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THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 4/2016 

 

Từ điển 
1. Từ điển bách khoa Britannica. Tập 1/ Vũ Viết Chính…[và nh.ng.khác] biên 

soạn phần mục từ Việt Nam; Phạm Quốc Cường…[và nh.ng.khác] dịch; 

Nguyễn Bá…[và nh.ng.khác] hiệu đính.- H.: Giáo dục, 2014.- 1512tr.: hình 

ảnh; 29cm. 

Tóm tắt: Bộ sách có trên 28.000 mục từ, trong đó có gần 300 mục từ về Việt 

Nam do các chuyên gia Việt Nam biên soạn, được lựa chọn, chỉnh sửa kỹ lưỡng 

để đưa vào kho tư liệu toàn cầu của Encyclopaedia Britannica. Từ điển cung 

cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về 51 lĩnh vực thuộc các khoa học tự 

nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Từ điển có trên 2.000 ảnh 

minh họa, bản đồ, bảng liệt kê,... 

Đề mục chủ đề: Bách khoa thư; Từ điển 

Ký hiệu môn loại: 032  Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025478-S025480 SL: 3 cuốn 

 

2. Từ điển bách khoa Britannica. Tập 2/ Vũ Viết Chính…[và nh.ng.khác] biên 

soạn phần mục từ Việt Nam; Phạm Quốc Cường…[và nh.ng.khác] dịch; 

Nguyễn Bá…[và nh.ng.khác] hiệu đính.- H.: Giáo dục, 2014.- 3057tr.: hình 

ảnh; 29cm. 

Tóm tắt: Bộ sách có trên 28.000 mục từ, trong đó có gần 300 mục từ về Việt 

Nam do các chuyên gia Việt Nam biên soạn, được lựa chọn, chỉnh sửa kỹ lưỡng 

để đưa vào kho tư liệu toàn cầu của Encyclopaedia Britannica. Từ điển cung 

cấp những kiến thức cơ bản, có hệ thống về 51 lĩnh vực thuộc các khoa học tự 

nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn. Từ điển có trên 2.000 ảnh 

minh họa, bản đồ, bảng liệt kê,... 

Đề mục chủ đề: Bách khoa thư; Từ điển 

Ký hiệu môn loại: 032  Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025481-S025483 SL: 3 cuốn 
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Văn hóa 

 

1. Một số vấn đề về đổi mới chương trình và sách giáo khoa Giáo dục phổ 

thông: Tài liệu tập huấn hiệu trưởng trường tiểu học, THCS, THPT, TT 

giáo dục thường xuyên, TT hướng nghiệp / Nguyễn Vinh Hiển…[và 

nh.ng.khác] biên soạn.- H.: Giáo dục, 2015.- 167tr.; 24cm. 

Tóm tắt: Bao gồm Nghị quyết của Đảng và Quốc hội và 7 chuyên đề về đổi 

mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo các nội dung: những 

vấn đề chung, đổi mới quản lý chất lượng giáo dục, đổi mới đào tạo bồi dưỡng 

giáo viên, đổi mới giáo dục tiểu học - trung học...  

Đề mục chủ đề: Giáo dục - Việt Nam; Tài liệu tập huấn; Chương trình đổi mới 

Ký hiệu môn loại: 371.200 959 7 Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025484-S025486 SL: 3 cuốn 

 

2. Sổ tay phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Dùng cho các hộ gia 

đình) / Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Trường Giang.- H.: Giáo dục, 2015.- 59tr.: 

hình ảnh; 24cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về sự phá huỷ và hậu quả do cháy gây ra. Kĩ năng thoát 

hiểm, thoát nạn và cách xử lí một số đám cháy thường gặp. Trách nhiệm và 

kiến thức cơ bản về cháy, nổ. Một số hoá chất, thiết bị, dụng cụ chữa cháy. 

Phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, gas. Công tác cứu nạn, cứu hộ và 

khuyến cáo đối với người dân trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. 

