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Thông báo Workshop quốc tế Bangkok-Hanoi 2018
Revitalizing Vietnamese Tube house – Hồi sinh Nhà ống Việt
Sau thành công của Workshop quốc tế Bangkok-Hanoi 2017 tổ chức tại Đại học
Kiến trúc Hà Nội và Đại học Chulalongkorn – Thái Lan . Tiếp nối chương trình, trong
tháng 10 năm 2018 Trường đại học Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Đại học
Chulalongkorn tổ chức Workshop quốc tế Workshop Bangkok-Hanoi 2018 thường
niên tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Đại học Chulalongkorn là một trong những trường danh tiếng nhất Thái Lan. Trường
có 19 khoa và một số trường và viện. Trường là nơi thu hút các học sinh giỏi hàng đầu
Thái Lan. Tên gọi của trường được đặt theo tên của vua Chulalongkorn (Rama V) và
được thành lập bởi con trai ông và là vua kế vị Vajiravudh (Rama VI) năm 1917. Trường
nằm ở trung tâm Bangkok, gần bên Quảng trường Siam. Biểu tượng của trường là Phra
Kiao, một huy hiệu hoàng gia. Theo truyền thống, bằng tốt nghiệp được vua Thái Lan
trao trong buổi lễ tốt nghiệp.
Nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa trường Đại học Chulalongkorn và trường Đại học
Kiến trúc Hà Nội, Workshop thường niên Bangkok-Hanoi 2018 sẽ được tiến hành tại
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội từ ngày 15-19/10/2018 với chủ để “Revitalizing
Vietnamese Tube house– Hồi sinh Nhà ống Việt”. Mục đích của Workshop nhằm hướng
tới:
1. Tìm hiểu về sự phát triển của nhà ống tại Việt Nam trong bối cảnh đô thị.
2. Đề xuất giải pháp cải tạo và thiết kế.
3. Học hỏi và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và quan điểm từ các bên liên quan.

Workshop bao gồm: 40 sinh viên sinh viên hai trường dưới sự hướng dẫn của các
giảng viên sẽ thực hiện các công việc nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án và giải
pháp thiết kế liên quan tới các chức năng như:
a. ở đa thế hệ.
b. ở nhiều gia đình
c. khách sạn và cơ sở du lịch
d. văn phòng và không gian làm việc
e. ở - thương mại (shophouse)
Bên cạnh việc nghiên cứu tại địa điểm, các nhóm sinh viên sẽ làm việc tập chung tại
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội trong 3 ngày để đề xuất các giải pháp thiết kế.
Lễ báo cáo tổng kết và trao chứng chỉ sẽ diễn ra vào ngày 19.10.2018 tại hội trường I901,
trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
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