
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI THÁNG 3 – TRUYỆN TRANH 

1.  

 

      Assassination classroom : vol. 1 : time for assassination 
 

 Tác giả: Yusei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 978142576077 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89576 

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 2 : time for grown-ups 
 

 Tác giả: Hans Liljenstrom, Uno SvedYūsei Matsui, Bryant Turnage, Steve 

Dutro 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 978142576077 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89577     

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 3 : time for an opportunity 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 978142576077 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89579   

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

hệ và các quốc gia” 
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4.  

 

      Assassination classroom : vol. 4 : time to face the unbelievable 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421576107 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89582   

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 5 : time to show off a hidden talent 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421576114 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89585      

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 6 : swim time 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421576121 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89588       

“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/89582
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7. 

 

      Assassination classroom : vol. 7 : on island time 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421576138 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89589     

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 8 : time for an opportunity 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421576138 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89591   

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 9 : a shocking time 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421582818 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89593  

“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/89589
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10. 

 

      Assassination classroom : vol. 10 : time for robbery 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421583228 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89594    

“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.  

 

      Assassination classroom : vol. 11 : victory 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 208 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421583235 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89596     

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 12 : time for the grim reaper 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421583242 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89598  

“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/89594
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13.  

 

      Assassination classroom : vol. 13 : time for a little career counseling 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421584447 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89601  

“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.  

 

      Assassination classroom : vol. 14 : time for a teacher's exam 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421585055 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89603   

“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. 

 
 

      Assassination classroom : vol. 15 : time for a storm 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421586410 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89606    

“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/89601
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89601
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89603
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89603
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89603
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89603
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89603
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89606


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

16. 

 

      Assassination classroom : vol. 16 : time for the past 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421590912 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89607     

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 17 : time for a breakup 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421590929 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89608      

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 18 : time for valentine's day 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421590936 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89609       

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

hệ và các quốc gia” 
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19.  

 

      Assassination classroom : vol. 19 : time for valentine's day 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421593371 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89610        

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 20 : time for valentine's day 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421593388 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89611         

“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. 

 

      Assassination classroom : vol. 21 : time to say thank you 
 

 Tác giả: Yūsei Matsui, Bryant Turnage 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 20 cm. 

 ISBN: 9781421593395 

 Phân loại tài liệu: 741.5 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89612  

“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/89603
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22. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 1 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 147 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319307 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490   

“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. 

 

      Dragon Ball Z : vol.2 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 175 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319314 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89492  

“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. 

 

      Dragon Ball Z : vol.3 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 175 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319321 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89494  

“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/89490
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https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89494


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

25. 

 

      Dragon Ball Z : vol.4 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 174 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319338 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89497  

“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. 

 

      Dragon Ball Z : vol.5 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 177 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319345 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89499  

“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. 

 

      Dragon Ball Z : vol.6 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 175 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319352 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89507  

“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/89490
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28. 

 

      Dragon Ball Z : vol.7 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 175 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319369 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89508  

“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. 

 

      Dragon Ball Z : vol.8 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 178 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319376 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89509   

“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. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 9 : the wrath of Freeza 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 174 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319383 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89510  

“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/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89508
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31.  

 

      Dragon Ball Z : vol. 10 : Goku Vs. Freeza 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 184 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319390 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89546   

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

hệ và các quốc gia” 

32. 

 
 

      Dragon Ball Z : vol. 11 : the super saiyan 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 184 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319390 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89547    

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

hệ và các quốc gia” 

33. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 12 : enter trunks 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 180 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319857 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89548     

“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/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89546
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34.  

 

      Dragon Ball Z : vol. 13 : the Red Ribbon Androids 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 180 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781569319864 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89549      

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

hệ và các quốc gia” 

35. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 14 : rise of the machines 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 180 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591161806 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89550       

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

hệ và các quốc gia” 

36. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 15 : the terror of cell 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 182 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591161868 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89552        

“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/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89549
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37. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 16 : the room of spirit and time 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 175 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591163282 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89554         

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

hệ và các quốc gia” 

38. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 17 : the cell game 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 184 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591165057 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89556          

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

hệ và các quốc gia” 

39. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 18 : Gohan vs. Cell 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 180 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591166375 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89557  

“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/89490
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89490
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40. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 19 : death of a warrior 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 177 p. : minh họa; 19 cm. 

 ISBN: 9781591167518 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89560   

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

hệ và các quốc gia” 

41. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 20 : the new generation 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 176 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591168089 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89562    

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

hệ và các quốc gia” 

42. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 21 : tournament of the heavens 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 190 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781591168737 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89563     

“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/89490
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43. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 22 : mark of the warlock 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 190 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421500515 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89565      

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

hệ và các quốc gia” 

44. 

