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THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG
1/. HÀ MINH ĐỨC. Báo chí Hồ Chí Minh : Chuyên luận và tuyển ch ọn / Hà Minh Đ ức. - Tái b ản l ần th ứ 3, có
sửa chữa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 331tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích sâu sắc những nội dung cơ bản và phong cách, ngôn t ừ trong báo chí H ồ Chí Minh và
tuyển chọn những tác phẩm báo chí từ bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập
Ký hiệu môn loại: 079.597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047809
2/. NGUYỄN CHÍ MỲ. Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hi ến : Tác gi ả - Tác ph ẩm / Nguyễn Chí Mỳ chủ
biên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2017. - 279tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp thông tin cụ thể về các tác giả, tác phẩm trong Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến
với các chủ đề: Địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá - xã hội...
Ký hiệu môn loại: 016
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003677
3/. SAKAIYA TAICHI. Mười hai người Nhật lập ra nước Nhật : Sách tham khảo / Nguyên tác: Sakaiya Taichi;
Đặng Lương Mô dịch và chú giải. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 456tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử của Nhật Bản tạo nên sự độc
đáo, nét đặc trưng của văn hóa Nhật Bản.
Ký hiệu môn loại: 0952.092
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003585
4/. Thư mục đề yếu sắc phong triều Nguyễn ở Thừa Thiên Huế. - Huế : Thuận Hóa, 2018. - 736tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Thư viện
Tổng hợp Thừa Thiên Huế
Tóm tắt: Giới thiệu và trích dịch 2171 sắc phong triều Nguyễn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Hu ế; cung cấp
cụ thể về các thần linh được triều đình thừa nhận, ban sắc phong cho dân làng ph ụng th ờ cũng như lịch trình sắc
phong cho các quan chức, từ khi bổ nhiệm, thăng thưởng cho đến khi hồi hưu hoặc qua đời
Ký hiệu môn loại: 016.959749
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003997
Kho Tra Cứu: TC.003723
TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC
1/. DƯƠNG QUANG MINH. Giá trị chân - thi ện - m ỹ quanh ta : Tri ết lý và suy ngâm / D ương Quang Minh. H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 214tr. ; 21cm
Tóm tắt: Những triết lí giúp con người tu tập, vươn tới mục tiêu sống hướng thi ện, giải thoát, t ự t ại, nuôi
dưỡng đức tính chân thật, thiện tâm và thẩm mỹ để có được cuộc sống hạnh phúc
Ký hiệu môn loại: 158
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038677
Kho Mượn: PM.047675
2/. TRẦN ĐỨC THẢO. Trần Đức Thảo tuyển tập / Trần Đức Thảo. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 24cm
T.1 : 1946-1956 / Trần Đức Thảo, 2017. - 839tr.
Tóm tắt: Giới thiệu 36 công trình nghiên cứu của triết gia Trần Đức Th ảo, n ội dung liên quan đ ến chủ đề
lịch sử triết học như: triết học Hegel, triết học của chủ nghĩa Marx, tri ết h ọc hi ện sinh, hi ện t ượng học, mối quan
hệ giữa hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng
Ký hiệu môn loại: 181
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003688
TÔN GIÁO
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1/. LÊ QUỐC LÝ. Chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Khmer ở Tây Nam Bộ / Lê Quốc
Lý chủ biên; Nguyễn Hùng Hậu, Hoàng Minh Đô.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 556tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
, Thư mục: tr. 539-553
Tóm tắt: Trình bày tổng thể về chính sách đối với Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam B ộ đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030. Phân tích thực trạng thực thi chính sách, đánh giá chính sách và giải pháp hoàn
thiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội đối với đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 294.3
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003653
KHOA HỌC XÃ HỘI
1/. A LƯU. Bok set phát rừng đá của Yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Vi ệt: S ưu t ầm, gi ới thi ệu / A L ưu, A Jar,
Nguyễn Quang Tuệ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ, 2017. - 679tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047488
Kho Tra Cứu: TC.003455
2/. A LƯU. Bok set phát rừng đá của Yang : Sử thi song ngữ Bahnar - Vi ệt: S ưu t ầm, gi ới thi ệu / A L ưu, A Jar,
Nguyễn Quang Tuệ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / A Lưu, A Jar, Nguyễn Quang Tuệ, 2017. - 372tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047489
Kho Tra Cứu: TC.003456
3/. A TUẤN. Nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng ở huyện Tu Mơ Rông t ỉnh Kon Tum / A Tu ấn. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 318tr. : ảnh màu ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 299-312
Tóm tắt: Trình bày hệ thống về nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng bao g ồm khái quát v ề ng ười Xơ
Teng; phân tích các yếu tố cấu thành, vai trò cũng như đề xuất một số vấn đề b ảo t ồn và phát huy giá trị ở nghi lễ
cộng đồng của người Xơ Teng
Ký hiệu môn loại: 390.0959761
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047513
Kho Tra Cứu: TC.003480
4/. 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018. - H. : Thông tấn, 2018. - 251tr. : ảnh ; 25cm
ĐTTS ghi: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ; Thông tấn xã Việt Nam
Tóm tắt: Phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ: Kháng chi ến ki ến quốc (1945 - 1954), xây dựng chủ
nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất đất nước (1955 - 1975), xây d ựng và bảo v ệ T ổ qu ốc xã hội chủ nghĩa
(1976 - 1985), thời kỳ đầu đổi mới (1986 - 2000), thời kỳ đẩy mạnh toàn di ện công cuộc đổi mới (2001 - 2018)
Ký hiệu môn loại: 302.09597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003978
Kho Mượn: PM.047766
Kho Tra Cứu: TC.003612
5/. BÀN THỊ QUỲNH GIAO. Dân ca nghi lễ của người Dao Tuyển / Bàn Th ị Quỳnh Giao. - H. : M ỹ thuật,
2017. - 359tr. : ảnh màu ; 21cm
thư mục: tr.301
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047462
Kho Tra Cứu: TC.003429
6/. Bách thần lục / Nguyễn Văn Tuân dịch chú; Dương Tuấn Anh hiệu đính. - H. : Nxb.Đại học s ư phạm, 2017. 700tr. ; 24cm
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Tóm tắt: Tập hợp các văn bản thần tích, Ngọc phả và lời kê khai c ủa tác giả thu ộc nhi ều thành phần, trên
các vị quan hàn lâm Đông các Đại học sĩ, dưới là các viên quan l ại H ương lý, Lý tr ưởng và các vị Sinh đồ. Kê
khai, sao chép các vị thần ở từng địa phương góp phần làm phong phú lịch sử văn hóa làng xã Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.2209597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003981-3982
Kho Mượn: PM.047773-47774
Kho Tra Cứu: TC.003616
7/. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) : L ưu hành n ội bộ. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2015. - 260tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Trung ương. Ban Chỉ đạo tổng kết
Ký hiệu môn loại: 324.2597071
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003725, TC.003727
8/. BÙI HUY VỌNG. Tục thờ cây si / Bùi Huy Vọng. - H. : M ỹ thuật, 2017. - 523tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047516
Kho Tra Cứu: TC.003483
9/. BÙI MINH VŨ. Truyện cổ M'Nông : Giới thiệu / Bùi Minh Vũ. - H. : Nxb. H ội Nhà văn, 2017. - 375tr. ;
21cm
Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện cổ của dân tộc M'Nông.
Ký hiệu môn loại: 398.2089593
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047574
Kho Tra Cứu: TC.003541
10/. BÙI NGỌC QUANG. Hôn nhân và gia đình của người BRâu ở Vi ệt Nam / Bùi Ng ọc Quang. - H. : Nxb.
Mỹ thuật, 2017. - 234tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát về tộc người BRâu ở Việt Nam; trình bày các quan ni ệm, nguyên tắc, nghi thức trong
hôn nhân; phân loại và cấu trúc gia đình, quy mô và chức năng c ủa gia đình t ộc ng ười này.
Ký hiệu môn loại: 392.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047523
Kho Tra Cứu: TC.003490
11/. BÙI QUỐC KHÁNH. Tri thức dân gian của người Hà Nhì ở Lai Châu với tài nguyên thiên nhiên : Tìm hiểu
và giới thiệu / Bùi Quốc Khánh, Lò Ngọc Biên, Vũ Văn Cương. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 490tr. ; 21cm
thư mục : tr479- 484
Ký hiệu môn loại: 390.09597173
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047550
Kho Tra Cứu: TC.003517
12/. BÙI VĂN NGUYÊN. Tuyển tập những công trình nghiên cứu v ề văn h ọc đân gian : Nghiên c ứu văn học
dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Bùi Văn Nguyên, 2017. - 587tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047598
Kho Tra Cứu: TC.003565
13/. BÙI VĂN NGUYÊN. Tuyển tập những công trình nghiên cứu v ề văn h ọc đân gian : Nghiên c ứu văn học
dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Bùi Văn Nguyên, 2017. - 318tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047597
Kho Tra Cứu: TC.003564
14/. BÙI VĂN NGUYÊN. Tuyển tập những công trình nghiên cứu v ề văn h ọc đân gian : Nghiên c ứu văn học
dân gian / Bùi Văn Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
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Quyển 3 / Bùi Văn Nguyên, 2017. - 370tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047599
Kho Tra Cứu: TC.003566
15/. BÙI XUÂN TIỆP. Dân ca Gầu Plềnh và lễ hội Gầu Tào c ủa ng ười H'Mông ở Lào Cai : Truyền thống và
biến đổi / Bùi Xuân Tiệp. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 598tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về dân tộc H'Mông, dân ca Gầu Pl ềnh, lễ hội Gầu Tào và cơ sở lý
luận; diễn xướng trong lễ hội Gầu Tào; một số bình diện thi pháp Gầu Plềnh...
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047537
Kho Tra Cứu: TC.003504
16/. CAO SƠN HẢI. Lễ Pồn Pôông Eng Cháng : Song ngữ / Cao Sơn Hải. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2017. 306tr. ; 21cm
thư mục: tr301- 302
Tóm tắt: Tìm hiểu về lễ Pồn Pôông và cách tổ chức lễ Pồn Pôông Eng cháng c ủa người M ường ở Thanh
Hoá
Ký hiệu môn loại: 394.26959741
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047503
Kho Tra Cứu: TC.003470
17/. CHRISTENSEN, THOMAS J.. Sự trỗi dậy của Trung Quốc : Định hình những lựa ch ọn đ ối v ới một quyền
lực đang lên : Sách tham khảo / homas J. Christensen ; Ng ụy H ải An, Vũ Tú Linh, Nguyễn Th ế Phương,... biên
dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 599tr. : bảng ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: The China challenge - Shaping the choices of a rising power, Ph ụ l ục: tr. 531- 540
Tóm tắt: Mô tả sự trỗi dậy của Trung Quốc từ năm 1978 đến nay trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân
sự và trình bày một cách toàn diện về chính sách đối ngoại c ủa Hoa Kỳ đ ối v ới Trung Qu ốc t ừ thời chính quyền
George H. W. Bush đến thời chính quyền Brack Obama
Ký hiệu môn loại: 327.51073
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003693
18/. CHÂU ÚY HOA. Truyền thông số và chuyển đổi mô hình xu ất b ản : Sách tham kh ảo / Châu Úy Hoa;
Thanh Huyền dịch; Thúy Lan hiệu đính. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 670tr. ; 24cm
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng thể quy luật và đặc điểm thay đổi, phát triển của các ph ương tiên xu ất bản cũng
như quy trình xuất bản trong điều kiện truyền thông số; phân tích nh ững vấn đ ề thách th ức đặt ra trong quá trình
chuyển đổi mô hình xuất bản và đề xuất những giải pháp mang tính tham khảo thiết thực
Ký hiệu môn loại: 384.09597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003657
19/. Chính sách, cơ chế tài chính thực hiện chương trình mục tiêu qu ốc gia và ch ương trình m ục tiêu giai đoạn
2016 - 2020. - H. : Tài chính, 2018. - 683tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020; chủ trương, định hướng về thực
hiện chương trình mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ v ốn đầu tư phát triển nguồn ngân
sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Ký hiệu môn loại: 343.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003594
20/. Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động tự chủ c ủa các đ ơn v ị sự nghi ệp. - H. : Tài chính, 2018. - 399tr. ;
24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tài chính
Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống các văn bản pháp luật về chủ trương, định hướng v ề đ ổi mới ho ạt động các
đơn vị sự nghiệp công lập; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; quy hoạch mạng lưới
đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của các bộ; chế độ t ự chủ và các quy định về quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập
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Ký hiệu môn loại: 343.597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003972
Kho Mượn: PM.047755
21/. Cẩm nang pháp luật về chính sách trợ giúp các đ ối tượng b ảo tr ợ xã h ội. - H. : Lao đ ộng Xã h ội, 2018. 239tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hỏi -đáp về những chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho đối t ượng b ảo tr ợ xã h ội, cụ thể là
người cao tuổi, người khuyết tật.
Ký hiệu môn loại: 342.59708
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038676
Kho Mượn: PM.047670-47671
22/. DAISAKU IKEDA. Đối thoại về sức khoẻ và cuộc sống, đạo đức và giáo d ục : Sách tham kh ảo / Daisaku
Ikeda, René Simard, Guy Bourgeault ; Trần Quang Tuệ dịch. - H. : Chính trị Qu ốc gia, 2016. - 330tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tìm hiểu những vấn đề lớn mà nhân loại đã và đang đối mặt qua các cu ộc đ ối tho ại nh ư sức khoẻ
và bệnh tật, giáo dục nhân sinh quan cũng như triết lý riêng của h ọ v ề ý nghĩa cu ộc s ống, khám phá những vấn
đề về đạo đức và tác động của nó đối với con người; từ đó mong muốn hướng t ới một tương lai văn minh, lành
mạnh cho nhân loại; nơi mà khoa học, tâm linh và tinh thần nhân văn được kết hợp hài hoà
Ký hiệu môn loại: 301
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047770
23/. DETTER, DAG. Quản lý hiệu quả tài sản công : Sách tham khảo / Dag Detter, Stefan Fölster ; Nhóm VEPR
dịch ; Nguyễn Đức Thành, Phạm Nguyên Trường hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 331tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 327-335
Tóm tắt: Phân tích những kinh nghiệm trong quản lý tài sản công c ủa Thu ỵ Đi ển và Singapore. Chỉ ra
những ưu điểm và hạn chế của một số biện pháp quản lý tài sản công. Đưa ra một số bi ện pháp để quản lý tài sản
công hiệu quả nhất đối với nhiều quốc gia
Ký hiệu môn loại: 336
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003596
24/. DƯƠNG THỊ CẨM. Văn hóa ẩm thực Phố Hiến : Nghiên c ứu / Dương Th ị C ẩm ch ủ biên; Hoàng Mạnh
Thắng, Hoàng Thị Dừa.... - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 271tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr.263 - 265
Tóm tắt: Khái quát sự hình thành, phát triển của Phố Hiến trong quan hệ với văn hoá ẩm th ực, văn hoá ẩm
thực Phố Hiến, sự bổ sung, phát triển văn hoá ẩm thực Phố Hiến và các giải pháp bảo t ồn, phát huy
Ký hiệu môn loại: 394.10959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001481-1482
25/. DƯƠNG VĂN AN. Chuyển giá trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Kinh nghiệm quốc
tế và bài học cho Việt Nam : Sách tham khảo / Dương Văn An. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 312tr. ; 21cm
Thư mục: tr.293 - 308
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lí thuyết về chuyển giá trong doanh nghi ệp có v ốn đ ầu t ư tr ực tiếp nước
ngoài (FDI). Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất một s ố gi ải pháp đ ể nâng cao kh ả năng ứng phó với
chuyển giá của một số quốc gia trên thế giới trong doanh nghi ệp có v ốn đ ầu t ư tr ực tiếp nước ngoài ở Việt Nam
trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 338.709597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003713
26/. Fôn -Clo Bâhnar / Tô Ngọc Thanh chủ biên ; Đặng Nghiêm V ạn, Ph ạm Hùng Thoan.... - Tái b ản có sửa
chữa. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 315tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày hội lễ, nghệ thuật múa, âm nhạc và trường ca Fôn Clo của người Baahnar An Khê.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Trang 5
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Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047534
Kho Tra Cứu: TC.003501
27/. Giới thiệu thị trường Ấn Độ và giải pháp đẩy mạnh quan hệ thương mại gi ữa Vi ệt Nam - Ấn Đ ộ / Lê
Phương, Phạm Xuân Trang biên soạn. - H. : Công thương, 2017. - 199tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Phụ lục: tr. 166-199
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thị trường Ấn Độ và hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN- Ấn Độ.
Thực trạng về thương mại hàng hoá giữa Việt Nam và Ấn Độ trên c ơ s ở thực hi ện hi ệp đ ịnh th ương mại hàng
hoá ASEAN-Ấn Độ cùng các giải pháp thúc đẩy thương mại hàng hoá.
Ký hiệu môn loại: 382.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047693-47694
28/. H'Mon; Giông mài đao(Giông pat dao), chàng kram Ngai(T ơdăm Kram Ngai). - H. : Nxb. H ội Nhà Văn,
2017. - 447tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047546
Kho Tra Cứu: TC.003513
29/. HOAI HƯƠNG AUBERT-NGUYÊN. Việt Nam một lịch sử chuyển giao văn hóa = Une histoire de
transferts culturels / Hoai hương Aubert-Nguyên, Michel Espagne; Ph ạm Văn Quang ch ủ trì d ịch và giới thiệu;
Phạm Anh Tuần,... dịch. - H. : Nxb.Đại học sư phạm, 2018. - 400tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp 21 bài tham luận được chọn lọc từ các tham luận tại hội thảo chuyển giao văn hóa: Pháp Việt/ Âu - Á diễn ra tại trường Sư phạm cáo cấp Pari và Thư viện Quốc gia Pháp từ ngày 4 đến ngày 6/6/2014
Ký hiệu môn loại: 303.48
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003604
30/. HOÀNG QUỐC THÁI. Văn hóa dân gian dân chài th ủy c ư trên V ịnh H ạ Long : Chuyên kh ảo / Hoàng
Quốc Thái. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 535tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp tư liệu toàn văn Hương ước của làng Giang Võ, Túc Võng; sưu tầm về sinh hoạt hát giao
duyên, hát đám cưới trên thuyền của làng chài Cửa Vạn...
Ký hiệu môn loại: 390.0959729
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047530
Kho Tra Cứu: TC.003497
31/. HOÀNG SỸ CỪ. Các trò chơi và câu đố vui dân gian ở Quảng Trị / Hoàng S ỹ Cừ, Nguyễn Xuân Lực. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 198tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu các trò chơi dân gian ở vùng nông thôn và Qu ảng Tr ị đ ược hình thành t ừ lâu đ ời và
đang được duy trì đến ngày nay: đánh thẻ, ù mọi, đánh căng, đánh đáo...
Ký hiệu môn loại: 394.0959747
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047468
Kho Tra Cứu: TC.003435
32/. HOÀNG THANH DUNG. Tình cảm Bác Hồ với giai c ấp công nhân và ng ười lao đ ộng / Hoàng Thanh
Dung biên soạn, tập hợp. - H. : Lao động, 2017. - 360tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 305.5
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038710
Kho Mượn: PM.047742-47743
33/. HOÀNG THẾ LIÊN. Pháp luật môi trường phục vụ phát triển b ền v ững ở Vi ệt Nam / Hoàng Th ế Liên. H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 760tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý, Thư mục: tr. 747-750
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ môi trường của Việt Nam. Quản lý nhà
nước về bảo vệ môi trường. Pháp luật bảo vệ môi trường đất, nước, không khí, biển, hải đảo. Pháp luật về bảo vệ
và phát triển rừng, đa dạng sinh học, quản lý chất thải, gi ải quyết tranh ch ấp và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ
môi trường
Ký hiệu môn loại: 344.59704
Trang 6
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Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003672
34/. HOÀNG THỊ THUẬN. Đồng dao dân tộc Tày : Nghiên cứu / Hoàng Thị Thu ận, Nông Th ị Hu ế. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2017. - 270tr. ; 21cm
thư mục: tr.253-264
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về nông thôn và nông thôn mới; vai trò, vị trí, đặc điểm của nông thôn
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047463
Kho Tra Cứu: TC.003430
35/. HOÀNG THỊ THỦY. Dân ca nghi lễ dân tộc H'Mông / Hoàng Thị Thủy giới thi ệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn,
2017. - 458tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về dân tộc H'mông và đặc sắc dân ca nghi l ễ dân t ộc H'mông. Các hình th ức diễn
xướng và nội dung dân ca trong các lễ đám cưới, lễ tang ma. M ột s ố ph ương diện ngôn ng ữ, bi ện pháp, kết cấu
nghệ thuật trong dân ca của dân tộc này
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047561
Kho Tra Cứu: TC.003528
36/. HOÀNG TUẤN CƯ. Lễ hội truyền thống dân tộc Tày huyện Bắc S ơn, L ạng S ơn : Kh ảo sát, nghiên cứu,
giới thiệu / Hoàng Tuấn Cư. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 303tr. ; 21cm
thư muc: tr297- 298
Tóm tắt: Giới thiệu về một số lễ, nghi lễ, lịch sử, nội dung của một số l ễ hội truyền th ống dân t ộc Tày ở
huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: lễ hội Lồng Rống (xã Quỳnh Sơn), lễ hội Ná Nhèm (xã Trấn Yên)
Ký hiệu môn loại: 394.26959711
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047826
Kho Tra Cứu: TC.003519
37/. HÀ BỈNH MẠNH. Những điểm nóng lý luận tại Trung Quốc / Hà Bỉnh Mạnh ch ủ biên; Lê Văn Toan dịch.
- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 291tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đề cập đến các vấn đề lý luận gây tranh cãi tại Trung Quốc: Quan đi ểm nghiên c ứu ch ủ nghĩa tự
do mới; quan điểm và ý kiến của giới lý luận tư t ưởng Trung Quốc hiện nay đ ối v ới nguyên lý c ơ bản của chủ
nghĩa Mác...
Ký hiệu môn loại: 300.951
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047683
38/. HÀ QUỐC TRỊ. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với phòng, chống lãng phí ở n ước ta - những vấn đề
đặt ra và giải pháp : Sách tham khảo / Hà Quốc Trị chủ biên. - H. : Chính trị Qu ốc gia, 2018. - 272tr. ; 21cm
Thư mục: tr.263 - 268
Tóm tắt: Trình bày làm roc những nội dung cơ bản của công tác ki ểm tra, giám sát c ủa Đ ảng v ề phong
chống lãng phí từ khi thực hiện nghị quyết Trung ương 3, Khóa X ( năm 2006) đ ến nay; Nh ững kết mquar đạt
được và hạn chế, phương hướng giải pháp chủ yếu tăng cường công tác ki ểm tra, giám sát của Đảng với phong
chống lãng phí ở nước ta trong thời gian tới.
Ký hiệu môn loại: 324.2597071
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003715
39/. HÀ THỊ BÌNH. Những giá trị tiêu biểu của truyện th ơ Tày L ương Nhân, Tam M ậu Ng ọ : S ưu t ầm, biên
soạn, giới thiệu / Hà Thị Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 278tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047556
Kho Tra Cứu: TC.003523
40/. HỒ XUÂN HÙNG. Nông thôn mới Việt Nam -Một số vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Hồ
Xuân Hùng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 310tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 301-305

Trang 7
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mô hình xây dựng nông thôn mới ở nước ta giai đoạn 2010 - 2015, kinh nghi ệm c ủa các n ước trên th ế giới, đưa
ra các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020
Ký hiệu môn loại: 307.7209597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003627
41/. Hội nghị Pari -Cánh cửa đến hòa bình. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 232tr. : tranh màu ; 30cm
ĐTTS ghi: Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước
Tóm tắt: Giới thiệu những tài liệu, hình ảnh về cuộc đấu tranh c ủa Nhân dân hai mi ền Nam-B ắc, buộc
chính phủ Hoa Kỳ ngồi vào đàm phán kết thúc chi ến tranh t ại Vi ệt Nam; vi ết v ề quá trình đàm phán, các cuộc
gặp riêng củ Hội nghị, thất bại của chính phủ Hoa Kỳ trên mặt trận quân s ự, ngo ại giao; thực thi HIệp định Pari
và quá trình đấu tranh của Nhân dân, chiến dịch Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 327.597073
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003608
42/. JANEWAY, WILLIAM H.. Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh t ế đổi mới: Th ị tr ường, đ ầu c ơ và vai trò của
nhà nước : Sách tham khảo / William H. Janeway ; Đỗ Đứ Thọ, Nguyễn Thị Lan Anh, D ương Văn Đoan,... biên
dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 489tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Doing capitalism in the innovation economy: Markets, speculation and the state, Thư
mục: tr. 467-489
Tóm tắt: Mô tả những thay đổi mà tác giả đã chứng kiến trong suốt 40 năm làm nghề đầu t ư mạo hiểm, đó
là sự thay đổi trên thị trường chứng khoán phố Wall. Tìm hi ểu vai trò c ủa bong bóng kinh t ế và nhấn mạnh vai
trò quan trọng của nhà nước đối với sự phát triển của nền kinh tế đổi mới
Ký hiệu môn loại: 332
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003684
43/. KAPLAN,ROBERT D.. Vạc dầu châu Á: Biển Đông và hồi kết c ủa một Thái Bình D ương ổn đ ịnh : Sách
tham khảo nội bộ / Robert D. Kaplan; Ngọc Ánh dịch... ; Nguyễn Đức Thành, Ph ạm Nguyên Trường hiệu đính. H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 358tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp nhiều thông tin về lịch sử, con người, xã hội, chính trị... của các nước xung quanh Biển
Đông. Khảo sát, phân tích thực trạng cũng như đưa ra dự đoán v ề hướng v ận đ ộng c ủa các tranh chấp, cùng sự
khác biệt rõ rệt trong cách tiếp cận cũng như cách ứng xử trong v ấn đ ề Bi ển Đông của Việt Nam và các bên liên
quan
Ký hiệu môn loại: 327.59
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003702
44/. Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Nguyễn Danh Sơn chủ biên; Nguyễn
Thế Chinh, Phạm Ngọc Đăng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 667tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam
, Thư mục: tr. 639-658
Tóm tắt: Phân tích cơ sở lý luận về kinh tế xanh; bối cảnh, chủ trương, định hướng và huy động các nguồn
lực cho phát triển nền kinh tế xanh ở Việt Nam. Gi ới thi ệu một s ố mô hình th ực ti ễn trên th ế giới và Việt Nam
phát triển kinh tế xanh
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003652
45/. KOLOTOV, V.N.. Vòng cung bất ổn Á -Âu và ảnh hưởng của nó t ới an ninh Vi ệt Nam : Sách th ảm khảo /
V.N.Kolotov; Đỗ Minh Cao dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 183tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, hiện trạng và triển vọng của vòng cung Á-Âu; tìm hieerut ình hình
cụ thể tại một sốt điểm nóng trong giới hạn của vòng cung này.
