Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm việc nhà

LỜI GIỚI THIỆU
Bắc Ninh - Kinh Bắc, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu
nước và cách mạng.
Thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn
minh, phụ nữ Bắc Ninh đã dấy lên phong trào xây dựng gia đình hòa thuận, nuôi
con khỏe, dạy con ngoan, tổ chức cuộc sống ấm no, hạnh phúc ở từng gia đình,
từng cụm dân cư. Xây dựng tổ chức Hội, nâng cao năng lực cán bộ nữ đáp ứng yêu
cầu sự nghiệp đổi mới ngang tầm với nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước.
Trong giai đoạn cả nước tiến hành công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa,
phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Bắc Ninh nói riêng đã có mặt trong mọi lĩnh
vực hoạt động của đời sống xã hội. Đặc biệt lĩnh vực nào cũng xuất hiện những phụ
nữ tài năng, với nghị lực phi thường, bàn tay và khối óc đã vừa làm vừa học, từng
bước tự trưởng thành. Sự vươn lên không mệt mỏi của các chị được thể hiện bằng
tài năng, sức sáng tạo kỳ diệu của người phụ nữ được sinh ra và lớn lên trong một
đất nước có truyền thống lâu đời.
Hướng tới Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Thư viện tỉnh Bắc Ninh biên soạn và
phát hành thư mục chuyên đề: “Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm

việc nhà”.
Thư mục được chia làm 3 phần:
Phần I: Hoạt động của hội Liên hiệp phụ nữ các cấp
Phần II: Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm việc nhà
Phần III: Giới thiệu sách chuyên đề về Phụ nữ
Nguồn thông tin trong Thư mục được biên soạn lấy từ báo, tạp chí và sách
hiện có của Thư viện tỉnh Bắc Ninh.
Trong quá trình biên soạn Thư mục không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong
bạn đọc lượng thứ.
THƯ VIỆN TỈNH BẮC NINH
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PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ CÁC CẤP

1. CHU THANH PHƯƠNG. Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh làm tốt dịch vụ ủy
thác với Ngân hàng chính sách xã hội // Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 10
tháng 6. - Tr 2. Số 69
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức sơ kết một năm thực hiện dịch vụ ủy thác
với Ngân hàng chính sách xã hội. Với các hoạt động thiết thực, các cấp Hội phụ nữ
đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xóa đói giảm nghèo chung của toàn tỉnh.
2. DUY CẢNH. Phụ nữ Đáp Cầu (Bắc Ninh): Học tập Bác từ những điều
bình dị nhất // Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 26 tháng 6. - Tr 2. Số 76
Bài viết về Hội phụ nữ phường Đáp Cầu, TP Bắc Ninh học tập và làm theo
tấm gương đạo đức của Bác được cụ thể từ những việc làm bình dị nhất trong cuộc
sống gia đình mỗi hội viên, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc bền lâu.
3. KHÁNH LINH. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà
kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ tại tỉnh Bắc Ninh // Phụ nữ Việt Nam. 2009. - Ngày 27 tháng 7. - Tr 2. Số 89
Ngày 24/7, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà và đoàn
công tác đã có buổi làm việc với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nhằm
đánh gía kết quả đạt được trong thời gian qua và giải pháp khắc phục những vấn đề
còn hạ chế.
4. TTXVN. Tin đọc nhanh // Nhân dân. - 2009. - Ngày 29 tháng 7. - Tr 7. Số
19695
Hội Phụ nữ huyện Lương Tài đã thành lập, duy trì 136 tổ phụ nữ vay vốn,
đảm bảo việc cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng.
5. KHÁNH LINH. Huyện Tiên Du - Bắc Ninh: Điểm sáng trong công tác Vì
sự tiến bộ phụ nữ // Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 19 tháng 8. - Tr 2. Số 99
Huỵện Tiên Du với việc thực hiện 5 mục tiêu về quyền bình đẳng của phụ nữ
gắn với các chính sách xã hội của địa phương.
6. THU HIỀN. Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc ở Bắc Ninh: Mọi người cùng
trách nhiệm // Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 11 tháng 9. - Tr 2. Số 109
Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh với mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, góp
phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ.
7. P.V. 3 tập thể và 10 cá nhân được xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam
năm 2009 // Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 16 tháng 9. - Tr 1. Số 111
Ngày 12/9, Uỷ ban Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp xét
chọn các tập thể và cá nhân đề nghị trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2009.
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Có 3 tập thể và 10 cá nhân được xét trao giải, trong đó có bà Đỗ Thị Huyền Tâm,
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn Minh Tâm (do
Ban thi đua khen thưởng thuộc Sở Nội vụ và Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đề cử).
8. TRẦN KHÁNH LINH. Cần Thơ: Khởi công dự án giảm thiểu bạo lực gia
đình // Đại đoàn kết. - 2010. - Ngày 23 tháng 3. - Tr 10. Số 59
Ngày 22/3, tại TP Cần Thơ, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng với Hội
Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ tổ chức khởi động dự án "Nâng cao năng lực lập kế
hoạch tài chính và huy động nguồn lực của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam". Dự án
do Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tài trợ thực hiện tại 4
tỉnh thành, trong đó có Bắc Ninh.
9. KHÁNH HÀ. Bắc Ninh: Tặng Bằng khen cho 60 cá nhân, tập thể nữ tiêu
biểu // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 21 tháng 5. - Tr 2. Số 61
Hội Liên Hiệp Phụ nữ Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình
tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2005-2010 và sơ kết 3 năm
thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
10. LÊ BA. Gia Bình (Bắc Ninh): Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế // Phụ
nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 6 tháng 8. - Tr 2. Số 94
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Gia Bình với nhiều hoạt động tích cực hỗ trợ hội
viên phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính
đáng.
11. MINH TÚ. Câu lạc bộ "Dịch vụ gia đình": Hỗ trợ thiết thực nhiều phụ
nữ nghèo // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 12 tháng 11. - Tr 3. Số 136
Bài viết về Câu lạc bộ "Dịch vụ gia đình" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành
phố Hồ Chí Minh. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực giúp chị em có công việc
phù hợp cho thu nhập khá và dần ổn định kinh tế gia đình.
12. HƯƠNG NHUNG. Hội LHPN Quảng Bình: Giúp chị em thoát nghèo từ
chiếc nón // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 15 tháng 11. - Tr 2. Số 137
Bài viết về việc khôi phục nghề nón lá cổ truyền, tạo việc làm ổn định đời
sống cho nhiều phụ nữ tại 3 xã của huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.
13. KHÁNH THU. Tin vắn // Hà Nội mới. - 2011. - Ngày 3 tháng 1. - Tr 3. Số
15045
Sáng 30/12/2010, Hội LHPN TP Hà Nội đã tổ chức tọa đàm "Nâng cao hiệu
quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế giai đoạn 2006-2010".
14. TRẦN HIẾU. Sáng lên từ con chữ // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 5
tháng 1. - Tr 2. Số 2
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Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với tổ chức ADRA (cơ quan phát triển
và cứu trợ cơ đốc Phục Lâm) thực hiện dự án "Xóa mù chữ, nâng cao năng lực cho
phụ nữ dân tộc".
15. MINH NGUYỆT. Hơn 2.000 lượt nạn nhân được hỗ trợ, tư vấn // Nông
thôn ngày nay. - 2011. - Ngày 5 tháng 1. - Tr 10. Số 4
Ngày 5/1, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã tiến hành tổng kết 3 năm (20072010) thực hiện mô hình "Ngôi nhà bình yên" hỗ trợ cho các nạn nhân bị bạo lực
gia đình và phụ nữ bị buôn bán.
16. KHÁNH LINH. Xuất hiện nhiều mô hình hay giúp phụ nữ thoát nghèo
// Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 14 tháng 1. - Tr 2. Số 6
Bài viết về một số mô hình thực hành tiết kiệm giúp chị em thoát nghèo ở một
số tỉnh trong cả nước.
17. TRẦN HIẾU. Hải Phòng giúp phụ nữ nông thôn có việc làm tại chỗ //
Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 21 tháng 1. - Tr 2. Số 9
Bài viết về Hội LHPN huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) với việc phối hợp
cùng Công ty Da giày Hải Phòng tổ chức dạy nghề khâu bóng xuất khẩu, đã giúp
trên 500 phụ nữ có việc làm và thu nhập ổn định.
