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I. Tài liệu tham khảo Tiếng Việt 

1. Gia đình giáo dục 

Tác giả: Thái Phỉ (Nguyễn Đức Phong) 

Thông tin xuất bản: H, Nhà xuất bản tri thức năm  2019 

Mô tả vật lý: 188tr. 

Tóm tắt: Trong cuốn sách này tác giả chỉ rõ nhiều yếu điểm trong giáo dục gia đình của người Việt 

xưa mà liên hệ đến ngày nay vẫn chưa được khắc phục. Đồng thời đưa ra những lời khuyên còn 

nguyên giá trị áp dụng trong thực tiễn. Cuốn sách trình bày với các nội dung cụ thể: về Sức 

khỏe; Những cái hại cho sự học; Tấm gương sáng và sự săn sóc của các bậc cha mẹ về việc 

học. 

Từ khóa:  Gia đình, Giáo dục 

Mã xếp giá: Vv4989, Vv4990. 

 

2.  Nhà trường Pháp ở Đông Dương 

Tác giả: Trịnh Văn Thảo 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản tri thức năm 2019 

Mô tả vật lý: 245tr. 

Tóm tắt: Giáo sư Trịnh Văn Thảo muốn qua việc nghiên cứu nền giáo dục của Pháp ở Việt 

Nam trước 1945 để đi sâu phân tích làm rõ một loạt vấn đề đặc biệt quan trọng cả về mặt 

lí luận và thực tiễn: Sự du nhập giáo dục và văn hóa Pháp vào Việt Nam; Ảnh hưởng và 

tác động đến đời sống văn hóa và xã hội Việt Nam; Mức độ đồng hóa, cũng như những 

mặt tích cực và tiêu cực của quá trình ảnh hưởng qua lại đó. 

Từ khóa: Nhà trường, Pháp, Đông Dương 

Mã xếp giá: Vv4988. 

 

3. Nền tảng tâm linh của giáo dục 

Tác giả: Rudolf Steiner 

Thông tin xuất bản: H, Nhà xuất bản tri thức năm 2019 

Mô tả vật lý: 239tr. 

Người dịch: Nguyễn Hồng. 
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Tóm tắt: Nền tảng tâm linh của giáo dục là một trong những bài giảng xuất sắc của Rudolf 

Steiner về phương pháp giáo dục Waldorf vì có cái nhìn rộng rãi, sâu sắc, táo bạo và có 

khả năng tiếp cận cao. Bài giảng được đưa ra năm 1922 tại Đại học Mansfield, Oxford, 

Anh và thính giả là những người danh tiếng nhất mà Steiner từng thuyết giảng. Đó là hội 

nghị về “Giá trị tâm linh trong giáo dục và đời sống xã hội” với khoảng 200 người tham 

dự. Tiến sĩ Millicent Mackenzie, sau này là Giáo sư Giáo dục tại thành phố Cardiff (Wales) 

- người mà Steiner rất kính trọng - giữ vai trò chủ tọa trong các bài giảng. Bộ trưởng Bộ 

Lao động, Tiến sĩ H. A. L. Fisher chịu trách nhiệm điều khiển Hội nghị. Các diễn giả khác là 

những tên tuổi nổi tiếng như học giả cổ điển vĩ đại Gilbert Murray, nhà văn A. Clutton 

Brock, Giáo sư Maxwell Garnett và Edward Holmes. 

Từ khóa: Nền tảng tâm linh, Giáo dục 

Mã xếp giá: Vv4987. 

 

4.  Đường xa nghĩ về giáo dục Việt Nam 

Tác giả: Nguyễn Quốc Vương 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản tri thức năm 2019 

Mô tả vật lý: 326tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách nhỏ này là sự tập hợp những bài báo tác giả công bố từ cuối năm 2017 

tới nay. Có những bài được viết ra là để giải thích thêm hoặc trả lời các câu hỏi mà bạn 

đọc gửi đến sau khi họ đọc hai cuốn sách trên.  Trong khi quan sát hiện trạng giáo dục, 

lần tìm lại lịch sử nước nhà, so sánh với giáo dục Nhật Bản và tư duy về triết lý giáo dục, 

tác giả đã nhìn nhận giáo dục như là một hoạt động rộng lớn với nhiều thực thể tham gia, 

được tiến hành trong cả ba không gian có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau: gia đình 

- nhà trường - xã hội. Từ việc phân tích các sự kiện giáo dục ở hiện tại, so sánh các sự kiện 

giáo dục trong lịch sử, đưa ra những kiến giải và những tư tưởng của riêng mình.  Trong 

cuốn sách này, các bài viết sẽ được sắp xếp thành ba phần:  Phần 1: Giáo viên, chương 

trình và sách giáo khoa  Phần 2: Văn hóa trường học   Phần 3: Giáo dục đời sống 

Từ khóa:  Giáo dục Việt Nam, Đường xa, Nghĩ về giáo dục 

Mã xếp giá: Vv4986. 
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5.  Niên giám thống kê 2018  

Tác giả: Tổng cục thống kê 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản thống kê năm 2019 

Mô tả vật lý: 1023tr. 

