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6 liên quan

! Gốc

Ngày 10/12, tại Trường ĐH Văn Lang đã khai mạc triển lãm ảnh 'Việt
Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị' và gặp gỡ, giao lưu với TS
Michael Waibel – nhà địa lý học, chuyên gia lĩnh vực Quy hoạch đô thị
(Trường ĐH Hamburg – Đức).
#

VIDEO

TS Michael Waibel giới thiệu về bức ảnh ông chụp khu vực cảng Ba Son
năm 2003 và năm 2019
Chương trình mang chủ đề “Chuyển hóa đô thị trong bối cảnh biến đổi khí
hậu” do Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (CRUS) phối hợp với Trường
ĐH Văn Lang (VLU) tổ chức.
Tham gia chương trình, TS Michael Waibel và các chuyên gia, nhà nghiên
cứu đầu ngành trong lĩnh vực môi trường của VLU chia sẻ, thảo luận về
các tác động của chuyển đổi đô thị; các vấn đề di dân ở các khu vực
thành thị ảnh hưởng đến khí hậu, tác động đến môi trường đô thị; đồng
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thời đưa ra các ý tưởng nghiên cứu và ứng dụng giải quyết vấn đề ứng
phó biến đổi khí hậu trong quá trình chuyển hóa đô thị.
#

QUÂN KHU 5 TIẾP TỤC PHÁT HUY
PHẨM CHẤT BỘ ĐỘI CỤ HỒ
Quốc Hội TV 10 phút

Cháy lớn tại chợ Phước Long, Bạc Liêu
VNEWS 11 phút 10 liên quan

Khu vực triển lãm ảnh “Việt Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị”.
Bên cạnh đó, triển lãm trưng bày 40 bức ảnh “Việt Nam trong quá trình
chuyển hóa đô thị” của TS Michael Waibel, về sự thay đổi của Việt Nam
trong vòng hơn 10 năm qua nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về
biến đổi khí hậu, giúp người thưởng lãm, đặc biệt là giảng viên và sinh
viên củng cố, tiếp cận và cập nhật thông tin ứng phó với biến đổi khí hậu.
#

TS Michael Waibel giới thiệu lịch sử một số bức ảnh ông chụp TPHCM
Với những bức ảnh chụp cùng một địa điểm nhưng có khoảng cách thời
gian hơn 10 năm TS Michael Waibel đưa người xem tìm về ký ức về một số
khu vực trước đây của các TP như: TPHCM, Đà Nẵng..., đồng thời cũng
cho thấy sự phát triển của các đô thị với bức ảnh mới chụp trong năm
2019.
Theo TS Michael Waibel, Việt Nam đã có sự phát triển đáng kinh ngạc qua
từng bức ảnh. Tuy nhiên, TS Michael Waibel cũng cho rằng, đối với vấn đề
phát triển bền vững của các đô thị thì cần phải có cái nhìn đa chiều. Đồng
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thời ông cũng lưu ý, bên cạnh sự phát triển của các đô thị thường kèm
theo sự biến mất của những công trình kiến trúc cổ.
Đặc biệt khi giới thiệu về một số công trình kiến trúc có bề dày lịch sử của
TPHCM như cảng Ba Son, ông lấy làm tiếc và buồn vì theo sự phát triển
của đô thị công trình có kiến trúc đẹp này đã không còn tồn tại mà thay
vào đó là những tòa nhà hiện đại.
#

PGS.TS Lê Thị Kim Oanh - Trưởng khoa Công nghệ VLU phát biểu tại buổi
giao lưu
TS. Michael Waibel là nhà địa lý học, chuyên gia trong lĩnh vực Quy hoạch
đô thị (Trường ĐH Hamburg – Đức). Ông có gần 30 năm kinh nghiệm
nghiên cứu về các đô thị và đặc biệt quan tâm đến TPHCM trong bối cảnh
biến đổi khí hậu. Trong 30 năm, TS Michael Waibel đã thu thập rất nhiều tư
liệu về sự thay đổi của đô thị TPHCM, kết tinh trong triển lãm ảnh “Việt
Nam trong quá trình chuyển hóa đô thị” tổ chức tại Trường ĐH Văn Lang
từ ngày 10 - 17/12/2019.
Công Chương
Michael Waibel / ĐH Văn Lang / Địa Lý Học / Cảng Ba Son / Góc Nhìn /

