
GIỚI THIỆU SÁCH MỚI – SÁCH TIẾNG ANH 

1.  

 
 

   International business 

 Tác giả: Charles W L Hill, G Tomas M Hult 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2017 

 Mô tả vật lý: 704 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9781259578113 

 Phân loại tài liệu: 658.049 

 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/ 88932 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

2.  

 
 

     Managerial accounting 

 Tác giả: Ray Garrison, Eric Noreen, Peter Brewer 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Professional, 2011 

 Mô tả vật lý: 179 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780078111006 

 Phân loại tài liệu: 658.1511 

 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/ 88937  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

3.  

 
 

 Analysis of investments & management of portfolios 

 Tác giả: Frank K Reilly, Keith C Brown 

 Thông tin xuất bản: London: South-Western Cengage Learning, 2012 

 Mô tả vật lý: 1067 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780538482486 

 Phân loại tài liệu: 332.6 

 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/ 88915  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

4.  

 
 

           Contemporary project management 

 Tác giả: Timothy J Kloppenborg 

 Thông tin xuất bản: Boston : Cengage, 2019 

 Mô tả vật lý: 546 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781337406451 

 Phân loại tài liệu: 584.404 

 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/ 88929  

“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.  

 
 

         Investment analysis and portfolio management 

 Tác giả: Frank K Reilly, Keith C Brown 

 Thông tin xuất bản: Indiana: Sybex, a Wiley brand, 2012 

 Mô tả vật lý: 1058 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780538482387 

 Phân loại tài liệu: 332.6 

 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/ 88935  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

6.  

 
 

          Microeconomics 

 Tác giả: Michael Parkin 

 Thông tin xuất bản: Boston : Guilford, 2014 

 Mô tả vật lý: 488 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780133019940 

 Phân loại tài liệu: 330 

 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/ 88920  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

7.  

 
 

           Principles of microeconomics 

 Tác giả: Nicholas Gregory Mankiw 

 Thông tin xuất bản: Australia : Cengage Learning, 2021 

 Mô tả vật lý: 485 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780357133712 

 Phân loại tài liệu: 338.5 

 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/ 88922 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

8.  

 
 

           Operations management 

 Tác giả: Jay Heizer, Barry Render 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2014 

 Mô tả vật lý: 742 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780132863308 

 Phân loại tài liệu: 658.5 

 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/ 88921 

“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
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9.  

 
 

           Entrepreneurship 

 Tác giả: Robert D Hisrich, Michael P Peters, Dean A Shepherd 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Education, 2017 

 Mô tả vật lý: 580 p. : ill ; 27 cm 

 ISBN: 9780078112843 

 Phân loại tài liệu: 658.421 

 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/ 88926 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

10.  

 
 

            International business 

 Tác giả: Charles W L Hill 

 Thông tin xuất bản: New York : McGraw Hill Education, 2015 

 Mô tả vật lý: 654 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780078112775 

 Phân loại tài liệu: 658.049 

 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/ 88925 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

11.  

 
 

         Principles of management 

 Tác giả: Talya Bauer, Berrin Erdogan, Jeremy Short 

 Thông tin xuất bản: Boston : Flat Worl, 2019 

 Mô tả vật lý: 493 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9781453392096 

 Phân loại tài liệu: 658.4 

 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/ 88924  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

12.  

 
 

          MKTG : marketing 

 Tác giả: Charles W Lamb, ... [all etc] 

 Thông tin xuất bản: Mexico : Cengage Learning, 2014 

 Mô tả vật lý: 386 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9781285091860 

 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/ 88923  

“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
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13.  

 
 

   Principles of risk management and insurance 

 Tác giả: George E Rejda, Michael J McNamara 

 Thông tin xuất bản: Harlow : England Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 720 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9781292151038 

 Phân loại tài liệu: 368 

 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/ 88918  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

14.  

 
 

           Strategic management 

 Tác giả: Charles W L Hill, Melissa A Schilling, Gareth R Jones 

 Thông tin xuất bản: Boston : Cengage, 2020 

 Mô tả vật lý: 736 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9780357033845 

 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/ 88912  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

15.  

 
 

   Creative confidence  

 Tác giả: David Kelley 

 Thông tin xuất bản: New York : Crown Business, 2013 

 Mô tả vật lý: 288 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780385349369 

 Phân loại tài liệu: 658.314 

 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/ 88969  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

16.  

 
 

           Oxford handbook of emergency nursing 

 Tác giả: Robert Crouch, Alan Charters, Mary Dawood, Paula Bennett 

 Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2017 

 Mô tả vật lý: 806 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780199688869 

 Phân loại tài liệu: 616.025 

 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/ 88947  

“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
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17.  

