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   Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu của tập thể 

giáo viên, cán bộ công nhân viên trong toàn trường. Thư viện  Trường THCS 

Nguyễn Du đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ. 

Để tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên trong toàn Trường có thể 

tiếp cận với những thông tin mới, những tài liệu mới tại Thư Viện nhằm phục 

vụ cho nhu cầu học tập, giảng dạy, nghiên cứu, Nay  Thư viện Trường THCS 

Nguyễn Du cung cấp đến bạn đọc Thư mục sách mới chào mừng ngày sách 

Việt Nam 21/4. 

Thư mục sẽ cung cấp những tên sách mới được bổ sung tại Thư viện 

nhằm giới thiệu đến bạn đọc những chi tiết có liên quan đến tài liệu như: tác 

giả, nơi xuất bản,nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, chủ đề sách và tóm tắt 

nội dung của tài liệu. Thông qua chi tiết trên bạn đọc có thể lựa chọn được 

những tài liệu phù hợp với chuyên môn và lĩnh vực mà mình nghiên cứu và 

giảng dạy. 
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 Khi mây đen kéo tới  / 

Nguyễn Thị Phương Hoa . 

– Tp. HCM . : Văn hóa 

văn nghệ , 2018 . – 127tr ; 

19 cm. 

 

Rất nhiều người tại Việt 

Nam và trên thế giới đã 

nhận thức được rằng trầm 

cảm là căn bệnh đáng sợ, 

nhưng việc hiểu biết sâu sắc 

về căn bệnh này vẫn còn 

nhiều cản trở. Bất chấp 

những hồi chuông cảnh báo 

từ các nhà khoa học và các 

nhà xã hội học, số người tự 

sát do trầm cảm hàng năm 

vẫn tăng lên và hàng triệu 

người trên thế giới nói 

chung và ở Việt Nam nói riêng, vẫn phải đối mặt với căn bệnh này. Việc nhận 

biết ai đó đang bị trầm cảm, hay chính chúng ta đang bị trầm cảm, quả thật 

không dễ dàng. Và kể cả sau khi nhận biết rồi, chúng ta cũng gặp nhiều lúng 

túng, trở ngại khi muốn giúp một ai đó, hay thậm chí là giúp chính mình vượt 

qua cơn “mây đen” của cảm xúc. Nỗi cô độc, yếu ớt, bất lực của loại cảm xúc 

này cứ thế tiếp tục gây ra nhiều hệ lụy không giới hạn cho bất kỳ độ tuổi nào, 

đặc biệt là đối với giới trẻ.  

Hơn nữa, với tình hình hiện nay, khi mà các tài liệu, thông tin về trầm cảm 

thiếu hụt, tài liệu không có tính kiểm chứng tràn lan trên mạng xã hội kèm theo hiểu 

biết về chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng, và kiến thức hỗ trợ người bệnh và người 

thân trong chăm sóc, điều trị bệnh chưa được phổ biến rộng rãi. Nguyên nhân gây 

bệnh ngày càng nhiều, và cách chữa trị duy nhất chúng ta biết đến, ngoài thuốc ra 

chỉ có chuyên viên tâm lý, bác sĩ. Chúng ta chẳng hề hay biết hay đã quên mất rằng 

còn có một phương pháp trị liệu và can thiệp về tâm lý và xã hội khác từ người thân, 

bạn bè hay chính là sự đồng hành cùng người bệnh trong những ngày tháng năm 

chống chọi với căn bệnh trầm cảm, lo âu. 

Làm sao để có được nhận thức đúng về trầm cảm? Tại sao ta lại bị trầm cảm? 

Phải làm thế nào khi ta bị trầm cảm? Làm sao để giúp người thân yêu vượt qua cơn 

trầm cảm? Ai là người có thể trở nên trầm cảm? Và rốt cuộc, ta có đang trầm cảm 

không? Đây là những câu hỏi hầu như ai cũng gặp vài lần trong đời mình.  “Khi mây 

đen kéo tới” đã ra đời để giúp trả lời những câu hỏi này.  
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Cẩm nang tâm lý học đường / Trần Lệ 

Thu và (...). –Tp. HCM . : Văn hóa- văn 

nghệ , 2018 . – 84 tr ; 19 cm. 

