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Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT:
1/. WENTK, RICHARD. Raspberry Pi for kids for dummies / Richard Wentk. - New
Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 338p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn từng bước cách viết trò chơi trên máy tính, xây dựng trang
web, vẽ nghệ thuật và làm nhạc, tạo các dự án về điện tử... Các bước được thực hiện như
sau đầu tiên tải hệ điều hành xuống và thiết lập Raspberry Pi để tạo ra nghệ thuật trong
công cụ Tux Paint và thiết kế trò chơi với Scratch, làm mọi thứ khác với Pi.
+ Môn loại: 004.16 / R109P
- Phòng Ngoại văn: AL 11079
2/. PATTERSON, DAVID A. Computer organization and design : The
hardware/software interface / David A. Patterson, John L. Hennessy. - 5th ed. - New York:
Elsevier, 2014. - 575p.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các nguyên tắc cơ bản của công nghệ phần cứng, ngôn ngữ lắp
ráp, số học máy tính, kỹ thuật phần cứng cho phép CPU xử lý song song đa tác vụ, phân
cấp bộ nhớ và I / O.
+ Môn loại: 004.2 / C429-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11008
3/. KRANZ, MACIEJ. Building the internet of things : Implement new business
models, disrupt competitors, and transform your industry / Maciej Kranz. - Hoboken :
Wiley, 2017. - 260p.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung sách nói về xây dựng internet của sự vật, triển khai các mô hình
kinh doanh mới, phá vỡ các đối thủ cạnh tranh và chuyển đổi ngành của bạn. Sách định
hướng các nhà sản xuất quyết định kinh doanh trực tuyến với sổ tay thực tế để tận dụng sự
chuyển đổi mới nhất này. Tập trung vào các tác động kinh doanh của Internet of Things
(IoT), cuốn sách này mô tả tác động tuyệt đối, sự lây lan và các cơ hội phát sinh mỗi ngày
và cách thích ứng để hoà nhập vào sự đổi mới đó.
+ Môn loại: 004.67 / B510TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11149
4/. ABRAHAM, NIKHIL. Getting a coding job for dummies / Nikhil Abraham,
Kathleen Taylor, Bud E. Smith. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 278p. : Minh
hoạ; 24cm
Tóm tắt: Phần 1 giới thiệu các khái niệm về mã hoá, tổng quan về công việc viết
code cho website. Phần 2 nêu lên các công cụ được sử dụng khi viết code, cách tạo trang
web, cách lập trình với Ruby và Python, viết các ứng dụng dành cho thiết bị di động, phân
tích dữ liệu lớn. Phần 3 giới thiệu những yêu cầu cần thiết cho sự đào tạo nghề mã hoá
cũng như định hướng nghề nghiệp cho nhân viên viết code.
+ Môn loại: 005.1 / G207A
- Phòng Ngoại văn: AL 11073
5/. COOPER, KEITH D.. Engineering a compiler / Keith D. Cooper, Linda Torczon.
- 2nd ed.. - New York : Elsevier, 2012. - 800p,; 24cm
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Tóm tắt: Sách giới thiệu phần mềm biên dịch là một chương trình máy tính làm công
việc dịch một chuỗi các câu lệnh được viết bằng một ngôn ngữ lập trình thành một chương
trình tương đương nhưng ở dưới dạng một ngôn ngữ máy tính mới và thường là ngôn ngữ
ở cấp thấp hơn, như ngôn ngữ máy. Chương trình mới được dịch gọi mã đối tượng. Đồng
thời, nêu lên mặt ngoài và mặt trong của một tiến trình biên dịch hoàn chỉnh.
+ Môn loại: 005.13 / E204A
- Phòng Ngoại văn: AL 11007
6/. CALISKAN, MERT. Beginning Spring : Administrative and clinical procedures
including anatomy and physiology / Mert Caliskan, Kenan Sevindik; Viết lời tựa: Rod
Johnson, Jurgen Holler. - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2015. - 438p.; 24cm
Tóm tắt: Spring cung cấp bộ công cụ cần thiết để xây dựng ứng dụng cho doanh
nghiệp và Spring đã trở thành tiêu chuẩn trong lĩnh vực ngôn ngữ lập trình. Đồng thời,
sách trình bày cụ thể về Spring 4.0, hỗ trợ cho Java 8 và Java EE 7. Người đọc bắt đầu với
những điều cơ bản trong thanh công cụ, tiếp đến làm chủ các công cụ khác phổ biến trong
Spring.
+ Môn loại: 005.13 / B201SPR
- Phòng Ngoại văn: AL 11068
7/. BURD, BARRY. Java programming for Android developers for dummies / Barry
Burd. - 2nd ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 437p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Phần 1 giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java trong phát triển hệ điều hành
Android. Phần 2 hướng dẫn cách viết bằng ngôn ngữ Java trong thiết lập ứng dụng. Phần
3 triển khai ý tưởng lớn liên quan đến lập trình các ứng dụng chạy hệ điều hành Androi.
Phần 4 tìm hiểu toàn diện chức năng các ứng dụng Androi. Phần 5 đưa ra các thủ thuật
tránh mắc sai lầm trong lập trình.
+ Môn loại: 005.13 / J110PR
- Phòng Ngoại văn: AL 11080
8/. FAIN, YAKOV. Java programming 24-hour trainer, second edition / Yakov Fain.
- 2nd ed.. - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2015. - 587p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các tính năng mới của Java cũng như các phần mở rộng ngôn
ngữ, các lớp và các phương thức lớp và Khung ứng dụng Swing của nó. Trong mỗi bài học
tác giả có kèm theo một hướng dẫn minh hoạ rỏ ràng, giúp cho người học dễ dàng nắm bắt
được nội dung bài học.
+ Môn loại: 005.13 / J111PR
- Phòng Ngoại văn: AL 11095-11096
9/. SCOTT, BRENDAN. Python for kids for dummies / Brendan Scott. - New Jersey:
John Wiley & Sons, 2015. - 315p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu về Python - một ngôn ngữ lập trình đa mục đích, hướng dẫn
các cú pháp ngắn gọn giúp cho các lập trình viên dễ dàng thao tác trong việc viết các
chương trình game đơn giản đến các thuật toán phức tạp.
+ Môn loại: 005.13 / P600F
- Phòng Ngoại văn: AL 11074
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10/. POE, CURTIS. Beginning Perl / Curtis "Ovid" Poe. - Indianapolis: John Wiley
& Sons, 2012. - 715p.; 24cm
Tên thật của tác giả : Curtis Poe
Tóm tắt: Perl là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở phổ biến, linh hoạt, được sử dụng
lập trình cho hệ thống máy tính phân tán, có nhiều bộ xử lý. Perl được các tín đồ lập trình
Thụy Sĩ đánh giá rất cao trong thao tác xử lí thông tin nhanh, quản lí tập tin hiệu quả, thao
tác với chuỗi ký tự rất thuận lợi. Sách hướng dẫn các công cụ phổ biến trong Perl, trình
bày một loạt các thử nghiệm, các ví dụ thực tế và mọi thứ cần thiết cho lập trình viên mới
chưa có kinh nghiệm.
+ Môn loại: 005.2 / B201P
- Phòng Ngoại văn: AL 11069
11/. MINNICK, CHRIS. Writing computer Code: Learn the language of computers!
/ Chris Minnick, Eva Holland. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 124p.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách viết mã ngôn ngữ cho trang Web từ đơn giản đến phức
tạp.
+ Môn loại: 005.4 / WR314C
- Phòng Ngoại văn: AV 4150
12/. HOLLAND, EVA. Adventures in coding / Eva Holland. - Indianapolis : John
Wiley & Sons, 2016. - 300p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu các kĩ năng lập trình cơ bản cho người mới bắt đầu học cách viết
mã cho lập trình, xây dựng các kỹ năng giúp bạn tạo ra các ứng dụng từ dễ đến khó một
cách nhanh chóng.
+ Môn loại: 005.4 / A102-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11098
13/. WEMPEN, FAITHE. Microsoft Office 2016 at work for dummies / Faithe
Wempen. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 452p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu Microsoft Office 2016 có nhiều tính năng cải thiện việc
cộng tác và chia sẻ qua nền Web như tạo, mở, chỉnh sửa, lưu và chèn file từ đám mây dễ
dàng, cộng tác thời gian thực cho người dùng Word và Office trực tuyến, có công cụ tìm
kiếm thông tin Smart Lookup. Ngoài ra Office 2016 đổi tiêu đề các thẻ ribbon thành chữ
thường (ở Office 2013 là chữ in hoa) và có công cụ tìm kiếm mới gọi là "Tell Me".
+ Môn loại: 005.5 / M302-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11083
14/. GOOKIN, DAN. Word 2016 for professionals for dummies / Dan Gookin. - New
Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 628p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn sử dụng Word 2016. Đây là phần mềm tiện ích dùng soạn
thảo và chỉnh sửa văn bản trong bộ ứng dụng văn phòng 2016 của Microsoft với nhiều cải
tiến về tính năng và giao diện. Với Word 2016 sẽ hỗ trợ tạo ra, chỉnh sửa và chia sẻ các tài
liệu với các công cụ chuyên nghiệp hơn các phiên bản cũ. Bên cạnh đó, ứng dụng này còn
có tính năng tra cứu thông minh, hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả.
+ Môn loại: 005.52 / W434TW
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- Phòng Ngoại văn: AL 11082
15/. DONAHOO, MICHAEL J.. TCP/IP sockets in C : Practical guide for
programmers / Michael J. Donahoo, Kenneth L. Calvert. - 2nd ed.. - Amsterdam : Morgan
Kaufmann, 2009. - 196p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Bao gồm các kiến thức cập nhật mới và mở rộng để giải quyết môi trường
mạng IPv6, lập trình phòng thủ và tuỳ chọn cuộc gọi hệ thống nhờ vậy cho phép lập trình
viên thực hiện theo các tiêu chuẩn liên mạng hiện hành.
+ Môn loại: 005.7 / T000C
- Phòng Ngoại văn: AL 11009-11010
16/. WILHELM, THOMAS. Professional penetration testing / Thomas Wilhelm. - 2
nd ed.. - Amsterdam : Syngress, 2013. - Minh hoạ. - 25cm
Vol. 2E : Creating and learning in a hacking lab. - 445p.
Tóm tắt: Tìm hiểu về những công cụ mà các hacker sử dụng để tấn công mạng máy
tính. Đề xuất các tiến trình kiểm tra sự thâm nhập mạng. Đồng thời, bạn sẽ được cung cấp
bí quyết cần thiết để bắt đầu sự nghiệp bảo mật an ninh mạng hoặc hiểu rõ hơn về bảo mật
thông tin tránh sự tấn công không cần thiết của các hacker.
+ Môn loại: 005.8 / PR427P
- Phòng Ngoại văn: AL 11016
17/. BREEN, DEREK. Creating digital animations : Animate stories with scratch! /
Derek Breen. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 119p.; 21cm
Tóm tắt: Nếu bạn đam mê về lĩnh vực thiết kế hoạt hình, thì quyển sách này sẽ giúp
bạn có thêm kiến thức về thế giới hoạt hình. Giới thiệu bạn cách tạo hoạt ảnh cho nhân vật
hoạt hình của riêng bạn bằng Scratch. Hướng dẫn qua bốn giai đoạn chính của thiết kế hoạt
hình, cho bạn thấy cách biến ý tưởng của mình thành một hoạt ảnh thực với hiệu ứng âm
thanh và hơn thế nữa! Bạn sẽ làm việc giống như những người chuyên nghiệp khi bạn phác
thảo ý tưởng chính của mình, thêm chi tiết của riêng bạn và phát triển một nhân vật hoàn
chỉnh, khả thi từ đầu.
+ Môn loại: 006.6 / CR200D
- Phòng Ngoại văn: AV 4149
18/. MUELLER, JOHN PAUL. AWS for admins for dummies / John Paul Mueller. New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 384p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu Amazon Web Services (AWS) là nền tảng dịch vụ đám mây
an toàn, mang đến khả năng tính toán, lưu trữ cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung và các
chức năng khác nhằm giúp các doanh nghiệp mở rộng và phát triển. Sách cung cấp các thủ
tục đơn giản để thiết lập và định cấu hình đúng trên đám mây, giải thích những thắc mắc
trong phần mềm giúp tiết kiệm thời gian cho người dùng.
+ Môn loại: 006.7 / A000W
- Phòng Ngoại văn: AL 11077
19/. BRADLEY, SEAN V. Win the game of Google-opoly : Unlocking the secret
strategy of search engines / Sean V. Bradley. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. –
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249p.; 24cm
Tóm tắt: Gồm các phần sau: Giới thiệu về công cụ tìm kiếm Google, thiết kế chiến
lược SEO hiệu quả, toàn diện, và tối ưu hóa phương tiện truyền thông xã hội và video như
là một phần của kế hoạch SEO tổng thể.
+ Môn loại: 025.04 / W311TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11128
100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC:
20/. HBR guide to emotional intelligence / Annie Mckee, Art Markman, Susan David,
Christine Porath. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 244p.; 23cm. (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách tập hợp các bài nghiên cứu về Trí tuệ cảm xúc. Đây là loại cảm xúc
có khả năng giúp bạn nhận ra cảm xúc của chính mình, hiểu người khác đang nói gì, và
nhận thức được cảm xúc của bạn đang ảnh hưởng thế nào đến mọi người xung quanh.
+ Môn loại: 152.4 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11218
21/. HORNICKEL, JIM. Negotiating success : Tips and tools for building rapport and
dissolving conflict while still getting what you want / Jim Hornickel. - Hoboken : John
Wiley & Sons, 2014. - 258p.; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức chuyên môn về cách cải thiện chiến lược và kết
quả trong đàm phán, đồng thời đưa ra các mẹo và công cụ, chẳng hạn như mẹo sử dụng
tâm lý tích cực để đoàn kết nhóm thương lượng, sử dụng trí thông minh cảm xúc để đàm
phán thành công và cách giảm thiểu xung đột đạt thoả thuận cả hai cùng thắng.
+ Môn loại: 158 / N201S
- Phòng Ngoại văn: AL 11168-11169
22/. HBR guide to managing stress at work / Bronwyn Fryer, Edward M. Hallowell,
Tony Schwartz, Catherine McCarthy. - Boston : Harvard Business Review Press, 2014. 220p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách tập hợp các bài viết hướng dẫn cách quản lý căng thẳng tại nơi làm
việc, giúp bạn vượt qua những cản trở bởi áp lực công việc và đạt năng suất làm việc cao,
đồng thời giúp bạn tìm ra giải pháp giảm căng thẳng và làm mới thể chất, tinh thần và cảm
xúc.
+ Môn loại: 158.7 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11214
300. KHOA HỌC XÃ HỘI:
23/. Research in organizational behavior : An annual series of analytical essays and
critical reviews / Biên tập: Barry M. Staw, L. L. Cummings. - Greenwich : JAI Press Inc.,
2001. - 23cm
Vol. 6 : 1984. - 475p.
Tóm tắt: Nghiên cứu hành vi của tổ chức nhằm thiết lập mục tiêu tiếp cận mới đối
với việc thiết kế mô hình quản lí tổ chức một cách hiệu quả. Đồng thời, đưa ra những
nguyên tắc để kiểm soát và tạo nên văn hoá cho một tổ chức.
+ Môn loại: 301 / R206-I
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- Phòng Ngoại văn: AL 11020
24/. GITOMER'S JEFFREY. Little book of leadership / Jeffrey Gitomer's. - New
Jersey : John Wiley & Sons, 2011. - 222p.; 20cm
Tóm tắt: Sách thể hiện ý kiến dưới mắt của các nhà lãnh đạo như phải có cái nhìn
sâu sắc, có ý chí kiên định, có khả năng lãnh đạo một tập thể...
+ Môn loại: 303.3 / L314B
- Phòng Ngoại văn: AV 4163
25/. SCHUYLER, KATHRYN GOLDMAN. Leading with spirit, presence, and
authenticity: A Volume in the international leadership association series, building
leadership bridges / Kathryn Goldman Schuyler, John Eric Baugher, Karin Jironet... - San
Francisco : Jossey-Bass, 2014. - 254p.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày quan điểm của các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học xã hội và các
nhà giáo dục từ khắp nơi trên thế giới về chủ đề phát triển trí tuệ bên trong như một sức
mạnh lãnh đạo. Những câu chuyện về sáng kiến lãnh đạo từ khắp các quốc gia giúp kết
nối các cách nghiên cứu, tưởng tượng và trải nghiệm sự lãnh đạo về các nền văn hóa khác
nhau trên thế giới.
