GIỚI THIỆU SÁCH VỀ CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
(Nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga)

STT

Tên sách \ Tác giả
Cách mạng tháng Mười Nga
1917 lịch sử và hiện tại: Sách

1

tham khảo/ PGS. Nguyễn
Quốc Hùng. - H.: Chính trị
Quốc gia, 2007.- 239 tr.; 20
cm.

Tóm tắt giới thiệu nội dung
Phác họa bức tranh toàn cảnh sống động
về “Mười ngày rung chuyển của thế giới”
Cách mạng tháng Mười. Những ảnh hưởng
vang dội của cuộc cách mạng này đối với
nhiều quốc gia từ châu Âu, qua châu Á tới Mỹ
Latinh ở Tây bán cầu, trong đó có đất nước
Việt Nam.
Những nguyên nhân, thắng lợi vẻ vang
của Cách mạng Việt Nam: Tinh thần “Không
có gì quý hơn độc lập, tự do”, lòng yêu nước
nồng nàn của dân tộc Việt Nam; ánh sáng của

Cách mạng tháng Mười và
cách
2

mạng

Việt

Nam/

Nguyễn Khánh Toàn. - H.:
Khoa học Xã hội, 1977 . - 390
tr.; 20 cm.

chân lý cách mạng của thời đại chủ nghĩa Mác
- Lê nin và ảnh hưởng của Cách mạng tháng
Mười, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể
của Việt Nam; sự lãnh đạo của Đảng tiền
phong, giai cấp công nhân Việt Nam; đường
lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập và
tự chủ, sự kết hợp nhuần nhuyễn của chủ
nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế vô sản,
đấu tranh vì độc lập dân tộc với đấu tranh vì
chủ nghĩa xã hội.

Cách mạng tháng Mười và
3

Một số thành tựu của nền văn học Xô -

sự phát triển của văn học Viết, những chặng đường phát triển của tư
Xô-Viết hiện đại/ Viện thông duy lý luận trong lĩnh vực nghiên cứu văn học
1

tin khoa học xã hội. - Lần 1. - ở Liên Xô trong hơn nửa thế kỷ qua: Cách
H.: Hà Nội, 1982. - 128 tr.; mạng tháng Mười và khoa nghiên cứu văn
20.5 cm.

học; Lê-Nin và chủ nghĩa hiện thực trong
nghệ thuật, sử thi của sự đổi mới cách mạng
đối với thế giới; sự phát triển các nền văn học
dân tộc ít người ở Liên Xô; những vấn đề cấp
thiết của phương pháp luận phê bình văn học;
những người bạn và những kẻ thù của văn học
Xô - Viết; văn xuôi Xô - Viết những năm gần
đây,…
Gồm 4 phần, tóm tắt lịch sử Cách mạng
tháng Mười và quá trình xây dựng Chủ nghĩa

Cách mạng tháng Mười. –
Xuất bản lần 2. - H.: Phổ
4

thông, 1977. - 73 tr.; 19 cm.

Xã hội ở Liên Xô; ảnh hưởng của cách mạng
tháng Mười đối với cách mạng thế giới và
cách mạng Việt Nam; thắng lợi to lớn của các
lực lượng cách mạng trên thế giới trong thời
đại ngày nay; bài học lớn của Cách mạng
tháng Mười.

Giới thiệu tình hình chính trị của thế giới
sau khi Liên Xô sụp đổ. Các cơ quan tình báo
Chiến tranh bí mật thời hậu
Xô Viết/ Anatôli Êlidarốp;
5

Nguyễn Đăng Vinh, Lê Chi
(dịch). - Lần 2. - H.: Quân đội

phía Bắc và Ban Tích; phía Nam và Cận
Đông; Tây Âu và của các quốc gia thuộc Hội
đồng tương trợ kinh tế (SEV) cũ; CIA;
“Mossad”. Phán gián quân sự, bảo vệ bí mật

Nhân dân, 2002.- 210 tr.; 20.5

quốc gia và các công trình chiến lược. Sau

cm.

những thất bại và trang bị của điệp viên.

