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Trong các ngày 28, 29/3 tới đây, lễ ra mắt cuốn sách ảnh về thành phố biển Đà Nẵng của một
tác giả người Đức sẽ được tổ chức lần lượt tại TP Đà Nẵng và Thủ đô Hà Nội.

Sách ảnh "Đà Nẵng: Thành phố biển".
Trong mắt của nhà nghiên cứu người nước ngoài, tiềm năng phát triển cũng
như vấn đề qui hoạch của Đà Nẵng được nhìn nhận ở nhiều khía cạnh khác
nhau.
Với hơn 600 bức ảnh, cuốn sách ảnh “Đà Nẵng: Thành phố biển” của Michael
Waibel minh họa những góc nhìn đa dạng về sự phát triển gần đây nhất của
Đà Nẵng – từ những bức ảnh toàn cảnh tới khắc họa chân dung của cư dân.
Cuốn sách cũng nhấn mạnh thành công của Đà Nẵng chính là câu chuyện
phát triển một làng chài thành một thành phố sinh thái.

Một góc Đà Nẵng.
Thêm nữa là cuốn sách còn tập hợp những bài viết cảm tưởng của cư dân
của Đà Nẵng, Hội An và Huế về thành phố yêu quý của mình. Cuốn sách ra
đời là kết quả nghiên cứu khoa học nhiều năm tại Việt Nam của tác giả được
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sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và nghiên cứu 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 trên cơ sở kết quả nhiều hội thảo hợp tác cùng Viện Goethe.
Chủ biên cuốn sách TS Michael Waibel - nghiên cứu, giảng dạy và phụ trách
nhiều dự án về phát triển đô thị tại Viện nghiên cứu Địa lý của Trường 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“. Năm 2015
ông xuất bản tiếp cuốn thứ hai về Hà Nội: “Hà Nội: CAPITAL City”. Tháng 9
năm 2015, cuốn sách này đã được trao giải thưởng “Bùi xuân Phái – Vì tình
yêu Hà Nội” trong hạng mục “Tác phẩm hay nhất”.

Cuốn sách ảnh khổ lớn, đầy ấn tượng về Đà Nẵng lần này được ấn hành bằng
3 thứ tiếng (Đức, Anh và Việt). Như vậy cho đến nay tác giả người Đức này đã
hoàn thiện bộ ba cuốn về 3 thành phố lớn của Việt Nam.
Vi Cầm

Đà Nẵng

Sách ảnh

Thành phố biển

0

Tin liên quan

48 điểm vướng mắc tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng
Ngãi
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Gấp rút cải thiện môi trường kinh doanh
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Trình diễn áo dài kết hợp thư pháp, âm nhạc

Tuần lễ tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Đường sách TP
HCM

GS Hà Văn Cầu- 'Cây đại thụ' của sân khấu chèo đã ra đi

Cửa Lò mở nhiều tuyến mới tại mùa du lịch 2016

Trên kệ sách tuần này

Tin cũ hơn

10 ngày du lịch Hạ Long

Âm nhạc vì trẻ tự kỷ
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Giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ 11: Tôn vinh nhiều
nghệ sĩ trẻ
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