
 

Trang 1 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI 
THÁNG 04 NĂM 2020 

 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 
 1.  Cấu trúc dữ liệu và giải thuật / Nguyễn Trung Trực. _ Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 2019. _ 
893tr ;24cm 

 
Tóm tắt: Trình bày cấu trúc dữ liệu tuyến tính ( mảng, danh sách liên kết) và cấu trúc dữ 
liệu phi tuyến  ( cây, đồ thị ) và các giải thuật của cấu trúc dữ liệu này. 
 
 

Số phân loại : 005.73  
Số ĐKCB : 00000020252 - 00000020261 
 

 2.  Kỹ thuật lập trình / Nguyễn Trung trực. _ Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa. _ Tp.HCM : Đại học 
Quốc Gia, 2018. _ 945tr ;24cm 

Tóm tắt: Quyển sách Kỹ thuật lập trình trình bày các kiểu lập trình : lập trình goto 
(goto programming), lập trình có cấu trúc ( structured programming) và lập trình 
hướng đối tượng ( object-oriented programming). Các kiểu lập trình và các chương 
trình máy tình trong quyển sách này được minh họa bằng ngôn ngữ lập trình C ++ và 
C# 

Số phân loại : 005.133  
Số ĐKCB : 00000020272 - 00000020281 
 
 

 3.  Lập trình hướng đối tượng bằng VC # / Nguyễn Văn Hiệp. _ . _ Tp.HCM : Đại học Quốc gia, 
2018. _ 455tr ;24cm 

Tóm tắt: Miêu tả các giải thuật giải quyết bài toán bằng ngôn ngữ mà máy tính hiểu để 
thực hiện dùm con người, các kiến thức cơ bản về lập trình VC #, vòng đối tượng và sự 
tương tác các đối tượng dùng trong chương trình VC #, tạo đối tượng giao diện cá nhân 
và các mẫu thiết kế hướng đồi tượng. 
 

Số phân loại : 005.133  
Số ĐKCB : 00000020262 - 00000020271 
 
 
 

 
 
 
 



 

Trang 2 

DU LỊCH 
 

 4.  Lịch sử của Trà = History of tea : Dòng đời và thời đại của loại thức uống được yêu thích 
nhất thế giới / Laura C. Martin; Nguyễn Huyền Linh dịch. _ H : Dân trí, 2019. _ 316tr ;21cm 

 Tóm tắt: Lịch sử của Trà cung cấp một cái nhìn tổng quát, tinh tế và đầy thú vị 
về dòng chảy hai ngàn năm của thứ đồ uống quyền lực này, đưa chúng ta du 
ngoạn qua vùng rừng núi Trung Quốc với những câu chuyện thần thoại, qua 
phòng trà Nhật Bản với các nghi thức trà đạo khắt khe, qua cả những bữa tiệc trà 
phù phiếm tại Anh hay các đồn điền trà bát ngát ở Ấn Độ và Sri Lanka. 

Số phân loại : 641.337209  
Số ĐKCB : 00000020283 

 

 5.  Trà đạo / Okakura Kakuzo; Bảo Sơn dịch. _ Tp.HCM : Văn hóa - Nghệ thuật, 2013. _ 108tr ;20cm 
Tóm tắt: “Trà Đạo là nghệ thuật che giấu cái đẹp mà người ta có thể khám phá ra 
được và gợi ra những điều mà tự mình không dám tiết lộ. Nó là cái pháp ảo diệu cao 
quý tự cười mình, tuy bình tĩnh nhưng rất đáo để và cũng vì thế mà nó chính là “u 
mặc” cái cười của triết học… 
 

Số phân loại : 394.15  
Số ĐKCB : 00000020282  

 

6.  Món ngon xứ Huế / Nguyễn Thị Phiên, Đỗ Thị Phương Nhi. _ H : Phụ nữ, 2018. _ 167tr ;23cm 
Tóm tắt: Bên cạnh những câu chuyện trải dài dòng thời gian làm nghề thì còn có 
65 món ăn được tác giả được tác giả chăm chút, diễn đạt chi tiết, làm bật lên nét 
đặc trưng, tinh tế trong cách chế biến món ăn Huế: Món canh Huế luôn có hương 
vị đậm đà của ruốc hay món xào thoảng vị cay nhẹ của chút ớt khô mịn để khử 
mùi tôm thịt. Bắt đầu món xào với tỏi phi, khi gần xong lại cho thêm tỏi để tăng 
hương vị và để món ăn không gắt mùi tỏi phi. Món cháo luôn luộc gạo nở búp, 
gạn bớt nước gạo cho thêm nước, nấu tiếp cho gạo nở mềm, để hương vị tôm cua 
trong cháo đặc trưng và ngọt thanh,... Kho tàng ẩm thực phong phú và đặc sắc của 
Huế còn tiềm tàng nhiều trong dân gian, hy vọng quyển sách “Món ngon xứ Huế” 
sẽ có những đóng góp nhất định trong việc giới thiệu rộng rãi nét văn hoá ẩm thực 
đặc trưng các vùng miền Việt Nam đến những người yêu ẩm thực. 

Số phân loại : 641.80959749  
Số ĐKCB  : 00000020284, 00000020285 

 

 

 

 


