/. HONG DINH. Học kiểu Mỹ tại nhà : Cẩm nang dành cho cha mẹ và giáo viên
hỗ trợ dạy và học bằng nhiều tài nguyên miễn phí / Hong Dinh. - H. : Thế giới, 2019. 347tr. : Ảnh, bảng; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp dạy con học tại nhà theo mô hình
giáo dục Mỹ như cách cha mẹ chơi với con, đọc truyện cho con nghe, tận dụng nút chai để
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làm học liệu dạy con số, chữ cái, sử dụng sách để đồng hành cùng con, học qua internet,
tương tác với các thầy cô trong trường... giúp con học tập đạt kết quả tốt nhất.
+ Môn loại: 371.3028 / H419K
- Phòng Đọc: DV 56386
- Phòng Mượn: MA 20922
92/. ĐỖ HỮU TÂM. California Universities & colleges và những điều cần biết khi
du học Hoa Kỳ / Đỗ Hữu Tâm. - H. : Thế giới, 2019. - 260tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát quá trình phát triển hệ thống Giáo dục Đại học ở Mỹ nói chung
và của Tiểu bang California nói riêng; sơ lược về các hệ thống đại học và cao đẳng tại
California; một số cơ chế vận hành trường cao đẳng; đưa ra một số đề nghị về trường cao
đẳng trong hệ thống Giáo dục Đại học ở Việt Nam và những điều cần biết khi du học Hoa
Kỳ.
+ Môn loại: 378.73 / C103U
- Phòng Đọc: DV 56394
- Phòng Mượn: MA 20939-20940
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GTVT:
93/. HY VĂN. Hành trình lập nghiệp Jack Ma : Alibaba làm giàu từ thương mại điện
tử / Hy Văn; Văn Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 239tr.; 24cm
Tóm tắt: Những câu chuyện về cuộc đời Jack Ma và con đường lập nghiệp của ông.
Những bài học thành công của Alibaba từ những ngày đầu chưa định hình về lĩnh vực hoạt
động cho tới khi trở thành một đế chế thương mại điện tử hàng đầu thế giới.
+ Môn loại: 381.092 / H107TR
- Phòng Đọc: DL 17749
- Phòng Mượn: MA 20889
94/. DECARLO, JACQUELINE. Dẫn nhập về thương mại công bằng / Jacqueline
Decarlo; Nguyễn Quốc Hà dịch. - Fair trade : Beginner's guides. - H. : Thế giới, 2019. 250tr. : Ảnh, sơ đồ; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu lý thuyết và cơ chế vận hành của thương mại công bằng những
như các tổ chức hoạt động cho phong trào này.
+ Môn loại: 382 / D121NH
- Phòng Đọc: DV 56410
- Phòng Mượn: MA 20968
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:
95/. HARRINGTON, CORA. Mảnh nhỏ diệu kỳ : Phụ nữ tinh tế phải để ý nội y /
Cora Harrington; Ngọc Huyền dịch ; Minh hoạ: Sandy Wirt. - H. : Thế giới, 2019. - 161tr.:
Hình vẽ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: In intimate detail: How to choose, wear and love lingerie
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về các loại nội y khác nhau: Áo ngực, quần lót, nội y
định dáng, quần tất và đồ ngủ. Hướng dẫn mua sắm nội y và cách chăm sóc đồ nội y.
+ Môn loại: 391.4 / M107NH
- Phòng Đọc: DV 56370
- Phòng Mượn: MA 20897-20898
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400. NGÔN NGỮ HỌC:
96/. ANDERSON, PEGGY. Taking the TOEIC - Skills and Strategies 2: Intermediate
Level / Peggy Anderson, Mary Katherine Chadwick, Nancie Mckinnon. - 2nd ed.. - Tp.
Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt - First news, 2018. - 263tr.; 28cm. - 1
CD
Tóm tắt: Bao gồm các bài thi TOEIC với cấu trúc tương tự chương trình thi thật;
chuẩn bị mỗi phần bài kiểm tra với các câu hỏi khác nhau luôn được cập nhật, có đáp án
kèm theo ở cuối sách.
+ Môn loại: 428 / T103TH
- Phòng Đọc: DL 17726
- Phòng Mượn: MB 7280
97/. ANDERSON, PEGGY. Taking the TOEIC - Skills and Strategies 1 : PreIntermediate Level / Peggy Anderson, Mary Katherine Chadwick, Nancie Mckinnon. - 2nd
ed.. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt - First news, 2018. - 237tr.;
28cm. - 1 CD
Tóm tắt: Bao gồm các bài thi TOEIC với cấu trúc tương tự chương trình thi thật;
chuẩn bị mỗi phần bài kiểm tra với các câu hỏi khác nhau luôn được cập nhật, có đáp án
kèm theo ở cuối sách.
+ Môn loại: 428 / T103TH
- Phòng Đọc: DL 17725
- Phòng Mượn: MB 7279
98/. QUỲNH TRANG. TOEIC 10 phút mỗi ngày 800 điểm trong tầm tay : Hướng
dẫn chi tiết lộ trình học và 1001 mẹo làm bài thi theo kiểu đề thi mới / Quỳnh Trang. - H.:
Nxb. Hà Nội, 2019. - 399tr.; 24cm
Tóm tắt: Tóm lược những thông tin cơ bản nhất về kỳ thi TOEIC, giúp các bạn tìm
hiểu chuyên sâu về chiến thuật làm bài của từng phần trong bài thi, kèm theo một vài lời
khuyên giúp kỳ thi TOEIC diễn ra suôn sẻ.
+ Môn loại: 428 / T421M
- Phòng Đọc: DL 17743
- Phòng Mượn: MB 7294-7295
99/. LOUGHEED, LIN. Essential words for the TOEIC / Lin Lougheed. - Tái bản lần
thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 433tr. : Tab.; 26cm. - 1
CD. - (Barron's)
Tóm tắt: Giáo trình này bao gồm 50 bài học, và trong mỗi bài học, bạn sẽ học được
12 từ mới qua từng ngữ cảnh cụ thể. Nếu bạn học mỗi ngày một bài, thì sau 50 ngày, bạn
sẽ học thêm được 600 từ mới. Bạn sẽ luyện tập những từ mới học bằng cách làm các bài
tập được mô phỏng giống như vài thi TOEIC.
+ Môn loại: 428.2 / E206W
- Phòng Đọc: DL 17731
- Phòng Mượn: MB 7290
100/. LOUGHEED, LIN. Essential words for the IELTS / Lin Lougheed. - Tái bản
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lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018.- 363tr.; 26cm. - 1 CD.
(Barron's)
Tóm tắt: Sách cung cấp 600 từ vựng mà bạn sẽ tìm thấy trong bài thi đọc và nghe và
cũng có thể được sử dụng trong phần viết và phần nói. Bạn cũng sẽ học cách sử dụng nhiều
manh mối khác nhau để hiểu được ý nghĩa của từ mới.
+ Môn loại: 428.2 / E206W
- Phòng Đọc: DL 17730
- Phòng Mượn: MB 7289
101/. THIÊN PHÚC. Hướng dẫn học tiếng Nhật từ cơ bản đến nâng cao / Thiên Phúc.
- H. : Dân trí, 2018. - 271tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 20 chủ điểm học tiếng Nhật với hội thoại và phiên âm được sắp
xếp theo các chủ đề quen thuộc như: Sân bay, trên máy bay, tại ga xe lửa, xe hơi, tại khách
sạn, tại bưu điện...
+ Môn loại: 495.6 / H561D
- Phòng Đọc: DV 56436
- Phòng Mượn: MB 7306-7307
102/. ĐỨC MINH. Sổ tay ngữ pháp tiếng Nhật / Đức Minh. - H. : Dân trí, 2019. 274tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu ngữ pháp căn bản tiếng Nhật như: Giải thích ngữ pháp, danh từ
làm tính từ, các từ định lượng, các thay đổi hài âm, nội động từ và ngoại động từ...