 

Trong thời điểm có rất nhiều vấn đề về 

tâm lý học đường đang diễn ra tại Việt 

Nam, nhằm cung cấp cho giáo viên, phụ 

huynh những hiểu biết khoa học, chính 

xác về tâm lý học trường học ở lứa tuổi 

học sinh - siên viên, nâng cao nhận thức 

về tâm lý học trường học tại Việt Nam, 

Anbooks phối hợp với Liên hiệp Phát 

triển Tâm Lý Học đường Quốc tế (CASP-

I) ra mắt Cẩm nang tâm lý học đường 

(dành cho giáo viên - phụ huynh - học sinh - sinh viên). 

Được giới thiệu tại Hội thảo Tâm lý Học đường Quốc tế lần thứ VI (1.8.2018 - 

2.8.2018) tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Cẩm nang tâm lý học đường được 

xây dựng trên 6 trục nội dung, được sắp xếp theo các nhóm vấn đề thường gặp theo 

lứa tuổi tăng dần nhắm giúp quý thầy cô và phụ huynh dễ dàng tìm thấy các chỉ dẫn 

phù hợp với độ tuổi của học trò mình, con em mình. 6 nội dung bao gồm: 

1. Giới thiệu các thuật ngữ chuyên môn về tâm lý học đường. 

2. Định nghĩa lại hiểu biết về: Chậm phát triển ở trẻ; Khuyết tật trí tuệ.  

3. Bổ sung kiến thức về các bệnh - hành vi rối loạn: Rối loạn tăng động giảm chú ý; 

Rối loạn phổ tự kỷ; Rối loạn học tập.  

4. Hướng dẫn cho bố mẹ, thầy cô giáo cách nhận biết về các hành vi của tuổi học 

đường như: Bắt nạt học đường; Nghiện game, internet và mạng xã hội; Tình yêu tuổi 

học trò; Các vấn đề về giấc ngủ; Mệt mỏi và các hệ lụy. 

5. Đưa ra những phương pháp xử lý phù hợp cho bố mẹ khi rơi vào trường hợp: Là 

phụ huynh của các em đang là nạn nhân của quấy rối tình dục, xâm hại tình dục.  

6. Hướng dẫn thầy cô giáo, bố mẹ đưa ra phương án xử lý những vướng mắc trong 

mối quan hệ với người bệnh lo âu, trầm cảm, hay những người có hành vi tự gây tổn 

thương, thậm chí… tự tử.   

Cuốn sách ra đời với mong muốn được hỗ trợ quý phụ huynh, giáo viên cách nhận 

biết 16 triệu chứng bệnh - hành vi tâm lý học đường thường gặp phải, đồng thời 

phân tích biểu hiện, nguyên nhân từ đó đưa ra phương pháp khắc phục. Cẩm nang 

cũng cung cấp những thuật ngữ cơ bản chuyên ngành (song ngữ) để thầy cô và phụ 

huynh dễ dàng tra cứu, đảm bảo tính chính xác - khoa học. Đây là một tài liệu quan 

trọng cho ngành tâm lý học đường tại Việt Nam tính đến thời điểm này.  

Đây cũng là món quà nhân năm học mới mà Anbooks và đội ngũ chuyên gia tâm lý 

học đường - thành viên của Liên hiệp Phát triển Tâm lý Học đường Quốc tế (CASP-

I) gửi tặng đến quý thầy cô, cha mẹ, hy vọng sẽ góp phần cải thiện thực trạng thiếu 

thông tin khoa học chuẩn xác về các vấn đề tâm lý học đường tại Việt Nam 
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Nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở 

trường / Adele faber ;  Trần Thị 

Hương Lan dịch  . – Hà Nội : Thế 

giới , 2018 . – 340 tr ; 20 cm. 

 

 

Bọn trẻ con bây giờ… 

 

- Bảo làm bài tập – khất lần rồi không 

chịu làm 

 

- Bảo không được thức khuya – chơi 

game đến 1h đêm 

 

- Bảo không được nói chuyện trong lớp 

– càng ồn ào hơn 

 

- Bảo không được cải cha mẹ, thầy cô – trả treo ngay lập tức… 

 

 

Đó chỉ là số ít trong rất nhiều hành động ương bướng mà trẻ cố tình làm để 

chống lại ý muốn của phụ huynh và giáo viên. Thế nhưng, tất cả những hành 

động ấy đều có nguyên do. Và việc của người lớn là tìm hiểu, lắng nghe những 

gì trẻ muốn nói. 