18. NGUYỄN HẰNG. Hội LHPN TP Cần Thơ: Huy động cộng đồng vào
cuộc phòng chống bạo lực gia đình : Hôn nhân - Gia đình // Phụ nữ Việt Nam. 2011. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 9. Số 20
Bài viết về những kết quả đã đạt được của Hội LHPN TP Cần Thơ sau gần
một năm thực hiện dự án "Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình" do
TW Hội LHPN Việt Nam và cơ quan hợp tác phát triển Tây Ban Nha phối hợp
thực hiện.
19. TRẦN HIẾU. Mô hình hay giúp phụ nữ làng chài // Phụ nữ Việt Nam. 2011. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 3. Số 23
Bài viết về một số mô hình giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ đạt kết quả
cao của Hội LHPN xã Thạch Văn và Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh.
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PHẦN II: PHỤ NỮ VƯỢT KHÓ VƯƠN LÊN VÀ GIÚP NHAU TRONG CUỘC SỐNG

. TỰ THANH TÂM. Người đàn bà vượt qua nỗi buồn để hát // Đại đoàn kết.
- 2009. - Ngày 2 tháng 1. - Tr 11. Số 2
Bài và ảnh về chị Thuý Minh ở làng Đào Xuyên, xã Trung Chính, huyện
Lương Tài và nghị lực vươn lên trong cuộc sống để cất cao lời ca tiếng hát của
mình.
. MẠNH TIẾN. Phụ nữ huyện Lương Tài (Bắc Ninh) làm theo lời Bác //
Phụ nữ Việt Nam. - 2009. - Ngày 9 tháng 1. - Tr 2. Số 4
Hội Phụ nữ huyện Lương Tài với việc hưởng ứng phong trào thi đua làm theo
lời Bác, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
. BÁO BẮC NINH. Hơn 11.000 hội viên phụ nữ được vay vốn phát triển
kinh tế : Qua báo bạn // Quân đội nhân dân. - 2009. - Ngày 22 tháng 2. - Tr 6. Số
17186
Hội Phụ nữ huyện Quế Võ đứng ra tín chấp Ngân hàng chính sách xã hội và
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT cho hơn 91.000 hội viên vay gần 91 tỷ đồng để
phát triển trồng trọt, chăn nuôi và một số ngành nghề khác, bước đầu mang lại hiệu
quả kinh tế cao.
. LÊ DŨNG (Thực hiện). Phụ nữ Quan họ xây dựng quê hương // TC.Cộng
sản. - 2009. - Tháng 3. - Tr 41. Số 27
Bài và ảnh về những người phụ nữ Bắc Ninh với những cống hiến, đóng góp
trí tuệ, công sức của mình nhằm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.
. KIỀU TRINH. Nữ doanh nhân phất lên từ đất : Nhân vật // Tin tức. - 2009.
- Ngày 7 tháng 3. - Tr 7. Số 281
Bài viết về nữ doanh nhân Ngô Thị Hòa, quê ở Đình Bảng, thị xã Từ Sơn.
. THANH AN. Nhiệt tình với công việc được giao : Những công bộc của dân
// Nhân dân. - 2009. - Ngày 3 tháng 4. - Tr 4. Số 19579
Bài viết về đồng chí Phạm Thị Thảo, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nam Sơn, TP
Bắc Ninh, một tấm gương về sự năng động, nhiệt tình trong công việc.
. NGUYỄN HỒNG KỲ. Nghị lực của một vợ liệt sỹ // Người cao tuổi. - 2009.
- Ngày 3 tháng 4. - Tr 12. Số 27
Bài và ảnh về gia đình cụ Ngô Thị Chất, vợ liệt sỹ Nguyễn An Tư ở xóm Tự,
xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn và nghị lực vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy các
con ăn học thành tài.
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. BÙI KHƯƠNG. Nơi gieo mầm xanh cho những mảnh đời bất hạnh //
Công lý. - 2009. - Ngày 4 tháng 4. - Tr 13. Số 27
Bài và ảnh về sư thầy Thích Đàm Dược, trụ trì chùa Ngòi ở thôn Quảng Nạp,
xã Quảng Phú, huyện Lương Tài, người nuôi dưỡng và chăm sóc nhiều mảnh đời
bất hạnh.
(Nội dung còn được phản ánh trên báo An ninh thế giới, số 845).
. NGUYỄN DUY CẢNH. Chuyện "Bánh đúc có xương" // TC.Phụ nữ Việt
Nam cuối tuần. - 2009. - Ngày 9 tháng 4. - Tr 10. Số 15
Bài và ảnh về gia đình chị Nguyễn Thị Sơn, ở làng Xuân ổ B, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh và nghị lực vươn lên trong cuộc sống để thương yêu, đùm bọc
và nuôi dạy con chồng.
. ĐAN THẢO. Người chị cả mẫu mực // Giáo dục và thời đại. - 2009. - Ngày
12 tháng 5. - Tr 4. Số 57
Bài và ảnh về Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Bảy, hiệu trưởng Trường mầm non
Hoa Hồng, TP Bắc Ninh.
. NGHIÊM THỊ HẰNG. Người phụ nữ giỏi làm trang trại đất Phù Khê //
Nông nghiệp Việt Nam. - 2009. - Ngày 29 tháng 5. - Tr 17. Số 107
Bài và ảnh về chị Nguyễn Thị Bảy, ở thôn Nghĩa Lập, xã Phù Khê, thị xã Từ
Sơn, người phụ nữ giỏi làm kinh tế trang trại, góp phần giải quyết việc làm cho
người lao động và làm giàu cho gia đình.
. HOÀNG THIỆP. Người nhỏ, trang trại lớn : Người cao tuổi làm kinh tế
giỏi // Người cao tuổi. - 2009. - Ngày 3 tháng 6. - Tr 4. Số 44
Bài và ảnh về bà Nguyễn Thị Hoãn, ở thôn Nghĩa La, thị trấn Thứa, huyện
Lương Tài, người phụ nữ giỏi làm kinh tế trang trại, tạo việc làm cho lao động địa
phương và làm giàu cho gia đình.
. HOÀNG HIỆP. "Bồ Tát" giữa đời thường // Người cao tuổi. - 2009. - Ngày
10 tháng 6. - Tr 7. Số 46
Bài và ảnh về sư thầy Thích Đàm Dược, trụ trì chùa Ngòi, ở thôn Quảng Nạp,
xã Quảng Phú, huyện Lương Tài với tâm huyết của mình dành trọn cho việc cứu
giúp những mảnh đời cơ nhỡ, bất hạnh.
. VÃN TÌNH. Đôi quang gánh nuôi bốn con đại học : Phóng sự // Công an
nhân dân. - 2009. - Ngày 30 tháng 6. - Tr 4. Số 1434
Bài và ảnh về bà Nguyễn Thị Thoa, ở làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang,
huyện Yên Phong và nghị lực vượt qua đói nghèo nuôi bốn con học đại học.
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. MINH ĐĂNG. Bấu víu để vươn lên // Tiền phong. - 2009. - Ngày 30 tháng
6. - Tr 7. Số 181
Bài và ảnh về em Nguyễn Thị Thanh Thảo, ở thôn Liễu Ngạn, xã Ngũ Thái,
huyện Thuận Thành và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
. NGUYÊN THẢO. Vẫn yêu những gì mình có // Pháp luật Việt Nam. 2009. - Ngày 12 tháng 7. - Tr 12. Số 167
Bài và ảnh về Phạm Thị Hiền, trưởng nhóm tự lập "Vì ngày mai tươi sáng Bắc
Ninh" với sức chịu đựng và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
. HOÀNG THIỆP. Làm giàu từ Đà Điểu // Người cao tuổi. - 2009. - Ngày 15
tháng 7. - Tr 4. Số 56
Bài viết về chị Phùng Thị Hải, ở thôn Táo Đôi, thị trấn Thứa, huyện Lương
Tài và kinh nghiệm nuôi Đà Điểu.
. SƠN TRÀ. Người giữ lửa truyền thống : Văn hóa truyền thống // TC.Thế
giới trong ta. - 2010. - Tháng 2. - Tr 21. Số 347
Bài viết về nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Tạ Thị Hình, ở Bò Sơn, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh, người đã bỏ công sức dìu dắt nhiều thế hệ học sinh về lối hát
quan họ cổ, nhằm giữ gìn và bảo tồn vốn quan họ của vùng quê Kinh Bắc.