+ Môn loại: 303.3 / L200W
- Phòng Ngoại văn: AL 11194
26/. QUINLAN, JOSEPH P. Gender lens investing : Uncovering opportunities for
growth, returns, and impact / Joseph Quinlan, Jackie VanderBrug. - New Jersey : John
Wiley & Sons, 2017. - 214p.; 24cm
Tóm tắt: Nói về việc đầu tư kinh phí cho các công ty thuộc quyền sở hữu của phụ
nữ, các công ty có số lao động là nữ chiếm số đông, hoặc các công ty có sản phẩm , dịch
vụ phục vụ cho nữ giới.
+ Môn loại: 305.42 / G203L
- Phòng Ngoại văn: AL 11155
27/. KERBO, HAROLD R. Social stratification and inequality : Class conflict in
historical, comparative, and global perspective / Harold R. Kerbo. - 8th ed.. - New York :
McGraw-Hill, 2012. - 519p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách viết về phân tầng và bất bình đẳng xã hội, đồng thời cập nhật những
thông tin mới về các bộ phận kinh tế và sự phân chia giai cấp trong xã hội loài người, từ
đó nêu ra những xung đột giai cấp có thể xảy ra trong xã hội.
+ Môn loại: 305.5 / S419STR
- Phòng Ngoại văn: AL 11018
28/. D'ANGELO, RAYMOND. Taking sides: Clashing views in race and ethnicity /
Raymond D'Angelo, Herbert Douglas. - 10th ed.. - New York : McGraw - Hill, 2014. 267p.; 28cm
Tóm tắt: Trình bày những quan điểm về vấn đề chủng tộc sắc tộc và nhập cư. Vấn
đề định kiến chủng tộc, phân biệt đối xử và những chủng tộc thiểu số. Những vấn đề xã
hội và chính trị của giáo dục và đa văn hoá. Vấn đề chủng tộc và sắc tộc trong thế kỷ 21.
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+ Môn loại: 305.8 / T103S
- Phòng Ngoại văn: AL 10999
29/. GUEST, KENNETH J. Cultural anthropology: A toolkit for a global age /
Kenneth J. Guest. - New York : W.W. Norton & Company, 2014. - 693p.; 23cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về nhân chủng học và các vấn đề về nhân loại học văn hoá: Các
vấn đề về văn hoá, văn hoá các nước kinh tế phát triển và các nước khác trên thế giới;
phong tục cưới xin, lễ giáo, tôn giáo và văn hoá ngôn ngữ, hệ thống chính trị, xã hội.
+ Môn loại: 306 / C510A
- Phòng Ngoại văn: AL 11001-11003
30/. GAYNOR, VIOLET. The glow : An inspiring guide to stylish motherhood /
Violet Gaynor; Kelly Stuart chụp ảnh; Cynthia Rowley viết lời tựa. - New York : Stewart,
Tabori & Chang, 2014. - 223p. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Sách ghi lại những khoảnh khắc dịu dàng giữa mẹ và bé thông qua những
bức ảnh được chụp lại, các bà mẹ chia sẻ về phong cách thời trang của con mình, những
điều họ yêu thích từ trang trí nhà cửa, công thức nấu ăn, thể dục, làm đẹp, hôn nhân gia
đình, đặc biệt cách giữ mối quan hệ mật thiết trìu mến giữa cha mẹ và con cái.
+ Môn loại: 306.874 / GL435
- Phòng Ngoại văn: AL 10973-10974
31/. MA, SUZANNE. Meet me in Venice : A Chinese immigrant's journey from the
Far East to the Faraway West / Suzanne Ma. - Lanham : Rowman & Littlefield, 2015. 161p.; 24cm
Tóm tắt: Đây là một câu chuyện kể về một cô gái đang sống ở Trung Quốc, nhưng
muốn tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn nên đã di cư sang nước Ý. Kể về những điều mà cô
phải đối mặt khi di cư sang Ý như văn hoá , lịch sử, truyền thống sinh hoạt ...
+ Môn loại: 307.2 / M201M
- Phòng Ngoại văn: AL 11131-11132
320. CHÍNH TRỊ HỌC:
32/. O'BRIEN, MARY BARMEYER. Jeannette Rankin: bright star in the big sky /
Mary Barmeyer O'Brien. - 2nd ed.. - Montana : Falcon Press, 1995. - 66p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và tiểu sử của Jeannette Rankin, người phụ nữ đầu
tiên được bầu vào quốc hội Hoa kỳ.
+ Môn loại: 328.73 / J200R
- Phòng Ngoại văn: AL 11205-11206
330. KINH TẾ:
33/. MCCONNELL, CAMPBELL R.. Economics : Principles, problems, and policies
/ Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn. - Boston : McGraw - Hill,
2012. - 795p.; 26cm
Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về kinh tế học và kinh tế; các khái niệm về
kinh tế vĩ mô và các mối quan hệ kinh tế; các mô hình kinh tế vĩ mô và chính sách tài
chính; các kiến thức về tiền tệ, ngân hàng và chính sách tiền tệ; một số vấn đề tranh cãi
xung quanh thuyết và chính sách kinh tế vĩ mô; kinh tế học vĩ mô của các thị trường sản
phẩm và thị trường tài nguyên; kinh tế vi mô của chính phủ; chính sách kinh tế vi mô và
-7-

THƯ MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á NĂM 2018

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

các vấn đề chính sách kinh tế vi mô; kinh tế học quốc tế và kinh tế thế giới.
+ Môn loại: 330 / E201
- Phòng Ngoại văn: AL 10997-10998
34/. Economics: Principles & practices : Reading essentials and note-taking guide.
Student workbook. - New York : McGraw - Hill, 2018. - 161p.; 28cm
Tóm tắt: Giới thiệu về nền kinh tế thế giới; chính sách thu nhập quốc gia, lao động
và tài chính, chính sách tiền tệ và ngân hàng; kinh tế vi mô và vĩ mô.
+ Môn loại: 330 / E201PR
- Phòng Ngoại văn: AL 11000
35/. MILLER, ROGER LEROY. Economics, today and tomorrow / Roger LeRoy
Miller. - Columbus : Glencoe/McGraw-Hill, 2008. - 537p. : Minh hoạ; 28cm
Tóm tắt: Áp dụng lý thuyết kinh tế truyền thống cho các vấn đề đương đại như thất
nghiệp, lạm phát và các xung đột trong hệ thống kinh tế.
+ Môn loại: 330 / E201T
- Phòng Ngoại văn: AL 10951-10952
36/. GRUBB, VALERIE M. Clash of the generations : Managing the new workplace
reality / Valerie M. Grubb. - Hoboken : Wiley & Sons, 2017. - 192p.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày các nghiên cứu điển hình và các cuộc phỏng vấn với các đại diện
của các công ty có lực lượng lao động đa dạng tuổi, nêu chi tiết các chiến lược sáng tạo để
làm giảm các va chạm giữa các nhóm tuổi và giúp mọi người làm việc cùng nhau. Sách
mang đến một loạt các chiến lược quản lý liên thế hệ hiệu quả được minh họa bởi các công
ty thực tế.
+ Môn loại: 331.3 / CL109-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11142-11143
37/. ROMANS, CHRISTINE. Smart is the new rich : Money guide for millennials /
Christine Romans. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 208p.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này giúp bạn đi đúng hướng, với sự trợ giúp từng bước và hướng
dẫn của chuyên gia về cách chi tiêu thông minh, tiết kiệm, và quản lý nợ của những người
giàu.
+ Môn loại: 332.024 / SM109-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11146-11147
38/. SESTINA, JOHN E. Planning a successful future : Managing to be wealthy for
individuals and their advisors / John E. Sestina. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. 226p.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản cá nhân dựa
trên mục tiêu lập kế hoạch cho tương lai. Đồng thời, sách đưa ra các lời khuyên về các
mục tiêu ưu tiên và khoản chi tiêu nào được gọi là đầu tư thông minh, mang đến sự giàu
có cho bản thân bạn.
+ Môn loại: 332.024 / PL105A
- Phòng Ngoại văn: AL 11175-11176
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39/. FISHER, KENNETH L. Markets never forget (but people do): How your
memory is costing you money - and why this time isn't different / Ken Fisher, Lara
Hoffmans.. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2014. - 216p.; 24cm. - (Fisher investments
series)
Tóm tắt: Quyển sách giúp người đọc có thể tìm hiểu những cách đầu tư của nhà kinh
doanh trên thế giới và những bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc đầu tư thất bại trong
quá khứ.
+ Môn loại: 332.6 / M109N
- Phòng Ngoại văn: AL 11121
40/. KAUFMAN, PERRY J. A guide to creating a successful algorithmic trading
strategy : How to master the four critical areas of being a great leader / Perry J. Kaufman..
- New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 177p.; 19cm. - (Wiley trading series)
Tóm tắt: Hướng dẫn tạo chiến lược giao dịch thuật toán thành công cung cấp các
chiến lược mới nhất từ một chuyên gia ngành để chỉ cho bạn cách xây dựng hệ thống chiến
lược của riêng bạn.
+ Môn loại: 332.6 / G510T
- Phòng Ngoại văn: AN 350
41/. GUTHNER, MARK. The options edge + free trial : An intuitive approach to
generating consistent profits for the novice to the experienced practitioner / Michael C.
Khouw, Mark W. Guthner. - New Jersey: John Wiley & Sons, 2016. - 338p.; 24cm
Tóm tắt: Trang web đồng hành có tính năng dễ sử dụng các công cụ phân tích giúp
nhà đầu tư tìm được cơ hội tốt nhất để bạn có thể bắt đầu áp dụng các phương pháp này
ngay lập tức. Cho dù bạn có quyết định bắt đầu các tùy chọn giao dịch tích cực hay không,
các khái niệm được thảo luận sẽ làm cho bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn với bảo
mật cao hơn trong các vấn đề tài chính của bạn.
+ Môn loại: 332.63 / O-434E
- Phòng Ngoại văn: AL 11094
42/. PONSI, ED. Technical analysis and chart interpretations: A comprehensive guide
to understanding established trading tactics for ultimate profit / Ed Ponsi. - New Jersey :
John Wiley & Sons, 2016. - 368p.; 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn cách phân tích kĩ thuật biểu đồ trong giao dịch chứng khoán.
Cho dù bạn giao dịch cổ phiếu, tiền tệ hay hàng hóa, bạn sẽ phát triển các kỹ năng của
mình khi bạn nắm vững được các khái niệm và kỹ thuật phân tích trong quyển sách này.
+ Môn loại: 332.63 / T201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11093
43/. KOCHIS, TIM. Managing concentrated stock wealth : An advisor's guide to
building customized solutions / Im Kochis , Michael J. Lewis.. - 2nd ed. - Hoboken :
Bloomberg Press, an imprint of Wiley, 2016. - 203p.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung bao gồm: Cập nhật tài liệu tham khảo, tính toán và minh họa về
các luật thuế mới nhất, chiến thuật thuyết phục một số khách hàng đa dạng hóa danh mục
đầu tư của họ và tối ưu hóa tài sản của họ, Quản lý sự tập trung cổ phần giàu có, cho bạn
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thấy làm thế nào để quản lý rủi ro và biến một vị trí bấp bênh thành một lợi thế...
+ Môn loại: 332.63 / M105C
- Phòng Ngoại văn: AL 11139-11140
44/. PEDDICORD, KATHLEEN. How to buy real estate overseas / Kathleen
Peddicord. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2013. - 248p.; 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn về những lợi thế và thách thức của việc đầu tư vào bất động sản
ở nước ngoài.
+ Môn loại: 332.63 / H435T
- Phòng Ngoại văn: AL 11198
45/. WELTMAN, BARBARA. J.K. Lasser's Guide to self-employment : Taxes,
strategies and money-saving tips for Schedule C filers / Barbara Weltman. - New Jersey :
John Wiley & Sons, 2014. - 178p. : Minh họa biểu bảng; 23cm
Tóm tắt: Sách tập trung về những thông tin liên quan đến thuế cũng như nhiều vấn
đề pháp lý và tài chính mà có liên quan đến doanh nghiệp của bạn. Sách tìm hiểu những
điều cơ bản của báo cáo thuế như các khoản trích, các khoản tín dụng, khi nào cần báo cáo
và nộp báo cáo ở đâu, yêu cầu bồi thường để giảm thuế thu nhập cá nhân...Từ đó, giúp đưa
ra quyết định kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp phát triển.
+ Môn loại: 336.24 / J000K
- Phòng Ngoại văn: AL 11193
46/. SCHWARTZ, BEVERLY. Rippling: How social entrepreneurs spread
innovation throughout the world / Beverly Schwartz; Viết lời tựa: Bill Drayton. - 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2012. - 269p.; 24cm
Tóm tắt: Trình bày một số cách tiếp cận sáng tạo và hiệu quả nhất hiện nay trong
điều hành doanh nghiệp để giải quyết các thách thức xã hội và môi trường trong kinh
doanh. Đồng thời, cung cấp một tầm nhìn của các doanh nhân xã hội như mô hình về vai
trò, về chất xúc tác, người sáng tạo và nhà tuyển dụng, những người truyền bá sự thay đổi
một cách có hệ thống trong toàn xã hội.
+ Môn loại: 338 / R313
- Phòng Ngoại văn: AL 11177-11178
47/. TIMMERMAN, KELSEY. Where am I eating? : An adventure through the
global food economy / Kelsey Timmerman. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2014. 298p.; 24cm
Tóm tắt: Kể những câu chuyện về cuộc sống của nông dân và ngư dân trên khắp thế
giới, những người sản xuất thực phẩm chúng ta ăn, giải thích cuộc sống của họ như thế
nào và thói quen ăn uống của chúng ta ảnh hưởng đến họ như thế nào. Khám phá nền kinh
tế lương thực toàn cầu bao gồm quyền lợi của người lao động, khủng hoảng lương thực
toàn cầu...
+ Môn loại: 338.1 / WH206A
- Phòng Ngoại văn: AL 11195
48/. ZILKO, DAVE. Irrational persistence: Seven secrets that turned a bankrupt
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startup into a / Dave Zilko, Garden Fresh. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. –
169p.; 24cm
Tóm tắt: Kể về câu chuyện của Garden Fresh Gourmet, và làm thế nào hai doanh
nhân biến nợ một triệu đô la thành một doanh thu hàng năm trị giá 100 triệu đô la. Cuốn
sách này chia sẻ hành trình, thông tin chi tiết và niềm đam mê của họ để giúp bạn xây dựng
một doanh nghiệp tốt hơn và đưa nó lên hàng đầu.
+ Môn loại: 338.7 / I-314P
- Phòng Ngoại văn: AL 11197
340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:
49/. NEWTON, GRANT W. Bankruptcy and insolvency taxation / Grant W. Newton,
Robert Liquerman. - 4th ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2012. - 740p.; 26cm
Tóm tắt: Sách trình bày thủ tục phá sản và những thuộc tính về thuế khi doanh nghiệp
bị phá sản. Đồng thời, nêu lên những trường hợp được miễn thuế khi phá sản, cho nên
tuyên bố phá sản vẫn là một lựa chọn tốt hơn cho doanh nghiệp so với phương pháp giải
quyết nợ, sách còn đưa ra những chỉ dẫn về thủ tục, trách nhiệm của các bên tại toà án.
+ Môn loại: 343.73 / B106A
- Phòng Ngoại văn: AL 11066
50/. FLOOD, JOANNE M. Wiley revenue recognition: Understanding and
implementing the new standard / Joanne Flood. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017.
- 214p.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn tổng quan về tiêu chuẩn ghi nhận doanh thu mới và
hướng dẫn bạn cách chuẩn bị báo cáo tài chính từng bước thông qua mô hình mới. Sách là
một bản tóm tắt cao cấp về tiêu chuẩn kế toán ASC 606, giúp người đọc hiểu hơn về chuẩn
mực kế toán mới.
+ Môn loại: 346.73 / W309R
- Phòng Ngoại văn: AL 11099
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:
51/. GOLEMAN, DANIEL. Eco literate : How educators are cultivating emotional,
social, and ecological intelligence / Daniel Goleman, Lisa Bennett, Zenobia Barlow. - San
Francisco : Jossey-Bass, 2012. - 174p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện đầy cảm hứng, hướng dẫn thực hành và xây
dựng một mô hình giáo dục thú vị mới, trong vấn đề học tập xã hội và cảm xúc bằng cách
giải quyết các vấn đề sinh thái quan trọng nhất hiện nay. Chia sẻ những câu chuyện của
các nhà giáo dục, sinh viên và nhà hoạt động tiên phong tham gia vào các vấn đề liên quan
đến thực phẩm, nước, dầu và than trong cộng đồng từ vùng núi Appalachia đến một ngôi
làng nhỏ ở Bắc Cực; sa mạc của New Mexico đến bờ biển New Orleans; và các đường phố
của Oakland, California đến những ngọn đồi của Nam Carolina.