2

Tác giả viết nhân kỷ niệm lần thứ 50
Hăng hái tiến lên dưới ngọn cuộc Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng
cờ cách mạng tháng Mười/ Mười vĩ đại. Gồm 2 nội dung: Cách mạng
6

Lê Duẩn.- H.: Sự thật, 1969.- tháng Mười và tình hình thế giới, Cách mạng
57 tr.; 19 cm.

Việt Nam dưới ánh sáng Cách mạng tháng
Mười.

Học thuyết bảo vệ tổ quốc
Xã hội Chủ nghĩa của V.I.
Lênin: Giá trị lịch sử và hiện

Các bài nghiên cứu của nhiều nhà khoa

thực/ Viện Khoa học Xã hội học quân sự về những nội dung cơ bản của
Nhân văn Quân sự; PGS. TS. Học thuyết bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa
7

Dương Quốc Dũng, PGS. TS. V.I. Lênin. Vận dụng và phát triển học thuyết
Nguyễn Mạnh Hưởng, PGS. đó vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam
TS. Văn Đức Thanh.... - H.: Xã hội Chủ nghĩa trong thời đại ngày nay.
Chính trị Quốc gia, 2011. 395 tr.; 21 cm.

Xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách
mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười. Những
Kỷ niệm 70 năm cách mạng câu chuyện, ký được viết bởi các văn nghệ sĩ,
xã hội chủ nghĩa tháng 10 vĩ nhân sĩ, trí thức, cán bộ những người đã từng
8

đại/ Nhiều Tác giả. - Huế: đến thăm hoặc công tác tại Liên Xô và
Thuận Hóa, 1987.- 237tr.; Biêlôrútxia như: Kỷ niệm Nga, tình sâu nghĩa
19cm.

nặng, không thể nào quên, dấu ấn không phai
mờ, trở lại Liên – Xô, ấn tượng và kỷ niệm,
tượng đài cánh chim…

3

Kể lại một cách sinh động và mạnh mẽ
những ngày đầu của cuộc Cách mạng tháng
Mười ngày rung chuyển thế
giới/ J. Reed; Đặng Thế Bính,
9

Trương Đắc Vy (ND). - H.:
Văn học, 1977.- 367 tr.; 19
cm.

Mười. Hàng loạt những hình ảnh sống, hình
ảnh điển hình mà bất cứ người nào đã được
chứng kiến cũng hình dung ra ngay những
cảnh tương tự chính mình đã sống. Tất cả
những bức ảnh chụp ngay tại chỗ thể hiện rõ
nét tâm trạng của quần chúng, ý nghĩa chân
chính của diễn biến cuộc Cách mạng tháng
Mười vĩ đại.
Gồm 6 phần, mỗi phần là các chương
nhỏ trình bày những sự kiện nổi bật trong 10
năm cầm quyền của B.Enxin, Tổng thống đầu

Nước Nga mười năm sóng tiên của Cộng hòa Liên bang Nga sau khi Nhà
10

gió: Sách tham khảo. - H. : nước Liên Xô tan rã. Mười năm Enxin lãnh
Thông tấn, 2002. - 765 tr.; đạo nước Nga (1991 – 2000) là thời gian đầy
20.5 cm.

sóng gió đấu tranh giành quyền lực với nhiều
hình thức quyết liệt. Mười năm hình thành cơ
chế để nước Nga thoát khỏi khủng hoảng và
tìm ra con đường phát triển.
Thực trạng và những khoảng tối trong xã
hội nước Nga đang tồn tại những vấn đề cực

Nước Nga thời Putin/ Ngô kỳ phức tạp mà nhà nước còn đang lúng túng
11

Sinh (tổng hợp). - H. : Văn trong việc giải quyết. Tệ mua bán, giết hại trẻ
hoá Thông tin, 2008.- 318 tr. ; em; dân số giảm đến mức đáng sợ; các cô gái
21 cm.

đua nhau tìm chồng nước ngoài hoặc tìm nhà
tài trợ…; chân dung tổng thống Vladimir
Putin và vị thế của nước Nga sau khi Liên Xô

4

sụp đổ. Bức tranh xã hội Nga ngày càng trở
nên khác biệt với Liên Xô cũ để biết thêm về
một đất nước rất đỗi quen thuộc mà xa xôi này
trong giai đoạn hồi phục vị thế cường quốc
trên thế giới.
Nước Nga trước thềm thế kỷ
XXI (Ai là bạn đồng minh
12

của

Nga?)