 
 

         Oxford handbook of surgical nursing 

 Tác giả: Alison Smith, Mark Radford, Maria Kisiel 

 Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2016 

 Mô tả vật lý: 766 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780199642663 

 Phân loại tài liệu: 617.0231 

 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/ 88951  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

18.  

 
 

           Marino's the ICU book 

 Tác giả: Paul L Marino 

 Thông tin xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2014 

 Mô tả vật lý: 1059 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781451188691 

 Phân loại tài liệu: 616.028 

 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/ 88953  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

19.  

 
 

           NANDA International, Inc. nursing diagnoses 

 Tác giả: T. Heather Herdman, Shigemi Kamitsuru 

 Thông tin xuất bản: New York: Thieme, 2018 

 Mô tả vật lý: 472 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781626239296 

 Phân loại tài liệu: 006.31 

 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/ 88958 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

20.  

 
 

          100 Cases in emergency medicine and critical care 

 Tác giả: Eamon Shamil, Praful Ravi, Dipak Mistry 

 Thông tin xuất bản: Boca Rato : CRC Press, 2017 

 Mô tả vật lý: 363 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9781138035478 

 Phân loại tài liệu: 616.025 

 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/ 88955 

“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
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21.  

 
 

           Clinical nursing skills 

 Tác giả: Sandra Fucci Smith, Donna Duell, Barbara Martin, Michelle 

Aebersold 

 Thông tin xuất bản: Boston : Pearson, 2017 

 Mô tả vật lý: 1456 p. : ill ; 29 cm 

 ISBN: 9780134087924 

 Phân loại tài liệu: 610.73 

 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/ 88956 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

22.  

 
 

           Design thinking in the classroom 

 Tác giả: David Lee 

 Thông tin xuất bản: California : Ulysses Press, 2018 

 Mô tả vật lý: 205 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781612438016 

 Phân loại tài liệu: 371.102 

 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/ 88967 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

23.  

 
 

         Designing your new work life 

 Tác giả: Bill Burnett, Dave Evans 

 Thông tin xuất bản: New York : Vintage Books, 2021 

 Mô tả vật lý: 383 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780593467459 

 Phân loại tài liệu: 650.1 

 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/ 88972 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

24.  

 
 

            What I wish I knew when I was 20 

 Tác giả: Tina Seeling 

 Thông tin xuất bản: New York : HarperOne, 2019 

 Mô tả vật lý: 211 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9781442220553 

 Phân loại tài liệu: 370.113 

 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/ 88973 

“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
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25.  

 
 

           Creative rules 

 Tác giả: Tina Lynn Seelig 

 Thông tin xuất bản: New York : HarperOne, 2015 

 Mô tả vật lý: 239 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780062301314 

 Phân loại tài liệu: 153.35 

 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/ 88974 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

26.  

 
 

           On design thinking 

 Tác giả: Romily Bernard 

 Thông tin xuất bản: Boston : Harvard Business Review Press, 2020 

 Mô tả vật lý: 167 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9781633698802 

 Phân loại tài liệu: 658.4063 

 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/ 88975 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

27.  

 
 

        Drawing on courage 

 Tác giả: Ashish Goel, Ruby Elliot 

 rThông tin xuất bản: California : Ten Speed Press, 2022 

 Mô tả vật lý: 128 p. : ill ; 20 cm 

 ISBN: 9781984857989 

 Phân loại tài liệu: 179.6 

 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/ 88976 

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

28.  

 
 

         The ten faces of innovation 

 Tác giả: Tom Kelley, Jonathan Littman 

 Thông tin xuất bản: New York : Currency, 2005 

 Mô tả vật lý: 273 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9780385512077 

 Phân loại tài liệu: 658.406 

 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/88978 

“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
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29.  

 
 

          The designing for growth field book 

 Tác giả: Jeanne Liedtka, Tim Ogilvie, Rachel Brozenske 

 Thông tin xuất bản: New York : Columbia Business School Publishing, 

2019 

 Mô tả vật lý: 137 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780231187893 

 Phân loại tài liệu: 658.4063 

 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/ 88995  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

30.  

 
 

            Designing for growth  

 Tác giả: Christine Bresnahan, Richard Blum 

 Thông tin xuất bản: New York : Columbia University Press, 2011 

 Mô tả vật lý: 227 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9780231158381 

 Phân loại tài liệu: 658.4063 

 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/ 88996  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

31.  

