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GIỚI THIỆU SÁCH MỚI - CHUYÊN NGÀNH TIẾNG TRUNG 

1. 

 

     Developing Chinese : intermediate writing course I 

 Tác giả: Cai Yong Qiang 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2012 

 Mô tả vật lý: 153 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9787561932865 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89021  

 

1.    “Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc, chắc chắn 

nghèo!” 

2. 

 

     Developing Chinese : intermediate writing course II 

 Tác giả: Cai Yong Qiang 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2012 

 Mô tả vật lý: 169 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9787561932872 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89022 

 

“Bạn cô đơn ư? Đừng lo lắng. Mọi cuốn sách đều sẵn sàng kết 

thân với bạn!” 

3 

 

      Developing Chinese : intermediate reading course I 
 Tác giả: Xu Cheng Wei  

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2011 

 Mô tả vật lý: 119 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9787561931233 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89023 
 

       “Một vài người nói họ chỉ sống có một lần trong đời. Đó là vì họ    

đã không đọc sách” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89021
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89022
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89023


4. 

 

     Developing Chinese : advanced reading course I 
 Tác giả: Luo Qing Song 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2011 

 Mô tả vật lý: 139 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9787561930809 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89024 

 
     “Những cuốn sách là máy bay, tàu hỏa và con đường. Chúng là 

điểm đến, là hành trình và là nhà”  

5. 

 

     Developing Chinese : intermediate listening course I 
 Tác giả: Fu You 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2011 

 Mô tả vật lý: 123 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9787561930649 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89028 

 

    “Nghệ thuật đọc sách là nghệ thuật tư duy với ít nhiều sự 

giúp đỡ của người khác…” 

6. 

 

     Developing Chinese : intermediate listening course II 
 Tác giả: Fu You 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2011 

 Mô tả vật lý: 134 tr. : minh họa ; 29 cm 

 ISBN: 9787561925775 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89027 
 

    “Ai đọc sách mà không biết được nhiều hơn những điều viết 

trong sách, người đó mới sử dụng sách có một nửa. Sách làm trí tuệ 

con người sâu sắc hơn và sáng sủa hơn” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89024


7 

 

      

Ti yan Han yu : liu xue pian I = Experiencing Chinese :  

writing course I 
 Tác giả: Zuohong Chen, Xiujun Deng 

 Thông tin xuất bản: China : The Higher Education Press of 

China, 2007 

 Mô tả vật lý: 196 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 978-7040204254 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1834 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89044 
 
     "Việc đọc rất quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc, cả thế giới sẽ 

mở ra cho bạn.” 

8. 

 

     Ti yan Han yu : liu xue pian II = Experiencing Chinese : 

writing course II 
 Tác giả: Zuohong Chen, Xiujun Deng 

 Thông tin xuất bản: China : The Higher Education Press of 

China, 2007 

 Mô tả vật lý: 204 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9787040206753 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1834 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89045  
 
     "Chính từ sách mà những người khôn ngoan tìm được sự an ủi 

khỏi những rắc rối của cuộc đời.” 

9. 

 

   初级汉语阅读与写作教程 I = elementary Chinese 

reading and writing course I 
 Tác giả: Liu Lixin 

 Thông tin xuất bản: China : Peking University, 2006 

 Mô tả vật lý: 186 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9787301078280 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89041 

 
    "Bạn biết rằng bạn đã đọc một cuốn sách hay khi bạn giở đến 

trang cuối cùng và cảm thấy như mình vừa chia tay một người 

bạn.” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89041


10. 

 

     Gao ji han yu kou yu 1 = Advanced spoken Chinese I 
 Tác giả: Liu Yuanman, Ren Xuemei, Jin Shunian 

 Thông tin xuất bản: China : Peking University, 2014 

 Mô tả vật lý: 159 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9787301242438 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89042 

 
    “Sách là nguồn cảm hứng bất tận. Sách giúp chúng ta tìm lại bản 

thân mình, giúp ta mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ, sự khó khăn đang 

gặp phải và mạnh mẽ để bước tiếp” 

11. 

 

   初级汉语口语 1 = elementary spoken Chinese 1 

 Tác giả: Dai Guifu 

 Thông tin xuất bản: China : Peking University, 2014 

 Mô tả vật lý: 201 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9787301242872 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89043 

 
    “Bí quyết để tạo nên một cuộc sống cân bằng hoàn hảo là một 

tay giữ một tách trà và tay còn lại giữ một cuốn sách” 

12. 

 

   越汉翻译教程 = Giáo trình phiên dịch Việt – Hán 

 Tác giả: 匿名 

 Thông tin xuất bản: China : World Publishing 

Corporation, 2017 

 Mô tả vật lý: 207 tr. : minh họa ; 25 cm. 

