
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI  

1. 

 
 

         Phương pháp tự học vẽ truyện tranh 

 Tác giả: Nguyễn Mỹ Anh, Đào Quang Huy, Lê Mạnh Cương 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2021 

 Mô tả vật lý: 296 tr. : minh họa ; 24 cm 

 Phân loại tài liệu: 741.51 

 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/ 88657 

“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.  

 
 

            Xấu thế nào - Đẹp ra sao 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động, 2021 

 Mô tả vật lý: 158 tr. : minh họa ; 21 cm 

 ISBN: 9786043209273 

 Phân loại tài liệu: 658.8 

 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/ 88659 

            “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.  

 

          Nghệ thuật thị giác & những vấn đề cơ bản 

 Tác giả: Huỳnh Uyên 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Mỹ thuật, 2019 

 Mô tả vật lý: 538 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9786047892433 

 Phân loại tài liệu: 895.9221 

 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/ 88664   

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

hệ và các quốc gia” 



4. 

 

         Nhập môn tư duy thiết kế 

          Tác giả: Lisa Graham 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2019 

 Mô tả vật lý: 321 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN : 9786049508844 

 Phân loại tài liệu: 686.2252 

 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/ 88663  

“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. 

 

         Thiết kế bao bì 

          Tác giả: Marianne Rosner Klimchuk, Sandra A. Krasovec 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2021 

 Mô tả vật lý: 240 tr. : minh họa ; 24 cm 

 ISBN: 9786049902932 

 Phân loại tài liệu: 658.546 

 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/ 88662  

“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.  

 

         Thiết kế trải nghiệm thương hiệu 

          Tác giả: Robin Landa, Trần Thị Lệ Quyên (h.đ) 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa Hà Nội, 2020 

 Mô tả vật lý: 270 tr. : minh họa ; 23 cm 

 ISBN: 9786049902789 

 Phân loại tài liệu: 658.827 

 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/ 88661  

“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


7. 

 

         1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo 

          Tác giả: Luc Dupont 

 Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2019 

 Mô tả vật lý: 205 tr. ; 21 cm 

 Phân loại tài liệu: 659.1 

 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/ 88660  

“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. 

 

          Nhận diện thương hiệu Những điểm chạm thị giác 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động, 2021 

 Mô tả vật lý: 230 tr. : minh họa ; 21 cm. 

 ISBN: 9786043209280 

 Phân loại tài liệu: 658.827 

 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/ 88658  

“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. 

 

          Giáo trình vật liệu may 

 Tác giả: Trần Thuỷ Bình (ch.b.), Lê Thị Mai Hoa 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2005 

 Mô tả vật lý: 100 tr. ;  24 cm. 

 Phân loại tài liệu: 646.4 

 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/ 88655  

“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. 

 

          Giáo trình mỹ thuật trang phục  

 Tác giả: Trần Thuỷ Bình 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2005 

 Mô tả vật lý: 179 tr. ;  24 cm. 

 Phân loại tài liệu: 746.9 

 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/ 88654  

“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. 

 

          Giáo trình công nghệ may  

 Tác giả: Trần Thuỷ Bình (ch.b.), Nguyễn Tiến Dũng 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2005 

 Mô tả vật lý: 171 tr. ;  24 cm. 

 Phân loại tài liệu: 687 

 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/ 88653  

“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. 

 

          Giáo trình thiết kế quần áo 

 Tác giả: Trần Thuỷ Bình (ch.b.), Nguyễn Tiến Dũng  

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2005 

 Mô tả vật lý: 228 tr. ;  24 cm. 

 Phân loại tài liệu: 687 

 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/ 88652  

“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


13. 

 

          Điện ảnh học Lý luận và thực tiễn  

 Tác giả: Vũ Ngọc Thanh 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015 

 Mô tả vật lý: 424 tr. : minh họa ;  21 cm. 

 ISBN: 9786045712542 

 Phân loại tài liệu: 791.43 

 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/ 88665  

“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. 

 

          Phân tích hoạt động kinh doanh 

 Tác giả: B.s.: Phạm Văn Dược, Huỳnh Đức Lộng, Lê Thị Minh Tuyết 

 Thông tin xuất bản: Hà Nội : ại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, 2015 

 Mô tả vật lý: 247 tr. : minh họa ;  24 cm. 

 Phân loại tài liệu: 658 

 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/ 88656  

“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