+ Môn loại: 363.70071 / E201L
- Phòng Ngoại văn: AL 11100-11101
370. GIÁO DỤC HỌC:
52/. BEAUCHAT, KATHERINE A.. The building blocks of preschool success /
Katherine A. Beauchat, Katrin L. Blamey, Sharon Walpole. - New York : The Guilford
Press, 2010. - 198p.; 25cm
- 11 -

THƯ MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á NĂM 2018

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp giáo dục mầm non cho trẻ. Bên cạnh đó, phát triển
ngôn ngữ đọc và viết cho trẻ ở trường lồng ghép vào các hoạt động trên lớp, vui chơi ngoài
trời của trẻ.
+ Môn loại: 372.1 / B510BL
- Phòng Ngoại văn: AL 11005-11006
53/. ROUTMAN, REGIE. Literacy and learning lessons from a longtime teacher /
Regie Routman. - Newark : International Reading Association, 2012. - 174p.; 23cm
Tóm tắt: Sách bao gồm 100 bài học về giáo dục và học tập. Đây là nguồn tài nguyên
quý giá cho việc tăng cường năng lực dạy và học của người đọc. Sách đưa ra nhiều chiến
lược rõ ràng và những ý tưởng hữu ích trong việc giảng dạy, đánh giá hiệu quả cao các lớp
học và trường học một cách đa dạng, hợp lí và nâng cao thành tích trong quản lí giáo dục.
+ Môn loại: 372.6 / L314A
- Phòng Ngoại văn: AL 11011-11012
54/. GUERNSEY, LISA. Tap, click, read : Growing readers in a world of screens /
Lisa Guernsey, Michael H. Levine. - San Francisco : Jossey-Bass, 2015. - 286p.; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp cho các nhà giáo dục và phụ huynh những công cụ và thông
tin cần thiết để giúp trẻ phát triển thành những người đọc nhiệt tình, đam mê, có kỹ năng
sử dụng phương tiện truyền thông và công nghệ các loại. Giới thiệu cách thức mà các nhà
giáo dục và phụ huynh có thể dẫn dắt con em mình đi theo một thế giới kỹ thuật số về văn
hoá đọc phong phú để mang kiến thức, kỹ năng và tư duy phê phán đến tất cả trẻ em của
chúng ta.
+ Môn loại: 372.60285 / T109CL
- Phòng Ngoại văn: AL 11097
55/. Indiana : Social studies : Grade 4 / James A. Banks, Kevin P. Colleary, Linda L.
Greenow, Walter C. Parker. - Columbus : McGraw-Hill, 2014. - 266p.; 28cm
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh bậc tiểu học lớp 4 nhằm giới thiệu đến các em về
địa lí, lịch sử hình thành vùng đất Indiana, với khí hậu đất đai phù hợp người dân nơi đây
phát triển nông nghiệp trồng lúa mì chủ yếu. Bên cạnh đó, còn nêu lên các sự kiện mang
đậm văn hoá của người dân địa phương.
+ Môn loại: 372.83 / I-311S
- Phòng Ngoại văn: AL 11039-11041
56/. KING, KATHLEEN P. Technology and innovation in adult learning / Kathleen
P. King. - San Francisco : A Wiley Brand, 2017. - 288p.; 24cm
Tóm tắt: Khám phá lý thuyết, nghiên cứu và thực hành đổi mới trong cả công nghệ
học tập và học tập của người lớn và giúp người học nhận ra và tận dụng những cơ hội này.
Dựa trên các xu hướng và nghiên cứu hiện tại về công nghệ và cách sử dụng minh hoạ và
ví dụ rỏ ràng ở mỗi chương về các công nghệ hiện tại và tương lai giúp học tập của người
lớn được dễ dàng và thuận tiện hơn.
+ Môn loại: 374 / T201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11102-11103
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57/. HANSEN, CHRISTIAN K. Time management for department chairs / Christian
K. Hansen. - San Francisco : Jossey-Bass, 2011. - 141p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ thuật, chiến thuật khéo léo để giúp các hiệu trưởng
quản lý thời gian trong công việc và trong cuộc sống hiệu quả hơn.
+ Môn loại: 378.1 / T310M
- Phòng Ngoại văn: AL 11192
500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC:
58/. OLIVIA, MULLINS J.. Experimenting with science / Olivia J. Mullins. - First
edition.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 124p.; 22cm
Tóm tắt: Khám phá và giải thích các khái niệm vật lý bao gồm năng lượng, chuyển
động, máy đơn giản, trọng lực, chuyến bay, điện, và từ tính - và cung cấp các thí nghiệm
để trợ giúp trong việc tìm hiểu vật lý.
+ Môn loại: 507.8 / E207W
- Phòng Thiếu nhi: NE 727-728
59/. Core-plus mathematics: Contemporary mathematics in context. Course 2 /
Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart, Harold L. Schoen. - Columbus : McGraw
Hill Education, 2015. - 623p. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở
tại Mỹ. Nội dung bao hàm các chức năng Đại số, Hình học và Lượng giác, Thống kê và
xác suất, Toán học rời rạc.
+ Môn loại: 510 / C434PL
- Phòng Ngoại văn: AL 10959
60/. Core-plus mathematics : Contemporary mathematics in context. Course 3 /
Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart, Harold L. Schoen. - Columbus : McGraw
Hill Education, 2015. - 641p. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở
tại Mỹ. Nội dung bao hàm các chức năng Đại số, Hình học và Lượng giác, Thống kê và
xác suất, Toán học rời rạc.
+ Môn loại: 510 / C434PL
- Phòng Ngoại văn: AL 10960
61/. Core-plus mathematics : Contemporary mathematics in context. Course 4 /
Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart, Harold L. Schoen. - Columbus : McGraw
Hill Education, 2015. - 646p. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở
tại Mỹ. Nội dung bao hàm các chức năng Đại số, Hình học và Lượng giác, Thống kê và
xác suất, Toán học rời rạc.
+ Môn loại: 510 / C434PL
- Phòng Ngoại văn: AL 10961-10962
62/. Core-plus mathematics : Preparaiton for calculus. course 4 / Chirtian R. Hirsch,
James T. Fey, Eric W. Hart, .... - Philadelphia : Elsevier, 2009. - 749p.; 28cm
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Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở
tại Mỹ. Nội dung bao hàm các chức năng Đại số, Hình học và Lượng giác, Thống kê và
xác suất, Toán học rời rạc.
+ Môn loại: 510 / C434PL
- Phòng Ngoại văn: AL 11057-11058
63/. Core-plus mathematics : Contemporary mathematics in context. Course 3 /
Christian R. Hirsch, James T. Fey, Eric W. Hart, Harold L. Schoen. - Columbus : McGraw
Hill, 2015. - 641p. : Minh hoạ; 28cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở
tại Mỹ. Nội dung bao hàm các chức năng Đại số, Hình học và Lượng giác, Thống kê và
xác suất, Toán học rời rạc.
+ Môn loại: 510 / C434PL
- Phòng Ngoại văn: AL 11055-11056
64/. LANGE, WALTER H.. Mathematics for business and personal finance :
Preparaiton for calculus. course 4 / Walter H. Lange, Temoleon G. Rousos. - Columbus :
McGraw-Hill, 2010. - 738p.; 28cm
Tóm tắt: Nội dung sách nói về Toán học cho kinh doanh và tài chính cá nhân trong
kinh doanh.
+ Môn loại: 510 / M110F
- Phòng Ngoại văn: AL 11053-11054
65/. Algebra 2 / John A. Carter, Gilbert J. Cuevas, Roger Day, Carol Malloy, Ruth
Casey. - New York : McGraw-Hill, 2010. - 1006p.; 29cm
Tóm tắt: Gồm những bài học Đại số: Dãy số thực, phương trình và bất phương trình;
hàm số và đồ thị; phương trình tuyến tính; đa thức và thừa số; số mũ và căn số; hàm số
lôgarits; đa thức, lượng giác và đồ thị,...
+ Môn loại: 512 / A103TW
- Phòng Ngoại văn: AL 11050-11051
66/. Pre-Algebra / John A. Carter, Gilbert J. Cuevas, Roger Day, Carol Malloy. - New
York : McGraw-Hill, 2012. - 947p.; 28cm
Tóm tắt: Những kiến thức cơ bản về đại số học: các bài toán về số học và ý nghĩa
các con số. Đại số và hàm số. Các phép đo lường và hình học. Toán xác xuất, phân tích số
liệu và thống kê.
+ Môn loại: 512 / PR200A
- Phòng Ngoại văn: AL 11048-11049
67/. Algebra 1 / John A. Carter, Gilbert J. Cuevas, Roger Day, Carol Malloy. Columbus : McGraw-Hill, 2018. - 867p.; 29cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu các phép toán đại số thường gặp trong chương trình trung
học tại Mỹ. Bên cạnh đó, sách còn đưa ra các bài tập minh hoạ cụ thể cho từng dạng toán
đại số.
+ Môn loại: 512.9 / A103-O
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- Phòng Ngoại văn: AL 11042-11043
68/. California mathematics : Concepts, skills, and problem solving. Grade K / Mary
Behr Altieri, Don S. Balka, Roger Day, Philip D. Gonsalves....-Columbus:
Macmillan/McGraw-Hill, 2009. - 30cm
Vol. 1. - 190p.
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh tiểu học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / C103M
- Phòng Thiếu nhi: NE 700
69/. California mathematics : Concepts, skills, and problem solving. Grade 1 / Mary
Behr Altieri, Don S. Balka, Roger Day, Philip D. Gonsalves.... - Columbus :
Macmillan/McGraw-Hill, 2009. - 30cm
Vol. 2. - 212p.
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh tiểu học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / C103M
- Phòng Thiếu nhi: NE 699
70/. California mathematics : Concepts, skills, and problem solving. Grade K / Mary
Behr Altieri, Don S. Balka, Roger Day, Philip D. Gonsalves...- Columbus:
Macmillan/McGraw-Hill, 2009. - 30cm
Vol. 2. - 139p.
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh tiểu học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / C103M
- Phòng Thiếu nhi: NE 701
71/. Everyday mathematics : The University of Chicago School Mathematics Project.
Student Reference Book / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf, Amy Dillard.... – Chicago:
McGraw-Hill, 2012. - 436p.; 24cm
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh trung học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / E207M
- Phòng Ngoại văn: AL 10978-10981
72/. Everyday mathematics : The University of Chicago School Mathematics Project.
Student Reference Book / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf, Amy Dillard.... - Chicago
: McGraw-Hill, 2012. - 452p.; 24cm
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh trung học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / E207M
- Phòng Ngoại văn: AL 10976-10977
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73/. Everyday mathematics : The University of Chicago School Mathematics Project.
Student Reference Book / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf, Amy Dillard.... - Chicago
: McGraw-Hill, 2012. – 356p.; 24cm
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh trung học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / E207M
- Phòng Ngoại văn: AL 10982-10985
74/. Everyday Mathematics : The university of Chicago school Mathematics project.
My reference book / Mary Ellen Dairyko, Rachel Malpass McCall, Cheryl G. Moran... Chicago : McGraw - Hill, 2012. - 171p.; 23cm
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh trung học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / E207M
- Phòng Ngoại văn: AL 10991-10993
75/. Everyday Mathematics : The university of Chicago school Mathematics project.
My reference book / Max Bell, Jean Bell, John Bretzlauf, Amy Dillard.... - Chicago :
McGraw-Hill, 2012. - 354p.; 23cm
Tóm tắt: Sách dành cho học sinh trung học thực hành bao gồm các bài tập theo dạng
tính toán cả cộng, trừ, nhân, chia, đếm, phân số.
+ Môn loại: 513.2 / E207M
- Phòng Ngoại văn: AL 10986-10990
76/. MCLAUGHLIN, CHARLES WILLIAM. Physical sience / Charles William
McLaughlin, Marilyn Thompson, Dinah Zike. - New York : McGraw-Hill, 2016. - 853p.;
29cm
Tóm tắt: Khái niệm chung về khoa học. Phân tích một số vấn đề về vật lý, các quy
luật vật lý, những hiện tượng vật lý và những giải thích cho các sự vật, hiện tượng ấy...
+ Môn loại: 530 / PH610S
- Phòng Ngoại văn: AL 11047
77/. HILLMAN, BRUCE J. The man who stalked Einstein : How Nazi scientist
Philipp Lenard changed the course of history / Bruce J. Hillman, Birgit Ertl-Wagner, Bernd
C. Wagner. – Connecticut : LP, 2015. - 209p.; 24cm
Tóm tắt: Đây là một câu chuyện về sự xung đột căng thẳng giữa 2 nhà khoa học vật
lí Einstein và Lenard, mâu thuẫn về những ý tưởng và hành động của họ, trong thời kỳ
cuối thế chiến thứ I.
+ Môn loại: 530.092 / M105WH
- Phòng Ngoại văn: AL 11125-11126
78/. TELANDER, TODD. Backyard wildlife / Todd Telander. - Connecticut :
FalconGuides, 2015. - 194p. : Color illustrations; 18cm. - (Falcon pocket guide)
Tóm tắt: Giới thiệu các loài động vật hoang dã có mặt ở khắp nơi trên nước Mỹ.
Hình minh hoạ chính xác về mặt giải phẫu và mô tả chi tiết về các thuộc tính vật lý nổi bật
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của động vật và môi trường sống tự nhiên giúp dễ dàng xác định từng loài.
+ Môn loại: 591.97 / B102W
- Phòng Ngoại văn: AN 363-364
79/. FLEAGLE, JOHN G.. Primate adaptation and evolution / John G. Fleagle. - 3rd
ed.. - New York : Elsevier, 2013. - 441p. : Minh hoạ; 28cm
Tóm tắt: Sách viết về sự tiến hoá và các hình thái chức năng, nguồn gốc phả hệ của
loài linh trưởng, đưa ra những phát hiện hoá thạch mới nhất về loài này.
+ Môn loại: 599.8 / PR310A
- Phòng Ngoại văn: AL 10956
610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ:
80/. DEWIT, SUSAN C.. Fundamental concepts and skills for nursing / Susan C.
deWit, Patricia O'Neill. - 4th ed.. - New York : Elsevier, 2014. - 933p. : Minh hoạ; 28cm
Tóm tắt: Sách cung cấp khái niệm và kỹ năng cần biết để thực hành điều dưỡng trong
nhiều môi trường chăm sóc khác nhau. Đồng thời, đưa ra một số kĩ năng mềm khác như
giao tiếp nắm bắt tâm lí của bệnh nhân, quản lí thuốc, cách chăm sóc bệnh nhân trong
phòng mổ cũng như bệnh nhân cao tuổi.
+ Môn loại: 610.73 / F512C
- Phòng Ngoại văn: AL 10955
81/. HILL, SIGNE S. Success in practical / vocational nursing: From student to leader
/ Signe S. Hill, Helen Stephens Howlett. - 7th ed.. - New York : Elsevier, 2013. - 395p.;
28cm
Tóm tắt: Giới thiệu vai trò và kỹ năng cần biết của một điều dưỡng trong nhiều môi
trường chăm sóc khác nhau. Đồng thời, đưa ra một số kĩ năng mềm khác như giao tiếp
nắm bắt tâm lí của bệnh nhân, quản lí thuốc, cách chăm sóc bệnh nhân trong phòng mổ
cũng như bệnh nhân cao tuổi.
+ Môn loại: 610.7306 / S506-I
- Phòng Ngoại văn: AL 10963
82/. Mosby's review questions for the NCLEX-RN examination / Patricia M. Nugent,
Phyllis K. Pelikan, Judith S. Green. - 7th ed.. - Missouri: Elsevier, 2011. - 28cm. - 1CD
Tóm tắt: Giới thiệu các câu hỏi kiểm tra trong lĩnh vực lâm sàng chủ yếu là những
câu hỏi thực hành về điều dưỡng phẫu thuật, sức khỏe tâm thần, thai sản và nhi khoa...