Ký hiệu môn loại: 327.1
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038678
Kho Mượn: PM.047676
46/. KÊ SỬU. Tục ngữ dân tộc Tà Ôi : Sưu tầm và bình giải / Kê Sửu. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2017. - 374tr. ;
21cm
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Ký hiệu môn loại: 398.90959749
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047557
Kho Tra Cứu: TC.003524
47/. Kết quả 10 năm thực thi luật cạnh tranh của Việt Nam. - H. : Công Thương, 2017. - 354tr. ; 24cm. - (ĐTTS
ghi: Bộ Công Thương)
Phụ lục: tr. 320-345. - Thư mục: tr. 346-354
Tóm tắt: Trình bày khái quát kết quả 10 năm thực thi Luật cạnh tranh của Vi ệt Nam: B ối c ảnh, các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về cạnh trạnh và quá trình ban hành, xây dựng luật; chỉ ra
thành tựu - kết quả cũng như hạn chế - khó khăn sau 10 năm thực thi luật; đánh giá tổng kết, đề xuất, định hướng
cụ thể
Ký hiệu môn loại: 343.59707
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003979
Kho Mượn: PM.047769
48/. Kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thu ỷ sản năm 2016 = = Results of the rural, agricultural
and fishery census 2016. - H. : Thống kê, 2018. - 683tr. ; 30cm
ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê
Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cơ bản và đánh giá thực trạng kinh t ế - xã h ội nông thôn, tình hình sản
xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2011 - 2016. Đưa ra kết quả thực hiện một số chỉ tiêu của các Chương trình
mục tiêu quốc gia về công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới
Ký hiệu môn loại: 338.109597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003609
49/. Kỹ năng phòng, chống xâm hại, bắt cóc trẻ em và các chính sách pháp lu ật liên quan. - H. : Lao động Xã
hội, 2018. - 150tr. ; 21cm
Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng cơ bản và chính sách pháp luật có liên quan về bảo vệ, chăm sóc trẻ em.
Ký hiệu môn loại: 362.76
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038675
Kho Mượn: PM.047668-47669
50/. Luật gia Việt Nam với biển đảo quê hương. - H. : Nxb.Hồng Đức, 2018. - 78tr. : tranh màu ; 21cm
Tóm tắt: Viết về quá trình xây dựng, phát triển và đấu tranh pháp lý c ủa H ội Lu ật gia Vi ệt Nam vì chủ
quyền dân tộc, vì biển đảo quê hương.
Ký hiệu môn loại: 320.109597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038713
Kho Mượn: PM.047757
Kho Tra Cứu: TC.003610
51/. Luật viên chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 686tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu về luật viên chức năm 2010; các văn bản quy định chi tiết và hướng d ẫn c ủa các Bộ, cơ
quan ngang Bộ.
Ký hiệu môn loại: 342.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003598
52/. LÈNG THỊ LAN. Đồng dao và trò chơi trẻ em các dân t ộc Tày, Nùng, Thái, M ường và Tà Ôi / Lèng Thị
Lan. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 611tr. ; 21cm
thư mục: tr.583-603
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047464
Kho Tra Cứu: TC.003431
53/. LÊ CAO THẮNG. Công tác giáo dục chính trị, tư tường cho công nhân trong các khu công nghi ệp. khu chế
xuất : Lý luận và thực tiễn / Lê Cao Thắng chủ biên. - H. : Lao động, 2017. - 276tr. ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 305.5
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038709
Kho Mượn: PM.047740-47741
54/. LÊ HOÀI TRUNG. Đối ngoại đa phương Việt Nam trong thời kỳ ch ủ đ ộng và tích c ực h ội nh ập quốc tế :
Sách tham khảo / Lê Hoài Trung chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 247tr. ; 21cm
Thư mục: tr.263 - 245
Tóm tắt: Đưa ra những nhận diện và dự báo những yêu cầu mới đặt ra đ ối v ới đ ối ngo ại đa ph ương Việt
Nam trong thời gian tới, đề xuất các định hướng dài hạn và biện pháp tri ển khai đối ngoại đa phương của nước ta
tiếp tục thực hiện các mục tiêu đối ngoại của đất nước...
Ký hiệu môn loại: 327.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003714
55/. LÊ HỒNG ANH. Nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đ ấu c ủa Đ ảng phát huy s ức m ạnh toàn dân tộc
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.1 / Lê Hồng Anh, 2018. - 800tr.
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003624
56/. LÊ HỒNG ANH. Nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đ ấu c ủa Đ ảng phát huy s ức m ạnh toàn dân tộc
tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước / Lê Hồng Anh. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.2 / Lê Hồng Anh, 2018. - 560tr.
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003625
57/. LÊ HỮU NGHĨA. Chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với công cuộc đổi mới c ủa Vi ệt Nam / Lê
Hữu Nghĩa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 884tr. ; 24cm
Tóm tắt: Gồm 50 bài viết đề cập đến cách mạng Việt Nam và công cu ộc đ ổi m ới, v ề th ời đ ại chúng ta và
sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, về tư tưởng Hồ Chí Minh và một số vấn đề lý luận, thực tiễn của công cuộc
đổi mới ở Việt Nam, đồng thời phê phán các quan điểm sai trái, thù đ ịch, b ảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh,
đường lối của Đảng
Ký hiệu môn loại: 335.434
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003687
58/. LÊ QUỐC LÝ. V.I. Lênin và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Lê Quốc Lý chủ biên ; Hoàng Chí B ảo, Dương
Văn Bóng, Bùi Ngọc Chưởng tác giả. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 663tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quố gia Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp hơn 40 bài viết làm rõ vai trò, tư tưởng của V. I. Lênin về thời đại ngày nay, về chủ nghĩa
tư bản, chủ nghĩa xã hội, về xây dựng kinh tế, chính trị, văn hoá, xã h ội, đ ối ngo ại, an ninh, quốc phòng và xây
dựng Đảng kiểu mới
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003699
59/. LÊ SỸ GIÁO. Văn hóa ẩm thực liên quan đến cây ngô của người H'Mông trắng ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà
Giang : Nghiên cứu , tìm hiểu / Lê S ỹ Giáo, Nguyễn Thị Thu Huyền. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2017. - 243tr. ;
21cm
htw mục: tr227- 233
Tóm tắt: Khái quát về địa bàn và tộc người H'mông trắng ở huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang. Tri thức dân
gian liên quan đến các đồ ăn, thức uống từ ngô, các d ụng c ụ ch ế bi ến, ph ục v ụ ăn u ống và cất đựng đồ ăn , thức
uống. Các nghi lễ tín ngưỡng liên quan và ứng xử trong ăn uống cùng v ới những đổi thay trong ăn uống hiện
nay của người H'mông trắng huyện Đồng Văn , tỉnh Hà Giang
Ký hiệu môn loại: 394.109597163
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047560
Kho Tra Cứu: TC.003527
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60/. LÊ THÚY QUỲNH. "Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô t ận : Gi ới thi ệu / Lê Thúy Quỳnh. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2017
thư mục; tr277- 278
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047545
Kho Tra Cứu: TC.003512
61/. LÊ VĂN TOAN. Kinh tế Ấn Độ - Tiến trình tự lực, tự cường / Lê Văn Toan, Đỗ Đức Th ịnh ch ủ biên. - H. :
Thông tin và truyền thông, 2017. - 448tr. ; 24cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ)
Thư mục: tr. 433-438
Tóm tắt: Nghiên cứu kinh tế Ấn Độ qua các thời kỳ: Thời kỳ 1947-19910 thực hi ện chính sách đ ộc lập tự
chủ và thời kỳ cải cách theo hướng tự do hoá, hiện đại hoá, h ội nh ập qu ốc t ế t ừ 1991-nay; quá trình chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ngành theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát tri ển tri thức; quá trình chuyển đổi hoạt
động kinh tế đối ngoại theo hướng mở cửa, xuất khẩu, phát triển kinh tế thị trường trong nước với hội nhập quốc
tế, ngoại thương, đầu tư nước ngoài...;
Ký hiệu môn loại: 330.954
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003969
Kho Mượn: PM.047752
62/. LÊ VĂN TOAN. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh t ế, thương mại, năng l ượng / Lê Văn Toan
chủ biên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 298tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 327.597054
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003968
Kho Mượn: PM.047751
63/. LÊ VĂN TOAN. Quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực văn hóa / Lê Văn Toan. - H. : Thông tin và
Truyền thông, 2017. - 346tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về mối tương đồng, sự giao lưu văn hóa trong văn hóa giữa Vi ệt Nam và Ấn
Độ.
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003966
Kho Mượn: PM.047748
64/. LÊ VĂN TOAN. Việt Nam - Ấn Độ bối cảnh mới, tầm nhìn mới / Lê Văn Toan ch ủ biên. - H. : Thông tin
và truyền thông, 2017. - 445tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trên các lĩnh v ực: kinh t ế- chính trị-xã
hội-an ninh-quốc phòng...
Ký hiệu môn loại: 327.597054
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003967
Kho Mượn: PM.047750
65/. LÊ VĂN TOAN. Việt Nam - Ấn Độ: 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm đ ối tác chi ến l ược : Sách tham
khảo / Lê Văn Toan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 448tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của các nhà khoa học Việt Nam và Ấn Độ, đánh giá mối quan h ệ giữa hai
nước trong 45 năm qua về: chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, quốc phòng-an ninh, văn hóa nghệ thuật....
Ký hiệu môn loại: 327.597054
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003622
66/. LÊ ĐÌNH CHỈNH. 55 quan hệ ngoại giao Việt Nam -Lào : Nhìn l ại và h ướng t ới / Lê Đình Ch ỉnh. - H. :
Thông tin và truyền thông, 2017. - 289tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Lào qua các th ời kỳ t ừ năm 1930
đến nay: Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975); tình hình Lào sau Hi ệp định Viêng Chăn năm
1973 và sự thành lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào năm 1975; Hồ Chí Minh với quan hệ đặc biệt Việt Lào; một số đặc trưng của mối quan hệ Việt Nam - Lào trong cách mạng giải phóng dân tộc...
Ký hiệu môn loại: 327.5970594
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Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003590
67/. LÊ ĐÌNH CHỈNH. Quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn di ện Vi ệt Nam -Lào giai đo ạn 1954-2017 / Lê Đình
Chỉnh. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 344tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 341-344
73/. LÝ VIẾT TRƯỜNG. Tri thức dân gian trong quản lý xã hội : Trường h ợp t ổ chức hàng ph ường c ủa người
Tày, Nùng xã Thạch Đạn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn / Lý Viết Trường. - H. : M ỹ thuật, 2017. Tóm tắt:
Giới thiệu về quan hệ Việt Nam - Lào qua các giai đo ạn 1954-1964; đoàn k ết chi ến đ ấu chống Mỹ, cứu nước
(1964-1973); trong giai đoạn cuối của cuộc cách mạng dân t ộc dân ch ủ ở Lào (1973-1975); hợp tác toàn diện đặc
biệt (1976-1990); quan hệ hợp tác toàn diện (1991-2000) và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (2001-2017)
Ký hiệu môn loại: 327.5970594
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003591
68/. LÒ VĂN CHIẾN. Văn hóa ẩm thực người Pu Nả ở Lai Châu / Lò Văn Chiến. - H. : M ỹ thuật, 2017. - 219tr.
; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về người Pu Nả và những môi trường ảnh hưởng đến ẩm thực. Giới thiệu cách chế biến
một số món ăn, thức uống của người Pu Nả ở Lai Châu
Ký hiệu môn loại: 394.109597173
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047541
Kho Tra Cứu: TC.003508
69/. LÒ XUÂN DỪA. Lễ hội khai hạ, chơi hang vàng bản mỏ xã Tân Lang : S ưu t ầm, nghiên c ứu / Lò Xuân
Dừa. - H. : Nxb.Mỹ thuật, 2017. - 159tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Vi ệt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm tình hình và nội dung lễ hội Khai hạ và tục chơi hang Vàng c ủa ng ười Mường
xã Tân Lang
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047584
Kho Tra Cứu: TC.003551
70/. LÒ XUÂN DỪA. Một số tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang (Phù Yên - Sơn La) : S ưu tầm,
nghiên cứu / Lò Xuân Dừa,Trần Văn Phấn chủ biên. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Tập 2 / Lò Xuân Dừa, Trần Văn Phấn chủ biên, 2017. - 462tr.
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung các phong tục làm mụ của người Mường vùng Mường Lang, Sơn La: Tục làm
lễ mụ vàng vèo xanh xao, tục làm lễ mụ dạo ngang đường, lễ mụ tr ốn đống ma, bói ma bằng ngọn rơm, lễ mụ
quan sát và mụ sinh đức sinh tính, lễ mụ lứa tuổi thiếu niên
Ký hiệu môn loại: 392.0959718
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047594
Kho Tra Cứu: TC.003561
71/. LÒ XUÂN DỪA. Tang ma của người Thái: Quy trình nghi lễ để tạo cuộc sống mới cho ng ười ch ết : Trường
hợp người Thái Phù Yên, Sơn La / Lò Xuân Dừa. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 362tr. ; 21cm
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Tổng quan về tình hình nghiên cứu cvà cơ sở lý luận tục tang ma của người Thái và nghi lễ để tạo
cuộc sống mới cho người chết
Ký hiệu môn loại: 395.20959718
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047593
Kho Tra Cứu: TC.003560
72/. LÝ THẬN MINH. Tính trước nguy cơ suy ngẫm sau 20 năm Đ ảng C ộng s ản Liên Xô m ất Đ ảng : Sách
tham khảo nội bộ / Lý Thận Minh chủ biên, Trần Chi Hoa; Hoàng Tuấn.. d ịch; Nguyễn Vinh Quang hiệu đính. H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 855tr. ; 24cm
Tóm tắt: Phân tích con đường lịch sử thịnh suy của Đảng Cộng sản Liên Xô; Lý lu ận c ơ b ản và phương
châm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô; trình bày lý luận c ủa Đảng là thông qua công tác ý thức hệ cụ thể ;
tác phong , đường lối tổ chức của Đảng Cộng sản Liên Xô...
Ký hiệu môn loại: 324.247
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003646
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258tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Nghiên cứu về quá trình hình thành, cơ cấu tổ chức và cách th ức ho ạt đ ộng, vai trò c ủa t ổ chức
hàng phường trong dân tộc Tày, Nùng.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047571
Kho Tra Cứu: TC.003538
74/. LƯU THỊ THANH LÊ. Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Vi ệt Nam / Lưu Thị Thanh Lê. H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 577tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 565-570
Tóm tắt: Giới thiệu các huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam dưới nhiều dạng thức như thần
thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, lời trong nghi lễ... đ ược s ắp x ếp theo các nhóm ngôn ngữ của các tộc
người: Việt - Mường, Tày - Thái, Ka Đai, Môn - Khơ Me, Hmông - Dao, Mã Lai - Đa Đảo, Hán, Tạng - Miến
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047793
Kho Tra Cứu: TC.003698
75/. LƯƠNG VĂN THIẾT. Tri thức dân gian trong chăm sóc s ức kh ỏe c ủa ng ười Thái huyện Con Cuông, tỉnh
Nghệ An / Lương Văn Thiết. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 394tr. : ảnh màu ; 21cm. - (thư mục: tr.379)
Ký hiệu môn loại: 392.0959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047458
Kho Tra Cứu: TC.003425
76/. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên (1930 - 2015) / Phạm Thị Tuyến, Vũ Văn Pho, Đỗ Văn
Tuý.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 352tr. : ảnh ; 24cm
ĐTTS ghi: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, Phụ lục: tr. 340-344. - Thư mục: tr. 345-348
Tóm tắt: Ghi lại quá trình xây dựng và phát triển của Mặt trận T ổ quốc t ỉnh Hưng Yên qua nh ững chặng
đường lịch sử: Đấu tranh giành chính quyền, mở rộng và phát huy s ức mạnh đoàn k ết toàn dân, góp phần khôi
phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hoá xã hội - xã hội, thực hi ện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh
sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá quê hương
Ký hiệu môn loại: 320.959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001498-1499
77/. Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Động (1930 - 2005 ). - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 647tr. : hình ảnh ; 21cm
ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Động
Tóm tắt: Trình bày quá trình hình thành, phát triển, những đóng góp to lớn c ủa Đảng b ộ và nhân dân Kim
Động qua thời kỳ hoạt động bí mật, giàng và giữ chính quyền, qua các cu ộc chi ến tranh gi ải phóng dân tộc, bảo
vệ tổ quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện công cuộc đổi mới dưới s ự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
Ký hiệu môn loại: 324.2597070959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001494
78/. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Mai Động (1930 - 2010 ). - H ưng Yên : Ban ch ấp hành Đ ảng b ộ xã Mai
Động xb, 2012. - 280tr. : hình ảnh ; 19cm
ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Mai Động
Ký hiệu môn loại: 324.2597070959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001489-1491
79/. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Ngọc Thanh (1930 - 2010 ). - H ưng Yên : Ban ch ấp hành Đ ảng bộ xã
Ngọc Thanh xb, 2014. - 292tr. : hình ảnh ; 20cm
ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597070959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001485-1486
Trang 13

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới
80/. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vĩnh Xá (1930 - 2010 ). - Hưng Yên : Ban chấp hành Đ ảng b ộ xã Vĩnh Xá
xb, 2014. - 212tr. : hình ảnh ; 19cm
ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Xá
Ký hiệu môn loại: 324.2597070959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001487-1488
81/. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Xá (1975 - 2015 ). - Hưng Yên : Ban tuyên giáo huyện ủy Kim Động
xb, 2017. - 181tr. : hình ảnh ; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597070959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001492-1493
82/. MA VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà
Văn, 2017. - 21cm
Quyển 4 / Ma Văn Đức, 2017. - 382tr.
Tóm tắt: Giới thiệu 39 bài then cổ Tuyên Quang bằng tiếng Tày như: Phong c ỗ thanh lâm, bách hoa mừa
tàng, bách hoa chèng công, tu vua bếp, vật Da Dưn, vật thoong lan Da Dưn...
Ký hiệu môn loại: 398.809597153
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047616
Kho Tra Cứu: TC.003577
83/. MA VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà
Văn, 2017. - 21cm
Quyển 3 / Ma Văn Đức, 2017. - 363tr.
Tóm tắt: Giới thiệu 39 bài then cổ Tuyên Quang bằng tiếng Tày như: Phong c ỗ thanh lâm, bách hoa mừa
tàng, bách hoa chèng công, tu vua bếp, vật Da Dưn, vật thoong lan Da Dưn...
Ký hiệu môn loại: 398.809597153
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047615
Kho Tra Cứu: TC.003580
84/. MA VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà
Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Ma Văn Đức, 2017. - 440tr.
Tóm tắt: Giới thiệu 39 bài then cổ Tuyên Quang bằng tiếng Tày như: Phong c ỗ thanh lâm, bách hoa mừa
tàng, bách hoa chèng công, tu vua bếp, vật Da Dưn, vật thoong lan Da Dưn...
Ký hiệu môn loại: 398.809597153
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047614
Kho Tra Cứu: TC.003579
85/. MA VĂN ĐỨC. Then cổ Tuyên Quang : Sưu tầm, giới thiệu, dịch nghĩa / Ma Văn Đức. - H. : Nxb. Hội Nhà
Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Ma Văn Đức, 2017. - 412tr.
Tóm tắt: Giới thiệu 39 bài then cổ Tuyên Quang bằng tiếng Tày như: Phong c ỗ thanh lâm, bách hoa mừa
tàng, bách hoa chèng công, tu vua bếp, vật Da Dưn, vật thoong lan Da Dưn...
Ký hiệu môn loại: 398.809597153
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047613
Kho Tra Cứu: TC.003578
86/. MAI THỊ MINH THUY. Tín ngưỡng thờ ông Địa - ông Tà c ủa ng ười Vi ệt ở An Giang / Mai Th ị Minh
Thuy. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 275tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Vi ệt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hóa An Giang và các loại thần đ ất ở An Giang; đ ặc đi ểm, chức năng
của tín ngưỡng thờ cúng ông Địa - ông Tà của người Việt ở An Giang
Ký hiệu môn loại: 390.0959791
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047592
Kho Tra Cứu: TC.003559
87/. MAI ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên c ứu, gi ới thi ệu / Mai Đ ức H ạnh. - H. : Nxb. Hội
Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Mai Đức Hạnh, 2017. - 463tr.
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Ký hiệu môn loại: 398.20959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047491
Kho Tra Cứu: TC.003458
88/. MAI ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên c ứu, gi ới thi ệu / Mai Đ ức H ạnh. - H. : Nxb. Hội
Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 3 / Mai Đức Hạnh, 2017. - 463tr.
Ký hiệu môn loại: 398.20959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047493
Kho Tra Cứu: TC.003460
89/. MAI ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên c ứu, gi ới thi ệu / Mai Đ ức H ạnh. - H. : Nxb. Hội
Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Mai Đức Hạnh, 2017. - 478tr.
Ký hiệu môn loại: 398.20959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047492
Kho Tra Cứu: TC.003459
90/. MAI ĐỨC HẠNH. Văn học dân gian Ninh Bình : Nghiên c ứu, gi ới thi ệu / Mai Đ ức H ạnh. - H. : Nxb. Hội
Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 4 / Mai Đức Hạnh, 2017. - 447tr.
Ký hiệu môn loại: 398.20959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047494
Kho Tra Cứu: TC.003461
91/. MAI ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đ ức H ạnh, Đ ỗ Th ị Bẩy,
Mai Thị Thu Minh. - H. : Sân Khấu, 2017. - 21cm
Quyển 4 / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh, 2017. - 474tr.
Ký hiệu môn loại: 398.90959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047498
Kho Tra Cứu: TC.003465
92/. MAI ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đ ức H ạnh, Đ ỗ Th ị Bẩy,
Mai Thị Thu Minh. - H. : Sân Khấu, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh, 2017. - 351tr.
Ký hiệu môn loại: 398.90959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047495
Kho Tra Cứu: TC.003462
93/. MAI ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đ ức H ạnh, Đ ỗ Th ị Bẩy,
Mai Thị Thu Minh. - H. : Sân Khấu, 2017. - 21cm
Quyển 3 / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh, 2017. - 467tr.
Ký hiệu môn loại: 398.90959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047497
Kho Tra Cứu: TC.003464
94/. MAI ĐỨC HẠNH. Địa danh trong phương ngôn tục ngữ - ca dao Ninh Bình / Mai Đ ức H ạnh, Đ ỗ Th ị Bẩy,
Mai Thị Thu Minh. - H. : Sân Khấu, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Mai Đức Hạnh chủ biên, Đỗ Thị Bẩy, Mai Thị Thu Minh, 2017. - 443tr.
Ký hiệu môn loại: 398.90959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047496
Kho Tra Cứu: TC.003463
95/. Mỡi và vai trò của mỡi trong đời sống tinh thần c ủa người M ường Hòa Bình / B ạch M ỹ Trinh ch ủ biên;
Man Khánh Quỳnh, Bạch Quốc Khánh.... - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu nét độc đáo và vai trò của Mỡi đối với đời sống tinh thần của người Mường; thực trạng,
vai trò của Mỡi trong xã hội đương đại; Đưa ra những đề xuất, ki ến nghị và gi ải pháp giúp bảo tồn và quảng bá
nghi lễ này.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
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Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047522
Kho Tra Cứu: TC.003489
96/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Sức sống của cách mạng tháng M ười Nga trong th ời đ ại ngày nay / Nguyễn Bá
Dương tổng chủ biên. - H. : Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.1 : Vấn đề hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, 2017. - 268tr.
103/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu biểu trong lịch s ử dân
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038694
Kho Mượn: PM.047710-47711
97/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Sức sống của cách mạng tháng M ười Nga trong th ời đ ại ngày nay / Nguyễn Bá
Dương tổng chủ biên. - H. : Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.2 : Vấn đề giải phóng giai cấp, dân tộc và con người / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, 2017. - 248tr.
