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TÊN TÀI LIỆU
Các Mác và học thuyết của Mác / V. I. Lênin.
- In lần thứ 6. - Hà Nội : Sự thật, 1976. - 105
tr. ; 19 cm.
Nội dung tài liệu giới thiệu tiểu sử Các
Mác và học thuyết Mác; Ba nguồn gốc và ba
bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác; Vận
mệnh lịch sử của học thuyết Mác; chủ nghĩa
Mác và chủ nghĩa xét lại.
Chủ nghĩa duy vật biện chứng / Nguyễn
Thủy Thanh. - Hà Nội : Đại học Tổng hợp,
1990. - 279 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách trường Đại
học Tổng hợp)
Nội dung: giới thiệu lý luận nhận thức của
chủ nghĩa duy vật biện chứng; Vật chất và các
hình thức tồn tại của vật chất; Quy luật thống
nhất và đấu tranh của các mặt đối lập hạt nhân
của phép biện chứng; Triết học là hình thái
của ý thức xã hội; Quy luật phủ định của phủ
định; Phép biện chứng duy vật - học thuyết về
mối liên hệ phổ biến và sự phát triển; Tổng
quan chung về quy luật; Ý thức, nguồn gốc và
bản chất của ý thức; Các cặp phạm trù cơ bản
của phép biện chứng duy vật; Quy luật những
thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và
ngược lại.
Chủ nghĩa duy vật lịch sử / Khoa Triết học
trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, biên
soạn. - Hà Nội : Đại học Tổng hợp, 1990. 180 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách trường Đại học
Tổng hợp Hà Nội)
Tập I. - Giới thiệu chủ nghĩa duy vật lịch sử học thuyết triết học Macxit về xã hội; Sản
xuất vật chất - cơ sở của sự tồn tại và phát
triển xã hội; Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội; Giai cấp và dân tộc; Đấu tranh giai
cấp và cách mạng xã hội; Nhà nước và nhà
nước chuyên chính vô sản.
Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm
phê phán : Bút ký phê phán một triết học phản
động / V. I. Lê-nin. - Matxcơva : Tiến bộ,
1976. - 423 tr. ; 24 cm.

KÝ HIỆU KHO
Vb11821-Vb11824
Vb16405-Vb16406

Vb16784
Vb16845-Vb16848
Vb16850

Vb16820; Vb16775
Vb16777-Vb16778

Vv4409-Vv4410
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Chủ nghĩa Mác - Lênin phương pháp luận của
sự phê phán và phát triển hiện nay / Hồ Bá
Thâm. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2013. 585 tr. ; 21 cm.
Nội dung chính: Trình bày một số tình
hình, yêu cầu tư tưởng và phương pháp luận
về đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận ở
nước ta hiện nay; trình bày về vấn đề nhận
thức chủ nghĩa Mác - Lênin, làm tỏ nguồn
gốc mới đương đại của học thuyết này và
những vấn đề của thời đại; làm rõ yêu cầu và
những vấn đề cần phát triển của chủ nghĩa
Mác - Lênin hiện nay; phê phán những nhận
thức không đúng hoặc xuyên tạc về nội dung
cơ bản của triết học Mác - Lênin.
Giai cấp và sự biến đổi của giai cấp ở Việt
Nam hiện nay : Mã ngành: 60.22.80 / Nguyễn
Tấn Tài ; Người hướng dẫn: Hồ Minh Đồng.
- Huế : Trường Đại học Khoa học, 2009. - 84
tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin về giai cấp và sự biến đổi giai cấp.
Phân tích giai cấp, sự biến đổi của giai cấp ở
Việt Nam; một số giải pháp nhằm phát huy
vai trò của các giai cấp và tầng lớp xã hội
trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
đất nước.
Giáo trình chủ nghĩa duy vật lịch sử : Hệ cao
cấp lý luận chính trị. - Hà Nội : Chính trị
Quốc gia, 1994. - 179 tr. ; 19 cm.
Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác - Lênin : Dành cho sinh viên Đại
học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác
- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Chủ biên:
Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan,
Nguyễn Viết Thông ... [và các tác giả khác].
- Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội :
Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011. - 491 tr.;
21 cm. - Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Giới thiệu: những vấn đề cơ bản về thế giới
quan và phương pháp luận triết học của chủ
nghĩa Mác - Lênin, học thuyết kinh tế của chủ
nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa và lý luận của chủ nghĩa
Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội khoa học.
Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác Ph.
Ăngghen và V. I. Lênin về chính trị / Nguyễn