 ISBN: 9787519227050 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89040 

 
      “Chỉ trong sách, con người mới biết đến sự thật, tình yêu và cái 

đẹp hoàn hảo” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89042
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89043
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89040


13. 

 

   Shi yong Han Yue hu yi ji qiao 
 Tác giả: Liang Yuan, Wen Rihao  

 Thông tin xuất bản: China : 民族出版社, 2017 

 Mô tả vật lý: 327 tr. : minh họa ; 23 cm. 

 ISBN: 9787519236182 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1802 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89039  

 
Nếu bạn chỉ đọc những cuốn sách mà tất cả mọi người đều đọc, 

bạn chỉ có thể nghĩ tới điều tất cả mọi người đều nghĩ tới 

14. 

 

     Zhong guo yi shu su du = Chinese art speed reading 
 Tác giả: Song Dawei 

 Thông tin xuất bản: China : Taiwan, 2010 

 Mô tả vật lý: 405 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9787801417107 

 Ký hiệu tài liệu: 700.951 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89038 

 
      “Sách không chỉ là sách, chúng là cuộc sống, là trái tim và hạt 

nhân của những thời đại đã qua, là lý do mà con người lao động và 

chết, là cốt lõi và tinh hoa của bao cuộc đời.” 

15.

 

   新汉语经济新闻阅读教程 : 高级篇 (上) 

 Tác giả: Wang Huiling 

 Thông tin xuất bản: China : Peking University, 2004 

 Mô tả vật lý: 218 tr. : minh họa ; 25 cm. 

 ISBN: 9787301075845 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89037 
 

      “Để cho con một hòm vàng không bằng dạy cho con một quyển 

sách hay” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89038
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89037


16.

 

     Gu dai Han yu jiao cheng 
 Tác giả: Wei Qingyuan 

 Thông tin xuất bản: China : Henan University, 1996 

 Mô tả vật lý: 482 tr. : minh họa ; 25 cm. 

 ISBN: 9787564934194 

 Ký hiệu tài liệu: 495.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89036 

 
      “Không có gì có thể thay thế văn hóa đọc” 

17. 

 

      HSK yu fa dian su ji su lian (gao ji pian) = Brushing up 

your grammar for HSK 
 Tác giả: Dong Cui 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2005 

 Mô tả vật lý: 235 tr. : minh họa ; 25 cm. 

 ISBN: 978-7561914854 

 Ký hiệu tài liệu: 827  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89035 
 

      “Khi họ đốt sách thì chính là họ cũng đang đốt cả loài người” 

18.

 

     A course for scientific and technical translation 
 Tác giả: Dong Cui 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2019 

 Mô tả vật lý: 214 tr. : minh họa ; 25 cm. 

 ISBN: 9787302534846 

 Ký hiệu tài liệu: 827  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89034 

 
      “Cần phải yêu mến và tin vào sách. Cần rèn luyện cho mình 

thói quen thực hành và kỹ năng dùng sách để làm việc” 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89036
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89035
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89034


19. 

 

     21 世纪新闻传播学系列教材 ：新闻翻译教程 = 

Journalism & communication 
 Tác giả: Liu Qizhong 

 Thông tin xuất bản: China : 中国人民大学出版社, 2003 

 Mô tả vật lý: 235 tr. : minh họa ; 23 cm. 

 ISBN: 7300050670 

 Ký hiệu tài liệu: 070.442  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89033 

 
      "Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt 

vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua” 

20.

 

     Common knowledge about Chinese history 
 Tác giả: Liu Qizhong 

 Thông tin xuất bản: China : 中国人民大学出版社, 2003 

 Mô tả vật lý: 235 tr. : minh họa ; 23 cm. 

 ISBN: 7300050670 

 Ký hiệu tài liệu: 070.442  

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89033 

 
      “Tất cả những gì con người làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo 

tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách” 

21. 

 

      Zhongguo gai kuang = A survery of China 
 Tác giả: Ning Ji Ming, Deng Bian Zhu 

 Thông tin xuất bản: China : Beijing language and Culture 

University, 2013 

 Mô tả vật lý: 231 tr. : minh họa ; 27 cm. 

 ISBN: 9787561936184 

 Ký hiệu tài liệu: 895.1 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung 

(Tầng 07) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89031 
 

       "Tôi đọc lòi cả mắt và vẫn không đọc được tới một nửa... người 

ta càng đọc nhiều, người ta càng thấy còn nhiều điều cần phải 

đọc”  
 

 

https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89033
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89033
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89031