Ký hiệu môn loại: 305
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038695
Kho Mượn: PM.047712-47713
98/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Sức sống của cách mạng tháng M ười Nga trong th ời đ ại ngày nay / Nguyễn Bá
Dương tổng chủ biên. - H. : Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.3 : Vấn đề xây dựng chế độ kinh tế mới ở Liên Xô và Việt Nam / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, 2017.
- 292tr.
Ký hiệu môn loại: 330.9597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038696
Kho Mượn: PM.047714-47715
99/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Sức sống của cách mạng tháng M ười Nga trong th ời đ ại ngày nay / Nguyễn Bá
Dương tổng chủ biên. - H. : Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.5 : Vấn đề xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, 2017. - 232tr.
Ký hiệu môn loại: 321.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038698
Kho Mượn: PM.047718-47719
100/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Sức sống của cách mạng tháng M ười Nga trong th ời đ ại ngày nay / Nguyễn Bá
Dương tổng chủ biên. - H. : Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.4 : Vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên, 2017. - 236tr.
Ký hiệu môn loại: 355.409597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038697
Kho Mượn: PM.047716-47717
101/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu bi ểu trong l ịch s ử dân tộc Việt
Nam / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Bùi Quang Cường chủ biên, Nguyễn Văn C ẩn.... - H. : Quân đội nhân
dân. - 21cm
T.2 : Từ năm 938 đến năm 1225 / Nguyễn Bá Dương t ổng ch ủ biên, Bùi Quang Sáng ch ủ biên, Nguyễn
Văn Cẩn..., 2017. - 224tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038690
Kho Mượn: PM.047702-47703
102/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam / Nguyễn Bá Dương T ổng ch ủ biên. - H. :
Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.3 : Từ năm 938 đến năm 1505 / Nguyễn Bá Dương Tổng chủ biên, 2017. - 268tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038701
Kho Mượn: PM.047724-47725
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Quân đội nhân dân. - 21cm
T.1 : Từ thế k ỷ thứ III trước công nguyên đ ến tr ước năm 938 / Nguyễn Bá D ương t ổng ch ủ biên, Bùi
Quang Sáng chủ biên, Nguyễn Văn Cẩn..., 2017. - 208tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038689
Kho Mượn: PM.047700-47701
104/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam / Nguyễn Bá Dương T ổng ch ủ biên. - H. :
Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.2 : Từ buổi đầu dựng nước đến năm 938 / Nguyễn Bá Dương Tổng chủ biên, 2017. - 240tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038700
Kho Mượn: PM.047722-47723
105/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu bi ểu trong l ịch s ử dân tộc Việt
Nam / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Bùi Quang Cường chủ biên, Nguyễn Văn C ẩn.... - H. : Quân đội nhân
dân. - 21cm
T.4 : Từ năm 1400 đến năm 1802 / Nguyễn Bá Dương t ổng ch ủ biên, Bùi Quang Sáng ch ủ biên, Nguyễn
Văn Cẩn..., 2017. - 220tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038692
Kho Mượn: PM.047706-47707
106/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam / Nguyễn Bá Dương T ổng ch ủ biên. - H. :
Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.6 : Từ năm 1975 đến năm 2016 / Nguyễn Bá Dương Tổng chủ biên, 2017. - 280tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038704
Kho Mượn: PM.047730-47731
107/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam / Nguyễn Bá Dương T ổng ch ủ biên. - H. :
Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.4 : Từ năm 1505 đến năm 1930 / Nguyễn Bá Dương Tổng chủ biên, 2017. - 280tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038702
Kho Mượn: PM.047726-47727
108/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam / Nguyễn Bá Dương T ổng ch ủ biên. - H. :
Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.5 : Từ năm 1930 đến năm 1975 / Nguyễn Bá Dương Tổng chủ biên, 2017. - 280tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038703
Kho Mượn: PM.047728-47729
109/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu bi ểu trong l ịch s ử dân tộc Việt
Nam / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Bùi Quang Cường chủ biên, Nguyễn Văn C ẩn.... - H. : Quân đội nhân
dân. - 21cm
T.5 : Từ năm 1802 đến năm 1930 / Nguyễn Bá Dương t ổng ch ủ biên, Bùi Quang Sáng ch ủ biên, Nguyễn
Văn Cẩn..., 2017. - 240tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038693
Kho Mượn: PM.047708-47709
110/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự của các danh nhân tiêu bi ểu trong lịch s ử dân tộc Việt
Nam / Nguyễn Bá Dương tổng chủ biên; Bùi Quang Cường chủ biên, Nguyễn Văn C ẩn.... - H. : Quân đội nhân
dân. - 21cm
T.3 : Từ năm 1225 đến năm 1400 / Nguyễn Bá Dương t ổng ch ủ biên, Bùi Quang Sáng ch ủ biên, Nguyễn
Văn Cẩn..., 2017. - 228tr.
Ký hiệu môn loại: 355.009597
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038691
Kho Mượn: PM.047704-47705
111/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tư tưởng nhân văn quân sự Việt Nam / Nguyễn Bá Dương T ổng ch ủ biên. - H. :
Quân đội Nhân dân. - 21cm
T.1 : Một số vấn đề cơ bản về tư tưởng nhân văn quân s ự Vi ệt Nam và đ ịnh h ướng phát tri ển trong thời kỳ
mới / Nguyễn Bá Dương Tổng chủ biên, 2017. - 276tr.
Tóm tắt: Trình bày một vài nét về điều kiện tự nhiên và đặc điểm sông nước đồng bằng Nam Bộ; đặc
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038699
Kho Mượn: PM.047720-47721
112/. Nguyễn Bình trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Vi ệt Nam. - H. : Quân đ ội Nhân dân, 2004. 348tr. : hình ảnh ; 21cm
ĐTTS ghi: Đồng hương Hải Phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết tưởng niệm ghi công trung tướng Nguyễn Bình-trung t ướng đầu tiên của
quân đội nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp
Ký hiệu môn loại: 355.0092
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001473
113/. NGUYỄN CHÍ BỀN. Văn hóa dân gian Bến Tre / Nguyễn Chí Bền. - H. : Nxb. M ỹ thu ật, 2017. - 266tr. ;
21cm
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về tiến trình lịch sử phát triển, văn hóa phi vật thể t ỉnh Bển Tre
Ký hiệu môn loại: 398.0959785
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047591
Kho Tra Cứu: TC.003558
114/. NGUYỄN DOÃN HƯƠNG. Phong tục tập quán của người Tày Thanh ở Nghệ An / Nguyễn Doãn Hương.
- H. : Mỹ thuật, 2017. - 338tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr.329 - 333
Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên và con người; phong tục tập quán tín ngưỡng của người Tày Thanh ở
Nghệ An
Ký hiệu môn loại: 390.0959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047515
Kho Tra Cứu: TC.003482
115/. NGUYỄN HẰNG PHƯƠNG. Một số loại hình nghệ thuật dân gian dân tộc thi ểu s ố mi ền núi phía bắc /
Nguyễn Hằng Phương, Phạm Văn Vũ đồng chủ biên. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 700tr. : ảnh ;
21cm
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề khái quát về miền núi phía Bắc và một số loại hình ngh ệ thu ật dân gian
dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.8095971
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047799
Kho Tra Cứu: TC.003712
116/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Mùa nước nổi trong đời sống văn hóa đồng bằng sông C ửu Long / Nguyễn Hữu
Hiếu. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 271tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu mấy nét về mùa nước nổi ở đồng bằng sông Cửu Long; nơi ăn chốn ở trong mùa nước
nổi; các hoạt động kinh tế, đi lại vận chuyển và đấu tranh bảo vệ tổ quốc trong mùa n ước nổi...
Ký hiệu môn loại: 390.095978
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047525
Kho Tra Cứu: TC.003492
117/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Sông nước trong đời sống văn hóa Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu. - H. : M ỹ thuật,
2017. - 578tr. : ảnh màu ; 21cm
thư mục: tr566 -570
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gian về sông nước đưa vào cuộc sống và trong đời sống văn hoá tinh thần
Ký hiệu môn loại: 306.095977
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047543
Kho Tra Cứu: TC.003510
118/. NGUYỄN HỮU HIẾU. Tục thờ bà Chúa Xứ - ngũ hành và nghi lễ bóng rỗi Nam Bộ / Nguyễn Hữu Hiếu.
- H. : Mỹ thuật, 2017. - 271tr. ; 21cm
thư mục: tr265- 266
Tóm tắt: Tìm hiểu tín ngưỡng Pô Inư Nagar của người Chàm đến tục thờ bà Chúa Xứ ở Nam b ộ. Quan
niệm dân gian về thuyết âm dương ngũ hành đến tục thờ ngũ hành. Giới thiệu nghi lễ bóng rỗi ở Nam bộ...
Ký hiệu môn loại: 398.095977
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047542
Kho Tra Cứu: TC.003509
119/. NGUYỄN HỮU NHÀN. Văn hóa dân gian dân t ộc Dao ở Phú Thọ / Nguyễn H ữu Nhàn, Ph ạm Th ị Thiên
Nga. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Viết về nguồn gốc, tổ chức xã hội, phương thức hoạt động kinh tế, nếp sống và những phong tục,
tập quán...của người Dao ở Phú Thọ.
Ký hiệu môn loại: 390.0959721
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047531
Kho Tra Cứu: TC.003498
120/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Tr ọng. - H. : Chính tr ị Quốc
gia. - 24cm
T.2 : 2015-2017 / Nguyễn Phú Trọng, 2017. - 636tr.
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003645
121/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững bước trên con đường đổi mới / Nguyễn Phú Tr ọng. - H. : Chính tr ị Quốc
gia. - 24cm
T.1 : 2011-2014 / Nguyễn Phú Trọng, 2017. - 823tr.
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003686
122/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng v ượt qua / Nguyễn Phú
Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003731
123/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. Việt Nam -Lào sự gắn bó xuyên thời gian : Nh ững nét t ương đ ồng v ề chính
trị, lịch sử, văn hóa từ cổ đại đến hiện đại / Nguyễn Ph ương Liên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. 394tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 279-394
Tóm tắt: Trình bày những điểm tương đồng trong truyền thuyết lập quốc của hai nước Vi ệt Nam và Lào; cơ
sở hình thành sự đoàn kết qua những nét tương đồng trong văn hoá dân gian, lịch sử d ựng nước gắn liền với giữ
nước của Việt Nam và Lào; sự gắn bó của hai nước trong cuộc kháng chi ến chống thực dân Pháp và đế quốc M ỹ.
Ký hiệu môn loại: 327.5970594
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003589
124/. NGUYỄN PHƯƠNG THẢO. Tri thức dân gian của người Việt ở mi ền núi / Nguyễn Ph ương Th ảo. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 198tr. : bảng ; 21cm. - (Thư mục: tr.195-196)
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về Hà Giang - môi trường thể hiện tri thức dân gian c ủa ng ười Vi ệt t ừ đ ồng bằng lên
miền núi; tri thức dân gian của người Việt trong thích ứng với môi trường tự nhiên, với các quan hệ xã hội...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
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Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047569
Kho Tra Cứu: TC.003536
125/. NGUYỄN QUANG KHẢI. Văn hóa dân gian làng Xuân H ội : Tìm hi ểu và gi ới thi ệu / Nguy ễn Quang
Khải. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 195tr. ; 21cm
Thư mục: tr.185
Tóm tắt: Tìm hiểu và giới thiệu về văn hóa dân gian làng Xuân Hội, xã L ạc V ệ, huyện Tiên Du, t ỉnh Bắc
Ninh
Ký hiệu môn loại: 390.0959727
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047476
Kho Tra Cứu: TC.003443
126/. NGUYỄN QUANG LÊ. Tìm hiểu bản sắc văn hóa dân t ộc qua l ễ h ội truyền th ống ng ười Vi ệt / Nguyễn
Quang Lê. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 694tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm về văn hóa và bản sắc văn hóa dân t ộc; khái ni ệm về l ễ h ội dân gian truyền
thống; sự giao lưu, tiếp biến văn hóa, quy luật vận động và phát triển c ủa văn hóa, các yếu t ố nội sinh và ngoại
sinh trong văn hóa dân tộc...
Ký hiệu môn loại: 394.269597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047576
Kho Tra Cứu: TC.003543
127/. NGUYỄN QUANG THUẤN. Cải cách doanh nghi ệp nhà n ước ở Vi ệt Nam sau 30 năm đ ổi m ới; Thực
trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Thu ấn ch ủ biên. - H. : Khoa h ọc xã h ội, 2017. - 338tr. ;
21cm
Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học cho Vi ệt Nam. Thực
trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2014. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy
cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn
2015-2025
Ký hiệu môn loại: 338.709597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003587
128/. NGUYỄN QUANG TUỆ. Câu đố Jrai và Bahnar / Nguyễn Quang Tu ệ sưu t ầm gi ới thi ệu. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2017. - 514tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.60959762
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047471
Kho Tra Cứu: TC.003438
129/. NGUYỄN QUANG VINH. Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh s ưu t ầm, biên khảo. H. : Mỹ Thuật, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Nguyễn Quang Vinh sưu tầm, biên khảo, 2017. - 435tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về sự hình thành làng Vạn Ninh, những đặc trưng về phong t ục, tập quán, lễ
hội dân gian, nghề truyền thống, tri thức dân gian...
Ký hiệu môn loại: 398.0959729
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047601
Kho Tra Cứu: TC.003568
130/. NGUYỄN QUANG VINH. Văn hóa dân gian làng Vạn Ninh / Nguyễn Quang Vinh s ưu t ầm, biên khảo. H. : Mỹ Thuật, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Nguyễn Quang Vinh Sưu tầm, biên khảo, 2017. - 460tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu khái quát về sự hình thành làng Vạn Ninh, những đặc trưng về phong t ục, tập quán, lễ
hội dân gian, nghề truyền thống, tri thức dân gian...
Ký hiệu môn loại: 398.0959729
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047600
Kho Tra Cứu: TC.003567
131/. NGUYỄN THANH MỪNG. Văn hóa dân gian mi ền đất Võ / Nguyễn Thanh Mừng. - H. : Sân khấu, 2017.
- 125tr. ; 21cm
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ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu về miền đất võ trời văn Bình Định; nghi lễ Bàu Đá, chỉ thêu nên g ấm; t ư duy Bình
Định; số phận một anh hùng dân gian; số mệnh văn hóa c ủa sông nước vùng kinh thành x ưa ở Bình Định; khi
những nhịp cầu văn hóa đổ gãy; phù sa nhân nghĩa
Ký hiệu môn loại: 390.0959754
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047499
Kho Tra Cứu: TC.003466
132/. NGUYỄN THẾ KỶ. Lý luận văn hóa, văn nghệ Việt Nam -Nền tảng và phát tri ển / Nguyễn Th ế Kỷ. - H. :
Chính trị Quốc gia, 2017. - 400tr. ; 22cm
Tóm tắt: Bao gồm các bài viết, bài phỏng vấn của tác gi ả về: Lý lu ận văn ngh ệ mácxít - n ền t ảng của hệ
thống lý luận văn nghệ Việt Nam; đường lối văn nghệ của Đảng - Cơ sở để xây dựng nền lý lu ận văn nghệ Việt
Nam; đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng thời kỳ đổi mới...
Ký hiệu môn loại: 306.09597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003650
133/. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC. Tục lệ hôn nhân của người H'Mông Hoa / Nguyễn Thị Bích Ng ọc. - H. :
Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 251tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày lịch sử tộc người và địa bàn cư trú, đời sống văn hóa của người H'Mông Hoa ở Lào Cai;
tục lệ hôn nhân truyền thống như: cách thức tìm hiểu nhau, cách l ựa ch ọn b ạn đ ời, đ ộ tu ổi k ết hôn, các quy tắc
hôn nhân....
Ký hiệu môn loại: 392.509597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047572
Kho Tra Cứu: TC.003539
134/. NGUYỄN THỊ DUNG. Sự biến đổi của nhân vật thần thánh t ừ thần tho ại đ ến c ổ tích th ần kỳ Vi ệt Nam :
Nghiên cứu / Nguyễn Thị Dung. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 659tr. ; 21cm
thư mục; tr639- 654
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047555
Kho Tra Cứu: TC.003522
135/. NGUYỄN THỊ DUNG. Thế giới mộng ảo trọng truyện cổ tích Vi ệt Nam : Kh ảo sát, nghiên c ứu / Nguyễn
Thị Dung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 199tr. ; 21cm
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047565
Kho Tra Cứu: TC.003532
136/. NGUYỄN THỊ DUNG. Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện c ổ tích th ần kỳ các dân t ộc Vi ệt Nam /
Nguyễn Thị Dung nghiên cứu, tìm hiểu. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Nguyễn Thị Dung nghiên cứu, tìm hiểu, 2017. - 700tr.
Tóm tắt: Bảng phụ lục liệt kê khảo sát 250 nhân vật kỳ ảo trong truyện c ổ tích th ần kỳ các dân t ộc Việt
Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047487
Kho Tra Cứu: TC.003454
137/. NGUYỄN THỊ DUNG. Thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện c ổ tích th ần kỳ các dân t ộc Vi ệt Nam /
Nguyễn Thị Dung nghiên cứu, tìm hiểu. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Nguyễn Thị Dung nghiên cứu, tìm hiểu, 2017. - 412tr.
Tóm tắt: Tổng quan chung về tình hình nghiên cứu thế giới nhân vật kỳ ảo trong truyện c ổ tích thần kỳ các
dân tộc Việt Nam;Những vấn đề lý thuyết, khảo sát và mô tả, phương th ức phản ánh th ế giới nhân vật kỳ ảo
trong quan niệm nghệ thuật và nghệ thuật dựng truyện.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047486
Kho Tra Cứu: TC.003453
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138/. NGUYỄN THỊ HOA. Thơ ca dân gian người Hà Nhì ở Lào Cai / Nguyễn Thị Hoa. - H. : Nxb. M ỹ thuật,
2017. - 211tr. ; 21cm
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.208909597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047589
Kho Tra Cứu: TC.003556
139/. NGUYỄN THỊ HÒA. Văn hóa ẩm thực của người Ê Đê M'Dhur ở Việt Nam / Nguyễn Th ị Hòa. - H. : Mỹ
Thuật, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Nguyễn Thị Hòa, 2017. - 598tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa ẩm thực truyền thống của người Ê đê với nguồn nguyên li ệu ẩm thực từ rừng
và từ nền kinh tế nương rẫy;Nghiên cứu môi trường, nhu cầu và đặc trưng bản sắc văn hóa ẩm thực của người Ê
đê M' Dhur.
Ký hiệu môn loại: 394.109597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047603
Kho Tra Cứu: TC.003570
140/. NGUYỄN THỊ HÒA. Văn hóa ẩm thực của người Ê Đê M'Dhur ở Việt Nam / Nguyễn Th ị Hòa. - H. : Mỹ
Thuật, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Nguyễn Thị Hòa, 2017. - 458tr.
Tóm tắt: Nghiên cứu văn hóa ẩm thực truyền thống của người Ê đê với nguồn nguyên li ệu ẩm thực từ rừng
và từ nền kinh tế nương rẫy.
Ký hiệu môn loại: 394.109597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047602
Kho Tra Cứu: TC.003569
141/. NGUYỄN THỊ HẢI PHƯỢNG. Bóng rỗi và chặp địa nàng trong tín ngưỡng th ờ M ẫu c ủa ng ười Việt ở
Nam bộ / Nguyễn Thị Hải Phượng. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 351tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và vị trí của bóng rỗi và chắp địa nàng trong nghi lễ th ờ M ẫu ở Nam bộ; đặc
trưng văn hóa thể hiện trong hình thức và nội dung của bóng rỗi, chắp địa nàng.
Ký hiệu môn loại: 398.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047552
Kho Tra Cứu: TC.003499
142/. NGUYỄN THỊ LAN. Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình theo pháp lu ật hình s ự Vi ệt Nam /
Nguyễn Thị Lan. - H. : Tư pháp, 2017. - 256tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 345.597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038705-38706
Kho Mượn: PM.047732-47733, PM.047735
143/. NGUYỄN THỊ LAN. Đời sống của ông, bà Đòng ở phường Bình An (thị xã Dĩ An, t ỉnh Bình Dương) /
Nguyễn Thị Lan. - H. : M ỹ thuật, 2017. - 184tr. ; 21cm
thư mục: tr.125
Tóm tắt: Tìm hiểu về đời sống của ông , bà đồng ở phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương
Ký hiệu môn loại: 398.20959772
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047461
Kho Tra Cứu: TC.003428
144/. NGUYỄN THỊ LAN ANH. Nâng cao vai trò của công đoàn trong vi ệc thực hi ện quyền l ợi đ ảm bảo, phúc
lợi tốt hơn cho đoàn viên và người lao động / Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Kim Thanh biên so ạn. - H. : Lao động,
2017. - 332tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038707
Kho Mượn: PM.047736-47737
145/. NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT. Tri thức dân gian của người Chăm về dinh d ưỡng c ủa ph ụ nữ giai đoạn
mang thai, cho con bú / Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - H. : M ỹ thu ật, 2017. - 232tr. : ảnh màu ; 21cm. - (Thư mục:
tr.229-230)
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
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Tóm tắt: Khuynh hướng lý thuyết và cách tiếp cận trong nghiên cứu nhân học dinh dưỡng trên thế giới và ở
Việt Nam; Tổng quan nghiên cứu và khái quát về người Chăm ở Việt Nam và Tây Ninh; tri th ức dân gian trong
sinh đẻ với dinh dưỡng của phụ nữ Chăm giai đoạn mang thai cho con bú; các yếu t ố xã hội tác động đến dinh
dưỡng của phụ nữ Chăm giai đoạn mang thai cho con bú.
Ký hiệu môn loại: 390.0959772
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047570
Kho Tra Cứu: TC.003537
146/. NGUYỄN THỊ MINH TÚ. Văn hóa ẩm thực của người Lào ở Lai Châu / Nguyễn Th ị Minh Tú. - H. : Sân
khấu, 2017. - 263tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Lào; các vấn đề về ẩm thực của người Lào như: tiêu chí phân
loại ẩm thực, món ăm truyền thống, các loại đồ uống, đồ hút, cung cách ứng x ử trong văn hóa ẩm thực của họ...;
phong tục tập quán liên quan trong ăn uống.
Ký hiệu môn loại: 394.109597173
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047527
Kho Tra Cứu: TC.003494
147/. NGUYỄN THỊ NGUYỆT. Lễ hội cầu an, cầu siêu của người Hoa ở Đồng Nai / Nguyễn Thị Nguyệt. - H. :
Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 267tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày vấu trúc và quy trình lễ hội cầu an,c ầu siêu c ủa ng ười Hoa ở Đồng Nai; nh ững yến tố
văn hóa trong lễ hội này.
Ký hiệu môn loại: 394.26959775
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047519
Kho Tra Cứu: TC.003486
148/. NGUYỄN THỊ NGÂN. Nhận diện di sản văn hóa dân t ộc Ch ứt ở Qu ảng Bình / Nguyễn Th ị Ngân chủ
biên. - H. : Sân khấu, 2017. - 395tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về địa lý, lịch sử, kinh tế và phong tục tập quán của nhóm dân tộc Chứt tại Quảng Bình.
Ký hiệu môn loại: 306.0959745
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047526
Kho Tra Cứu: TC.003493
149/. NGUYỄN THỊ NGÂN. Văn hóa dân gian người Ơ Đu / Nguyễn Thị Ngân chủ biên. - H. : Sân khấu, 2017.
- 330tr. ; 21cm. - (ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)
Tóm tắt: Khái quát về môi trường, dân số, nguồn gốc dân tộc Ơ Đu; Tri thức dân gian; Văn hóa vật thể, phi
vật thể của dân tộc Ơ Đu
Ký hiệu môn loại: 390.0959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047500
Kho Tra Cứu: TC.003467
150/. NGUYỄN THỊ NHUNG. Tìm hiểu truyện Ba Phi vùng Tây Nam Cà Mau T ừ góc nhìn văn hóa Nam Bộ /
Nguyễn Thị Nhung. - H. : Nxb.M ỹ thuật, 2017. - 260tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Vi ệt Nam)
Ký hiệu môn loại: 398.20959796
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047583
Kho Tra Cứu: TC.003550
151/. NGUYỄN THỊ SONG HÀ. Văn hóa tinh thần của người Mường / Nguyễn Thị Song Hà. - H. : Sân khấu,
2017. - 479tr. ; 21cm
Tóm tắt: Viết về đời sống văn hóa tinh thần của người Mường ở Việt Nam trên một số phương di ện như lễ
hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng dân gian, nghi lễ trong chu kỳ vòng đời.