/Vadim

Makarenco; Ngô Thủy Hương
(dịch). - H.: Công an Nhân
dân, 2002.- 478 tr.; 19 cm.

Chính sách đối ngoại của nước Nga đối
với các nước đồng minh ở phía Tây, phía Nam
và phía Đông. Phát triển mối quan hệ chặt chẻ
với cộng đồng châu Âu- Đại Tây Dương. Các
nước láng giềng và lợi ích quốc gia của nước
Nga. Những kết luận từ sự phân tích cục diện
chính trị - quận sự.

Nước Nga trước thềm thế kỷ

Phân tích sự phát triển của xã hội Nga

XXI: Sách tham khảo/ A. P. cuối thế kỷ XX, nghiên cứu một số đặc điểm
13

Côchétcốp; Lê Thanh Vạn, nổi bật trong tiến trình phát triển xã hội Nga
Trần Văn Cường (dịch). - H.: và những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá
Chính trị Quốc gia, 2004. - trình thúc đẩy cải cách kinh tế, hệ thống chính
281 tr.; 19 cm.

trị, văn hóa – xã hội.
Một số bài phát biểu của Tổng thống Nga
V. Putin như: Không thể chấp nhận thế giới

Nước Nga và thế giới đang đơn cực, tôi không coi mình là lãnh tụ của dân
thay đổi: Sách tham khảo/ tộc, về chiến lược phát triển của nước Nga đến
14

V. Putin; Lê Thế Mẫu (dịch). năm 2020, chúng ta cần phải bảo vệ an ninh
- H.: Chính trị Quốc gia - Sự quốc gia của Nga, nước Nga và thế giới đang
thật, 2012.- 334 tr.; 20.5 cm.

thay đổi, sắc lệnh về chính sách đối ngoại của
Nga trong nhiệm kỳ mới… Lời tuyên thệ nhận
chức của tổng thống “Đối với tôi, lợi ích của

5

tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân là cao hơn
tất cả”.
Những luận điểm tư tưởng cơ bản của
G.A. Giuganốp nhà hoạt động chính trị, xã hội
nổi tiếng và là Chủ tịch Ủy ban Trung ương
Nước Nga và thế giới hiện
15

đại/ G. A. Giuganốp. - H.:
Chính trị Quốc gia, 1995.173 tr.; 19 cm.

Đảng cộng sản Liên bang Nga như: Thảm họa
có điều khiển, sự tiến hóa của chính quyền
hiện nay, nền hòa bình công dân, vì một chính
sách đối ngoại độc lập, sự đảm bảo thế cân
bằng địa chính trị, cương lĩnh của Đảng Cộng
sản Liên bang Nga, cương lĩnh các Liên đoàn
các Đảng Cộng sản - Đảng Cộng sản Liên
Xô…

Nước Nga: Khám phá lịch
sử và nền văn hóa đặc sắc
của nước Nga rộng lớn, từ
thời các Nga hoàng đến
16

nước cộng hòa liên bang
ngày nay. Tập 2/ Kathleen
Berton Murrell; Mai Thu Hà
(dịch). - H.: Kim Đồng,

Giới thiệu lịch sử và nền văn hoá của
nước Nga từ thời Nga hoàng đến nước Cộng
hoà Liên bang ngày nay. Các nhà khoa học lỗi
lạc, các nhà văn nổi tiếng, nghệ thuật và tranh
tượng thánh, âm nhạc và khiêu vũ, tuổi thơ,
các trò chơi dân gian và lễ hội.

2001.- 32 tr.; 21 cm.