Tóm tắt: Niên giám thống kê là ấn phẩm được tổng cục thống kê xuất bản hàng năm, bao 

gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế- 

xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có 

số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm 

tư liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu và so sánh quốc tế. Bao gồm nội dung khái quát 

những nét chính về kinh tế - xã hội của cả nước và một số ngành, lĩnh vực năm 2018. 

Mã xếp giá: Vv4985 

 

6.  Tài năng và người thưởng thức  

Tác giả: Đặng Anh Đào 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản tri Thức: năm 2018 

Mô tả vật lý: 363tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách phê bình và lý luận văn học trong nhiều phạm vi khác nhau. Với những 

ý kiến mới lạ, riêng biệt, Đặng Anh Đào đưa người đọc tiếp cận sâu hơn, kỹ lưỡng hơn với 

các vấn đề văn học, và các đề tài mà tác giả đề cập không giới hạn trong một khuôn khổ 

bó hẹp, cụ thể: Kiếp luân hồi của Nguyễn Trãi qua Nguyễn Thị Lộ, Chuyển hóa và biến thái 

trong âm hưởng bài thơ Ông Đồ của Vũ Đình Liên, Những tiếng nói giao hòa trong ngôn 

ngữ Hồ Chí Minh, Cách mạng Pháp qua cảm nhận của nhà văn Việt Nam, Gió Đông gió 

Tây: ảnh hưởng và giao thoa trong văn học Việt Nam hiện đại… 

Từ khóa:  Tài năng, Người thưởng thức 

Mã xếp giá: Vv4984 

 

7. Bàn về giáo dục Việt Nam trước và sau năm 1975 

Tác giả: Trần Văn Chánh 

Thông tin xuất bản:  H, nhà xuất bản hà Nội năm 2019 

Mô tả vật lý: 386tr. 
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Tóm tắt:  Cuốn sách là tập hợp những bài viết ghi chép, nhận định, phê phán về hầu hết 

mọi khía cạnh đáng quan tâm liên quan đến nền giáo dục của chúng ta, thể hiện tư duy 

không chỉ của riêng tác giả, mà còn coi như có tính tổng hợp rất nhiều nguồn ý kiến khác 

nhau của các nhà giáo dục và nhân sĩ trí thức, học giả tâm huyết, trong cũng như ngoài 

nước, từ những vấn đề chung như triết lý định hướng giáo dục, nội dung - chương trình 

sách giáo khoa, cho đến việc tổ chức học hành, thi cử..., có đặc biệt chú ý đến một số mặt 

hạn chế hoặc hiện tượng tiêu cực mang tính phổ biến và kéo dài mà nền giáo dục quốc 

dân đang cần phải nhanh chóng khắc phục để cải cách thích hợp. 

Từ khóa:  Giáo dục Việt Nam, 1975, Bàn về giáo dục 

Mã xếp giá: Vv4983 

 

8. Gen vị kỷ  

Tác giả: Richard Dawkins 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản tri thức năm 2019 

Mô tả vật lý: 510tr. 

Người dịch: Dương Ngọc Cường, Hồ Tú Cường. 

Hiệu đính: Nguyễn Trịnh Đôn, Nguyễn Ngọc Kim Vy. 

Tóm tắt: Cuốn sách này giải thích một cách hệ thống vì sao gen là trung tâm của quá trình 

tiến hoá. Những hình ảnh ẩn dụ của tác giả thường tài tình và hóm hỉnh, nhưng cái tên 

“vị kỷ” có lẽ đã đi hơi xa, gây nhiều tranh cãi không chỉ trong giới sinh học mà đặc biệt là 

với giới triết học và tín ngưỡng. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như: Gen làm sao biết tư 

duy mà vị kỷ? Nếu vị kỷ là nền tảng của tiến hoá thì tại sao chúng ta lại có biểu hiện vị tha 

trong đời sống, hay ta có nên quay lại với bản chất vị kỷ của sinh giới? v.v… 

Từ khóa:  Tập tính, Gen, DNA, Nguồn gốc các loài 

Mã xếp giá: Vv4982 

 

9.  Phát triển con người của một số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc 

làm 

Tác giả:  Lê Thị Đan Dung 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản khoa học xã hội năm 2019 
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Mô tả vật lý: 182tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày các nội dung sau: Một số vấn đề lý luận về phát triển con 

người của các dân tộc thiểu số từ góc độ viêc làm; Phát triển con người của một số dân 

tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm; Một số thách thức và giải pháp phát triển 

con người của mốt số dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang từ góc độ việc làm. 