. HÀ VÂN. "Mẹ hiền" ở làng phong Quả Cảm // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. Ngày 26 tháng 2. - Tr 10. Số 25
Bài và ảnh về nữ y tá Nguyễn Thị Xuân, người đã tình nguyện dành cả cuộc
đời mình để sống và chăm sóc cho những bệnh nhân phong.
. TỰ LẬP. "Không được khóc, mình là một cô bé kiên cường" : Bạn đọc
viết // Khuyến học và dân trí. - 2010. - Ngày 25 tháng 3. - Tr 14. Số 12
Bài và ảnh về em Nguyễn Thị Hương, học sinh lớp 7A, Trường THCS
Nguyễn Thị Định, huyện Thuận Thành và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
. PHÚ XUYÊN. Người mẹ bán rau, nuôi 4 con đại học // Pháp luật Việt
Nam. - 2010. - Ngày 21 tháng 3. - Tr 12. Số 80
Bài và ảnh về bà Nguyễn Thị Thoa, ở làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang,
huyện Yên Phong và nghị lực vươn lên trong cuộc sống để nuôi dạy 4 con ăn học
thành tài.
. HOÀNG LÂM(Ghi chép). Niều vui của mình, hạnh phúc của người // Đại
đoàn kết. - 2009. - Ngày 10 tháng 4. - Tr 8. Số 53
Bài và ảnh về bà Nguyễn Thị Nhuộm, ở thôn Yên Ngô, xã An Bình, huyện
Thuận Thành, với 45 năm làm công tác hòa giải đem lại hạnh phúc cho mọi người,
năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn hăng say trong công việc.
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. TÚ ANH . Cổ tích của ba nữ sinh khiếm thị // An ninh thế giới. - 2010. Ngày 21 tháng 4. - Tr 4. Số 951
Bài và ảnh về ba nữ sinh khiếm thị trường PTTH Trần Nhân Tông Hà Nội với
nghị lực vươn lên trong cuộc sống để giành được kết quả cao trong học tập, trong
đó có em Phạm Thị Huế, quê ở xã Trung Kênh, huyện Lương Tài.
. QUANG THÀNH. Nhọc nhằn đời "phu" gạch // Gia đình và xã hội cuối
tuần. - 2010. - Ngày 22 tháng 4. - Tr 4. Số 16
Bài và ảnh về những vất vả của người phụ nữ gánh gạch thuê tại các lò gạch
ven đê sông Cầu thuộc hai xã Tam Đa và Tam Giang, huyện Yên Phong.
. DUY CẢNH. Câu lạc bộ phụ nữ cao tuổi thôn Trần: Sân chơi bổ ích cho
người cao tuổi // Đại đoàn kết. - 2010. - Ngày 27 tháng 4. - Tr 7. Số 89
Bài viết về CLB phụ nữ cao tuổi thôn Trần, phường Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh,
một sân chơi bổ ích cho người cao tuổi.
. VĨNH PHÚC (Ghi). Đứng trên đôi chân mẹ // Nông thôn ngày nay. - 2010. Ngày 17 tháng 7. - Tr 6. Số 144
Ghi lại lời kể của chị Nguyễn Thị Tâm, thôn Chợ, xã An Bình, huyện Thuận
Thành với nghị lực vươn lên trong cuộc sống để làm chỗ dựa cho con học hành.
. TRUNG PHONG. Lao động nữ làng nghề Phù Lãng : Góc ảnh // Thời nay.
- 2010. - Ngày 19 tháng 7. - Tr 12. Số 55
Ảnh về lao động nữ ở làng nghề Phù Lãng.
. NGUYỄN KHANG. Con gái như thế, kém gì trai // Người cao tuổi. - 2010.
- Ngày 4 tháng 8. - Tr 4. Số 67
Bài viết về gia đình bà Kiều Thị Then, ở thôn Yên Tân, xã Hòa Tiến, huyện
Yên Phong, một gia đình văn hóa tiêu biểu luôn tràn ngập tiếng cười trong hạnh
phúc ấm êm.
. TRẦN HIẾU. Thanh Hóa: Hiệu quả từ "Câu lạc bộ phụ nữ giảm nghèo"
// Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 4 tháng 10. - Tr 2. Số 119
Bài viết về những kết quả đã đạt được của các câu lạc bộ Phụ nữ xóa đói giảm
nghèo do được tiếp cận với nguồn vốn vay của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa.
. NGUYÊN PHƯƠNG. Nữ công an nhân dân "giỏi việc nước, đảm việc
nhà" : Gương sáng hội viên // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 11 tháng 10. - Tr
2. Số 122
Bài viết về chị Chu Thị Yên, nguyên Phó phòng Hậu cần, Công an tỉnh Bắc
Giang.
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. HIỀN CHI. "Băng qua" hủ tục : Phụ nữ các dân tộc Việt Nam // Phụ nữ
Việt Nam. - 2010. - Ngày 25 tháng 10. - Tr 5. Số 128
Bài và ảnh về chị Cam Thị Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Cần Nông (Thông
Nông, Cao Bằng), người đã can đảm vượt qua những hủ tục để tìm kiếm kiến thức
bổ ích cho bản thân và hỗ trợ những chị em khác.
. GIAO LONG. "Nếu chọn lại, tôi vẫn xin làm cán bộ Hội" // Phụ nữ Việt
Nam. - 2010. - Ngày 18 tháng 10. - Tr 27. Số 125-127
Bài và ảnh về chị Phạm Thị Hà, Phó Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, TW
Hội LHPN Việt Nam.
. PHƯƠNG DUNG. Bàn tay dệt gấm thêu hoa : Phụ nữ các dân tộc Việt Nam
// Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 1 tháng 11. - Tr 5. Số 131
Bài viết về những phụ nữ tài hoa của hai làng nghề thổ cẩm Mỹ Nghiệp và
gốm Bàu Trúc ở huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
. HOÀNG VÂN. Nữ bác sĩ hết lòng vì người bệnh : Gương sáng hội viên //
Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 8 tháng 11. - Tr 2. Số 134
Bài và ảnh về bác sĩ Chu Thị Dự, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, kiêm
Trưởng khoa Thận tiết niệu bệnh viện Thanh Nhàn, người tận tâm với bệnh nhân
và hết lòng với nghề.
. NGUYỄN DUNG. Người cán bộ Hội đầu tiên của bản Rào Tre : Gương
sáng hội viên // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 10 tháng 11. - Tr 2. Số 135
Bài và ảnh về chị Hồ Thị Nam, Hội trưởng Hội phụ nữ bản Rào Tre (xã
Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh), người đem ánh sáng đẩy lùi những hủ tục,
mang hạnh phúc, ấm no đến cho dân bản.
. TRẦN HIẾU. "Vượt khó trên mảnh đất khó" : Tiến tới Đại hội thi đua yêu
nước Toàn quốc lần thứ VIII // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 26 tháng 11. - Tr
3. Số 142
Bài và ảnh về chị Hoàng Thị Nhâm ở khu phố 8, thị trấn Mường Tè, Lai Châu,
người phụ nữ với nhiều cách làm giàu và tích cực tham gia hoạt động từ thiện, giúp
đỡ các chị em cùng phát triển kinh tế.
. NGUYỄN THU. Bóng hồng bên bễ lò rèn // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. Ngày 13 tháng 12. - Tr 5. Số 149
Bài viết về những nữ thợ rèn đảm đang ở làng cổ An Tiêm, xã Thụy Dân, Thái
Bình.
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. THUẦN VIỆT. Người "thắp lửa" trên đỉnh đèo Pha Đin : Phụ nữ các dân
tộc Việt Nam // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 13 tháng 12. - Tr 5. Số 149
Bài và ảnh về chị Vàng Thị Rùa ở bản Lồng, xã Tủa Tình, huyện Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên, người dám nghĩ, dám làm, đã từng bước đưa kinh tế gia đình đi lên,
góp phần xóa đói và là tấm gương để bà con dân bản học tập.
. HƯƠNG NHUNG. Người cán bộ Hội hết lòng với công tác dân số :
Gương sáng hội viên // Phụ nữ Việt Nam. - 2010. - Ngày 17 tháng 12. - Tr 2. Số
151
Bài viết về chị Nguyễn Thị Kiệm, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Phúc, huyện
Quảng Trạch, Quảng Bình, người Chủ tịch hết lòng với công tác dân số kế hoạch
hóa gia đình.