 

      Dragon Ball Z : vol. 23 : boo unleashed 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 180 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421501482 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89567       

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

hệ và các quốc gia” 

45. 

 
 

      Dragon Ball Z : vol. 24 : hercule to the rescue 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 180 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421502731 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89569        

“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/89490
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46. 

 
 

      Dragon Ball Z : vol. 25 : last hero standing 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 235 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421504049 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89571         

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

hệ và các quốc gia” 

47.  

 

      Dragon Ball Z : vol. 26 : goodbye, Dragon world 
 

 Tác giả: Akira Toriyama, Gerard Jones 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2022 

 Mô tả vật lý: 242 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421506364 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89573          

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

hệ và các quốc gia” 

48.  

 

      Tokyo ghoul : re, vol. 1 
 

 Tác giả: Sui Ishida 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 215 p. : minh họa ; 21 cm. 

 ISBN: 9781421594965 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89452         

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

hệ và các quốc gia” 
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49. 

 
 

      Tokyo ghoul : re, vol. 2 
 

 Tác giả: Sui Ishida 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 218 p. : minh họa ; 21 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89454          

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

hệ và các quốc gia” 

50. 

 

      Tokyo ghoul : re, vol. 3 
 

 Tác giả: Sui Ishida 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 227 p. : minh họa; 21 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89455      

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

hệ và các quốc gia” 

51. 

 

      Tokyo ghoul : re, vol. 4 
 

 Tác giả: Sui Ishida 

 Thông tin xuất bản: San Francisco : Viz Media, 2021 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89457       

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

hệ và các quốc gia” 
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79. 

 

      Attack on Titan : vol. 9 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2013 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612625485 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89468  

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

hệ và các quốc gia” 

80. 

 

      Attack on Titan : vol. 10 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2013 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612626765 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89469   

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

hệ và các quốc gia” 

81. 

 

      Attack on Titan : vol. 11 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2013 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612626772 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89471  

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

hệ và các quốc gia” 
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82. 

 

      Attack on Titan : vol. 12 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2014 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612626789 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89474   

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

hệ và các quốc gia” 

83. 

 

      Attack on Titan : vol. 13 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2014 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612626796 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89472    

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

hệ và các quốc gia” 

84. 

 

      Attack on Titan : vol. 14 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2014 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612626802 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89475     

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

hệ và các quốc gia” 
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      Attack on Titan : vol. 15 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2014 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612629797 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89477  

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

hệ và các quốc gia” 

86. 

 

      Attack on Titan : vol. 16 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2015 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781612629803 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89479  

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

hệ và các quốc gia” 

87. 

 

      Attack on Titan : vol. 17 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2015 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632361127 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89481   

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

hệ và các quốc gia” 
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      Attack on Titan : vol. 18 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Sheldon Drzka, Steve Wands 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2012 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632362117 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89484    

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

hệ và các quốc gia” 

89. 

 

      Attack on Titan : vol. 19 
 

 Tác giả: Hajime Isayama  

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2016 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632362599 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89485  

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

hệ và các quốc gia” 

90. 

 

      Attack on Titan : vol. 20 
 

 Tác giả: Hajime Isayama  

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2016 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632363091 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89486   

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

hệ và các quốc gia” 
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      Attack on Titan : vol. 21 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Ko Ransom 

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2017 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632363275 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89487    

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

hệ và các quốc gia” 

92. 

 

      Attack on Titan : vol. 22 
 

 Tác giả: Hajime Isayama  

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2017 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632364258 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89488  

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

hệ và các quốc gia” 

93. 

 

      Attack on Titan : vol. 23 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Ko Ransom, Steve Wands  

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2017 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632364630 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89489  

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

hệ và các quốc gia” 
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      Attack on Titan : vol. 24 
 

 Tác giả: Hajime Isayama, Ko Ransom, Steve Wands  

 Thông tin xuất bản: New York : Kodansha Comics, 2018 

 Mô tả vật lý: 196 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781632365354 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89491   

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

hệ và các quốc gia” 

95. 

 

      Berserk : vol. 1 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2003 

 Mô tả vật lý: 223 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593070205 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493    

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

hệ và các quốc gia” 

96. 

 

      Berserk : vol. 2 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2004 

 Mô tả vật lý: 223 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593070212 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89495     

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

hệ và các quốc gia” 
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      Berserk : vol. 3 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2004 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593070229 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89496      

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

hệ và các quốc gia” 

98. 

 

      Berserk : vol. 4 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2004 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593072032 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89498  

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

hệ và các quốc gia” 

99. 

 

      Berserk : vol. 5 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2004 

 Mô tả vật lý: 236 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593072513 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89500   

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

hệ và các quốc gia” 
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100. 