Ký hiệu môn loại: 390.0959719
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047528
Kho Tra Cứu: TC.003495
152/. NGUYỄN THỊ TRÀ GIANG. Hỏi -đáp pháp luật về sử dụng năng l ượng tiết ki ệm và hi ệu qu ả / Nguyễn
Thị Trà Giang chủ biên. - H. : Công thương, 2018. - 203tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 333.7909597
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038672
Kho Mượn: PM.047662-47663
153/. NGUYỄN THỊ VIỆT THANH. Nguồn nhân lực nữ trí thức Vi ệt Nam trong sự nghi ệp công nghi ệp hóa,
hiện đại hóa / Nguyễn Thị Việt Thanh chủ biên ; Đặng Thị Vân Chi, Tr ần Th ị Minh Đ ức, Bùi Th ị Hồng Thái. H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 560tr. ; 24cm
Thư mục: 474-496. - Phụ lục: 497-559
Tóm tắt: Trình bày khái niệm, cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu nguồn nhân l ực n ữ trí th ức Việt
Nam; khái quát về nữ trí thức Việt Nam từ quá khứ và hiện tại, nữ trí thức với các ho ạt đ ộng ngh ề nghiệp, công
tác quản lý, lãnh đạo, với gia đình, hệ giá trị và vấn đề bình đẳng gi ới; phát huy ngu ồn nhân lực nữ trí thức Việt
Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập
Tóm tắt: Phân tích nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030; những thành tựu đạt Ký hiệu
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047794
Kho Tra Cứu: TC.003696
154/. NGUYỄN TRƯỜNG GIANG. Văn hoá ruộng bậc thang của người H'Mông, Dao ở huyện Sa Pa, tỉnh Lào
Cai : Tìm hiểu và giới thiệu / Nguyễn Trường Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 351tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 321-344
Tóm tắt: Khái quát về ruộng bậc thang ở Việt Nam; điều kiện tự nhiên - đặc đi ểm ng ười Hmông và người
Dao ở Sa Pa; tri thức dân gian, nghi thức, tín ngưỡng trong quá trình khai kh ẩn - canh tác ru ộng bậc thang; bảo
tồn giá trị và phát huy lợi thế của ruộng bậc thang
Ký hiệu môn loại: 390.09597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047508
Kho Tra Cứu: TC.003475
155/. NGUYỄN TRẦN BẠT. Gạo và sạn : Bình luận và đối thoại / Nguyễn Trần B ạt. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn,
2016. - 511tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 303.49597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047817, PM.047827
156/. NGUYỄN TRẦN BẠT. Tình thế và giải pháp : Đối thoại / Nguyễn Tr ần B ạt. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn,
2015. - 592tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 303.49597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047829
157/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Xây dựng và lãnh đạo, chỉ đạo t ổ ch ức th ực hi ện Ngh ị quyết c ủaBan Chấp
hành Trung ương đáp ứng yêu cầu thời kỳ phát tri ển mới / Nguyễn Vi ết Thông ch ủ biên. - H. : Chính trị Quốc
gia, 2018. - 176tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 163-170
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng và lãnh đạo, ch ỉ đ ạo tổ ch ức thực hiện
nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương. Thực trạng công tác và những gi ải pháp đ ổi mới việc xây dựng và
lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Ch ấp hành Trung ương t ừ đ ại hội lần thứ X của Đảng
(2006) đến nay.
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003592
158/. NGUYỄN VĂN BÌNH. Pháp luật về đối thoại xã hội trong quan h ệ lao đ ộng c ủa kinh t ế th ị tr ường -Một
số vấn đề lý luận / Nguyễn Văn Bình. - H. : Lao động, 2017. - 240tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038712
Kho Mượn: PM.047746-47747
159/. NGUYỄN VĂN CƯƠNG. Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp lu ật đ ến năm 2030 / Nguyễn Văn Cương
chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 283tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 273-279
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được; những hạn chế, bất cập còn tồn tại của hệ thống pháp luật Việt Nam về nền kinh tế th ị trường, bảo đảm an
sinh xã hội và bảo vệ môi trường; thực trạng về tổ chức bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ ngĩa; về quyền
con người, quyền công dân...
Ký hiệu môn loại: 349.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003586
160/. NGUYỄN VĂN KẾ. May ngần byoóc láp : Truyện thơ dân gian dân tộc Tày / Nguyễn Văn K ế. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2017. - 239tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047547
Kho Tra Cứu: TC.003514
161/. NGUYỄN VĂN KỂ. Kình Lương pyạ po / Nguyễn Văn Kể sưu t ầm, dịch. - H. : Nxb. H ội Nhà văn, 2017.
- 231tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047481
Kho Tra Cứu: TC.003448
162/. NGUYỄN VĂN LỢI. Thực phẩm và an toàn thực phẩm / Nguyễn Văn Lợi. - H. : Nxb. Bách khoa Hà Nội,
2018. - 335tr. ; 27cm
Thư mục: tr. 333-335
Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về thực phẩm, an toàn thực phẩm, thành ph ần hoá h ọc của thực
phẩm, chỉ tiêu chất lượng, cách lựa chọn thực phẩm và các biện pháp bảo quản thực ph ẩm; các loại thực phẩm và
phụ gia thực phẩm, đặc tính lý hoá và liều lượng phụ gia sử dụng trong thực phẩm
Ký hiệu môn loại: 363.19
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003976
Kho Mượn: PM.047762-47763
163/. NGUYỄN VĂN PHÚC. Công nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp phát tri ển trong giai đo ạn tới /
Nguyễn Văn Phúc. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 510tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm
Thư mục: tr. 503-508
Tóm tắt: Trình bày khái quát về tiềm năng và chính sách phát tri ển công nghi ệp c ủa Vi ệt Nam. Những cơ
hội, thách thức cùng các đề xuất giải pháp phát triển công nghiệp Việt Nam trong giai đo ạn tới
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003692
164/. NGUYỄN VŨ TÙNG. Con đường tơ lụa trên biển cho thế k ỷ XXI của Trung Qu ốc và đ ối sách c ủa Việt
Nam : Sách tham khảo / Nguyễn Vũ Tùng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 255tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 241-252
Tóm tắt: Trình bày nội dung, mục tiêu, ý đồ chiến lược của sáng kiến con đường tơ lụa trên bi ển thế kỷ XXI
của Trung Quốc; Triển khai con đường tơ lụa trên biển và phản ứng của các nước; đánh giá và đề xuất một số đối
sách của Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 327.51
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003703
165/. NGÔ THẮNG LỢI. Mô hình tăng trưởng kinh tế Vi ệt Nam - Thực trạng và đ ịnh h ướng đ ến năm 2030 /
Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 304tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 291-298
Tóm tắt: Trình bày hệ thống cơ sở các khung lý thuyết về mô hình tăng tr ưởng kinh t ế; mục tiêu, phương
thức thực hiện và những tác động của tăng trưởng đến đối tượng hưởng lợi; thực tr ạng tăng trưởng kinh tế hiện
nay ở Việt Nam và những giải pháp thực hiện mô hình tăng trưởng kinh tế ở nước ta đến năm 2030
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047797
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166/. NGÔ VĂN BAN. Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam : Dân tộc Kinh (Vi ệt) / Ngô Văn Ban. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 21cm
Tập 4 - Quyển 2 / Ngô Văn Ban, 2017. - 560tr.
Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Vi ệt Nam th ể hi ện qua nh ững ngôn từ, qua
những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố...
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047611
Kho Tra Cứu: TC.003575
167/. NGÔ VĂN BAN. Chân dung con người qua cái nhìn Việt Nam : Dân tộc Kinh (Vi ệt) / Ngô Văn Ban. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 21cm
Tập 4 - Quyển 1 / Ngô Văn Ban, 2017. - 576tr.
Tóm tắt: Giới thiệu văn học dân gian về chân dung con người Vi ệt Nam th ể hi ện qua nh ững ngôn từ, qua
những câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ và câu đố...
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047610
Kho Tra Cứu: TC.003574
168/. NGÔ VĂN LỆ. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính tr ị qu ốc gia s ự thật, 2017. - 10
t ập
Tập 7 : Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa / Ngô Văn Lệ chủ biên, 2017. - 551tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa vùng đất Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 306.6095977
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003668
169/. Người Bru - Vân Kiều ở Việt Nam = The Bru - Vân Kiều in Viet Nam. - H. : Thông T ấn, 2017. - 170tr :
ảnh màu ; 20cm
Thư mục: tr.170
Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh và bài viết phản ánh những nét cơ bản nhất về đời sống xã hội, vật chất
cũng như văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người Bru - Vân Kiều.
Ký hiệu môn loại: 305.89593
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047796
Kho Tra Cứu: TC.003700
170/. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo t ư t ưởng, đ ạo đ ức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2016. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 296tr. : tranh màu ; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân đi ển hình trong phong trào học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá,
xã hội, quốc phòng, an ninh...
Ký hiệu môn loại: 302
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003597
171/. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo t ư t ưởng, đ ạo đ ức, phong cách Hồ Chí
Minh năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 228tr. : tranh màu ; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về những tấm gương tập thể, cá nhân đi ển hình trong phong trào học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2017 trên các lĩnh vực: Xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá,
xã hội, quốc phòng, an ninh...
Ký hiệu môn loại: 302
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003619
172/. Những điều cần biết về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. - H. : Công Thương, 2017. - 214tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 343.59707
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038720
Kho Mượn: PM.047804
Trang 26

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới
173/. NÔNG PHÚC TƯỚC. Then bách hoa bách điểu bắt ve sầu / Nông Phúc Tước chủ biên ; Nguyễn Duy Vất,
Nông Quốc Hưng, Nguyễn Phán. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 254tr. ; 21cm
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.909597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047566
Kho Tra Cứu: TC.003533
174/. PAULSON, HENRY M.. Bàn về Trung Quốc - Tiết lộ của người trong cuộc v ề siêu cường kinh t ế mới :
Sách tham khảo / Henry M. Paulson ; Vũ Hoàng Linh dịch.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 646tr. ; 24cm
Tên sách tiếng Anh: Dealing with China : An insider unmasks the new economic superpower
Tóm tắt: Trình bày khái quát quá trình cải cách kinh tế của Trung Qu ốc t ừ nh ững năm 1990 đ ến nay giúp
chúng ta hiểu thêm về chính sách kinh tế và các vấn đ ề kinh t ế c ủa n ước M ỹ th ời gian qua, nhất là những quan
hệ kinh tế có liên quan trực tiếp đến Trung Quốc
Ký hiệu môn loại: 330.951
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003595
175/. PHAN THỊ HẰNG. Lễ cấp sắc và tang ma của người Dao Tuyển ở Bảo Thắng(Lào Cai) : Tìm hiểu, giới
thiệu / Phan Thị Hằng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 214tr. ; 21cm
thư mục; tr205- 210
Tóm tắt: Khái quát về người Dao Tuyển ở Bảo Thắng( Lào Cai) .Tìm hi ểu v ề l ễ c ấp s ắc và tang ma của
người Dao Tuyển, những giá trị trong lễ cấp sắc và tang ma của tộc người này.....
Ký hiệu môn loại: 395.209597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047553
Kho Tra Cứu: TC.003520
176/. PHAN THỊ HỒNG. Giông thử thách. Sử thi Ba na : Sưu tầm, gi ới thi ệu / Phan Thị H ồng. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2017. - 339tr. ; 21cm
thư mục: tr.335 - 336
Ký hiệu môn loại: 398.20959761
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047478
Kho Tra Cứu: TC.003445
177/. PHAN THỊ KIM. Văn hóa duyên hải Đà Nẵng / Phan Thị Kim. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 259tr. ; 21cm
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về vùng duyên hải Đà Nẵng; văn hóa vật th ể và phi v ật th ể c ủa vùng duyên
hải Đà Nẵng
Ký hiệu môn loại: 398.0959751
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047590
Kho Tra Cứu: TC.003557
178/. PHAN THỊ PHƯƠNG. Trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục ng ười Lự ở Lai Châu / Phan Thị
Phương. - H. : Nxb.Mỹ thuật, 2017. - 155tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ dânn gian Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu về trang phục và nghệ thuật trang trí trên trang phục c ủa người Lự ở Lai Châu
Ký hiệu môn loại: 39109597173
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047581
Kho Tra Cứu: TC.003548
179/. PHAN TRUNG LÝ. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế nhân dân thực hiện quyền l ực Nhà nước bằng dân chủ
trực tiếp- Cơ sở lý luận và thực tiễn / Phan Trung Lý, Đặng Xuân Ph ương đ ồng ch ủ biên. - H. : Chính trị Quốc
gia, 2017. - 446tr. ; 24cm
Tóm tắt: Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế Nhân dân thực hi ện quyền l ực c ủa Nhà nước bằng
dân chủ trực tiếp; những ưu điểm, hạn chế, thuận lợi và thách thức đặt ra với vi ệc th ực hi ện quyền lực Nhà nước
bằng dân chủ trực tiếp của nhân dân.
Ký hiệu môn loại: 320.1
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003628
180/. PHAN ÁNH TUYẾT. Sổ tay pháp luật lao động và công đoàn dùng cho công nhân lao động trong
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các doãnh nghiệp / Phan Ánh Tuyết biên soạn. - H. : Lao động, 2017. - 500tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038648
Kho Mượn: PM.047607-47608
181/. Phát triển kinh tế và những chính sách về an sinh xã hội ở Việt Nam. - H. : Lao đ ộng Xã h ội, 2018. - 199tr.
; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những chính sách phát triển kinh tế- xã h ội ở Vi ệt Nam; những n ội dung c ơ b ản của
chính sách an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian qua và một số chính sách an sinh xã h ội m ới nhất
Ký hiệu môn loại: 362.9597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038674
Kho Mượn: PM.047666-47667
182/. Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020. - H. : Nxb.Hồng Đức,
2018. - 399tr. ; 21cm
Tóm tắt: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015; ph ương hướng,
nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2016-2020 và cách tổ chức thực hi ện.
Ký hiệu môn loại: 300.9597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038673
Kho Mượn: PM.047664-47665
183/. PHẠM BÁ KHIÊM. Văn hóa dân gian Lâm Thao / Phạm Bá Khiêm chủ biên ; Nguyễn H ữu Lân, Nguyễn
Mạnh Hách, Lê Tượng,... tìm hiểu, nghiên cứu và giới thi ệu. - H. : Nxb. H ội Nhà văn, 2017. - 607tr. ; 21cm. (Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam)
Tóm tắt: Tổng quan về Lâm Thao; văn hóa dân gian; hương ước làng xã
Ký hiệu môn loại: 390.0959721
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047472
Kho Tra Cứu: TC.003439
184/. PHẠM TẤN THIÊN. Tín ngưỡng thờ cúng âm hồn của cư dân ven bi ển Qu ảng Ngãi d ưới góc nhìn văn
hóa / Phạm Tấn Thiên. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 198tr. ; 21cm
Tóm tắt: Phân tích, tìm hiểu những đặc trưng của tín ngưỡng thờ cúng âm hồn ở Quảng Ngãi. Đưa ra những
giải pháp về mặt quản lý, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của tín ngưỡng này.
Ký hiệu môn loại: 398.0959753
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047517
Kho Tra Cứu: TC.003484
185/. PHẠM VĂN LINH. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại
học, cao đẳng / Phạm Văn Linh chủ biên ; Lưu Văn An, Hoàng Anh, Hoàng Chí Bảo,... biên soạn. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2017. - 571tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tuyển chọn các bài nghiên cứu về đổi mới, nâng cao ch ất l ượng đào t ạo gi ảng viên lý luận chính
trị; đổi mới nội dung và phương pháp nhằm nâng cao chất lượng gi ảng dạy, h ọc t ập các môn lý luận chính trị
trong các trường đại học, cao đẳng
Ký hiệu môn loại: 320.071
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047792
186/. PHẠM VĂN THÀNH. Cầu lộc Thánh Mẫu tại Phủ Tây Hồ - Hà Nội / Phạm Văn Thành, Nguyễn Thị Kim
Oanh. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 174tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu quần thể không gian tín ngưỡng phủ Tây Hồ; cộng đồng những người c ầu lộc Thánh
Mẫu; các hình thức cầu lộc Thánh Mẫu; cầu lộc Thánh Mẫu nhìn từ góc độ đời sống văn hóa - xã hội và tâm linh
Ký hiệu môn loại: 398.0959731
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047469
Kho Tra Cứu: TC.003436
187/. PHẠM ĐÀO THỊNH. Nguyễn An Ninh -Nhà tư tưởng tiêu biểu đầu thế k ỷ XX ở Nam Bộ / Phạm
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Đào Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - tr.328 ; 24cm
Thư mục: tr.318-325
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp, điều kiện và tiền đề hình thành tư tưởng c ủa Nguyễn An Ninh;
quá trình hình thành, phát triển và nội dung chủ yếu trong tư tưởng c ủa ông; trình bày nh ững đ ặc điểm cơ bản,
giá trị và ảnh hưởng xã hội từ tư tưởng của ông.
Tóm tắt: Tập hợp những văn bản pháp luật về cán bộ công chức viên chức và nhưng quy định về tiêu
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003629
188/. PRIESS, DAVID. Báo cáo mật của Tổng thống : Chuyện chưa kể về các báo cáo tình báo v ắn t ắt gửi đến
các tổng thống Mỹ : Sách tham khảo / David Priess ; Mạnh Cường dịch. - H. : Chính trị Qu ốc gia, 2017. - 597tr. ;
24cm
Tóm tắt: Cung cấp các thông tin hữu ích về những điều xảy ra hằng ngày trong việc điều hành đất nước của
các đời tổng thống Mỹ.
Ký hiệu môn loại: 327.1273
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003618
189/. Quan hệ thương mại Việt Nam -Trung Quốc trong bối cảnh hội nhập / Trịnh Thị Thanh Thu ỷ, Nguyễn Anh
Sơn biên soạn.... - H. : Công thương, 2017. - 244tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Bộ Công thương, Thư mục: tr. 227-233. - Phụ lục: tr. 234-241
Tóm tắt: Giới thiệu tình hình phát triển kinh tế, thương mại của Trung Quốc và Vi ệt Nam giai đo ạn 20012016: Phát triển kinh tế, hoạt động đầu tư, phát triển thương mại. Trình bày thực tr ạng quan h ệ thương mại Việt
Nam - Trung Quốc: Nhân tố khách quan ảnh hưởng, xuất khẩu hàng hoá Vi ệt Nam sang Trung Quốc, hoạt động
xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nước...
Ký hiệu môn loại: 382.09597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038687
Kho Mượn: PM.047695-47696
190/. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và c ơ c ấu t ổ ch ức c ủa c ơ quan chuyên môn thu ộc ủy ban
nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 474tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu những Nghị định của chính phủ, các thông tư, thông tư liên tịch c ủa các B ộ, c ơ quan
ngang bộ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các c ơ quan chuyên môn thuộc ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Ký hiệu môn loại: 352.1409597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003614
191/. Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t ổ chức c ủa các c ơ quan thu ốc, tr ực thuộc chính
phủ. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 599tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những quyết định, Nghị định của chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức đối với các cơ quan thuộc chính phủ gồm các Bộ, c ơ quan ngang B ộ, c ơ quan thu ộc, trực thuộc chính
phủ
Ký hiệu môn loại: 352.209597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003613
192/. Quy định về phòng cháy chữa cháy trong xây dựng công trình. - H. : Giao thông V ận t ải, 2018. - 341tr. :
hình vẽ, bảng ; 24cm
ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải, Phụ lục: tr. 261-340
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Phòng cháy và Chữa cháy; các Nghị định, Thông tư c ủa Chính phủ và
của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều trong Luật và quy đ ịnh xử ph ạt vi ph ạm hành chính trong
lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Tiêu chuẩn Vi ệt Nam v ề phòng cháy, ch ữa cháy cho nhà và công trình xây
dựng
Ký hiệu môn loại: 344.59705
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003975
Kho Mượn: PM.047760-47761
193/. Quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công ch ức và tiêu chu ẩn ch ức danh nghề nghiệp
viên chức. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 874tr. ; 24cm
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chức
Tóm tắt: Nghiên cứu về văn hoá chiến lược của Ấn Độ trong xây dựng chính sách an ninh quốc gia
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003615
194/. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông v ận t ải. - H. : Nxb.Giao thông vận
tải, 2018. - 378tr. ; 19cm
Tóm tắt: Giới thiệu các Nghị định của chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh v ực giao thông
vận tải ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 343.59709
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038661
Kho Mượn: PM.047641-47642
195/. QUÁN VI MIÊN. Sử thi Thái - Nghệ An / Quán Vi Miên sưu t ầm, biên d ịch. - H. : Nxb. H ội Nhà văn,
2017. - 659tr. ; 21cm
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.20959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047567
Kho Tra Cứu: TC.003534
196/. QUÁN VI MIÊN. Truyện thơ dân gian Thái - Nghệ An : Sưu tầm, biên dịch và gi ới thi ệu / Quán Vi Miên. H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Quán Vi Miên, 2017. - 300tr.
Ký hiệu môn loại: 398.20959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047595
Kho Tra Cứu: TC.003562
197/. QUÁN VI MIÊN. Truyện thơ dân gian Thái - Nghệ An : Sưu tầm, biên dịch và gi ới thi ệu / Quán Vi Miên. H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Quán Vi Miên, 2017. - 484tr.
Ký hiệu môn loại: 398.20959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047596
Kho Tra Cứu: TC.003563
198/. QUÁN VI MIÊN. Văn hóa Thái tìm hiểu và khám phá : Khảo sát và gi ới thi ệu / Quán Vi Miên. - H. : Nxb.
Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Tập 3 / Quán Vi Miên, 2017. - 378tr.
Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hoá vật chất và văn hoá tinh thần c ủa người Thái ở Vi ệt Nam: Tín ngưỡng của
người Thái gắn với ngôi nhà sàn, cây gai, con dao, cách đọc lịch Thái...
Ký hiệu môn loại: 305.89591
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047490
Kho Tra Cứu: TC.003457
199/. Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng chủ biên; Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đ ức Lương.... H. : Xây dựng, 2017. - 155tr. ; 24cm
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường và quản lý môi trường, chất thải và quản lý chất
thải, biến đổi khí hậu, các giải pháp giảm thiểu KNK trong quản lý chất thải
Ký hiệu môn loại: 363.72
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003984
Kho Mượn: PM.047777
200/. SENOR, DAN. Quốc gia khởi nghiệp : Câu chuyện về nền kinh t ế thần kỳ c ủa Israel / Dan Senor, Saul
Singer ; Trí Vương dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 326tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 330.95694
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003690
201/. SHRIKANT PARANJPE. Văn hóa chiến lược của Ấn Độ : Xây d ựng chính sách an ninh qu ốc gia /
Shrikant Paranjpe; Biên dịch: Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2017. - 183tr. ;
22cm. - (Tủ sách Người đưa tin Ấn Độ - Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ)
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qua các thời kỳ lịch sử: Trước thời kỳ độc lập, trong thời kỳ độc lập, 1947-1991, 1991-nay. Minh gi ải v ề an ninh
nội bộ; vai trò của nhà nước và văn hoá chiến lược với chính sách an ninh qu ốc gia
Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Ký
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038723
Kho Mượn: PM.047810
202/. Sửa đổi lối làm việc những vấn đề lý luận và thực tiễn : K ỷ yếu H ội th ảo khoa h ọc c ấp Qu ốc gia. - H. :
Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 623tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nnội dung cơ bản của tác phẩm Sửa đổi lối làm việc,
những gái trị lý luận thực tiễn trong công cuôc xây dựng Đảng, chỉnh đ ốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và
sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay
Ký hiệu môn loại: 352.609597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003661
203/. Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 27cm
T.1, 2016. - 883tr.
Ký hiệu môn loại: 342.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003602
204/. Niêm giám khoa học năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.1 : Những vấn đề về chính trị, 2018. - 295tr.
Ký hiệu môn loại: 320.9597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003639
205/. Luật cán bộ, công chức và hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 27cm
T.2, 2016. - 851tr.
Ký hiệu môn loại: 342.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003603
206/. Niêm giám khoa học năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.2 : Những vấn đề về kinh tế, 2018. - 383tr.
Ký hiệu môn loại: 338.9597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003640
207/. Niêm giám khoa học năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.3 : Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người, 2018. - 398tr.
Ký hiệu môn loại: 300.9597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003641
208/. Niêm giám khoa học năm 2017. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24cm
T.4 : Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, 2018. - 311tr.
Ký hiệu môn loại: 355.003
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003642
209/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 22cm
T.60 : 2001, 2016. - 982tr.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003710
210/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 22cm
T.61 : 2002, 2016. - 1082tr.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003709
211/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 22cm
T.62 : 2003, 2016. - 670tr.
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Bí thư về những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2003
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003708
212/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 22cm
T.63 : 2004, 2016. - 844tr.
Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2004
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003707
213/. Văn kiện Đảng toàn tập. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 22cm
T.64 : 2005, 2016. - 460tr.
Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư về
những vấn đề quan trọng của đất nước và của Đảng trong năm 2005
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003706
214/. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 19cm
T.9, 2002. - 443tr.
Ký hiệu môn loại: 355.0092
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001281-1282, DC.001474
Kho Mượn: PM.012520
215/. Then đại lễ cáo lão của then lão nông thị kịt : Sưu t ầm, gi ới thi ệu / Đ ặng Hoành Loan, Hoàng Sơn, Mông
Lợi Chung.... - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 650tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.809597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047559
Kho Tra Cứu: TC.003526
216/. TITARENKO,M.L. Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới: Lý luận và thực ti ễn : Sách tham kh ảo / M. L.
Titarenko, V. E. Petrovski ; Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung dịch. - H. : Chính tr ị Quốc gia, 2017. - 560tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, triết học của cấu trúc thế giới mới. Nga và Trung Qu ốc trong h ệ thống
quản trị toàn cầu. Nga, Trung Quốc với triển vọng an ninh và hợp tác khu vực
Ký hiệu môn loại: 327.47051
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003705
217/. Tiêu thụ mặt hàng quả của vùng Đồng bằng sông Hồng thực tr ạng và gi ải pháp / Ph ạm Nguyên Minh chủ
biên; Phùng Thị Vân Kiều, Nguyễn Thị Hoàng Thuý, Phạm Vũ Quang Huy...biên so ạn. - H. : Công thương,
2017. - 210tr. ; 21cm
Thư mục: tr.186-193. - Phụ lục: tr.194-210
Tóm tắt: Tổng quan về tiêu thụ mặt hàng quả. Thực trạng sản xuất và tiêu th ụ mặt hàng qu ả vùng Đồng
bằng sông Hồng giai đoạn 2011-2015. Đề xuất giải pháp đẩy mạnh tiêu th ụ mặt hàng qu ả vùng Đồng bằng sông
Hồng đến năm 2025
Ký hiệu môn loại: 381.09597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038688
Kho Mượn: PM.047698-47699
218/. TRIỀU NGUYÊN. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam : Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu / Triều Nguyên. - H. :
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Triều Nguyên, 2017. - 628tr.