. TRẦN MINH TÂM. Nỗ lực vì sự tiến bộ của Phụ nữ vùng cao // Phụ nữ
Việt Nam. - 2010. - Ngày 27 tháng 12. - Tr 1. Số 155
Bài và ảnh về chị Chấu Thị Lan ở bản Phéc Bủng, xã Bản Phố, Bắc Hà, Lào
Cai, người Chủ tịch Hội LHPN xã với những việc làm thiết thực giúp chị em nâng
cao nhận thức vươn lên thoát nghèo.
. TRẦN HIẾU. Một mô hình kinh tế mới cho phụ nữ // Phụ nữ Việt Nam. 2010. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 2. Số 156
Bài viết về HTX Chăn nuôi Bảo Chúc (Vĩnh Phúc) được thành lập với 100%
xã viên là nữ và những kết quả đạt được từ sự liên kết trong làm ăn - một mô hình
kinh tế mới.
. HT. Từ cô gái mù trở thành "Anh hùng thầm lặng" // Phụ nữ Việt Nam. 2010. - Ngày 29 tháng 12. - Tr 16. Số 156
Bài và ảnh về Đào Thu Hương (ở Quận Ba Đình, Hà Nội), một cô gái khiếm
thị vượt qua số phận để đạt được những kết quả cao trong học tập và cuộc sống.
. THU HỒNG. Cô gái vẽ giấc mơ "hoa nắng" // Pháp luật Việt Nam. - 2011.
- Ngày 1 tháng 1. - Tr 10. Số 1
Bài viết về Đào Thu Hương, cô gái khiếm thị bẩm sinh nhưng đã vượt qua
những khó khăn để làm được những điều kỳ diệu mà nhiều người sáng mắt không
làm được.
. ĐỖ HƯƠNG. Say nghiên cứu vì hy vọng cứu người : Gương sáng hội viên
// Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 1 tháng 2. - Tr 2. Số 144
Bài và ảnh về TS Đinh Thị Hải (giảng viên ĐH Dược Hà Nội) với những
nghiên cứu về một số loại thuốc giúp cho người bệnh ung thư, HIV/AIDS thoát
khỏi sự đau đớn.
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. THUÝ TÌNH. Nghiệp gieo chữ ở nơi xóm nghèo ven đô : Ghi chép // Đại
đoàn kết. - 2011. - Ngày 4 tháng 1. - Tr 8+9. Số 3
Ghi chép về hai vợ chồng thầy giáo già Huỳnh Văn Phê (70 tuổi) và bà Huỳnh
Thị Lành (68 tuổi), ngụ ở 2/7 KT3 ấp Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh
Bình Dương với 17 năm gắn bó với những lớp học tình thương ở địa phương.
. Nữ đại biểu trong những chặng đường vẻ vang của Quốc hội : Kỷ niệm 65
năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946-6/1/2011) // Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 5
tháng 1. - Tr 3. Số 2
Bài viết về những nữ đại biểu ưu tú của Quốc hội từ khóa I đến nay.
. PHƯỚC LONG. "Người mẹ hiền" trong ngôi trường đặc biệt // Phụ nữ
Việt Nam. - 2011. - Ngày 19 tháng 1. - Tr 5. Số 8
Bài và ảnh về cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy ở trường Phổ thông Nguyễn
Đình Chiểu (dành cho những học sinh khiếm thị) đã hết lòng yêu thương, chăm sóc
và dạy dỗ các em khiếm thị vượt qua mặc cảm vươn lên trong học tập và cuộc
sống.
. NGUYỄN XUÂN DỰ. Sáng kiến nhỏ hiệu quả lớn // Phụ nữ Việt Nam. 2011. - Ngày 24 tháng 1. - Tr 2. Số 10
Bài viết về chị Huỳnh Kim Duyên, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cà Mau,
người đã thử nghiệm thành công mô hình tạo phân hữu cơ (compost) tại nhà và
tuyên truyền rộng rãi đến người dân.
. BÙI XUÂN TIẾN. Hiến máu để "gieo mầm thiện" : Gương sáng hội viên //
Phụ nữ Việt Nam. - 2011. - Ngày 14 tháng 2. - Tr 2. Số 19
Bài và ảnh về chị Trần Thị Mai, Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN, Chủ tịch
Hội Chữ thập đỏ phường Cam Ranh (TP Cam Ranh, Khánh Hòa), người đang giữ
kỷ lục ở Cam Ranh với 47 lần hiến máu nhân đạo.
. BÍCH THẢO. Người "vác tù và" giúp Công an phường // Công an nhân
dân. - 2011. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 4. Số 2029
Bài và ảnh về bà Đỗ Thị Thanh (bà Kỷ) ở Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội với
nhiều việc làm thiết thực chăm lo đời sống cho các chiến sỹ công an phường Thuỵ
Khuê.
. HOÀI PHI. Những tuyệt tác từ tre trúc sau giấc chiêm bao // Sức khỏe và
đời sống. - 2011. - Ngày 15 tháng 2. - Tr 10. Số 27
Bài và ảnh về cô gái Hà Thành Nguyễn Kim Thoa với đôi bàn tay vàng đã
cho ra đời hàng chục tác phẩm kiến trúc độc đáo, những di sản văn hóa đặc biệt của
Việt Nam từ những vật dụng đơn sơ như tre, trúc, gỗ.
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. TRẦN NGỌC THÁI. Như "bếp than hồng của đồng bào vùng cao" : Bạn
đọc với CAND - CAND với bạn đọc // Công an nhân dân. - 2011. - Ngày 16 tháng
2. - Tr 12. Số 2030
Bài và ảnh về chị Vi Thị Quyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Tri Lễ (huyện Quế
Phong, Nghệ An) với những việc làm thiết thực giúp đỡ người dân nơi đây phát
triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình no ấm.
. ĐÀO QUANG TRÍ. Một thương binh nuôi ba con học Đại học // Người
cao tuổi. - 2011. - Ngày 16 tháng 2. - Tr 4. Số 868
Bài và ảnh về cựu thanh niên xung phong Chu Thị Nhàn, ở Yên Tân, thị trấn
Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội, một thương binh hạng 4/4 vượt khó làm kinh tế giỏi.
. TRẦN PHƯƠNG. "Điểm tựa" của chị em phụ nữ : Những công bộc của
dân // Nhân dân. - 2011. - Ngày 18 tháng 2. - Tr 4. Số 20255
Bài viết về chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Ba Trại (Ba Vì, Hà
Nội) với những việc làm thiết thực giúp đỡ chị em của Hội vượt khó vươn lên.
. SĨ MƯỜI. Tấm lòng từ thiện của người em liệt sĩ // Người cao tuổi. - 2011.
- Ngày 18 tháng 2. - Tr 7. Số 869
Bài và ảnh về bà Chu Thị Ngọ ở phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội,
người có công quyên góp hàng nghìn bộ quần áo cho Trung tâm nuôi dưỡng người
già và trẻ em khuyết tật Ba Vì, bà còn cùng đồng đội và gia đình các liệt sĩ tìm, đưa
về quê hương trên 60 hài cốt liệt sĩ.
. VĂN HẬU. Hoa Pơlang nở trong "thung lũng đioxin // Sức khỏe và đời
sống. - 2011. - Ngày 22-24 tháng 2. - Tr 10. Số 31+32
Bài và ảnh về bác sĩ Hồ Thị Thanh Hoa, Trưởng trạm y tế xã AĐớt, huyện
ALưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, người có nhiều công lao đóng góp trong việc chăm
sóc y tế cộng động.
. PHÚ GIA. Giúp thanh niên trau dồi bản lĩnh : Ký ức tuổi trẻ // Tiền phong.
- 2011. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 7. Số 54
Bài viết về những kinh nghiệm công tác đoàn của Anh hùng lao động Vũ Thị
Tỵ, nữ thủ lĩnh công trình Thủy lợi Bắc Hưng Hải.
. ANH KHOA. Chuyện người đàn bà... dùng chân thay đôi tay // Quân đội
nhân dân. - 2011. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 4. Số 17909
Bài và ảnh về bà Nguyễn Thị Hành, 47 tuổi ở thôn Long Khê, xã Hương Vân,
huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, là người khi sinh ra đã không có tay
nhưng bà đã vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
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. HÀ MY. Nghị lực của người phụ nữ nhiễm H: Vượt qua bóng tối // Gia
đình và xã hội. - 2011. - Ngày 23 tháng 2. - Tr 11. Số 23
Bài và ảnh về chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm 5, thôn Nghĩa Khê, xã Tam Quang,
huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, mặc dù bị nhiễm H nhưng đã đứng lên vượt qua
định kiến của xã hội trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong việc phòng,
chống HIV với cộng đồng.