 

      Berserk : vol. 6 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2005 

 Mô tả vật lý: 222 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593072520 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89501    

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

hệ và các quốc gia” 

101. 

 

      Berserk : vol. 7 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2019 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593073282 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89502     

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

hệ và các quốc gia” 

102. 

 

      Berserk : vol. 8 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2021 

 Mô tả vật lý: 230 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593073299 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89503   

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

hệ và các quốc gia” 
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      Berserk : vol. 9 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2005 

 Mô tả vật lý: 230 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593073305 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89504    

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

hệ và các quốc gia” 

104. 

 

      Berserk : vol. 10 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2006 

 Mô tả vật lý: 230 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593073312 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89505     

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

hệ và các quốc gia” 

105. 

 

      Berserk : vol. 11 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2006 

 Mô tả vật lý: 236 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593074708  

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89506      

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89504
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89505
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89506


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

106. 

 

      Berserk : vol. 12 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2006 

 Mô tả vật lý: 236 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593074845  

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89511  

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

hệ và các quốc gia” 

107. 

 

      Berserk : vol. 13 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2006 

 Mô tả vật lý: 236 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593075002 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89512   

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

hệ và các quốc gia” 

108. 

 

      Berserk : vol. 14 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2006 

 Mô tả vật lý: 240 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593075019 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89513    

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89511
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89512
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89513


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

109. 

 

      Berserk : vol. 15 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2007 

 Mô tả vật lý: 240 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593075774 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89514     

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

hệ và các quốc gia” 

110. 

 

      Berserk : vol. 16 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2007 

 Mô tả vật lý: 240 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593077068 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89515      

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

hệ và các quốc gia” 

111. 

 

      Berserk : vol. 17 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2007 

 Mô tả vật lý: 230 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593077426 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89516       

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89514
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89515
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89516


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 
112. 

 
 

      Berserk : vol. 18 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2007 

 Mô tả vật lý: 230 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593077426 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89516       

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

hệ và các quốc gia” 

112.  

 

      Berserk : vol. 19 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2007 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593077440  

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89518        

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

hệ và các quốc gia” 

113. 

 

      Berserk : vol. 20 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2007 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593077457  

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89519         

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89516
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89518
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89519


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 
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114. 

 

      Berserk : vol. 21 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2008 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593077464 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89520  

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

hệ và các quốc gia” 

115. 

 

      Berserk : vol. 22 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2008 

 Mô tả vật lý: 238 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593078638 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89521   

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

hệ và các quốc gia” 

116. 

 

      Berserk : vol. 23 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2008 

 Mô tả vật lý: 238 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593078645 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89522    

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89520
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89521
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89522


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

117. 

 

      Berserk : vol. 24 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2008 

 Mô tả vật lý: 238 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593078652 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89523     

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

hệ và các quốc gia” 

118. 

 
 

      Berserk : vol. 25 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2008 

 Mô tả vật lý: 238 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593079215 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89524      

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

hệ và các quốc gia” 

119. 

 

      Berserk : vol. 26 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2008 

 Mô tả vật lý: 232 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593079222 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89525       

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89523
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89524
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89525


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

120. 

 

      Berserk : vol. 27 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2009 

 Mô tả vật lý: 239 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781593079239 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89526  

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

hệ và các quốc gia” 

121. 

 

      Berserk : vol. 28 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2009 

 Mô tả vật lý: 239 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595822093 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89527   

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

hệ và các quốc gia” 

122. 

 

      Berserk : vol. 29 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2009 

 Mô tả vật lý: 239 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595822109 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89528  

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89526
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89527
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89528


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 

               THƯ VIỆN 

 

123.  

 

      Berserk : vol. 30 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2009 

 Mô tả vật lý: 239 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595822116 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89529   

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

hệ và các quốc gia” 

124. 

 
 

      Berserk : vol. 31 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2009 

 Mô tả vật lý: 212 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595823663 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89530  

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

hệ và các quốc gia” 

125. 

 

      Berserk : vol. 32 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2009 

 Mô tả vật lý: 212 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595823670 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89531   

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89529
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89530
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89531


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 
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126. 

 

      Berserk : vol. 33 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2010 

 Mô tả vật lý: 218 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595823724 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89532    

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

hệ và các quốc gia” 

127. 

 

      Berserk : vol. 34 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2010 

 Mô tả vật lý: 228 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595825322 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89533     

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

hệ và các quốc gia” 

128. 

 

      Berserk : vol. 35 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2011 

 Mô tả vật lý: 226 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595826954 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89534      

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89532
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89533
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89534


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN 
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129. 

