ra mắt sách ảnh photo book launch

đà nẵng

28.03.2016,
19:00

thư viện thành phố
Municipal Library
46 bạch đằng
vào cửa tự do | free admission

từ làng cá cho đến thành phố sinh
thái: Thách thức đối với phát triển đô
thị bền vững - Sách ảnh do Michael
Waibel, Đại học Hamburg chủ biên.

From fishing village to eco-city:
Challenges of sustainable urban
development - Photo book by
Michael Waibel, Hamburg university.

Cuốn sách ảnh khổ lớn, đầy hấp dẫn giới
thiệu về sự phát triển đô thị gần đây của Đà
Nẵng được xuất bản bằng ba thứ tiếng (Đức,
Anh và Việt) với hơn 600 bức ảnh minh họa
gồm 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.

The impressive, large format photo book
introduces about Da Nang’s recent urban
development 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.

Trong buổi ra mắt cuốn sách này, Chủ biên
của cuốn sách, TS. Michael Waibel, Nhà
nghiên cứu và Trưởng dự án Đô Thị hóa tại
Khoa Địa lý Đại học Hamburg và ThS. Cao
Giang Nam, Giảng viên ĐHKT Đà Nẵng sẽ có
mặt và phát biểu.

The launch will be with editor Michael
Waibel, Senior researcher and project
leader in urbanism at the Department for
Geography of the University of Hamburg
and Cao Giang Nam, lecturer of Danang
University of Architecture.
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