Hướng dẫn về Không gian Công
cộng Tuyệt vời
Ý tưởng và cơ hội

Không gian công cộng là không gian mở rộng, các tiện nghi công cộng và đường phố của chúng ta. Những nơi này thuộc sở hữu
chung hoặc để công chúng sử dụng, tất cả mọi người đều có thể lui tới và tận hưởng miễn phí. Không gian công cộng là trọng
tâm của cộng đồng chúng ta. Hướng dẫn này phác thảo phương pháp tiếp cận với khoảng không gian và tìm cách giúp cộng
đồng, kỹ nghệ, các hội đồng thành phố và chính quyền tiểu bang hành động trong việc tạo ra không gian công cộng tuyệt vời.

Điều gì tạo ra một
không gian công
cộng tuyệt vời?
Không gian công cộng
tuyệt vời có sự kết hợp
độc đáo của các yếu tố
sau:

Địa điểm và văn hóa thổ dân
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- Có thể lui tới

Tôi có
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Hoạt động a
Đa dạng -

- Đi xe tới được

Sống động -

- Đi bộ tới được

Sáng tạo -

- Khoảng cách gần

Hợp tác -

- Bảng chỉ đường

- Kết nối với nhau
- Hợp tình hợp lý
- Xác thực
- Chào đón

Vui thú -

Không gian
Công cộng
Tuyệt vời

Đáng yêu Hấp dẫn Thoải mái -

- Bao hàm
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- Quản lý
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Sinh hoạt và ý
nghĩa

Bốn câu hỏi sau đây có thể giúp chúng ta đánh giá chất lượng của
không gian công cộng và đời sống công cộng. Các câu hỏi cũng có thể
giúp xác định một địa điểm có đang hoạt động tốt hay không, và các
lĩnh vực cần cải thiện.

c
Tôi

Đời sống công cộng là các sinh hoạt xã hội tại
không gian công cộng – sự kết nối giữa hàng
xóm, gia đình, bạn bè và cộng đồng rộng lớn
hơn, tạo niềm vui và làm cho cuộc sống có ý
nghĩa hơn. Chính trong không gian công cộng
của chúng ta mà chúng ta có thể kết nối 365
ngày một năm. Không gian công cộng hỗ trợ
cho hạnh phúc, sức khỏe và sự an vui, môi
trường bền vững, và nền kinh tế địa phương
thịnh vượng.

Gắn bó với
địa điểm

g?
khôn
gia

Đời sống công cộng

Mục đích

am
th
và

Môi trường đô thị đòi hỏi có sự quy hoạch,
thiết kế và quản lý chu đáo để bảo đảm các
địa điểm có trọng tâm là sắc thái và cộng
đồng. Các tòa nhà, cơ sở hạ tầng và không
gian công cộng được quy hoạch và thiết kế
kỹ càng đóng một vai trò quan trọng trong
việc có ảnh hưởng tích cực đến bản sắc địa
phương và tạo ra một khung cảnh cho đời
sống công cộng của chúng ta. Việc quản lý địa
điểm và sửa soạn chương trình, các sinh hoạt
văn hóa và nghệ thuật, nhạc sống và các màn
trình diễn cũng là chìa khóa để làm cho không
gian công cộng sống động, và cần được xem
xét sớm khi thiết kế.

Đặc điểm vật
chất

Đánh giá chất lượng của không gian công cộng

thể
lu
it

Tạo ý nghĩa cho địa điểm

Nơi chốn

Tọa độ và tầm
cỡ của khoảng
không gian

Nhận dạng và
sắc thái

Tôi
có

Tất cả các khoảng không gian công cộng ở
NSW đều nằm trên Xứ sở, là cốt lõi của bản
sắc và cảm giác thân thuộc của nhiều sắc dân
Thổ dân. Thừa nhận và quý trọng kiến thức
văn hóa Thổ dân trong cách thức quy hoạch,
quản lý và thực hiện các khoảng không gian
công cộng có thể tăng cường sự kết nối với
văn hóa, bản sắc và tạo sự hàn gắn.

Vị trí

kh

Địa điểm là nơi con người đã làm cho có ý
nghĩa. Địa điểm không phải chỉ là một vị trí
địa lý. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa hình
thức vật chất, các sinh hoạt tại đó và cảm giác
gắn bó với địa điểm: tức là cách mọi người
cảm nhận về địa điểm đó. Những địa điểm
tuyệt vời mang đến cơ hội đa dạng cho các
tương tác xã hội, có sắc thái mạnh mẽ, và
luôn chào đón, bao hàm và tốt đẹp.