 

      Berserk : vol. 36 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2012 

 Mô tả vật lý: 227 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781595829429 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89535  

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

hệ và các quốc gia” 

130. 

 

      Berserk : vol. 37 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2013 

 Mô tả vật lý: 227 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781616552053 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89536  

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

hệ và các quốc gia” 

131. 

 

      Berserk : vol. 38 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2017 

 Mô tả vật lý: 227 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781506703985 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89537   

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89535
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89536
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89537
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      Berserk : vol. 39 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2018 

 Mô tả vật lý: 210 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781506707082 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89538    

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

hệ và các quốc gia” 

133. 

 

      Berserk : vol. 40 
 

 Tác giả: Kentaro Miura 

 Thông tin xuất bản: United States of America : Dark Horse, 2018 

 Mô tả vật lý: 210 p. : minh họa ; 18 cm. 

 ISBN: 9781506714981 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89539  

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

hệ và các quốc gia” 

134. 

 

      My hero academia : vol. 1 : Izuku Midoriya : origin 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 187 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421582696 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540   

“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/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89538
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89493
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89539
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
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      My hero academia : vol. 2 : rage, you damned nerd 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 
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 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89541    

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

hệ và các quốc gia” 

136. 

 

      My hero academia : vol. 3 : all might 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 189 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89542  

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

hệ và các quốc gia” 

137. 

 

      My hero academia : vol. 4 : the boy with everything 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 188 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89543   

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89541
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89542
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89543
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      My hero academia : vol. 5 : shoto Todoroki : origin 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 162 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89544    

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

hệ và các quốc gia” 

139. 

 

      My hero academia : vol. 6 : struggling 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 162 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89545     

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

hệ và các quốc gia” 

140. 

 

      My hero academia : vol. 7 : katsuki bakugo : origin 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 169 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421590400 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89551      

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89544
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89545
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89551
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      My hero academia : vol. 8 : yaoyorozu rising 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2020 

 Mô tả vật lý: 182 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421591674 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89553  

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

hệ và các quốc gia” 

151. 

 

      My hero academia : vol. 9 : my hero 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 163 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89555   

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

hệ và các quốc gia” 

152. 

 

      My Hero Academia : vol. 10 : all for one 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 168 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421594378 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89558    

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89553
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89555
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89558
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      My hero academia : vol. 11 : end of the beginning, beginning of the 

end 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 168 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421595832 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89559     

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

hệ và các quốc gia” 

154. 

 

      My hero academia : vol. 12 : the test 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 186 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421597010 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89561      

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

hệ và các quốc gia” 

155. 

 

      My hero academia : vol. 13 : a talk about your quirk 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 186 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781421598031 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89564       

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89559
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89561
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89564
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      My hero academia : vol. 14 : overhaul 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2020 

 Mô tả vật lý: 186 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89566        

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

hệ và các quốc gia” 

157. 

 

      My hero academia : vol. 15 : fighting fate 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 177 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89568         

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

hệ và các quốc gia” 

158. 

 

      My hero academia : vol. 16 : red riot 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 192 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781974702558 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89570          

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89566
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89568
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89570
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      My hero academia : vol. 17 : lemillion 
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 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89572           

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

hệ và các quốc gia” 

160. 

 

      My hero academia : vol. 18 : bright future 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2020 

 Mô tả vật lý: 154 p. : minh họa ; 19 cm. 

 ISBN: 9781974704378 

 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89574  

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

hệ và các quốc gia” 

161. 

 

      My hero academia : vol. 19 : school festival 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2020 

 Mô tả vật lý: 174 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89575   

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89572
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89574
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89575
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      My hero academia : vol. 20 : school festival start!! 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2020 
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 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89578    

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

hệ và các quốc gia” 

163. 

 

      My hero academia : vol. 21 : why he gets back up 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2020 

 Mô tả vật lý: 183 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Phân loại tài liệu: 741.5952 

 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89580     

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

hệ và các quốc gia” 

164. 

 

      My hero academia : vol. 22 : that which is inherited 
 

 Tác giả: Kohei Horikoshi 

 Thông tin xuất bản: San Francisco: VIZ Media, 2021 

 Mô tả vật lý: 200 p. : minh họa ; 19 cm. 
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 Vị trí lưu trữ: Thư viện Duy Tân Cơ sở 03 Quang Trung (Tầng 7) 

 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89581  

“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/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89578
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89580
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89540
https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89581
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 Link: https://elib.duytan.edu.vn/Sach/Detail/89583   

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

hệ và các quốc gia” 

166. 

 

      My hero academia : vol. 24 : all it takes is one bad day 
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“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế 

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

hệ và các quốc gia” 
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hệ và các quốc gia” 
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hệ và các quốc gia” 
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hệ và các quốc gia” 
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