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Photo Book: Hà Nội CAPITAL City & TP. Hồ Chí Minh
MEGA CITY
Illustrated book about Hanoi’s urban development and history.
Challenges of sustainable urban development
Book launch
Expert Talk
08.03.2015, 10 am.
Free Admission
English-Vietnamese
+84 4 37342251
prog@saigon.goethe.org

Contact
Hanoi
56-58 Nguyen Thai Hoc
Hanoi, Vietnam
Tel. +84 4 37342251
Fax +84 4 37342254
info@hanoi.goethe.org
Directions
Ho Chi Minh City
18, Str.1, Do Thanh
Ward 4, Distrikt 3
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. + 84 8 38326716
Tel. + 84 8 38326765
info@saigon.goethe.org
Directions
World-wide institutes
Head office in Germany

NEW: Appointment
registration

Hanoi, city of the rising dragon, has a history stretching back for a
thousand years. All significant turning points in Vietnam’s history have
left their mark on the city. Hanoi has kept its soul. Visitors sense it as
well, the marked contrast to other Southeast Asian cities with their
freeways and concrete jungles, marvelling at Hanoi’s many squares and
small parks, the tree-lined avenues with their leafy canopies, the
bustling neighbourhoods and the endless stream of motorbikes. Hanoi’s
growth and economic development is at a crossroads, though. How can
Hanoi position itself as a world-class city in global competition without
giving up its rich cultural and urban-architectural heritage? The city has
further to live up to the demands of the higher living standards of its
citizens; has to cope with the constant migration of the rural population
to the city; overcome its traffic problems and, last but not least,
provide an attractive location for international investors and
knowledge-based industries. The challenge for Hanoi is to build on its
uniqueness under global competition, instead of just falling back on it.
Michael Waibel is a senior researcher and project leader in urbanism
at the Department for Geography of the University of Hamburg. In
early 2014, he has already published the highly successful photo book
“TP. Hồ Chí Minh: MEGA City” together Henning Hilbert from
Vietnamese-German University (VGU).
The second book of this series introducing now about Hanoi’s recent
urban development has an attractive coffee table book format and has
been published in three languages, in Vietnamese, German and
English. It contains over 600 photos illustrating the multi-facetted and
vibrant city from a variety of perspectives – from bird’s eye views to
portraits of its inhabitants. In addition to the visual illustrations, this
publication has assembled some essays by Hanoi residents who share
their personal perspective and reflect diverse, multigenerational points
of view. This may contribute to a comprehensive picture of this city.
The whole publication is targeting a wide audience. The work is based
on many years of academic work stretching back till the late 1990s.
Among other it got funded by the German National Ministry of
Education and Research (BMBF) within the initiative “Research for
Sustainable Megacities of Tomorrow” . Further, a series of
conferences in cooperation with the Goethe Institute have been
organized, which dealt with urban sustainability issues, green housing,
green growth or most recently with creative hubs and urban
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development.
During the launching event the editor Michael Waibel will highlight the
rationale behind the photo book “Hà Nội: CAPITAL City“. Further
Henning Hilbert will introduce about the 2nd edition of the photo book
“TP. Hồ Chí Minh: MEGA City”. A more academic input will be provided
by Dr. Hung Do Phu, Dean of the Faculty of Urban Planning, Ho Chi
Minh University of Architecture. He will give a talk about challenges of
sustainable urban development in Vietnam.
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Cooperation with Vietnam
EUNIC
Hanoi Grapevine
Institut Français de Hanoï
- L'Espace
International German
School HCMC (IGS)