Đề mục chủ đề: Phòng cháy chữa cháy - Sổ tay 

Ký hiệu môn loại: 363.377  Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025487-S025491 SL: 5 cuốn 
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Biển, đảo Việt Nam 

1. Kể chuyện biển đảo Việt Nam. Tập 1: Tư liệu biển đảo Việt Nam/ Lê 

Thông…[và nh.ng.khác] sưu tầm, biên soạn.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 

2015.- 171tr.: hình ảnh; 19cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Trình bày về biển đảo nước ta với tư cách như một không gian sinh 

tồn và phát triển, cũng như vai trò của biển đảo trong sự nghiệp bảo vệ, xây 

dựng và phát triển đất nước. 

Đề mục chủ đề: Biển - Việt Nam; Đảo - Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 333.910 095 97 Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025492-S025496 SL: 5 cuốn 

 

2. Kể chuyện biển đảo Việt Nam. Tập 2: Các huyện đảo ở miền Bắc/ Lê 

Thông…[và nh.ng.khác] sưu tầm, biên soạn.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 

2015.- 247tr.: hình ảnh; 19cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về địa hình, khí hậu, nguồn nước, tài nguyên sinh vật, tiềm 

năng kinh tế và du lịch của huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Bạch Long 

Vĩ. 

Đề mục chủ đề: Biển - Việt Nam; Đảo - Việt Nam; Miền Bắc 

Ký hiệu môn loại: 333.910 095 97 Số kệ:8.1  

Số Đăng kí cá biệt: S025497-S025501 SL: 5 cuốn 

 

3. Kể chuyện biển đảo Việt Nam. Tập 3: Các huyện đảo ở miền Trung/ Lê 

Thông…[và nh.ng.khác] sưu tầm, biên soạn.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 

2015.- 299tr.: hình ảnh; 19cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về địa hình, khí hậu, nguồn nước, tài nguyên sinh vật, tiềm 

năng kinh tế và du lịch của huyện đảo Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Lý Sơn, Phú Quý, 

Trường Sa. 

Đề mục chủ đề: Biển - Việt Nam; Đảo - Việt Nam; Miền Trung 

Ký hiệu môn loại: 333.910 095 97 Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025502-S025506 SL: 5 cuốn 
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4. Kể chuyện biển đảo Việt Nam. Tập 4: Các huyện đảo ở miền Nam/ Lê 

Thông…[và nh.ng.khác] sưu tầm, biên soạn.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 

2015.- 203tr.: hình ảnh; 19cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Giới thiệu về địa hình, khí hậu, nguồn nước, tài nguyên sinh vật, tiềm 

năng kinh tế và du lịch của huyện đảo Côn Đảo, Kiên Hải và Phú Quốc. 

Đề mục chủ đề: Biển - Việt Nam; Đảo - Việt Nam; Miền Nam 

Ký hiệu môn loại: 333.910 095 97 Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025507-S025511 SL: 5 cuốn 

 

5. Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay tổ quốc. Tập 1: Nơi đầu sóng ngọn 

gió/ Hải Anh…[và nh.ng.khác]; Hồng Châu, Minh Tân tuyển chọn, giới thiệu.- 

Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 2014.- 311tr.: hình ảnh màu; 24cm.- (Tủ sách Biển 

đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người dân 

đất Việt nơi đầu sóng ngọn gió và những hoạt động kết nối nghĩa tình, thấm 

đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Họ đã trở thành những biểu tượng của đức quả 

cảm hy sinh trong chiến đấu và lao động, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc 

đã vĩnh viến ra đi, hoá thân vào hồn thiêng đất nước. 