+ Môn loại: 610.7 / M434-I
- Phòng Ngoại văn: AL 10965
83/. BOOTH, KATHRYN A.. Medical assisting : Administrative and clinical
procedures including anatomy and physiology / Kathryn A. Booth, Leesa G. Whicker,
Terri D. Wyman. - 5th ed.. - New York : McGraw - Hill, 2014. - 1352p. : Minh hoạ; 28cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu các công việc của trợ lý Y tế bao gồm các thủ tục hành
chính, các bước chẩn đoán lâm sàng với phẫu thuật và sinh lí học. Đồng thời, hướng dẫn
và mô phỏng chi tiết các bước chẩn đoán giúp sinh viên dễ dàng thực tập.
+ Môn loại: 610.73 / M201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11044-11045
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84/. DOMINICZAK, MAREK H.. Medical biochemistry flash cards / Marek H.
Dominiczak. - New York : Elsevier Saunders, 2012. - 230p.; 16cm
Tóm tắt: Gồm những thuật ngữ hoá sinh học được trình bày dưới dạng thẻ đủ màu
sắc sinh động, lôi cuốn… sẽ giúp cho người học dễ dàng tiếp thu nội dung những bài học
hoá sinh học khô khan này.
+ Môn loại: 612 / M201B
- Phòng Ngoại văn: AN 365-366
85/. Principles of tissue engineering / Biên tập: Robert Lanza, Robert Langer, Joseph
Vacanti. - 4th ed.. - New York : Elsevier, 2014. - 1887p.; 28cm
Tóm tắt: Sách trình bày chức năng của các cơ quan trong cơ thể con người, nêu lên
nguyên tắc cũng như vai trò của kĩ thuật mô, cập nhật những thông tin mới và tiên quyết
về sự tăng trưởng và phát triển mô. Cuối cùng, trình bày ý kiến chuyên gia trên thế giới về
các vấn đề có liên quan đến mô, tế bào gốc.
+ Môn loại: 612.028 / PR311-O
- Phòng Ngoại văn: AL 10957
86/. WARDLAW, GORDON M.. Contemporary nutrition / Gordon M. Wardlaw,
Anne M. Smith, Angela L. Collene. - 10th edition.. - New York : McGraw-Hill, 2016. 671p.; 27cm
Tóm tắt: Nội dung sách nói về dinh dưỡng trong thức ăn và cách ăn uống để duy trì
và bảo vệ sức khoẻ.
+ Môn loại: 612.3 / C430N
- Phòng Ngoại văn: AL 11062
87/. RINZLER, CAROL ANN. Nutrition for dummies / Carol Ann Rinzler. - 6th ed..
- New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 401p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn chế độ ăn uống phù hợp cho người Mỹ, được các chuyên
gia dinh dưỡng khuyến khích cá nhân ăn theo chế độ ăn uống lành mạnh, tập trung vào
thực phẩm và đồ uống không cồn giúp đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh, tăng cường
sức khỏe và phòng ngừa các bệnh mãn tính.
+ Môn loại: 612.3 / N522F
- Phòng Ngoại văn: AL 11075
88/. Wardlaw's perspectives in nutrition. / Gordon M. Wardlaw, Carol ByrdBredbenner, Gaile Moe, .... - 10th ed.. - New York : McGraw-Hill, 2016. - 690p.; 27cm
Revision of: Wardlaw's perspectives in nutrition
Tóm tắt: Nội dung sách nói về dinh dưỡng trong thức ăn và cách ăn uống để duy trì
và bảo vệ sức khoẻ.
+ Môn loại: 612.3 / W109-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11061
89/. Teen health : Course 3 / Mary H. Bronson, Michael J. Cleary, Betty M. Hubbard,
Dinah Zike. - Columbus : Glencoe/McGraw-Hill, 2009. - 650p. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về sức khoẻ tuổi dậy thì với nhiều biến đổi về tâm sinh lí, đồng
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thời hướng dẫn kĩ năng giải quyết những vấn đề về tinh thần, các mối quan hệ trong xã
hội, kìm chế cảm xúc, cách duy trì cơ thể cân đối với nhiều hoạt động ngoài trời, chế độ
dinh dưỡng, kiểm soát chất có cồn, thuốc lá, hạn chế sử dụng chất gây nghiện, tìm hiểu về
căn bệnh phổ biến trong cộng đồng.
+ Môn loại: 612.6 / T201H
- Phòng Ngoại văn: AL 10949-10950
90/. Teen health : Course 3 / Mary H. Bronson, Michael J. Cleary, Betty M. Hubbard,
Dinah Zike. - Columbus : McGraw-Hill, 2009. - 650p. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về sức khoẻ tuổi dậy thì với nhiều biến đổi về tâm sinh lí, đồng
thời hướng dẫn kĩ năng giải quyết những vấn đề về tinh thần, các mối quan hệ trong xã
hội, kìm chế cảm xúc, cách duy trì cơ thể cân đối với nhiều hoạt động ngoài trời, chế độ
dinh dưỡng, kiểm soát chất có cồn, thuốc lá, hạn chế sử dụng chất gây nghiện, tìm hiểu về
căn bệnh phổ biến trong cộng đồng.
+ Môn loại: 612.6 / T201H
- Phòng Ngoại văn: AL 11052
91/. PAYNE, LARRY. Yoga for dummies / Larry Payne, Georg Feuerstein; Viết lời
tựa: Felicia Tomasko. - 3rd ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2014. - 390p. : Minh
hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn thực hành Yoga với các nguyên tắc cơ bản nhằm giúp việc
luyện tập đạt hiệu quả, có lợi cho sức khoẻ, cải thiện thể lực một cách toàn diện, tăng tính
linh hoạt cho cơ thể. Nếu bạn mắc bệnh rối loạn nhịp tim, huyết áp, đau lưng dưới mãn
tính thì Yoga là một lựa chọ hoàn hảo cho bạn.
+ Môn loại: 613.7 / Y400F
- Phòng Ngoại văn: AL 11078
92/. BUCK, CAROL J.. 2017 ICD-10-CM : Standard Edition / Carol J. Buck. - New
York : Elsevier, 2017. - 1518p.; 28cm
Tóm tắt: Sách bao gồm hệ thống mã số về các loại bệnh trong y học, giúp quá trình
tra cứu mã số bệnh học nhanh chóng, hiệu quả.
+ Môn loại: 616.003 / TW400TH
- Phòng Ngoại văn: AL 10968-10970
93/. FRAZIER, MARGARET SCHELL. Essentials of human diseases and conditions
/ Margaret Schell Frazier, Jeanette Wist Drzymkowski. - 6th ed.. - New York : Elsevier,
2013. - 238p.; 28cm
Tóm tắt: Sách nêu lên cơ chế bệnh, chẩn đoán và cách điều trị các bệnh phát triển
bẩm sinh như các bệnh về rối loạn hệ miễn dịch và hệ thống nội tiết, bệnh rối loạn mắt và
tai, bệnh xương khớp, bệnh tiêu hoá, bệnh tâm thần, bệnh về đường hô hấp....
+ Môn loại: 616.07 / E206-O
- Phòng Ngoại văn: AL 10971-10972
94/. BONTRAGER, KENNETH L. Textbook of Radiographic Positioning and
Related Anatomy / Kenneth L. Bontrager, John P. Lampignano, Leslie E. Kendrick. - 8th
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ed.. - New York : Elsevier, 2014. - 557p. : Minh hoạ; 27cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn thực hành chụp X-quang và chẩn đoán lâm sàng phim chụp
thông qua những thông tin về định vị ảnh, hình ảnh phim chụp. Đồng thời, sách còn cung
cấp 200 chẩn đoán phổ biến thường gặp trong chẩn đoán bệnh.
+ Môn loại: 616.07 / T207-O
- Phòng Ngoại văn: AL 10958
95/. WEISSMAN, BARBARA N. Imaging of arthritis and metabolic bone disease /
Barbara N. Weissman. - Philadelphia : Elsevier, 2009. - 749p.; 28cm
Tóm tắt: Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính của hệ thống cơ xương, viêm xương khớp,
gãy xương, chỉnh hình, hình ảnh hạt nhân phóng xạ, hệ thống cơ xương, phóng xạ quét
xương, Osteosarcoma, y học hạt nhân; Neoplasms, hình ảnh cộng hưởng từ của toàn bộ cơ
thể, cấu trúc của sụn khớp, hình ảnh khuếch tán tensor; hình ảnh bệnh loãng xương, viêm
xương khớp, gãy xương cột sống, rối loạn của các cột sống, thoát vị đĩa đệm, hẹp cột sống,
đau lưng,bệnh tiểu đường,....
+ Môn loại: 616.7 / I-310-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11059-11060
96/. Pregnancy all-in-one for dummies / Joanne Stone, Keith Eddleman, Catherine
Cram, Tara Gidus Collingwood.... - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 543p. : Minh
hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn toàn diện về quá trình mang thai, sinh con và cho con bú
bao gồm thông tin về tìm bác sĩ, tạo kế hoạch sinh, chế độ ăn uống và tập thể dục, thử
thách cho con bú, và mang thai với những điều cần phải cân nhắc đối với sản phụ.
+ Môn loại: 618.2 / PR201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11076
97/. Maternal-child nursing / Emily Slone McKinney, Susan R. James, Sharon Smith
Murray, Kristine Nelson, Jean Ashwill. - 4th ed.. - Missouri : Elsevier Saunders, 2013. 1576p. : Minh hoạ; 29cm
Tóm tắt: Sách đưa ra các bài tập áp dụng cho những tình huống điều dưỡng lâm sàng
chăm sóc cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó, sách cung cấp quy trình điều dưỡng đúng
chuẩn y tá do hội đồng quốc gia quy định, đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp y tá có
thể giao tiếp tốt bằng ngôn ngữ và phi ngôn ngữ với bệnh nhân và gia đình. Đặc biệt, các
chương về nhi khoa trình bày kiến thức liên quan đến các cơ quan trên cơ thể trong đó có
các xét nghiệm chẩn đoán và sinh lý học, sự khác biệt ở bệnh nhân nhi khoa đòi hỏi cần
có cách điều dưỡng phù hợp.
+ Môn loại: 618.2 / M110CH
- Phòng Ngoại văn: AL 10964
98/. Maternal child nursing care in Canada / Shannon E. Perry, Marilyn J.
Hockenberry, Deitra Leonard Lowdermilk, David Wilson. - 1st ed.. - Toronto : Elsevier
Canada, 2013. - 1827p. : Minh hoạ; 29cm
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Tóm tắt: Sách cung cấp những kiến thức mới về nhu cầu của phụ nữ Canada trong
suốt thời kì mang thai và nuôi con. Đồng thời, chia sẻ những kỹ năng chăm sóc sức khoẻ
nhi khoa cũng như sản khoa tại các trung tâm chăm sóc sức khoẻ tại Canada.
+ Môn loại: 618.92 / M110CH
- Phòng Ngoại văn: AL 10944-10945
620. KỸ THUẬT:
99/. MCCUE, CAMILLE. Getting started with engineering : Think like an engineer!
/ Camille McCue. - New Jersey : Wiley, 2016. - 121p.; 21cm
Tóm tắt: Quyển sách này là bước khởi đầu tốt nhất cho những bạn trẻ những người
ham mê trở thành một kỹ sư. Hướng dẫn bạn phát triển các kỹ năng kĩ thuật cần có, thiết
kế và xây dựng những thứ từ đơn giản đến phức tạp như làm mô hình tàu lượn siêu nhỏ,
đồ chơi có thể đeo, bao gồm mạch điện tử...
+ Môn loại: 620.1 / G207ST
- Phòng Ngoại văn: AV 4155-4157
100/. SHAMIEH, CATHLEEN. Electronics for kids for dummies / Cathleen
Shamieh. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. - 339p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách giúp cho trẻ khám phá và thực hành những điều liên quan đến điện tử
học như mạch điện, cách điều khiển ánh sáng, hệ thống đèn giao thông hai chiều, bộ hẹn
giờ ánh sáng, mạch tích điện, đèn led, báo động bằng cảm biến ánh sáng....
+ Môn loại: 621.381 / E201F
- Phòng Ngoại văn: AL 11084-11086
101/. SHAMIEH, CATHLEEN. Getting started with electronics / Cathleen Shamieh.
- New Jersey : Wiley, 2016. - 121p.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn những bước cơ bản dành cho trẻ em về mạch điện tử thông dụng
như: cách sử dụng các clip, công tắc, điện trở, tụ điện và nhiều thứ khác để tạo ra các mạch
điều khiển ánh sáng và âm thanh.
+ Môn loại: 621.3815 / G207ST
- Phòng Ngoại văn: AV 4151-4153
102/. GORDON, MCCOMB. Building your own robots : Design and build your first
Robot! / Gordon McComb. - Indianapolis : John Wiley & Sons, 2016. - 123p.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ những kĩ thuật cơ bản để thiết kế Robots, cách chế tạo một
chiếc xe tự hành, hack một chiếc xe điều khiển từ xa cũ để tạo ra một robot cơ giới, và sử
dụng các lệnh đơn giản để xây dựng và lập trình một rô-bốt ảo...
+ Môn loại: 629.8 / B510Y
- Phòng Ngoại văn: AV 4154
103/. MILLER, WILLIAM H. Muller & Kirk's small animal dermatology / William
H. Miller, Craig E. Griffin, Karen L. Campbell. - 7th ed.. - Saint Louis : Elsevier, 2013. 938p.; 29cm
Includes bibliographical references.
Tóm tắt: Cấu trúc và chức năng của da, phương pháp chẩn đoán , chăm sóc điều trị
da liễu cho động vât. Bệnh da do vi khuẩn, bệnh nấm da và tảo, bệnh da ký sinh trùng, các
- 21 -

THƯ MỤC SÁCH QUỸ CHÂU Á NĂM 2018

Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ

bệnh về da gây bệnh, bệnh da do môi trường, các bệnh ngoài da khác như bệnh mí mắt,
móng vuốt, túi hậu môn, và tai,....
+ Môn loại: 636.089 / SM103A
- Phòng Ngoại văn: AL 11046
650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ:
104/. Business : A changing world / O. C. Ferrell, Geoffrey Hirt, Linda Ferrell. - 9th
ed.. - Boston : McGraw - Hill, 2014. - 616p.; 23cm
Tóm tắt: Nghiên cứu nền kinh tế thương mại trong sự thay đổi của thế giới. Tìm hiểu
lịch sử phát triển, phương pháp quản lý chất lượng và sự cạnh tranh. Cách tạo ra nguồn
nhân lực con người. Phát triển mối quan hệ trong các chiến lược tiếp thị và những vấn đề
về tài chính doanh nghiệp.
+ Môn loại: 650 / B521
- Phòng Ngoại văn: AL 11004
105/. EVANS, MIKE. Achieve with accountability : Ignite Engagement, Ownership,
Perseverance, Alignment, & Change / Mike Evans. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2017.
- 172p.; 24cm
Tóm tắt: Sách là sổ tay cá nhân của bạn để đánh thức niềm tin bên trong (nhóm hoặc
tổ chức của bạn), sự kiên trì, quyết tâm và tư duy những điều bạn có thể làm mang lại
thành công cho cá nhân.
+ Môn loại: 650.1 / A102W
- Phòng Ngoại văn: AL 11208-11209
106/. Getting work done : Prioritize your work, be more efficient, take control of your
time. - Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014. - 108p.; 18cm. (20-minute manager series)
Tóm tắt: Sách nói đến những phương pháp làm chủ thời gian của những người làm
kinh doanh; hướng dẫn cách sắp xếp và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả, cải
thiện năng suất lao động.
+ Môn loại: 650.1 / G207W
- Phòng Ngoại văn: AN 355-356
107/. HBR guide to getting the right work done / Peter Bregman, Heidi Grant
Halvorson, Daniel Mcginn, Peter Bregman. - Boston : Harvard Business Review Press,
2012. - 184p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách tập trung thời gian và năng lượng của mình vào những
việc cần thiết nhất, ưu tiên những việc quan trọng hơn, ngăn chặn những thói quen xấu và
phát triển những thói quen tốt trong quá trình thực hiện công việc, cách lập danh sách việc
cần làm thực sự hiệu quả.
+ Môn loại: 650.1 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11222
108/. Managing time : Focus on what matters, avoid distractions, get things done. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014. - 85p.; 18cm. - (20-minute
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manager series)
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cơ bản về quản lý thời gian; hướng dẫn cách quản
lý thời gian của bạn như: Đánh giá cách bạn dành thời gian của mình ngay bây giờ, ưu tiên
công việc của bạn, lên kế hoạch đúng thời điểm để làm việc trên mỗi, tránh trì hoãn và
gián đoạn...