Both photo books can be purchased after the talk, and there will be two
complimentary copies of each book disbursed to the lucky winners of a
draw. Last but not least, a series of select photos illustrating the recent
urban development of Vietnam’s capital city will be exhibited.
Event Schedule
Short Movie briefly introducing about the photo book “Hà Nội:
CAPITAL City“
Introduction & Greeting
Representative of Goethe Institute Vietnam
Hanoi: Challenges of sustainable urban development in Vietnam
Expert talk by Dr. Hung Do Phu, Dean of the Faculty of Urban
Planning, Ho Chi Minh University of Architecture
The Rationale behind the photo book “Hà Nội: CAPITAL City“
The editor Dr. Michael Waibel, Department of Geography, Hamburg
University
Introduction of the 2nd edition of photo book “TP. Hồ Chí Minh:
MEGA City“
The co-editor Mr. Henning Hilbert, Vietnamese-German University
(VGU)
Lottery drawing of two complimentary copies of the photo book “Hà
Nội: CAPITAL City“ and of the 2nd edition of the photo book “TP. Hồ
Chí Minh: MEGA City“
Representative of AUDI Vietnam
Photo exhibition “ Hà Nội: CAPITAL City” and Reception
Total duration: about 90 minutes. Languages: English / Vietnamese.
Bibliographical Information
Waibel, M. (ed.) (2015) Hà Nội: CAPITAL City. Sách ảnh / Fotobuch /
Photo Book. 1st edition. Fine Art Publishing House, Hanoi, Vietnam, 308
pages. ISBN 978-604-78-1965-2.
Waibel, M. & H. Hilbert (eds.) (2015) TP. Hồ Chí Minh: MEGA City. Sách
ảnh / Photo Book. 2nd updated edition. Book series PAZIFIK FORUM of
the Association of Pacific Studies; Volume 15. Fine Art Publishing
House, Hanoi / Vietnam, 208 pages. ISBN: 978-604-78-2038-2.
The Hanoi photo book has been officially endorsed by:
Vietnam Urban Development Agency at National Ministry of
Construction (VUDA)
Hanoi Urban Planning Institute (HUPI)
Hanoi University of Architecture (HAU)
Institute of Tropical Architecture (ITA-HAU)
Vietnamese German University (VGU)
Institut des Métiers de la Ville de Hanoi (IMV)
HanoiKultour Co., Ltd
Association of Pacific Studies (APSA e.V.)

The development of the photo book has been supported by:
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The development of the 2nd edition of the Ho Chi Minh City photo book
has been supported by:
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Giới thiệu sách ảnh: Hà Nội CAPITAL City & TP. Hồ Chí
Minh MEGA CITY
Cuốn sách minh họa về lịch sử và quá trinh phát triển đô thị của
thành phố Hà Nội. Những thách thức đối với phát triển đô thị
bền vững
Giới thiệu sách, Trao đổi cùng chuyên gia
08.03.2015, 10 h
Vào cửa tự do
Tiếng Anh & tiếng Việt
+84 4 37342251
prog@saigon.goethe.org

Liên hệ
Hà Nội
56-58 Nguyễn Thái Học
Hà Nội, Việt Nam
Tel. +84 4 37342251
Fax + 84 4 37342254
info@hanoi.goethe.org
Địa điểm
Thành phố Hồ Chí Minh
18, đường số 1
Cư xá Đô Thành
Phường 4, Quận 3
TP HCM, Việt Nam
Tel. + 84 8 38326716
Tel. + 84 8 38326765
info@saigon.goethe.org
Địa điểm
Các viện Goethe trên thế
giới
Viện Goethe Trung tâm