+ Môn loại: 495.6 / S450T
- Phòng Đọc: DV 56435
- Phòng Mượn: MB 7304-7305
103/. TAKEUCHI YONOSUKE. Từ điển Nhật - Việt / Takeuchi Yonosuke,
Yamaguchi Kenichi, Imai Akio. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức, 2019. - 465tr.; 16cm
+ Môn loại: 495.603 / T550Đ
- Phòng Tra cứu: TC 4442
104/. LÊ HUY KHOA. Giáo trình căn bản tiếng Hàn : Luyện kỹ năng nghe, nói, đọc/
Lê Huy Khoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 156tr.;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu bảng chữ cái tiếng Hàn và giải thích những đặc điểm ngữ pháp
cần thiết cho trình độ sơ cấp, những điểm riêng biệt của tiếng Hàn. Rèn luyện các kĩ năng
nghe - nói - đọc qua nhiều tình huống, bài khoá đơn giản.
+ Môn loại: 495.7 / GI-108TR
- Phòng Đọc: DV 56439
- Phòng Mượn: MB 7312-7313
105/. LÊ HUY KHOA. Tự học giao tiếp tiếng Hàn = 한국어 기본 회화 / Lê Huy
Khoa biên soạn. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 151tr.; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức nền tảng về ngôn ngữ Hàn như cách phát âm, từ
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loại, các từ ngữ thông dụng, các mẫu câu cơ bản, chào hỏi, mua sắm, ăn uống, khách sạn,
giao thông, trường học...
+ Môn loại: 495.7 / T550H
- Phòng Đọc: DV 56437
- Phòng Mượn: MB 7308-7309
106/. Ngữ pháp cơ bản tiếng Hàn = 한국어기본 문법 / Lê Huy Khoa tổng hợp, biên
dịch. - Tái bản có chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh,
2018. - 286tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Hàn cũng như cách sử dụng
các loại danh từ, động từ, tính từ, trợ từ...
+ Môn loại: 495.7 / NG550PH
- Phòng Đọc: DV 56438
- Phòng Mượn: MB 7310-7311
107/. HỒ XUÂN MAI. Nam Bộ qua ngôn từ / Hồ Xuân Mai, Phan Kim Thoa. - H. :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 172tr.; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp bài viết trình bày các đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp,
phong cách diễn đạt của người Việt Nam Bộ. Qua đó, giúp chúng ta nhận diện được đặc
điểm văn hoá của người Việt Nam Bộ qua lớp từ ngữ mà họ sử dụng.
+ Môn loại: 495.92201 / N104B
- Phòng Đọc: DV 56434
- Phòng Mượn: MB 7302-7303
108/. THÀNH THÁI. Từ điển Việt - Nhật = = 越-日辞典 / Thành Thái, Thanh Trân,
Thái Hoà ; Yamada Taro hiệu đính. - Tái bản lần thứ 2. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá,
2019. - 769tr.; 18cm
Tóm tắt: Giới thiệu các mục từ tiếng Việt - Nhật, gồm nhiều lĩnh vực của đời sống
xã hội, các mục từ được sắp xếp theo trật tự chữ cái tiếng Việt.
+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ
- Phòng Tra cứu: TC 4441
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
109/. LAUNAY, MICKAËL. Toán học - Một thiên tiểu thuyết : Lịch sử toán học kể
từ thời tiền sử đến nay / Mickaël Launay; Nhã Phong dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 330tr.;
21cm
Tên sách tiếng Pháp: Le grand roman des Maths
Tóm tắt: Sách kể những mẩu chuyện kỳ thú về toán như “giáo phái” toán học kỳ lạ
của Pythagoras thời cổ đại hay những cuộc thăm dò hệ mặt trời bằng công cụ toán học đầy
kịch tính thời cận đại, hoặc gần đây hơn là sự kiện máy tính AlphaGo giành chiến thắng
trước kỳ thủ cờ vây số một thế giới Lee Sedol bằng những nước đi “thần thánh” sử dụng
lý thuyết xác suất.
+ Môn loại: 510.9 / T406H
- Phòng Đọc: DV 56441
- Phòng Mượn: MC 5739
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610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
110/. NGUYỄN CHẤN HÙNG. Con người trong vòng vây / Nguyễn Chấn Hùng. Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 251tr. : Minh
hoạ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài nghiên cứu y học có liên quan đến sức khoẻ con người
như biến đổi khí hậu, nguy cơ mắc bệnh ung thư, vi rút, vi khuẩn, hệ miễn dịch... và ứng
dụng của chúng trong điều trị y học. Giới thiệu một số bí quyết chăm sóc sức khoẻ.
+ Môn loại: 610 / C430NG
- Phòng Đọc: DV 56447
- Phòng Mượn: ME 7369-7370
111/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Bước đầu hướng dẫn luyện khí công / Đỗ Đức Ngọc. - Tái
bản lần 3. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 262tr.: Hình vẽ, bảng; 21cm. - (Khí
công y đạo)
Tóm tắt: Hướng dẫn luyện khí công theo thứ tự từ thấp đến cao, bắt đầu bằng phương
pháp tập động mở thiền môn, tích nạp điện và phóng điện, tiểu chu thiên - vận khí thông
quan, vận hành xoay chuyển luân xa, bảo toàn năng lượng - hoàn tinh bổ não và cuối cùng
là khai mở hoả xà trên nhâm đốc.
+ Môn loại: 613.7 / B557Đ
- Phòng Đọc: DV 56449
- Phòng Mượn: ME 7373-7374
112/. TRA VĨ. Massage kinh lạc huyệt vị toàn thư / Tra Vĩ; Nhật Hà dịch. - Thanh
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 375tr.; 24cm
Tóm tắt: Đây là một bộ toàn thư liệt kê và giải thích một cách chính xác và đầy đủ
các kinh lạc và huyệt vị, rất tiện lợi cho việc tra cứu và trị bệnh.
+ Môn loại: 615.8 / M109K
- Phòng Đọc: DL 17760
- Phòng Mượn: ME 7355
113/. NGÔ VĂN QUỸ. Bấm huyệt bàn chân = Tái bản lần 6 : Tuyệt chiêu xoa bóp
và bấm huyệt chân để chữa bệnh / Ngô Văn Quỹ, Trần Văn Thụ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh
Hoá, 2019. - 199tr.; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu sự liên quan giữa bàn chân và sức khoẻ, các tuyết nội tiết; chỉ
dẫn về phương pháp xoa, bấm các điểm phản ứng huyệt trên bàn chân để chữa bệnh và
tăng cường sức khoẻ.
+ Môn loại: 615.8 / B120H
- Phòng Đọc: DV 56448
- Phòng Mượn: ME 7371-7372
114/. ĐỖ ĐỨC NGỌC. Tìm nguyên nhân bệnh và cách chữa bệnh / Đỗ Đức Ngọc. Tái bản lần 1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 255tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm. - (Tủ
sách Y học & Thể dục Thể thao. Khí công y đạo)
Tóm tắt: Trình bày tiến trình khám bệnh tìm nguyên nhân và định bệnh tìm nguyên
nhân. Từ đó giới thiệu chức năng khí hoá của huyệt theo bát pháp và huyệt vị 14 đường
kinh.
