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Giới thiệu  Liên hệ
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Mời các bạn tham gia đóng góp ảnh cho sách ảnh “TP. Hà Nội Thành phố Thủ đô”.

Mục đích chính của dự án sách ảnh “Hà Nội – Thành phố Thủ đô” hợp tác cùng
Viện Goethe là nhằm hiển thị từ góc nhìn không gian và góc nhìn xã hội những
thay đổi của đô thị này trong thời gian gần đây, với mong muốn góp phần tạo nên
sự phát triển bền vững hơn. Cùng với về dày lịch sử của Hà Nội, cuốn sách cũng
bao quát các khía cạnh di sản, nghệ thuật, văn hóa và các làng nghề châu thổ
Sông Hồng với mối liên hệ gắn kết truyền thống cùng thủ đô.

Hình thức, nội dung và thiết kế của cuốn sách ảnh sẽ phát huy thành công lớn
của cuốn sách ảnh “TP. Hồ Chí Minh MEGA City” phát hành đầu năm 2014 với sự
hợp tác của Viện Goethe và sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong và
ngoài nước. Cuốn “Hà Nội – Thành phố Thủ đô” dự kiến phát hành trong tháng 1
năm 2015.

Chúng tôi rất vui nếu các bạn đóng góp ảnh cho tập sách này. Hạn nộp, chậm
nhất là ngày 1.7.2014. ĐĐââyy  llàà  mmộộtt  ddựự  áánn  kkhhôônngg  nnhhắắmm  mmụụcc  đđíícchh  ttììmm  kkiiếếmm  llợợii
nnhhuuậậnn..  NNhhữữnngg  kkhhooảảnn  ttààii  ttrrợợ  đđưượợcc  ddùùnngg  cchhoo  vviiệệcc  iinn  ssáácchh..  VVìì  vvậậyy  ảảnnhh  ccáácc  bbạạnn  ggửửii
ssẽẽ  kkhhôônngg  đđưượợcc  ttrrảả  tthhùù  llaaoo..  CCáácc  nnhhiiếếpp  ảảnnhh  ggiiaa  hhỗỗ  ttrrợợ  ảảnnhh  cchhoo  vviiệệcc  xxuuấấtt  bbảảnn  ccuuốốnn
ssáácchh  nnààyy  ssẽẽ  đđưượợcc  nnhhậậnn  mmiiễễnn  pphhíí  mmộộtt  ssốố  ccuuốốnn  ssáácchh  tthhaayy  cchhoo  tthhùù  llaaoo..

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một trong những không gian đô thị đẹp nhất
trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố được thành lập từ năm 1010 giữa châu
thổ Sông Hồng với tên gọi “Thăng Long” và là nơi đóng đô của các vị hoàng đế
Việt. Nơi đây hội tụ nhiều ảnh hưởng lịch sử khác nhau, tạo nên một tổng hòa
kiến trúc khác biệt đầy cảm hứng: những di tích thể hiện sự oai nghiêm của bậc
đế vương, những đại lộ hào nhoáng với những hàng cây xanh thẳng lối từ thời
thực dân Pháp, những tòa biệt thự phô trương nằm trong những khu vườn yên
tĩnh, rất nhiều đền chùa thanh tịnh, vô số những công trình mang tính biểu tượng
từ thời kỳ đỉnh cao của nền kinh tế kế hoạch xã hội chủ nghĩa, và những tòa nhà
mới thể hiện dấu ấn của nền kinh tế tư bản, của sự phát triển và đổi mới. Hội
đồng Nhân dân Thành phố đã đề ra những kế hoạch đầy tham vọng: đặt mục tiêu
phát triển Hà Nội thành một đô thị hiện đại và văn minh. Hà Nội không chỉ lớn
mạnh về mặt kinh tế, mà còn mở rộng về mặt địa lý. Hà Tây, trước đây là một tỉnh
lân cận nằm ở phía Tây Hà Nội, cùng với một số huyện thuộc các tỉnh nhỏ khác
xung quanh Hà Nội, đã được sáp nhập vào thủ đô kể từ năm 2008.