MỚI: Đăng ký lịch hẹn

Hà Nội, Thăng Long-thành phố rồng bay lên-đã có hơn một ngàn năm
tuổi. Ở Hà Nội có thể tìm thấy dấu ấn về mọi giai đoạn quan trọng
trong lịch sử Việt Nam còn lưu lại. Hà Nội thể hiện rõ những đặc trưng
của riêng mình. Điều này mỗi khách thăm đều cảm nhận rõ khi so sánh
với các thành phố lớn khác ở Đông Nam Á với đường cao tốc nội đô và
những khoảng bê tông xám nặng nề thì Hà Nội làm ta ngạc nhiên với
nhiều quảng trường và công viên nhỏ, các đại lộ rợp bóng cây, những
khu dân cư sống động và dòng xe máy bất tận. Về mặt phát triển kinh
tế và đô thị, Hà Nội đang đứng ở ngã ba đường. Làm thế nào để một
thành phố hiện đại như Hà Nội xác định được vị trí của mình trong dòng
chảy toàn cầu nếu không giữ gìn những di sản văn hóa và kiến trúc
phong phú của mình? Hà Nội phải đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng
cao của cư dân, Hà Nội cũng phải cáng đáng dòng chảy di dân từ các
tình lân cận về ngày càng nhiều, rồi đối mặt với những thách thức ngày
càng gia tăng của giao thông đô thị, rồi còn phải hấp dẫn nhà đầu tư
nước ngoài, phát triển công nghiệp và dịch vụ tri thức… Hà Nội đang
đứng trước vô vàn thách thức trong công cuộc toàn cầu hóa nhưng phải
giữ được bản sắc riêng của mình chứ không phải đơn giản là cuộc chạy
đua giữa được và mất.
TS. Michael Waibel
TS. Michael Waibel làm việc, nghiên cứu, giảng dạy và đảm nhận các
dự án về phát triển đô thị tại Viện Địa lý của Đại học tổng hợp Hamburg
(Institut für Geographie der Universität Hamburg). Đầu năm 2014 ông
cùng Henning Hilbert, giảng viên trường Đại học Việt-Đức (VGU) xuất
bản cuốn sách ảnh “TP. Hồ Chí Minh: MEGA City“ đã thu hút được sự
quan tâm rộng lớn của công chúng và nhanh chóng bán hết trong một
khoảng thời gian ngắn.
Ấn phẩm thứ hai của sê ri này được xuất bản với khổ lớn cùng ba thứ
tiếng (Đức, Việt và Anh) với trên 600 bức ảnh minh họa phản ánh đời
sống muôn mặt của Hà Nội đang phát triển – với góc nhìn so sánh cũng
như trong hình dung của cư dân. Ngoài ra, ngoài các hình ảnh còn có
các bài viết của một số cư dân thành phố. Quan điểm cá nhân của họ
vẽ nên một bức tranh đa dạng về thành phố, nhưng nếu phố hợp với
nhau, ta sẽ có bức tranh tổng thể về thành phố thủ đô. Cuốn sách này
sẽ đáp ứng mong muốn của số đông độc giả quan tâm đến vấn đề phát
triển đô thị. Cả hai ấn phẩm này là kết quả của nhiều năm nghiên cứu
khoa học tại Việt Nam từ những năm 90 của thế kỉ trước, được hỗ trợ
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Bản tin cập nhật của viện
Goethe Hà Nội
Bạn hãy đăng kí
nhận thông tin
chương trình cập
nhật của chúng tôi!

MỚI: "Thư viện điện tử"
Mở cửa 24/7 với
sách báo và tài
liệu nghe nhìn
điện tử! Mời bạn ghé thăm
thư viện điện tử của chúng
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Thăm trang
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tôi

Tham khảo
Quỹ Á - Âu (ASEF)
Quỹ trao đổi và phát triển
văn hóa (CDEF)
Hội đồng Anh tại Hà Nội
Phái đoàn Liên minh Châu
Âu tại Việt Nam

07.02.15 17:39

Hanoi - Lịch chương trình - Goethe-Institut

chính bởi Bộ giáo dục và nghiên cứu của CHLB Đức (BMBF) trong khuôn
khổ sáng kiến „Nghiên cứu vì sự phát triển bền vững của các đại đô thị
trong tương lai“ cũng như kết quả của nhiều hội thảo hợp tác cùng Viện
Goethe. Ngoài ra, để có thể được xuất bản, cuốn sách còn nhận được
sự hỗ trợ, giúp đỡ của nhiều đối tác, doanh nghiệp và tổ chức khác.
Trong buổi giới thiệu sách, Chủ biên TS. Michael Waibel sẽ có diễn giải
thêm về cuốn sách “Hà Nội: CAPITAL City“ cũng như những ý tưởng khi
làm cuốn sách. Ngoài ra, Henning Hilbert sẽ giới thiệu cuốn sách ảnh
“TP. Hồ Chí Minh: MEGA City” mới được tái bản. Đồng thời, TS. Đỗ Phú
Hưng, Trưởng khoa Quy hoạch, trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí
Minh sẽ có tham luận khoa học về những thách thức đối với phát triển
đô thị bền vững tại Việt Nam.

http://www.goethe.de/ins/vn/vi/han/ver.cfm?fuseaction=event...