+ Môn loại: 650.1 / M105T
- Phòng Ngoại văn: AN 361-362
109/. HBR guide to managing up and across / Linda A. Hill, Kent Lineback, Lew
Mccreary, Jeanne C. Meister. - Boston : Harvard Business Review Press, 2013. - 192p.;
23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách viết về thành công cá nhân trong công việc quản lý nhân sự theo chiều
dọc và chiều ngang, hướng dẫn xây dựng mối quan hệ với đồng nghiệp, cách thuyết phục
và ứng xử với sếp.
+ Môn loại: 650.1 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11219
110/. WHITTINGTON, O. RAY. Principles of auditing & other assurance services /
O. Ray Whittington, Kurt Pany. - 19th ed.. - New York : McGraw - Hill/Irwin, 2014. 827p.; 29cm. - 1 CD
Tóm tắt: Sách viết chuyên về kiểm toán và những nguyên tắc hay áp dụng trong kiểm
toán và các dịch vụ bảo đảm khác. Nêu cao vai trò của kế toán trong nền kinh tế Mỹ, đề
cập đến vấn đề đạo đức cá nhân, tài liệu và chứng cớ kiểm toán, lập kế hoạch và đo lường
rủi ro trong kiểm toán, tìm hiểu và chăm sóc về khách hàng của kiểm toán.
+ Môn loại: 657 / PR311-O
- Phòng Ngoại văn: AL 10946-10948
111/. GRESHES, WARREN. The best damn management book ever : 9 keys to
creating self-motivating high achievers / Warren Greshes. - Hoboken : Wiley, 2012. 128p.; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn thực tế cách quản lý nhân viên xuất sắc của những
người thành đạt, hướng dẫn cho các nhà quản lý, giám đốc điều hành và chủ doanh nghiệp
cách tạo ra một đội ngũ nhân viên tự chủ, tự tin, đạt được thành tích cao trong công việc.
+ Môn loại: 658 / B206D
- Phòng Ngoại văn: AN 348
112/. ANDERSON, DAVE. It's not rocket science : 4 simple strategies for mastering
the art of execution / Dave Anderson. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 223p.;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu 4 bốn phương pháp và chiến lược để thực thi trong kinh doanh,
cho bạn thấy cách chúng được triển khai trong môi trường kinh doanh ngày nay và đã đem
lại thành công cho các doanh nghiệp như thế nào.
+ Môn loại: 658 / I-314-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11196
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113/. DRUCKER, PETER F. The Peter F. Drucker reader : Selected articles from the
father of modern management thinking / Peter F. Drucker. - Boston : Harvard Business
Review Press, 2017. - 165p.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách để trở thành một nhà quản lí thành công như trách
nhiệm của một nhà quản lý như thế nào, mối quan hệ, quyết định của họ và quy trình chi
tiết có thể làm cho công việc của họ hiệu quả hơn.
+ Môn loại: 658 / P207F
- Phòng Ngoại văn: AV 4142
114/. RUBACK, RICHARD S.. HBR guide to buying a small business / Richard S.
Ruback, Royce Yudkoff. - Boston : Harvard Business Review Press, 2017. - 302p.; 23cm.
- (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Việc tìm kiếm một doanh nghiệp phù hợp để mua lại và điều hành là một
chuyện không dễ dàng. Sách hướng dẫn cách định giá đúng khi mua lại doanh nghiệp nhỏ,
hướng dẫn kỹ năng điều hành doanh nghiệp, cách đánh giá khách hàng tiềm năng, thương
lượng thoả hiệp với người bán, tránh các giao dịch rơi vào phút cuối.
+ Môn loại: 658 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11223
115/. ROTHSCHILD, STEVE. The non nonprofit : For-profit thinking for nonprofit
success / Steve Rothschild; Viết lời tựa: Bill George. - 1st ed. - San Francisco : JosseyBass, 2012. - 238p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách chia sẻ nguyên tắc quản lí và phương pháp tiếp cận thành công các
hoạt động xã hội tạo nên giá trị kinh tế cho doanh nghiệp đến từ các tổ chức phi lợi nhuận
như Grameen Bank, Playworks, Common Ground, Habitat for Humanity, Lumni, Caring
Bridge, College Summit và RISE.
+ Môn loại: 658 / N430N
- Phòng Ngoại văn: AL 11105-11106
116/. BURNISON, GARY. The Leadership journey : How to master the four critical
areas of being a great leader / Gary Burnison. - Hoboken : Wiley, 2015. - 96p.; 19cm
Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn thực tế cách quản lý nhân viên xuất sắc của những
người thành đạt, làm thế nào để làm chủ bốn lĩnh vực quan trọng của việc trở thành một
nhà lãnh đạo vĩ đại và cách nắm vững các kỹ năng thiết yếu của nhà lãnh đạo thực sự hiệu
quả .
+ Môn loại: 658.4 / L200J
- Phòng Ngoại văn: AN 349
117/. SCHEINROCK, JEFF. The agile start-up : Quick and dirty lessons every
entrepreneur should know / Jeff Scheinrock, Matt Richter-Sand. - Hoboken : John Wiley
& Sons, 2013. - 349p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn từng bước cách xây dựng chiến lược tốt và điều chỉnh kế
hoạch kinh doanh theo thị trường thực tế. Cung cấp nhiều bài học giá trị giúp cho các
doanh nghiệp mới nhận thức được bản chất xấu xa của các doanh nghiệp lâu năm, từ đó
họ có thể vượt qua được những trở ngại tài chính.
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+ Môn loại: 658.1 / A102ST
- Phòng Ngoại văn: AL 11161-11162
118/. KARLSON, LAWRENCE C.. Corporate value creation : An operations
framework for nonfinancial managers / Lawrence C. Karlson. - New Jersey : John Wiley
& Sons, 2015. - 627p. : 24cm
Tóm tắt: Cung cấp một khung hoạt động mà nhà quản lý có thể sử dụng để tối ưu
hoá các quyết định của mình để tạo ra giá trị bằng cách tăng doanh thu và lợi nhuận. Hướng
dẫn chi tiết về báo cáo tài chính, định giá, mô hình hoá. Sách cũng có thể được sử dụng
làm sổ tay cho các nhà quản lý đang tìm kiếm thông tin về các chủ đề cụ thể từ phát triển
báo cáo tài chính đến quản lý sản xuất, tiếp thị internet...
+ Môn loại: 658.15 / C434V
- Phòng Ngoại văn: AL 11092
119/. Finance basics : Decode the jargon, navigate key statements, gauge
performance. - Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press, 2014. - 131p.;
18cm. - (20-minute manager series)
Tóm tắt: Nội dung gồm: Khái niệm cơ bản và giải thích các nguyên tắc cơ bản về tài
chính một cách đơn giản và nhanh chóng; Cách điều hướng báo cáo tài chính, cách cân
nhắc chi phí và lợi ích, điều gì liên quan đến lập ngân sách và dự báo, cách đánh giá sức
khoẻ tài chính của công ty...
+ Môn loại: 658.15 / F311B
- Phòng Ngoại văn: AN 353-354
120/. HBR guide to finance basics for managers / David Stauffer, Jamie Bonomo,
Andy Pasternak, Miles Cook. - Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 174p.;
23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách tìm hiểu ngôn ngữ tài chính doanh nghiệp, so sánh tài chính của các
đối thủ trên thị trường, phân biệt sự khác nhau giữa doanh thu và lợi nhuận, đánh giá sự
suy thoái của ngành thông qua các chỉ số tài chính, phân tích chi phí và lợi ích để đưa ra
các quyết định đầu tư thông minh.
+ Môn loại: 658.15 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11215
121/. BERMAN, KAREN. Financial intelligence : A manager's guide to knowing
what the numbers really mean / Karen Berman, Joe Knight ; with John Case. - Rev. ed.. Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2013. - 284p.; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp thông tin về các vấn đề tài chính của các thực thể quan tâm, cách
quản lý tài chính trong một công ty lớn, những vấn đề nảy sinh trong việc quản lý tài
chính,...
+ Môn loại: 658.15 / F311-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11153
122/. AUBREY, SARAH BETH.. Find grant funding now! : The five-step prosperity
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process for entrepreneurs and business / Sarah Beth Aubrey. - New Jersey : Wiley, 2014.
- 226p.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này được xây dựng xung quanh Quy trình thịnh vượng 5 bước
dùng để sử dụng cho khách hàng mỗi ngày; về cách thức và thời điểm bạn có thể sử dụng
khoản tài trợ để nhận tiền mặt để bắt đầu hoặc mở rộng doanh nghiệp của mình.
+ Môn loại: 658.15 / F311GR
- Phòng Ngoại văn: AL 11154
123/. WATERS, JOE. Fundraising with businesses : 40 new (and improved!)
strategies for nonprofits / Joe Waters. - Hoboken : Wiley, 2014. - 284p; 24cm
Tóm tắt: Trình bày bốn mươi chiến lược gây quỹ thực tế để giúp các tổ chức phi lợi
nhuận từ nhỏ đến trung bình tăng thêm tiền từ các doanh nghiệp.
+ Môn loại: 658.15 / F512W
- Phòng Ngoại văn: AL 11129
124/. LEVY, REYNOLD. Yours for the askin : An indispensable guide to fundraising
and management / Reynold Levy. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2009. - 220p.; 24cm
Tóm tắt: Sách chia sẻ kinh nghiệm gây quỹ của Reynold Levy - người đã thành công
huy động hơn 1 tỷ đô trong 6 năm. Sách hướng dẫn cách khai thác tiếp cận các nguồn tài
trợ lớn, nhỏ để xin hoặc gây quỹ cho bất kì chương trình nào về y tế, giáo dục, nghệ thuật...,
từ đó tiến hành lập kế hoạch thực hiện chi tiết các bước quản lí tài chính.
+ Môn loại: 658.15 / Y435F
- Phòng Ngoại văn: AL 11207
125/. WHITAKER, SCOTT C.. Cross-Border mergers and acquisitions / Scott C.
Whitaker,. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. - 440p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu quy trình tích hợp chuyển đổi nhằm giúp các công ty thực hiện
mục tiêu lợi ích kinh doanh. Bao gồm các công cụ, mẫu, biểu mẫu, ví dụ...để quản lý tích
hợp hiệu quả, giúp các nhà quản lý nhanh chóng bắt kịp tốc độ trên các thách thức tích hợp
khác nhau.
+ Môn loại: 658.1 / CR434B
- Phòng Ngoại văn: AL 11130
126/. BOUDREAU, JOHN W. Lead the work : Navigating a world beyond
employment / John Boudreau, Ravin Jesuthasan, David Creelman. - New Jersey : John
Wiley & Sons, 2015. - 256p.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này mô tả cách thức quản lý đang thay đổi và cách người quản
lý phải thích nghi để tồn tại. các nhà quản lý phải thay đổi bản chất làm việc truyền thống,
tìm hiểu dẫn đầu về các chiến lược mới, ngoài ra các nhà quản lý phải nắm bắt kịp xu
hướng công nghệ khoa học mới...
+ Môn loại: 658.3 / L200TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11124
127/. JARAMILLO, SANTIAGO. Agile engagement : How to drive lasting results
by cultivating a flexible, responsive, and collaborative culture / Santiago Jaramillo, Todd
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Richardson. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2017. - 238p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp quy trình xây dựng chiến lược quản lí nhân sự trong doanh
nghiệp, giúp nhà lãnh đạo đánh giá đúng hơn về sự tham gia thực sự của các nhân viên,
tạo môi trường làm việc công bằng, luôn đổi mới sáng tạo và tăng lợi thế cạnh tranh, đồng
thời giúp các nhân viên cảm thấy được giá trị cá nhân, được tôn trọng và được lắng nghe.
+ Môn loại: 658.3 / A103E
- Phòng Ngoại văn: AL 11107-11108
128/. SARDER, RUSSEL. Building an innovative learning organization: A
framework to build a smarter workforce, adapt to change, and drive growth / Russell
Sarder. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 262p.; 24cm
Tóm tắt: Bàn về xây dựng tổ chức học tập sáng tạo, tạo lập một khuôn khổ để xây
dựng lực lượng lao động thông minh hơn, thích ứng với thay đổi và thúc đẩy tăng trưởng.
+ Môn loại: 658.3 / B510A
- Phòng Ngoại văn: AL 11150
129/. HBR guide to coaching employees / Candice Frankovelgia, Edward M.
Hallowell, Jim Dougherty, Amy Jen Su. - Boston : Harvard Business Review Press, 2015.
- 169p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách hướng dẫn kế hoạch chiến lược thu hút nhân tài để phát triển công ty
của bạn, kiến tạo môi trường làm việc năng động cho phép nhân viên vận dụng tối đa kiến
thức chuyên môn để phát triển năng lực cá nhân. Đồng thời đưa ra các lời khuyên giúp
người quản lí ứng phó tốt những tình huống cấp bách trong quản trị nhân sự.
+ Môn loại: 658.3 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11225
130/. Giving effective feedback : Check in regularly, handle convversations, bring
out the best.. - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014. - 96p.;
18cm. - (20-minute manager series)
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề trong quản lý nhân sự, giao tiếp giữa các cá nhân
trong cùng công ty, về vấn đề truyền thông trong quản lý, tâm lý nhân viên,...
+ Môn loại: 658.3 / G315E
- Phòng Ngoại văn: AN 357-358
131/. Performance reviews: Evaluate performance, offer constructive feedback,
discuss tough topics. - Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2014. 116p.; 18cm. - (20-minute manager series)
Tóm tắt: Trình bày một số phương pháp đánh giá nhân viên dựa trên các tiêu chuẩn
làm việc của họ, cung cấp phản hồi của lãnh đạo mang tính xây dựng, thảo luận các chủ
đề khó khăn....
+ Môn loại: 658.3 / P206R
- Phòng Ngoại văn: AN 359-360
132/. HBR guide to performance management. - Boston : Harvard Business Review
Press, 2017. - 244p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
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Tóm tắt: Để làm việc với nhân viên và theo dõi sự tiến bộ của họ, chúng ta cần một
hệ thống đặt ngay nơi làm việc để quản lí hiệu suất. Sách cung cấp quy trình nhiều tầng
mới, xoay vòng để giúp theo dõi công việc của nhân viên, xác định những điểm mà họ cần
cải thiện để đảm bảo nhân viên đó đang phát triển cùng với doanh nghiệp.
+ Môn loại: 658.3 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11217
133/. MAYLETT, TRACY. The employee experience : How to attract talent, retain
top performers, and drive results / Tracy Maylett, Matthew Wride. - Hoboken : John Wiley
& Sons, 2017. - 219p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách đưa ra các chỉ dẫn thực hiện nhằm thu hút và giữ chân nhân tài hàng
đầu, xây dựng lực lượng lao động gắn bó lâu dài với thành công của tổ chức. Đồng thời,
sách nêu lên các tình huống chứng minh rằng doanh nghiệp muốn cung cấp những dịch vụ
tốt nhất cho khách hàng, trước hết nên xây dựng đội ngũ nhân viên siêu việt, có như vậy
mới có thể tạo niềm tin cho khách hàng.
+ Môn loại: 658.3 / E202E
- Phòng Ngoại văn: AL 11113
134/. HBR guide to delivering effective feedback / Heidi Grant Halvorson, Ed
Batista, Jean-Francois Manzoni, Jean-Louis Barsoux. - Boston : Harvard Business Review
Press, 2016. - 203p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách đưa ra các lời khuyên thiết thực trong việc phản hồi với nhân viên,
làm thế nào để đánh giá đúng hiệu quả làm việc của họ, nhấn mạnh sự cải thiện hiệu suất
làm việc ra sao để thúc đẩy sự cố gắng của họ, luôn phản ứng tích cực với những phản hồi
tiêu cực trong việc nhận xét đánh giá.
+ Môn loại: 658.3 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11224
135/. ZENGER, TODD. Beyond competitive advantage: How to solve the puzzle of
sustaining growth while creating value / Todd Zenger. - Boston : Harvard Business Review
Press, 2016. - 207p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp chi tiết những lí thuyết về các thành phần tạo nên một công
ty thành công. Đồng thời, đưa ra các chiến lược kinh doanh giúp nhà lãnh đạo hoá giải các
vấn đề họ sẽ phải đối mặt trong việc duy trì giá trị và tạo ra tăng trưởng cho doanh nghiệp.
+ Môn loại: 658.4 / B207C
- Phòng Ngoại văn: AL 11111
136/. BLOCK, PETER. The empowered manager : Positive political skills at work /
Peter Block. - 2nd ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017. - 213p.; 24cm
Revised edition of the author's The empowered manager, 1987.