. NGUYỄN VĂN SƠN. Lòng nhân ái của bà Hoàng : Nghĩa tình đồng đội //
Cựu chiến binh Việt Nam. - 2011. - Ngày 24 tháng 2. - Tr 6. Số 851
Bài viết về CCB Lê Thị Hoàng ở ấp Bình Ninh, xã Bình Phục Nhứt, huyện
Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang với việc làm thiết thực giúp đỡ những hộ nghèo trong xã
làm ăn.
. NGUYỄN THỊ LINH. Nữ cán bộ hội gương mẫu : Những công bộc của dân
// Nhân dân. - 2011. - Ngày 25 tháng 2. - Tr 7. Số 20262
Bài viết về chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội phụ nữ phường Tân Thành (TP
Thái Nguyên), người luôn đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở
địa phương.
. ANH KHOA. Nghị lực của một người mẹ thương binh // Quân đội nhân
dân. - 2011. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 4. Số 17912
Bài và ảnh về bà Đặng Thị Tuyết, thương binh hạng 4/4 ở khu phố 1, phường
2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn nuôi
ba con học đại học.
. P.V. Dự án "Tăng cường năng lực làm kinh tế cho phụ nữ" // Tin tức. 2011. - Ngày 26 tháng 2. - Tr 7. Số 47
Bài viết về những thành quả đã đạt được của dự án "Tăng cường năng lực làm
kinh tế cho phụ nữ" do Công ty Chevron tài trợ ở Đồng bằng sông Cửu Long.
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GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CHUYÊN ĐỀ PHỤ NỮ

1. 10 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất / Quốc Khánh, Thanh Thuỳ. - H. : Giao
thông vận tải, 2007. - 211tr ; 19cm
Giới thiệu chân dung 10 nhà khoa học nữ xuất sắc nhất.
001(092)/M558NH
Đ.VV09/19292;M.VV09/18869-70
2. 100 bí quyết thành công trong cuộc đời / Shimađa Shuchi; Hà Giang dịch.
- Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2003. - 231tr ; 19cm
Giới thiệu những bí quyết giúp thành công trong cuộc đời.
159/M458TR
Đ.VV03/14057; M.VV03/10296-97
3. 150 thực đơn ăn sáng / BS. Nguyễn Thị KimHưng; Chủ biên. Bùi Hoàng
Mai; KS. Trương Thị Nhàn biên soạn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2007. 207tr ; 21cm
Giới thiệu phương pháp nấu nướng 150 thực đơn ăn sáng.
6C8.9/M458TR
LC.VL07/14370
4. 30 phút dành để thăng tiến trong sự nghiệp. / Diana Cambridge; Trần Hậu
dịch. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 05. - 95tr ; 19cm
Giới thiệu các phương pháp và kĩ năng để thành công trong sự nghiệp.
159+301.4/B100M
LC.VV08/17545-49
5. 3000 mẹo vặt trong gia đình / Dược Lan biên soạn. - H. : Thanh niên,
2006. - 540tr ; 19cm
Giới thiệu 3000 mẹo vặt trong đời sống gia đình.
001(098)/B100NGH
Đ.VV06/17013; M.VV06/16348-49; LC.VV06/12411-13
6. 50 thói quen tốt giúp trẻ lớn khôn / Lương Chân Mai biên soạn. - H. : Phụ
nữ, 2010. - 179tr ; 19cm
Trình bầy các phương pháp giáo dục giúp trẻ khôn lớn.
371.018+154/N114M
Đ.VV10/19853; M.VV10/19335,19336; LC.VV10/22804,22805
7. 555 mẹo vặt / Anh Thư biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2006. - 243tr ; 18cm
Giới thiệu 555 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Thư viện tỉnh Bắc Ninh
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001(098)/N114TR
TN.VN07/1363
8. 60 bí quyết nâng cao chỉ số EQ cho bé : Activate your Brain EQ / H.
Russell; Creative Group dịch. - H. : Nxb Hồng Đức, 2008. - 159tr ; 21cm
Giới thiệu 60 bí quyết nâng cao trí thông minh cho bé.
152.9+371.018/S111M
TN.VL08/796-97; LC.VL08/18110-11
9. 601 điều cần biết về bồi dưỡng sức khỏe và giảm bệnh tật / Hà Trại Bình;
Người dịch: Nguyễn Trung Thuần, Phạm Thị Thu. - H. : Phụ nữ, 2003. - 491tr ;
21cm
Kiến thức chung về bồi bổ sức khỏe, các loại thuốc bổ thường dùng, cách
phân biệt các loại bổ phẩm quý, thật, giả; cách bồi bổ trong 4 mùa và bồi bổ theo
bệnh chứng.
615.31+6C8.95/S111TR
Đ.1849/VL02; M.1543/VL02
10. 99 cách làm đẹp bằng rau, củ, qủa / Nguyễn Hoàng Điệp sưu tầm và
tuyển soạn. - H. : Phụ nữ, 2006. - 135tr ; 19cm
Tập hợp các phương thuốc chữa bệnh chăm sóc cơ thể bằng rau, củ, quả.
387+6C7.94/CH311M
LC.VV06/11.546-49
11. 30 thực đơn món ăn ít béo, ít cholesterol / Đỗ Kim Trung. - H. : Phụ nữ,
2004. - 183tr ; 19cm
Giới thiệu 30 thực đơn để chữa bệnh béo phì.
6C8.95/B100M
Đ.VV04/15215-16, M.VV04/11770-71
12. 365 món ăn ngon và dễ làm / Nhiều tác giả. - H. : Phụ nữ, 2003. - 415tr ;
19cm
Giới thiệu 365 món ăn ngon dễ làm của cả 3 miền.
6C8.9/B100TR
Đ.VV04/15033, M.VV04/11510-11
13. Ăn như thế nào để bảo vệ sức khỏe / Diệp Đạo Hoàng biên soạn; Văn
Toàn dịch. - H. : Phụ nữ, 2004. - 195tr ; 21cm
Những vấn đề liên quan mật thiết với sức khỏe hàng ngày và phương pháp
phòng và điều trị bệnh.
615.31/Ă115NH
Đ.VL04/4634; M.VL04/4369-70
Thư viện tỉnh Bắc Ninh

15

Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm việc nhà
14. Ăn uống khi mang bệnh : Lưạ chọn và kiêng kỵ thực phẩm trong các
chứng bệnh / Biên soạn: Quỳnh Mai; Hiệu đính: BS. Lê Hoà. - H. : Văn hoá thông
tin. - 19cm
Giới thiệu những điều nên và không nên trong ăn uống trong phòng và trị
bệnh suy nhược cơ thể.
615.31+616N.73/Ă115H
Đ.VN06/17539; M.VV06/17231-31
15. 70 mê lực của phụ nữ / Phương Mai sưu tầm và biên soạn. - Hải Phòng :
Nxb.Hải Phòng, 2004. - 419tr ; 19cm
Giới thiệu những kinh nghiệm mà phụ nữ cần biết trong thời đại ngày nay.
387.1+301.5/B126M
Đ.VV04/15206; M.VV04/11757-58
16. 99 tình khúc : Thơ tình chọn lọc 1941-1995 / Hoàng Cầm. - H. : Văn học,
1996. - 217tr ; 19cm
Thơ tình.
V21/CH311M
Đ.VV97/448
17. Bách khoa phụ nữ trẻ. - H. : Phụ nữ, 1999. - 453tr ; 19cm
Phổ biến những kiến thức về phụ nữ, hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản.
159+610.5/B102KH
Đ.3997/VV99; M.3910/VV99
18. Bách khoa phụ nữ trẻ / Huyền Ly. - Tái bản. - H. : Văn hoá thông tin,
2008. - 373tr ; 21cm
Giới thiệu những điều cần biết về y học, sinh lý học, tâm lý học, tình dục
học...dành cho nữ giới từ 15 - 30 tuổi.
156.3/B102KH
Đ.VL09/8602; M.VL09/9412-14
19. Bác Hồ trong trái tim phụ nữ Việt Nam : Ký / Nhiều tác giả. - H. : Phụ
nữ, 2007. - 271tr ; 19cm
Hồi ký về Bác Hồ của phụ nữ Việt Nam.
