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Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng giới thiệu Thư mục Tạp chí Kiến trúc số 287,
tháng 3 năm 2019.
1. Hành lang xanh sông Nhuệ: Cơ hội và thách thức trong sự phát triển của quận
Nam Từ Liêm/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 38 – 40
Tóm tắt: Thiên nhiên đã tạo nên một dấu ấn cảnh quan quan trọng trong quận Nam Từ
Liêm, đó chính là dòng sông Nhuệ. Với chiều dài hơn 8km, dòng sông Nhuệ như một dải
lụa mềm mại, nối từ sông Hồng, qua quận Bắc Từ Liêm, ôm lấy cả một dải đất phía Tây
đô thị cũ, qua quận Hà Đông, Thanh Trì đổ xuống phía Nam Hà Nội, đến Hà Nam và nối
với sông Đáy, sông Châu Giang, sông Hồng. Việc phát triển Hà Nội ở rộng ra phía Tây
đã tạo ra một cơ hội để đưa các con sông lọt vào nội đô, góp phần tạo nên bản sắc cho
một đô thị sông, hồ rất đặc trưng của Hà Nội. Trong đó sông Nhuệ đã mang lại cho quận
Từ Liêm một cơ hội để xây dựng một quận mới có cảnh quan đặc trưng của dòng sông và
hành lang xanh trong đô thị.
Từ khóa: Hành lang xanh; Sông Nhuệ; Quận Nam Từ Liêm
2. Không gian kiến trúc đô thị quận Nam Từ Liêm: Dấu ấn và triển vọng/ Nguyễn
Tất Thắng// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 45 – 48
Tóm tắt: Nam Từ Liêm là một “Đô thị trẻ” so với các đô thị hành chính quận, huyện
khác của Hà Nội nhưng có tốc độ đô thị hóa hết sức nhanh. Việc nghiên cứu, đánh giá
cũng như phân tích những tiềm năng, lợi thế, hạn chế và định hướng cho quy hoạch xây
dựng và phát triển kiến trúc đô thị của quận Nam Từ Liêm không những nhận diện được
những giá trị, thành tựu, dấu ấn đạt được, mà còn tìm ra những bài học kinh nghiệm để
định hướng cho sự phát triển, đồng thời cũng là bài học kinh nghiệm cho các đơn vị hành
chính khác được tái thiết lập hoặc nâng cấp đô thị trong tương lai.
Từ khóa: Kiến trúc đô thị;Quy hoạch đô thị; Quận Nam Từ Liêm
3. Phát huy giá trị kinh tế của di sản đô thị thời Pháp thuộc trong phát triển đô thị
Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh/ Nguyễn Quốc Tuân// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019
.- Tr. 66 – 73
Tóm tắt: Trong quá trình phát triển và hiện đại hóa đô thị , tại hai thành phố lớn nhất cả
nước, Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, trong một số trường hợp đã ưu tiên cho các mục tiêu
phát triển trước mắt hơn là duy trì lâu dài quỹ di sản kiến trúc – đô thị. Thời gian vừa qua

đã dấy lên nhiều cuộc tranh luận về những gì chúng ta đã và sẽ thực hiện với nhiều công
trình kiến trúc được xem là di sản đô thị. Từ những tranh luận kéo dài gữa những người
ủng hộ, bảo vệ, kiên quyết giữ di sản, với những nhà quản lý/ nhà đầu tư muốn tạo ra
nhiều cơ hội phát triển kinh tế hơn từ việc thay thế một phần, hoặc phá bỏ những di sản
này, đã cho thấy những góc nhìn và quan điểm khác nhau. Khi chúng ta không có cùng
một hệ quy chiếu về giá trị, sẽ rất khó để xác lập những luận cứ khoa học để thuyết phục
và chứng minh cho tính đúng đắn của giải pháp sau cùng. Trong bài viết này, tác giả
muốn làm rõ hơn cách nhìn di sản đô thị dưới góc độ giá trị kinh tế, bởi những tác động
tới di sản đô thị gần đây chủ yếu cũng vì lý do kinh tế. Bài viết mong muốn tham góp
một cách nhìn thực tế hơn về di sản đô thị dưới những tác động chằng chéo qua nhiều
bên/ nhiều nhóm cộng đồng có lợi ích không giống nhau. Tác giả lựa chọn di sản kiến
trúc Pháp tại Hà Nội và Tp. HCM để phân tích vai trò và giá trị kinh tế của di sản, nhìn
nhận di sản đô thị dưới góc độ giá trị kinh tế. Đây là nhóm di sản phong phú, đa dạng, có
giá trị vật chất và giá trị sử dụng cao, có vai trò quan trọng trong quỹ di sản đô thị của hai
thành phố.
Từ khóa: Giá trị kinh tế; Di sản đô thị; Phát triển đô thị
4. Khái niệm về cấu trúc không gian bao che kiến trúc và cấu trúc không gian mặt
đứng nhà phố/ Phạm Thanh Tra// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 76 – 80
Tóm tắt: Nội dung bài viết tập trung vào việc giới thiệu về cấu trúc không gian bao che
kiến trúc để làm rõ thêm một khái niệm về cấu trúc không gian mặt đứng (KGMĐ) nhà
phố, định nghĩa các thành phần cơ bản trong cấu trúc KGMĐ nhà phố, bao gồm không
gian phương đứng, không gian phương ngang và các thành phần cấu trúc chi tiết. Ngoài
ra, bài viết cũng sơ bộ nêu lên các ảnh hưởng của KGMĐ đến điều kiện tiện nghi vi khí
hậu trên trong công trình.
Từ khóa: Cấu trúc không gian bao che kiến trúc; Cấu trúc không gian mặt đứng nhà phố
5. Đồ án “We are what how we eat” – Giải thưởng quốc tế của sinh viên kiến trúc
Việt Nam/ TCKT// Tạp chí Kiến trúc .- Số 287 .- 3/2019 .- Tr. 81 – 83
Tóm tắt: Chủ đề năm nay của cuộc thi Urban Meal Mine (London) là “New Covent
Wholesale Maket, London” (tạm dịch: “Chợ đầu mối kiểu mới ở London”). Trong rất
nhiều bài dự thi được gửi về, BTC đã chọn lựa và tuyên bố những bài đạt giải vào ngày
10/1/2019. Và một trong ba bài dự thi giành vị trí cao nhất của cuộc thi đã thuộc về một
đại diện đến từ Việt Nam, với dự án mang tên “We are what how we eat”. Đó chính là đồ
án dự thi tâm huyết của nhóm sinh viên trường Đại học Kiến trúc Hà Nội: Đinh Công
Đạt, Trần Hùng, Phùng Cao Minh và GVHD: TS.KTS Phạm Trung Hiếu..
Từ khóa: Giải thưởng quốc tế; Sinh viên Việt Nam; Đồ án kiến trúc

Trung tâm Thông tin Thư viện