Từ khóa:  Phát triển con người, Một số dân tộc thiểu số, Dân tộc thiểu số, Hà Giang, Góc 

độ việc làm 

Mã xếp giá: Vv4981 

 

10.  Bạo lực gia đình ở Việt Nam thực trạng và các yếu tố tác động 

Tác giả: Đặng Thị Hoa 

Thông tin xuất bản:  H, Nhà xuất bản khoa học xã hội  năm 2020 

Mô tả vật lý: 474tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày các nội dung sau: 1/ Một số vấn đề lý luận trong nghiên cứu 

về bạo lực gia đình; 2/ Thực trạng bạo lực gia đình; 3/ Các yếu tố văn hóa, xã hội và kinh 

tế tác động tới bạo lực gia đình; 4/ Tác động của chính sách trong phòng, chống bạo lực 

gia đình; 5/ Định hướng chính sách và giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình. 

Từ khóa:  Bạo lực gia đình, Thực trạng bạo lực gia đình 

Mã xếp giá: Vv4980. 

 

11. Bàn về phương pháp nhận thức 

Tác giả:  Nguyễn Ngọc Hà 

Thông tin xuất bản:  H, nhà xuất bản khoa học xã hội năm 2019 

Mô tả vật lý: 255tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày các nội dung sau: 1/ Quan niệm chung về phương pháp 

nhận thức; 2/ Các thao tác của nhận thức; 3/ Các nguyên tắc nhận thức khoa học; 4/ Các 

bước tiến hành nghiên cứu đề tài khoa học. 

Từ khóa:  Phương pháp nhận thức, Nhận thức 

Mã xếp giá: Vv4979 
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12.  Hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người 

Tác giả:  Vũ Thị Thanh 

Thông tin xuất bản:  H, Khoa học xã hội, năm 2019 

Mô tả vật lý: 219tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách nêu các nội dung sau: 1/ cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên 

cứu hòa nhập xã hội của người khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người; 2/ Thực trạng 

hòa nhập xã hội của người khuyết tật; 3/ Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hòa nhập xã 

hội của người khuyết tật. 

Từ khóa:   Hòa nhập xã hội, Người khuyết tật, Phát triển con người 

Mã xếp giá: Vv4978. 

 

13.  Cải cách giáo dục Việt Nam liệu có thực hiện được "lấy học sinh làm trung tâm'?  

Tác giả:  Tanaka Yoshitaka 

Thông tin xuất bản:  H, Phụ nữ Việt Nam năm 2020 

Mô tả vật lý: 323tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày các nội dung sau: 1/ Giáo dục nào đang được tiến hành ở 

Việt Nam; 2/ Những vấn đề giáo dục Việt Nam đang đối mặt; 3/ Cải cách giáo dục không 

nhìn thấy hiệu quả; 4/ Đề xuất cách tiếp cận phát triển giáo dục mới; 5/ Trường học và 

giờ học ở Việt Nam đang thay đổi; 6/ Hệ thống giáo dục và trường học ở Việt Nam. 

Từ khóa:  Cải cách giáo dục, Giáo dục Việt Nam, Lấy học sinh làm trung tâm, Trường học 

Mã xếp giá: Vv4977. 

 

14.  Tâm thức, bản ngã và xã hội từ lập trường của một nhà hành vi học xã hội 

Tác giả: George Herbert Mead 

Thông tin xuất bản:   H, tri thức  năm 2020 

Mô tả vật lý: 491tr. 

Người dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày quan điểm của thuyết hành vi xã hội; Tâm thức; Bản ngã; 

Xã hội và những tiểu luận bổ sung. 

Từ khóa:  Tâm thức, Bản ngã, Xã hội, hành vi học xã hội 
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Mã xếp giá: Vv4976 

 

 

15. Trí khôn phi học đường 

Tác giả:  Howard Gardner 

Thông tin xuất bản:  H, tri thức năm 2020 

Mô tả vật lý: 467tr. 