3K5H6+V24/B101H
Đ.VV08/18806-07; M.VV08/18253-54; LC.VV08/15757
20. Bác Hồ với sự tiến bộ của phụ nữ / Nhiều tác giả. - H. : Phụ nữ, 2008. 255tr ; 19cm
Giới thiệu tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh về bình đẳng giới.
3K5H6/B101H
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Đ.VV09/19399-400; M.VV09/19032-33; LC.VV09/19461-62
21. Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ / Nguyệt Tú; Lady Borton chuyển ngữ. H. : Thanh niên, 2008. - 119tr ; 19cm
Giới thiệu những mẩu chuyện về Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ.
3K5H6/B101H
Đ.VL09/3134; M.VL09/8654-55; TN.VL09/860
22. Bạn chọn cách tránh thai nào? / BS.Phó Đức Nhuận. - Tái bản có sửa
chữa. - H. : Phụ nữ, 2009. - 183tr ; 19cm
Giới thiệu các biện pháp tránh thai hiệu quả.
618N.25/B105CH
Đ.VV09/19558-59; M.VV09/19171-73; LC.VV09/20875-79
23. Bạn đã hiểu gì về người phụ nữ : Khám phá tâm lý phụ nữ / Tỷ Ngọc,
Chúc Uyên; Đỗ Quyên dịch. - H. : Phụ nữ, 2007. - 327tr ; 19cm
Biên dịch từ cuốn "giải mã phụ nữ"
Tìm hiểu tâm lí phụ nữ.
156.3+159/B105Đ
Đ.VV07/17180-81; M.VV07/16758-59
24. Bạn gái khéo tay / Thu Phương. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 209tr ;
21cm
Giới thiệu một số cách trang trí, cắm hoa nghệ thuật...dành cho bạn gái.
001(098)/B105G
TN.VL07/600
25. Bạn gái làm đẹp từ A đến Z / Võ Hồng Thu, Hoàng Tố Hoa; Trương
Quang Diệu biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2003. - 126tr ; 21cm
Những kiến thức giúp bạn gái làm đẹp và tự tin trước cuộc sống.
387/B105G
Đ.1947/VL03; M.1651-52/VL03
26. Bạn gái lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục. - H. : Văn hóa dân
tộc, 2007. - 102tr ; 19cm
ĐTTS ghi: Trung tâm UNESCO phổ biến kiến thức văn hóa giáo dục cộng
đồng
Cách lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục.
387.1+387.3/B105G
Đ.VV07/17194-97; M.VV07/16744-47
27. Bạn là người phụ nữ đẹp nhất / Thanh Giang biên dịch. - H. : Phụ nữ,
2007. - 347tr ; 19cm
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Nghệ thuật làm đẹp dành cho người phụ nữ hiện đại.
387/B105L
Đ.VV07/17174-75; M.VV07/16740-41
28. Bệnh phụ nữ / Nhị Hà biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2004. - 303tr ; 19cm
Các chứng bệnh hay mắc của phụ nữ và cách phòng trừ.
618P.1/B256PH
Đ.VV04/15358; M.VV04/11972
29. Bệnh tim mạch ở giới nữ / BS.Lê Điềm, BS.Vũ Đình Hải, BS.Nguyễn
Văn Tiệp. - H. : Phụ nữ, 2006. - 151tr ; 19cm
Giải đáp những vấn đề cơ bản về bệnh tim mạch ở giới nữ.
610.5+616N.1/B256T
Đ.VV06/16.925-26; M.VL06/16.186-87; LC.VV06/11.608-10
30. Bí ẩn cuộc sống người phụ nữ cần biết / Barbara De Angelis, Ph.D;
Minh Vi dịch. - H. : Lao động xã hội, 2007. - 236tr ; 20cm
Giới thiệu 10 nguyên lý "bí mật" thâm sâu giúp người phụ nữ đạt được sự
bình an trong cuộc sống.
156.3+159/B300Â
LC.VL07/15342-44, 15627
31. Bí quyết làm tăng vẻ đẹp nữ tính / Hướng Hồng; Biên dịch: Nguyễn Văn
Đức,Nguyễn Mạnh Đạo. - H. : Phụ nữ, 2003. - 319tr ; 19cm
Những bí quyết tự làm tăng vẻ đẹp nữ tính đầy sức quyến rũ của mình.
392+613.93/B300Q
Đ.VV03/14073; M.VV03/10340-41
32. Bí quyết trở thành người phụ nữ đảm đang / Minh Thư sưu tầm biên
soạn. - H. : Thanh niên, 2008. - 251tr ; 19cm
Hướng dẫn chế biến các món ăn ngon trong gia đình để trở thành người phụ
nữ đảm đang.
6C8.9/B300Q
Đ.VV08/19021-22; M.VV08/18489-90
33. Cẩm nang làm đẹp sau khi sinh / Thái Vân Phong, Tất Tinh Tú; Hoàng
Nguyên Khang dịch. - H. : Phụ nữ, 2004. - 330tr ; 19cm
Những chi tiết, sự biến đổi về sức khỏe, tâm sinh lý sản phụ sau khi sinh, cuộc
sống sinh hoạt vợ chồng sau khi sinh.
618P.21+610.5/C120N
Đ.VV04/14926; M.VV04/11386-87
Thư viện tỉnh Bắc Ninh

18

Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm việc nhà
34. Cẩm nang nội trợ người phụ nữ hiện đại : Chế biến các món ăn từ thủy
hải sản / Hiền Mai tuyển soạn. - H. : Văn hóa thông tin, 2004. - 255tr ; 19cm
Giới thiệu các cách làm món ăn được chế biến từ thủy hải sản.
6C8.926/C120N
Đ.VV04/15236-37; M.VV04/11795-96
35. Cẩm nang phòng và chữa bệnh vô sinh / Phạm Thanh Lan biên soạn. - H.
: Phụ nữ, 2006. - 239tr ; 19cm
Giới thiệu về bệnh vô sinh và cách phòng ngừa.
617.16+618P.1/C120N
Đ.VV10/19813
36. Chăm sóc sức khoẻ khi sinh nở / Tiến sĩ Miriam Stoppard; Người dịch:
Mạnh Linh, Minh Đức. - H. : Phụ nữ, 2004. - 91tr ; 24cm
Hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ khi sinh nở.
618.21/CH114S
Đ.VL10/9747
37. Chuyện mười phụ nữ huyền thoại Việt Nam / Thu Hằng sưu tầm và biên
soạn. - H. : Văn học, 2004. - 279tr ; 19cm
Giới thiệu 10 gương mặt phụ nữ tiêu biểu đã được bình chọn.
9(V)(092)+V23/CH527M
Đ.VV04/15388; M.VV05/14048
38. Công dung ngôn hạnh thời nay / Biên soạn: PGS.TS Lê Thị Bừng,
Nguyễn Thị Vân Hương. - H. : Thanh niên, 2006. - 170tr ; 19cm
Giới thiệu các đức tính văn hoá ứng xử, giáo dục của phụ nữ thời nay.
301.4+386.1/C455D
LC.VV07/15116-19
39. Danh nữ trong truyền thuyết và lịch sử Việt Nam / Thu Hà tuyển chọn. H. : Lao động, 2009. - 127tr ; 20cm
Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp các nữ tướng trong lịch sử Việt Nam.
9(V)(092)/D107N
Đ.VL10/9388; LC.VL10/21589-92; M.VL10/11173,11174
40. Đàn bà trong truyện : Carmen, Hoa Violet ngày thứ tư, 24 giờ trong đời
một người đàn bà, Người đàn bà có con chó nhỏ, Mưa / P. Merimée, A. Mauroi's,
S.Z weig...; Người dịch: Tô Chương. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2006. - 303tr ; 20cm
Giới thiệu 5 truyện ngắn về đàn bà.
T=V/Đ105B
Đ.VL07/6791-92; M.VL07/7054-55
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41. Đạo ứng xử mẹ chồng nàng dâu / Đỗ Quyên biên soạn. - In lần thứ 2. H. : Phụ nữ, 2008. - 167tr ; 19cm
Giới thiệu những kỹ năng ứng xử giữa mẹ chồng và nàng dâu trong các mối
quan hệ hàng ngày.
386.1+159/Đ108Ư
Đ.VV09/19250; M.VV09/18785-86; LC.VV09/18776-78
42. Gia đình và người phụ nữ / Lê Minh. - H. : Lao động, 2000. - 216tr ;
19cm
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình hiện nay.
