
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI – SÁCH TIẾNG NHẬT 
1.  

 
 

中級からはじめるニュースの日本語聴解40 = Chukyu kara 

hajimeru nyusu no nihongo chokai yonju (kèm CD) 

  Tác giả: Segawa Yumi, Kamiya Sachiko, Kitamura Sadayuki 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2013 

  Mô tả vật lý: 82 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883196654 

  Phân loại tài liệu: 495.6 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88421 

  “Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

hệ và các quốc gia” 

2. 

 

Cộng đồng ASEAN từ ý tưởng đến hiện thực 

Tác giả: Trần Xuân Hiệp (ch.b), Nguyễn Tuấn Bình, Võ Minh Hùng, 

Trần Thái Bảo 

  Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thế giới, 2021 

  Mô tả vật lý: 548 tr. ; 24 cm 

  ISBN: 9786047795406 

  Phân loại tài liệu: 337 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88428 

              “Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

hệ và các quốc gia” 

3.  

 

Học Tiếng Anh qua gốc từ. tập 1 

  Tác giả: Vũ Chiến Công 

  Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên, 2021 

  Mô tả vật lý: 188 tr ; 21 cm 

  ISBN: 9786043229905 

  Phân loại tài liệu: 428 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88427 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


4. 

 

みんなの日本語IIメイン教科書-第2版 = Minna no Nihongo II 

Main textbook Makino Akiko (kèm CD) 

  Tác giả: Makino Akiko 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2013 

  Mô tả vật lý: 247 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883196463 

  Phân loại tài liệu: 495.6824 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88220 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

5. 

 

 

みんなの日本語初級I聴解タスク25 = Minna no nihongo shokyu 

ichi chokai tasuku nijugo : Nhật ngữ sơ cấp 25 bài nghe hiểu sơ cấp 

- tập 1 (kèm CD) 

  Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2017 

  Mô tả vật lý: 61 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883197576 

  Phân loại tài liệu: 495.6 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Tailieu/Detail/2166 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

6.  

 

みんなの日本語初級I本冊 = Min'nanonihongo shokyu I hon saku 

(kèm CD) 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2012 

  Mô tả vật lý: 300 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883196036 

  Phân loại tài liệu: 495.6 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88417  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


7. 

 

みんなの日本語初級I書いて覚える文型練習帳 = Minna no 

nihongo shokyu ichi kaite oboeru bunkei renshucho : Nhật ngữ sơ 

cấp. Luyện tập mẫu câu - tập 1 

Tác giả: Hirai Etsuko, Miwa Sachiko 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2012 

  Mô tả vật lý: 168 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883196074 

  Phân loại tài liệu: 495.6 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88410 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

8. 

 

みんなの日本語. 初級 I, 漢字練習帳 = Minna no nihongo. Shokyu 

I, Kanji renshucho : Nhật ngữ sơ cấp bài tập chứ Hán - tập 1 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2012 

  Mô tả vật lý: 124 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883196029 

  Phân loại tài liệu: 495.6 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88411  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

9. 

 

みんなの日本語中級I本冊 = Minna no nihongo chukyu ichi 

honsatsu (kèm CD) 

  Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2008 

  Mô tả vật lý: 273 p.: minh họa; 26 cm 

  ISBN: 9784883194681 

  Phân loại tài liệu: 495.6 

  Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

  Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88424  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


10. 

 

耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニング, N2 : 新試験対応 

= Mimi kara oboeru Nihongo noryoku shiken goi toreningu, N2 : 

shin shiken taio (kèm CD) 

Tác giả: Eriko Ando, Yoko Eya, Hiroko Abe 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2011  

 Mô tả  vật lý: 285 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 978757419919 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88426 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

11. 

 

みんなの日本語初級II漢字練習帳 = Minna no nihongo shokyu ni 

kanji renshucho : Nhật ngữ sơ cấp sách bài tập chữ Hán-tập 2 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2014  

 Mô tả  vật lý: 189 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196937 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88409  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

12. 

 

聞いて覚える話し方 : 日本語生中継. 中--上級編 = Kiite oboeru 

hanashikata : Nihongo namachukei. Chu--jokyu hen (kèm CD) 

Tác giả: Sugimoto Fusako,  Miyatani Atsumi 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: Kuroshio Shuppan, 2004 

 Mô tả  vật lý: 150 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784874243008 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88420  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88420


13. 

 

会話に挑戦 : 中期前期からの日本語ロールプレイ = Kaiwa ni 

chosen : chuuki zenki kara no Nihongo roru purei (kèm CD) 

Tác giả: Nakai Junko, ... [và những người khác] 

Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2005  

 Mô tả  vật lý: 179 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883193615 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88419 

“  Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

hệ và các quốc gia” 

14. 

 

耳から覚える日本語能力試験語彙トレーニングN3 : 新試験対応= 

Mimi kara oboeru Nihon gonoryokushiken goi toreningu N 3: Shin 

shiken taio (kèm CD) 

Tác giả: Eriko Ando, Yoko Eya, Michiko Lijima 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2010  

 Mô tả  vật lý: 234 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784757418578 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88425  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

15. 