Người dịch: Phạm Anh Tuấn 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày về trí khôn phi học đường - tư duy của trẻ trước tuổi đi học 

và nhà trường theo đó nên dạy thế nào cụ thể như sau: 1/ Những bí ẩn lớn về sự học tập; 

2/ Người học tự nhiên; 3/ Những hiểu về định chế giáo dục; 4/ Hướng tới giáo dục vì sự 

nhận thức đích thực 

Từ khóa:  Trí khôn, Phi học đường, Trẻ trước tuổi đi học, Nhà trường 

Mã xếp giá: Vv4974, Vv4975. 

 

16.  Ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 

Tác giả:  Lê Thị Hoàng Yến, Ninh Thị Hồng, Phạm Thị Kim Dung. 

Thông tin xuất bản:   H, Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam năm 2019 

Mô tả vật lý: 503tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày các vấn đề sau: Pháp luật về phòng, chống bạo lực đối với 

phụ nữ và trẻ em gái; và các văn bản pháp luật liên quan. 

Từ khóa:   Ngăn chặn bạo lực, Phụ nữ, trẻ em gái, phòng, chống bạo lực 

Mã xếp giá: Vv4972, Vv4973. 

 

17.  Lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 

Tác giả:  Nguyễn Thị Phương Chi 

Thông tin xuất bản:  H, khoa học xã hội, năm 2020 

Mô tả vật lý: 354tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày lịch sử giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 cụ 

thể như sau: 1/ Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 1986; 2/ Giáo dục Việt Nam 
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những năm đầu đổi mới (1986-1996); 3/ Giáo dục Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa đất nước (1996-2000); 4/ Giáo dục Việt Nam từ năm 1975 đến năm 

2000 - Thành tựu , hạn chế và kinh nghiệm lịch sử. 

Từ khóa:  Lịch sử giáo dục, Giáo dục Việt Nam, 1975, 2000 

Mã xếp giá: Vv4971. 

 

18.  Lịch sử giáo dục Miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975 

Tác giả: Đinh Quang Hải 

Thông tin xuất bản:   H, Khoa học xã hội, năm 2020 

Mô tả vật lý: 405tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày lịch sử giáo dục Miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 

1975 cụ thể như sau: 1/ Giáo dục miền Bắc Việt Nam từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946; 

2/ Giáo dục miền Bắc Việt Nam từ tháng 12-1946 đến tháng 7-1950; 3/ Củng cố và phát 

triển nền giáo dục và đào tạo kháng chiến từ tháng 7-1950 đến tháng 7-1954; 4/ Giáo dục 

miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1965; 5/ Giáo dục miền Bắc từ năm 1965 đến năm 1972; 

6/ Giáo dục miền Bắc phục vụ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần giải phóng 

miền Nam (1973-1975). 

Từ khóa:  Lịch sử giáo dục, miền bắc Việt Nam, 1945, 1975 

Mã xếp giá: Vv4970. 

 

19. Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858  

Tác giả: Vũ Duy Mền 

Thông tin xuất bản:   H, Khoa học xã hội, năm 2020 

Mô tả vật lý: 614tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách trình bày lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858 gồm 

các nội dung sau: 1/ Giáo dục nho học và phật học ở Việt Nam trước thế kỷ X; 2/ Tổ chức 

giáo dục; 3/ Các khoa thi; 4/ Chính sách sử dụng đại khoa của nhà nước quân chủ; 5/ 

Những đóng góp của các vị đại khoa; 6/ Những tấm gương điển hình của thầy và trò. 

Từ khóa:  Lịch sử giáo dục, Giáo dục Việt Nam, Thể kỷ X, 1858 

Mã xếp giá: Vv4969. 
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20.  Phát triển mô hình giáo dục song ngữ cấp tiểu học 

Tác giả:  Nguyễn Thúy Nga, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Mộc Lan 

Thông tin xuất bản:  H,  Tri Thức , năm 2020 

Mô tả vật lý: 253tr. 

Tóm tắt:  Cuốn sách cung cấp các nội dung sau; 1/ Song ngữ và giáo dục song ngữ; 2/ Thụ 

đắc ngôn ngữ; 3/ Đánh giá trong giáo dục song ngữ; 4/ Giáo dục song ngữ tại các quốc gia 

trên thế giới; 5/ Các thành tố xây dựng mô hình giáo dục song ngữ; 6/ Phát triển mô hình 

giáo dục song ngữ. 

