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  Sưu tầm & Giới thiệu

 

Khởi tố, ra lệnh
tạm giam đối
với cả 10 đối
tượng trong
băng nhóm
Minh “sâm”

 

 

Đọc danh ngôn
nổi tiếng bằng
tranh minh họa
hài hước

 

 

13 tác giả nữ
từng đoạt Nobel
Văn học  

 

Bí quyết dạy
con qua những
bữa cơm của
nhà sử học
Dương Trung
Quốc

 

 
  Tìm kiếm theo tên sách

 

 

  Thời sự xuất bản 30/3/2016

Ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” của TS Michael
Waibel

Ngày 29/3, tại Viện Goethe Việt Nam (số 56-58 Nguyễn Thái Học, Hà
Nội) đã diễn ra lễ ra mắt sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” (Đà Nẵng
– Coastal City) của tác giả Michael Waibel .

Đây là cuốn sách ảnh thứ ba của Michael Waibel với nội dung về các đô
thị lớn ở Việt Nam. Trước đó, ông đã xuất bản hai cuốn sách có nhan đề
“Mega City  –  TP Hồ  Chí  Minh” (2014)  và “Hà Nội  -  Capital  City”
(2015).  Cuốn sách “Hà Nội  -  Capital  City” đã nhận giải  thưởng Bùi
Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội” trong hạng mục “Tác phẩm hay nhất”
năm 2015.

Bìa sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển (Đà Nẵng – Coastal City)

Chủ biên, Tiến sỹ  Michael Waibel là nhà nghiên cứu, trưởng dự án Đô
thị hóa tại khoa Địa lý trường Đại học Humburg. Ông phụ trách nhiên
cứu nhiều dự án phát triển đô thị tại Việt Nam. Trong các cuốn sách về
đô thị Việt Nam đã thực hiện, bên cạnh vai trò chủ biên, ông cũng là tác
giả phần lớn hình ảnh. 

Cuốn sách ảnh “Đà Nẵng – thành phố biển” ghi nhận lại một cách trực
quan những thay đổi đô thị gần đây của thành phố biển Đà Nẵng, một
trung tâm kinh tế năng động nhất của miền Trung Việt Nam. Tác phẩm
này cũng đem đến các góc nhìn khác nhau về  những di sản văn hóa
phong phú được khám phá ở các khu vực lân cận như Hội An, Huế. Nội
dung và hình thức của cuốn sách này được xây dựng dựa trên thành công
của hai cuốn sách ảnh “Mega City – TP Hồ Chí Minh” (2014) và “Hà
Nội - Capital City” (2015).

Tác giả - TS Michael Waibel đang giới thiệu về cuốn sách

Cuốn sách ra đời là kết quả nghiên cứu khoa học nhiều năm tại Việt Nam
của tác giả được 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. 

Đây là một ấn phẩm công phu, quy mô, có khổ in 30x30cm, 300 trang
với 5 chương, hơn 600 hình ảnh, 8 bài thuyết trình với sự đóng góp của
hơn 30 thành viên, được diễn giải bằng 3 ngôn ngữ: Việt, Anh, Đức, 13
tổ chức trong hội đồng phê chuẩn. Tác giả, TS Michael Waibel cho biết,
ông cùng các cộng sự đã thực hiện trong vòng 1 năm.

Qua năm chương sách, các tác giả đã tiếp cận thành phố từ nhiều góc độ
về những chủ đề khác nhau. Chương đầu tiên, là cái nhìn ngoạn mục từ
trên cao xuống; ở một chương khác các tác giả giới thiệu  một số công
dân thành phố Đà Nẵng, Hội An và Huế, cho độc giả biết về môi trường
sống riêng tư của họ, cũng như chia sẻ đôi nét cụ thể về cuộc sống của
họ.

Chủ biên, Tiến sỹ  Michael Waibel là nhà nghiên cứu, trưởng dự án Đô thị hóa tại khoa Địa
lý trường Đại học Humburg.

Chương “Thay đổi theo Thời gian” minh họa những chuyển mình lớn lao
của thành phố 25 năm qua. Với trên 600 hình ảnh, độc giả sẽ được khám
phá nhiều góc cạnh khác nhau của các thành phố miền Trung Việt Nam.
Ngoài các hình ảnh minh họa trực quan, ấn phẩm này còn đăng một số
bài tiểu luận của cư dân địa phương. 

Cũng trong buổi lễ ra mắt sách tại Viện Goethe, còn có sự hiện diện của
ThS. KTS Cao Giang Nam, giảng viên Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Ông
đã có buổi thuyết trình về sự hình thành và phát triển của thành phố Đà
Nẵng trong lịch sử và những định hướng tương lai.

Trước đó một ngày, ngày 28/3/2016, TS Michael Waibel cùng nhóm thực
hiện cuốn sách “Đà Nẵng – thành phố biển” cũng tổ chức lễ ra mắt sách
tại thư viện Thành phố Đà Nẵng./.