32(V)76+392/GI300Đ
Đ.6127/VV2000; M.6043-44/VV2000
43. Giải đáp về sức khỏe phụ nữ giai đoạn tiền mãn kinh / Diệp Duệ Phương
chủ biên; Hoàng Hương dịch. - H. : Phụ nữ, 1999. - 167tr ; 19cm
Dịch từ nguyên bản tiếng Trung Quốc
Trình bày những kiến thức cơ bản về sức khỏe phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh.
618P.1/GI103Đ
Đ.3885-86/VV99; M.3735-37/VV99
44. Hạnh phúc là gì / Nguyễn Văn Thạc, Phạm Như Anh. - H. : Nxb. Hội nhà
văn. - 21cm
Thư và thơ Việt Nam.
V26+V21/H107PH
Đ.VL06/6214; M.VL06/6277; LC.VL06/12227-29
45. Huyền thoại người mẹ Việt Nam anh hùng / Đăng Vinh sưu tầm biên
soạn. - H. : Nxb Hội nhà văn, 2006. - 293tr ; 19cm
Chân dung những người mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu nhất trong lịch sử
dân tộc từ xưa đến nay.
32(V)76/H527TH
LC.VV07/14521
46. Kiến thức chăm sóc sức khoẻ phụ nữ / Peggy Morgan, Garoline Saucer,
Elisabeth Torg. - H. : Văn hoá dân tộc. - 21cm
Giới thiệu các phương pháp chăm sóc sức khoẻ người phụ nữ.
613/K305TH
Đ.VL10/9423; LC.VL10/21900-04; M.VL10/11248,11249
47. Kiến thức dạy con / Diêm Hàn; Nguyễn Hồng Lân dịch. - H. : Phụ nữ,
2004. - 271tr ; 21cm
Giới thiệu những kiến thức giáo dục con nhỏ.
Thư viện tỉnh Bắc Ninh
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371.018/K305TH
Đ.VL05/4772; M.VL05/4547-48
48. Làm mẹ và nuôi con trong thời gian cho con bú / BS.Nguyễn Thị Minh
Phương, BS.Phùng Thị Sâm. - H. : Văn hóa Thông tin, 2005. - 414tr ; 19cm
Giới thiệu phương pháp làm mẹ và cách nuôi con bằng sữa mẹ trong thời gian
cho con bú.
610.5+618N.2/L104M
Đ.VV06/17036; M.VV06/16484-85; LC.VV06/12861-63
49. Làm thế nào để hiểu người phụ nữ / Thái Kim, Trương Thụ ánh; Người
dịch: Nguyễn Duy, Nguyễn Thiêm. - H. : Phụ nữ, 2000. - 197tr ; 19cm
Phụ nữ là một nửa thế giới, làm thế nào để hiểu rõ và hấp dẫn trái tim của họ.
159/L104T
Đ.6103/VV2000; M.6083-84/VV2000
50. Làm thế nào để xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc
/ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam biên soạn. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2005. - 71tr ;
21cm
ĐTTS ghi: Quỹ dân số Liên hiệp quốc (UNFPA)
Phương pháp xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ hạnh phúc.
32(V)76+371.018+34(V)7/L104TH
Đ.VL05/4942-43; M.VL05/4711-13; LC.VL05/5713-17
51. Lần cuối tôi gặp mẹ : Tiểu thuyết / Arlene Jchai; Nguyễn Thanh Tâm
dịch. - H. : Phụ nữ, 2000. - 359tr ; 19cm
Tiểu thuyết Australia.
N(523).3=V/L121C
Đ.6097/VV2000; M.6100/VV2000
52. Lễ nghi thiếu nữ / Ngô Ninh Hoa, Tiên Lập Thanh, Phạm Ninh, Hồng
Thu. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2006. - 223tr ; 18cm
Giới thiệu những lễ nghi cần thiết trong giao tiếp của người con gái.
386.1+387.1/L250NG
Đ.VN06/874; M.VN06/1080; LC.VN06/12097-100
53. Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Ninh (1930 - 2000) / Hội Liên hiệp
phụ nữ tỉnh Bắc Ninh. - Bắc Ninh : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh xb, 2000. 401tr ; 21cm
Truyền thống văn hiến yêu nước và cách mạng của phụ nữ tỉnh Bắc Ninh.
32(V)76/L302S
Đ.1271-72/VL01; M.925-26/VL01; BN.114-15/VL01
Thư viện tỉnh Bắc Ninh

21

Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm việc nhà
54. Lời khuyên dành cho phái đẹp / Biên soạn: Quang Đạo, Đỗ Quyên. Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2003. - 209tr ; 19cm
Những lời khuyên cho bạn gái về phương pháp làm đẹp cho gia đình, bản thân
và cách làm tốt các công việc nội trợ.
387.1+6C8.9/L462KH
Đ.14213-14/VV03; M.10491-92/VV03
55. Mái nhà yên ấm : Tập truyện ngắn / Nhiều tác giả. - H. : Hội nhà văn,
1998. - 308tr ; 19cm
Truyện ngắn Việt Nam.
V23/M103
Đ.3529/VV98; M.3342-43/VV98
56. Mẹ hát ru con / Nguyễn Hữu Thu. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Phụ nữ,
2007. - 163tr ; 19cm
Giới thiệu những câu hát, điệu hát ru của mẹ dành cho con.
78(V)01/M200H
Đ.VV09/19280; M.VV09/18845-46; TN.VV09/2130-31
57. Mẹ người dũng sĩ / Nguyễn Sinh, Chính Tâm, Nguyễn Bích.... - H. : Phụ
nữ, 1973. - 69tr ; 19cm
Truyện ngắn Việt Nam.
V23/M200NG
M.VV05/13640
58. Mẹ ơi - giúp con. Những đứa trẻ rắc rối / Lê Khanh. - H. : Phụ nữ, 2006.
- 160tr ; 19cm
Giới thiệu các phương pháp, kinh nghiệm trong việc chăm sóc, dạy dỗ trẻ.
371.018/M200Ơ
Đ.VV09/19286; M.VV09/18857-58; TN.VV09/2134-35
59. Mẹ ơi con yêu mẹ / Doanh Doanh biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Phụ nữ,
2010. - 135tr ; 21cm
Tuyển tập truyện ngắn nước ngoài.
T=V/M200Ơ
Đ.VL10/10222; M.VL10/11015,11016; LC.VL10/22792,22793
60. Mẹ và em : Thơ có lời bình / Trúc Thông. - H. : Phụ nữ, 2006. - 163tr ;
19cm
Tập thơ ca Việt Nam.
V21/M200V
LC.VV06/11824-26
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61. Mẹ và Tổ quốc : Hồi ký / Thiếu tướng Đặng Quang Long; Người ghi
Đồng Kim Hải. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb.Văn nghệ, 2000. - 250tr ; 19cm
Những gương chiến đấu, hy sinh anh dũng bất khuất của quân và dân ta qua
các giai đoạn chiến tranh thần thánh của dân tộc.
V24/M200V
Đ.6214/VV2000; M.6189/VV2000
62. Mẹ về / Sơn Tùng. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ, 2006. - 222tr ; 20cm
Tập hợp những chuyện có thực về đời sống của Bác Hồ và những người thân
của Bác.
3K5H6.6/M200V
Đ.VL06/6245; M.VL06/6316-17
63. Người đàn bà cầm bút / Lê Minh; Nguyễn Thị Nam cộng tác. - H. : Nxb
Hội nhà văn, 2004. - 278tr ; 21cm
Tập bút ký về cuộc đời viết văn của tác giả.
V24/NG558Đ
Đ.VL07/6733
64. Người mẹ trong truyện của các nhà văn nổi tiếng thế giới. - H. : Nxb Hội
nhà văn, 2007. - 551tr ; 21cm
Truyện ngắn nước ngoài.
T=V/NG558M
Đ.VL07/6590-91; M.VL07/6852-53
65. Người phụ nữ trong văn hóa gia đình đô thị / Lê Quý Đức, Vũ Thy Huệ.
- H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 202tr ; 21cm
Một số vấn đề về vai trò của văn hóa gia đình trong đời sống xã hội và vai trò
của người phụ nữ trong xây dựng văn hóa gia đình.
386/NG558PH
Đ.1951/VL03; M.1656/VL03
66. Những kỷ niệm sâu sắc của phụ nữ Việt Nam với Bác Hồ / Nhiều tác
giả. - H. : Phụ nữ, 2005. - 215tr ; c19m
Giới thiệu những câu chuyện kể của phụ nữ Việt Nam đối với Hồ Chủ Tịch.