Từ khóa:  Mô hình giáo dục, Giáo dục song ngữ, Tiểu học 

Mã xếp giá: Vv4967, Vv4968. 
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I. Tài liệu tham khảo Tiếng Anh 

1. Authentic leadship 

Tác giả:  Bill George, Peter Sims, Andrew N.Clean, Diana Mayer, … 

Mô tả vật lý: 140p  

Chỉ số ISBN-13: 978-163369-391-3 

 eISBN: 978-63369-329-0 

Nơi xuất bản: Boston, Massachusetts năm 2018 

Tóm tắt: Cuốn sách nói về phẩm chất cần có của nhà lãnh đạo đích thực, chúng ta cần 

những nhà lãnh đạo đích thực (authentic leaders) để điều hành các tổ chức, đó là 

những nhà lãnh đạo cam kết cao với việc quản lý các tài sản của tổ chức và việc tạo ra 

những khác biệt trong cuộc sống của những người mà họ phục vụ. 

Từ khóa: Leadership, Authentic, Quản lý, Lãnh đạo, Điều hành 

Mã xếp giá: Av1573 

 

2. Resilience 

Tác giả: Diane Coutu, Daniel Goleman, David Kopans, Sheila Heen, Douglas Stone, … 

Mô tả vật lý: 121p 

Chỉ số ISBN-13: 978-163369-234-4 

        eISBN: 978-63369-324-1 

Nơi xuất bản: Boston, Massachusetts năm 2017 

Tóm tắt: Cuốn sách nói về cách thức phục hồi  trong hoạt động; Một trong những cách 

hiệu quả để tăng cường phục hổi khả năng của bản thân là rèn luyện trí não qua cách 

đánh giá và quản lý. Cách thức mà các nhà lãnh đạo vĩ đại phục hồi sau vấp ngã trong 

nghề nghiệp; … 

Từ khóa: Resilience; phục hồi, hồi phục,  

Mã xếp giá: Av1574 

  

3. Mindfulness 
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Tác giả: Beard, Alison, Congleton, Christina, Hölzel,  Britta K, Lazar,  Sara W, Hougaard,  

Rasmus.   

 

Mô tả vật lý:  121 p., 18 cm 

Chỉ số ISBN-13: 978-1-163369-319-7 

 eISBN: 978-63369-320-3 

Nơi xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, năm 2017 

Tóm tắt: Cuốn sách nêu các vấn đề về chánh niệm trong thời đại phức tạp hiện nay; chánh 

niệm có thể thay đổi bộ não theo đúng nghĩa đen;  Cách thực hành chánh niệm trong công 

việc hàng ngày; Chánh niệm cho người quá bận rộn để thiền định; Những gì sẽ mất đi nếu 

chúng ta sử dụng chánh niệm như một công cụ tạo năng suất;  

Từ khóa: Mindfulness, tâm lý học, cảm xúc, sự tỉnh táo, chánh niệm 

Mã xếp giá: Av1575 

 

4. Purpose Meaning Passion 

Tác giả: Hansen, Morten, Keltner, Dacher, Molinsky, Andy; Coleman, John; Smith Emily 

Esfahani. 

ISBN-13: 978-1-63369-624-2 

Mô tả vật lý: 174 p., 18 cm 

Nơi xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, năm 2018 

Tóm tắt: Cuốn sách nêu cách tìm ý nghĩa trong công việc ngay cả khi công việc của bạn 

buồn tẻ; Phải làm gì khi bạn không còn đam mê trong công việc; Nếu bạn không tìm thấy 

mục đích của mình, hãy xây dựng nó; Từ mục đích đến hành động; Năm câu hỏi giúp nhân 

viên tìm thấy mục đích của bản thân; … 

Từ khóa:  Purpose, Meaning, Passion, Mục đích, ý nghĩa, đam mê.  

Mã xếp giá: Av1576 

 

5. Leadership presence 

Tác giả: John Beeson, Amy Jen Su ;  Rebecca Shambaugh ;  Amy J. C  Cuddy Matthew, 

Kohut,…,  

javascript:ClientFilterDetail('','AuthorOrg',%20'Kohut,%20Matthew');
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Mô tả vật lý: 135 p., 18 cm  

Nơi xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2018 

Tóm tắt: Cuốn sách giải mã sự hiện diện của điều hành; cách người quản lý mới có thể có 

cách lãnh đạo phù hợp; nhà lãnh đạo phải có cách thức và thời điểm phù hợp; Sức mạnh 

của lời nói; Có quá nhiều sự sao nhãng làm cho các nhà lãnh đạo trông kém hiệu quả. 

Từ  khóa: Leadership, Lãnh đạo, điều hành. 

Mã xếp giá: Av1577 

 

6. Empathy  

Tác giả: Goleman, Daniel; Seppala, Emma; Zenger, Jack; Folkman, Joseph; McKee, Annie.  