)

Lê Thị Kim Oanh / Triển Lãm Ảnh / Quy Hoạch Đô Thị / Biến Đổi /
Biến Đổi Khí Hậu / Chuyển Hóa / Công Trình Kiến Trúc / Sự Thay Đổi /
Sự Phát Triển / Người Đức / PGS.TS / Thưởng Lãm / Tiến Sĩ / Kết Tinh / Di Dân
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TIN KHÁC
Hội thảo về vai trò của đại học trong cách mạng
công nghiệp 4.0
GD&TĐ 5 giờ 2 liên quan

Phần Lan giúp Việt Nam xây dựng Thành phố
không phát thải khí nhà kính
VietnamPlus 3 giờ 3 liên quan

Đừng để người chuyển giới mãi vô hình
Hải Quan 1 giờ 2 liên quan

TIN NÓNG
Iran trình diễn robot cử động và giao tiếp như
người
Zing 18 phút

Giải trí với K+ Data của MobiFone cùng kho
phim, video clip đặc sắc
CAND 1 giờ

Robot giao hàng tự động tăng gần 50% trong 5
năm tới
NCĐT 55 phút

Thực hư smartphone Xiaomi biến thành cục gạch
vì đổi hình nền
CAND 55 phút

Loạt smartphone chơi game tốt, giá dưới 5 triệu
đồng
Zing 2 giờ

Hơn 2,4 triệu ô tô sản xuất từ sau năm 2008 phải
đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới
Tin Tức TTXVN 1 giờ

TIN MỚI
S-400 chứng minh có thể diệt tên lửa ICBM
Doanh Nghiệp 36 phút

4 von 5

16.12.19, 15:43

Biến đổi đô thị Việt Nam qua góc nhìn của Tiến sĩ người Đức -...

https://baomoi.com/bien-doi-do-thi-viet-nam-qua-goc-nhin-cua-t...

Nhập nội dung tìm kiếm

%

IPhone 11 Pro • Bộ Nhớ Trong • Exynos 9611 • Mac Pro • Super AMOLED • Macro • IPhone 11 Pro Max • SAP ERP • Huawei • SAP S/4HANA •
Galaxy A51 • Trí Thông Minh Nhân Tạo • ThinkPad X1 Yoga Gen 4 • IPhone 11 • Việt • F/2 • Facebook • Độ Phân Giải • Website • Apple •
Internet • Trung Tâm Dữ Liệu • Chrome 79 • Chip • Xiaomi • Galaxy Note 10 • IOS • OPPO • Cloud • Samsung • Công Nghệ Thông Tin •
GROUP • Galaxy Fold • Online • Mobifone • SAP • Rô-bốt • Samsung Galaxy A51 • Phần Mềm • Google Android • Google •
Máy Tính Xách Tay • Server • Iphone • An Toàn Thông Tin • Microsoft • Mô Đen • AZURE • SAP HANA Enterprise Cloud • PAYOO • Galaxy S11
• ThinkPad X1 Carbon Gen 7 • Intel Core Thế Hệ 10 • 5G • Data • Microsoft Azure • 4G • Password • Vi Xử Lý • Smartphone

5 von 5

PHIÊN BẢN KHÁC

LIÊN HỆ

Báo Mới APPS

Giới thiệu

Báo Mới BÓNG ĐÁ

Điều khoản sử dụng

Báo Mới TỔNG HỢP

Quảng cáo

Giấy phép số 1818/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 05/05/2017
Đơn vị chủ quản: Công ty Cổ phần Công nghệ EPI * Chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Tùng
Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Báo Sinh Viên VN, D29 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: (024) 3-212-3232, số máy lẻ 2947. contact.baomoi@epi.com.vn
BÁO MỚI tổng hợp và sắp xếp các thông tin tự động
bởi chương trình máy tính

16.12.19, 15:43

