
CHUYÊN MỤC ĐIỂM SÁCH: 
 
      Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt  đời năm 2018 Trường THPT Krông Nô phát động 
phong trào ủng hộ sách cho thư viện. Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu 6 cuốn sách 
hay mà các Thầy cô giáo và học sinh trong trường đã ủng hộ. Mời các bạn đọc giả đến 
thư viện tìm đọc nhé! 
1. The Alchemit (Nhà giả kim) - Paulo Coelho 

.  
     Khi cầm trên tay cuốn sách này, bạn có thể không có cảm giác mình đang  đọc sách, 
mà như mình đang trò chuyện với.... chính mình, với cái tôi sâu thẳm bên trong, với cái 
tôi đôi lúc chần chừ lười biếng, hèn nhát và lo sợ bị người khác đánh giá. Qua cuộc hành 
trình tìm kiếm kho báu của cậu bé chăn cừu, Paulo chỉ ra cho chúng ta những giá trị đơn 
giản mà sâu sắc ở đời. Cuộc hành trình đó hay chính là hành trình đi tìm hạnh phúc, ước 
mơ, ý nghĩa trong cuộc đời mỗi con người. Bí quyết của hạnh phúc là biết ngắm nhìn mọi 
thứ tuyệt mỹ trên thế gian mà không hề quên "hai giọt dầu trên muỗng"... Bản thân đoạn 
kết của cuốn sách cũng là một điều bất ngờ. 
 
 



2. How to Win Friends and Influence People (Đắc nhân tâm) - Dale Carnegie. 
 

 
 
     Dù được viết từ những năm 1930 nhưng đến nay, những lời khuyên trong Đắc nhân 
tâm vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị. Tên gốc tiếng Anh là “How to Win Friends and 
Influence People”, cuốn sách chia sẻ về những kỹ năng thu phục lòng người. 
3. Nghìn Lẻ Một Ngày (Truyện Cổ Ba Tư) 
    Bộ truyện A Rập "Nghìn Lẻ Một Đêm" và bộ truyện Ba Tư "Nghìn Lẻ Một Ngày" có 
thể coi như hai anh em sinh đôi. Không chỉ bởi tên sách và thời gian ra đời của chúng: 
Mười tập "Nghìn Lẻ Một Đêm" do nhà Đông phương học Antoine Galland chuyển từ 
tiếng A Rập sang tiếng Pháp ra mắt bạn đọc từ năm 1704 đến năm 1711 tại Paris - sau khi 
ông mất, còn ra thêm hai tập nữa. Năm tập của "Nghìn Lẻ Một Ngày" do một nhà Đông 
phương lỗi lạc khác là Francois Pétis De La Croix thực hiện từ nguyên bản tiếng Ba Tư, 
được xuất bản cũng tại Paris từ năm 1910 đến năm 1912. 
     Cấu trúc hai bộ truyện giống nhau: Có một truyện mở đầu làm khung cảnh để từ đấy 
nhìn ra một khoảng trời lung linh muôn vàn vì sao cổ tích, ở đó người trần thế và thần 
linh chung sống với nhau, thực hư trộn lẫn, trí tưởng tượng bay bổng lên thiên đàng, 
xuống địa ngục rồi trở về trái đất, bên cạnh nhiều chi tiết huyễn hoặc là cuộc sống thực 
tại được miêu tả bằng những nét bút tả chân... 



      Thành công của bộ "Nghìn Lẻ Một Ngày", ít nhất trong hơn một trăm năm đầu, 
không mấy kém. Từ tiếng Pháp bộ truyện được dịch ra nhiều thứ tiếng như Đức, Anh, Hà 
Lan, Đan Mạch, Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và... Ba Tư. 
"Nghìn Lẻ Một Ngày là một công trình hoàn hảo nhất của nghệ thuật kể chuyện theo 
phong cách thế kỷ XVIII... Độc giả nào chưa đọc bộ sách ấy, chưa thể nói mình đã thông 
hiểu mọi tuyệt tác của nền văn học Pháp". 
4. Ngợi ca sống chậm – Carl Honore  
 

 
 