- 24 -

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

+ Môn loại: 615.8 / T310NG
- Phòng Đọc: DV 56452
- Phòng Mượn: ME 7377-7378
115/. Có ai khác trong tôi = Life inside my mind : Những trải nghiệm và nổ lực vượt
qua chứng rối loạn tâm lý của 31 tác giả viết cho giới trẻ / Jessica Burkhart biên soạn;
Nguyên Tâm dịch. - H : Phụ nữ, 2019. - 345tr.; 21cm
Tóm tắt: Tuyển tập này dành cho bất cứ ai từng gặp rắc rối với bất kỳ hình thức rối
loạn tinh thần nào. Bạn có thể sẽ tìm thấy nguồn an ủi và sức mạnh qua những trải nghiệm
được chia sẻ trong những trang sách.
+ Môn loại: 616.89 / C400A
- Phòng Đọc: DV 56445
- Phòng Mượn: ME 7362
620. KỸ THUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN:
116/. TRÍ CƯỜNG. Kỹ thuật sửa chữa xe máy cơ bản / Trí Cường. - Tái bản lần 2. H. : Bách khoa Hà Nội, 2018. - 275tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về sửa chữa xe máy; sửa chữa động cơ,
hệ thống truyền động, hệ thống di chuyển, hệ thống điều khiển, thiết bị điện của xe máy.
+ Môn loại: 629.28 / K600TH
- Phòng Mượn: MD 9211-9212
117/. ROBERTSON, DEBORA. Hôm nay ăn gì? - Phiên bản thú cưng : Tất tần tật
về dinh dưỡng cho cún / Debora Robertson ; Lam Ngọc dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 111tr.:
Tranh vẽ; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Dogs' dinners
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn chăm sóc chó và lựa chọn thực đơn bữa ăn đủ dinh dưỡng
cho cún cưng của bạn sống khoẻ mạnh và lâu dài từ món sinh tố và cháo dễ tiêu hoá cho
bữa sáng đến các loại thức ăn viên, món thịt và bữa chiều dễ làm như bánh cá và trứng
rán...
+ Môn loại: 636.7085 / H453N
- Phòng Mượn: MF 3926-3927
640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA:
118/. AUBINEAU, NICOLAS. Bệnh tim không đáng lo : Chế độ dinh dưỡng toàn
diện để chăm sóc sức khoẻ tim mạch / Nicolas Aubineu; Hồng Nhung dịch. - H. : Thế giới,
2019. - 147tr.; 24cm
Tên sách tiếng Pháp: Mon programme gourmand pour prendre soin de mon coeur
Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp chăm sóc trái tim khoẻ mạnh trong 21 ngày với 3
giai đoạn để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh và phương pháp nấu nướng tốt thông
qua các thực đơn, công thức món ăn.
+ Môn loại: 641.5 / B256T
- Phòng Đọc: DL 17758
- Phòng Mượn: ME 7354
119/. NGUYỄN QUỲNH NGA. Eat clean : Thực đơn 14 ngày thanh lọc cơ thể và
- 25 -

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

giảm cân / Nguyễn Quỳnh Nga, Deto Concept. - H. : Thế giới, 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.
+ Môn loại: 642 / E200CL
- Phòng Đọc: DL 17803
- Phòng Mượn: MD 9205-9206
120/. HÀ TRANG. 101 điều trường học chưa bao giờ dạy bạn / Hà Trang. - H. : Lao
động, 2019. - 327tr.; 21cm
Tóm tắt: Trường học dạy bạn: Thời gian là vàng, nhưng trường học không dạy bạn
"Làm sao sử dụng khối vàng ấy một cách hữu ích". Trường học dạy bạn: Sinh mạng là vô
giá, nhưng trường học không dạy bạn "Cách chăm sóc điều quý giá nhất ấy" Vì sao vậy ?
Vì để bước đi trên đường đời, hành trang ta mang theo không chỉ là những điều trường học
dạy bạn, mà còn phải trang bị thêm rất nhiều điều trường học không dạy bạn.
+ Môn loại: 646.7 / M458TR
- Phòng Đọc: DV 56453
- Phòng Mượn: ME 7379-7380
121/. ALEX TU. Quý cô tối giản : Từ tối giản đến thịnh vượng / Alex Tu. - H. : Thế
giới, 2018. - 207tr.: Ảnh, bảng; 20cm
Tên thật tác giả: Dương Thanh Tú
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của chính tác giả Alex Tu về lối sống tối giản
và đưa ra những khái niệm mở nhằm truyền cảm hứng giúp bạn quản lý cuộc sống tốt hơn.
+ Môn loại: 646.7 / QU600C
- Phòng Mượn: ME 7365-7366
122/. ALEX TU. Quý cô tự chủ / AlexTu. - H. : Phụ nữ, 2019. - 299tr.; 24cm
Tên thật của tác giả : Dương Thanh Tú
Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm của chính tác giả Alex Tu về lối sống tự chủ,
và đưa ra những khái niệm mở nhằm truyền cảm hứng giúp bạn quản lý cuộc sống tốt hơn.
+ Môn loại: 646.7 / QU600C
- Phòng Đọc: DL 17761
- Phòng Mượn: ME 7356
123/. MAUTNER, RAELEEN D'AGOSTINO. Người ý đâu chỉ ngọt ngào / Raeleen
D'Agostino Mautner; N.D.T.Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 228tr.; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Living la dolce vita: Bring the passion, laughter and serenity of
Italy into your daily life
Tóm tắt: Chia sẻ về lối sống "la dolce vita" của người Ý - sống thật ngọt ngào, đầy
đam mê, tận hưởng niềm vui sống hạnh phúc - bao gồm 9 nguyên tắc thực hành: Gia đình,
tình bạn, tình yêu, bữa ăn, sự giàu có, luôn xuất hiện với hình ảnh tốt nhất của bản thân,
giao tiếp, tâm linh và thái độ sống tích cực.
+ Môn loại: 646.70945 / NG558Y
- Phòng Đọc: DL 17801
- Phòng Mượn: ME 7360
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124/. KEEN, SAM. Cha ngang tàng con ương ngạnh : Hoá giải mâu thuẫn giữa cha
và con / Sam Keen, Gifford Keen; Chương Ngọc dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 271tr.;
21cm
Tóm tắt: Cuốn sách truyền cảm hứng cho những ai tìm kiếm hình mẫu lý tưởng để
noi theo, đồng thời hướng dẫn người đọc cách vượt qua những vết thương xuất phát từ sự
thù hằn và hiểu nhầm kéo dài.
+ Môn loại: 649 / CH100NG
- Phòng Đọc: DV 56450
- Phòng Mượn: ME 7361
125/. VIOLET GIANNONE, R. N. 7 ngày thiết lập nếp ngủ cho con yêu / R. N Violet
Ginnone; Hoàng Anh dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 166tr. : Ảnh, tranh vẽ; 23cm
Tên sách tiếng Anh: Baby sleep trainning in 7 days
Tóm tắt: Chia sẻ những kiến thức chuyên môn, trải nghiệm của chính tác giả giúp
các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy, chăm sóc sức khoẻ cho con và có phương pháp hợp
lý thiết lập nếp ngủ cho con có một giấc ngủ ngon suốt đêm và trở thành em bé hạnh phúc:
Chuẩn bị tập ngủ cho con, bắt đầu quá trình tập ngủ, đảm bảo duy trì thói quen ngủ tốt.
+ Môn loại: 649 / B112NG
- Phòng Đọc: DL 17762
- Phòng Mượn: ME 7357-7358
126/. COVEY, SEAN. 7 thói quen để trẻ hạnh phúc = The 7 habits of happy kids /
Sean Covey ; Minh hoạ: Stacy Curtis ; Uyển Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp.
Hồ Chí Minh, 2018. - 100tr.: Tranh màu; 26cm
Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện, tác giả khắc hoạ 7 thói quen điển hình mà
cha mẹ cần khơi dậy và từng bước hướng dẫn con dần làm quen với những thói quen ấy
để trẻ có được cuộc sống hạnh phúc gồm: Chủ động, lập kế hoạch, ưu tiên những thứ cần
ưu tiên, đôi bên cùng thắng, lắng nghe trước khi nói, hợp tác và cân bằng.