Tóm tắt: Cuốn sách này cho bạn thấy cách tiếp cận mới về quản lý nhân viên ở mọi
cấp. Giúp bạn hoàn thiện các kỹ năng để thương lượng thành công. Những lời khuyên vượt
thời gian từ một bậc thầy về chiến lược kinh doanh cùng với một khuôn khổ để quản lý
hiệu quả hơn.
+ Môn loại: 658.4 / E202M
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- Phòng Ngoại văn: AL 11067
137/. TENNEY, MATT. The mindfulness edge : How to rewire your brain for
leadership and personal excellence without adding to your schedule / Matt Tenney, Tim
Gard. - Hoboken : Wiley & Sons, 2016. - 264p.; 24cm
Tóm tắt: Trong The Mindfulness Edge, bạn sẽ khám phá ra một sự thay đổi tinh tế
bên trong, được gọi là chánh niệm, có thể biến đổi những thứ mà bạn đã làm mỗi ngày
thành cơ hội để trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn. Khi bạn học được cách đào tạo chánh
niệm bạn sẽ nhanh chóng cải thiện sự nhạy bén, sáng tạo trong kinh doanh, phát triển trí
thông minh cảm xúc cần thiết để thành công hơn trong kinh doanh.
+ Môn loại: 658.4 / M311E
- Phòng Ngoại văn: AL 11133-11134
138/. KARLGAARD, RICH. The soft edge : Where great companies find lasting
success / Rich Karlgaard; Viết lời tựa: Tom Peters; Viết lời cảm ơn: Clayton M.
Christensen. - 1st ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 2014. - 251p.; 24cm
Tóm tắt: Sách đánh giá sự thành công của các công ty lâu năm và kết quả nghiên cứu
cho thấy tất cả cùng một điểm chung là họ đều tận dụng nguồn lực bên trong để thực thi
chiến lược của mình. Điều này giúp doanh nghiệp tăng trưởng. Đồng thời, sách xác định
5 biến tạo nên "cạnh mềm" là niềm tin, trí tuệ, làm việc nhóm, cảm nhận, câu chuyện.
+ Môn loại: 658.4 / S427E
- Phòng Ngoại văn: AL 11119-11120
139/. COX, LAN. Visual six sigma / Lan Cox, Marie A. Gaudard, Mina L. Stephens.
- 2nd ed. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2010. - 553p.; 26cm. - (Wiley & SAS business
series)
Tóm tắt: Sách nói về 6 tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng trong quản lý điều hành kinh
doanh.
+ Môn loại: 658.4 / V313S
- Phòng Ngoại văn: AL 11065
140/. MURPHY, JAMES D. Courage to execute : What elite U.S. military units can
teach business about leadership and team performance / James D. Murphy. - Hoboken :
John Wiley & Sons, 2014. - 196p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách nêu ra 6 nguyên tắc tạo nền tảng cho việc quản lí đạt hiệu quả như sự
lãnh đạo, tổ chức, sự giao tiếp, sự am hiểu, kinh nghiệm và kỷ luật, chúng được kết hợp
với nhau tạo nên một qui trình khép kín.
+ Môn loại: 658.4 / C435T
- Phòng Ngoại văn: AL 11118
141/. MURPHY, JAMES. Courage to execute : What elite U.S. military units can
teach business about leadership and team performance / James D. Murphy. - Hoboken :
Wiley, 2014. - 196p.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung quyển sách chia sẻ những giai thoại hấp dẫn từ các nhà lãnh đạo
trong các đơn vị ưu tú của Quân đội Hoa Kỳ nói về sự can đảm thực thi sẽ giúp bạn phát
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triển các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả và xây dựng các đội có hiệu suất cao cạnh tranh với
đối thủ của bạn mọi lúc..
+ Môn loại: 658.4 / C435T
- Phòng Ngoại văn: AL 11141
142/. PETERSON, STEVEN D. Business plans kit for dummies / Steven D. Peterson,
Peter Jaret, Barbara Findlay Schenck. - 5th ed. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. 392p.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cách để lập một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh, tăng khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp mới. Đồng thời, đưa ra những ví dụ minh hoạ cụ thể
cho các tình huống kinh doanh sử dụng nguồn lực mới, từ đó giúp cho các doanh nghiệp
kịp thời điều chỉnh kế hoạch của mình.
+ Môn loại: 658.4 / B521PL
- Phòng Ngoại văn: AL 11070
143/. LEINWAND, PAUL. Strategy that works : How winning companies close the
strategy-to-execution gap / Paul Leinwand, Cesare Mainardi, Art Kleiner. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2016. - 264p. : Minh hoạ; 25cm
Tóm tắt: Sách chia sẻ kết quả khảo sát mới nhất của tác giả về việc kết nối chiến
lược và thực thi của các doanh nghiệp tốt nhất trên thế giới. Quá trình kết nối được thực
hiện theo 5 nguyên tắc như sau cam kết những gì doanh nghiệp tạo ra là tốt nhất, tập trung
vào điểm mạnh hiện có của doanh nghiệp, tăng cường tính thích ứng với thay đổi của thị
trường, bỏ qua những điểm không quan trọng trong đầu tư, tận dụng văn hoá doanh nghiệp
hiện có hơn là tái cấu trúc nó.
+ Môn loại: 658.4 / STR110TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11115
144/. STUBBS, EVAN. Big data, big innovation: Enabling competitive
differentiation through business analytics / Evan Stubbs. - Hoboken : John Wiley & Sons,
2014. - 232p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách tìm hiểu quy trình mà "dữ liệu lớn" thúc đẩy, cải tiến hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp thông qua việc phân tích kinh doanh, thông tin khách hàng, báo
cáo tài chính, chỉ số hiệu suất và nhiều thông tin khác để xây dựng nền tảng vững chắc cho
sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai.
+ Môn loại: 658.4 / B302D
- Phòng Ngoại văn: AL 11109-11110
145/. SHAPIRO, MARY. HBR guide to leading teams / Mary Shapiro. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2015. - 165p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Bên cạnh các bài tập thực hành, hướng dẫn cho các cuộc hội thoại nhóm có
cấu trúc và tư vấn từng bước cách quản lí nhóm, sách sẽ giúp bạn chọn thành viên nhóm
phù hợp, đặt mục tiêu rõ ràng, thông minh, hợp tác tốt giữa các thành viên, thúc đẩy mọi
người có trách nhiệm tránh xa những hành vi xấu trong làm việc nhóm.
+ Môn loại: 658.4 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11220
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146/. VOLLENWEIDER, MARC. Mind+machine : A decision model for optimizing
and implementing analytics / Marc Vollenweider. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2017.
- 297p.; 24cm
Tóm tắt: Sách là một hướng dẫn đột phá để kết hợp tối ưu hoá giữa chuyên môn của
con người và các máy kỹ thuật số hiện đại để nâng cao hiệu quả trong kinh doanh.
+ Môn loại: 658.4 / M311M
- Phòng Ngoại văn: AL 11135-11136
147/. DAVENPORT, THOMAS H.. Big data at work : Dispelling the myths,
uncovering the opportunities / Thomas H. Davenport. - Boston : Harvard Business Review
Press, 2014. - 228p.; 24cm
Tóm tắt: Sách giải thích tại sao dữ liệu lớn là quan trọng với bạn và tổ chức của bạn
- Làm thế nào dữ liệu lớn sẽ thay đổi công việc của bạn, công ty của bạn và ngành công
nghiệp của bạn - Xây dựng chiến lược dữ liệu lớn - Các khía cạnh con người của dữ liệu
lớn - Các mặt công nghệ của dữ liệu lớn - Những gì bạn có thể học hỏi từ các công ty trực
tuyến và các công ty lớn...
+ Môn loại: 658.4 / B309D
- Phòng Ngoại văn: AL 11158
148/. CARTER, KEITH. Actionable intelligence: A guide to delivering business
results with big data fast! / Thomas H. Davenport, Donald Farmer , Clifford Siegel.. Hoboken : John Wiley & Sons, 2014. - 205p.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp hướng dẫn chuyên môn về việc hình dung, lập ngân sách, triển
khai và phân phối lợi ích thực sự của công nghệ dữ liệu lớn, hướng dẫn chuyên môn về
phát triển hệ thống phân tích để quản lý hiệu quả, sử dụng thông tin nội bộ và bên ngoài
để quản lý kinh đạt hiệu quả.
+ Môn loại: 658.4 / A101-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11159-11160
149/. WEISS, JEFF A. HBR guide to negotiating / Jeff Weiss. - Boston : Harvard
Business Review Press, 2016. - 177p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sách cung cấp phương pháp xử lí tình huống trong đàm phán và tìm ra giải
pháp phù hợp cho các bên tham gia. Đồng thời, sách đưa ra các lời khuyên cần thiết cho
quá trình đàm phán, thoả hiệp một cách sáng tạo dẫn đến kết quả tốt hơn, tích cực hơn.
+ Môn loại: 658.4 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11221
150/. GALLO, AMY. HBR guide to dealing with conflict / Amy Gallo. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2017. - 193p.; 23cm. - (Harvard business review guides)
Tóm tắt: Sự xung đột tại nơi làm việc luôn xảy ra với nhiều động cơ như xung đột
về quyền lợi, tính cách, thời gian. Từ những nguyên nhân đó, tác giả đã tìm ra cách ứng
phó với xung đột tại nơi làm việc nhằm cải thiện hiệu quả công việc cũng như mối quan
hệ với các đồng nghiệp.
+ Môn loại: 658.4 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11216
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151/. WORLEY, CHRISTOPHER G. Becoming agile : How the SEAM approach to
management builds adaptability / Christopher G. Worley, Veronique Zardet, Marc Bonnet,
Amandine Savall. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 165p.; 24cm
+ Môn loại: 658.4 / B201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11201-11202
152/. JOHANSSON, FRANS. The Medici effect : What elephants and epidemics can
teach us about innovation / Frans Johansson. - Boston : Harvard Business School Press,
2017. - 219p.; 21cm
Tóm tắt: Hiệu ứng Medici của tác giả cho thấy những ý tưởng đột phá thường xảy
ra nhất khi chúng ta đưa khái niệm mới vào một vẩn đề nào đó, và đưa ra các ví dụ về cách
chúng ta có thể biến những ý tưởng mà chúng ta khám phá thành những đổi mới đột phá.
+ Môn loại: 658.4 / M201E
- Phòng Ngoại văn: AV 4146
153/. JOHNSON, MARK W. Seizing the white space : Business model innovation
for growth and renewal / Mark W. Johnson. - Boston : Harvard Business Press, 2010. 208p.; 24cm. - Minh hoạ
Tóm tắt: Sự đổi mới mô hình kinh doanh đã định hình lại toàn bộ các lĩnh vực bao
gồm bán lẻ, hàng không và phương tiện truyền thông, phân phối lại hàng tỷ đô la giá trị.
Với các khuôn khổ đã được kiểm tra, phân tích và chẩn đoán, cuốn sách này cung cấp tất
cả thông tin cần thiết để định hình lại doanh nghiệp của họ và đạt được sự tăng trưởng sau
biến đổi.
+ Môn loại: 658.4 / S201TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11167
154/. WRIGHT, VAL. Thoughtfully ruthless : The key to exponential growth / Val
Wright.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 208p.; 24cm
Tóm tắt: Sách giúp định hình sự lãnh đạo của bạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh
doanh, thăng tiến nhanh hơn, và tạo ra cuộc sống mà bạn yêu thích. Sách sẽ giúp bạn học
cách trở nên ích kỉ một cách hợp lý, cách dành thời gian và năng lượng của bạn, để tập
trung vào những việc thật sự quan trọng trong việc quản lý.
+ Môn loại: 658.4 / TH435R
- Phòng Ngoại văn: AL 11145
155/. STOWELL, STEVEN J. The art of strategic leadership : How leaders at all
levels prepare themselves, their teams, and organizations for the future / Steven J. Stowell,
Stephanie S. Mead. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 191p.; 24cm
Tóm tắt: Sách giúp bạn đánh giá và phản ánh một cách chính thức về phẩm chất lãnh
đạo chiến lược của riêng bạn - đó là những điểm mạnh và những yếu tố cho thấy những
lĩnh vực bạn cần phát triển. Cuốn sách này sẽ giúp bạn theo những cách sau: Phát triển
một cách tiếp cận chủ động, tư duy tiến bộ hơn để lãnh đạo, áp dụng các giá trị cốt lõi và
nguyên tắc của một nhà lãnh đạo chiến lược, giới thiệu mô hình phẩm chất của các nhà
lãnh đạo đã thành công trên thế giới.
+ Môn loại: 658.4092 / A109-O
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- Phòng Ngoại văn: AL 11199-11200
156/. CALAGIONE, SAM. Off-centered leadership : The Dogfish Head guide to
motivation, collaboration and smart growth / Sam Calagione. - Hoboken : John Wiley &
Sons, 2016. - 254p.; 24cm
Tóm tắt: Sách giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp Sam Calagione - người sáng lập ra
nhà máy bia độc lập phát triển nhanh nhất nước Mỹ. Bên cạnh đó, chia sẻ kinh nghiệm
lãnh đạo, những yếu tố tạo nên thành công của ông.
+ Môn loại: 658.4092 / O-427C
- Phòng Ngoại văn: AL 11170-11171
157/. GOLEMAN, DANIEL. Primal leadership : Unleashing the power of emotional
intelligence / Daniel Goleman, Richard boyatzis, Annie McKee. - Boston: Harvard
Business Review Press, 2013. - 306p.; 21cm
+ Môn loại: 658.4 / PR310L
- Phòng Ngoại văn: AV 4140-4141
158/. Difficult conversations : Craft a clear message, manage emotions, focus on a
solution. - Boston : Harvard Business Review Press, 2016. - 110p.; 18cm. - (20-minute
manager series)
Tóm tắt: Nói về những khó khăn trong giao tiếp với khách hàng, từ đó có những
hướng dẫn để người bán hàng có thể tạo ra một chiến thuật qảng bá riêng, thông điệp rõ
ràng, tập trung vào những vấn đề cần quảng bá.
+ Môn loại: 658.4 / D309C
- Phòng Ngoại văn: AN 351-352
159/. EGNAL, BART. Leading through language : Choosing words that influence
and inspire / Bart Egnal. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. - 226p.; 24cm
Tóm tắt: Hướng dẫn bạn cách sử dụng thuật ngữ lãnh đạo để trở thành một nhà lãnh
đạo thành công.
+ Môn loại: 658.4 / L200THR
- Phòng Ngoại văn: AL 11123
160/. DUARTE, NANCY. HBR guide to persuasive presentations / Nancy Duarte. Boston : Harvard Business Review Press, 2012. - 229p.; 23cm. - (Harvard business review
guides)
Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn cách thuyết trình thuyết phục được đối phương, cách
sử dụng các công cụ hỗ trợ việc thuyết trình hiệu quả, phương pháp tạo thông điệp và hình
ảnh tốt cho ý tưởng mà bạn đang truyền đạt, giúp bạn giành chiến thắng trong mọi tình
huống.
+ Môn loại: 658.4 / H000B
- Phòng Ngoại văn: AL 11226
161/. DAVIS, ROBERT A. Demand-driven inventory optimization and
replenishment : Creating a more efficient supply chain / Robert A. Davis. - 2nd ed. –
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Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. - 304p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn các doanh nghiệp quản lí chuỗi cung ứng hiệu quả bằng
cách ứng dụng các phép tính toán giúp tối ưu hoá số dư cung và cầu trên thị trường, đưa
ra sáng kiến trong kinh doanh để giải quyết vấn đề trong kho có hàng tồn kho mà không
ảnh hưởng đến lợi nhuận doanh nghiệp.
+ Môn loại: 658.7 / D202DR
- Phòng Ngoại văn: AL 11114
162/. SCOTT, DAVID MEERMAN. The new rules of sales and service : How to use
agile selling, real-time customer engagement, big data, content, and storytelling to grow
your business / David Meerman Scott. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 291p.;
24cm
Tóm tắt: Gồm các phần như: Tại sao các quy tắc bán hàng và dịch vụ cũ không còn
hoạt động trong thế giới kỹ thuật số ngày nay, chu kỳ bán hàng mới và cách trình bày nội
dung thông tin web thúc đẩy quá trình mua hàng, tầm quan trọng của việc xác định và hiểu
người mua, dịch vụ chăm sóc khách hàng để giữ lại khách hàng hiện tại và mở rộng hoạt
động kinh doanh mới như thế nào, phương tiện truyền thông xã hội đang thay đổi vai trò
của nhân viên bán hàng thành tư vấn có giá trị như thế nào...