Ký hiệu môn loại: 398.2409597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047605
Kho Tra Cứu: TC.003572
219/. TRIỀU NGUYÊN. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam : Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu / Triều Nguyên. - H. :
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Triều Nguyên, 2017. - 218tr.
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Tóm tắt: Trình bày các loại hình văn hóa sinh kế của các dân t ộc Tây Bắc; Tri th ức t ổ ch ức qu ản lý
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047604
Kho Tra Cứu: TC.003571
220/. TRIỀU NGUYÊN. Truyện cổ tích loài vật Việt Nam : Nghiên cứu, sưu tập, giới thiệu / Triều Nguyên. - H. :
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 3 / Triều Nguyên, 2017. - 544tr.
Ký hiệu môn loại: 398.2409597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047606
Kho Tra Cứu: TC.003573
221/. TRIỀU NGUYÊN. Tìm hiểu về truyện cổ tích loài vật Vi ệt Nam : Nghiên cứu / Tri ều Nguyên. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2017. - 406tr. ; 21cm
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047564
Kho Tra Cứu: TC.003531
222/. TRƯƠNG BI - Y WƠN. Các bài cúng trong nghi lễ nông nghiệp c ủa dân t ộc Ê Đê / Tr ương Bi - Y Wơn
sưu tầm, biên dịch và giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 472tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết nội dung các bài cúng dùng trong nghi lễ nông nghi ệp của dân t ộc Ê Đê: lễ tìm
đất, lễ phát rẫy, lễ đốt rẫy, lễ gieo hạt, lễ vun gốc, lễ cầu no đủ, lễ cúng cầu mưa, lễ cúng thần gió, lễ cúng cầu lúa
trổ bông nhiều hạt...
Ký hiệu môn loại: 398.2095976
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047563
Kho Tra Cứu: TC.003530
223/. TRƯƠNG BI - Y WƠN. Các bài cúng trong nghi lễ vòng đời người của dân tộc Ê Đê ở Đắk L ắk / Trương
Bi - Y Wơn sưu tầm, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 550tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu chi tiết nội dung các bài cúng dùng trong nghi l ễ về các giai đo ạn vòng đ ời c ủa dân tộc
Ê Đê, gồm: Lễ cúng người mẹ mang thai, lễ đặt tên - thổi tai cho tr ẻ s ơ sinh, l ễ cúng c ầu s ức khoẻ cho trẻ sơ
sinh, lễ cúng sức khoẻ cho đứa trẻ lên ba, lễ cúng trưởng thành, lễ kết nghĩa anh em, l ễ cưới, lễ bỏ mả...
Ký hiệu môn loại: 398.20959765
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047562
Kho Tra Cứu: TC.003529
224/. TRƯƠNG THU TRANG. Lễ hội Quán Âm Nam Hải Bạc Liêu / Trương Thu Trang. - H. : Nxb. M ỹ thuật,
2017. - 243tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tìm hiểu nguồn gốc tục thờ Quán Âm Nam Hải ở Bạc Liêu; khảo sát di ễn trình l ễ h ội Quán Âm
Nam Hải tại nơi đây; nhận diện đặc điểm và chỉ ra giá trị của lễ hội này.
Ký hiệu môn loại: 394.269597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047521
Kho Tra Cứu: TC.003488
225/. TRƯƠNG THU TRANG. Tôn giáo tín ngưỡng dân gian cư dân ven bi ển B ạc Liêu / Tr ương Thu Trang. H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 274tr. ; 21cm
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành tỉnh Bạc Liêu, đặc điểm, chức năng c ủa tôn giáo tín ngưỡng và giao
lưu và tiếp biến văn hóa qua tôn giáo, tín ngưỡng vùng ven biển Bạc Liêu
Ký hiệu môn loại: 390.0959797
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047588
Kho Tra Cứu: TC.003555
226/. TRẦN BÌNH. Tây Bắc vùng văn hóa giàu bản sắc / Trần Bình. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 467tr. ; 21cm
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trong làng bản các dân tộc Tây Bắc; văn hóa vật thể và phi vật thể c ủa các dân t ộc này
Ký hiệu môn loại: 306.095971
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047577
Kho Tra Cứu: TC.003544
227/. TRẦN HẠNH MINH PHƯƠNG. Nghi lễ chuyển đổi của người Hoa Qu ảng Đông ở thành ph ố H ồ Chí
Minh ngày nay / Trần Hạnh Minh Phương. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 351tr. : ảnh màu ; 21cm
thư mục : tr325- 341
Tóm tắt: Trình bày các khái niệm liên quan, hướng tiếp cận lí thuyết nghi lễ chuyển đ ổi. Gi ới thi ệu lễ đầy
tháng, lễ khai học, lễ cưới, lễ mừng thọ, lễ tang... cùng yếu tố ảnh hưởng và sự bi ến đổi trong nghi lễ chuyển đổi
của người Hoa Quảng Đông ở Thành phố Hồ Chí Minh
Ký hiệu môn loại: 395.20895977
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047539
Kho Tra Cứu: TC.003506
228/. TRẦN HỮU SƠN. Văn hóa dân gian dân tộc Mảng / Trần Hữu Sơn chủ biên ; Bùi Qu ốc Khánh, Đặng Thị
Oanh, Nguyễn Hùng Mạnh,.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 555tr. ; 21cm. - (Ph ụ l ục: tr.509-548)
Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày khái quát về người Mảng ở Việt Nam; tín ngưỡng dân gian; tri thức dân gian trong hoạt
động sinh kế; Văn hóa ẩm thực; phong tục tập quán trong chu kỳ đời người; văn hóa nghệ thuật
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047568
Kho Tra Cứu: TC.003535
229/. TRẦN HỮU SƠN. Văn hóa dân gian người Dao Tuyển : Khảo sát, gi ới thi ệu / Tr ần Huỳnh D ương, Phan
Thị Hằng, Man Khánh Quỳnh,.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 594tr. : sơ đồ ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr.581-588
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047509
Kho Tra Cứu: TC.003476
230/. TRẦN MINH CHÍNH. Sinh hoạt văn hóa quan họ làng : Nghiên c ứu / Tr ần Minh Chính. - H. : Nxb. Hội
Nhà Văn, 2017. - 519tr. ; 21cm
thư mục: tr 261- 277
Tóm tắt: Khái quát lịch sử nghiên cứu và một số khái niệm cơ bản về văn hóa quan h ọ. Sinh ho ạt văn hóa
quan họ xưa và nay ở làng Viêm Xá. Bảo tồn, phát huy sinh hoạt văn hóa quan họ làng hi ện nay
Ký hiệu môn loại: 390.0959727
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047554
Kho Tra Cứu: TC.003521
231/. TRẦN MINH HƯỜNG. Hình tượng rắn trong truyện cổ dân gian Vi ệt Nam : Tìm hi ểu và gi ới thi ệu / Trần
Minh Hường. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 339tr. ; 21cm
Thư mục: tr.300 - 320
Ký hiệu môn loại: 398.2409597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047548
Kho Tra Cứu: TC.003515
232/. TRẦN MINH THƯƠNG. Đặc điểm văn hóa sông nước mi ền Tây Nam bộ / Trần Minh Thương. - H. : Mỹ
thuật, 2017
thư mục: tr.341
Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm sông nước miền Tây Nam Bộ. Nghiên cứu tín nghưỡng, phong tục, văn nghệ
dân gian với môi trường sông nước. Văn hóa sông nước và tính cách người bình dân miền Tây Nam bộ.
Ký hiệu môn loại: 306.095978
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047459
Kho Tra Cứu: TC.003426
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233/. TRẦN MINH TRƯỞNG. Vận dụng sáng tạo và phát tri ển tư t ưởng, ngh ệ thu ật ngo ại giao H ồ Chí Minh
trong tình hình mới / Trần Minh Trưởng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 332tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 318-328
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, nội dung cơ bản của tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh.
Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng và phát triển tư tưởng, nghệ thuật ngoại giao Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi
mới và hội nhập quốc tế
Ký hiệu môn loại: 327.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003621
234/. TRẦN MẠNH TIẾN. Nguồn xưa xứ Lâm Tuyền : Tiểu luân nghiên cứu, sưu t ầm / Tr ần Mạnh Tiến. - H. :
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 511tr. ; 21cm
thư mục: tr485- 506
Tóm tắt: Nghiên cứu về văn nghệ dân gian, văn hoá phong tục của các dân t ộc thi ểu s ố mi ền núi phía Bắc
Việt Nam. Phân tích tính đặc thù của các di sản dân gian, môi tr ường văn hoá, thiên nhiên; những dấu ấn phong
tục, ngôn ngữ, tôn giáo tín ngưỡng, lễ hội dân gian, lịch sử, địa danh và nh ững hiện trạng sống thác của đời
người...
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047551
Kho Tra Cứu: TC.003518
235/. TRẦN NGUYỄN KHÁNH PHONG. Tiếp cận văn hóa Tà Ôi : Giới thiệu / Trần Nguyễn Khánh Phong, Vũ
Thị Mỹ Ngọc. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 310tr. ; 21cm
thư mục; 305- 306
Tóm tắt: Một số nhận diện ban đầu về văn hóa vất thể của người Tà Ôi. Văn hóa Tà Ôi qua t ập quán và
nghi lễ đời người...
Ký hiệu môn loại: 390.0959749
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047558
Kho Tra Cứu: TC.003525
236/. TRẦN QUỐC HÙNG. Văn hóa dân gian người Sán Dìu ở làng Quang Hanh : Nghiên c ứu văn hóa / Trần
Quốc Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 410tr. ; 21cm
thư muc: tr. 401- 406
Tóm tắt: Giới thiệu những nét văn hóa dân gian đặc trưng c ủa người Sán Dìu ở làng Quang Hanh, thành
phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Ký hiệu môn loại: 390.0959729
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047475
Kho Tra Cứu: TC.003442
237/. TRẦN THANH HẢI. Sổ tay hỏi đáp về Logistics / Trần Thanh Hải biên so ạn. - H. : Công th ương, 2017. 217tr. ; 21cm
Phụ lục: tr. 269-217
Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về logistics: Khái niệm, các hoạt động có th ể bao g ồm, luật pháp
Việt Nam phân loại thành phần ngành nào, điểm khác nhau gi ữa hậu c ần quân đ ội và ho ạt động kinh doanh
logistics... Giới thiệu ngành logistics cụ thể tại Vi ệt Nam: Quá trình hình thành, xây dựng kế hoạch hành động,
quan điểm phát triển...
Ký hiệu môn loại: 388.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047697
238/. TRẦN THỊ AN. Đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Vi ệt Nam : Nghiên cứu và
giới thiệu / Trần Thị An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 775tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu và giới thiệu đặc trưng thể loại và việc văn bản hóa truyền thuyết dân gian Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047573
Kho Tra Cứu: TC.003540
239/. TRẦN THỊ LIÊN. Xứ Thanh những sắc màu văn hóa : Nghiên cứu văn hóa / Trần Thị Liên, Phạm
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Hoàng Mạnh Hà. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 383tr. ; 21cm
thư mục: tr. 373 - 378
Tóm tắt: Nghiên cứu không gian văn hoá, làng nghề ở Thanh Hoá; bản sắc văn hoá các dân t ộc thiểu số xứ
Thanh; những biểu hiện văn hoá qua văn học dân gian, lễ h ội c ổ truyền, ngh ề th ủ công truyền thống, truyền
thuyết, huyền tích... về đất và người Thanh Hoá trong lịch sử cũng như đương đại
Ký hiệu môn loại: 390.0959741
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047480
Kho Tra Cứu: TC.003447
240/. TRẦN THỊ NGỌC LY. Trò chơi dân gian Nam bộ : Tìm hiểu và gi ới thiệu / Tr ần Th ị Ng ọc Ly. - H. : Nxb.
Hội Nhà văn, 2017. - 310tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày đặc trưng các trò chơi dân gian: Trò chơi trên sông nước, ngoài đ ồng ru ộng, trong sân
vườn, các trò chơi nguy hiểm và trong các dịp lễ, tết, cúng đình...
Ký hiệu môn loại: 394.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047578
Kho Tra Cứu: TC.003545
241/. TRẦN THỊ THU THỦY. Trang phục cổ truyền của người Hmông Hoa ở tỉnh Yên Bái : Kh ảo sát nghiên
cứu / Trần Thị Thu Thủy. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 299tr. ; 21cm
Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc lịch sử và sự phân bố các nhóm Hmông; trang ph ục c ổ truyền c ủa người
Hmông Hoa ở tỉnh Yên Bái
Ký hiệu môn loại: 390.0959715
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047587
Kho Tra Cứu: TC.003554
242/. TRẦN TUẤN ANH. Văn hóa tổ chức đời sống của người Mạ / Trần Tuấn Anh. - H. : Nxb.M ỹ thu ật, 2017.
- 198tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa tổ chức đời s ống của c ộng đ ồng ng ười M ạ ở t ỉnh Lâm
Đồng
Ký hiệu môn loại: 390.0959769
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047580
Kho Tra Cứu: TC.003547
243/. TRẦN TÍCH HỶ. Mác nói gì với chúng ta : Sách tham khảo / Trần Tích H ỷ; Thanh Huyền, Văn Tân dịch;
Thúy Lan hiệu đính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 432tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày một số cách nhìn nhận của Trung Quốc về mô hình ch ủ nghĩa xã h ội c ủa Liên Xô từ
thời LêNin đến Stalin và các đời Tổng thống Liên bang Nga sau này, về con đ ường phát tri ển của Trung Quốc...
Ký hiệu môn loại: 335.43
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047672
244/. TRẦN VĂN MÔ. Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Vi ệt Nam / Tr ần Văn Mô. - H. : Xây dựng,
2017. - 250tr. ; 27cm
Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp tiếp cận mới nhấn mạnh giải pháp phi kết cấu và quản lý tổng hợp tài
nguyên thiên nhiên lưu vực sông nhằm chống ngập lụt đô thị; giới thi ệu các kĩ thu ật và công nghệ xử lý các chất
dinh dưỡng có trong nước thải đô thị...
Ký hiệu môn loại: 363.7009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003983
Kho Mượn: PM.047776
245/. TRẦN ĐỨC HẠ. Hồ đô thị - Quản lý k ỹ thuật và kiểm soát ô nhi ễm = Urban lakes and ponds technical
management and pollution control / Trần Đức Hạ. - H. : Xây dựng, 2017. - 353tr. ; 24cm
Phụ lục: tr. 304-331. - Thư mục: tr. 332-349
Tóm tắt: Tìm hiểu về đặc điểm, ô nhiễm và suy thoái, quản lý, các biện pháp k ỹ thuật xử lý ô nhiễm và cải
thiện chất lượng nước hồ đô thị
Ký hiệu môn loại: 363.73
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003985
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Kho Mượn: PM.047778
246/. TRỊNH THỊ LAN. Nghi lễ của người Hà Nhì ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai hi ện nay : Sách chuyên khảo /
Trịnh Thị Lan. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 278tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr.257 - 271
Tóm tắt: Tìm hiểu nghi lễ của người Hà Nhì Đen ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; những nét t ương đồng và
khác biệt trong nghi lễ truyền thống và hiện tại của tộc người, các giá trị c ủa nghi l ễ trong đ ời sống tộc người; đề
xuất một số kiến nghị, giải pháp làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát tri ển kinh tế - xã hội và bảo tồn
văn hóa nhóm Hà Nhì Đen ở Lào Cai trong bối cảnh hiện nay
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, về chiến tranh và hào
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047514
Kho Tra Cứu: TC.003481
247/. TRỊNH TIẾN VIỆT. Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền th ống : Sách chuyên
khảo / Trịnh Tiến Việt chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 390tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày nội hàm khái niệm và ý nghĩa của vấn đề an ninh phi truyền th ống ; đánh giá s ự phát
triển, ứng phó của quy định pháp luật hình sự nước ta trước thách thức an nnh phi truyền th ống.
Ký hiệu môn loại: 345.597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047684
248/. Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội Đại bi ểu toàn qu ốc lần thứ XII c ủa Đ ảng : Dùng cho cán b ộ, đảng
viên cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 192tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003728
249/. Tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Dùng cho cán b ộ chủ chốt
và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 304tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương
Ký hiệu môn loại: 324.2597071
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003730
250/. TÒNG VĂN HÂN. Ba truyện thơ người Thái đen ở Mường Thanh / Tòng Văn Hân s ưu t ầm, gi ới thiệu. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 443tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047479
Kho Tra Cứu: TC.003446
251/. TÔ VĂN HÒA. Uỷ quyền lập pháp - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên kh ảo / Tô Văn Hoà,
Nguyễn Hải Ninh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 251tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 225-246
Tóm tắt: Trình bày các vấn đề lý luận và thực tiễn về u ỷ quyền lập pháp; u ỷ quyền lập pháp ở một số quốc
gia; uỷ quyền lập pháp và cơ chế thực hiện u ỷ quyền lập pháp trong điều kiện của Vi ệt Nam
Ký hiệu môn loại: 328.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003704
252/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán b ộ. - H. : Chính tr ị qu ốc gia s ự th ật, 2018. - 512tr. ;
24cm
Tóm tắt: Giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh
về cán bộ và công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay
Ký hiệu môn loại: 335.4346
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003655
253/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối quân sự của Đảng, chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự trong
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc / Bùi Chí Trung chủ biên, Vũ Đăng Minh, Nguyễn Văn Thân.... - H. :
Quân đội Nhân dân, 2017. - 439tr. : ảnh ; 26cm
ĐTTS ghi: Quân uỷ Trung ương - Bộ Quốc phòng, Phụ lục: tr. 349-439
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lượng vũ trang nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về xây dựng căn cứ địa và hậu phương chi ến lược...
Ký hiệu môn loại: 355.009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003977
Kho Mượn: PM.047764-47765
254/. Văn hóa dân gian người Xá Phó ở Lào Cai / Dương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Ng ọc Thanh, Bùi Bích
Ngọc.....tìm hiểu, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Tập 2 / Dương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thanh, Bùi Bích Ngọc.....tìm hiểu, gi ới thiệu, 2017. - 532tr.
Tóm tắt: Trình bày lễ tết và trò chơi dân gian truyền thống,phong tục liên quan đ ến sinh đ ẻ, nuôi con, nghi
lễ cưới truyền thống ,nghi lễ tang ma, văn học dân gian ,nghệ thuật tạo hình dân gian c ủa người Xa Phó.
Ký hiệu môn loại: 390.09597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047484
Kho Tra Cứu: TC.003451
255/. Văn hóa dân gian người Xá Phó ở Lào Cai / Dương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Ng ọc Thanh, Bùi Bích
Ngọc.....tìm hiểu, giới thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Tập 1 / Dương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thanh, Bùi Bích Ngọc...tìm hiểu, giới thiệu, 2017. - 555tr.
Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Xá Phó , quá trình canh tác nông nghi ệp, tri th ức dân gian
trong canh tác nương rẫy của người Xa phó;Giới thiệu tín ngưỡng dân gian, t ập quán săn b ắt hái lượm truyền
thống,nghề thủ công truyền thống, nhà truyền thống, ẩm thực truyền thống của người Xa Phó ở Lào Cai
Ký hiệu môn loại: 390.09597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047483
Kho Tra Cứu: TC.003450
256/. Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên kh ảo / Trương Thị
Hồng Hà chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 332tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 319-325
Tóm tắt: Đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về chính quyền địa phương, quá trình xây dựng và hoàn
thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của chính quyền đ ịa ph ương t ừ năm 1945 đ ến nay. Quan điểm và giải
pháp hoàn thiện pháp luật tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở Vi ệt Nam
Ký hiệu môn loại: 352.1409597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003691
257/. Tổng tập văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX Đảng c ộng s ản Trung Qu ốc : Sách tham khảo. H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 336tr. ; 21cm
Tóm tắt: Gồm báo cáo tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIX do Tổng Bí thư T ập C ận Bình trình bày;
Nghị quyết đại hội đại biểu về báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XVIII; Đi ều l ệ Đảng cộng sản
Trung Quốc; Báo cáo công tác của ủy ban kiểm tra k ỷ luật trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc......
Ký hiệu môn loại: 324.251
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003717
258/. VÀNG THUNG CHÚNG. Tri thức dân gian trong tr ồng trọt c ủa người Nùng Dín t ỉnh Lào Cai : Nghiên
cứu, giới thiệu / Vàng Thung Chúng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 287tr. ; 21cm
Thư mục: tr277- 279
Tóm tắt: Khái quát chung về địa bàn cư trú, môi trường tự nhiên tr ồng tr ọt, s ản phẩm các lo ại cây nông
nghiệp truyền thống phục vụ đời sống; trình bày tri thức dân gian và đánh giá giá tr ị, vai trò c ủa tri thức dân gian
về canh tác, sử dụng sản phẩm các loại cây nông nghiệp truyền thống cũng như vi ệc bảo tồn, phát huy tri thức đó
trong xây dựng nông thôn mới của người Nùng Dín ở Lào Cai
Ký hiệu môn loại: 390.09597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047549
Kho Tra Cứu: TC.003516
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259/. VÕ CÔNG NGUYỆN. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính tr ị qu ốc gia s ự thật,
2017. - 10 tập
Tập 9 : Tộc người và quan hệ tộc người / Võ Công Nguyện chủ biên, 2017. - 366tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về Tộc người và mối quan hệ tộc người ở vùng đất Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 305.80095977
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003670
260/. VÕ TRIỀU DƯƠNG. Dấu xưa... nền cũ... đất Ninh Hòa / Võ Tri ều D ương. - H. : Nxb. M ỹ thu ật, 2017. 639tr. ; 21cm
Tóm tắt: Viết về tập tục và hương ước liên quan đến hôn sự, sinh đẻ xưa ở đất Khánh Hòa ngày nay; cách
ăn Tết, những lễ tục và cầu cúng trong dân gian; những sinh hoạt hát múa, phương ti ện đi l ại trong dân gian tại
nơi đây.
Ký hiệu môn loại: 390.0959756
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047535
Kho Tra Cứu: TC.003502
261/. VÕ TRIỀU DƯƠNG. Nhà tranh vách đất trong dân gian Khánh Hòa x ưa / Võ Tri ều D ương. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 544tr. : ảnh màu ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 539
Tóm tắt: Trình bày khái lược về vùng đất Khánh Hòa xưa và nay; nhà ở tạm buổi đ ầu c ủa dân di cư; nhà
tranh vách đất trong dân gian; các công đoạn kh ởi s ự c ất nhà tranh vách đ ất; làm nhà vách đ ất và nhà mái đất;
dân gian phòng cháy và chữa cháy, đề phòng và khu trừ ăn trộm đào ngạch, l ễ t ục cúng đuổi hỏa quái đốt nhà...
Ký hiệu môn loại: 392.30959756
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047511
Kho Tra Cứu: TC.003478
262/. VÕ VĂN SEN. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính trị qu ốc gia s ự th ật, 2017. - 10
t ập
Tập 10 : Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới / Võ Văn Sen chủ biên, 2017. - 446tr.
Tóm tắt: Giới thiệu về TTiến trình hội nhập khu vực và thế giới ở vùng đất Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 303.48095977
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003671
263/. Văn hóa dân gian miệt vườn Sa Đéc / Nguyễn Hữu Hiếu chủ biên, Nguyễn Nh ất Th ống, Ngô Văn Bé,.... H. : Sân khấu, 2017. - 723tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày khái quát về vùng Sa Đéc; di tích liên quan đ ến truyền thuyết l ịch s ử văn hóa; nghệ
nhân; đời sống vật chất; đời sống tâm linh; văn học dân gian; ngh ệ thu ật di ễn x ướng; m ột s ố trò chơi dân gian
miệt Sa Đéc..
Ký hiệu môn loại: 390.0959789
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047501
Kho Tra Cứu: TC.003468
264/. Văn hóa dân tộc Nùng ở Việt Nam / Hoàng Nam, Hoàng Thị Lê Thảo sưu tâm, gi ới thi ệu. - H. : Nxb. Hội
Nhà văn, 2017. - 370tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 356-366
Tóm tắt: Giới thiệu về văn hóa dân gian dân tộc Nùng ở Việt Nam.
Ký hiệu môn loại: 390.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047477
Kho Tra Cứu: TC.003444
265/. Văn hóa giao thông / Hoàng Chương chủ biên. - H. : Thông tin và truyền thông, 2018. - 299tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 363.12009597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047674
266/. Văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Sóc Trăng / Lâm Nhân, Tri ệu Thế Hùng, Nguyễn Thái
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Hòa,... chủ biên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 497tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Cơ sở lý luận và tổng quan về địa bàn nghiên cứu; ngữ văn truyền mi ệng và ngh ệ thu ật trình diễn
dân gian; tập quán xã hội, nghi lễ vòng đời; tri thức dân gian, l ễ h ội truyền th ống; nh ững khuyến nghị và giải
pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể tỉnh Sóc Trăng
Ký hiệu môn loại: 390.0959799
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047473
Kho Tra Cứu: TC.003440
267/. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII : Lưu hành n ội b ộ. - H. : Văn phòng
Trung ương Đảng xb, 2018. - 208tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán b ộ các c ấp, nh ất là c ấp chi ến lược, đủ
phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;cải cách chính sách ti ền l ương đ ối v ới cán bộ, công chức,
viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội....
