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Ngày 23-03-2015
Đọc báo Pháp Luật Đời Sống
Phiên bản di động Đặt làm trang chủ

 Tìm kiếm

Đọc báo Pháp luật 24h, tin phap luat mới nhất

Tin tức
Chính trị
Sự Kiện
Thế Giới
Văn Hóa
Xã Hội
Tết nguyên đán Quý tỵ 2014

Xã Hội
Thế Giới
Đời Sống

Công sở
Cộng đồng mạng
Gia Đình
Giới trẻ
Sức Khỏe
Tình Yêu – Giới Tính

Kinh Doanh
Thị Trường
Tài Chính – Đầu Tư
Bất Động Sản
Doanh Nghiệp

Pháp luật
An ninh – Hình sự
Hồ sơ vụ án
Nghi án – Điều tra
Vụ án nổi tiếng
Tư vấn

Giáo dục
Tin giáo dục
Du học
Tuyển sinh 2014

Thể Thao
Bóng Đá
Buôn Chuyện

Công Nghệ
Xe
Sức Khỏe
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Giải Trí
Ngôi Sao
Thời Trang – Làm Đẹp
Ăn Chơi
Chuyện Lạ
Truyện Vui – Cười
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Ra mắt cuốn sách ảnh về quá trình đô thị hóa ở
Hà Nội
Pháp luật & Đời sống - 08/03/15 - 3:53 GMT+7

Một cuốn sách giới thiệu những hình ảnh đặc trưng của thủ đô
Hà Nội trên con đường trở thành một đô thị hiện đại vừa được ra
mắt.
Cuốn sách tái hiện những hình ảnh một thành phố bền vững, hòa nhập, cân bằng và thú vị từ nơi này đến
nơi khác chính qua đó thể hiện sự chuyển mình của một thành phố trong quá trình đô thị hóa. Bên cạnh
một thủ đô Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu thế phát triển toàn cầu là một Hà Nội nguyên sơ
với 36 phố phường với những khu dân cư mang đậm kiến trúc Pháp, nhiều quảng trường và công viên
nhỏ với các con phố rợp bóng cây. 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?

Buổi ra mắt cuốn sách “Hà Nội- Capital City”
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Cuốn sách được các nhà nghiên cứu Henning Hilbert và Michael Waibel cùng biên tập. Cuốn sách cho
thấy sự cảm nhận chuyên nghiệp về đô thị hóa với cái nhìn chân thực và đồng cảm mạnh mẽ với việc
bảo tồn các giá trị truyền thống ngàn năm tuổi của Hà Nội với vị thế là thủ đô hiện đại của Việt Nam.

Cuốn sách ảnh Hà Nội Capital City vừa được ra mắt tại viện Goethe Hà Nội. Cuốn sách được Audi Việt
Nam tài trợ. Với Audi, theo xu thế toàn cầu, các thành phố đều phát triển với tốc độ cực nhanh. Cuốn
sách Ha Noi Capital City minh chứng rõ ràng cho xu thế phát triển này đang diễn ra tại Việt Nam.
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Tin nóng

Màn “chào buồng giam” rùng rợn của tội phạm hiếp dâm

Tình thế oái oăm, chôn nhầm xác chồng

Những gã trai kiếm trăm triệu trên thân xác gái bán dâm

Bị làng đánh chết vì… “chém gió”

2 nam sinh bị kẻ “biến thái” giở trò đồi bại

Phút căng thẳng chờ bút phê dừng tiêm thuốc độc Hồ Duy Hải

Xử vụ TMV Cát Tường: Tường thất thần nghe vợ ‘vạch tội’
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