
1. Trung Kiên. Biết ơn thầy cô / Trung Kiên biên soạn. - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 

223 tr. ; 21 cm. 

Môn loại: 895.9223 / B308Ơ  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Lưu động : 800074042, 800074043 

Kho mượn: 200116185, 200116186, 200116187 

 

Giới thiệu nội dung:  

 

Cuốn sách “Biết ơn thầy cô” tuyển chọn những câu 

chuyện ý nghĩa về lòng biết ơn thầy cô mang tính 

nhân văn và giáo dục sâu sắc. Hãy biết cảm ơn và 

biết ơn những người thầy, người cô đã dạy dỗ hay 

nâng đỡ chúng ta dù chỉ một lần trong đời! Một lời 

cảm ơn chân thành đối với người thầy luôn được 

xuất phát từ một hành động chân thành.  

  

2. Hồ, Bất Khuất. Nhà giáo Văn Như Cương và những điều còn mãi / Hồ Bất 

Khuất. – Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2018. - 297 tr. : ảnh màu ; 24 cm. 

Môn loại: 371.10092 / NH100GI  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100078044, 200115225, 200115226  

Kho mượn: 200115225, 200115226  

 

Giới thiệu nội dung:  

Nhà giáo Văn Như Cương được xã hội kính trọng và 

biết đến rộng rãi như một người có nhiều đóng góp 

cho nền giáo dục nước nhà. Ông sinh ra và lớn lên tại 

Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, ông mất năm 2017. Cuốn 

sách trình bày về thân thế và cuộc đời Giáo sư, Nhà 

giáo Văn Như Cương từ quê hương, dòng họ, gia 

đình, bối cảnh thời đại. Tái dựng sự nghiệp giáo dục 

của Giáo sư qua những di sản mà ông để lại, giúp bạn 

đọc tường tận hơn về giá trị những đóng góp của ông 

đối với nền giáo dục nước nhà. 

 

 

 

 

  



3. Hãn, Nguyên Nguyễn Nhã. Chân dung người thầy thế kỷ XX  / Hãn Nguyên 

Nguyễn Nhã. -Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 308 tr. : ảnh ; 24 cm. 

 

Môn loại: 370.9597 / CH121D  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho  Đọc: 100075558 

Kho mượn: 200111172, 200111173 

 

Giới thiệu nội dung:  

Trường ca chân dung người thầy thế kỷ XX . tập hợp  

những lá thư của Hãn Nguyên Nguyễn Nhã gửi cho giới 

học thuật và những người thầy, tâm sự của Thầy qua 

những lá thư gửi cho các học trò ở các trường. Thể hiện 

tâm tư nguyện vọng của một người thầy muốn đóng góp 

cho sự nghiệp dạy học, làm người để các thế hệ trẻ Việt 

Nam vươn lên, mỗi người một kế hoạch nhỏ xây dựng 

đất nước hùng cường.  

 

  

4. Một thời nhà giáo : Chân dung các nhà giáo cách mạng ở Khánh Hòa / Nguyễn 

Thị Kim Hoa...[và những người khác]. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 

Chí Minh, 2018. - 138 tr. : ảnh ; 21 cm. 

 

Môn loại: 371.100959756 / M458TH  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100078602, 

Kho mượn: 200115968  

 

Giới thiệu nội dung:  

Tập hợp những mẫu chuyện nhỏ tự thuật, tự kể như 

hồi ức sống dậy trong tâm can thầy và trò nay đã 

nhường lại mặt trận giáo dục oanh liệt xưa cho lớp 

lớp đàn em đồng nghiệp. Nhưng trên Văn bia 

Tưởng niệm liệt sĩ ngành giáo dục đã kết:  

“ Đạo làm thầy mãi mãi nêu cao; Gương trí thức đời 

đời sáng tỏ”. Đặc biệt trong cuốn sách nói đến 

nhiều tấm gương nhà giáo trong kháng chiến vừa 

dạy học vừa làm công việc được cách mạng phân 

công và không hề hà gian khổ hy sinh.  

