
 

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH NHÂN KỶ NIỆM 38 NĂM  

NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

 (30/04/1975 – 30/04/2013) 

 

 

Tiếng hát những người đi tới: Giới thiệu thơ – văn – nhạc – hoạ - báo chí của 

phong trào sinh viên học sinh miền Nam chống Mỹ 1960 - 1975/Lê Hoàng, Nguyễn Công 

Khế…[và những người khác]._Tp.Hồ Chí Minh: Trẻ, 1993._622tr; 26 cm. 

 

Tài liệu giới thiệu một tập hợp tư liệu về các hoạt động văn hoá văn 

nghệ của phong trào học sinh sinh viên bao gồm các thể loại: Thơ, văn 

xuôi, nhạc, hội hoạ và báo chí với những cây bút trẻ thuộc nhiều thế hệ 

sang tác, nhiều địa phương khác nhau ở Miền Nam nhưng cùng chung 

một lý thưởng chống Mỹ cứu nước, cùng cất cao tiếng hát những người 

đi tới 

Số phân loại  -  700 

Số ĐKCB  -  R09R000383 

 

 

 

Bác Hồ với miền Nam miền Nam với Bác Hồ/ Trung tâm Khoa học xã hội và nhân 

văn Tp.Hồ Chí Minh._Tp.HCM: Nxb Tp.Hồ Chí Minh,2003._690tr; 27cm. 

 Trong thời gian bôn ba khắp hải ngoại và qua mấy chục năm 

kháng chiến trường kỳ cũng như những ngày hoà bình trên đất 

Bắc, Bác luôn ước có ngày được trở lại Miền Nam, trở lại Sài 

Gòn thăm đồng bào, đồng chí…Và Bác Hồ là tên gọi, là hình ảnh 

gần gũi, vừa thiêng liêng, là biểu tượng cao đẹp của niềm tin và ý 

chí cách mạng, là nỗi mong thiết tha trong long đồng bào, cán bộ 

chiến sĩ miền Nam “Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà. Miền Nam 

mong Bác, nỗi mong cha” (Tố Hữu). 

Số phân loại  -  335.5271 

Số ĐKCB  -  R09R000335 

 

 

 



Những con đường huyền thoại/ Hạnh Nguyên._Hà Nội: Lao động, 2011._499tr;27 

cm. 

 Cuốn sách được viết về 2 con đường: Đường mòn Hồ Chí Minh 

và đường Hồ Chí Minh trên biển. Nội dung sách được chia làm 2 

phần có nhiều bài viết phong phú, tỉ mỉ của các nhà nghiên cứu sử 

học, các nhà báo có tên tuổi, các chiến sĩ, các nhà thơ, nhà văn. 

Xuyên suốt các bài viết về những con đường đầy máu lửa này là: 

Người lính cụ Hồ luôn thể hiện bản chất anh dũng, trí tuệ, ý chí 

chiến đấu mãnh liệt vì độc lập tự do cho dân tộc. 

 

Số phân loại  -  959.70709 

Số ĐKCB  -  R11R0010905 

 

Việt Nam những sự kiện lịch sử (1975 – 2000)/ Nguyễn Hữu Đạo (chủ biên), Đinh 

Thị Thu Cúc…[và những người khác]._H: Giáo dục, 2008._802tr: tranh ảnh minh hoạ; 24 

cm. 

Cuốn sách ghi lại một cách trung thực những sự kiện lịch sử 

quan trọng của dân tộc Việt Nam trên các lĩnh vực chính trị, 

kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, đối ngoại…bên cạnh việc 

đảm bảo tính hệ thống, toàn diện của các sự kiện tác giả còn chú 

trọng nhấn mạnh đến các sự kiện quan trọng của từng ngày, 

tháng, năm hoặc 1 chặng đường nhất định nhằm giúp độc giả 

thấy  được những khó khăn, thử thách và thành quả đạt được 

trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ Quốc của nhân dân ta. 