+ Môn loại: 649 / B112TH
- Phòng Đọc: DL 17742
- Phòng Mượn: ME 7350
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
127/. PANG, STEVEN. Để lọt vào mắt chuyên gia ''Săn đầu người'' = Everything you
wish to ask a headhunter / Steven Pang, Adrian Tan; Thế Anh dịch. - H. : Hồng Đức, 2019.
- 263tr.; 21cm. - (Cẩm nang thành công & thăng tiến sự nghiệp)
Tóm tắt: Sách trình bày tóm tắt và truyền tải những kỹ năng quan trọng nhất mà
người tìm việc cần phải có. Sách hướng dẫn bạn làm thế nào có được công việc mong
muốn, biết áp dụng kiến thức, kỹ năng, sự tự tin và thể hiện bản thân một cách hiệu quả
nhất.
+ Môn loại: 650.1 / Đ250L
- Phòng Đọc: DV 56389
- Phòng Mượn: MA 20929-20930
128/. HENNESSY, BRITTANY. Influencer - Xây dựng thương hiệu cá nhân trong
kỷ nguyên 4.0 = Influencer: Building your personal brand in the age of social media /
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Brittany Hennessy ; Nguyên Linh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 342tr.; 20cm
Tóm tắt: Cung cấp cho bạn nền tảng để thành công trong thế giới marketing bằng
cách tự tạo dựng thương hiệu cá nhân của chính mình, định hình thương hiệu của mình,
kinh tế hoá sự ảnh hưởng của mình và lên kế hoạch cho tương lai trong kỷ nguyên 4.0 –
thế giới mạng xã hội.
+ Môn loại: 650.1 / I-311X
- Phòng Đọc: DV 56400
- Phòng Mượn: MA 20949-20950
129/. TULGAN, BRUCE. Kỹ năng mềm thế hệ Z / Bruce Tulgan; Trịnh Can dịch. Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 358tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Bridging the soft skills gap
Tóm tắt: Sách đưa ra những giải pháp cụ thể, để giúp các nhà quản lý hướng dẫn
những điều cơ bản còn thiếu cho nhân viên trẻ thông qua những kế hoạch, bài học được
thiết kế linh hoạ và dễ sử dụng.
+ Môn loại: 650.1 / K600N
- Phòng Đọc: DV 56387
- Phòng Mượn: MA 20923-20924
130/. KOCH, CHARLES G. Lợi nhuận tốt = Good profit : Quản trị dựa trên thị trường
và cách tạo dựng một doanh nghiệp vĩ đại / Charles G. Koch; Nguyễn Phương Lan dịch. H. : Hồng Đức, 2019. - 414tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách như một thước phim quay chậm về lịch sử hoạt động của Koch,
trong đó từng sự kiện và hoạt động trở thành quá trình thử và sai, để tìm ra nguyên tắc hoạt
động, xây bộ khung hành động và các bài học xương máu. Đó cũng là các nghiên cứu tình
huống để đọc giả học về nghệ thuật điều hành doanh nghiệp, không chỉ qua những thành
công mà còn cả những thất bại đau thương, những tổn thất lớn cả về tiền bạc và con người
của tập đoàn hàng đầu thế giới này.
+ Môn loại: 650.1 / L462NH
- Phòng Đọc: DV 56397
- Phòng Mượn: MA 20944
131/. FRIED, JASON. Quản lý doanh nghiệp trong thời đại 4.0 = It doesn''t have to
be crazy at work / Jason Fried, David Heinemeier Hansson ; Nguyễn Đình Nghi dịch. - H.:
Lao động, 2019. - 375tr. : Hình vẽ; 20cm
Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp hiệu quả, thông minh, ngắn
gọn, dễ áp dụng thông qua tạo lập môi trường làm việc hiệu quả, quản lý thời gian hợp lý
trong công việc, giữ vững nguyên tắc, phân tích quy trình làm việc của bản thân nhằm
hướng tới văn hoá doanh nghiệp lý tưởng.
+ Môn loại: 650.1 / QU105L
- Phòng Đọc: DV 56422
- Phòng Mượn: MA 20980-20981
132/. TAKAHARU YASUMOTO. Tư duy kế toán phải có trong kinh doanh /
Takaharu Yasumoto; Thanh Uyên dịch; Thanh Huyền hiệu đính. - H. : Công thương, 2019.
- 285tr. : Hình vẽ, bảng; 21cm
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Tóm tắt: Phân tích những điểm mấu chốt của báo cáo tài chính; tư duy về "Cơ cấu
lợi nhuận" và "thu chi tiền mặt"; các sử dụng "số liệu kế toán" hữu ích trong doanh nghiệp;
quay vòng PCDA với kế toán để đạt được mục tiêu đặt ra.
+ Môn loại: 657 / T550D
- Phòng Đọc: DV 56402
- Phòng Mượn: MA 20953-20954
133/. KARLGAARD, RICH. Thiên tài đội nhóm : Giải mã mô hình thành công của
các nhóm làm việc đỉnh cao / Rich Karlgaard, Michael S. Malone ; Thuỷ Tiên dịch. - H. :
Thế giới, 2018. - 436tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Team genius : The new science of high-performing
organizations, happerbusiness
Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức xây dựng và quản lý đội nhóm để công việc của bạn
thực sự được hoàn thành, bên cạnh đó giúp bạn cách suy nghĩ về quy mô đội nhóm, cách
lựa chọn nhân sự và quản lý nhóm nhằm đạt được thành công.
+ Môn loại: 658.1 / TH305T
- Phòng Đọc: DV 56395
- Phòng Mượn: MA 20941
134/. LOVE, HOWARD. Phác đồ khởi nghiệp theo đường cong J = The start-up J
curve : Sáu bước đưa doanh nghiệp tới thành công / Howard Love; Diệu Hạnh dịch. - H. :
Lao Động, 2019. - 371tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách sẽ chỉ cho bạn cách vượt qua những thách thức trong buổi đầu kinh
doanh và làm thế nào để đến được những địa thế đặc biệt nơi có thể đạt được tăng trưởng
kinh doanh bền vững sớm nhất có thể.
+ Môn loại: 658.1 / PH101Đ
- Phòng Đọc: DV 56421
- Phòng Mượn: MA 20978-20979
135/. KAZUYUKI INOUE. Kỹ năng quản lý nhân sự của người Nhật / Kazuyuki
Inoue; Minh Châu dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 274tr. : Hình vẽ; 20cm
Tên sách tiếng Nhật: ずるいマネジメント
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức, công cụ, kỹ năng lãnh đạo của các nhà quản lý
người Nhật giúp những người đang nắm giữ vai trò cấp trên, trưởng nhóm chuyển từ cách
quản lý "cố gắng để làm người tốt" sang cách quản lý thông minh, chuyển từ một cấp trên
"cố gắng để làm người tốt" sang một cấp trên thông minh, từ đó dẫn dắt nhóm của mình
đi đến thành công.
+ Môn loại: 658.300952 / K600N
- Phòng Đọc: DV 56399
- Phòng Mượn: MA 20947-20948
136/. LANIK, MARTIN. Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả = The leader habit : Master the
skills you need to lead--in just minutes a day / Martin Lanik ; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. :
Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019. - 442tr. : Minh hoạ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp và hướng dẫn luyện tập 22 thói quen cốt lõi cần có để trở thành
một người dẫn đầu xuất sắc.
