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Bylivsstudier Jan Gehl Hent PDF Forlaget skriver: I Bylivsstudier sammenfatter Jan Gehl og Birgitte Svarre
erfaringer fra mere end 50 års arbejde med byens rum og liv, fra de første forsøg med at kortlægge bylivet
frem til de konsistente metoder, der i dag giver os den nødvendige evidens for indgreb og ændringer, der

fremmer byens sociale interaktion og attraktion.

Bogen går bag om de resultater, der senest er fremlagt i Byer for mennesker (2010), og som i 2013 er oversat
til 19 sprog. Bylivsstudier giver konkrete anvisninger til studiet af byens liv og rum, redegør for

byrumsforskningen og de bemærkelsesværdige resultater, som den har ført med sig over hele verden. Men
den går videre til at give anvisninger og anbefalinger til, hvordan disse resultater omsættes i praksis med

eksempler fra New York, Melbourne, Sydney, København ...

Enhver, der er interesseret i at forbedre byens liv, vil finde inspiration, værktøjer og eksempler i denne
uvurderlige vejledning, der som altid er skrevet i en let tilgængelig og håndgribelig form.

Bogen udkommer i København, Washington og Beijing.
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