
GIỚI THIỆU SÁCH CỦA TỦ SÁCH  

“THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾN” 

                                                                       

Tên sách: Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX  

Chủ biên: Nguyễn Văn Uẩn 

Thể loại sách: Lịch sử 

Số trang: ước 2.200 trang  Số tập:  ….  tập 

Tóm tắt nội dung: 

 - Tái bản nguyên văn công trình của tác giả Nguyễn Văn Uẩn do Nhà 
xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2000. 

-  Công trình là một tập hợp quý những kiến thức về Hà Nội trong nửa 
đầu thế kỷ 20- giai đoạn lịch sử đặc biệt khi Hà Nội chuyển mình mạnh mẽ từ 
một đô thị truyền thống của phương Đông sang một mô hình đô thị phương Tây.  

- Tác giả đã chia Hà Nội ra 18 khu vực để trình bày trên tất cả các mặt: 
địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như những yếu tố tác động lên nó 
trong cả quá trình diễn biến suốt nửa đầu thế kỷ thời Pháp thuộc. Đây sẽ là 
nguồn tư liệu quý cho nghiên cứu về Hà Nội sau này. 
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