Nước Nga: Tình yêu, nỗi
nhớ những kỷ niệm sâu và
17

đẹp về đất nước Nga, con
người Nga/ Trần Trọng Đăng
Đàn (tuyển chọn và giới

Tập hợp các bài viết trong cuộc thi
“Những kỷ niệm sâu sắc về đất nước Nga, con
người Nga” chào mừng kỷ niệm 85 năm cách
mạng Tháng Mười Nga. Viết về con người
Nga và những kỉ niệm đẹp mà các tác giả đã
lưu giữ lại.
6

thiệu). - H.: Văn học, 2003.381 tr.; 20 cm.
Các bài viết: Tháng Mười vĩ đại và triết
học Mác – Lê-nin; nguyên lý về tính hệ thống
trong lý luận và phương pháp luận của Mác;
Sưu tập chuyên đề Cách cống hiến của Lê-nin vào sự phát triển tư
mạng Tháng 10 và những tưởng triết học của loài người; phép biện
thành tựu triết học Liên Xô chứng, logic học, lý luận nhận thức sự thống
18

hiện nay /Ủy Ban Khoa học nhất của chúng dưới ánh sáng những tư tưởng
Xã hội Việt Nam. - H.: Viện của Lê-nin; một số vấn đề phương pháp luận
Thông tin Khoa học Xã hội, trong sự phát triển của di truyền học Xô-Viết;
1977.- 141 tr.; 27 cm.

xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản và sự hình
thành nhân cách; những nguyên tắc Lê-nin
trong cuộc đấu tranh chống hệ tư tưởng tư sản
và ý nghĩa hiện nay của chúng…
Một số bài viết và nói của đồng chí Lê
Duẩn từ năm 1960 đến năm 1976, trình bày
một cách sâu sắc những tổng kết lý luận quan
trọng mà Đảng ta đã thu được trong quá trình

Tiến lên dưới ngọn cờ vẻ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào
19

vang của Đảng/ Lê Duẩn. - hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, đưa cách
H.: Sự thật, 1980. - 69 tr.; 20 mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thằng lợi
cm.

khác, làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác –
Lênin. Cung cấp những tài liệu rất quý để tìm
hiểu chủ nghĩa Lênin và Cách mạng tháng
Mười Nga, tìm hiểu Liên-xô và tình hữu nghị
vĩ đại Việt – Xô.

7

Thuật lại những biến cố lịch sử đã diễn
Tốt lắm, trường ca tháng
20

Mười/ V. Maiakốpxki; Hoàng
Ngọc yến (dịch). - H.: Văn
học, 1967.- 158 tr.; 19 cm.

ra trên đất nước Liên Xô. Ca ngợi những
thành quả của các nhà nước công nông đầu
tiên trên thế giới sau 10 năm tồn tại và lớn lên
trong đấu tranh và lao động. Chống thù trong
giặc ngoài, vượt lên mọi khó khăn, đói rét và
nghèo khổ.
Phân tích quá trình phát triển của cuộc
khủng hoảng toàn dân tộc Nga, chứng minh
rằng giai cấp tư sản và các Đảng thỏa hiệp tiểu
tư sản cầm quyền sau cách mạng tháng 12

Trong đêm trước tháng không giải quyết được khủng hoảng toàn dân
Mười: Sự phát triển của tộc đó. Lối thoát duy nhất đưa nước Nga ra
21

cuộc khủng hoảng toàn/ A. khỏi cuộc khủng hoảng toàn dân tộc là con
G. Golicôp; Lê Vinh Quốc. - đường cách mạng Xã hội Chủ nghĩa. Tác giả
Tp. HCM.: Trường ĐHSP, kết luận sự chín muồi của cuộc khủng hoảng
1985.- 121 tr.; 27 cm.

toàn dân tộc ở Nga vào mùa thu năm 1917
chính là điều kiện khách quan của lịch sử.
Đảng Bônsêvich do V.I. Lênin vĩ đại đứng
đầu đã đóng vai trò là người tổ chức xuất sắc
cho tháng Mười thắng lợi.

Văn hóa Nga hiện tại và
22

triển vọng/ Lê Xuân Vĩnh,
Vương Toàn. - H.: Thông tin
KHXH, 1995.- 179 tr.; 19 cm.