Vb50118-Vb50122

LV1290

Vb40245
Kho GT Chính trị-N19
Cá biệt: 4417 – 4462
Cá biệt: 4417 - 4462
Cá biệt: 4840-4841
Kho khác
Vb44773-Vb44777
Vb45708-Vb45711
Vb49942

Vb47924-Vb47928

Xuân Phong chủ biên. - Hà Nội : Chính trị
Quốc gia - Sự Thật, 2011. - 243 tr ; 21 cm.
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Lý luận về mẫu thuẫn và sự vận dụng của
Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1930 1945 : Mã ngành: 60.22.80 / Nguyễn Thị
Hiền ; Người hướng dẫn: Nguyễn Thanh
Tân. - Huế : Trường Đại học Khoa học, 2008.
- 103 tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Phân tích quan điểm của triết học Mác Lênin (nguyên lý của chủ nghĩa duy vật biện
chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử) về mâu
thuẫn. Trình bày lý luận chung về mâu thuẫn
và sự vận dụng lý luận về mâu thuẫn của
Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn
1930 - 1945.
Marx in his own words / Ernst Fischer, in
collaboration with Franz Marek ;
Translated by Anna Bostock. - London :
Allen Lane, 1970. - 187 p. ; 18 cm.
The Dream of the Whole Man; Creative
Labor; Division of Labor and Alienation; The
Fetish Character of the Commodity; Classes
and the Class Struggle; Historical
Materialism; Value and Surplus Value; Profit
and Capital; The Problem of Increasing
Misery; The Theory of Revolution;
Dictatorship of the Proletariat, Socialism,
Communism; Labor Movement and
International; The Philosophy of Practice;
Marxism Today.
Marxism 1844-1990 : Origin, betrayal, rebirth
/ Roger S. Gottlied. - New York : Routledge,
Chapman and Hall, Inc., 1992. - xvii, 248 p. ;
22 cm.
Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn những
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin :
Dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ thi,
kiểm tra cho các trường đại học, cao đẳng /
Phạm Văn Sinh (chủ biên) ... [và những
người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2013. - 696 tr. ; 21 cm.
Gồm: các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về
những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; chủ nghĩa duy vật biện chứng; phép
biện chứng duy vật; chủ nghĩa duy vật lịch sử;
học thuyết giá trị; học thuyết giá trị thặng dư;
học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc
quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà

LV280

Lb3078-Lb3079

Lv(TK)3557

Vb49513-Vb49517
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nước; sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân và
cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề
chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến
trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa
xã hội hiện thực và triển vọng.
Nguyên lý chủ nghĩa Lê nin / Xít-Ta-Lin. Hà Nội : Sự thật, [1964]. - 193 tr. ; 18 cm.
Gốc rễ của chủ nghĩa Lênin, phương pháp
luận và lí luận về triết học Mác - Lênin, về
chuyên chính vô sản, về vấn đề nông dân, vấn
đề dân tộc, chiến lược và sách lược của Đảng.
Phải chăng lý luận Mác - Lênin về chủ nghĩa
xã hội đã lỗi thời / Đỗ Tư. - Hà Nội : Chính
trị Quốc gia, 1996. - 104 tr. ; 20 cm.
Giáo trình triết học Mác - Lênin. - Tái bản có
sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc
gia, 2008. - 672 tr. ; 21 cm. - Đầu trang tên
sách ghi: Hội đồng Trung ương chỉ đạo
biên soạn giáo trình Quốc gia các bộ môn
khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh.
Trình bày nội dung của chủ nghĩa Mác Lênin về các vấn đề: vai trò, sự ra đời và phát
triển, các phép biện chứng của chủ nghĩa duy
vật, các cặp phạm trù cơ bản và những quy
luật của chủ nghĩa duy vật. Một số vấn đề về
lý luận nhận thức, xã hội và tự nhiên, các hình
thái kinh tế - xã hội, giai cấp và đấu tranh giai
cấp, nhà nước và cách mạng, ý thức xã hội,
vấn đề con người trong triết học Mác. Đồng
thời, giới thiệu một số trào lưu triết học
phương Tây hiện đại.