 

Khác với những quyển sách cùng đề tài. Nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở 

trường có lối kể chuyện độc đáo với tranh minh họa sinh động đã chỉ ra những 

sai lầm lớn của người lớn: 

 

 

Bắt trẻ nghe theo mình 

 

 

- Không cần lắng nghe chúng 

 

- Nổi giận và trừng phạt ngay… 

 

- Và sau cùng là cách giải quyết những sai lầm đó 

 

 

Cha mẹ và thầy cô nói với trẻ như thế nào, trẻ sẽ cảm nhận về bản thân như thế 

ấy. Lời nói của họ ảnh hưởng đến lòng tự trọng và cách trẻ tự đánh giá bản 

thân. Hay nói rộng ra, cách nói của cha mẹ và thầy cô giữ vai trò quyết định 

đối với số phận của trẻ. 
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7 loại hình thông minh: 

Nhận biết và phát triển trí tiềm 

năng tiềm ẩn/ Thomas Amstrong ; 

Dịch: Mạnh Hải, Thu Huyền  . – H 

. : lao động xã hội , 2018 . –360 tr  ; 

21 cm. 

 

 

 

Nội dung cuốn sách "7 loại hình 

thông minh" gồm có: 

 Những hiểu biết căn bản làm 

nền tảng về quá trình diễn ra 

hoạt động nhận thức của bạn. 

 Danh sách kiểm tra để xách 

định khả năng nhận thức nào 

của bạn là mạnh nhất và khả 

năng nào là yếu nhất. 

 Các bài tập thực hành nhằm 

khảo sát và làm quen với những phương pháp giúp trở nên thông minh, khôn 

ngoan hơn. 

 Các mẹo thực hành và những ý kiến đề nghị nhằm mục đích phát triển từng 

loại tài năng, trí thông minh khác nhau. 

 Các ý tưởng và nguồn động lực để áp dụng trực tiếp được học thuyết về nhiều 

loại trí thông minh này vào cuộc sống của bạn. 

Thêm vào đó, quyển sách này đưa ra những ví dụ cụ thể về những phương pháp ứng 

xử thông minh, tài năng đã giành được điểm cao trong các cuộc thi nghề nghiệp, 

được lấy từ vô số những nền văn hoá khác nhau trên thế giới. Bạn cũng có cơ hội để 

thực tập những kỹ năng quan sát của Klahari Bushman, khả năng giao cảm, hiểu 

người của vị quan Manhatan, phương pháp thiền của vị sư Phật giáo Theravadan, 

năng lực sáng tạo hình tượng âm nhạc của một nhà soạn nhạc châu Âu và nhiều 

trường hợp khác nữa. 

Quyển sách này chính là thứ dành cho bạn nếu bạn thực sự là người muốn mở rộng 

và phát triển được những năng khiếu tự nhiên của mình trong suốt cả cuộc đời. 
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Thương thế ngày xưa / Lê Minh Hà 

. -  H . : Kim Đồng , 2015. – 258 tr ; 19 cm. 
  

Bằng giọng văn đầy tình cảm, dí dỏm mà 

rất tự nhiên, nhà văn Lê Minh Hà đã 

khơi gợi lại những kí ức sống động về Hà 

Nội một thời, với tất cả những nhớ nhung 

của người con xa xứ. 

Không lựa chọn truyện ngắn hay tiểu thuyết, 

Lê Minh Hà đã kể câu chuyện về Hà Nội 

bằng những tản văn đầy tình cảm mà cũng 

lắm thâm trầm. Thương thế ngày xưa gồm 

20 tản văn như 20 câu chuyện về Hà Nội với 

những màu sắc rất riêng. 

 

 

Hai mươi tản văn, là hai mươi câu chuyện của Hà Nội một thời còn gian khó mà nhà 

văn Lê Minh muốn chia sẻ cùng bạn đọc. Nhẩn nha, chậm rãi mà đầy tình cảm, chị 

đã tái hiện lại một cách thật sống động những hồi ức một thời son trẻ của mình. 