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+ Môn loại: 658.4 / K600N
- Phòng Đọc: DV 56401
- Phòng Mượn: MA 20951-20952
137/. DIXIT, AVINASH K.. Nghệ thuật tư duy chiến lược : Ứng dụng của lý thuyết
trò chơi trong công việc và cuộc sống / Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff ; Kim Phúc
dịch. - H. : Lao động, 2019. - 560; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The art of strategy
Tóm tắt: Chia sẻ những bí kíp giúp bạn nâng cao kỹ năng khám phá, sử dụng các
chiến lược phù hợp cho từng tình huống cụ thể và áp dụng lý thuyết trò chơi vào cuộc
sống, công việc một cách hiệu quả.
+ Môn loại: 658.4 / NGH250TH
- Phòng Đọc: DL 17745
138/. DEGRAFF, JEFF. Kỹ năng sáng tạo trong làm việc nhóm = The innovation
code: The creative power of constructive conflict / Jeff Degraff, Staney Degraff ; Tiểu
Quỳnh dịch. - H. : Lao động, 2019. - 239tr. : Hình vẽ, bảng; 20cm
Tóm tắt: Những hiểu biết và lời khuyên của tác giả giúp bạn khai thác sức mạnh của
sự sáng tạo, đạt được sự đổi mới tối đa; chỉ cho bạn cách giành chiến thắng trong trò chơi
đổi mới, dù bạn đang quản lý một đội thể thao chuyên nghiệp, tổ chức, hoặc chỉ đang phát
triển kỹ năng cá nhân đó chính là chiến lược của nhà lãnh đạo; biết cách tạo ra mâu thuẫn
mang tính xây dựng và vận dụng nó để cải tiến.
+ Môn loại: 658.4 / K600N
- Phòng Đọc: DV 56406
- Phòng Mượn: MA 20960-20961
139/. SONNENFELDT, MICHAEL W.. Dám nghĩ lớn để thành công : Và 39 câu
chuyện khởi nghiệp từ những nhà đầu tư triệu đô / Michael W. Sonnenfeldt; Mai Tâm dịch.
H.: Lao động, 2019. - 459tr.; 21cm
Tên sách tiếng Anh: Think bigger: And 39 other winning strategies from successful
entrepreneurs
Tóm tắt: Trình bày các kiến thức hữu ích khi khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp
bền vững như: Đánh giá bản thân, xây dựng đội ngũ, quản trị rủi ro, phát triển doanh nghiệp
một cách thông minh, đầu tư và tạo nên ý nghĩa cho bản thân và doanh nghiệp.
+ Môn loại: 658.4 / D104NGH
- Phòng Đọc: DV 56407
- Phòng Mượn: MA 20962-20963
140/. SACHS, JONAH. Thay đổi tư duy bứt phá thành công = Unsafe thinking / Jonah
Sachs; Vũ Nhật Thành dịch. - H. : Lao động, 2019. - 459tr. : Hình vẽ; 21cm
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện có thật nhằm chứng minh 6 chìa khoá quan trọng
nhất giúp bạn thay đổi tư duy để vượt ra khỏi giới hạn bản thân và bứt phá thành công:
Lòng dũng cảm, động lực, sự học hỏi, sự linh động, đạo đức và lãnh đạo.
+ Môn loại: 658.4 / TH112Đ
- Phòng Đọc: DV 56423
- Phòng Mượn: MA 20982-20983
- 30 -

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

141/. HY VĂN. Hành trình lập nghiệp Hứa Gia Ấn : Eevergrande chiến lược doanh
nghiệp đỉnh cao / Hy Văn; Văn Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 245tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách tập hợp những bài nói chuyện hay nhất của Hứa Gia Ấn về hệ thống,
chế độ quản lý, môi trường doanh nghiệp cũng như chế độ phúc lợi và đãi ngộ nhân viên
thích đáng, cung cấp cho nhân viên môi trường làm việc tốt đẹp, không gian phát triển và
cơ hội thể hiện.
+ Môn loại: 658.4092 / H107TR
- Phòng Đọc: DL 17750
- Phòng Mượn: MA 20890
142/. HY VĂN. Hành trình lập nghiệp Nhậm Chính Phi : Đỉnh cao thành công của
tập đoàn Huawei / Hy Văn; Văn Lâm dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 213tr.; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu hay nhất trong quãng đời lập nghiệp của Nhậm
Chính Phi, đề cập toàn diện và sắc nét các nội dung về tư tưởng quản lý, sự khôn ngoan
trong kinh doanh và hệ thống quản lý tiêu chuẩn. Sách cũng tóm lược lịch sử và kinh
nghiệm trong chặng đường mấy mươi năm phát triển của tập đoàn Huawei.
+ Môn loại: 658.4092 / H107TR
- Phòng Đọc: DL 17748
- Phòng Mượn: MA 20888
143/. SLATER, RUS. Thiên tài lãnh đạo = Leadership genius : Những tri kiến mới
về nghệ thuật lãnh đạo đỉnh cao / Rus Slater; Nguyễn Hà dịch. - H. : Thế giới, 2019. 369tr. : Bảng; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết cho các nhà lãnh đạo thông qua 40
nghiên cứu cụ thể, nhằm giúp họ có thêm các kỹ năng về lãnh đạo, về tâm lý con người,
truyền thông, động lực, marketing, cách thức con người học hỏi, hành vi và phản ứng của
khách hàng; từ đó, giúp họ thành công hơn trong công việc của mình.
+ Môn loại: 658.4092 / TH305T
- Phòng Đọc: DV 56396
- Phòng Mượn: MA 20942-20943
144/. MICHALOWICZ, MIKE. Kế hoạch bí ngô = The Pumpkin Plan : Các công ty
khởi nghiệp thành công đã làm gì để thổi bay đối thủ, thu hút khách hàng và phát triển
thành những công ty hùng mạnh? / Mike Michalowicz; Thạc Bách dịch. - H. : Công
Thương, 2019. - 344tr.; 21cm
Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp dành cho những cá nhân gây dựng một doanh nghiệp
thành công, những doanh nhân đang kiệt quệ vì giấc mơ kinh doanh đã biến thành cơn ác
mộng, những doanh nhân đang cần tới một hệ phương pháp đã được kiểm chứng để vượt
qua những gập ghềnh gian khó và bước tiếp trên con đường dẫn đến thành công.
+ Môn loại: 658.4 / K250H
- Phòng Đọc: DV 56403
- Phòng Mượn: MA 20955
145/. JUTKOWITZ, ALEXANDER. Content marketing trong kỷ nguyên 4.0 /
Alexander Jutkowitz; Kaidy Tran dịch. - H. : Lao động, 2019. - 335tr.; 20cm
Tên sách tiếng Anh: The strategic storyteller
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Tóm tắt: Đưa ra nhiều diễn giải chi tiết về tầm quan trọng của các câu chuyện trong
chiến lược xây dựng thương hiệu nhằm tìm kiếm những nguồn lực độc đáo đem lại sự kinh
ngạc, tri thức và niềm vui trong công ty, thúc đẩy sự sáng tạo cá nhân và tập thể, hiểu được
chiến lược kể chuyện của những những thương hiệu hàng đầu thế giới và nắm được những
bí mật của những người kể chuyện chiến lược vĩ đại trong quá khứ.
+ Môn loại: 658.8 / C430M
- Phòng Đọc: DV 56392
- Phòng Mượn: MA 20935-20936
146/. VINJAMURI, DAVID. Tay ngang làm nên thương hiệu = Accidental branding/
David Vinjamuri; Dịch: Tường Linh, Phương Linh. - H. : Thế giới, 2019. - 287tr.; 21cm
Tóm tắt: Cuốn sách về các doanh nhân khởi nghiệp cùng những câu chuyện gây
dựng thương hiệu của họ như John Peterman, Craig Newmark, Gary Erickson...