Phạm trù cái đẹp trong mỹ học Mác - Lênin
với việc giáo dục thẩm mỹ cho thanh niên
Huế hiện nay : Mã ngành: 60.22.80 / Lê Thị
Hương ; Người hướng dẫn: Đoàn Đức Hiếu.
- Huế : Trường Đại học Khoa học, 2008. - 95
tr. ; 30 cm + CD. – Bản
Nghiên cứu và làm rõ quan điểm mĩ học Mác
- Lênin về nguồn gốc và bản chất của cái đẹp.
Vận dụng các nguyên tắc phương pháp luận
của phép biện chứng duy vật và phạm trù cái
đẹp vào việc giáo dục thẩm mỹ cho thanh

Vb12642-Vb12651
Vb12382

Vb24840-Vb24842
Kho GT Chính trị - N20...
Cá biệt: 1886 - 2088
Cá biệt: 61 – 70
Cá biệt: 4392 - 4416
Cá biệt: 11 - 20
Cá biệt: 4139 – 4141
Cá biệt: 4143 – 4147
Cá biệt: 4241 - 4244
Cá biệt: 429 – 588
Cá biệt: 4833
Cá biệt: 4237 - 4240
Cá biệt: 4222 - 4244
Cá biệt: 4827-4832
Cá biệt: 4142; 4170 – 4179
Cá biệt: 2809 – 3099
Kho khác
Vb49203; Vb39526
Vb29683-Vb29692
Vb45693-Vb45694
Vb45695
Vb34525- Vb34527
Vb34533-Vb34534
Vb39298-Vb39300
LV286

niên Thành phố Huế hiện nay.
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Phạm trù lẽ sống trong triết học Mác - Lênin
LV1010
với việc định hướng lẽ sống ở Việt Nam hiện
nay : Mã ngành: 60.22.80 / Thái Thị
Khương ; Người hướng dẫn: Đoàn Đức
Hiếu. - Huế : Trường Đại học Khoa học,
2006. - 96 tr. ; 30 cm + CD.
- Bản in.
Nghiên cứu quan điểm của triết học Mác Lênin về phạm trù lẽ sống. Trình bày nội
dung cơ bản của phạm trù lẽ sống trong điều
kiện nền kinh tế thị trường. Xác lập giá trị về
lẽ sống và định hướng cho sự phát triển con
người mới trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong giai đoạn hiện
nay.
Phát huy những giá trị văn hóa truyền thống ở LV996
Việt Nam hiện nay : Mã ngành: 60.22.80 /
Nguyễn Thị Kim Oanh ; Người hướng dẫn:
Nguyễn Trọng Chuẩn. - Huế : Trường Đại
học Khoa học, 2006. - 83 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Làm rõ quan điểm triết học Mác - Lênin,
quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về
khái niệm, bản chất, cấu trúc và chức năng
của văn hóa - giá trị văn hóa truyền thống.
Tìm hiểu thực trạng giá trị văn hóa truyền
thống ở Việt Nam. Đề xuất một số giải pháp
cụ thể nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn
hóa truyền thống trong giai đoạn hiện nay.
Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nhà
LV260
nước với việc xác lập những nguyên tắc xây
dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa
ở Việt Nam : Mã ngành: 60.22.80 / Trịnh
Đình Thanh ; Người hướng dẫn: Nguyễn
Thanh Tân. - Huế : Trường Đại học Khoa
học, 2007. - 96 tr. ; 30 cm + CD. - Bản in.
Phân tích quan điểm của triết học Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
và Pháp quyền. Trình bày lý luận chung về
nhà nước pháp quyền; nhà nước pháp quyền
Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với những quan
điểm và các nguyên tắc xây dựng nhà nước
pháp quyền Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
hiện nay.
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Suy nghĩ về những câu Mác trả lời con gái /
Vác-xbéc Ác-ca-di ; Đặng Ngọc Long, dịch.
- In lần hai, có sửa chữa. - Hà Nội : Thanh
niên, 1976. - 175 tr. ; 20 cm.
Cuốn sách cung cấp cho độc giả những:
"Tự bạch" của Mác, những câu trả lời của
Mác trước con gái về sự: Giản dị, mạnh mẽ,
hiền dịu, mục đích trước sau như một, đấu
tranh, khuất phục,... Đó là những nghĩ nghĩa
tiềm tàng trong mỗi câu chữ - đây không phải
là những câu hỏi thông thường mà là những
câu hỏi tiềm ẩn cả những ý kiến, mục đích, lẽ
sống.
Tài liệu hướng dẫn học tập và ôn thi phần duy
vật lịch sử / Nguyễn Ngọc Trang. - Huế : Đại
học Tổng hợp, 1994. - 39 tr. ; 20 cm.
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản / C. Mác, Ph.
Ăngghen. - Xuất bản lần 2 có bổ sung. - Hà
Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 147 tr. ; 21
cm.
Từ góc nhìn triết học bàn về đặc điểm của
giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay : Mã
ngành: 60.22.80 / Phạm Văn Giang ; Người
hướng dẫn: Bùi Thanh Quất. - Huế : Trường
Đại học Khoa học, 2008. - 100 tr. ; 30 cm +
CD. - Bản in.
Nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin và giai cấp và giai cấp công nhân; Phân
tích những đặc điểm cơ bản của giai cấp công
nhân Việt Nam hiện nay.
Triết học : Dùng cho nghiên cứu sinh và học
viên cao học không thuộc chuyên ngành triết
học / Chủ biên: Nguyễn Ngọc Long, ... [và
những người khác]. - Tái bản có sửa chữa. Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1996. - 3 tập ;
28x20 cm. - Đầu trang tên sách ghi: Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
Tập III. - 203 tr.
Nội dung: giới thiệu đại cương lịch sử triết
học trước Mác. Khái lược lịch sử triết học
Mác - Lênin. Giới thiệu một số tác phẩm chủ
yếu của C. Mác, Ph. Ăngghen, và V.I. Lênin
và một số chuyên đề triết học.
Triết học Mác - Lênin : Đề cương bài giảng
dùng trong các trường Đại học và Cao đẳng
từ năm học 1991 - 1992 / Biên soạn: Vũ Ngọc
Pha (chủ biên), ... [và những người khác]. Tái bản lần thứ 7. - Hà Nội : Giáo dục, 2001.