Số phân loại -  959.708 

Số ĐKCB – R10R0008561 – R10B0008562 

 

Côn Đảo: Ký sự và tư liệu/ Ban liên lạc tù chính trị Sở Văn hoá – Thôn tin._Tp.Hồ 

Chí Minh: Trẻ, 1996._1101tr: Tranh ảnh, hình ảnh; 26cm 

 

Cuốn sách giới thiệu 2 nội dung. Phần đầu nói về Côn Đảo từ sơ 

khai đến hiệp định Giơnevơ 1954, chấm dứt chế độ thời kỳ Pháp 

thuộc. Phần sau nói về Côn Đảo từ 1954 đến ngày giải phóng 

miền Nam, chấm dứt chế độ nhà tù Mỹ nguỵ. Ngoài ra, có 2 

chương phụ. Một chương giới thiệu những tác phẩm văn xuôi, 

văn vần, ca khúc và hội hoạ của tác giả chuyên nghiệp và nghiệp 



dư mang tâm tư tình cảm của các thế hệ người tù chính trị, và sau cùng là chương dành cho 

Côn Đảo hôm nay và ngày mai. 

Số phân loại  -  904 

Số ĐKCB  - R09R000352 -  R09R000353 

 

 

Trên mười vạn ngày lâm trận biên niên sự kiện chiến tranh Việt Nam 1945 -1975/ 

Nguyễn Đăng Vinh, Lê Ngọc Tú, Đặng Việt Thuỷ._Hà Nội: Lao động, 2009._563tr; 27cm. 

Tài liệu là những sự kiện ghi chép phần lớn không được đặt tên. Đối với những sự 

kiện lớn, tiêu biểu, nhất là sự kiện chính trị, quân sự được đặt tên đầy đủ, nội dung, ý nghĩa và 

tác dụng của nó. Với các sự kiện không được đặt tiêu đề thì thường viết thẳng nội dung, ít 

phân tích, đánh giá ý nghĩa, tác dụng từng sự kiện. Tất cả được đề cập, phản ánh hết sức 

phong phú, đa dạng, qua đó góp phần ôn lại truyền thống chiến đấu hào hung của dân tộc 

trong những năm kháng chiến, giáo dục long tự hào với những chiến công hiển hách mà quân 

và dân ta đã lập nên. 

Số phân loại  –  959.7043 

Số ĐKCB  -  R09R0007141 

 

Việt Nam những trận đánh những chiến dịch lẫy lừng/._ H: Lao động, 2009._ 

486tr; 27cm. 

 

Sách tập hợp các bài viết về những trận đánh lớn, những chiến dịch lớn trong lịch sử 

chống ngoại xâm của dân tộc ta. Mỗi khi có giặc ngoại xâm cả dân tộc lại cùng ra trận, không 

phân biệt già, trẻ, giàu nghèo, vua tôi, tướng sĩ “một lòng phụ tử”. Khi xung trận thì ai ai cũng 

chiến đấu hết mình, mọi mưu lược, sáng kiến, kinh nghiệm đều phát huy triệt để và mỗi trận 

đánh dù lớn hay nhỏ cũng đều là những trận chí6n tổng lực phát huy tột bậc trí lực và long 

quả cảm của cả dân tộc. Chính điều đó đã làm nên những chiến thắng ngoạn mục, không chỉ 

hằn sâu vào lịch sử chúng ta mà còn hằn sâu vào lịch sử của kẻ thù. 

Số phân loại – 959.7 

Số ĐKCB – R09R0007142               

                            

Việt Nam từ cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc tới đổi mới và phát triển: Hồ sơ 

60 năm 1945 - 2005/ Nguyễn Văn Bình, Lê Như Tiến, Lê Ngọc Tú._H:Lao động,2005._546tr; 

27 cm. 

Cuốn sách sẽ đem tới một cái nhìn toàn cảnh và không kém phần kỹ lưỡng về quá 

trình dựng nước và giữ nước hào hung của dân tộc. Các tác giả của cuốn sách đã trình bày 

một cách cô đúc hành trình gian nan suốt 80 năm để có được ngày 02/09/1945 cũng như con 



đường vượt qua cuộc chiến đấu vòng vây, trong sự cô lập của kẻ thù để tới Điện Biên Phủ huy 

hoàng, cùng hành trình tới Mùa xuân toàn thắng vĩ đại năm 1975. 

Số phân loại – 959.7 

Số ĐKCB – R09R0003033 

 

Ngoài ra, còn rất nhiều tài liệu viết về chuyên đề này hiện đang có tại Trung tâm 

Thông tin – Thư viện 

 