     Những ngày này, nền văn hoá của chúng ta dạy rằng nhanh là đúng. Và để nhanh 
được, chúng ta đã phải trả giá bằng tất cả: công việc, ăn uống, sức khoẻ, các mối quan hệ 
và đời sống dục tình của chúng ta. Cuốn sách kỳ diệu của Carl Honoré đã thách thức sự 
tôn thờ tốc độ bằng cách chứng minh: Sống chậm mới là thời thượng. Sống lành mạnh 
hơn trong một thế giới hiện đại cuồng nộ, tạo lập sự cân bằng nhanh và chậm, điều độ, tự 
chủ và minh triết. Những điều tra đầy hứng thú của Honoré soi sáng phương thức mới mẻ 
để sống trọn vẹn đời ta một cách viên mãn, hiệu quả, trong triết lý sâu sa của chậm. 
5. Sống Hết Mình Cho Ngày Hôm Nay – TAKETOSHI OZAWA. 
 “Bạn là người luôn chìm đắm trong những ký ức, kỷ niệm của quá khứ? 
Bạn là người lúc nào cũng thấy hiện tại thật nhàm chán? 
Bạn là người lúc nào cũng hoang mang khi nghĩ đến tương lai? 



Đã đến lúc bạn dừng suy nghĩ ấy lại và đưa tâm trí mình đến thẳng “ngày cuối cùng của 
cuộc đời”. Chỉ khi bạn nghĩ mình đón nhận cái chết như thế nào, bạn sẽ biết mình phải 
sống cho những tháng ngày hiện tại ra sao. 
“Sống hết mình cho ngày hôm nay” không phải là cuốn sách hướng dẫn bạn phải cố 
gắng, phải tích cực, phải làm điều này điều kia. Nó vượt qua một cuốn sách thông thường 
và chạm đến người đọc bằng những triết lý dung dị nhưng sâu sắc. 
Chúng ta thường không bao giờ trân trọng những điều ngay bên cạnh mình và coi đó là 
điều hiển nhiên. Thực ra, điều quan trọng thực sự vẫn luôn bên bạn. Chỉ vì bực mình điều 
gì đó, bạn bỏ qua một ngày đẹp trời; chỉ vì chút sĩ diện, bạn không làm hòa với đứa bạn 
thân; chỉ vì tự ái, bạn không nói lời xin lỗi với bố mẹ; chỉ vì quá bận rộn, bạn không góp 
nhặt từng giây phút trân quý bên gia đình. 
Bạn đã quá để tâm đến thế giới bên ngoài và quên mất việc đi tìm ý nghĩa thực sự cho 
cuộc sống của mình. Điều bạn cần làm chính là trân trọng những giây phút bình dị nhất từ 
ngày hôm nay, nếu có cố gắng điều gì đó, hãy cố gắng từ giây phút này. Đừng để đến khi 
bạn không còn có mặt trên cõi đời này nữa, khi bạn không thể tự ăn uống, tự đi lại, bạn 
mới thấy tiếc nuối. “Hối hận” luôn là thứ cảm xúc đáng ghét nhất. 
6. 1% & 99% Tài năng mồ hôi và nước mắt (JOHN C. MAXWELL) 
  

 
      Bạn cũng khát khao trở thành nhân tài?  Bạn cũng muốn tài năng của mình được công 
nhận? Vậy bạn đã tự đặt cho mình những câu hỏi về bản thân? Bạn muốn làm nghề gì?  
Bạn sẽ học đến trình độ nào? Bạn muốn và có thể làm gì với ngày hôm nay? Với ngày 



mai? Và, thế nào là nhân tài?...Lựa chọn mới chính là quyền năng lớn nhất mà bạn có. 
Một trong những lựa chọn quan trọng nhất là quyết định bạn sẽ trở thàn người thế nào. 
Lựa chọn đúng sẽ xây dựng nền móng cho sự phát triển toàn vẹn nhất của  tài  năng trong 
bạn. 
    Bạn đã có điều kiện cần – tài năng thiên phú? 1% & 99% - tài năng và mô hôi nước 
mắt sẽ giúp bạn thấy đâu là những điều kiện đủ. Chúc bạn thành công và trở thành nhân 
tài theo cách của bạn. - TIẾN SĨ PHAN QUỐC VIỆT 
7.   Sống hết mình cho ngày hôm nay 
    Chừng nào còn sống, con người sẽ còn phải đối diện với phiền muộn, khổ đau.Nếu thử 
nhẩm tính thì những phiền muộn đó sẽ chẳng bao giờ dứt. 
Khổ sở vì công việc, buồn phiền về chuyện học hành, đau lòng vì gia đình, khó khăn về 
tiền bạc, đau đầu với chuyện yêu đương, các mối quan hệ xã hội hay lo lắng về sức khỏe.. 
     Vậy chúng ta phải làm gì để xóa bỏ phiền não đây? 
      Bạn hãy đến thư viện tìm đọc cuốn sách “ Sống hết mình cho ngày hôm nay” để giải 
đáp câu trả lời cho mình nhé! 

 

 
 

 


