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Thách thức đối với phát triển đô thị bền vững. Sách ảnh do Michael
Waibel, Đại học Hamburg chủ biên.
Ai đến Đà Nẵng bằng máy bay sẽ có ấn tượng đầu tiên về bờ biển dài và uốn
lượn của thành phố: Một bãi cát trắng trải dài dường như vô tận ôm lấy biển
xanh thẫm trên đó có điểm những con tàu cá nhiều màu sắc. Sau một vòng
lượn, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế mới và lúc này đập vào mắt ta là
hình ảnh của một thành phố hiện đại với tòa nhà hành chính cao chọc trời với
những cơ sở thể thao rộng rãi, đường phố rộng thênh thang và rất nhiều cầu
bắc qua sông nối liền hai phần của thành phố. Thành công của Đà Nẵng có thể
nhìn thấy trải dài từ làng cá cho đến thành phố sinh thái, đằng sau đó là một
quy hoạch thành phố kiểu mẫu tạo điều kiện để phát triển năng động với một
hệ thống hạ tầng bền vững mang lại chất lượng cuộc sống cao cho cư dân.
„Phát triển xanh“, một ý tưởng chủ đạo – đã được thực hiện một cách mẫu
mực ở đây. Điều đó hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế cũng như là địa điểm mở
rộng các trường đại học và sức hấp dẫn về du lịch. Đối với việc bùng nổ du lịch
còn có cố đô Huế cận kề với khu lăng mộ vua chúa và công viên trù phú và
thành phố thương mại Hội An, có vẻ còn giữ nguyên sự cổ kính sẽ là một điểm
nhấn tiếp theo. So sánh cấu trúc đô thị giữa Hội An, Huế và Đà Nẵng cho ta
thấy sự phát triển của lịch sử nhiều trăm năm cho đến hiện tại. Như vậy, Đà
Nẵng, một trung tâm kinh tế, văn hóa ở miền trung Việt Nam chính là một động
lực quan trọng thúc đẩy đất nước tiếp tục phát triển năng động.
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TS. Michael Waibel nghiên cứu, giảng dạy và làm các dự án về phát triển đô thị
tại Viện nghiên cứu địa lý của Đại học Hamburg. Năm 2014 ông đã cùng
Henning Hilbert, giảng viên Trường đại học Việt –Đức (VGU) xuất bản cuốn
sách ảnh “TP. Hồ Chí Minh: MEGA City“ và năm 2015 cuốn “Hà Nội: CAPITAL
City”. Mới đây, tháng 9.2015 ông được nhận giải thưởng “Bùi Xuân Phái – Vì
tình yêu Hà Nội”- Giải thưởng cho “Tác phẩm xuất sắc nhất”.
Xuất bản phẩm lần thứ ba này được làm ở khổ nhỏ bằng ba thứ tiếng (Đức,
Anh và Việt) có hơn 600 bức ảnh minh họa sự phát triển đa dạng của thành phố
trẻ Đà Nẵng – các bức ảnh phong cảnh khổ rộng cũng như chân dung cư dân
thành phố. Bổ sung cho những ấn tượng thị giác là các bài viết của cư dân Đà
Nẵng, Hội An và Huế. Cuốn sách sẽ được giới thiệu với đông đảo công chúng
quan tâm đến sự phát triển của thành phố. Cuốn sách là thành tựu nghên cứu
nhiều năm, từ những năm 1990 đến nay, được nhiều tổ chức, trong đó có Bộ
giáo dục và nghiên cứu Đức (BMBF) hỗ trợ trong khuôn khổ sáng kiến “nghiên
cứu vì sự phát triển các siêu đô thị tương lai”, cũng như kết quả của nhiều hội
nghị hợp tác cùng Viện Goethe. Việc xuất bản được nhiều đối tác, công ty và tổ
chức tạo điều kiện.
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Trong buổi giới thiệu sách, “Đà Nẵng: Thành phố biển” (Đà Nẵng:COASTAL
City), Chủ biên, TS. Michael Waibel sẽ giới thiệu cuốn sách và ý tưởng sau đó.
Một giảng viên Đại học kiến trúc Đà Nẵng sẽ có một tham luận khoa học về
những thách thức đối với sự phát triển đô thị xanh ở Đà Nẵng.
Vào cuối buổi giới thiệu sách, hai cuốn sách sẽ được quay trúng thưởng. Nếu
có một chút may mắn, bạn có thể nhận được một cuốn sách để mang về.
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ảnh minh họa sự phát triển gần đây của Đà Nẵng, Hội An và Huế cũng được
giới thiệu.
Xuất bản phẩm này được AUDI Vietnam tài trợ.
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BOOK LAUNCH, EXPERT TALK