Đại sứ quán Đức tại Hà Nội
Hợp tác phát triển của Đức
với Việt Nam
EUNIC
Hanoi Grapevine - thông
tin về các chương trình văn
hóa nghệ thuật ở Hà Nội
và TP HCM
Trung tâm văn hóa Pháp
Trường Quốc tế Đức (IGS)

Các bạn có thể mua cả hai cuốn sách sau khi kết thúc buổi giới thiệu
sách với giá đặc biệt ưu đãi. Ngoài ra, sẽ có hai cuốn được dùng để rút
thăm trúng thưởng. Với một chút may mắn, bạn có thể ra về với một
cuốn sách của riêng mình. Tại buổi giới thiệu sách, chúng tôi cũng lựa
chọn trưng bày một số hình ảnh minh họa quá trình phát triển gần đây
của TP. Hà Nội.
Chương trình
Video ngắn “Hà Nội: CAPITAL City“ để dẫn nhập
Chào mừng
Đại diện của Viện Goethe Việt Nam
Việt Nam: Những thách thức đối với phát triển đô thị bền vững
Tham luận khoa học của TS. Đỗ Phú Hưng, Trưởng khoa quy hoach,
Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh
Mục đích và ý nghĩa của ấn phẩm “Hà Nội: CAPITAL City“
Chủ biên TS. Michael Waibel, Đại học Tổng hợp Hamburg
Giới thiệu ấn phẩm tái bản có bổ sung: “TP. Hồ Chí Minh: MEGA
City“
Đồng Chủ biên Henning Hilbert, Đại học Việt – Đức
Rút thăm trúng thưởng 2 cuốn: “Hà Nội: CAPITAL City“ và cuốn “TP.
Hồ Chí Minh: MEGA City“
Đại diện AUDI Việt Nam
Xem trưng bày poster và ảnh về “ Hà Nội: CAPITAL City” và tiệc
nhẹ
Thời lượng khoảng 90 phút. Ngôn ngữ: Anh-Việt
Thông tin về ấn phẩm:
Waibel, M. (Chủ biên) (2015) Hà Nội: CAPITAL City. Sách ảnh, ấn bản
thứ nhất, NXB. Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam GPXB số 308 S. ISBN
978-604-78-1965-2.
Waibel, M. & H. Hilbert (Chủ biên (2015) TP. Hồ Chí Minh: MEGA City.
Sách ảnh, tái bản. Nhóm sách PAZIFIK FORUM của Arbeitsgemeinschaft
für Pazifische Studien; cuốn số 15. NXB. Mỹ thuật, Hà Nội, Việt Nam
GPXB số 978-604-78-2038-2.
Ấn bản này được các tổ chức sau giới thiệu:
Cục phát triển đô thị, Bộ xây dựng Việt Nam (VUDA)
Viện quy hoạch TP. Hà Nội (HUPI)
Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU)
Viện kiến trúc nhiệt đới, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (ITA-HAU)
Đại học Việt – Đức (VGU)
Institut des Métiers de la Ville de Hanoi (IMV)
HanoiKultour Co., Ltd
Arbeitsgemeinschaft für Pazifische Studien (APSA e.V.)
Ấn phẩm Hà Nội CAPITAL City được tài trợ bởi:
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Ấn phẩm TP. Hồ Chí Minh MEGA CITY được tài trợ bởi:

Quay lại
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Photo Book: Hà Nội CAPITAL City & TP. Hồ Chí Minh
MEGA CITY
Bildband über die Stadtgeschichte und urbane Entwicklung von
Hanoi. Die Herausforderungen einer nachhaltigen
Stadtentwicklung
Buchveröffentlichung, Expertengespräch
08.03.2015, 10 Uhr
Freier Eintritt
Englisch-Vietnamesisch
+84 4 37342251
prog@saigon.goethe.org