+ Môn loại: 658.8 / N207R
- Phòng Ngoại văn: AL 11203-11204
163/. STRATTEN, SCOTT. Unselling: The new customer experience / Scott Stratten,
Alison Kramer.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2014. - 234p.; 24cm
Tóm tắt: Những vấn đề thực sự trong xây dựng thương hiệu, những tình huống xảy
ra trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu như kênh phân phối, tâm lý người tiêu
dùng, trụ sở đặt thương hiệu...
+ Môn loại: 658.8 / U512
- Phòng Ngoại văn: AL 11144
164/. SMART, ROLAND. The agile marketer : Turning customer experience into
your competitive advantage / Roland Smart.. - New Jersey : Wiley, 2016. - 219p.; 24cm
Tóm tắt: Bao gồm những hướng dẫn của nhà tiếp thị sử dụng công nghệ để hiện đại
hoá nền tảng và thực tiễn tiếp thị trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cung cấp thông tin chi tiết
về sự phát triển của sản phẩm và lộ trình tiếp thị tốt nhất để đến tay người tiêu dùng.
+ Môn loại: 658.8 / A103M
- Phòng Ngoại văn: AL 11156-11157
165/. ALTSCHULER, MAX. Hacking sales : The ultimate playbook and tool guide
to building a high velocity sales machine / Max Altschuler. - Hoboken : John Wiley &
Sons, 2016. - 144p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn chuyển đổi sự bán hàng truyền thống sang bán hàng sử
dụng các công cụ, chiến thuật và chiến lược cụ thể nhằm đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó,
nêu lên các quy trình bán hàng công nghệ cao, hiệu quả, hiện đại, sử dụng ít tài nguyên mà
liên tục làm tăng doanh số bán hàng.
+ Môn loại: 658.8 / H102S
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- Phòng Ngoại văn: AL 11112
166/. WHISTMAN, JONATHAN. The sales boss : The real secret to hiring, training
and managing a sales team / Jonathan Whistman. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016.
- 260p.; 24cm
Tóm tắt: Sách đưa ra những công việc cần làm của một người quản lí bán hàng như
tìm và trao quyền đúng người để việc bán hàng đạt hiệu suất, tìm hiểu điều gì thúc đẩy
hiệu năng và cách tránh những điều làm gián đoạn nó, nhận ra những thiếu sót cần khắc
phục trong quá trình bán hàng, huấn luyện tốt hơn về quản lý bán hàng với một kế hoạch
cụ thể và một danh sách các bước cần thực hiện.
+ Môn loại: 658.8 / S103B
- Phòng Ngoại văn: AL 11172
167/. KIM, W. CHAN. Blue ocean strategy : How to create uncontested market space
and make the competition irrelevant / W. Chan Kim, Renée Mauborgne. - Boston : Harvard
Business Review Press, 2015. - 287p.; 24cm
Tóm tắt: Sách tổng quan về sự am hiểu thị trường, nghiên cứu phân khúc thị trường
theo màu. Với đại dương xanh là thị trường không bị cản trở, cạnh tranh, ngược lại đại
dương đỏ là nơi mà cạnh trạnh gay gắt bởi các đối thủ. Từ đó, đưa ra các mô hình cạnh
tranh giả định, chiến lược đại dương xanh để nhằm tái cấu trúc thị trường trong ngành, tạo
ra giá trị sáng tạo mới.
+ Môn loại: 658.8 / BL506-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11210-11211
168/. KUZMESKI, MARIBETH. The connectors : How the world's most successful
businesspeople build relationships and win clients for life / Maribeth Kuzmeski. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. - 258p.; 24cm
Tóm tắt: Một doanh nghiệp thành công được quyết định bởi nhiều yếu tố, trong đó
có một yếu tố rất quan trọng góp phần không kém là mối quan hệ với khách hàng. Sách
giúp người đọc nắm chắc kiến thức về các công cụ, các kĩ năng, 5 đặc điểm kết nối trong
xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng.
+ Môn loại: 658.8 / C431
- Phòng Ngoại văn: AL 11212-11213
169/. GOTHELF, JEFF. Sense & respond: How successful organizations listen to
customers and create new products continuously / Jeff Gothelf, Josh Seiden. - Boston :
Harvard Business Review Press, 2017. - 253p. : Minh hoạ; 25cm
Tóm tắt: Phần 1 giới thiệu mô hình cảm nhận và phản hồi khách hàng trong kinh
doanh. Phần 2 hướng dẫn các quy trình của mô hình để nhà quản trị ứng dụng điều chỉnh
trong làm việc nhóm và lập kế hoạch. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện những thử nghiệm
để doanh nghiệp tạo ra sản phẩm mới bằng việc lắng nghe khách hàng của họ, cách tái cấu
trúc lại tổ chức để bộ máy luôn vận hành liên tục và đạt kết quả tốt trong kinh doanh.
+ Môn loại: 658.8 / S203A
- Phòng Ngoại văn: AL 11116
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170/. FREI, FRANCES. Uncommon service : How to win by putting customers at the
core of your business / Frances Frei, Anne Morriss. - Boston : Harvard Business Review
Press, 2012. - 247p.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung sách bàn về những cách tiếp cận mới trong dịch vụ chăm sóc
khách hàng và hệ thống phục vụ như là một phương tiện thúc đẩy năng suất, lợi nhuận và
lợi thế cạnh tranh.
+ Môn loại: 658.8 / U512S
- Phòng Ngoại văn: AL 11148
171/. CARLBERG, CONRAD GEORGE. Excel® sales forecasting for dummies /
Conrad Carlberg. - 2nd ed.. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 392p. : Minh hoạ;
24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn sử dụng Microsoft Excel để tổ chức, quản lí dữ liệu nhằm
dự báo khả năng bán hàng và định hướng thị trường bán lẻ.
+ Môn loại: 658.800285 / E207S
- Phòng Ngoại văn: AL 11081
172/. PARK, C. WHAN. Brand admiration: Building a business people love / C.
Whan Park, Deborah J. MacInnis, Andreas B. Eisengerich ; Foreword by Allen Weiss.. New Jersey : Wiley, 2016. - 261p.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này cho bạn thấy làm thế nào để thay đổi quá trình cho thương
hiệu của bạn, với hướng dẫn thực tế và cách tiếp cận phân tích, nghiên cứu sâu về tâm lý
người tiêu dùng, tiếp thị, tương tác của người tiêu dùng và truyền thông để phát triển một
quan điểm tích hợp, mạnh mẽ và cách tiếp cận sáng tạo để quản lý thương hiệu.
+ Môn loại: 658.8 / BR105A
- Phòng Ngoại văn: AL 11151-11152
173/. BRITTON, MATT. Youthnation : building remarkable brands in a youth-driven
culture / Matt Britton. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2015. - 291p.; 24cm
Tóm tắt: Youthnation là một lộ trình thương hiệu không thể thiếu đối với nền kinh
tế hướng đến giới trẻ. Sách cung cấp một kế hoạch, chiến lược cho các nhà doanh nghiệp
làm thế nào để tiếp thị quảng cáo hướng tới giới trẻ thành công trong tương lai. Các mô
hình tiếp thị cũ đã lỗi thời, các doanh nghiệp ngày nay phải thể hiện những lý tưởng của
văn hóa thanh niên để thành công, bằng cách khai thác các nguồn lực mới và phát triển
nhanh chóng trong kinh doanh.
+ Môn loại: 658.8 / Y435B
- Phòng Ngoại văn: AL 11127
174/. THULL, JEFF. Exceptional selling : How the best connect and win in high
stakes sales / Jeff Thull. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2006. - 238p. : Minh hoạ; 24cm
Tóm tắt: Đây là cuốn sách quan trọng về truyền thông bán hàng và tiếp thị. Sách
giúp bạn biết được bạn nhận ra những thất bại trong giao tiếp với khách hàng, đồng thời
hướng dẫn bạn giao tiếp với những khách hàng khác nhau về văn hoá, tôn giáo và đạt được
sự tín nhiệm của họ.
+ Môn loại: 658.85 / E207S
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- Phòng Ngoại văn: AL 11117
175/. MARSTON, CAM.. Generational selling tactics that work : Quick and dirty
secrets for selling to any age group / Cam Marston. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2011.
- 241p.; 24cm
Tóm tắt: Nội dung nói về chiến thuật bán hàng hiệu quả hoạt động cho các nhà kinh
doanh: nhanh chóng và những chiến lược không lành mạnh để bán cho bất kỳ nhóm tuổi
nào.
+ Môn loại: 658.85 / G203S
- Phòng Ngoại văn: AL 11137
176/. LIBAVA, JOEL. Become a franchise owner! : The start-up guide to lowering
risk, making money, and owning what you do / Joel Libava. - Hoboken : John Wiley &
Sons, 2012. - 261p.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn về việc kinh doanh nhượng quyền thương mại, mô tả
cách chọn quyền thương mại phù hợp cho từng tình huống cụ thể, đồng thời liệt kê 40 câu
hỏi quan trọng để hỏi những người chủ sở hữu nhượng quyền thương mại hiện tại.
+ Môn loại: 658.8 / B201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11163-11164
177/. WIND, YORAM. Beyond advertising : Creating value through all customer
touchpoints / Yoram (Jerry) Wind, Catharine Findiesen Hays, The Wharton Future of
Advertising Innovation Network. - 2nd edition. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2016. 261p.; 24cm
Tóm tắt: Sách cung cấp một bộ nguyên tắc cụ thể về quảng cáo để đạt giá trị tuyệt
đối bao gồm Mô hình sáng tạo giá trị tất cả các điểm tiếp xúc thương hiệu, được thiết kế
để đưa doanh nghiệp ra khỏi suy nghĩ thoái hoá và khuyến khích tạo ra một tương lai tốt
hơn cho doanh nghiệp, tốt hơn cho mọi người và tốt hơn cho xã hội.
+ Môn loại: 658.8 / B201A
- Phòng Ngoại văn: AL 11165-11166
178/. GUNELIUS, SUSAN. Content marketing for dummies / Susan Gunelius. - New
Jersey : John Wiley & Sons, 2011. - 346p.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cụ thể cách xây dựng nội dung cho chiến lược tiếp thị trực
tuyến, cách tạo và xuất bản nội dung dạng dài hay ngắn thì hiệu quả, định hướng thương
hiệu trong môi trường tiếp thị trực tuyến, cung cấp các thông tin nhằm tránh vi phạm về
luật bản quyền khi tiếp thị trực tuyến.
+ Môn loại: 658.8 / C430M
- Phòng Ngoại văn: AL 11071
179/. DIAMOND, STEPHANIE. Content marketing strategies for dummies /
Stephanie Diamond; Viết lời tựa: Paul Clifford. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016.
- 386p.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn cụ thể cách xây dựng nội dung cho chiến lược tiếp thị trực
tuyến, phân tích dữ liệu khách hàng để hiểu rõ hành vi của người mua hàng, tạo ra những
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nội dung tiếp thị rõ ràng nhằm thúc đẩy sự cam kết quay lại mua hàng của khách, sử dụng
mạng xã hội để phát triển kênh tiếp thị, định hướng đặc điểm nhân khẩu học của khách
hàng trong xây dụng nội dung tiếp thị.
+ Môn loại: 658.8 / C430M
- Phòng Ngoại văn: AL 11072
180/. DEMPSTER, CRAIG. The rise of the platform marketer: Performance
marketing with Google, Facebook, and Twitter, plus the latest high-growth digital
advertising platforms / Craig Dempster, John Lee. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2015.
- 228p.; 24cm
Tóm tắt: Sách chỉ ra cách tận dụng lợi thế của sự phát triển và phổ biến rộng lớn của
truyền thông xã hội và kỹ thuật số khác, với chiến lược rõ ràng để phát triển các khả năng,
công cụ, số liệu và quy trình mới cần thiết trong thời đại tiếp thị trực tuyến.
+ Môn loại: 658.8 / R313-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11173-11174
181/. KRANZ, MACIEJ. Building the internet of things : Implement new business
models, disrupt competitors, and transform your industry / Maciej Kranz. - New Jersey :
Wiley & Sons, 2017. - 260p.; 24cm
Tóm tắt: Cuốn sách này xem xét cách thức Internet đang được sử dụng ngày nay, và
sẽ được sử dụng trong tương lai, từ đó giúp bạn tạo ra một kế hoạch phù hợp, một chiến
lược vững chắc trong ngành kinh doanh trực tuyến này cho công ty của mình.
+ Môn loại: 659.14 / B510TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11122
182/. ARONSON, MERRY. The public relations writer's handbook : The digital age
/ Merry Aronson, Don Spetner, Carol Ames. - 2nd ed. - San Francisco : Jossey-Bass, 2007.
- 349p.; 24cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn quy trình tạo ra các văn bản, bản tin, thư quảng cáo, tiểu
sử và lời cảnh báo trên truyền thông đến các bài phát biểu phức tạp, phản hồi khủng hoảng
và ấn phẩm nội bộ. Đồng thời, cập nhật phương pháp hay nhất của ngành quan hệ công
chúng đang phát triển nhanh chóng trong thời đại kỹ thuật số.
+ Môn loại: 659.2 / P505R
- Phòng Ngoại văn: AL 11179-11180
700. NGHỆ THUẬT:
183/. JEANTTE, WEBER. Clothing: Fashion, fabrics & construction : Clothing,
society & the fashion world from fashion history to today's fashion industry / Weber,
Jeantte. - 5th ed. - New York : McGraw - Hill, 2008. - 608p.; 23cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử phát triển và đặc điểm của trang phục trên thế giới, từ các
trang phục truyền thống tới hiện đại, trang phục của những người thiểu số, của các ca sĩ,
nhân viên văn phòng, của các nhà nông hay những người mẫu. Những đặc điểm cơ bản
trong thiết kế và trang trí các loại trang phục đó.
+ Môn loại: 746.9 / CL435F
- Phòng Ngoại văn: AL 10994-10996
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184/. TOCQUIGNY, RICK. Life lessons from family vacations : Trips that
transform/ Rick Tocquigny, Carla Tocquigny.. - Lanham : Taylor Trade Publishing, 2015.
- 224p.; 18cm
+ Môn loại: 790.1 / L309L
- Phòng Thiếu nhi: NE 734-735
185/. MELTZER, BRAD. I am Lucille Ball / Brad Meltzer, Minh hoạ: Christopher
Eliopoulos. - New York : Dial Books for Young Readers, 2015. - 37p.; 21cm. - (Ordinary
people change the world)
+ Môn loại: 791.45092 / I-300A
- Phòng Thiếu nhi: NE 705-709
186/. MARVINE, DEE. The lady rode bucking horses : The story of Fannie Sperry
Steele, woman of the West / Dee Marvine. - Guilford : TwoDotx, 2005. - 287p.; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Fannie Sperry Steele, nhà vô địch
thế giới về môn đua ngựa. Cô là người phụ nữ đầu tiên 2 lần đoạt danh hiệu Lady Bucking
Horse Champion của Thế giới.
+ Môn loại: 791.8092 / L102R
- Phòng Ngoại văn: AL 11188-11189
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ:
187/. Everyone's an author with reading / Andrea Lunsford, Michal Brody, Lisa Ede...
- New York : W. W. Norton & Company, 2013. - 1015p.; 21cm
+ Môn loại: 808 / E207-I
- Phòng Ngoại văn: AV 4079
188/. BULLOCK, RICHARD. The Little Seagull handbook / Richard Bullock,
Michal Brody, Francine Weinberg. - 2nd ed. - New York : W.W. Norton & Company,
2014. - 401p. : Minh hoạ; 19cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn ngắn gọn cho sinh viên về ngữ pháp, dấu chấm câu, tài liệu
cần thiết tham khảo và dàn bài viết. Ngoài ra, còn cho ví dụ với các loại văn bản được phân
công báo cáo, phân tích, tường thuật.
+ Môn loại: 808 / L314S
- Phòng Ngoại văn: AV 4131
189/. BULLOCK, RICHARD. The Little Seagull handbook / Richard Bullock,
Michal Brody, Francine Weinberg. - 2nd ed. - New York : W.W. Norton & Company,
2014. - 401p. : Minh hoạ; 19cm
Tóm tắt: Sách hướng dẫn ngắn gọn cho sinh viên về ngữ pháp, dấu chấm câu, tài liệu
cần thiết tham khảo và dàn bài viết. Ngoài ra, còn cho ví dụ với các loại văn bản được phân
công báo cáo, phân tích, tường thuật.