+ Môn loại: 658.8 / T112NG
- Phòng Đọc: DV 56408
- Phòng Mượn: MA 20964-20965
700. NGHỆ THUẬT:
147/. ADAMS, LAURIE SCHNEIDER. Dẫn nhập về nghệ thuật = Art : Beginner's
guides/ Laurie Schneider Adams; Hồ Hồng Đăng dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 309tr.: Ảnh;
21cm
Tóm tắt: Bàn về các lĩnh vực nghệ thuật thị giác chính yếu gồm có: Hội hoạ, điêu
khắc, kiến trúc và những loại hình nghệ thuật gần đây hơn như nghệ thuật sắp đặt..., đồng
thời tổng hợp quan điểm của các nghệ sĩ về nghệ thuật.
+ Môn loại: 700 / D121NH
- Phòng Đọc: DV 56412
- Phòng Mượn: MG 9663
148/. LUNDAY, ELIZABETH. Bí mật cuộc đời các danh hoạ và điêu khắc gia nổi
tiếng = Secret lives of great artists: What your teachers never told you about master
painters and sculptors : Những gì mà giáo viên của bạn không bao giờ kể / Elizabeth
Lunday; Minh hoạ: Mario Zucca ; Đỗ Tường Linh dịch. - H. : Thế giới, 2018. - 456tr. :
Bảng, tranh vẽ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những giai thoại cá nhân thú vị, đầy màu sắc về những nhân vật
nổi tiếng trong giới hội hoạ và điêu khắc thế giới như: Jan van Eyck, Sandro Botticelli,
Leonardo da Vinci, Albrecht Durer, Michelangelo Buonarroti, Michelangelo Merisi Da
Caravaggio.
+ Môn loại: 709.2 / B300M
- Phòng Đọc: DV 56457
- Phòng Mượn: MG 9664
149/. AKANA, ANNA. Bao điều muốn nói cùng em = So much I want to tell you :
Gửi đến những người em gái bé bỏng cho quá trình trưởng thành / Anna Akana; Khải Đơn
dịch. - H. : Hồng Đức, 2019. - 215tr.; 21cm
Tóm tắt: Sách chia sẻ về quá trình trưởng thành của tác giả, cô đã trải lòng về nỗi
khổ vì thiếu tự tin, tâm trạng lên xuống thất thường, bao biến cố ở tuổi trưởng thành, cùng
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với những chia sẻ chân thành đầy yêu thương cho một cuộc sống nỗ lực, lạc quan, trẻ trung
từ việc tự chăm sóc bản thân đến cá tính, sự nghiệp, tiền bạc, tính cảm.
+ Môn loại: 791.4302 / B108Đ
- Phòng Đọc: DV 56459
- Phòng Mượn: MG 9667-9668
150/. DUDNEY, GARY. Đạo của người chạy bộ = The tao of running: Your journey
to mindful and passionate running: Hành trình tới ý thức và đam mê chạy bộ / Gary
Dudney; Minh Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2019. - 399tr. : Ảnh; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp góc nhìn mới về mặt tinh thần của chạy bộ, giúp những người
yêu thích chạy bộ hiểu sâu hơn về tiến trình mà chạy bộ gắn kết với khát vọng, mục tiêu
và triết lý sống.
+ Môn loại: 796.42 / Đ108C
- Phòng Đọc: DV 56458
- Phòng Mượn: MG 9665-9666
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
151/. PHẠM NGỌC HIỀN. Thi pháp học : Chuyên luận văn học / Phạm Ngọc Hiền.
Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 550tr.; 23cm
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về thi pháp học, cụ thể về thi pháp thể loại và ngôn
từ, thi pháp nhân vật và hình tượng tác giả, thi pháp không gian và thời gian nghệ thuật,
thi pháp cốt truyện - điểm nhìn - kết cấu.
+ Môn loại: 808.1 / TH300PH
- Phòng Đọc: DL 17755
- Phòng Mượn: MB 7296-7297
810. VĂN HỌC MỸ:
152/. HARRIS, THOMAS. Sự im lặng của bầy cừu / Thomas Harris ; Phạm Hồng
Anh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 359tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The silence of the lamb
+ Môn loại: 813 / S550-I
- Phòng Mượn: MN 11085
153/. MARTIN, GEORGE R. R.. Trò chơi vương quyền = Game of thrones 5B /
George R. R. Martin ; Cẩm Chi dịch. - H. : Lao động, 2019. - 21cm
T. 5B : Trấn thủ thành Meereen. - 667tr.
+ Môn loại: 813 / TR400C
- Phòng Mượn: MN 11106-11107
154/. WALKER, RYSA. Bên rìa thời gian : Phần 2 của Giải cứu thời gian / Rysa
Walker; Vương Minh Thu dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2018. - 477tr.; 24cm
Tên thật tác giả: Cheryl Walniuk
+ Môn loại: 813 / B254R
- Phòng Mượn: MN 11084
155/. ATWOOD, MARGARET. Chuyện người tuỳ nữ = The handmaid's tale /
Margaret Atwood; Nguyễn An Lý dịch. - H. : Văn học, 2019. - 405tr.; 21cm
+ Môn loại: 813 / CH527NG
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- Phòng Mượn: MN 11105
156/. KWAN, KEVIN. Giới siêu giàu Châu Á / Kevin Kwan; Ngọc Châm dịch. - H.:
Lao Động, 2019. - 23cm
Tên sách tiếng Anh: China rich girlfriend
T.2 : Đại tiểu thư. - 540tr.
+ Môn loại: 813 / GI-462S
- Phòng Mượn: MN 11086
820. VĂN HỌC ANH:
157/. HAYDER, MO. Ác quỷ Nam Kinh : Tiểu thuyết / Mo Hayder; Quỳnh Lê dịch.
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 387tr.; 24cm
+ Môn loại: 823 / A101QU
- Phòng Mượn: MN 11081
830. VĂN HỌC ĐỨC:
158/. WELSKOFF - HENRICH, LISELOTTE. Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại /
Liselotte Welskoff - Henrich; Lê Quang dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 344tr.;
21cm
+ Môn loại: 833 / NH556Đ
- Phòng Mượn: MN 11102-11103
159/. LACKBERG, CAMILLA. Kẻ tẩy não / Camilla Lackberg; Mẫn Nhi dịch. - H.:
Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 374tr.; 24cm
Nguyên tác tiếng Thuỵ Điển: Predikanten
+ Môn loại: 839.7 / K200T
- Phòng Mượn: MN 11082
840. VĂN HỌC PHÁP:
160/. MUSSO, GUILAUME. Cô gái và màn đêm / Guilaume Musso; Bình An dịch.
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 411tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La jeune fille et la nuit
+ Môn loại: 843 / C450G
- Phòng Mượn: MN 11104
161/. KERANGAL, MAYLIS DE. Khi trái tim còn đập / Maylis de Kerangal; Phùng
Hồng Minh dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 294tr.; 21cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Resparer les vivants
+ Môn loại: 843 / KH300TR
- Phòng Mượn: MN 11112-11113
162/. MANOOK, IAN. Thời hoang dã / Ian Manook; Lê Đình Chi dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2018. - 529tr.; 24cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les temps sauvages
+ Môn loại: 843 / TH462H
- Phòng Mượn: MN 11083
895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC:
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163/. BẠCH TIÊN DŨNG. Nghiệt tử / Bạch Tiên Dũng; Chu Thanh Nga dịch. - H. :
Phụ nữ, 2018. - 539tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / NGH308T
- Phòng Mượn: MN 11138
164/. CỬU BẢ ĐAO. Cà phê đợi một người / Cửu Bả Đao; Lục Hương dịch; Minh
hoạ: Xuân Lộc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 398tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tên thật tác giả: Kha Cảnh Đằng
+ Môn loại: 895.1 / C100PH
- Phòng Mượn: MN 11115-11116
165/. CHI LI ANH CHƯỚC. Dạ đề / Chi Li Anh Chước; Hạ Nhật dịch. - H. : Nxb.