Mô tả vật lý: 134 p., 18 cm  

Nơi xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017 

 

Chỉ số ISBN-13: 978-1-163369-325-8 

 
eISBN: 978-1-63369-326-5 

Tóm tắt: Cuốn sách giải thích khái niệm đồng cảm; Tại sao sự giao quyền là một chiến 

thuật tốt hơn là sự cứng rắn; Những gì được cảm nhận sẽ đi vào việc làm; Sự đồng cảm 

là chìa khóa của các cuộc gặp gỡ vĩ đại; Cách thức để tạo nên sự đồng cảm: trong đó khi 

mạnh mẽ sẽ khiến bạn ít đồng cảm hơn; … 

Từ khóa: Sự đồng cảm, cảm xúc, Empathy 

Mã xếp giá: Av1578 

  

7. Happiness 

Tác giả: Jennifer Moss, Annie McKee, Gardiner Morse, Terasa M.Amabile, Steven 

J.Kramer, … 

Mô tả vật lý: 162 p., 18 cm  

Nơi xuất bản: Boston: Harvard Business Review Press, 2017 

Chỉ số ISBN: 978-163369-321-0 

 eISBN: 978-63369-322-7 
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Tóm tắt: Cuốn sách miêu tả về hạnh phúc, hạnh phúc không phải là thiếu vắng đi những 

cảm giác tiêu cực; Hạnh phúc trong công việc là thế nào?; Khoa học đằng sau nụ cười; 

Sức mạnh của những chiến thắng nhỏ; Cách tạo ra hiệu suất bền vững;  

Từ khóa: Happiness, hạnh phúc, nụ cười, thành công 

 Mã xếp giá: Av1579, Av1580 

   

8. Re in force ments  

Tác giả: Heidi Grant  

ISBN-13: 978-1-63369-235-0 

eISBN: 978-1-63369-236-7 

Mô tả vật lý: 187 p 

Nơi xuất bản: USA năm 2018 

Tóm tắt: Cuốn sách chỉ dẫn làm thế nào để khiến mọi người giúp đỡ bạn, tiến sĩ Heide 

Grant với sự hài hước và cái nhìn sâu sắc cùng cách kể chuyện hấp dẫn đã mô tả cách khơi 

gợi hành vi hữu ích từ mọi người theo một cách mà họ thực sự cảm thấy hành phúc khi 

giúp đỡ người khác. Đối với một nhà quản lý lần đầu hay đã dày dặn kinh nghiệm thì việc 

thu hút mọi người tham gia chính là khả năng lãnh đạo.  Và con người có bản năng tự 

nhiên muốn giúp đỡ người khác, vì vậy chỉ cần chuyển sự thôi thúc này thành những gì 

bạn đặc biệt cần họ làm mà không phải là thao túng thì đó là quản lý. Cuốn sách gồm có 

3 phần: (1) Yêu cầu sự giúp đỡ là điều tồi tệ nhất; (2) Làm sao để hỏi; (3) tạo ra một nền 

văn hóa của sự giúp đỡ.  

Từ khóa: Quản lý, sự giúp đỡ, Heide Grant,   

Mã xếp giá: Av1581,  

 

9. Racism without Racists 

Tác giả: Eduardo Bonilla - Silva 

ISBN: 978-1-4422-2055-3 

Mô tả vật lý: 363p 

Nơi xuất bản: USA 2014 
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Tóm tắt: Cuốn sách nói về hiện trạng phân biệt chủng tộc tại Mỹ, và cái gọi là chủ nghĩa 

phân biệt chủng tộc mới, cung cấp nền tảng thiết yếu để khám phá sâu sắc hơn các vấn 

đề về chủng tộc và sắc tộc.  

Từ khóa: Racism, without Racists, dân tộc thiểu số, phân biệt chủng tộc, Mỹ, sắc tộc. 

Mã xếp giá: Av 1582 

 

10. Therapist’s Guide to Positive Psychological Interventions 

Tác giả: Jeana L. Magyar- Moe  

ISBN: 978-0-12-374517-0 

Mô tả vật lý: 215p 

Nơi xuất bản: USA năm 2009 

Tóm tắt: Cuốn sách này giới thiệu toàn diện về những phương pháp can thiệp tâm lý tích 

cực được nghiên cứu tốt nhất. Nó nhấn mạnh vào ứng dụng lâm sàng, cung cấp một cái 

nhìn chi tiết về cách nghiên cứu có thể được áp dụng cho bệnh nhân. Bao gồm lý thuyết 

mở rộng và xây dựng, liệu pháp dựa trên điểm mạnh, phương thức cố vấn và hơn thế 

nữa,bộ sách này sẽ cung cấp nhiều công cụ đánh giá, bài tập và bảng tính để sử dụng 

trong suốt quá trình tư vấn và trị liệu tâm lý. 