+ Môn loại: 808 / L314S
- Phòng Ngoại văn: AV 4164-4165
190/. BULLOCK, RICHARD. The Norton field guide to writing with reading and
handbook / Richard Bullock, Maureen Daly Goggin, Francine Weinberg. - 3rd ed.. - New
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York : W. W. Norton & Company, 2013. - 986p.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Anh. Cách sử dụng tiếng Anh,
từ ngữ, ngữ pháp,.. nhằm phát triển kỹ năng hùng biện.
+ Môn loại: 808 / N434F
- Phòng Ngoại văn: AV 4139
191/. BULLOCK, RICHARD. The Norton field guide to writing with reading/
Richard Bullock, Maureen Daly Goggin. - 3rd ed. - New York : W. W. Norton &
Company, 2013. - 986p.; 21cm
Tóm tắt: Hướng dẫn kỹ năng viết báo cáo bằng tiếng Anh. Cách sử dụng tiếng Anh,
từ ngữ, ngữ pháp,.. nhằm phát triển kỹ năng hùng biện.
+ Môn loại: 808 / N434F
- Phòng Ngoại văn: AV 4138
192/. MAYS, KELLY J. The Norton introduction to literature / Kelly J. Mays. - 12th
ed. - New York : W.W. Norton & Company, 2016. - 2330p.; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích về một số khía cạnh cơ bản của văn
học như: Sự hư cấu, nội dung cốt truyện, các đặc điểm chính của văn bản, những ngữ cảnh,
văn cảnh; Các đặc điểm cơ bản của thơ, sự lựa chọn từ ngữ, âm điệu...
+ Môn loại: 808 / N434-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11017
193/. MAYS, KELLY J. The Norton introduction to literature / Kelly J. Mays. - 12th
ed. - New York : W.W. Norton & Company, 2016. - 2330p.; 23cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phân tích về một số khía cạnh cơ bản của văn
học như: Sự hư cấu, nội dung cốt truyện, các đặc điểm chính của văn bản, những ngữ cảnh,
văn cảnh; Các đặc điểm cơ bản của thơ, sự lựa chọn từ ngữ, âm điệu...
+ Môn loại: 808 / N434-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11104
810. VĂN HỌC MỸ:
194/. BAYM, NINA. The Norton anthology of American literature / Nina Baym,
Robert S. Levine. - 8th ed.. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.A : Beginnings to 1820. - 949p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ lúc bắt đầu cho đến năm 1820.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11181-11182
195/. BAYM, NINA. The Norton anthology of American literature / Nina Baym,
Robert S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.B : 1820-1865. - 1756p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1820 đến 1865.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11183
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196/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert
S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.C : 1865-1914. - 1168p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1865 cho đến năm 1914.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11021
197/. BAYM, NINA. The Norton anthology of American literature / Nina Baym,
Robert S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.C : 1865-1914. - 1168p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1865 cho đến năm 1914.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11184
198/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert
S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.D : 1914-1945. - 918p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1914 cho đến năm 1945.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11022
199/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert
S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.D : 1914-1945. - 918p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1914 cho đến năm 1945.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11185-11186
200/. BAYM, N. The Norton anthology of American literature / Nina Baym, Robert
S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.E : Literature since 1945. - 1248p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1945 cho đến nay.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11023
201/. BAYM, NINA. The Norton anthology of American literature / Nina Baym,
Robert S. Levine. - 8th ed. - New York : W. W. Norton & Company, 2012. - 23cm
Vol.E : Literature since 1945. - 1248p.
Tóm tắt: Tuyển tập văn học Mỹ từ năm 1945 cho đến nay.
+ Môn loại: 810 / N434A
- Phòng Ngoại văn: AL 11187
202/. WING, NATASHA. The night before kindergarten / Natasha Wing, Minh hoạ:
Julie Durrell. - New York : Grosset & Dunlap, 2001. - 29p.; 21cm
+ Môn loại: 811 / N309B
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- Phòng Thiếu nhi: NE 710-714
203/. Teaching with heart : Poetry that speaks to the courage to teach / Sam M.
Intrator, Megan Scribner, editors; foreword by Parker J. Palmer ; introduction by Taylor
Mali ; afterword by Sarah Brown Wessling. - San Francisco : Jossey-Bass, 2014. - 251p.;
19x19cm
Tóm tắt: Sách nói lên tâm trạng của một số giáo viên ở Mỹ, mô tả sự phức tạp của
cảm xúc và kinh nghiệm của cuộc sống giảng dạy hàng ngày: niềm vui, sự phẫn nộ, đau
khổ, hy vọng, cam kết và cống hiến. Mỗi bài bình luận chân thành được ghép nối với một
bài thơ ấp ủ được giáo viên lựa chọn.
+ Môn loại: 811 / T200W
- Phòng Ngoại văn: AV 4162
204/. CONDIE, ALLY. Atlantia : A novel / Ally Condie. - New York : Penguin
Group, 2014. - 298p.; 24cm
+ Môn loại: 813 / A110
- Phòng Ngoại văn: AL 11019
205/. ABELMANN, JERYL. Quickly - The magic spatula / Jeryl Abelmann, Miriam
Kronish; Chason Matthams minh hoạ. - Campbell : Fastpencil, 2011. - 35p. : Minh hoạ;
28cm
+ Môn loại: 813 / Q510TH
- Phòng Thiếu nhi: NE 702-704
206/. KRONISH, MIRIAM. Quickly''s magical pancake adventure / Miriam Kronish,
Jeryl Abelmann; illustrated by Chason Matthams. - Ohio : FastPencil, 2011. - 81p.; 27cm
+ Môn loại: 813 / QU302-I
- Phòng Ngoại văn: AL 11089-11091
- Phòng Thiếu nhi: NE 722-723
207/. ABELMANN, JERYL. Quickly: the magic spatula / Jeryl Abelmann, Miriam
Kronish; illustrated by Chason Matthams. - Campbell : FastPencil, 2011. - 35p.; 27cm
+ Môn loại: 813 / QU302TH
- Phòng Ngoại văn: AL 11087-11088
- Phòng Thiếu nhi: NE 720-721
208/. PROBST, JEFF. Stranded shadow island / Jeff Probst, Chris Tebbetts. - New
York : Puffin Books, 2014. - 19cm
Book 1 : Forbidden passage. - 146p.
+ Môn loại: 813 / STR105SH
- Phòng Ngoại văn: AV 4116-4120
209/. GORDON, JON. Thank you and good night / Jon Gordon, Illustrated by Donald
Wallace. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 35p.; 28cm
+ Môn loại: 813 / TH105Y
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- Phòng Ngoại văn: AL 11037-11038
- Phòng Thiếu nhi: NE 717-719
210/. HAMILTON, KERSTEN. Yellow copter / Kersten Hamilton; Illustrated by
Valeria Petrone. - New York : Viking, 2015. - 22p.; 20cm
+ Môn loại: 813 / Y201C
- Phòng Ngoại văn: AV 4160-4161
- Phòng Thiếu nhi: NE 731-733
211/. THOMAS, SHELLEY MOORE. Secrets of Selkie Bay / Shelley Moore
Thomas. - First edition. - New York : Farrar Straus Giroux, 2015. - 199p.; 22cm
+ Môn loại: 813 / S201-O
- Phòng Thiếu nhi: NE 729-730
212/. SKILTON, SARAH. Bruised / Sarah Skilton. - New York : Amulet Books,
2013. - 274p.; 22cm
+ Môn loại: 813 / BR510
- Phòng Ngoại văn: AV 4097-4101
213/. SKILTON, SARAH. Bruised / Sarah Skilton. - New York : Amulet Books,
2013. - 274p.; 22cm
+ Môn loại: 813 / BR510
- Phòng Ngoại văn: AV 4143-4145
214/. ROCKLIN, JOANNE. The five lives of our cat zook / Joanne Rocklin. - New
York : Amulet Books, 2012. - 218p.; 19cm
+ Môn loại: 813 / F313L
- Phòng Ngoại văn: AV 4126-4130
215/. ROCKLIN, JOANNE. Fleabrain loves franny / Joanne Rocklin. - New York :
Amulet Books, 2014. - 278p.; 19cm
+ Môn loại: 813 / FL200L
- Phòng Ngoại văn: AV 4121-4125
216/. ROCKLIN, JOANNE. Fleabrain loves franny / Joanne Rocklin. - New York :
Amulet Books, 2014. - 278p.; 19cm
+ Môn loại: 813 / FL200L
- Phòng Ngoại văn: AV 4158-4159
217/. FORMAN, GAYLE. If i stay / Gayle Forman. - New York : Viking, 2009. 259p.; 21cm
+ Môn loại: 813 / I-309-I
- Phòng Ngoại văn: AV 4092-4096
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218/. MYRACLE, LAUREN. The infinite moment of us / Lauren Myracle. - New
York : Amulet Books, 2013. - 316p.; 21cm
+ Môn loại: 813 / I-311M
- Phòng Ngoại văn: AV 4083-4087
219/. BUCKLEY, MICHAEL. Nerds: Attack of the bullies / Michael Buckley,
Illustrations by Ethen Beavers. - New York : Amulet Books, 2013. - 302p. : Minh hoạ;
21cm
+ Môn loại: 813 / N206A
- Phòng Ngoại văn: AV 4080-4082
220/. BUCKLEY, MICHAEL. Nerds: Attack of the bullies / Michael Buckley,
Illustrations by Ethen Beavers. - New York : Amulet Books, 2013. - 302p. : Minh hoạ;
21cm
+ Môn loại: 813 / N206A
- Phòng Ngoại văn: AV 4147-4148
221/. O'PORTER, DAWN. Paper airplanes / Dawn O'Porter. - New York : Amulet
Books, 2014. - 254p.; 21cm
+ Môn loại: 813 / P109A
- Phòng Ngoại văn: AV 4088-4091
222/. GREENWALD, LISA. Reel life starring us / Lisa Greenwald. - New York :
Amulet Books, 2014. - 294p.; 21cm
+ Môn loại: 813 / R201L
- Phòng Ngoại văn: AV 4102-4106
223/. GREENWALD, LISA. Sweet treats & secret crushes / Lisa Greenwald. - New
York : Amulet Books, 2010. - 291p.; 19cm
+ Môn loại: 813 / SW205TR
- Phòng Ngoại văn: AV 4111-4115
224/. POTTER, BEATRIX. The tale of Kitty-in-boots / Beatrix Potter; Quentin Blake
minh hoạ. - New York : Frederick Warne & Co., 2016. - 69p. : 1 CD-ROM; 27cm
Includes an audio CD of the story read by Helen Mirren
+ Môn loại: 813 / T103-O
- Phòng Ngoại văn: AL 11063-11064
- Phòng Thiếu nhi: NE 724-726
225/. GREENWALD, LISA. Welcome to dog beach / Lisa Greenwald. - New York :
Amulet Books, 2014. - 260p.; 21cm
+ Môn loại: 813 / W201T
- Phòng Ngoại văn: AV 4107-4110
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ:
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226/. FIERO, GLORIA K. Landmarks in humanities / Gloria K. Fiero. - 3rd ed. Boston : McGraw - Hill Higher Education, 2012. - 480p. : Minh hoạ; 28cm
Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử thế giới thời tiền sử, lịch sử trái đất, con người hàng
nghìn năm trước. Nghiên cứu lịch sử văn minh của các quốc gia trên thế giới qua các thời
kỳ cổ đại, thế kỷ 18, 19, 20.
+ Môn loại: 909 / L105-I
- Phòng Ngoại văn: AL 10975
227/. COLE, JOSHUA. Western civilization : Their history & their culture / Joshua
Cole, Carol Symes. - 8th ed. - New York : McGraw - Hill, 2014. - 26cm
Vol.1. - 545p.
Tóm tắt: Giới thiệu về nguồn gốc của nền văn minh châu Âu, thế giới Hy Lạp và La
Mã, thời kỳ trung cổ đến hiện đại, cuộc cách mạng Pháp và công nghiệp.
+ Môn loại: 909 / W206C
- Phòng Ngoại văn: AL 10966-10967
228/. Exploring our world : Eastern Hemisphere / Richard G. Boehm, Francis P.
Hunkins, David G. Armstrong, Dinah Zike. - Columbus : McGraw - Hill, 2010. - 766p.;
28cm
Tóm tắt: Sách tổng hợp mối quan hệ giữa địa lý, lịch sử, kinh tế, chính phủ, quốc
tịch và các sự kiện nổi bật của các quốc gia trên thế giới. Qua đó, giúp nâng cao sự hiểu
biết về văn hoá, chính trị xã hội, con người của từng vùng đất.
+ Môn loại: 910 / E207-O
- Phòng Ngoại văn: AL 10953-10954
229/. FULLER, GARY. The Trivia lover's guide to even more of the world :
Geography for the global generation / Gary Fuller. - Lanham : Rowman & Littlefield,
2015. - 205p.; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp kiến thức tổng quát, các bản đồ và hình ảnh hấp dẫn về địa lí thế
giới.
+ Môn loại: 910 / TR314L
- Phòng Ngoại văn: AL 11190-11191
230/. MCGUIRE, KELLY ANN. Hotel pricing in a social world : Driving value in
the digital economy / Kelly A. McGuire. - New Jersey : John Wiley & Sons, 2016. - 329p.;
24cm. - (The Wiley & SAS business series)
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề môi trường hiện tại của ngành khách sạn, mô tả
nhưng xu hướng mới và mới nổi có thể tác động đến chiến lược quản lý doanh thu của bạn.
quyển sách này chuẩn bị cho bạn để tồn tại và phát triển trong thị trường cạnh tranh cao
ngày nay, và vạch ra cách tiếp cận tốt nhất để xây dựng chiến lược định giá có lợi nhuận
theo thời gian.
+ Môn loại: 910.4606 / H435PR
- Phòng Ngoại văn: AL 11138
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231/. FONER, ERIC. Give me liberty ! : An American history / Eric Foner. - Brief
4th ed. - New York : W.W. Norton & Company, 2014. - 909p.; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ từ khi còn là một nước thuộc địa cho đến khi
là một quốc gia mới và tiến tới tái thiết đất nước, ổn định chính trị trong cuộc chiến chống
khủng bố.
+ Môn loại: 973 / G314M
- Phòng Ngoại văn: AL 11015
232/. FONER, ERIC. Give me liberty ! : An American history / Eric Foner. - Brief
4th ed.. - New York : W.W. Norton & Company, 2014. - 24cm
Vol.1 : To 1877. - 474p.
Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ từ khi còn là một nước thuộc địa cho đến khi
là một quốc gia mới và tiến tới tái thiết đất nước 1865-1877: Nước Mỹ giai đoạn 16071650; nô lệ, tự do và cuộc chiến đế chế đến 1763; cuộc cách mạng của người Mỹ 1763 1783, nền dân chủ Mỹ 1815-1840, tạo nên một nền tự do mới - nội chiến 1861-1865; khái
niệm về sự tự do và tái thiết đất nước.
+ Môn loại: 973 / G314M
- Phòng Ngoại văn: AL 11013
233/. FONER, ERIC. Give me liberty ! : An American history / Eric Foner. - Brief
4th ed.. - New York : W.W. Norton & Company, 2014. - 24cm
Vol.2 : From 1865. - 467p.
Tóm tắt: Tìm hiểu về lịch sử nước Mỹ từ khi còn là một nước thuộc địa cho đến khi
là một quốc gia mới và tiến tới tái thiết đất nước 1865-1877: Nước Mỹ giai đoạn 18701890 đây là giai đoạn mạ vàng của nền kinh tế Mỹ, sự biến đổi về chính trị; giai đoạn tự
do 1890 - 1900; chiến tranh thế giới lần thứ 1 giai đoạn 1916 - 1920; văn hoá doanh nghiệp
thế kỉ 20 giai đoạn 1920 - 1932, cuộc chiến chống khủng bố.
+ Môn loại: 973 / G314M
- Phòng Ngoại văn: AL 11014
234/. ROSS, HEATHER. How to catch a frog and other stories about family, love,
dysfunction, survival, and DIY / Heather Ross. - New York : STC Craft, 2014. - 240p. :
Minh hoạ; 23cm
Tóm tắt: Sách viết về những câu chuyện ở vùng nông thôn Vermont, Mỹ. Những câu
chuyện là một phần được trích rút từ gia đình lập dị của các nghệ sĩ và nhà lý tưởng ở đây.
Đồng thời, sách đề cập đến những vấn đề nghèo đói, cuộc sống sáng tạo, bài học hàng
ngày về tự chủ, và đánh giá cao vẻ đẹp tự nhiên của môi trường.
+ Môn loại: 974.3 / H435T
- Phòng Ngoại văn: AL 11024-11025

- 46 -