Vb15448
Vb6633-Vb6634

Vb16248; Vb16251
Vb16254; Vb16256
Vb37311-Vb37314

LV387

Vb50741-Vb50770

Vb31007 (T. 1)
Vb35904 (T. 2)
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- 228 tr. ; 19 cm.
Tập I.: lịch sử triết học và chủ nghĩa duy
vật biện chứng về thế giới.
Tập II: chủ nghĩa duy vật biện chứng về
xã hội.
Vấn đề đảm bảo tính thống nhất giữa chức
năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà
nước Việt Nam hiện nay : Mã ngành:
60.22.80 / Lê Văn Thao ; Người hướng dẫn:
Lê Hữu Ái. - Huế : Trường Đại học Khoa
học, 2011. - 90 tr. ; 30 cm + CD.- Bản in.
Phân tích có hệ thống mối quan hệ giữa chức
năng giai cấp và chức năng xã hội của nhà
nước. Đề xuất một số giải pháp nhằm đảm
bảo sự thống nhất giữa chức năng giai cấp và
chức năng xã hội của nhà nước Việt Nam
hiện nay.
Vấn đề triết học trong tác phẩm của C.Mác Ph.Ăngghen V. I. LêNin / Doãn Chính, Đinh
Ngọc Thạch, chủ biên ; Lê Trọng Ân,...[và
những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc
gia ; 2008. - 698 tr. ; 22 cm.
Nội dung: chỉ dẫn về phương pháp phân tích
các tác phẩm kinh điển của triết học Mác
LêNin, phân tích một số tác phẩm tiêu biểu
của C.Mác và Ph.Ăngghen, của LêNin.
Vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt
Nam hiện nay - từ lý thuyết đến thực tiễn :
Mã ngành: 60.22.80 / Lê Thị Thiện Ý ;
Người hướng dẫn: Đoàn Đức Hiếu. - Huế :
Trường Đại học Khoa học, 2009. - 96 tr. ; 30
cm + CD. - Bản in.
Trên cơ sở lý luận của triết học duy vật
lịch sử và phương pháp luận của chủ nghĩa
Mác - Lênin về nhà nước. Nghiên cứu làm rõ
bản chất của nhà nước pháp quyền hiện nay
và vận dụng lý luận vào quá trình xây dựng
nhà nước pháp quyền ở nước ta trong thời kỳ
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Về chủ nghĩa Mác - Lê Nin chủ nghĩa xã hội
và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội / Hồ
Chí Minh. - Xuất bản lần 2 có bổ sung. - Hà
Nội : Chính trị Quốc gia, 1999. - 406 tr. ; 20
cm.
Nội dung: Phần 1: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và
chủ nghĩa xã hội; Phần 2: Con đường đi lên
chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
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Xây dựng nhà nước và pháp quyền xã hội chủ LV1785
nghĩa Việt Nam hiện nay : Mã ngành:
60.22.80 / Phạm Hùng Việt ; Người hướng
dẫn: Nguyễn Văn Hòa. - Huế : Trường Đại
học Khoa học, 2012. - 91 tr. ; 30 cm + CD. Bản in.
Trên cơ sở lý luận của triết học duy vật lịch
sử và phương pháp luận của chủ nghĩa duy
vật lịch sử và duy vật biện chứng nhằm khái
quát có hệ thống các quan điểm của chủ nghĩa
Mác - Lênin về nhà nước. Nghiên cứu thực
tiễn xây dựng nhà nước và pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam; đề xuất các giải pháp
xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩaViệt Nam hiện nay.

