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Excerpt from greeting of the Director of Goethe Institute Vietnam, Dr. Almuth Meyer-Zollitsch:
Welcome to Ho Chi Minh City, the vibrant economic metropolis and biggest city of Vietnam, which recently emerged as the country’s first mega city. Now, Ho Chi Minh City stands head to head with other mega cities such as New Dehli, São Paulo or Mexico
City. Ho Chi Minh City is rapidly changing against the backdrop of globalization, but has preserved an almost rural character in
many of its small alleys. For many people, the mega city is a place of hope for a better future, a small share of new welfare. Can
these dreams be fulfilled if the number of inhabitants continues to rise by millions and climate change is flooding entire city
districts?
This book invites the reader on a journey through the familiar and lesser-known aspects of this fascinating city to witness its
vibrancy and dynamism. Allow yourself to be taken by endless stream of traffic, which while chaotic, barrels forward, just like
the city of Ho Chi Minh itself.
Trích dẫn lời chào, TS. Almuth Meyer-Zollitsch, Viện Trưởng Viện Goethe Việt Nam:
Chào mừng các bạn đến với TP. Hồ Chí Minh, thủ đô kinh tế sôi động nhất và thành phố lớn nhất Việt Nam. TP. Hồ Chí Minh đã trở
thành đại đô thị đầu tiên của Việt Nam và do đó có thể sánh cùng các đại đô thị khác như New Delhi, São Paulo và thành phố Mexiko-City. Cùng với quá trình toàn cầu hóa, TP. Hồ Chí Minh đã thay đổi một cách nhanh chóng - tuy nhiên, ở rất nhiều nơi, nhiều hẻm
nhỏ, đời sống vẫn còn giữ nguyên nếp sống làng quê. Đối với rất nhiều người, đại đô thị là miền đất hứa hẹn một tương lai tốt đẹp
hơn, một cuộc sống mới sung túc. Nhưng liệu những giấc mơ này có thể được thực hiện khi số dân của thành phố tăng lên một vài
triệu và biến đổi khí hậu đã làm cho một phần thành phố thường xuyên ngập trong nước?
Cuốn sách này muốn mời bạn cùng lướt qua những phần đã biết và chưa biết của thành phố hấp dẫn này và muốn để bạn cùng cảm
nhận sức sống mãnh liệt và năng động của nó. Bạn hãy cùng tham gia vào dòng chảy không ngừng của giao thông, có đôi chút lộn
xộn nhưng luôn tiến lên phía trước của TP. Hồ Chí Minh.