 

やさしい日本語の聴解トレーニング = Japanese listening 

comprehension training with ease (kèm CD) 

Tác giả: Karuto Inta 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2011  

 Mô tả  vật lý: 223 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784816351532 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88423 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88419
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


16. 

 

みんなの日本語初級II聴解タスク25 = Minna no nihongo shokyu 

ni chokai tasuku nijugo (kèm CD) 

Tác giả: Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2018  

 Mô tả  vật lý: 82 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883197712 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88422 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

17. 

 

みんなの日本語中級１翻訳・文法解説ベトナム語版 = Minna no 

nihongo chukyu ichi hon'yaku bunpo kaisetsu betonamugoban : 

Trung cấp I bản dịch và giải thích ngữ pháp 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2014  

 Mô tả  vật lý: 113 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196920 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88415  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

18. 

 
 

新完全マスター読解日本語能力試験N3 : ベトナム語版 = Shin 

kanzen masuta dokkai Nihon gonoryokushiken N 3: Betonamu-go-

ban 

Tác giả: Tashiro Hitomi, Miyata Shoko, Aramaki Tomoko 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2015  

 Mô tả  vật lý: 195 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883197224 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88416  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


19. 

 

みんなの日本語. 初級 2, 標準問題集 = Minna no Nihongo. Shokyu 

2, Hyojun mondaishu 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2013  

 Mô tả  vật lý: 78 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196630 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88408  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

20. 

 
 

みんなの日本語初級II初級で読めるトピック25 = 

Min'nanonihongo shokyu II shokyu de yomeru topikku 25 : Nhật 

ngữ sơ cấp 25 bài đọc hiểu sơ cấp - tập 2 

Tác giả: Makino Akiko, ... [ và những người khác] 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2016  

 Mô tả  vật lý: 161 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883197125 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88407 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 
21. 

 
 

みんなの日本語. 初級I, 標準問題集 = Minna no Nihongo. shokyu 

I, Hyojun mondaishu 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2012  

 Mô tả  vật lý: 79 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196067 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88400  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


22. 

 
 
 

みんなの日本語初級1翻訳・文法解說ベトナム語版 = Minna no 

nihongo shokyu ichi hon'yaku bunpo kaisetsu betonamugoban : 

Tiếng Nhật sơ cấp I bản dịch và giải thích ngữ pháp Tiếng Việt 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2012  

 Mô tả  vật lý: 181 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196333 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88401  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

23. 

 
 
 

みんなの日本語初級やさしい作文 = Minna no nihongo shokyu 

yasashi sakubun. 

Tác giả: Kadowaki Kaoru, Kaoru Nishima 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2014  

 Mô tả  vật lý: 158 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196906 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88405  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

24. 

 

みんなの日本語初級II翻訳・文法解說ベトナム語版 = Minna no 

nihongo shokyu ni hon'yaku bunpo kaisetsu betonamugoban 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2013  

 Mô tả  vật lý: 157 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196739 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88402  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


25. 

 
 

みんなの日本語初級II書いて覚える文型練習帳 = Minna no 

nihongo shokyu ni kaite oboeru bunkei renshucho : Nhật ngữ sơ 

cấp luyện tập mẫu câu - tập 2 

Tác giả: Hirai Etsuko, Miwa Sachiko 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2013  

 Mô tả  vật lý: 201 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196708 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88406  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

26. 

 

みんなの日本語初級1漢字ベトナム語版  = Minna no nihongo 

shokyu ichi kanji betonamugoban  

Tác giả: Nishiguchi Koichi, ... [và những người khác] 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2014  

 Mô tả  vật lý: 197 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 9784883196982 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88412  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

27. 

 

みんなの日本語初級I 初級で読めるトピック25 = Minna no 

nihongo sho kyuu de yomeruto topiku = Nhật ngữ sơ cấp 25 bài đọc 

hiểu sơ cấp - tập 1 

Tác giả: Makino Akiko, .. [và những người khác] 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2014  

 Mô tả  vật lý: 44 p.: minh họa; 26 cm 

 ISBN: 97848831968902 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88414 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310


28. 

 
 

Giáo trình từ vựng học Tiếng Nhật 

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Bích Hà (ch.b), GS.TS Nguyễn Đức Tồn, 

PGS.TS Trần Sơn, TS. Nguyễn Thị Xuân 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Dân trí, 2019  

 Mô tả  vật lý: 154 p. ; 21 cm 

 ISBN: 9786048882358 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88404 

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

29. 

 

Giáo trình ngữ âm Tiếng Nhật  

Tác giả: PGS.TS.Nguyễn Thị Bích Hà (ch.b), TS. Mai Thị Kiều 

Phượng, Đinh Thị Ngọc Quỳnh 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách khoa, 2014 

 Mô tả  vật lý: 173 p. ; 21 cm 

 ISBN: 9786049119491 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88403  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 
30.  

 
 

新完全マスター読解 日本語能力試験 N2 = Shin kanzen masuta 

dokkai Nihon gonoryokushiken N 2 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: 3A Corporation, 2011  

 Mô tả  vật lý: 219 p. ; 26 cm 

 Phân loại tài liệu: 495.6 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 6 – P.601) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/ 88413  

“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ 

và các quốc gia” 

 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/88310