Kontakt
Hanoi
56-58 Nguyen Thai Hoc
Hanoi, Vietnam
Tel. +84 4 37342251
Fax +84 4 37342254
info@hanoi.goethe.org
Anfahrt
Praktikum
Stellenangebote
Ho Chi Minh City
18, Str.1, Do Thanh
Ward 4, Distrikt 3
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel. + 84 8 38326716
Tel. + 84 8 38326765
info@saigon.goethe.org
Anfahrt
Praktikum
Stellenangebote
Institute weltweit
Zentrale in Deutschland

NEU: Terminregistrierung
Hanoi, die Stadt des aufsteigenden Drachens, blickt auf eine über
tausendjährige Geschichte zurück. Alle großen Zäsuren in Vietnams
Geschichte haben ihre Spuren im Stadtbild hinterlassen. Hanoi hat sich
seine Seele bewahrt. Das spürt auch der Besucher, der im Vergleich zu
anderen südostasiatischen Metropolen, mit ihren Stadtautobahnen und
grauen Betonwüsten, in Hanoi die vielen Plätze und kleinen Parks, die
Alleen mit ihrem dichten Blätterdach, die quirligen Wohnquartiere und
den endlosen Strom der Motorräder bestaunt. Die Stadt- und
Wirtschaftsentwicklung von Hanoi steht an einem Scheideweg. Wie
kann sich Hanoi als eine moderne Metropole im globalen Wettbewerb
positionieren, ohne ein reiches kulturelles und städtebauliches Erbe
preiszugeben? Die Stadt muss den gestiegenen Wohnraumansprüchen
ihrer Bevölkerung gerecht werden, sie muss einen steten Zustrom von
Zuwanderern aus den ländlichen Gebieten verkraften, ihre immensen
Verkehrsprobleme bewältigen und nicht zuletzt für internationale
Investoren und wissensbasierte Industrien und Dienstleistungen
attraktiv sein. Hanoi steht vor der Herausforderung im globalen
Wettbewerb auf seine Einzigartigkeit zu setzen, statt sie in die
Waagschale zu werfen.
Dr. Michael Waibel forscht, lehrt und leitet Projekte zur
Stadtentwicklung am Institut für Geographie der Universität Hamburg.
Anfang 2014 hat er bereits zusammen mit Henning Hilbert von der
Vietnamesisch-Deutschen Universität (VGU) das Fotobuch “TP. Hồ Chí
Minh: MEGA City veröffentlicht, welches auf ein sehr großes Interesse
gestoßen ist und bereits nach kurzer Zeit vergriffen war.
Die nunmehr zweite Publikation dieser Serie in einem attraktiven Coffee
Table Book-Format, veröffentlicht in drei Sprachen (deutsch, englisch
und vietnamesisch), illustriert auf über 600 Bildern die vielseitigen
Facetten von Hanois jüngerer Stadtentwicklung - aus der
Vogelperspektive ebenso wie in Porträts ihrer Bewohner. Zusätzlich zu
den visuellen Eindrücken enthält diese Publikation einige Essays von
Einwohnern Hanois. Ihre persönlichen Ansichten zeichnen ein
vielfältiges, aber in der Gesamtschau vielleicht auch ein vollständiges
Bild der Hauptstadt. Es soll ein breites, interessiertes Publikum
angesprochen werden. Beide Publikationen gründen sich auf viele Jahre
wissenschaftlicher Arbeit in Vietnam seit den späten 1990er Jahren,
u.a. gefördert durch das deutsche Bildungs- und
Forschungsministerium (BMBF) im Rahmen der Initiative „Forschung
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für die nachhaltige Entwicklung der Megastädte von Morgen“ ,
sowie auf mehrere Konferenzen in Zusammenarbeit mit dem GoetheInstitut. Ermöglicht wurde die Publikation durch eine Reihe von
Partnern, Firmen und Institutionen.