Đề mục chủ đề: Quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam; Quần đảo Trường Sa - Việt 

Nam; Văn học Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 895.922  Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025512-S025516 SL: 5 cuốn 
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6. Hoàng Sa, Trường Sa trong vòng tay tổ quốc. Tập 2: Nghĩa tình cả nước 

với Hoàng Sa - Trường Sa/ Hải Anh…[và nh.ng.khác]; Hồng Châu, Minh Tân 

tuyển chọn, giới thiệu.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 2014.- 329tr.: hình ảnh 

màu; 24cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài báo và tư liệu viết về cuộc sống của người dân 

đất Việt ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dù là người chiến sĩ hay những 

ngư dân đều phải đối mặt từng giờ từng phút với biết bao thử thách, hiểm nguy 

rình rập. Họ đã trở thành những biểu tượng của đức quả cảm hy sinh trong 

chiến đấu và lao động, vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc đã vĩnh viến ra 

đi, hoá thân vào hồn thiêng đất nước và những hoạt động kết nối nghĩa tình, 

thấm đượm ý nghĩa nhân văn cao đẹp. 

Đề mục chủ đề: Quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam; Quần đảo Trường Sa - Việt 

Nam; Văn học Việt Nam 

Ký hiệu môn loại: 895.922  Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025517-S025521 SL: 5 cuốn 

 

7. Hoàng Sa, Trường Sa khát vọng hòa bình/ Bùi Tất Tươm, Vũ Bá Hòa biên 

soạn, tuyển chọn.- Tái bản lần 1.- H.: Giáo dục, 2014.- 197tr.: hình ảnh màu; 

23cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Cuốn sách tuyển chọn hơn 500 bức ảnh tư liệu và nghệ thuật để "kể 

chuyện" về Hoàng Sa, Trường Sa. Từ những bức ảnh sinh động, chân thực, 

thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước, tình cảm sâu nặng với Hoàng Sa, 

Trường Sa của các nghệ sĩ - tác giả nhiếp ảnh, bạn đọc sẽ nắm được khái quát 

về vị trí điạ lí, điều kiện tự nhiên của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Đề mục chủ đề: Quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam; Quần đảo Trường Sa - Việt 

Nam; Sách ảnh 

Ký hiệu môn loại: 320.150 959 7 Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025522-S025526 SL: 5 cuốn 
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8. Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo 

Hoàng Sa, Trường Sa/ Nguyễn Nhã biên soạn.- Tái bản lần thứ 2.- H.: Giáo 

dục, 2015.- 281tr.: hình ảnh màu; 24cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Gồm các châu bản, văn bản nhà nước và sách điển chế, chính sử, sách 

địa chí của Việt Nam trước năm 1909 chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối 

với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những tư liệu của phương Tây, 

Trung Quốc và Việt Nam về quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Tập hợp và 

nghiên cứu có hệ thống các tư liệu liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của 

Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước và sau 1909. Vị trí, tầm 

quan trọng chiến lược của hai quần đảo này đối với việc phát triển kinh tế, an 

ninh quốc phòng của nước ta. Các giải pháp giải quyết vấn đề Biển Đông và 

bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. 

Đề mục chủ đề: Quần đảo Hoàng Sa - Việt Nam; Quần đảo Trường Sa - Việt 

Nam; Chủ quyền quốc gia 

Ký hiệu môn loại: 320.150 959 7 Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025527-S025531 SL: 5 cuốn 

 

9. Giáo dục về Biển - Đảo Việt Nam: Tài liệu tham khảo dành cho học sinh và 

giáo viên THPT/ Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tuyết Mai biên soạn.- H.: Giáo 

dục, 2014.- 103tr.: hình ảnh màu; 27cm.- (Tủ sách Biển đảo Việt Nam) 

Tóm tắt: Trình bày tầm quan trọng của giáo dục về biển - đảo, đặc biệt trong 

giờ lên lớp và qua các hoạt động ngoài giờ lên lớp về: vị trí địa lí, tài nguyên 

thiên nhiên, bảo vệ môi trường, vấn đề phát triển ngành thuỷ sản, lâm nghiệp, 

giao thông vận tải, thương mại, du lịch, kinh tế, an ninh quốc phòng... ở biển 

Đông và các đảo, quần đảo. 

Đề mục chủ đề: Biển - Việt Nam; Đảo - Việt Nam; Tài liệu tham khảo 

Ký hiệu môn loại: 330.959 7  Số kệ: 8.1 

Số Đăng kí cá biệt: S025532-S025536 SL: 5 cuốn 

 