 
 

          Artful design 

 Tác giả: Ge Wang 

 Thông tin xuất bản: Stanford : Stanford University Press, 2018 

 Mô tả vật lý: 488 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9781503600522 

 Phân loại tài liệu: 745.2 

 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/ 88997  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

32.  

 
 

          Creative acts for curious people 

 Tác giả: Sarah Stein Greenberg, David Kelley, Michael Hirshon 

 Thông tin xuất bản: California: Ten Speed Press, 2021 

 Mô tả vật lý: 295 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9781984858160 

 Phân loại tài liệu: 153.35 

 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/ 88998  

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


33.  

 
 

          Gear up 

 Tác giả: Clinton Keith, Grant Shonkwiler 

 Thông tin xuất bản: United States : Coppell, 2022 

 Mô tả vật lý: 120 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9781979703048 

 Phân loại tài liệu: 306 

 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/ 88999  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

34.  

 
 

          Design for belonging  

 Tác giả: Susie Wise 

 Thông tin xuất bản: California : Ten Speed Press, 2022 

 Mô tả vật lý: 155 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9781984858030 

 Phân loại tài liệu: 305.568 

 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/ 89000  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

35.  

 
 

          Navigating ambiguity 

 Tác giả: Harvard Business Review 

 Thông tin xuất bản: California : Ten Speed Press, 2022 

 Mô tả vật lý: 135 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781984857965 

 Phân loại tài liệu: 153.35 

 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/ 89002  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

36.  

 
 

          The secret language of maps 

 Tác giả: Carissa Carter, Jeremy Nguyen, Michael Hirshon 

 Thông tin xuất bản: California: Ten Speed Press, 2022 

 Mô tả vật lý: 169 p. : ill ; 21 cm 

 ISBN: 9781984858009 

 Phân loại tài liệu: 526 

 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/ 89001  

“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


37.  

 
 

          The future of architecture in 100 buildings 

 Tác giả: Mark J Kushner, Jennifer Krichels 

 Thông tin xuất bản: London : Simon & Schuster, 2015 

 Mô tả vật lý: 152 p. : ill ; 19 cm 

 ISBN: 9781476784922 

 Phân loại tài liệu: 724.7 

 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/ 89012  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

38.  

 
 

          Machine learning with PySpark 

 Tác giả: Pramod Singh 

 Thông tin xuất bản: New York : Apress, 2022 

 Mô tả vật lý: 220 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781484241301 

 Phân loại tài liệu: 005.7 

 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/ 89011  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

39.  

 
 

          Stationery design now 

 Tác giả: Julius Wiedemann 

 Thông tin xuất bản: Koln : Taschen, 2010 

 Mô tả vật lý: 380 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9783836518970 

 Phân loại tài liệu: 741.6 

 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/ 89015  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

40.  

 
 

          Premiere pro for filmmakers 

 Tác giả: Sonja Schenk 

 Thông tin xuất bản: Log Angeles : Foreing films, 2020 

 Mô tả vật lý: 321 p. : ill ; 26 cm 

 ISBN: 9781670823113 

 Phân loại tài liệu: 006.6 

 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/ 89014  

“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


41.  

 
 

          Absolute stationery design and integrated identity graphics 

 Tác giả: Harvard Business Review 

 Thông tin xuất bản: Berkeley : Gingko Press, 2013 

 Mô tả vật lý: 336 p. : ill ; 24 cm 

 ISBN: 9781584235057 

 Phân loại tài liệu: 741.68 

 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/ 89013  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

42.  

 
 

          E-discovery tools and applications in modern libraries 

 Tác giả: Egbert De Smet, Sangeeta N Dhamdhere 

 Thông tin xuất bản: Hershey : Information Science Reference, 2016 

 Mô tả vật lý: 400 p. : ill ; 30 cm 

 ISBN: 9781422187111 

 Phân loại tài liệu: 025.524 

 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/ 89010  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

43.  

 
 

          Banquet management 

 Tác giả: Isla Williams 

 Thông tin xuất bản: New York : Larsen & Keller, 2018 

 Mô tả vật lý: 229 p. : ill ; 29 cm 

 ISBN: 9781635497267 

 Phân loại tài liệu: 647.94 

 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/ 89009  

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

sách ta đọc (Harvey MacKay)” 

44.  

 
 

          Introduction to commercial recreation and tourism 

 Tác giả: John Crossley, Scott Rood, Russell Brayley 

 Thông tin xuất bản: Champaign : Sagamore Publishing, 2019 

 Mô tả vật lý: 378 p. : ill ; 28 cm 

 ISBN: 9781571679031 

 Phân loại tài liệu: 790.069 

 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/ 89008  

“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