Mặc dù vậy, sự lớn mạnh và phát triển kinh tế của Hà Nội đang đặt ra những vấn
đề lớn mang tính quyết định. Làm thế nào để Hà Nội có thể tự định vị mình như
một thành phố thuộc đẳng cấp thế giới trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu mà
không đánh mất những di sản văn hóa và kiến trúc đô thị phong phú của mình?
Hơn thế nữa, thành phố cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu chất
lượng sống ngày càng cao của người dân, đồng thời phải xử lý vấn đề thường trực
là làn sóng di cư từ nông thôn ra Hà Nội, phải khắc phục vấn đề giao thông, và
cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, phải tạo được một điểm đến hấp
dẫn nhà đầu tư quốc tế và các ngành công nghiệp và dịch vụ dựa trên tri thức.
Nét duyên sáng của khu nội đô có thể tạo nên sức hấp dẫn đối với những người
làm những công việc sáng tạo với một tiềm năng đáng kể không nên xem nhẹ.
Nhìn chung, thách thức đặt ra đối với Hà Nội là làm sao tạo nên được nét độc đáo
riêng có trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, thay vì rơi vào thế lệ thuộc.

Hiện tại, dự kiến cuốn sách sẽ gồm các chương:
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Sông hồ Hà Nội
Con người Hà Nội
Giao thông ở Hà Nội
Làng cổ Hà Nội
Đời sống văn hóa Hà Nội
Hồn phố Hà nội

Chủ biên cuốn sách, MMiicchhaaeell  WWaaiibbeell, là một chuyên gia địa lý đô thị tại Trường Đại học Tổng hợp Hamburg và
từng công bố công trình nghiên cứu Tiến sỹ của mình về phát triển đô thị tại thủ đô của Việt Nam vào năm
2001. Kể từ đó đến nay, Michael thường xuyên quay lại Hà Nội với mục đích nghiên cứu và giảng dạy, và anh đã
có rất nhiều ghi chép về sự thay đổi của đô thị này.

“Ngay từ lần đầu đến Hà Nội năm 1996, tôi đã lập tức phải lòng thành phố này.”

Chúng tôi rất vui nếu các bạn đóng góp ảnh cho tập sách này. Hạn nộp, chậm nhất là ngày 1.7.2014. ĐĐââyy  llàà  mmộộtt
ddựự  áánn  kkhhôônngg  nnhhắắmm  mmụụcc  đđíícchh  ttììmm  kkiiếếmm  llợợii  nnhhuuậậnn..  NNhhữữnngg  kkhhooảảnn  ttààii  ttrrợợ  đđưượợcc  ddùùnngg  cchhoo  vviiệệcc  iinn  ssáácchh..  VVìì  vvậậyy  ảảnnhh
ccáácc  bbạạnn  ggửửii  ssẽẽ  kkhhôônngg  đđưượợcc  ttrrảả  tthhùù  llaaoo..  CCáácc  nnhhiiếếpp  ảảnnhh  ggiiaa  hhỗỗ  ttrrợợ  ảảnnhh  cchhoo  vviiệệcc  xxuuấấtt  bbảảnn  ccuuốốnn  ssáácchh  nnààyy  ssẽẽ  đđưượợcc
nnhhậậnn  mmiiễễnn  pphhíí  mmộộtt  ssốố  ccuuốốnn  ssáácchh  tthhaayy  cchhoo  tthhùù  llaaoo..

Các bạn hãy liên lạc ngay với anh Michael Waibel tại địa chỉ: waibel_michael@yahoo.de

Danh mục: Nhiếp ảnh, Phim, Video

Thẻ: Sự kiện ở Hà Nội, Sự kiện ở Việt Nam

NNộộii  dduunngg  lliiêênn  qquuaann

BBuuổổii  nnóóii  cchhuuyyệệnn  ccủủaa  GGaarryy  TThhoommaass::  SSảảnn  xxuuấấtt  pphhiimm  vvàà  hhooạạtt  hhììnnhh  tthhửử  nngghhiiệệmm  ttạạii  vvưươơnngg  qquuốốcc  AAnnhh

CChhiiếếuu  pphhiimm  ““AAsstteerriixx  vvàà  OObbeelliixx::  GGiiảảii  ccứứuu  nnưướớcc  AAnnhh””

KKýý  ttặặnngg  ssáácchh  ““HHàà  NNộộii,,  mmộộtt  cchhốốnn  rroonngg  cchhơơii””

LLớớpp  hhọọcc  PPhhiimm  ttrruuyyệệnn  ttạạii  TTPPDD  ––  HH11440044

CCuuộộcc  tthhii  BBộộ  ssưưuu  ttậậpp  pphhiimm  ““VViieeww  FFrroomm  HHeerree””  ccủủaa  HHộộii  đđồồnngg  AAnnhh
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Lưu ý tới các Nghệ sĩ: Chương trình
lưu trú Làng Nghệ thuật Quốc tế
Akiyoshidai 2014-2015

KVT – Chula tấn công New York "
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