3K5H6.6/NH556K
Đ.VV06/17120; M.VV06/16618-19; LC.VV06/13192-94
67. Những người phụ nữ làm thay đổi thế giới / Nguyễn Bích Lan biên soạn.
- H. : Phụ nữ, 2007. - 279tr ; 20cm
Gồm các bài viết về những người phụ nữ đã làm thay đổi lịch sử thế giới.
9(T)(092)/NH556NG
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Đ.VL10/10403; M.VL10/11225
68. Những người phụ nữ vượt lên số phận / Nhiều tác giả. - H. : Phụ nữ,
2008. - 190tr ; 19cm
Truyện kể về những số phận con người.
156.3+V23/N556NG
Đ.VV09/19394; M.VV09/19026-27; LC.VV09/19450-51
69. Nói chuyện riêng với các bạn nữ / Tâm Giao. - H. : Phụ nữ, 1999. - 263tr
; 19cm
Giới thiệu về nghệ thuật ứng xử của phụ nữ.
V23+159/N428CH
Đ.3842/VV99; M.3626-27/VV99
70. Phong trào phụ nữ "ba đảm đang" trong cuộc kháng chiến chống Mỹ
cứu nước / Lê Chân Phương biên soạn và sưu tầm. - Tái bản. - H. : Phụ nữ, 2005.
- 271tr ; 19cm
Viết về phụ nữ Việt Nam và phong trào "ba đảm đang" trong cuộc kháng
chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
32(V)76/Ph431TR
Đ.VV05/15642; M.VV05/14379-80
71. Phụ nữ hoàn hảo / Như Hoa. - H. : Thanh niên, 1999. - 125tr ; 19cm
Hướng dẫn phụ nữ tự làm đẹp.
159+392/PH500N
Đ.3906-07/VV99; M.3766-68/VV99
72. Phụ nữ làm đẹp - nghệ thuật trang điểm / Lê Kim Ngọc. - H. : Thanh
niên, 2006. - 175tr ; 21cm
Ngoài bìa trang sách ghi: Cách tạo các kiểu tóc đẹp và đơn giản
Cuốn sách giới thiệu nhiều mẫu tóc đẹp, dễ làm phù hợp với mọi lứa tuổi dành
cho chị em phụ nữ.
387.1/PH500N
LC.VL06/12177-80
73. Phụ nữ nông thôn với công nghiệp hóa, hiện đại hóa / PGS.TS.Lê
Trọng, Nguyễn Minh Ngọc. - H. : Nông nghiệp, 2005. - 163tr ; 19cm
Vai trò của phụ nữ nông thôn trong sản xuất và chiến lược giới, tạo quyền
bình đẳng kinh tế cho phụ nữ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp
nông thôn.
63+32(V)76/PH500N
Đ.VV06/16515; M.VV06/15669-70
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74. Phụ nữ sức khỏe và sắc đẹp / Hồng Nhung. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh
Hóa, 2003. - 267tr ; 19cm
Hướng dẫn những kiến thức chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ.
610.5+613.93/PH500N
Đ.14167-68/VV03; M.10445-46/VV03
75. Phụ nữ tuổi 40 / Nguyễn Thị Lan Anh biên soạn. - Thanh Hóa :
Nxb.Thanh Hóa, 2009. - 296tr ; 19cm
Những vấn đề tổng quát về tâm sinh lý và nhu cầu làm đẹp của chị em tuổi 40.
156.4+618P.1+6C8.95/PH500N
Đ.VV09/19505; M.VV09/19194-95; LC.VV09/20679-82
76. Phụ nữ và sức khoẻ sinh sản những bệnh thường gặp / GS.TS. Phạm
Gia Đức. - H. : Phụ nữ, 2007. - 211tr ; 21cm
Giới thiệu các kiến thức cơ bản về bộ máy sinh dục, các bệnh lý và cách chăm
sóc, phòng - chữa bệnh.
618P.1/PH500N
Đ.VL07/6736
77. Sức hấp dẫn của người phụ nữ hiện đại / Thanh Hà biên sạn. - H. : Phụ
nữ, 2007. - 359tr ; 20cm
Nghệ thuật làm đẹp dành cho phụ nữ hiện đại.
613.93+387/S552H
Đ.VL07/6544-45; M.VL07/6242-43; LC.VL09/18908-12
78. Sự thật sau lời nói của phụ nữ / Hồ Bách Dương; Nguyễn Mạnh Linh
dịch. - H. : Phụ nữ, 1999. - 171tr ; 19cm
Về tâm lí người phụ nữ thể hiện qua lời nói.
N(414).3=V+156.1/S550TH
Đ.3831/VV99; M.3654-55/VV99
79. Thông tin doanh nghiệp nữ Bắc Ninh. - Bắc Ninh : Hội Liên hiệp phụ nữ
tỉnh Bắc Ninh xb. - 27cm
Thông tin hoạt động của các doanh nghiệp nữ tỉnh Bắc Ninh.
ĐC.4/TH455T
ĐC.VL08/766-67
80. Thông tin phụ nữ tỉnh Bắc Ninh. - Bắc Ninh : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
Bắc Ninh xb. - 27cm
Hoạt động của phụ nữ tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm ngày 8/3/2007.
ĐC.255/TH455T
ĐC.VL08/764-65
Thư viện tỉnh Bắc Ninh
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81. Thực đơn bổ dưỡng dành cho phụ nữ mang thai / Thảo Linh biên soạn. H. : Văn hóa thông tin, 2008. - 176tr ; 19cm
Một số thực đơn dinh dưỡng cần thiết dành cho phụ nữ mang thai.
6C8.95+618P.21/TH552Đ
Đ.VV09/19434; M.VV09/19084; LC.VV09/19736-38
82. Tri thức dành cho phái đẹp / Nguyễn Thuỳ Linh. - H. : Văn hoá - Thông
tin, 2006. - 354tr ; 19cm
Những kinh nghiệm, kiến thức giúp phụ nữ hiểu biết để ứng xử trong gia đình
và xã hội.
386.1+159/TR300TH
Đ.VV06/17020-21; M.VV06/16338-39; LC.VV06/12436-41
83. Truyện ngắn ba cây bút nữ / Ngân Hoa, Quế Hương, Đỗ Bích Thuỷ. - H.
: Phụ nữ, 2006. - 357tr ; 20cm
Truyện ngắn.
V23/TR527NG
Đ.VL09/8048; M.VL09/8520-21; LC.VL09/18613-14
84. Tuyển văn tác giả nữ Việt Nam (1975-2007) / Tuyển chọn: Phạm Xuân
Nguyên, Phòng Văn học Việt Nam. - H. : Phụ nữ, 2007. - 791tr ; 21cm
Tuyển chọn văn các tác giả nữ Việt Nam từ 1975-2007.
VT/T527V
Đ.VL08/7188-89; M.VL08/7496-97; LC.VL08/15758-62
85. Từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam / Huỳnh Thị Dung, Nguyễn Thu Hà.
- H. : Phụ nữ, 2002. - 607tr ; 21cm
Từ điển bách khoa phụ nữ Việt Nam.
32(V)76(03)/T550Đ
Đ.VL04/4567; M.VL04/4314
86. Ưu thế phụ nữ giúp bạn thành đạt / Tiêu Vệ chủ biên; Đỗ Quyên biên
dịch. - H. : Phụ nữ, 2003. - 347tr ; 19cm
Những ưu thế của phụ nữ so với đàn ông.
159+392/Ư566TH
Đ.VV03/14052; M.VV03/10282-83
87. Vệ sinh tập luyện và thi đấu ở nữ vận động viên / TS. Y Khoa Đặng
Quốc Bảo. - H. : Thể dục thể thao, 2006. - 179tr ; 19cm
Giới thiệu các phương pháp vệ sinh tập luyện và thi đấu ở vận động viên nữ.
Thư viện tỉnh Bắc Ninh

26

Phụ nữ Bắc Ninh Giỏi việc nước - Đảm việc nhà
7A.06/V250S
Đ.VV09/19317; M.VV09/18915-16; LC.VV09/19014-15
88. Vượt lên số phận : Tuyển chọn / Nhiều tác giả. - H. : Thanh niên, 1999. 312tr ; 19cm
Tuyển chọn những bài đã đoạt giải trong cuộc thi viết về người thật, việc thật,
về những gương sáng chiến thắng bệnh tật ở Việt Nam.
V24+V23/B563L
Đ.3984/VV99; M.3844-45/VV99
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