Hà Nội, 2019. - 494tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.1 / D100Đ
- Phòng Mượn: MN 11114
166/. LÂM ĐẶC ĐẶC. Dám ước mơ sẽ không còn sợ hãi / Lâm Đặc Đặc; Nguyễn
Hương dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 311tr.; 21cm
Tên sách tiếng Trung: 以自己喜欢的方式过一生
+ Môn loại: 895.1 / D104Ư
- Phòng Mượn: MN 11108-11109
167/. TRƯƠNG TIỂU NHÀN. Hẹn ước với thời gian : Tiểu thuyết / Trương Tiểu
Nhàn; Mai Dung dịch. - H. : Thanh niên, 2019. - 274tr.; 19cm
+ Môn loại: 895.1 / H203Ư
- Phòng Mượn: MN 11154-11155
895.6. VĂN HỌC NHẬT BẢN:
168/. YOKO OGAWA. Giáo sư và công thức toán : Tiểu thuyết / Yoko Ogawa;
Lương Việt Dũng dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019. - 241tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / GI-108S
- Phòng Mượn: MN 11117-11118
169/. HIGASHINO KEIGO. Phương trình hạ chí / Higashino Keigo; Mai Khanh dịch.
- H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 493tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / PH561TR
- Phòng Mượn: MN 11164
170/. FUJIMARU. Thần chết làm thêm 300 yên/giờ / Fujimaru; Phạm Thị Phương
dịch ; Minh hoạ: Nakamura Yukihiro. - H. : Thế giới, 2019. - 383tr.; 18cm
+ Môn loại: 895.6 / TH121CH
- Phòng Mượn: MN 11156-11157
171/. ICHIKAWA TAKUJI. Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế / Ichikawa Takuji;
Trần Hà Thương dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 426tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.6 / TH250GI
- Phòng Mượn: MN 11101
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895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM:
172/. QUÁCH TẤN. Bích Khê - Lưng trời bóng nhạn / Quách Tấn. - H. : Văn học,
2018. - 195tr.; 20cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Bích Khê cùng những nhận
xét, đánh giá của nhà thơ Quách Tấn về con người, cuộc đời và thơ văn của ông.
+ Môn loại: 895.922132 / B302KH
- Phòng Đọc: DV 56431
- Phòng Mượn: MB 7300-7301
173/. ĐINH HÙNG. Ngày đó có em : Những bóng dáng đàn bà trong đời Bích Khê /
Đinh Hùng. - H. : Văn học, 2018. - 95tr.; 20cm
Tóm tắt: Tác giả muốn thuật lại câu chuyện "Giai nhân và thi sĩ" trước là giữ trọn
một lời tâm nguyện với người đã khuất; sau là để độc giả hội ý được toàn vẹn nhất vấn đề
với tất cả chi tiết cần thiết của một thiên tình sử Bích Khê để chúng ta tìm hiểu rõ hơn tâm
hồn thi sĩ.
+ Môn loại: 895.922134 / NG112Đ
- Phòng Đọc: DV 56510
- Phòng Mượn: MB 7314-7315
174/. MIÊN DI. Lũ buồn hoang : Thơ & những ghi chú rời rạc / Miên Di. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2018. - 310tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.92214 / L500B
- Phòng Mượn: MV 21147-21148
175/. HOÀNG LY. Một thời ngang dọc : Tiểu thuyết trọn bộ / Hoàng Ly. - H. : Nxb
Hội Nhà Văn, 2019. - 607tr.; 24cm
+ Môn loại: 895.922334 / M458TH
- Phòng Mượn: MV 21149
176/. NGUYỄN HOÀNG MAI. Bây giờ mình đi đâu hay những chuyện ngắn viết
bên rìa thế giới / Nguyễn Hoàng Mai. - H. : Phụ nữ, 2019. - 176tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / B126GI
- Phòng Mượn: MV 21198-21199
177/. AN. Chuyện đàn bà : Nếu có thể hãy lắng nghe phụ nữ dốc bầu tâm sự... / An.
- H. : Thế giới, 2019. - 203tr. : Tranh vẽ; 21cm
Tên thật tác giả: Vương Thuý An
+ Môn loại: 895.92234 / CH527Đ
- Phòng Mượn: MV 21190-21191
178/. CHU TRẦN HÀ PHƯƠNG. Đi tìm Julia : Tiểu thuyết dựa theo kịch bản bộ
phim cùng tên / Chu Trần Hà Phương, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Katz Judy. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 231tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.92234 / Đ300T
- Phòng Mượn: MV 21146
- 36 -

THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 08/ 2019

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

179/. MỘC. 12 chòm sao và những kẻ lười yêu / Mộc. - H. : Thế giới, 2018. - 303tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92234 / M558H
- Phòng Mượn: MV 21192-21193
180/. NGUYỄN CHU PHÁC. Nhân quả không miễn trừ ai / Nguyễn Chu Phác. - Tái
bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2019. - 336tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.92234 / NH121QU
- Phòng Mượn: MV 21143-21144
181/. NGUYỄN CHU PHÁC. Nhân quả / Nguyễn Chu Phác. - In lần thứ 3. - H. :
Hồng Đức, 2019. - 352tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.92234 / NH121QU
- Phòng Mượn: MV 21141-21142
182/. TRẦN VŨ. Phép tính của một nho sĩ / Trần Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2019.
- 223tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / PH206T
- Phòng Mượn: MV 21196-21197
183/. LAN RÙA. Tớ thích cậu hơn cả Harvard / Lan Rùa. - H. : Phụ nữ, 2019. - 364tr.;
21cm
+ Môn loại: 895.92234 / T460TH
- Phòng Mượn: MV 21162-21163
184/. LÊ THANH KỲ. Vua thợ hàn / Lê Thanh Kỳ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. 188tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92234 / V501TH
- Phòng Mượn: MV 21164-21165
185/. Trường ca ế chồng : Tản văn / Nhiều tác giả. - H. : Phụ nữ, 2019. - 163tr.; 21cm
+ Môn loại: 895.92284 / TR561C
- Phòng Mượn: MV 21194-21195
186/. ĐỖ HỒNG NGỌC. "Về thu xếp lại..." : Tản văn / Đỗ Hồng Ngọc. - Tp. Hồ Chí
Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 157tr.; 17cm
+ Môn loại: 895.92284 / V250TH
- Phòng Đọc: DN 3191
- Phòng Mượn: MV 21273-21274
187/. VŨ CÔNG CHIẾN. Kim Liên một thuở : Ký ức Hà Nội từ những khu nhà cũ /
Vũ Công Chiến. - H. : Thế giới, 2019. - 279tr.; 23cm
+ Môn loại: 895.9228403 / K310L
- Phòng Mượn: MV 21139-21140
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188/. TRẦN THỊ CÚC PHƯƠNG. Ngoài kia, trời rất xanh : Những trang viết cảm
động của một người phụ nữ đã đi qua cuộc đời / Trần Thị Cúc Phương. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2018. - 250tr.; 21cm
Tóm tắt: Kể về những ngày tháng cuối cùng khi tác giả phải chống chọi với căn bệnh
ung thư, về những chấn động mạnh mẽ đến rung động nhỏ trong tâm hồn kể từ giây phút
chị bị chẩn đoán mắc căn bệnh hiểm nghèo đến khi "dừng chân bên cuộc đời".