 Tóm tắt các ứng dụng của nghiên cứu từ tâm lý học tích cực đến thực hành tư vấn 

và trị liệu tâm lý 

 Cung cấp cho bác sĩ lâm sàng nhiều bài đánh giá, bảng tính, tài liệu phát tay, và mang 

về nhà và các bài tập trong buổi để sử dụng trong quá trình tiến hành trị liệu từ quan 

điểm tâm lý tích cực 

 Cung cấp hướng dẫn lập kế hoạch điều trị chung để sử dụng thích hợp các đánh giá, 

bảng tính, tài liệu phát tay và bài tập đó 

 Thư mục tham khảo tâm lý học tích cực để bổ sung thông tin được cung cấp trong 

cuốn sách này 

Tâm lý học tích cực - về cơ bản là nghiên cứu khoa học về những điểm mạnh giúp cá nhân 

và cộng đồng phát triển - là một ngành học tương đối mới đã có sự phát triển đáng kể 

trong 5-10 năm qua. Nghiên cứu cho thấy rằng các nguyên tắc và lý thuyết từ lĩnh vực 

nghiên cứu này có liên quan nhiều đến việc thực hành tư vấn và trị liệu tâm lý, và tâm lý 
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học tích cực cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng và bệnh nhân sự cân bằng cần thiết đối với 

sự tập trung truyền thống hơn vào bệnh học và mô hình bệnh tật của sức khỏe tâm thần.  

Từ khóa: can thiệp tâm lý, tâm lý tích cực, nhà trị liệu, Therapist’s Guide, Positive,  

Psychological Interventions 

Mã xếp giá: Av1583, Av1584 

 

11. Who’s Afraid of the Big Bad Dragon 

Tác giả: Yong Zhao 

Mô tả vật lý: 254p 

Nơi xuất bản: USA năm 2014 

ISBN: 978-1-118-48713-6 (cloth) 

ISBN: 978-1-118-58501-6 (ebk) 

ISBN: 978-1-118-58491-0 (ebk) 

Tóm tắt: Cuốn sách này của nhà văn từng đoạt giải thưởng Yong Zhao đã đưa ra lời kể của 

một người trong cuộc mang tính giải trí, khiêu khích về hệ thống trường học Trung Quốc, 

tiết lộ những bí mật khiến nó vừa "tốt nhất vừa tồi tệ nhất" trên thế giới. Sinh ra và lớn 

lên ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc và là giáo viên ở Trung Quốc trong nhiều năm, Zhao 

có quan điểm độc đáo về văn hóa và giáo dục Trung Quốc. Ông giải thích một cách chi tiết 

sống động về cách Trung Quốc trở thành những học sinh đạt thành tích cao nhất thế giới 

về đọc, toán và khoa học - nhưng xét tất cả các nhà giáo dục, phụ huynh và các nhà lãnh 

đạo chính trị Trung Quốc đều ghét hệ thống này và mong muốn gửi con cái của họ đến 

các trường phương Tây. Chứa đầy những câu chuyện hấp dẫn và dữ liệu hấp dẫn, Ai Sợ 

Rồng Xấu Lớn? cung cấp một chuyến tham quan đầy sắc thái và tỉnh táo về giáo dục ở 

Trung Quốc. 

 Tìm hiểu cách Trung Quốc có thể đào tạo ra những học sinh đạt thành tích cao nhất 

thế giới về toán, khoa học và đọc 

 Khám phá lý do tại sao, bất chấp những điểm thi tuyệt vời này, các bậc cha mẹ, giáo 

viên và các nhà lãnh đạo chính trị Trung Quốc lại muốn bỏ lại hệ thống giáo dục của 

họ 
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Thành tích xuất sắc liên tục của học sinh Trung Quốc trong các kỳ thi PISA quốc tế - nơi 

các em vượt trội học sinh của tất cả các quốc gia khác về toán, đọc và khoa học - đã định 

vị Trung Quốc là một nhà lãnh đạo giáo dục thế giới. Các nhà giáo dục và chuyên gia người 

Mỹ đã tuyên bố đây là "Khoảnh khắc của Sputnik", nói rằng chúng ta phải học hỏi từ hệ 

thống giáo dục của Trung Quốc để duy trì vị thế là một nhà lãnh đạo giáo dục và siêu 

cường toàn cầu. 