 
 



5. Phạm, Khang. Các thầy giáo Việt Nam xưa / Phạm Khang. - Hà Nội : Thanh niên, 

2018. – 191 tr. ; 21 cm. 

Môn loại: 371.009597 / C101TH  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho  Đọc: 100078633 

Kho mượn: 200116042, 200116043 

 

Giới thiệu nội dung:  

Cuốn sách kể về các thầy giáo xưa. Những tấm gương 

về những người thầy hết lòng tận tâm đào tạo những 

người học trò đi từ những bước chập chững đầu tiên đến 

đỉnh vinh quang. Nhân vật kể đến như thầy giáo Chu 

Văn An một người thầy từ quan về ở ẩn tại Chí Linh 

(Hải Dương). Từ đó ông làm thơ và dạy học. Học trò 

của ông có nhiều người hiển đạt như Phạm Sư Mạnh, Lê 

Bá Quát; Thầy giáo Lê Quý Đôn là một nhà văn hóa lớn, 

học rộng, biết nhiều. Ông là người Việt Nam đầu tiên 

biết đến lý thuyết quả đất tròn. Và rất nhiều tấm gương 

nhà giáo khác trong cuốn sách nhỏ này như:  Nguyễn 

Khuyến, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Doãn Cử...  

  

6. Phan, Tuyết. Bác Hồ với ngành giáo dục / Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. – Hà 

Nội : Hồng Đức, 2017. - 218 tr. ; 21 cm. 

Môn loại: 370 / B101H  

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100075538 

Kho mượn: 200111201, 200111202 

 

Giới thiệu nội dung:  

 Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm sâu sắc đến sự 

phát triển của tất cả các ngành, các lĩnh vực, đặc 

biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Người viết: 

“Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay 

không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh 

quang để sánh vai với các cường quốc năm châu 

được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công 

học tập của các em”.  

Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết, thư của Bác 

Hồ với sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Cuốn sách cũng 

nói lên tâm tư tình cảm, sự tin tưởng vào đội ngũ 

những người làm giáo dục, cũng như sự kỳ vọng 

lớn lao vào thế hệ tương lai đất nước của Bác, thấm 

thía hơn những ý nghĩa sâu sắc trong lời dạy của 

Người.  
 



7. Nguyễn, Thế Long. Truyền thống đạo đức, tôn sư trọng đạo và hiếu học trong 

gia đình / Nguyễn Thế Long. – Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 263 tr. ; 21 cm. 

 

Môn loại: 371.009597 / TR527TH 

Tài liệu lưu giữ tại  kho 

Kho Đọc : 100078251 

Kho mượn: 200114906, 200114907 

 

Giới thiệu nội dung:  

 Gia đình là hạt nhân của xã hội. Gia đình có chức 

năng toàn diện, nuôi dưỡng, giáo dục con em, xây 

dựng và bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn để con em 

chúng ta trở thành những công dân tốt góp phần xây 

dựng đất nước. Trong việc giáo dục thế hệ trẻ thì việc 

tiếp thu và phát huy những giá trị truyền thống lâu đời 

của gia đình là một việc vô cùng quan trọng. 

"Giấy rách phải giữ lấy lề", đó là lời khuyên bảo với 

các thế hệ sau của những gia đình có truyền thống. 

Gia đình có tốt thì xã hội mới tốt được, đó là một 

chân lý không thể phủ nhận. Những giá trị truyền 

thống lâu đời của một gia đình, một dòng họ có một 

sức mạnh vô hình đã thúc giục, động viên mọi người 

trong gia đình, dòng họ thực hiện những hoài bão lớn, 

đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa truyền thống của 

một dân tộc. 

Cuốn sách bao gồm những bài viết trong các cuộc hội 

thảo, trên báo chí, được sắp xếp thành từng chuyên 

mục. Nói đến truyền thống đạo đức; truyền thống tôn 

sư trọng đạo và hiếu học trong gia đình; bài học của 

giáo dục truyền thống “Nhân , nghĩa, lễ, trí , tín”… 

 