DA NANG: COASTAL CITY
EVENTS

29.03.2016, 7 pm
GOETHE-INSTITUT HANOI
56-58 Nguyen-Thai-Hoc-Str.
Ba Dinh
Hanoi

Challenges of sustainable urban development. Photo book by Michael
Waibel, Hamburg university.
Approaching Da Nang by plane, one immediately feels drawn to the long
curving coastline: a white sandy beach like an endless ribbon bordering the
deep blue of the sea with its colorful scattering of fishing boats. A wide curve,
and on the approach to the new international airport a view of the skyline of a
modern metropolis, with its striking high-rise city hall, generous sports facilities,
wide streets and numerous bridges that soar over the river. From fishing village
to eco-city is Da Nang’s success story in a nutshell.
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Behind this success lies consummate city planning which has succeeded in
harmonizing dynamic growth with an infrastructure designed for sustainability
and a high quality of life for its citizens. “Green growth”, a much-quoted
concept, is here implemented in exemplary fashion. This makes Da Nang not
only interesting for international investors but an expanding university city and a
tourist magnet as well. Another plus for the booming tourism is its proximity to
the ancient royal capital of Hue, with its imperial tombs surrounded by
parklands, and the trading town of Hoi An, which seems frozen in time. A
comparison of the urban structures of Hoi An, Hue and Da Nang thus spans
centuries of turbulent history reaching to the present day. Da Nang, the
powerhouse in the center of Vietnam, is poised to become an important driving
force for the further dynamic development of the entire country.
Michael Waibel is a senior researcher and project leader in urbanism at the
Department for Geography of the University of Hamburg. In 2014, he
co-published the photo book “TP. Hồ Chí Minh: MEGA City” together with
Henning Hilbert from the Vietnamese-German University (VGU) and in 2015 he
published the photo book “Hà Nội: CAPITAL City” which got awarded with the
“2015 Bùi Xuân Phái – For Love Hà Nội”-Award in the category “best works”.
The third book of this series introducing now about Da Nang’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 dynamic 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 local residents. 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 others 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-Institut has been organized, which
dealt with urban sustainability issues, green housing, green growth and most
recently with creative hubs and urban development.
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During the launching event the editor Michael Waibel will highlight the rationale
behind the photo book “Đà Nẵng: COASTAL City“. A more academic input will
be provided by a lecturer of Danang University of Architecture. He will give a talk
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The photo book can be purchased after the talk, and there will be two
complimentary copies of the book disbursed to the lucky winners of a draw.
Last but not least, a series of selected photos illustrating the recent urban
development of Vietnam’s most important coastal city will be exhibited.
The development of this photo book has been made possible by the exclusive
sponsorship of AUDI Vietnam.
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BUCHVORSTELLUNG, EXPERTENGESPRÄCH

DA NANG: COASTAL CITY
VERANSTALTUNGEN

29.03.2016, 19:00 Uhr
GOETHE-INSTITUT HANOI
56-58 Nguyen-Thai-Hoc-Str.
Ba Dinh
Hanoi

Herausforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Fotoband von
Michael Waibel, Universität Hamburg.
Wer sich Danang mit dem Flugzeug nähert, fühlt sich als erstes von der langen,
geschwungenen Küstenlinie angezogen: Ein weißer Sandstrand säumt als
endloses Band das tiefblaue Meer, auf dem sich Fischerboote bunt verteilen.
Eine weite Kurve, und beim Landeanflug auf den neuen internationalen
Flughafen fällt der Blick auf die Skyline einer modernen Metropole, mit dem
markanten Hochhaus der Stadtverwaltung, mit großzügigen Sportanlagen,
breiten Straßen und zahlreichen Brücken, die sich über den Fluss schwingen.
Vom Fischerdorf zur Eco-City, so lässt sich Danangs Erfolgsgeschichte auf den
Punkt bringen. Dahinter steht eine vorbildliche Stadtplanung, die es vermochte,
das dynamische Wachstum mit einer auf Nachhaltigkeit angelegten Infrastruktur
und einer hohen Lebensqualität für die Bürger in Einklang zu bringen. „Green
growth“, eine viel zitierte Leitidee – hier wird sie beispielhaft umgesetzt. Das
macht Danang gleichermaßen interessant für internationale Investoren wie auch
als expandierender Hochschulstandort und als Tourismusmagnet. Für den
boomenden Tourismus ist die Nähe zu der alten Residenzstadt Hue, mit ihren
von Parkanlagen umgebenen Kaisergräbern, und zur Handelsstadt Hoi An, in
der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint, ein weiterer Pluspunkt. Ein
Vergleich der urbanen Strukturen von Hoi An, Hue und Danang spannt den
Bogen über Jahrhunderte bewegter Geschichte hinweg bis in die Gegenwart.
Danang, das Kraftzentrum in der Mitte Vietnams, schickt sich somit an, ein
wichtiger Impulsgeber für die weitere dynamische Entwicklung des Landes zu
werden.
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Dr. Michael Waibel forscht, lehrt und leitet Projekte zur Stadtentwicklung am
Institut für Geographie der Universität Hamburg. 2014 hat er zusammen mit
Henning Hilbert von der Vietnamesisch-Deutschen Universität (VGU) das
Fotobuch “TP. Hồ Chí Minh: MEGA City“ veröﬀentlicht und 2015 die Publikation
“Hà Nội: CAPITAL City”. Letzterer wurde im September 2015 der “Bùi Xuân Phái
– Liebe zu Hà Nội”-Preis in der Kategorie “Beste Arbeiten” verliehen.
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Die nunmehr dritte 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
Danangs jüngerer Stadtentwicklung - aus der Vogelperspektive ebenso wie in
Porträts ihrer Bewohner. Zusätzlich zu den visuellen Eindrücken enthält diese
Publikation einige Essays von Einwohnern aus Danang, Hoi An und Hue. Es soll
ein breites, interessiertes Publikum angesprochen werden. Die Publikation
gründet 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 für die
nachhaltige Entwicklung der Megastädte von Morgen“, sowie auf mehrere
Konferenzen in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Ermöglicht wurde die
Publikation durch eine Reihe von Partnern, Firmen und Institutionen.
Während der Präsentationsveranstaltung erläutert der Herausgeber Dr. Michael
Waibel die Publikation “ Đà Nẵng: COASTAL City“ und die Motivation dahinter.
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der Universität für
Architektur von Danang geben, der über Herausforderungen für grüne
Stadtentwicklung in Danang sprechen wird.
Die Publikation kann am Ende der Veranstaltung käuflich erworben werden,
außerdem werden 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 Danang, Ho An
und Hue illustrieren, gezeigt.
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Die Publikation wurde ermöglicht durch die exklusive Unterstützung von AUDI
Vietnam.
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