Ký hiệu môn loại: 324.2597071
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047821
Kho Tra Cứu: TC.003719-3720
268/. Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương khóa XI : Lưu hành n ội b ộ. - H. : Văn phòng
Trung ương Đảng, 2015. - 352tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003726
269/. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII : L ưu hành n ội b ộ. - H. : Văn phòng
Trung ương Đảng xb, 2017. - 144tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam
Tóm tắt: Gồm các nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục
cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, phát tri ển kinh t ế t ư nhân tr ở thành một động
lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa......
Ký hiệu môn loại: 324.2597071
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047822-47823
Kho Tra Cứu: TC.003721-3722
270/. Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII. - H. : Văn phòng Trung ương Đảng, 2016. - 448tr. ; 19cm
ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003729
271/. VŨ QUANG THỌ. Việc làm, đời sống của người lao động sau khi kết thcus quan h ệ vi ệc làm t ại các khu
công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam / Vũ Quang Thọ chủ biên. - H. : Lao động, 2017. - 208tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 331.1209597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038708
Kho Mượn: PM.047738-47739
272/. VŨ THÚY VINH. Những điều cần biết về bán hàng đa cấp / Vũ Thúy Vinh ch ủ biên. - H. : Công thương,
2018. - 15tr. ; 21cm
Tóm tắt: Hỏi đáp về các quy định hoạt động, quy định về đăng ký, quản lý hoạt đ ộng, qu ản lý người tham
gia bán hàng...thông qua các văn bản quy phạm pháp luật.
Ký hiệu môn loại: 346.59707
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038671
Kho Mượn: PM.047660-47661
273/. VŨ THỊ LỘC. Hỏi - đáp pháp luật về chất l ượng sản ph ẩm, hàng hóa / Vũ Th ị L ộc ch ủ biên. - H. :
Nxb.Công thương, 2018. - 142tr. ; 21cm
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Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi, đáp pháp luật về chất lượng, s ản ph ẩm hàng hóa trong th ời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Ký hiệu môn loại: 344.597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038668-38669
Kho Mượn: PM.047654-47655
274/. VŨ TIẾN KỲ. Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Sưu t ầm, biên so ạn, gi ới thi ệu / Vũ Ti ến Kỳ,
Hoàng Mạnh Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 2 / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng, 2017. - 298tr.
Tóm tắt: Khái quát về nghệ thuật dân gian, văn hoá ẩm thực, đánh giá và gi ải mã bi ểu t ượng và biện pháp
bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Hưng Yến
Ký hiệu môn loại: 390.0959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001477-1478
275/. VŨ TIẾN KỲ. Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hưng Yên : Sưu t ầm, biên so ạn, gi ới thi ệu / Vũ Ti ến Kỳ,
Hoàng Mạnh Thắng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Quyển 1 / Vũ Tiến Kỳ, Hoàng Mạnh Thắng, 2017. - 514tr.
Tóm tắt: Khái quát về phong tục tập quán làng - xã, l ễ hội truyền th ống và tri th ức dân gian qua một số
nghề truyền thống và qua trò chơi dân gian Hưng Yên
Ký hiệu môn loại: 390.0959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001475-1476
276/. VŨ TRƯỜNG GIANG. Tri thức bản địa của người Thái ở mi ền núi Thanh Hóa / Vũ Tr ường Giang. - H. :
Sân khấu, 2017. - 371tr. ; 21cm
thư mục: tr.341-366
Tóm tắt: Vài nét về địa bàn, tộc người Thái ở Thanh Hoá. Tri thức bản đ ịa trong ho ạt đ ộng s ản xuất nông
nghiệp và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Tri thức bản địa trong chăm sóc s ức kho ẻ c ộng đồng. Tri thức bản địa
trong tổ chức và quản lý xã hội
Ký hiệu môn loại: 305.89591
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047504
Kho Tra Cứu: TC.003471
277/. VŨ TRỌNG LÂM. Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều ki ện xây d ựng Nhà n ước pháp quyền xã
hooin chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 348tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 326-340
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp
quyền ở Việt Nam. Phân tích thực trạng cùng quan điểm và giải pháp ch ủ yếu v ề đ ổi mới s ự lãnh đạo của Đảng
trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003593
278/. VŨ VĂN HIỀN. Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc t ế : Sách chuyên kh ảo / Vũ Văn Hiền chủ
biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 550tr. ; 24cm
Tóm tắt: Phân tích bản chất, nội hàm và biện chứng của mối quan hệ giữa độc lập, tự ch ủ và ch ủ động, tích
cực hội nhập quốc tế; quá trình nhận thức và thực trạng xử lý mối quan hệ giữa đ ộc l ập, tự chủ và chủ động, tích
cực hội nhập quốc tế ở Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới; dự báo tình hình, định hướng chính sách để xử lý
tốt mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đối với nước ta trong thời gian tới
Ký hiệu môn loại: 327.109597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003651
279/. VŨ VĂN QUÂN. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 10
t ập
Tập 8 : Thiết chế quản lý xã hội / Vũ Văn Quân chủ biên, 2017. - 591tr.
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Tóm tắt: Giới thiệu về thiết chế quản lý xã hội vùng đất Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 352.095977
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003669
280/. VƯƠNG XUÂN TÌNH. Các dân tộc ở Việt Nam / Vương Xuân Tình chủ biên ; Lý Hành Sơn, LÝ Cẩm Tú,
Trịnh Thị Lan.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 24cm
T.4 - Q.2 : Nhóm ngôn ngữ Hán và Mã Lai - Đa Đảo / Vương Xuân Tình ch ủ biên ; Nguyễn Anh Tuấn, Lê
Thị Thỏa, Lý Hành Sơn..., 2018. - 964tr., 16tr. ảnh
Tóm tắt: Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời s ống văn hoá và nh ững bi ến đ ổi trong thời
đại mới của các dân tộc: Hoa, Ngái, Sán Dìu, Gia Rai, Ê Đê, Chăm...
Ký hiệu môn loại: 305.895922
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003683
281/. VƯƠNG XUÂN TÌNH. Các dân tộc ở Việt Nam / Vương Xuân Tình chủ biên ; Lý Hành Sơn, LÝ Cẩm Tú,
Trịnh Thị Lan.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 24cm
T.4 - Q.1 : Nhóm ngôn ngữ HMông - Dao và Tạng - Miến / Vương Xuân Tình chủ biên ; Lý Hành Sơn, LÝ
Cẩm Tú, Trịnh Thị Lan..., 2018. - 907tr., 18tr. ảnh
Tóm tắt: Phân tích các hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hoá và những bi ến đ ổi c ủa mỗi dân
tộc trong bối cảnh mới như: Dân tộc HMông, Dao, Pà Thẻn, Hà Nhì, Phù Lá...
Ký hiệu môn loại: 305.89597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003682
282/. Về cán bộ và công tác cán bộ : Trích bài nói, bài vi ết c ủa các đ ồng chí T ổng Bí th ư Ban Ch ấp hành Trung
ương Đảng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 495tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương. Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. T ạp chí Cộng sản
Tóm tắt: Trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí T ổng bí thư Ban Ch ấp hành Trung ương
Đảng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được s ắp xếp theo các v ấn đ ề nh ư: V ị trí, vai trò của cán bộ;
tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán b ộ; hu ấn luyện, đào t ạo, b ồi d ưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển
dụng, bố trí cán bộ...
Ký hiệu môn loại: 352.609597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003620
283/. WEBER, FLORENCE. Lược sử nhân học = Brève histoire de l anthropologie / Florence Weber; Phạm
Anh Tuấn dich. - H. : Nxb.Đại học sư phạm, 2018. - 343tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu của tác giả về lịch sử xã hội học và nhân học tức là nh ững công trình
nghiên cứu về con người trong xxã hội và những công trình ấy dựa trên môn dân tộc trí
Ký hiệu môn loại: 301
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003973
284/. Xuất khẩu hàng hoá vào thị trường Nhật Bản - Rào cản phi thu ế và giải pháp / Lê Hoàng Oanh, Vũ
Cường, Phạm Khắc Tuyên...biên soạn. - H. : Công Thương, 2017. - 228tr. ; 24cm. - (ĐTTS ghi: B ộ Công
Thương. Vụ Thị trường châu Á - châu Phi)
Thư mục: tr. 181-184. - Phụ lục: tr. 185-226
Tóm tắt: Đánh giá tác động của hàng rào phi thuế quan của Nhật Bản đối với một số mặt hàng xuất của Việt
Nam vào thị trường Nhật Bản, đồng thời xác định xu hướng và ki ến ngh ị các gi ải pháp vượt rào cản phi thuế
quan của Nhật Bản, tăng cường xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường này
Ký hiệu môn loại: 382.09597052
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003980
Kho Mượn: PM.047771-47772
285/. Xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật ở Vi ệt Nam hi ện nay. - H. : Nxb.H ồng Đ ức, 2018. - 335tr. ;
21cm
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá thực trạng hệ thống pháp luật của nước ta, chỉ ra nguyên nhân c ủa thực trạng
đó. Xác định xu hướng xây dựng pháp luật trong thời gian tới.
Ký hiệu môn loại: 349.597
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038657
Kho Mượn: PM.047631-47632
286/. Y THI. Lễ hội dân gian người Việt ở Quảng Trị / Y Thi. - H. : Nxb.M ỹ thuật, 2017. - 345tr. ; 21cm. - (Hội
văn nghệ dân gian Việt Nam)
Tóm tắt: Giới thiệu những lễ hội dân gian của người Việt tại Quảng Trị như: Lễ hội Kỳ Phước, Lễ hội cầu
ngư, Lễ hội đua thuyền...
Ký hiệu môn loại: 390.0959747
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047585
Kho Tra Cứu: TC.003552
287/. YANG DANH. Công cụ săn bắt chim, thú, cá, tôm c ủa ng ười Bân Kriêm - Bình Đ ịnh / Yang Danh giới
thiệu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 222tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm tự nhiên và địa bàn dân cư; công cụ và thực tr ạng săn bắt chim, thú và tôm cá
của người Bana Kriêm - Bình Định
Ký hiệu môn loại: 390.0959754
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047467
Kho Tra Cứu: TC.003434
288/. Ý Đảng quyện lòng dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 484tr. ; 24cm
Tập hợp các bài ghi chép từ tháng 6-2006 đến nay v ề nâng cao ch ất l ượng ho ạt đ ộng c ủa h ệ thống chính trị
các cấp, xây dựng Nhà nước của dân do dân và vì dân; chăm lo phát tri ển kinh t ế-xã hội...
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003647
289/. ĐINH TIẾN HÙNG. Văn học dân gian người Nguồn huyện Minh Hóa : S ưu t ầm / Đinh Ti ến Hùng. - H. :
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 21cm
Tập 1 / Đinh Tiến Hùng, 2017. - 336tr.
Ký hiệu môn loại: 398.209597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047485
Kho Tra Cứu: TC.003452
290/. ĐOÀN TRÚC QUỲNH. Truyện cổ dân gian dân tộc H'Mông huyện Sa Pa : Sưu t ầm / Đoàn Trúc Quỳnh. H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 258tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sưu tầm các câu truyện cổ dân gian nổi tiếng c ủa dân t ộc H'Mông ở Sa Pa Lào Cai nh ư: Nguồn
gốc các dân tộc Việt Nam, diệt rồng đá, diệt mụ phù thủy...
Ký hiệu môn loại: 398.209597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047575
Kho Tra Cứu: TC.003542
291/. ĐÀO KHANG. Văn hóa làng khu vực đồng bằng Nghệ An qua các th ời kỳ / Đào Khang. - Ngh ệ An :
Nxb.Đại học Vinh, 2018. - 191tr. ; 21cm
Giới thiệu sự hình thành và phát triển của văn hóa làng Vi ệt ở khu v ực đ ồng b ằng Ngh ệ an và m ột số các
giải pháp bảo tồn và phát triển
Ký hiệu môn loại: 307.760959742
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038662-38663
Kho Mượn: PM.047643-47644
Kho Tra Cứu: TC.003582
292/. ĐÀO TRÍ ÚC. Hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa ở Việt Nam hiện nay / Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 704tr. ;
24cm
Thư mục: tr. 689-700
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hệ thống pháp luật và hoạt động xây dựng, hoàn thi ện h ệ thống pháp
luật trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực trạng h ệ th ống pháp lu ật Việt Nam giai đoạn
2000-2017; những yêu cầu và giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp lu ật đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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Ký hiệu môn loại: 349.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003675
293/. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay. - H. : Chính tr ị Qu ốc gia, 2017. - 720tr. ;
24cm
ĐTTS ghi: Học viện báo chí và tuyên truyền
Tóm tắt: Trình bày bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay; phân tích những thuận lợi, khó khăn và những
vấn đề đặt ra cho công tác tuyên giáo, công tác đào t ạo, b ồi d ưỡng cán b ộ tuyên giáo; trình bày thực trạng, đề
xuất quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao ch ất l ượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
tuyên giáo
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003648
294/. Đám cưới của người H'Mông Lềnh (H'Mông Hoa) ở Lào Cai : Sưu tầm, nghiên c ứu / Tr ần H ữu Sơn chủ
biên; Dương Tuấn Nghĩa, Bùi Duy Chiến.... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 519tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày các nghi lễ trong đám cưới của người H'Mông Lềnh: lễ xem tu ổi, d ạm ngõ, ăn hỏi,
cưới...; âm nhạc và đặc điểm thi pháp trong thơ ca đám cưới
Ký hiệu môn loại: 392.09597167
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047579
Kho Tra Cứu: TC.003546
295/. Đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu xuyên tạc ch ủ nghĩa Mác - Lênin, t ư t ưởng H ồ Chí Minh /
Trương Giang Long, Đinh Ngọc Hoa chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 543tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Tiểu ban Lý luận về lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Học vi ện Chính tr ị Công an
nhân dân
Tóm tắt: Các bài viết tập trung phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những quan đi ểm, lu ận điệu xuyên
tạc của các thế lực thù địch về chủ nghĩa Mác-Lênin, t ư tưởng H ồ Chí Minh. Đ ề xu ất m ột s ố giải pháp nhằm
nâng cao hiệu quả đấu tranh phản bác các quan đi ểm, luận đi ệu xuyên t ạc c ủa các th ế lực thù địch về chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến",
"tự chuyển hoá" về chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên...
Ký hiệu môn loại: 324.259707
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003689
296/. ĐẶNG QUANG ĐIỀU. Quyền công đoàn / Đặng Quang Đi ều s ưu t ầm, h ệ th ống và biên so ạn. - H. : Lao
động, 2017. - 200tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038711
Kho Mượn: PM.047744-47745
297/. ĐẶNG QUỐC MINH DƯƠNG. Kiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Vi ệt Nam và thế
giới : Sưu tầm giới thiệu / Đặng Quốc Minh Dương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 542tr. ; 21cm
thư mục: tr.303 - 328
Ký hiệu môn loại: 398.24
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047482
Kho Tra Cứu: TC.003449
298/. ĐẶNG THANH LƯU. Dân ca xứ Nghệ / Đặng Thanh Lưu. - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017. - 167tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Tư liệu của bản thân và đồng nghiệp
Tóm tắt: Tổng quan về dân ca Nghệ An; trình bày tiểu luận về dân ca xứ Nghệ
Ký hiệu môn loại: 398.80959742
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047536
Kho Tra Cứu: TC.003503
299/. ĐẶNG THANH PHƯƠNG. Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa qu ốc t ế và các ho ạt đ ộng đại lý
mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với người nước ngoài / Đặng Thanh Phương ch ủ biên. - H. : Nxb.Bộ
Công thương, 2018. - 250tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu 73 câu hỏi và trả lời về quy định hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và ho ạt động đại
lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với người nước ngoài
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Ký hiệu môn loại: 346.07
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038670
Kho Mượn: PM.047656-47657
300/. ĐẶNG THỊ QUỐC ANH ĐÀO. Hôn nhân và gia đình của người CơTu t ại tỉnh Qu ảng Nam / Đ ặng Thị
Quốc Anh Đào. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 214tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát về người CơTu tại tỉnh Quảng Nam về địa bàn cư trú, tộc danh qua các thời kì...; nghiên
cứu các vấn đề trong hôn nhân như nguyên tắc quan niệm trong hôn nhân...
Ký hiệu môn loại: 392.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047524
Kho Tra Cứu: TC.003491
301/. ĐỖ DANH GIA. Sự tích truyền thuyết núi non, hang đ ộng, sông n ước Ninh Bình / Đ ỗ Danh Gia. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 407tr. : ảnh đen trắng ; 21cm
thư mục: tr395- 397
Ký hiệu môn loại: 398.260959739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047544
Kho Tra Cứu: TC.003511
302/. ĐỖ LAN HIỀN. Những biến động trong đời sống tôn giáo hiện nay và tác động c ủa nó đến l ối sống người
Việt : Sách tham khảo / Đỗ Lan Hiền chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 379tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cái nhìn khái quất về tôn giáo trên thế giới và Việt nam, những bi ến động theo chiều lịch
sử của đất nước và tác động của tôn giáo đến lối sống trên các ph ương di ện nh ư: Ứng x ử xã hội, hoạt động sản
xuất kinh doanh...
Ký hiệu môn loại: 306.609597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003659
303/. ĐỖ THỊ HẢO. Chợ Hà Nội xưa và nay / Đỗ Thị Hảo chủ biên. - H. : M ỹ thuật, 2017. - 607tr. : ảnh minh
họa ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu vị trí, đặc điểm và những nét đặc trưng của các ch ợ ở Hà N ội: Ch ợ B ưởi, ch ợ Châu
Long, chợ Cửa Nam...
Ký hiệu môn loại: 381.0959731
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047457
Kho Tra Cứu: TC.003424
NGÔN NGỮ
1/. Từ điển Nùng - Việt : Khoảng 10.000 từ ngữ / Mông Ký SLay, V ương Toàn, Ph ạm Ng ọc Th ưởng, Nông
Hồng Thăng. - Thái Nguyên : Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016. - 500tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 495.91003
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038715
Kho Tra Cứu: TC.003711
CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG
1/. BÙI TIẾN DŨNG. Từ ý tưởng đổi mới sáng tạo đến sản phẩm hàng hóa / Bùi Tiến Dũng. - H. : Khoa học Kỹ
thuật, 2018. - 319tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 658.4
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003987
Kho Mượn: PM.047781-47782
2/. CAO HỒNG ÂN. Làng nghề truyền thống sản xuất hàng xuất kh ẩu t ại Thành ph ố H ồ Chí Minh / Cao Hồng
Ân. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 195tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tổng quan về các làng nghề truyền thống ở Thành ph ố Hồ Chí Minh; tình hình ho ạt đ ộng, đặc
điểm, giá trị và vai trò của các làng nghề truyền thống ở đây.
Ký hiệu môn loại: 680.0959779
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047520
Kho Tra Cứu: TC.003487
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3/. HINOHARA SHIGEAKI. 100 điều kì diệu của cuộc sống : Tự truyện của bác sĩ n ổi ti ếng Nh ật b ản viết năm
99 tuổi / Hinohara Shigeaki; Higuchi Hoa dịch. - H. : Kim đồng, 2018. - 116tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 610.92
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038719
Kho Mượn: PM.047802-47803
Kho Thiếu Nhi: TN.018626-18627
4/. HOÀNG MẠNH THẮNG. Làng nghề truyền thống tỉnh Hưng Yên / Hoàng M ạnh Thắng ch ủ biên;Dương
Thị Cẩm, Phạm Lan Oanh, Vũ Tiến Kỳ.... - H. : Sân Khấu, 2017. - 350tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr.337 - 346
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về làng nghề, di sản văn hoá làng nghề t ỉnh Hưng Yên và một s ố di sản văn
hoá làng nghề tiêu biểu như: làng nghề tương bần, làng nghề làm hương xạ Cao Thôn, làng nghề đúc đồng Lộng
Thượng, nghề chế biến thuốc nam Nghĩa Trai...
Ký hiệu môn loại: 680.959733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001479-1480
5/. LƯU THỊ TUYẾT VÂN. Vai trò của các làng nghề truyền th ống vùng nông thôn Đ ồng b ằng sông Hồng
trong 30 năm đổi mới / Lưu Thị Tuyết Vân chủ biên. - H. : Nxb.Hồng Đức, 2018. - 395tr. ; 21cm
Tóm tắt: Khái quát tình hình phát triển, vai trò kinh t ế - xã h ội của làng ngh ề truyền th ống ở vùng nông
thôn đồng bằng sông Hồng trong 30 năm đổi mới (1986-2016). Nêu lên những h ạn ch ế và khó khăn trong quá
trình phát triển các làng nghề truyền thống cũng như việc h ỗ tr ợ c ủa Nhà n ước đ ể phát triển làng nghề truyền
thống
Ký hiệu môn loại: 680.09597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038655-38656
Kho Mượn: PM.047628-47630
6/. NGUYỄN KIM ĐƯỜNG. Sản xuất, chế biến, bảo quản thức ăn chăn nuôi / Nguyễn Kim Đ ường, Nguyễn
Thị Tiếng. - Vinh : Đại học Vinh, 2018. - 163tr. : hình ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề chung về khái niệm dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi; k ỹ thu ật sản xuất
thức ăn xanh, kỹ thuật chế biến và bảo quản thức ăn chăn nuôi...
Ký hiệu môn loại: 636.08
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038722
Kho Mượn: PM.047807-47808
7/. NGUYỄN PHƯƠNG. Tính toán và thiết kế máy công cụ vạn năng và máy ti ện tự đ ộng / Nguyễn Phương. H. : Nxb. Bách khoa Hà Nội, 2018. - 450tr. : ảnh ; 24cm
Thư mục: tr. 449-450
Ký hiệu môn loại: 621.9
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003974
Kho Mượn: PM.047758-47759
8/. Tiến bộ khoa học công nghệ k ỹ thuật phòng trù sâu, bệnh hại trong công ngh ệ nuôi tr ồng n ấm ăn ở Việt
Nam / Tạ Kim Chỉnh, Nguyễn Thị Kiều Trang, Trịnh Tiến Dũng.... - H. : Khoa h ọc K ỹ thu ật, 2018. - 224tr. ;
24cm
Tóm tắt: Tổng quan sơ lược lịch sử nghiên cứu nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu trong và ngoài nước; vi
nấm và côn trùng gây bệnh thường gặp trong nuôi trồng nấm ăn và biện pháp phòng trừ...
Ký hiệu môn loại: 635
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003988
Kho Mượn: PM.047783-47784
9/. TRẦN THỊ VÂN HOA. Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đ ề đ ặt ra cho phát tri ển kinh t ế - xã h ội và hội
nhập quốc tế của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Tr ần Thị Vân Hoa ch ủ biên. - H. : Chính tr ị Qu ốc gia, 2017. 359tr. ; 21cm
Tóm tắt: Làm rõ bản chất của cách mạng công nghiệp 4.0; những tác động của cuộc cách mạng này đến quá
trình xây dựng nước công nghiệp theo hướng hiện đại của Việt Nam...
Ký hiệu môn loại: 600
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003584
Trang 46

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới
10/. TÔN THẤT VĨNH. Kỹ thuật gia cố và nâng cấp đê sông / Tôn Th ất Vĩnh, Tôn Th ất Anh Vũ. - H. : Khoa
học Kỹ thuật, 2018. - 320tr. ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày cách thức xác định độ cao công trình, cơ sở tính toán ổn định mái, x ử lý nền móng bị rò
sủi bằng phương pháp đắp áp trúc chân đê, mô thức phân tích an toàn c ường đ ộ và ổn đ ịnh; giới thiệu cách tính
toán trong củng cố và nâng cấp đê, phương pháp hộ đê và hàn khẩu đê trong trường hợp vỡ đê
Ký hiệu môn loại: 627
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003986
Kho Mượn: PM.047779-47780
11/. VŨ HỒNG NHI. Đồ chơi dân gian trẻ em vùng châu thổ Sông Hồng / Vũ Hồng Nhi. - H. : M ỹ Thuật, 2017.
- 346tr. : hình ảnh ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr.325 - 339
Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về đồ chơi và khái quát môi tr ường hình thành sáng t ạo đồ
chơi;cách làm cách chơi bà những biến đổi của đồ chơi dân gian tr ẻ em vùng châu th ổ Sông H ồng; Một số vấn
đề về đồ chơi dân gian trẻ em trong bối cảnh hiện nay.
