
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI – SÁCH TIẾNG NHẬT 

1.  

 
 

            みんなの日本語, 中級II : 本冊 

 Tác giả: Surie Nettowaku 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Shohan, 2012 

 Mô tả vật lý: 332 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784883195909 

 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/ 88891 

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

2.  

 
 

      みんなの日本語初級II翻訳・文法解說ベトナム語版 

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

 Mô tả vật lý: 157 p. : ill ; 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 

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

3.  

 
 

みんなの日本語初級II漢字練習帳 

 Tác giả: Tōkyō kokusai nihongo gakuin. 

 Thông tin xuất bản: Tōkyō : スリーエーネットワーク, 2014 

 Mô tả vật lý: 176 p. : ill ; 27 cm 

 ISBN: 9784883196937 

 Phân loại tài liệu: 465.6 

 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/ 88238 

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

4.  

 
 

           読む力. 中級 

 Tác giả: Etsuko Takeda 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: Kuroshio Shuppan, 2011 

 Mô tả vật lý: 124 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784874245187 

 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/ 88886 

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737


5.  

 
 

         耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニングN3 

 Tác giả: Akiko Obara, Kazuko Yokoi 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: Taimuzu, 2011 

 Mô tả vật lý: 143 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784757420533 

 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/ 88887  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

6.  

 
 

          日本文化を読む : 中上級学習者向け日本語教材 

 Tác giả: Kyōto Nihongo Kyōiku Sentā 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Shohan, 2012 

 Mô tả vật lý: 157 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784757422315 

 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/ 88888  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

7.  

 
 

           大学・大学院留学生の日本語 

           Tác giả : Akademikku Japanīzu Kenkyūka 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Aruku Kabushiki Kaisha, 2015 

 Mô tả vật lý: 147 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9784757426344 

 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/ 88889  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

8.  

 
 

           コミュニケーションのための日本語発音レッスン 

 Tác giả: Takako Toda 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: Surī Ē Nettowāku, 2004 

 Mô tả vật lý: 240 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784883192953 

 Phân loại tài liệu: 658.4012 

 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/ 88890  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737


9.  

 
 

           みんなの日本語中級I標準問題集 

 Tác giả: Vicky Skinner 

 Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review, 2011 

 Mô tả vật lý: 224 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9781422158012 

 Phân loại tài liệu: 658.3 

 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/ 88893  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

10.  

 
 

            みんなの日本語初級II書いて覚える文型練習帳 

 Tác giả: Hirai Etsuko, Miwa Sachiko 

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

 Mô tả vật lý: 201 p. : ill ; 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  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

11.  

 
 

         みんなの日本語初級2漢字ベトナム語版 

 Tác giả: Koichi Nishiguchi, ... [all etc] 

 Thông tin xuất bản: Tokyo, Surienettowaku, 2017 

 Mô tả vật lý: 205 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784883197521 

 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/ 88892  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

12.  

 
 

          みんなの日本語初級1漢字ベトナム語版 

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

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

 Mô tả vật lý: 197 p. : ill ; 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/ 88417  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737


13.  

 
 

   みんなの日本語初級I本冊 

 Tác giả: Michael W Sonnenfeldt 

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

 Mô tả vật lý: 300 p. : ill ; 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  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

14.  

 
 

           みんなの日本語. 初級 2, 標準問題集 

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

 Mô tả vật lý: 243 p. : ill ; 24 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  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

15.  

 
 

             みんなの日本語初級1翻訳・文法解說ベトナム語版 

 Tác giả: スリーエーネットワーク編著 

 Thông tin xuất bản: Japan : 3A Network, 2013 

 Mô tả vật lý: 181 p. : ill ; 27 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/ 88221  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

16.  

 
 

           みんなの日本語初級I書いて覚える文型練習帳 

 Tác giả: Hirai Etsuko, Miwa Sachiko 

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

 Mô tả vật lý: 168 p. : ill ; 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  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737


17.  

 
 

   クローズアップ日本事情15 : 日本語で学ぶ社会と文化 

 Tác giả: Mizue Sasaki 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Taimuzu, 2017 

 Mô tả vật lý: 451 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9784789016537 

 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/ 88795  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

18.  

 
 

           みんなの日本語. 初級I, 標準問題集 

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

 Mô tả vật lý: 79 p. : ill ; 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  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

19.  

 
 

           異文化理解入門 : グローバルな時代を生きるための 

 Tác giả: Itsuo Harasawa 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Kenkyūsh, 2013 

 Mô tả vật lý: 233 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9784327377342 

 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/ 88880  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

20.  

 
 

          通訳の技術 

 Tác giả: Tatsuya Komatsu 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: Kenkyūsha, 2005 

 Mô tả vật lý: 250 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9784327451912 

 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/ 88881  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737


21.  

 
 

           耳から覚える日本語能力試験聴解トレーニング. N2 

 Tác giả: Akiko Obara, Kazuko Yokoi  

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Aruku, 2011 

 Mô tả vật lý: 118 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9784757420038 

 Phân loại tài liệu: 495.6.6 

 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/ 88879  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

22.  

 
 

           中級からはじめるニュースの日本語聴解40 

 Tác giả: Yumi Segawa, Sachiko Kamiya 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : 3A Corporation, 2022 

 Mô tả vật lý: 198 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9784883199068 

 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/ 88878  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

23.  

 
 

       每日練習!リズムで身につく日本語の発音 

 Tác giả: Hirofumi Akagi, Yumiko Furuichi, Noriko Uchida 

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

 Mô tả vật lý: 92 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784883195527 

 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/ 88877  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

24.  

 
 

            にほんご作文の方法 : 表現テ一マ別 

 Tác giả: Masamitsu Satō 

 Thông tin xuất bản: Tokyo: Daisan Shobō, 2002 

 Mô tả vật lý: 119 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784808606527 

 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/ 88884  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737


25.  

 
 

           日本語上級話者への道 : きちんと伝える技術と表現 

 Tác giả: Chikako Ogiwara 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Surīē Netto Wāku, 2005 

 Mô tả vật lý: 107 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784883193554 

 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/ 88883  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

26.  

 
 

           読む力. 中上級 

 Tác giả: Junko Okuda, ... [all etc] 

 Thông tin xuất bản: Tokyo : Kuroshioshuppan, 2013 

 Mô tả vật lý: 188 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9784874245842 

 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/ 88882  

“Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn 

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/%2088737