23

Một số bài phát biểu của các nhà hoạt
động văn học nghệ thuật có uy tín của Liên
Xô trước đây và của nước Nga hiện nay về
văn hóa Nga, chủ yếu trong 3 lĩnh vực quan
trọng là văn học, sân khấu và điện ảnh.
Nội dung, động lực và ý nghĩa của cuộc

Về cuộc cách mạng xã hội

chủ nghĩa tháng Mười vĩ Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười vĩ
8

đại/ V. I. Lê-Nin, J. Sta-Lin. - đại. Một số vấn đề về lý luận cơ bản mà LêLần 1. - H.: Sự Thật, 1967.- nin và Sta-lin đã rút ra từ thực tiễn sinh động
322 tr.; 19 cm.

của cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên
trên thế giới đó là: nhiệm vụ của cách mạng
vô sản, chiến lược và sách lược trong quá trình
tiến hành cách mạng, vai trò lãnh đạo của
Đảng và giai cấp vô sản, chuyên chính vô sản,
liên minh công nông, ý nghĩa quốc tế của
Cách mạng tháng Mười, đặc biệt là ý nghĩa
của cuộc cách mạng đó đối với cách mạng giải
phóng dân tộc trên toàn thế giới.
Những bài viết của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về Lê-nin và Cách mạng tháng Mười
Nga từ đầu những năm 20 của thế kỷ cho đến
khi người qua đời: truyền đơn cổ động người

Về Lênin và cách mạng mua báo Người cùng khổ, Lê-nin và các dân
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tháng Mười/ Hồ Chí Minh. - tộc thuộc địa, sự nghiệp vĩ đại của Lê-nin, 36
H.: Sự thật, 1985.- 237 tr.; 19 năm từ ngày Cách mạng tháng Mười thành
cm.

công, con đường dẫn tôi đến chủ nghĩa Lênin, Lê-nin người thầy vĩ đại của Cách mạng
Việt Nam, Cách mạng tháng Mười mở ra con
đường giải phóng cho các dân tộc, Về chủ
nghĩa Lê-nin và Cách mạng Việt Nam…
Gồm 13 chương, trình bày chặng đường

Vladimir Putin đường tới đầy khó khăn trong hơn một thập niên qua của
25

điện Kremli/ Hồng Thanh nước Nga, chân dung Tổng thống Vladimir
Quang. - H.: Quân đội nhân Putin người lãnh đạo cao nhất của Mátxcơva
dân, 2001. – 213 tr.; 19cm.

trong những năm đầu của thế kỷ XXI cả trong
những chuyện công khai lẫn trong những
9

chuyện còn nằm trong vòng bí mật. Đây là câu
chuyện về một người bằng tài trí của mình
cộng với thời vận đã trở thành nguyên thủ
quốc gia của một siêu cường quốc khi chưa
tới 50 tuổi.
Phác thảo đoạn đường nhiều bể dâu
trong hơn một thập niên qua của nước Nga và
đặc biệt là chân dung người lãnh đạo cao nhất
Vladimir Putin sự lựa chọn
của nước Nga/ Hồng Thanh
26

Quang. - In lần thứ hai có bổ
sung. - H.: Quân đội Nhân
dân, 2001.- 311 tr.; 19 cm.

ở Mátxcơva trong những năm đầu thế kỷ XXI.
Câu chuyện về một người con trai một công
nhân, một thương binh – cựu chiến binh từng
trải qua lửa đạn chiến tranh thế giới thứ hai,
bằng tài chí của mình cộng với thời vận đã trở
thành một nguyên thủ quốc gia của một siêu
cường quốc khi chưa tới 50 tuổi là Vladimir
Putin chính là sự lựa chọn của một nước Nga
muốn sống hài hòa với lịch sử của mình.
Gồm 6 chương, đề cập tới nhiều khía
cạnh trong các vấn đề mối quan hệ chính trị,

Ý nghĩa địa chính trị vùng kinh tế và nhân văn giữa các nước Nga với
Viễn

Đông,

nước

Nga, Trung Quốc, giữa hai nước trên bán đán đảo

Trung Quốc và các nước Triều Tiên, Nhật Bản; phân tích cơ cấu hợp
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Châu

Á

khác/

M.

L. tác ba nước Nga, Ấn Độ và Trung Quốc; sự

Titarenko; Đỗ Minh Cao hội nhập của nước Nga vào không gian kinh
(dịch). - H.: Từ điển Bách tế và văn minh tại vùng Châu Á – Thái Bình
khoa, 2012.- 758 tr.; 24 cm.

Dương cũng như vị trí và vai trò của nước Nga
tới các vùng Viễn Đông của Nga tại Châu Á.
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