Ký hiệu môn loại: 688.7
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001483-1484
NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ
1/. 70 năm Mỹ thuật Việt Nam (1945 - 2015). - H. : Nxb.M ỹ thuật, 2017. - 383tr. ; 24cm
Tóm tắt: Tập hợp 45 bài viết của 31 tác giả gồm các bài viết cho hội thảo và một số bài vi ết khác nhằm bổ
sung đầy đủ hơn về nội dung và những vấn đề trong suốt 70 năm M ỹ thu ật Vi ệt Nam k ể t ừ ngày Cách mạng
tháng Tám thành công đến nay
Ký hiệu môn loại: 709.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003601
2/. BÙI THIÊN HOÀNG QUÂN. Cấu trúc và âm đi ệu trong các "Lòng b ản" nh ạc tài t ử Nam b ộ / Bùi Thiên
Hoàng Quân. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 274tr. : minh họa ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục cuối chính văn. - Ph ụ l ục: tr. 101-182
Tóm tắt: Giới thiệu những yếu tố cấu thành nhạc tài tử Nam bộ. Nghiên c ứu c ấu trúc bài b ản nh ạc tài tử
Nam bộ và âm điệu trong "Lòng bản" của nhạc tài tử Nam bộ
Ký hiệu môn loại: 781.62009597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047466
Kho Tra Cứu: TC.003433
3/. CỒ HUY HÙNG. Đàn Nguyệt trong phong cách hát chầu văn và nh ạc tài t ử Nam b ộ / C ồ Huy Hùng. - H. :
Mỹ thuật, 2017. - 302tr. : ảnh minh họa ; 21cm. - (thư mục: tr.302)
Tóm tắt: Tình hình nghiên cứu và nguồn gộc cây đàn nguyệt. Những ngón đàn nguyệt trong phong cách hát
chầu văn, phong cách âm nhạc tài tử và phương pháp thể hiện.
Ký hiệu môn loại: 787.709597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047460
Kho Tra Cứu: TC.003427
4/. Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh -Di sản văn hoá phi vật thể đại di ện của nhân lo ại / Phan Nh ư Hi ền s ưu tầm, khảo
cứu. - H. : Nxb.Đại học Vinh, 2018. - 558tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 552-555
Tóm tắt: Tìm hiểu dân ca Ví, Giặm trong tâm thức người Nghệ Tĩnh. Giới thiệu đôi nét về những đóng góp
của các danh nhân cũng như các tầng lớp bình dân đã có công trong vi ệc tôn vinh, trao truyền dân ca Ví, Giặm
như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Phan Bội Châu...
Ký hiệu môn loại: 781.62009597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047633-47634
Kho Tra Cứu: TC.003581
5/. HOÀNG TUẤN CƯ. Lượn lồng tồng, hát ví của người Tày ở Định Hóa : Sưu t ầm, dịch, gi ới thi ệu / Hoàng
Tuấn Cư, Hoàng Luận sưu tầm, dịch, giới thiệu. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2017. - 183tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ
dân gian Việt Nam)
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Tóm tắt: Giới thiệu điệu hát ví trong lễ hội lồng thồng một thời rực rỡ của người Tày ở Định Hóa tỉnh Thái
Nguyên
Ký hiệu môn loại: 782.4216200959714
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047586
Kho Tra Cứu: TC.003553
6/. HÀ ĐÌNH CẨN. Buồn vui đào kép / Hà Đình Cẩn. - H. : Sân khấu, 2018. - 431tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của loại hình ngh ệ thu ật sân kh ấu truyền th ống như:
tuồng, chèo, đào kép...
Ký hiệu môn loại: 792.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047649-47650
Kho Tra Cứu: TC.003583
7/. HỒ THỊ HỒNG DUNG. Âm nhạc hát văn chầu ở Hà Nội / Hồ Thị Hồng Dung. - H. : Nxb. M ỹ thu ật, 2017. 373tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu tín ngưỡng Tứ phủ và nghi lễ Hầu bóng; các phương tiện thể hiện và các nhân tố âm
nhạc của hát văn chầu.
Ký hiệu môn loại: 781.62
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047529
Kho Tra Cứu: TC.003496
8/. NGHIÊM THANH. Sân khấu một góc nhìn : Phê bình, ti ểu luận, ghi chép và ph ỏng v ấn / Nghiêm Thanh. H. : Sân khấu, 2018. - 456tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài phê bình vở diễn, tiểu luận, ghi chép và phỏng vấn sân kh ấu c ủa tác giả như:
Thái hậu Dương Vân Nga - tầm nhìn xuyên thế k ỷ, chèo n ỗi đau tình mẹ, công chúa Lý Nguyệt Sinh, chuyển
động của tuồng và cải lương qua liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc...
Ký hiệu môn loại: 792.09597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038649
Kho Mượn: PM.047609, PM.047617
9/. Nghệ thuật diễn xướng Mo Mường / Kiều Trung Sơn chủ biên ; Bùi Văn Thành, Nguyễn Tu ệ Chi.... - H. :
Nxb. Mỹ thuật, 2017. - 383tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày khái niệm diễn xướng; tình hình sưu tầm và nghiên cứu Mo M ường; bối c ảnh, các yếu
tố nghệ thuật hỗ trợ diễn xướng trong Mo Mường; cách thức diễn xướng, nghệ thuật ngôn từ và những biến đổi
diễn xướng mo.
Ký hiệu môn loại: 781.62
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047538
Kho Tra Cứu: TC.003505
10/. NGUYỄN LIÊN. Âm nhạc dân gian xứ Thanh / Nguyễn Liên ch ủ biên, Hoàng Minh T ường. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 653tr. ; 21cm
thư mục: tr.645 648
Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành và phương thức diễn xướng âm nhạc dân gian xứ Thanh. Giới thiệu các
thể loại âm nhạc dân gian xứ Thanh. Tìm hiểu về ngôn ngữ, ca t ừ và nh ững giá tr ị đ ặc tr ưng của âm nhạc dân
gian xứ Thanh
Ký hiệu môn loại: 781.6200959747
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047506
Kho Tra Cứu: TC.003473
11/. NGUYỄN THỊ MỸ LIÊM. Nhạc lễ dân gian người Việt ở Nam bộ / Nguyễn Thị M ỹ Liêm. - H. : M ỹ thuật,
2017. - 295tr. : minh họa ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 241-266. - Phụ lục: tr. 267-290
Tóm tắt: Nghiên cứu về tiến trình lịch sử âm nhạc và phương diện âm nhạc học của nhạc l ễ dân gian người
Việt ở Nam Bộ nhằm làm rõ những đóng góp, vị trí và những kế thừa âm nhạc vùng ngoài cũng như đặc trưng
giao lưu, tiếp biến và sáng tạo của nhạc lẽ Nam Bộ
Ký hiệu môn loại: 781.62
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047512
Kho Tra Cứu: TC.003479
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12/. NGỌC THỤ. Nghĩ và viết / Ngọc Thụ. - H. : Sân khấu, 2018. - 532tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của tác giả Ngọc Thụ được đúc kết sau 50 năm theo nghi ệp sân khấu
nghiên cứu, phê bình thể hiện quan điểm, suy nghĩ tâm thế của tác giả nghĩ về nghề và trao đ ổi về nghề.
Ký hiệu môn loại: 792.01
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038653
Kho Mượn: PM.047624-47625
13/. PHAN NGỌC KHUÊ. Tranh dân gian Hàng Trống Hà Nội / Phan Ng ọc Khuê. - H. : Nxb. Hà N ội, 2015. 572tr. : ảnh màu ; 24cm
Tóm tắt: Trình bày về nguồn gốc hình thành và phát triển, đặc đi ểm k ỹ thuật và hình thức, n ội dung của
tranh
dân gian Hàng Trống Hà Nội.
Ký hiệu môn loại: 741.0959731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003676
14/. PHẠM VĂN HỌC. Hát Đúm ở Quảng Ninh / Phạm Văn Học. - H. : Sân khấu, 2017. - 526tr. : bảng ; 21cm
Phụ lục: tr. 501 - 521
Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc và cách hiểu hát đúm ở Quảng Ninh từ lối đ ối đáp dân gian đ ến nh ịp sống
hiện đại; trình bày những bài hát đúm sưu tầm ở Qu ảng Ninh: hát chào h ỏi, hát m ời tr ầu, hát g ặp, hát đố, hát
giảng, hát hoạ... cùng chân dung một số nghệ nhân hát đúm tiêu biểu
Ký hiệu môn loại: 782.421620959729
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047502
Kho Tra Cứu: TC.003469
15/. TRẦN KHÁNH CHƯƠNG. Trần Khánh Chương / Trần Khánh Chương. - H. : M ỹ thuật, 2017. - 180tr. ;
30cm
Tóm tắt: Bao gồm các tác phẩm hội họa của họa sĩ Trần Khánh Chương.
Ký hiệu môn loại: 759.597
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003606
16/. TRẦN KIỀU LẠI THỦY. Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học / Trần Ki ều Lại Th ủy. - H. : M ỹ thu ật, 2017. 371tr. : ảnh màu ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 335-368
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn, quá trình hình thành và phát tri ển Ca Hu ế; đ ặc đi ểm nghệ
thuật Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học; giá trị và vấn đề bảo tồn Ca Huế
Ký hiệu môn loại: 781.6200959749
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047510
Kho Tra Cứu: TC.003477
17/. TRẦN VIỆT NGỮ. Nghìn năm sân khấu Thăng Long / Trần Vi ệt Ngữ. - H. : Nxb. Hà N ội, 2017. - 880tr. :
ảnh ; 24cm. - (Tủ sách Thăng Long 1000 năm)
Thư mục: tr. 872-873
Tóm tắt: Nghiên cứu các hoạt động sân khấu của Thăng Long - Hà N ội di ễn ra trên đ ất Thăng Long, từ
nghệ thuật cung đình xưa đến các hoạt động sân khấu của các đ ơn vị trung ương ngày nay: Tạp kỹ và xiếc, múa
rối, chèo, tuồng, cải lương, kịch nói. Tiên hiền nghệ thuật Thăng Long và nghệ sĩ sân khấu Hà Nội
Ký hiệu môn loại: 792.0959731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003673
18/. Tuyển tập hát nói / Nguyễn Đức Mậu sưu tầm, tuyển chọn và gi ới thi ệu. - H. : Nxb.Đ ại h ọc Vinh, 2018. 590tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của hát nói cùng h ơn 400 bài hát nói c ủa các tác giả
trứ danh và khuyết danh
Ký hiệu môn loại: 781.62009597
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003993-3994
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Kho Mượn: PM.047789-47791
19/. TÔ NGỌC THANH. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam / Tô Ng ọc Thanh. - Tái bản có
sửa chữa. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 177tr. : ảnh đen trắng ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu một số nhạc cụ phổ biến nhất của một số dân tộc thi ểu s ố Vi ệt Nam như: Goong và
goong-đe, bro, tính tảu, ta-in, ta-lư, đỉnh đơng, cò ke...
Ký hiệu môn loại: 784.19597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047507
Kho Tra Cứu: TC.003474
20/. TÔ NGỌC THANH. Âm nhạc dân gian Thái Tây Bắc / Tô Ng ọc Thanh. - Tái b ản, có s ửa ch ữa. - H. : Mỹ
thuật, 2017. - 166tr. : minh họa ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 163-164
Tóm tắt: Trình bày đại cương về người Thái Tây Bắc; hình thức sinh hoạt âm nhạc, những làn điệu dân ca
và nhạc cụ dân gian, các loại múa và âm nhạc cho múa... c ủa người Thái Tây B ắc. Gi ới thi ệu một số tư liệu về
các ghi âm Thái; lời ca, âm điệu và nhịp điệu đặc trưng trong âm nhạc Thái Tây Bắc
Ký hiệu môn loại: 781.62
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047465
Kho Tra Cứu: TC.003432
21/. VĂN SỬ. Sân khấu và đời sống / Văn Sử. - H. : Sân khấu, 2018. - 427tr. ; 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những nghiên cứu, phê bình, tiểu luận về sân khấu đối với đời sống
Ký hiệu môn loại: 792.01
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038665
Kho Mượn: PM.047647-47648
22/. VĨNH PHÚC. Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam / Vĩnh Phúc. - H. : Mỹ thuật,
2017. - 543tr. : ảnh đen trắng ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển của âm nhạc truyền thống, nh ạc l ễ Ph ật giáo, yếu tố dân
gian và bác học, chuyên nghiệp trong thể lý Huế...; lý luận, phê bình âm nh ạc c ổ truyền Vi ệt Nam và sự bảo tồn,
phát huy qua nhãn quan lý luận, phê bình của một số học giả xưa, hát ả đào, dẫn liệu từ báo chí xưa và nay
Ký hiệu môn loại: 781.62009597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047540
Kho Tra Cứu: TC.003507
23/. Đang, hính và rưn dân ca Mường / Lò Xuân Dứa, Hà Văn Miêm, Hà Thị Hay.... - H. : Nxb. M ỹ thuật, 2017.
- 614tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát và giá trị tư tưởng về đang, hính và rưn của dân t ộc M ường. Dân ca dưới sưu
tầm của các tác giả.
Ký hiệu môn loại: 782.42162
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047518
Kho Tra Cứu: TC.003485
24/. ĐINH THỊ THANH HUYỀN. Tục chơi quan họ (xứ Kinh Bắc) xưa và nay / Đinh Th ị Thanh Huyền. - H. :
Nxb.Mỹ thuật, 2017. - 431tr. ; 21cm. - (Hội văn nghệ dân gian Việt Nam)
Tóm tắt: Những nghiên cứu về quan họ Bắc Ninh những vấn đề lý thuyết và phương pháp tiếp cận; lối chơi
quan họ xưa và nay ở xứ Kinh Bắc
Ký hiệu môn loại: 781.6200959727
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047582
Kho Tra Cứu: TC.003549
25/. ĐOÀN THỊ TÌNH. M ỹ thuật sân khấu tuồng truyền thống / Đoàn Thị Tình. - H. : Sân kh ấu, 2018. - 320tr. ;
21cm
Phụ lục: tr. 261-310. - Thư mục: tr. 311-315
Tóm tắt: Tóm lược lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu tuồng truyền th ống cũng như một số
đặc trưng thể loại và các vấn đề về mỹ thuật như cấu trúc sàn diễn, trang trí bài trí, trang phục, hoá trang, đạo cụ,
ánh sáng sân khấu cùng những mối quan hệ giữa các thành tố nghệ thuật cấu thành ...
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Ký hiệu môn loại: 792.5
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038654
Kho Mượn: PM.047626-47627
26/. ĐẶNG MINH NGUYỆT. Hóa trang cải lương / Đặng Minh Nguyệt. - H. : Sân khấu, 2018. - 512tr. ; 21cm
Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận trong nghệ thuật hóa trang; t ư li ệu ký thu ật, màu sắc và cách pha màu,
phương pháp và quy rtinhf hóa trang hoàn chỉnh một gương mặt.
Ký hiệu môn loại: 792.5
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038651
Kho Mượn: PM.047620-47621
27/. ĐẶNG THỊ PHONG LAN. Chất liệu giấy trong nghệ thuật điêu kh ắc Vi ệt Nam giai đon ạ 2000- 2015 /
Đặng Thị Phong Lan. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 107tr. : tranh màu ; 24cm
Tóm tắt: Tổng quan về chất liệu giấy và nghệ thuật điêu khắc giấy Vi ệt Nam; các ch ất li ệu gi ấy và những
luận giải, cái nhìn đối sánh chất liệu giấy trong nghệ thuật điêu khắc Vi ệt Nam.
Ký hiệu môn loại: 730.09597
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047775
Kho Tra Cứu: TC.003617
28/. ĐỖ THỊ THANH NHÀN. Âm nhạc trong lễ hội truyền thống của người Vi ệt ở x ứ Thanh / Đ ỗ Th ị Thanh
Nhàn. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 327tr. : ảnh màu ; 21cm
Thư mục: tr.217-225
Tóm tắt: Nghiên cứu, tìm hiểu vai trò chức năng của âm nhạc dân gian trong l ễ h ội c ổ truyền c ủa người Việt
xứ Thanh qua hệ thống các làn điệu dân ca; các trò diễn, diễn xướng; âm nhạc trong nghi thức tế Thành hoàng
Ký hiệu môn loại: 781.62
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047505
Kho Tra Cứu: TC.003472
VĂN HỌC
1/. BÚT NGỮ. Truyện ngắn Bút Ngữ / Bút Ngữ. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 334tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038686
Kho Mượn: PM.047691-47692
2/. CAO KIM. Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch : Truyện ký về gương nữ chiến sĩ giao liên mật Sài Gòn- Gia
Định thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Cao Kim. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 158tr. ; 20cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047658-47659
3/. Các bức thư giải nhất thế giới : 1972-2016. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 349tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.6
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038681-38682
Kho Mượn: PM.047681-47682
4/. DIÊU LAN PHƯƠNG. Trường ca Việt Nam hiện đại : Diễn trình và thi pháp / Diêu Lan Ph ương. - H. : Nxb.
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 323tr. : bảng ; 24cm
Thư mục: tr. 261-274. - Phụ lục: tr. 275-316
Tóm tắt: Nghiên cứu từ bình diện lý thuyết thể loại đến tiến trình v ận đ ộng c ủa tr ường ca trong văn học
Việt Nam. Những vấn đề cơ bản của thi pháp thể loại như cấu trúc cốt truyện, hình thức tổ ch ức văn bản ngôn từ,
ngôn ngữ và giọng điệu, hình tượng nhân vật... Quá trình phát triển của trường ca trong lịch sử văn học nước ta
Ký hiệu môn loại: 895.9221009
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047795
5/. HOÀNG THẾ DÂN. Tôi nhen ngọn lửa : Thơ / Hoàng Thế Dân. - H. : Văn h ọc, 2012. - 120tr. ; 21cm
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Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001506
6/. HÀ THỊ CẨM ANH. Tuyển tập văn xuôi Hà Thị Cẩm Anh / Hà Th ị C ẩm Anh,Tr ần Th ị Vi ệt Trung tuyển
chọn, biên soạn. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2016. - 998tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038717
Kho Mượn: PM.047800
7/. HỒNG DƯƠNG. Nhãn muộn : Thơ / Hồng Dương. - H. : Văn học, 2012. - 139tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001507
8/. LÂM TIẾN. Tuyển tập những tác phẩm lí luận phê bình văn h ọc dân t ộc thi ểu s ố c ủa nhà văn Lâm Tiến /
Lâm Tiến, Lâm Tú Anh, Nguyễn Đức Hạnh tuyển chọn, biên soạn. - Thái Nguyên : Đ ại h ọc Thái Nguyên, 2016.
- 798tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038716
Kho Mượn: PM.047798
9/. LÊ HOÀNG THAO. Sự trở mình của gió : Thơ / Lê Hoàng Thao. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2014. - 112tr. ;
19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038728
Kho Địa Chí: DC.001495-1496
Kho Mượn: PM.047824-47825
10/. LÊ QUÝ TRƯNG. Dấu xưa : Thơ / Lê Quý Trưng. - H. : Văn học, 2010. - 84tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047833-47834
11/. LÊ QUÝ TRƯNG. Hoa cười : Châm ngôn, ngụ ngôn / Lê Quý Tr ưng. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2017. 88tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038729
Kho Địa Chí: DC.001508-1509
Kho Mượn: PM.047831-47832
12/. LÊ QUÝ TRƯNG. Võng ru : Thơ / Lê Quý Trưng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2013. - 74tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001510
Kho Mượn: PM.047830
13/. LÊ QÚY TRƯNG. Hoa cười : Châm ngôn, ngụ ngôn / Lê Qúy Trưng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001504
14/. LỆ DUNG. Chuyện tình làng lụa / Lệ Dung. - H. : Sân khấu, 2018. - 376tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9224
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038650
Kho Mượn: PM.047618-47619
15/. NGUYỄN MINH TUẤN. Nguyễn Minh Tuấn toàn tập / Nguyễn Minh Tuấn. - H. : Ph ụ n ữ, 2017. - 1871tr ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003701
16/. NGUYỄN THAM THIỆN KẾ. Đợi chị về tưới rươu bến sông quê : Du ký / Nguyễn Tham Thi ện K ế. - H. :
Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 518tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
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Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038727
Kho Mượn: PM.047818-47819
17/. NGUYỄN THÀNH. Làng quê sau tiếng còi công nghiệp / Nguyễn Thành. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2016. 203tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001468
Kho Mượn: PM.047677-47678
18/. Những bức thư giải nhất Việt Nam : Dấu ấn 30 năm Việt Nam tham gia cuộc thi viết thư quốc t ế UPU. - H. :
Thông tin và truyền thông, 2017. - 312tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 808.6
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038679-38680
Kho Mượn: PM.047679-47680
19/. PHONG LÊ. 85 chân dung văn hóa văn chương Vi ệt / Phong Lê. - H. : Thông tin Truyền thông. - 797tr. ;
24cm
Tóm tắt: Tập hợp, giới thiệu và nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 85 gương mặt tiêu biểu c ủa văn hoá,
văn chương, học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê Thánh Tông, Nguyễn B ỉnh Khiêm, Nguyễn Huy Tự,
Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ...
Ký hiệu môn loại: 895.92209
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003697
20/. PHÙ NINH. Đầm mộ : Tiểu thuyết / Phù Ninh. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2017. - 254tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038666-38667
Kho Mượn: PM.047651-47653
21/. Phùng Khắc Khoan - Hợp tuyển thơ văn. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2012. - 1462tr. ; 24cm
Thư mục:tr.1442-1448
Ký hiệu môn loại: 895.92211
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003996
Kho Tra Cứu: TC.003724
22/. PHÙNG VĂN KHAI. Phùng Vương : Tiểu thuyết lịch sử / Phùng Văn Khai. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn,
2015. - 644tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047828
23/. Phạm Sư Mạnh cuộc đời và thơ văn / Nguyễn Thanh Tùng khảo c ứu và gi ới thi ệu. - H. : Nxb.Đ ại học Sư
Phạm, 2018. - 311tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Phạm Sư Mạnh; các bài thơ, văn nổi tiếng của ông.
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003989-3990
Kho Mượn: PM.047785-47786
Kho Tra Cứu: TC.003643
24/. TRẦN HÙNG. Tuyển thơ Trần Hùng : Thơ / Trần Hùng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 203tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038725
Kho Mượn: PM.047813-47814
25/. TRẦN VĂN QÚY. Duyên cây : Tập truyện ngắn / Trần Văn Qúy. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2017. - 135tr. ;
19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001505
26/. TRẦN ÍCH NGUYÊN. Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn / Tr ần Ích Nguyên;
Nguyễn Phúc An dịch. - H. : Nxb.Đại học Sư phạm, 2018. - 207tr. ; 23cm
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Ký hiệu môn loại: 895.92209
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003623
27/. Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế / Hoàng Ngọc Cương biên so ạn, chú gi ải. - H. : Nxb.Đ ại h ọc Sư
phạm, 2018. - 598tr. ; 24cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003991-3992
Kho Mượn: PM.047787-47788
Kho Tra Cứu: TC.003644
28/. Tuyển tập Triệu Kim Văn / Triệu Kim Văn, Lê Thị Như Nguyệt tuyển ch ọn, biên so ạn. - Thái Nguyên : Đại
học Thái Nguyên, 2016. - 700tr. ; 19cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038718
Kho Mượn: PM.047801
29/. Tuyển văn Nguyễn Phúc Lộc Thành. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2017. - 519tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038660
Kho Mượn: PM.047639-47640
30/. Tuyển văn Nguyễn Vinh Tú. - H. : Nxb.Hội nhà văn, 2017. - 490tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038659
Kho Mượn: PM.047637-47638
31/. VÕ BÁ CƯỜNG. Cầu bo qua phố : Ký / Võ Bá Cường. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 361tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.922803
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038658
Kho Mượn: PM.047635-47636
32/. VĂN CHINH. Thần thức dưới riêu phong : Truyện ngắn / Văn Chinh. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2017. 343tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038684
Kho Mượn: PM.047687-47688
33/. VĂN TRỌNG HÙNG. Khúc ca bi tráng : Kịch bản sân khấu / Văn Tr ọng Hùng. - H. : Nxb.Sân khấu, 2018.
- 655tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9222
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038664
Kho Mượn: PM.047645-47646
34/. VƯƠNG TRỌNG. Truyện Kiều - Nguyễn Du ở trong còn lắm đi ều hay : Kh ảo lu ận, trao đ ổi / Vương
Trọng. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 383tr. ; 21cm
Tóm tắt: Nghiên cứu về tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Phân tích t ừng nhân v ật, t ừng câu, ý trong
tác phẩm và những cảm nhận, đánh giá của tác giả với những câu ch ữ Truyện Ki ều, v ới l ời th ơ của người xưa
xen lẫn lời bình giải của người nay
Ký hiệu môn loại: 895.9221009
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038724
Kho Mượn: PM.047811-47812
35/. XUÂN YẾN. Những đặc điểm trong nghệ thuật biên kịch tuồng / Xuân Yến. - H. : Sân khấu, 2018. - 428tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9222009
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038652
Kho Mượn: PM.047622-47623
36/. ĐINH THỊ NHƯ THÚY. Trong những lời yêu thương : Thơ / Đinh Thị Như Thúy. - H. : Nxb. Hội Nhà
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Văn, 2017. - 187tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038726
Kho Mượn: PM.047815-47816
37/. ĐÌNH KÍNH. Người đàn bà nhảy : Tiểu thuyết / Đình Kính. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 410tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9223
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038683
Kho Mượn: PM.047685-47686
38/. ĐỖ TRỌNG KHƠI. Tuyển thơ Đỗ Trọng Khơi / Đỗ Trọng Khơi. - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2017. - 379tr. ;
21cm
Ký hiệu môn loại: 895.9221
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038685
Kho Mượn: PM.047689-47690
39/. Đợi anh về : Tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945 / Yulia Đrunhina, Konxtanlin Ximonov...; Nguyễn
Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 404tr. ; 21cm
Ký hiệu môn loại: 891.71008
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047673
LICH SỬ. ĐỊA LÝ
1/. AMARTYA SEN. Người Ấn Độ thích tranh luận / Amartya Sen ; Trung tâm nghiên c ứu Ấn Đ ộ d ịch. - H. :
Thông tin và truyền thông, 2017
Tên sách tiếng Anh: The argumentative India. Writing on Indian history, culture and identity
Tóm tắt: Tập hợp một số bài tiểu luận về truyền thống tranh luận lâu đời tại Ấn Độ thông qua 3 phần: Tiếng
nói và tính không chính thống; văn hoá và truyền thông; nguyên nhân và bản s ắc
Ký hiệu môn loại: 954
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003971
Kho Mượn: PM.047754
2/. BÙI XUÂN ĐÍNH. Những kế sách xây dựng đất nước của cha ông ta / Bùi Xuân Đính. - H. : Chính tr ị Quốc
gia, 2018. - 455tr. ; 21cm
Thư mục: tr. 444-449
Tóm tắt: Tập hợp các kế sách của các vị quan yêu nước từ thời Trần đến những năm cuối thập k ỷ 80 của thế
kỷ 19 nhằm góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đưa đất nước phát triển đi lên
Ký hiệu môn loại: 959.702
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003588
3/. BẰNG VIỆT. Kẻ sỹ Thăng Long / Bằng Việt. - H. : Nxb.Hà Nội, 2017. - 367tr. ; 24cm. - (T ủ sách Thăng
Long 1000 năm)
Thư mục: tr. 360-365
Tóm tắt: Trình bày khái niệm về sĩ, kẻ sĩ; điều kiện hình thành nền quốc học và "kẻ sĩ Thăng Long"; luận về
kẻ sĩ; tầm vóc "quốc sĩ" và "nguyên khí quốc gia"; các yếu tố địa - chính tr ị, kinh t ế - xã hội và văn hoá - giáo
dục tác động đến sự hình thành "kẻ sĩ" nước ta, đặc biệt ở Thăng Long...