+ Môn loại: 895.9228403 / NG404K
- Phòng Mượn: MV 21184-21185
189/. PHẠM CÔNG LUẬN. Những bức tranh phù thế / Phạm Công Luận; Tranh bìa
và minh hoạ: Marcelino Trương. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí
Minh, 2018. - 197tr. : Tranh vẽ; 24cm
+ Môn loại: 895.9228403 / NH556B
- Phòng Đọc: DL 17798
- Phòng Mượn: MV 21145
190/. Chuyện người Tây ở xứ ta : Trải nghiệm & suy ngẫm của bạn bè thế giới khi
sống và làm việc tại Việt Nam / Zuzana Nováková, Migueel Asngel Guillén Torres, Dustin
Gerding.... - H. : Thế giới, 2019. - 266tr. : Ảnh; 21cm
+ Môn loại: 895.9228408 / CH527NG
- Phòng Đọc: DV 56503
- Phòng Mượn: MV 21166-21167
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
191/. TRẦN GIANG SƠN. Bách khoa thư lịch sử thế giới / Trần Giang Sơn biên
soạn. - H. : Hồng Đức, 2019. - 540tr.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc sống của con người và lịch sử thế giới suốt 40.000 năm
qua, từ thời thượng cổ cho đến thế giới hiện đại ngày nay.
+ Môn loại: 903 / B102KH
- Phòng Đọc: DL 17769
192/. WEINER, ERIC. Bản đồ hạnh phúc = The geography of bliss / Eric Weiner ; J.
L. dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2019. - 471tr.; 21cm
Tóm tắt: Kể lại một cách hấp dẫn và sinh động những chuyến đi qua 10 quốc gia
khác nhau. Với những cuộc trò chuyện chân thực cùng người bản xứ, tác giả đã vạch ra
các mâu thuẫn và quan niệm sai lầm về hạnh phúc và xếp hạng quốc gia hạnh phúc, chỉ ra
rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng tràn đầy niềm vui ngay cả ở những địa danh nổi
tiếng vì hạnh phúc.
+ Môn loại: 910.4 / B105Đ
- Phòng Đọc: DV 56456
- Phòng Mượn: MG 9661-9662
193/. HUỲNH THIÊN KIM. Cận đại Việt sử diễn ca / Huỳnh Thiên Kim; Huỳnh
Thiên Kim Bội hiệu đính; Trương Bửu Lâm đề tựa. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ
Chí Minh, 2019. - 24cm
Q.1 : Từ Tây Sơn, Nguyễn Ánh phân tranh đến nước Nam trong thời âu chiến. - 456tr.
+ Môn loại: 959.7028 / C121Đ
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- Phòng Đọc: DL 17771
- Phòng Mượn: MG 9652
194/. JONES, HOWARD. Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc thảm sát = My
Lai: Vietnam, 1968, and the descent into darkness : Sách tham khảo / Howard Jones; Mạnh
Chương dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 710tr.; 24cm
Tóm tắt: Sách tái hiện vô cùng chi tiết và tỉ mỉ về diễn biến và hậu quả của cuộc
thảm sát Mỹ Lai, đồng thời phân tích kỹ lưỡng phản ứng của các bên tham gia chiến dịch.
+ Môn loại: 959.7043 / M600L
- Phòng Đọc: DL 17765
195/. Những biên bản cuối cùng tại Nhà Trắng: Phút sụp đổ của Việt Nam Cộng hoà
/ Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông; Ngô Bắc biên dịch. - H. : Chính trị Quốc gia
- Sự thật, 2019. - 312tr.; 24cm
ĐTTS ghi : Viện Nghiên cứu phát triển Phương Đông
Tóm tắt: Sách gồm những tài liệu nguyên bản tuyệt mật do phía Hoa Kỳ giải mật
vào năm 2015 với nội dung xoay quanh những toan tính, quyết sách và hành động của
những người đứng đầu bộ máy chiến tranh của nước Mỹ trong những ngày sụp đổ cuối
cùng của chính quyền Sài Gòn.
+ Môn loại: 959.7043 / NH556B
- Phòng Đọc: DL 17764
- Phòng Mượn: MG 9648
196/. Cá tính Quảng / Nguyên Tiến Văn, Hiền Hoà, Lý Đợi, Tuệ Lãng. - Đà Nẵng :
Nxb. Đà Nẵng, 2018. - 163tr.; 23cm. - (Tủ sách nét Quảng)
Tóm tắt: Gồm các bài viết về lịch sử hình thành và phát triển tỉnh Quảng Nam cùng
với sự đóng góp của các nhân vật tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực: lịch sử, chính trị, văn hoá,
xã hội, giáo dục.
+ Môn loại: 959.752 / C100T
- Phòng Đọc: DL 17799
- Phòng Mượn: MG 9658
197/. TRỊNH HOÀI ĐỨC. Gia Định thành thông chí : Địa chí vùng Nam Bộ đầu thế
kỷ XIX / Trịnh Hoài Đức; Phạm Hoàng Quân dịch, chú và khảo chứng. - Tp. Hồ Chí Minh:
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 740tr. : Bảng; 26cm
Tóm tắt: Ghi chép về địa lý, lịch sử vùng đất, con người Gia Định thời Nguyễn (miền
Nam Việt Nam ngày nay) cùng những phong tục, sản vật và bộ máy quản lý hành chính,
quân sự miền đất này.
+ Môn loại: 959.77 / GI-100Đ
- Phòng Đọc: DL 17740
198/. NGUYỄN NGỌC DŨNG. Sài Gòn trăm bước / Nguyễn Ngọc Dũng. - H. :
Thông tấn, 2018. - 226tr.; 21x21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về ẩm thực địa phương, địa điểm tham quan, lễ hội văn hoá, phong
tục tập quán, kiến thức xã hội và nếp sống, nếp nghĩ, cách sinh hoạt văn hoá của người dân
Sài Gòn.
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+ Môn loại: 959.779 / S103G
- Phòng Tra cứu: TC 4439-4440
199/. WOODWARD, BOB. Fear: Trump ở Nhà Trắng = Fear: Trump in the White
House / Bob Woodward ; Khánh Trang dịch. - H. : Thế giới, 2019. - 479tr.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các ghi chép, cuộc phỏng vấn về những câu chuyện có thật của nhà
báo Bob Woodward miêu tả những cuộc tranh luận, quá trình ra quyết định, các hoạt động
chính trị và cuộc sống bên trong Nhà Trắng của thổng thống Trump; từ các cuộc đối thoại,
phỏng vấn với Tổng thống, các cố vấn cao cấp với nhiều nhân chứng giấu tên trong Nhà
Trắng; một trong các thông tin đáng chú ý là việc Tổng thống Trump với những âm mưu,
thủ đoạn trong hoạt động chính trị, các phi vụ làm ăn ... đã từng diễn ra trong Nhà Trắng
kể từ khi Tổng thống Trump lên nhận chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017.
+ Môn loại: 973.93092 / F200TR
- Phòng Đọc: DL 17766
- Phòng Mượn: MG 9649
200/. GINGRICH, NEWT. Hiểu về Trump : Ấn phẩm của Trung tâm Kinh tế Châu
Á - Thái Bình Dương / Newt Gingrich; Dịch: Nguyễn Thành Châu.... - H. : Công thương,
2019. - 182tr.; 27cm
Tên sách tiếng Anh: Understanding Trump
Tóm tắt: Những cái nhìn sâu sắc của tác giả về cuộc đời và phong cách điều hành
của Tổng thống Mỹ Donald Trump; bàn luận chi tiết về các "giải pháp kiểu Trump" trong
nhiều lĩnh vực: An ninh quốc gia, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, tăng trưởng kinh tế, cải
cách hành chính....
+ Môn loại: 973.93092 / H309V
- Phòng Mượn: MG 9646
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