Hà Thành (VOV)
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Bài tiếp theo

Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị làm "sách vàng sáng tạo VN"  ( 30/3/2016 )

Hội sách Mùa Xuân tại Hà Nội: 5.000 đầu sách đồng giá 5 ngàn hoặc giảm giá 50%  (
30/3/2016 )

Hội sách Mùa xuân 2016 thu hút giới trẻ  ( 30/3/2016 )

35 năm làm sách đàng hoàng  ( 30/3/2016 )

Rộn ràng hội sách  ( 30/3/2016 )

Giải hạn sách  ( 30/3/2016 )

Hội sách TPHCM lần 9 đạt một triệu lượt bạn đọc, doanh thu 50 tỷ đồng  ( 30/3/2016 )

Hội sách TPHCM lần thứ 9: Dấu ấn của sự chuyên nghiệp   ( 30/3/2016 )

'Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh' đoạt giải sách được bạn đọc yêu thích  ( 30/3/2016 )

Hội sách TP HCM bị ô nhiễm tiếng ồn  ( 30/3/2016 )

Bài trước

Độc đáo mô hình “Chuyến xe tri thức” về xã biên giới, vùng sâu  ( 1/4/2016 )

Thư viện điện tử lấn át thư viện truyền thống  ( 1/4/2016 )

Biên tập viên: Thị phi quanh tấm thẻ hành nghề  ( 1/4/2016 )

Những chuyện thú vị ở Hội sách TPHCM  ( 1/4/2016 )

Ba cuốn từ điển độc bản được đấu giá gần 300 triệu đồng  ( 1/4/2016 )

Hợp tác xuất bản cuốn sách "Gia tộc Tổng thống V.V. Putin" sang tiếng Việt  ( 31/3/2016 )

Nhà Xuất bản CAND phối hợp với Chi hội Nhà văn Công an tổ chức cuộc thi viết tiểu
thuyết, truyện và ký mang tên "Cây bút vàng" lần thứ 3, giai đoạn 2015 - 2017  (
31/3/2016 )

Khai mạc Trại sáng tác VNQĐ tại Đà Nẵng  ( 31/3/2016 )

Những cuốn sách tiếp thị hay nhất mọi thời đại  ( 31/3/2016 )

Sách Trung Quốc: lo từ online đến sách in  ( 31/3/2016 )
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Nhà Xuất bản CAND phối hợp ...  
Hành trình ly kỳ của cựu ...  
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trở ...  
Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì ...  
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  Tiêu điểm

 

Hội nghị chuẩn bị
cho Đại hội Đảng bộ
Công an Trung ương
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'Thư gửi đứa trẻ chưa
từng sinh ra' nhìn
thẳng vào nạn phá
thai

 

 

Học viện An ninh
nhân dân đón nhận
danh hiệu Anh hùng
lực lượng vũ trang
nhân dân thời kỳ
kháng chiến chống
Mỹ, cứu nước
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sách Hà Nội
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BAN GIÁM ĐỐC NHÀ XUẤT BẢN:
Giám đốc - Tổng Biên tập: Đại tá, Nhà văn NGUYỄN HỒNG THÁI

Các Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập:
Đại tá, ThS. MÃ DUY QUÂN – Đại tá NGUYỄN QUỐC TUẤN
Đại tá NGUYỄN HỮU PHÚC - Trung tá TRẦN CAO KIỀU

BAN BIÊN TẬP WEBSITE:
Nguyễn Quang Hà Anh (Phó Trưởng phòng; Điện thoại: 0922 966 888; Email: haanhnq@yahoo.com.vn);

Nguyễn Việt Hoàng (Thường trực Biên tập; Điện thoại: 0936 448 492; Email: hoangnxbcand@gmail.com);
Nguyễn Hoàng Yến (Điện thoại: 0934 868 586; Email: hoangyen_nxbcand@gmail.com);

 

Thời sự xuất bản

An ninh - Trật tự

Tác phẩm và dư luận

Nhân vật - Sự kiện

Chân dung tác giả

Tủ sách
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Nguyễn Thị Thu Hoài (Điện thoại: 0986 556168; Email: thuhoaint82@gmail.com);
Nguyễn Tường (Chi nhánh phía Nam; Điện thoại: 090 838 1505; Email: thientuongkhds@yahoo.com)

LIÊN HỆ PHÁT HÀNH CÁC ẤN PHẨM:
Vũ Anh Minh (Phó Trưởng phòng; Điện thoại:  0916 826 776; Email: sach.cand@gmail.com)

Đia chỉ: 92 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội & 283 Điện Biên Phủ, quận 3, TP. HCM; ĐT: 069.42968; Email: xuatbancongan@gmail.com
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