Thật vậy, nhiều cải cách đang diễn ra ở các trường học Hoa Kỳ, chẳng hạn như việc chú 

trọng nhiều hơn vào kiểm tra tiêu chuẩn và tầm quan trọng ngày càng tăng của các môn 

chính như đọc và toán, đã lặp lại hệ thống của Trung Quốc. Chúng ta đang theo bước chân 

của Trung Quốc - nhưng đây có phải là hướng đi mà chúng ta nên làm? 

Từ khóa: Giáo dục, học tập, trung quốc, Big Bad Dragon, China.  

Mã xếp giá: Av1585, Av1586, Av1687. 

 

12. Never stop learning 

Tác giả: Bradley R. Staats  

ISBN-13: 978-163369-285-5 

eISBN: 9781633692862 

Mô tả vật lý: 220p 

Nơi xuất bản: USA năm 2018 

Tóm tắt: Trong cuốn sách này, nhà khoa học hành vi và chuyên gia hoạt động Bradley R. 

Staats mô tả các nguyên tắc và thực hành bao gồm học tập năng động và vạch ra một 

khuôn khổ để giúp bạn trở nên hiệu quả hơn với tư cách là một người học suốt đời. Các 

bước bao gồm: 

 Định giá thất bại 

 Tập trung vào quá trình chứ không phải kết quả và vào câu hỏi chứ không phải câu 

trả lời 

 Dành thời gian để suy ngẫm 

 Học cách sống thật với chính mình bằng cách làm theo sở trường của bạn 

 Ghép nối chuyên môn hóa với sự đa dạng 

 Đối xử với những người khác như đối tác học tập 
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Với đầy đủ các nghiên cứu gần đây nhất về cách chúng ta học cũng như những câu chuyện 

hấp dẫn cho thấy việc học thực sự diễn ra như thế nào 

Từ khóa: Learning, học tập suốt đời, học tập, giáo dục. 

Mã xếp giá: Av1588 

13. Entering Startupland  

Tác giả: Jeffrey Bussgang 

ISBN-13: 978-1-63369-384-5 

Mô tả vật lý: 230p 

Nơi xuất bản: USA năm 2017 

Tóm tắt: Cuốn sách là một hướng dẫn thực tế, từng bước cung cấp phân tích của người 

trong cuộc về các vai trò và trách nhiệm khác nhau của khởi nghiệp (startup) - bao gồm 

quản lý sản phẩm, tiếp thị, tăng trưởng và bán hàng - để giúp bạn đọc tìm hiểu xem có 

muốn tham gia một công ty khởi nghiệp hay không và điều gì sẽ xảy ra nếu làm vậy. Bạn 

sẽ có được cái nhìn sâu sắc về cách các công ty khởi nghiệp thành công hoạt động và học 

cách đánh giá những công ty bạn có thể muốn tham gia - hoặc mô phỏng. Bên trong cuốn 

sách này, bạn sẽ tìm thấy: 

 Tham khảo các vai trò khởi nghiệp điển hình để giúp bạn xác định vai trò nào có thể 

phù hợp nhất với bạn. 

 Hồ sơ của các giám đốc điều hành startup ở nhiều chức năng khác nhau, những 

người chia sẻ câu chuyện và trách nhiệm của họ 

 Một phương pháp để xác định và đánh giá các công ty khởi nghiệp và định vị bản 

thân để tìm ra cơ hội phù hợp với bạn. 

Từ khóa: Khởi nghiệp, kinh doanh, tìm việc, Startupland, Startup. 

Mã xếp giá: Av1589 

 

14. Essentials of Sociollogy 

Tác giả: Anthony Giddens, Mitchell Duneier, Richard P. Appelbaum, Deborah Carr. 

ISBN: 978-0-393-93745-9 

Mô tả vật lý: 534p+ 

Nơi xuất bản: USA năm 2015 
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Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 12 chương với các nội dung sau: xã hội học lý thuyết và 

phương pháp; Văn hóa và xã hội; xã hội hóa, quá trình sống và sự già đi; Tương tác xã hội 

và cuộc sống hàng ngày trong thời đại internet; Nhóm, mạng lưới và tổ chức; Sự phù hợp, 

sự lệch lạc, tội phạm; Sự phân tầng giai cấp và sự bất bình đẳng; Sự bất bình đẳng trên 

toàn cầu; Bất bình đẳng giới tính; Xã hội học về cơ thể: sức khỏe, bệnh tật và tình dục; Đô 

thị hóa, dân số và môi trường; Toàn cầu hóa trong một thế giới đang thay đổi;  

Từ khóa: Sociollogy, xã hội học, toàn cầu hóa, Tương tác xã hội, Bất bình đẳng. 

Mã xếp giá: AL1043. 

 