Ký hiệu môn loại: 959.7092
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003674
4/. CAO CHƯ. Câu chuyện địa danh học và địa danh dân gian Vi ệt Nam / Cao Ch ư tìm hi ểu và gi ới thiệu. - H. :
Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 526tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Thư mục: tr. 503 - 513
Tóm tắt: Tổng quan về địa danh học. Trình bày kiến thức về địa danh, địa danh học và các khái niệm liên
quan; tiếp cận địa danh; địa danh tạo thành, địa danh và tách nhập đ ơn v ị hành chính, đ ịa danh và ý nghĩa; địa
danh với triết học và lịch sử chính trị; nguồn gốc, sự phát tri ển, bi ến đ ổi và bi ến mất của địa danh; phân loại và
phân vùng địa danh; tìm hiểu địa danh dân gian của Việt Nam...
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Ký hiệu môn loại: 915.97
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047470
Kho Tra Cứu: TC.003437
5/. CAO XUÂN MÔ. Hưng Yên trăm nhớ với ngàn thương / Cao Xuân Mô. - H. : Nxb. H ội Nhà Văn, 2018. 155tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu sự ra đời của tỉnh Hưng Yên, thời kỳ Pháp đô hộ, kế hoạch 5 năm lần th ứ nhất (1960 1965), lễ hội của tỉnh, các làng nổi tiếng, thơ về con người và cảnh vật Hưng Yên.
Ký hiệu môn loại: 959.733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001471
Kho Mượn: PM.047820
6/. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm xưa. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2017. - 1120tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Tạp chí Xưa và Nay
Tóm tắt: Phản ánh từng bước đi thời gian của từng ngày trong các năm những công việc th ường ngày của
Bác - Một Người đã dành chọn đời mình cho dân tộc Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003695
7/. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - Bước ngoặt quyết định và bài học lịch sử / Trần Đại
Quang, Lê Đức Anh, Ngô Xuân Lịch.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 798tr. ; 30cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quá trình chuẩn bị và tiến hành cuộc Tổng ti ến công và nổi d ậy Xuân Mậu
Thân 1968; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như
giá trị lịch sử, hiện thực, những bài học kinh nghiệm quý báu của sự ki ện l ịch sử trọng đại này.
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003607
8/. Di sản văn hóa Châu Âu. - H. : Phái đoàn liên minh Châu Âu xb, 2018. - 83tr. : Hình ảnh ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu những di sản văn hóa của 19 quốc gia của Châu Âu
Ký hiệu môn loại: 914
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047756
Kho Tra Cứu: TC.003600
9/. Di tích lăng đá tỉnh Hưng Yên / Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Huyên, Nguyễn Th ị T ố Uyên..... - Hưng
Yên : Ban quan lý di tích tỉnh Hưng Yên xb, 2017. - 97tr. : Hình ảnh ; 20cm
ĐTTS ghi: Ban quản lý di tích tỉnh Hưng Yên
Tóm tắt: Sưu tầm và giới thiệu 9 di tích lăng đá nằm rải rác trên đ ịa bàn t ỉnh H ưng Yên:Lăng Vũ Hồng
Lượng, Lăng Từ Vũ họ Trương, Lăng mộ Chuẩn Quận công Nguyễn Đức Nhuận...
Ký hiệu môn loại: 959.733
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001497
10/. ELLSBERG, DANIEL. Hồ sơ mật Lầu Năm Góc và hồi ức về chi ến tranh Vi ệt Nam : Sách tham khảo /
Daniel Ellsberg ; Dịch, hiệu đính: Minh Thu, Trọng Minh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018
Tóm tắt: Kể lại quá trình chuyển biến nhận thức và cả hành động ở Daniel Ellsberg - cựu chuyên viên phân
tích từng phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ - về cuộc chi ến c ủa nước M ỹ t ại Vi ệt Nam đ ể t ừ đó đi đến hành động
sao chụp và công bố tới công chúng 7000 trang tài li ệu t ối mật trong H ồ s ơ L ầu Năm Góc về chiến tranh Việt
Nam được ông thực hiện vào năm 1971
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003654
11/. HÀ MẠNH KHOA. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà M ạnh Khoa ch ủ biên. - H. : Chính tr ị Qu ốc gia. 24cm
T.2 : Từ khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế k ỷ X / Hà Mạnh Khoa chủ biên, 2018. - 295tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7013
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003631
12/. HÀ MẠNH KHOA. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà Mạnh Khoa chủ biên. - H. : Chính trị Qu ốc gia.
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- 24cm
T.1 : Từ tiền sử đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng / Hà Mạnh Khoa chủ biên, 2018. - 384tr.
Ký hiệu môn loại: 959.701
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003630
13/. HỒ SƠN ĐÀI. Dinh độc lập -Lịch sử và biến động / Hồ Sơn Đài chủ biên. - H. : Chính trị Qu ốc gia, 2018. 338tr. ; 24cm
Thư mục: tr. 324-334
Tập hợp những nghiên cứu làm sáng rõ bản chất, giá trị l ịch s ử và ý nghĩa th ời đ ại, s ức s ống c ủa
Tóm
tắt: Tái hiện lịch sử 150 năm ra đời và những biến động của Dinh Độc l ập từ 1868-2018. Nêu lên mục đích xây
dựng, đặc trưng kiến trúc, quá trình thi công... Làm rõ sự bi ến đổi từ Dinh Norodom đến Dinh Độc lập về cơ cấu
tổ chức, hoạt động của các cơ quan đóng tại Dinh qua các giai đoạn lịch sử.
Ký hiệu môn loại: 959.7
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003626
14/. KIM BYUNG-KOOK. Kỷ nguyên Park Chung Hee và quá trình phát tri ển th ần kỳ c ủa Hàn Qu ốc : Sách
tham khảo / Kim Byung-Kook, Ezraf. Vogel chủ biên; Hồ Lê Trung biên d ịch; Lê Mai hi ệu đính. - H. : Chính trị
quốc gia sự thật, 2017. - 1082tr. ; 24cm
Tóm tắt: Những nghiên cứu về quá trình phát triển thần kỳ của Hàn Qu ốc cũng như giai đo ạn c ầm quyền
của tổng thống Park Chung Hee
Ký hiệu môn loại: 951.9504092
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003660
15/. Kỷ yếu hội thảo khoa học Trung tướng Nguyễn Bình với cách mạng Vi ệt Nam và quê h ương H ưng Yên. Hưng Yên : Tỉnh ủy Hưng Yên xb, 2018. - 150tr. ; 30cm
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết làm rõ tư tưởng lập trường và phẩm chất kiên trung của trung t ướng Nguyễn
Bình;Khẳng định tài thao lược trong tổ chức, chỉ huy quân s ự, t ầm nhìn xa trông r ộng c ủa Trug tướng về xây
dựng lực lượng vũ trang, tạo căn cứ cơ sở vật chất cho cách mạng...;Nh ững bài h ọc kinh nghiệm trong cuộc đời
hoạt động ,vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ T ổ qu ốc, xây dựng quê hương Hưng yên của
Trung tướng Nguyễn Bình.
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001503
16/. Liệt sĩ và các công trình tri ân liệt sĩ tỉnh Thái Bình. - H. : Thanh niên, 2017. - 776tr. ; 27cm
ĐTTS ghi: Tỉnh Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003611
17/. LÊ VĂN TOAN. Ấn Độ đất nước xã hội văn hóa / Lê Văn Toan, Nguyễn Th ị Mai Liên ch ủ biên. - H. :
Thông tin và truyền thông, 2017. - 498tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu khái quát nhất về Ấn Độ trên các bình di ện: đất nước, xã h ội, tôn giáo, tri ết h ọc, văn
hóa, văn học.
Ký hiệu môn loại: 954
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047749
18/. 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã hội hiện thực (1917 - 2017) giá tr ị l ịch s ử và ý nghĩa
thời đại / Võ Văn Thưởng, Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Văn Hiền.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 940tr. ; 24cm
ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Trung ương...
Tóm tắt: Tập hợp các bài viết từ Hội thảo cấp Nhà nước về Cách mạng Tháng Mười Nga (1917- 2017) Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại; Cách mạng Tháng Mười Nga và chủ nghĩa xã h ội hi ện th ực trên thế giới; Cách
mạng Tháng Mười Nga và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay
Ký hiệu môn loại: 947.08
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003694
19/. NGUYỄN BÁ DƯƠNG. Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa th ời đ ại c ủa Cách mạng Tháng M ười Nga /
Nguyễn Bá Dương chủ biên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017. - 519tr. ; 24cm
Trang 57

THƯ VIỆN TỈNH HƯNG YÊN - Thư mục thông báo sách mới
cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay
Ký hiệu môn loại: 947.084
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003656
20/. NGUYỄN HẢI KẾ. Thành Thăng Long Hà Nội / Nguyễn Hải K ế ch ủ biên ; Ph ạm Đ ức Anh, Đinh Thùy
Hiền, Phạm Lê Huy,... biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2016. - 647tr. : minh h ọa ; 24cm. - (T ủ sách Thăng Long
1000 năm)
Thư mục: tr. 624-642
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống thành lu ỹ Thăng Long - Hà N ội t ừ toà
thành đầu tiên trên đất Đại La thời Tuỳ - Đường, đến toà thành cu ối cùng mang tên Hà N ội đ ược xây dựng dưới
triều Nguyễn, trước khi bị thực dân Pháp đánh chiếm vào cuối thế k ỷ XIX
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003681
21/. NGUYỄN MINH TƯỜNG. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà Mạnh Khoa ch ủ biên. - H. : Chính tr ị Quốc
gia. - 24cm
T.4 : Từ năm 1593 đến năm 1858 / Nguyễn Minh Tường chủ biên, 2018. - 340tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7027
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003633
22/. NGUYỄN MINH TƯỜNG. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà Mạnh Khoa ch ủ biên. - H. : Chính tr ị Quốc
gia. - 24cm
T.3 : Từ thế kỷ X đến năm 1593 / Nguyễn Minh Tường chủ biên, 2018. - 572tr.
Ký hiệu môn loại: 959.702
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003632
23/. NGUYỄN NGỌC BÍCH. Độc nhãn tướng quân Nguyễn Bình - Như một huyền thoại / Nguyễn Ng ọc Bích.
- Đà Nẵng : Nxb Đà Nẵng, 2017. - 424tr. ; 24cm
Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp, quá trình đấu tranh cách mạng c ủa Trung t ướng Nguyễn
Bình
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001502
24/. NGUYỄN NHƯ Ý. Từ điển văn hóa, lịch sử Việt Nam / Nguyễn Như Ý ch ủ biên, Nguyễn Thành Chương,
Bùi Thiết. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 1367tr. ; 24cm
Gồm 6000 mục từ chủ yếu là những mục từ gắn li ền với các di tích văn hóa v ật th ể và phi v ật th ể của đất
nước Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 959.7003
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003998
Kho Tra Cứu: TC.003605
25/. NGUYỄN QUANG NGỌC. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính tr ị qu ốc gia s ự thật,
2017. - 10 tập
Tập 4 : Từ thế kỷ XVII đến giữa thế k ỷ XIX / Nguyễn Quang Ngọc, 2017. - 430tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành của vùng đất Nam Bộ từ đến thế k ỷ XVII đến giữa thế k ỷ XIX
Ký hiệu môn loại: 959.77
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003665
26/. NGUYỄN QUỐC HÙNG. Nước Nga từ nguyên thủy đến hiện đại / Nguyễn Qu ốc Hùng, Nguyễn Thị Như.
- H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 702tr. ; 24cm
Tóm tắt: Khái quát lịch sử nước Nga từ thời tiền Nga qua các thời kỳ l ịch s ử quan tr ọng: s ự hình thành nhà
nước Nga, chế độ chuyên chế từ thời Piốt đại đế, công cuộc cải cách nông nô và nh ững h ạn chế của chủ nghĩa tư
bản Nga; từ Cách mạng tháng Mười Nga đến khi Nhà nước Liên Xô tan rã và 10 năm đàu của Liên Bang Nga.
Ký hiệu môn loại: 947
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003649
27/. NGUYỄN THANH. Làng tôi / Nguyễn Thanh. - H. : Thông tấn, 2017. - 91tr. : ảnh màu ; 20cm
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Ký hiệu môn loại: 959.733
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038714
Kho Địa Chí: DC.001469-1470
Kho Mượn: PM.047767-47768
28/. NGUYỄN VINH PHÚC. Địa chí vùng Tây Hồ / Nguyễn Vinh Phúc chủ biên ; Đặng Văn Bào, Nguyễn Như
Hà, Đào Ngọc Nghiêm,... biên soạn. - H., Nxb. Hà Nội. - 1099tr. : minh họa ; 24cm. - (T ủ sách Thăng Long 1000
năm)
Phụ lục: tr. 1033-1068. - Thư mục: tr. 1069-1078
Tóm tắt: Trình bày khái quát về vùng Tây Hồ như: Điều kiện tự nhiên, cư dân, l ịch sử, kinh t ế, văn hoá nghệ thuật, di tích lịch sử - văn hoá, cách mạng kháng chiến, văn học, các làng cũ ven h ồ và các hồ nổi tiếng (Hồ
Tây, hồ Trúc Bạch, Kẻ Bưởi, Sông Thiên Phù)
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003685
29/. NGUYỄN VĂN KIM. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính tr ị qu ốc gia sự th ật, 2017.
- 10 tập
Tập 3 : Từ thế kỷ VII đến thế k ỷ XVI / Nguyễn Văn Kim, 2017. - 594tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành của vùng đất Nam Bộ từ đến thế k ỷ VII đến thế k ỷ XVI
Ký hiệu môn loại: 959.77
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003664
30/. Nguyễn Văn Linh - Người Cộng sản kiên trung, sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín l ớn / Đ ỗ M ười, Lê Khả
Phiêu, Nông Đức Mạnh... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 732tr. : 101tr. ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đ ạo nhà n ước, các chính khách v ề cu ộc đ ời và sự
nghiệp cách mạng của nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Gi ới thi ệu một s ố bài vi ết và bài phát biểu của
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh về các vấn đề của đất nước
Ký hiệu môn loại: 959.704092
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001500-1501
31/. NGUYỄN ĐỨC NHUỆ. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà Mạnh Khoa chủ biên. - H. : Chính trị Qu ốc gia. 24cm
T.9 : Từ năm 1975 đến năm 2000 / Nguyễn Đức Nhuệ chủ biên, 2018. - 384tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7044
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003638
32/. NGÔ VĂN BAN. Tìm hiểu địa danh Việt Nam qua tư liệu dân gian / Ngô Văn Ban sưu t ầm, biên soạn. - H. :
Sân khấu, 2017. - 21cm
Tập 1 : Địa danh dọc đường ven biển Khánh Hoà qua ca dao, truyền thuyết, tín ng ưỡng dân gian địa
phương... / Ngô Văn Ban sưu tầm, giới thiệu, 2017. - 760tr.
Tóm tắt: Khái quát sơ lược vùng đất Khánh Hoà xưa và nay, địa danh dọc đường ven bi ển qua ca dao, tục
ngữ, truyền thuyết, tín ngưỡng địa phương; giới thiệu địa danh vùng đ ất Qu ảng Nam, nh ững địa danh ghi dấu
qua ca dao xứ Quảng: thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã Điện Bàn, huyện Trà My...
Ký hiệu môn loại: 915.97
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047612
Kho Tra Cứu: TC.003576
33/. Nhà tưởng niệm danh nhân Hưng Yên. - Hưng Yên : Ban quản lý di tích t ỉnh xb, 2016. - 124tr. : hình ảnh ;
21cm
ĐTTS ghi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên. Ban quản lý di tích t ỉnh
Tóm tắt: Giới thiệu về thân thế, sự nghiệp một số danh nhân Hưng Yên và quy mô tổng th ể ki ến trúc, cảnh
quan các hạng mục công trình, bố cục bài trí các tài li ệu, hi ện v ật trong không gian tr ưng bày nội thất của các
Nhà tưởng niệm.
Ký hiệu môn loại: 959.733092
Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001472
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34/. NHÂM HÙNG. Cần Thơ phố cũ nét xưa / Nhâm Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 223tr. ; 21cm
ĐTTS ghi: Thư viện thành phố Cần Thơ, Thư mục: tr. 222-223
Tóm tắt: Giới thiệu những khía cạnh tiêu biểu nhất hình thành nên nét "cũ", "x ưa" c ủa C ần Th ơ: tìm về đất
Trấn Giang xưa, đô thị sơ khai dưới triều Nguyễn, mi ệt vườn Cần Thơ hình thành ra sao, kể chuyện cồn nổi, vẻ
đẹp kiến trúc cổ, chợ nổi Cái Răng hình thành, đô thị Cần Thơ 100 năm trước...
Ký hiệu môn loại: 915.9793
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003718
35/. PAVAN K. VARMA. Người Ấn Độ - Sự thật về lý do tại sao th ế k ỷ XXI sẽ là th ế k ỷ Ấn Đ ộ / Pavan K.
Varma; Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ dịch. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017
Tên sách tiếng Anh: Being Indian: The trust about why the 21st century will be India's
Tóm tắt: Nghiên cứu các yếu tố về văn hoá, xã hội, phát tri ển ánh hưởng đ ến hình ảnh người Ấn Độ trong
thời gian tới: quyền lực, sự thịnh vượng, công nghệ và sự thoả hiệp
Ký hiệu môn loại: 954.05
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003970
Kho Mượn: PM.047753
36/. PHONG LÊ. Nguyễn Du - Hồ Chí Minh và người xứ Nghệ / Phong Lê. - Vinh : Đại học Vinh, 2018. - 400tr.
; 21cm
Ký hiệu môn loại: 959.7092
Số ĐKCB: Kho Đọc: VN.038721
Kho Mượn: PM.047805-47806
37/. PHẠM LAN OANH. Việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở làng Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố
Hà Nội : Nghiên cứu / Phạm Lan Oanh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 559tr. ; 21cm
thư mục: tr.189-203
Tóm tắt: Đôi nét về làng Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội; truyền thuyết về Hai Bà Trưng; các d ấu vết c ủa Hai Bà
Trưng ở Hạ Lôi; đền thờ Hai Bà, việc phụng thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi trong di ện mạo sinh ho ạt văn hoá tín
ngưỡng. Những đặc điểm riêng của việc thờ phụng Hai Trưng ở Hạ Lôi
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047474
Kho Tra Cứu: TC.003441
38/. PHẠM QUANG NGHỊ. Hà Nội 30 năm đổi mới, phát triển (1986 - 2016) / Ph ạm Quang Ngh ị, Phùng Hữu
Phú đồng chủ biên. - H. : Nxb.Hà Nội, 2017. - 688tr. : Hình ảnh ; 24cm
Tóm tắt: Lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội trong 30 năm dổi mới và phát triên giai đo ạn (1986 2016)
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Đọc: VV.003995
Kho Tra Cứu: TC.003658
39/. SONG THÀNH. Nguyễn Ái Quốc ở Quảng Châu (1924 - 1927) / Song Thành ch ủ biên. - H. : Chính trị
Quốc gia, 2018
ĐTTS ghi: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh t ụ c ủa Đ ảng., Thư mục
:tr.232 - 234
Tóm tắt: Trình bày chi tiết những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc tại Quảng Châu: M ở l ớp t ập huấn chính
trị; thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; ra báo Thanh niên cho đến nh ững ho ạt động của người trong
phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.....
Ký hiệu môn loại: 959.703092
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003716
40/. Trung đoàn 52 Tây Tiến 70 năm chiến thắng lịch sử Mường Láp- Hủa Phăn -Lào : 1945 - 2015. - H. : Chính
trị Quốc gia, 2017
ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội. Ban Liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn 52 Tây Ti ến
Ký hiệu môn loại: 959.704
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047532, PM.047734
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41/. TRƯƠNG THỊ KIM CHUYÊN. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính tr ị qu ốc gia sự
thật, 2017. - 10 tập
Tập 1 : Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái / Trương Thị Kim Chuyên, 2017. - 347tr.
Tóm tắt: Giơi thiệu chung về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái của vùng đất Nam Bộ Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 915.977
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003662
42/. TRẦN ĐỨC CƯỜNG. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017.
- 10 tập
Tập 6 : Từ năm 1945 đến năm 2010 / Trần Đức Cường chủ biên, 2017. - 387tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành của vùng đất Nam Bộ từ năm 1945 đến năm 2010
Ký hiệu môn loại: 959.77
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003667
43/. TẠ THỊ THÚY. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà Mạnh Khoa chủ biên. - H. : Chính tr ị Quốc gia. - 24cm
T.5 : Từ năm 1858 đến năm 1930 / Tạ Thị Thúy chủ biên, 2018. - 560tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7031
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003634
44/. TẠ THỊ THÚY. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà Mạnh Khoa chủ biên. - H. : Chính tr ị Quốc gia. - 24cm
T.6 : Từ năm 1930 đến năm 1945 / Tạ Thị Thúy chủ biên, 2018. - 432tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7032
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003635
45/. Việt Nam - 30 năm đổi mới 1986 - 2016 = Vietnam - 30 yeas of renewal 1986 - 2016. - H. : Thông tấn,
2016. - 248tr. : tranh màu ; 25cm
ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam
Tóm tắt: Gồm khoảng 400 bức ảnh tư liệu tổng quan về những thành tựu của Vi ệt Nam trong 30 năm đổi
mới từ trước thềm đổi mới đến giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trên t ất c ả các lĩnh vực: chính
trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng...
Ký hiệu môn loại: 959.7044
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003599
46/. VŨ KHIÊU. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm
T.1 / Vũ Khiêu, 2017. - 815tr.
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003678
47/. VŨ KHIÊU. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm
T.3 / Vũ Khiêu, 2017. - 775tr.
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003680
48/. VŨ KHIÊU. Văn hiến Thăng Long / Vũ Khiêu. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24cm
T.2 / Vũ Khiêu, 2017. - 807tr.
Ký hiệu môn loại: 959.731
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003679
49/. VŨ MINH GIANG. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính trị qu ốc gia s ự th ật, 2017. 10 tập
Tập 2 : Từ cội nguồn đến thế kỷ VII / Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt, 2017. - 295tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành của vùng đất Nam Bộ từ cội nguồn đến thế k ỷ VII
Ký hiệu môn loại: 959.77
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003663
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50/. ĐINH QUANG HẢI. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà M ạnh Khoa ch ủ biên. - H. : Chính tr ị Qu ốc gia. 24cm
T.7 : Từ năm 1945 đến năm 1954 / Đinh Quang Hải chủ biên, 2017. - 556tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7041
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003636
51/. ĐINH QUANG HẢI. Lịch sử Việt Nam phổ thông / Hà M ạnh Khoa ch ủ biên. - H. : Chính tr ị Qu ốc gia. 24cm
T.8 : Từ năm 1954 đến năm 1975 / Đinh Quang Hải chủ biên, 2017. - 520tr.
Ký hiệu môn loại: 959.7043
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003637
52/. ĐOÀN MINH HUẤN. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên. - H. : Chính tr ị quốc gia sự th ật, 2017.
- 10 tập
Tập 5 : Từ năm 1859 đến năm 1945 / Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Ngọc Hà đồng chủ biên, 2017. - 554tr.
Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành của vùng đất Nam Bộ từ năm 1859 đến năm 1945
Ký hiệu môn loại: 959.77
Số ĐKCB: Kho Tra Cứu: TC.003666
53/. ĐỖ DANH GIA. Địa danh Ninh Bình trong tục ngữ ca dao / Đỗ Danh Gia. - H. : Nxb. M ỹ thu ật, 2017. 575tr. ; 21cm
Tóm tắt: Giới thiệu địa danh Ninh Bình trong tục ngữ và ca dao dân gian.
Ký hiệu môn loại: 915.9739
Số ĐKCB: Kho Mượn: PM.047533
Kho Tra Cứu: TC.003500

Trang 62