Exchange Fund (CDEF)

Während der Präsentationsveranstaltung erläutert der Herausgeber Dr.
Michael Waibel die Publikation “Hà Nội: CAPITAL City“ und die
Motivation dahinter. Darüber hinaus stellt Henning Hilbert die zweite
aktualisierte Auflage des Bildbandes “TP. Hồ Chí Minh: MEGA City” vor.
Einen eher wissenschaftlicheren Input gibt hingegen Dr. Hung Do
Phu, Dekan an der Fakultät für Stadtplanung an der Universität für
Architektur in Ho Chi Minh City, der über Herausforderungen für
nachhaltige Stadtentwicklung in Vietnam vortragen wird.

Deutsche Botschaft Hanoi

Beide Bücher können zum Sonderpreis am Ende der Veranstaltung
käuflich erworben werden, außerdem werden je zwei Exemplare verlost
– mit etwas Glück können Sie also Ihr persönliches Exemplar mit nach
Hause nehmen. Auch werden einige ausgewählte Fotos, welche die
jüngere Stadtentwicklung von Hanoi illustrieren, gezeigt.

Internationale Deutsche
Schule HCMC (IGS)

British Council in Vietnam
Delegation of the European
Union to Vietnam
Deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit
Vietnam
EUNIC
Hanoi Grapevine
Institut Français de Hanoï
- L'Espace

Programm
Kurzfilm “Hà Nội: CAPITAL City“ zur Einführung
Begrüßung
Vertreter des Goethe-Instituts in Vietnam
Vietnam: Herausforderungen für nachhaltige Stadtentwicklung
Fachvortrag von Dr. Hung Do Phu, Dekan an der Fakultät für
Stadtplanung an der Universität für Architektur in Ho Chi Minh City
Hintergründe und Ziele der Publikation “Hà Nội: CAPITAL City“
Herausgeber Dr. Michael Waibel, Universität Hamburg
Vorstellung der zweiten aktualisierten Auflage der Publikation “TP.
Hồ Chí Minh: MEGA City“
Co-Herausgeber Henning Hilbert, Vietnamesisch-Deutsche
Universität
Verlosung von je zwei Publikationen: “Hà Nội: CAPITAL City“ und
der 2. Auflage von “TP. Hồ Chí Minh: MEGA City“
Vertreter von AUDI Vietnam
Begehung der Foto- und Posterausstellung “ Hà Nội: CAPITAL City”
und Empfang

Veranstaltungsdauer: etwa 90 Minuten. Sprachen: Englisch /
Vietnamesisch.
Bibliographische Angaben:
Waibel, M. (Hrsg.) (2015) Hà Nội: CAPITAL City. Sách ảnh / Fotobuch /
Photo Book. 1. Auflage. Fine Art Publishing House, Hanoi, Vietnam, 308
S. ISBN 978-604-78-1965-2.
Waibel, M. & H. Hilbert (Hrsg.) (2015) TP. Hồ Chí Minh: MEGA City.
Sách ảnh / Photo Book. 2. aktualisierte Auflage. Buchreihe PAZIFIK
FORUM der Arbeitsgemeinschaft für Pazifische Studien; Band 15. Fine
Art Publishing House, Hanoi / Vietnam, 208 S. ISBN:
978-604-78-2038-2.
Der Hanoi-Bildband wird offiziell empfohlen von folgenden
Institutionen:
Vietnamesische Agentur für Stadtentwicklung am Bauministerium
(VUDA)
Stadtplanungsinstitut Hanoi (HUPI)
Hanoi Universität für Architektur (HAU)
Institut für Tropische Architektur (ITA-HAU)
Vietnamesisch-Deutsche Universität (VGU)
Institut des Métiers de la Ville de Hanoi (IMV)
HanoiKultour Co., Ltd
Arbeitsgemeinschaft für Pazifische Studien (APSA e.V.)

Die Publikation „Hà Nội: CAPITAL City“ wurde gefördert durch:
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Die zweite Ausgabe der Publikation “TP. Hồ Chí Minh: MEGA CITY“
wurde gefördert durch:
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