Trong văn của Lê Minh Hà vừa có nét trẻ trung hồn nhiên của những cô gái tuổi đôi 

mươi, vừa có cái thâm trầm của một người từng trải. Tất cả những điều ấy tạo nên 

một văn phong đa dạng đầy hóm hỉnh. Xa Hà Nội hơn 20 năm là từng đó thời gian 

nhà văn ôm ấp nỗi nhớ về Hà Nội. Với Lê Minh Hà, nơi đây không chỉ là một mảnh 

đất, một vùng quê, dường như chị đã cất giữ cả một phần tâm hồn mình cùng Hà 

Nội. 

Miên man triền kí ức tuổi thơ, những cơn gió lạnh bời bời, hơi mưa giăng nhẹ như 

sương, những tiếng rao chơi vơi “kê… e... e… e”, “phớ”, “ai dày…” và ánh mắt đen 

láy của cô gái Hà thành nhỏ nhẻ bên bát bánh trôi Tàu nóng bỏng… 

Mỗi hương vị quà quê đượm bao nỗi nhớ niềm thương khắc khoải. Mỗi con chữ ý 

văn ngấu cả những cực nhọc, mỏi mong và khát khao thơ trẻ của một thời khốn khó. 

Có lẽ tác giả xa quê đã nhiều năm nên kỉ niệm chắt lọc trở nên tinh quý. Nỗi nhớ 

cũng thăng hoa và giữ vẹn hương vị nguyên ủy của những thức quà quê thuở nào… 
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Cuộc phiêu lưu của ngón cái  / Hàn 

Băng Vũ . – Kim Đồng , 2015 . – 

106tr  ; 20 cm. 

 

 

Ngón Cái có một cuộc phiêu lưu thật 

hấp dẫn. Cậu rất can đảm và thông 

minh tìm cách vượt qua nhiều khó 

khăn khi bỗng dưng bị biến thành tí 

hon bởi sự ngớ ngẩn của những vị tiên. 

Cậu dũng cảm đánh thắng chuột cống 

đầu đàn, kết bạn với chim đại bàng, 

tham gia đại hội của các loài động vật, 

giúp ngựa ô thoát khỏi giết thịt, cứu 

bầy chim non khỏi diều hâu hay chiến 

đấu với rắn độc… Câu chuyện với 

nhiều tình huống kịch tính sẽ đưa độc 

giả đến với một thế giới của thần thoại 

vừa dẫn dã vừa tự nhiên. 
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               Làng rừng Cà 

Mau / Xuân Sách . – H . : Kim 

Đồng , 2015 . – 143 tr ; 20 cm. 

 

Anh viết về một miền đất mới, 

anh chỉ đến Cà Mau sau ngày đất 

nước thống nhất một thời gian 

ngắn – khi đọc ta lại thấy rõ cái 

khả năng biết tìm chọn những 

vấn đề, biết phát huy cái sở 

trường của mình, sử dụng được 

tối đa những tài liệu đã có, và 

sức nặng của cuốn truyện lại 

xuất phát từ những xúc cảm của 

anh đối với con người – đối với 

các nhân vật nhỏ tuổi mà anh 

hằng yêu mến.” 

“Bút pháp của Xuân Sách giản 

dị trong sáng, anh viết cẩn thận, bố cục chặt chẽ, các tác phẩm của anh hấp dẫn bạn 

đọc bằng những chi tiết không ồn ào li kì. Anh biết phát hiện ra điều chủ yếu, từ đấy 

xây dựng nên xương cốt của tác phẩm. Với vốn sống, có thực tế, anh còn biết chắt 

lọc kĩ lưỡng để xây dựng nên những tác phẩm đúng với cái anh có.” – Nhà văn Ngô 

Thảo. 

 

 

 

 

Kính thưa các thầy cô giáo và các em học sinh thân mến! 

          Sách là người bạn tốt của chúng ta, sách cho ta tất cả mà không đòi hỏi ở 

chúng ta điều gì: Sách cho ta nguồn tri thức của nhân loại, sách cho ta những hiểu 

biết về cuộc sống. Với cô trò chúng ta thì sách luôn là người bạn tri kỉ giúp cô dạy 

tốt và giúp các em học tốt. 

Trong quá trình biên soạn thư mục chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không 

tránh khỏi những thiếu sót rất mong nhận được sự đóng góp ý của bạn đọc, để bản 

thư mục này ngày càng hoàn thiện hơn. 

 

 

Xin chân thành cảm ơn ! 

 

 

 