l

ại

Địa điểm

ó

ể
th

ở

Tiện nghi Công cộng Tuyệt vời
Các tiện nghi công cộng gồm có thư viện công cộng, bảo tàng viện, phòng triển lãm, trung tâm dân sự và cộng đồng, nơi tổ chức
các sự kiện và các cơ sở thể thao công cộng trong nhà. Là cơ sở hạ tầng xã hội, những không gian công cộng này góp phần vào bản
sắc, sự bao hàm và gắn kết cộng đồng. Việc có được các dịch vụ chất lượng cao và miễn phí có tác động trực tiếp đến phúc lợi xã hội
và kinh tế của người dân.
Các ý tưởng và cơ hội giúp tạo ra các tiện nghi công cộng tuyệt vời gồm có:
Tôi có thể lui tới đó
không?
– Mọi người với mọi mức độ khả
năng đều có thể dùng các tiện
nghi này
– Được kết nối với nhau và có thể
tới được khi đi bộ, đi xe đạp và
dùng phương tiện giao thông
công cộng
– Bảng chỉ đường rõ ràng và bản
đồ chỉ đường được để ở các
trung tâm
– Nằm ở trung tâm của các khu
phố

Tôi có thể chơi đùa và
tham gia không?

Tôi có thể ở lại không?

– Là nơi thu hút sự trao đổi thông – Chào đón, bao hàm, an toàn,
tin và ý tưởng
giống như ‘phòng khách’ của
cộng đồng
– Sinh hoạt văn hóa và nghệ
– Có thể dùng máy vi tính và
thuật sống động
mạng không dây (Wi-fi)
– Tiện nghi cho các chương trình
–
Có được các dịch vụ và tài liệu
giáo dục đa dạng
giáo dục hợp tình hợp lý
– Cơ hội cho các sự kiện, triển
– Nơi để tụ tập và giao lưu hoặc
lãm và sinh hoạt thể thao
để theo đuổi mục đích cá nhân
– Không gian mở rộng, vui tươi,
–
Cộng tác, làm việc hoặc học tập
sáng tạo hoặc yên bình
– Lui tới được các khoảng không
gian cộng đồng

Tôi có thể kết nối
không?
– Sự tham gia của cộng đồng
theo kiểu trực tuyến và trực
tiếp
– Một môi trường tích cực và vui
tươi
– Khám phá những câu chuyện
văn hóa địa phương, trong lịch
sử và đương đại
– Tham gia vào các sinh hoạt và
các mạng lưới
– Chia sẻ kiến thức và kỹ năng

– Giờ mở cửa rộng rãi
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Không gian Mở rộng Tuyệt vời
Không gian mở rộng có chất lượng tạo dựng cho những khu dân cư đáng sống, bền vững và lành mạnh. Không gian mở rộng công
cộng gồm có công viên, vườn tược, sân chơi, bãi biển công cộng, bờ sông, bờ nước, những vùng cây cỏ mà công chúng có thể tới
được, và các sân chơi và sân thể thao ngoài trời. Các nơi này cho chúng ta những nơi để tập thể dục, vui chơi, nghỉ ngơi, tham gia
vào các sinh hoạt xã hội, và đóng góp cho các cộng đồng lành mạnh, hạnh phúc và kiên cường.
Các ý tưởng và cơ hội giúp tạo ra không gian mở rộng tuyệt vời gồm có:
Tôi có thể lui tới đó
không?

Tôi có thể chơi đùa và
tham gia không?

– Mọi người có thể dễ dàng tới đó – Các sinh hoạt chi phí thấp và
và dạo quanh
đa dạng
– Cách nhà và chỗ làm chỉ một
khoảng ngắn đi bộ
– Có nhiều lối đi vào
– Gần phương tiện giao thông
công cộng
– Mọi người có thể đi bộ hoặc đi
xe đạp tới đó

– Có các chỗ vui chơi bao hàm
cho mọi lứa tuổi, mọi khả năng
và mọi hoàn cảnh

Tôi có thể ở lại không?
– Có chỗ thú vị để ngồi dưới ánh
nắng mặt trời hoặc trong bóng
mát
– Cây cối và cây bông cho bóng
mát và sự thoải mái

– Có chỗ để nghỉ ngơi hoặc thư
giãn

– Cảm thấy an toàn cả ngày lẫn
đêm

– Có chỗ và tiện nghi để tổ chức
các sự kiện

– Môi trường sạch sẽ và lành
mạnh, được duy trì bền vững

– Mạng lưới các lối đi bộ dễ tới và – Có chỗ cho các câu lạc bộ và các – Những chỗ được bảo vệ khỏi bị
nhóm cộng đồng
ảnh hưởng của thời tiết
hợp tình hợp lý
– Có các phương tiện thể thao
và giải trí tạo sức khỏe và hạnh
phúc
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Tôi có thể kết nối
không?
– Thúc đẩy các tương tác xã hội
tích cực
– Truyền cảm hứng cho việc quản
lý cộng đồng và kết nối với Xứ
sở
– Các chỗ để tụ tập giao tiếp xã
hội, với cơ hội vui chơi và ăn
mừng
– Sống động và chào đón
– Nghệ thuật công cộng, di sản
và đặc điểm địa phương

– Nhà vệ sinh công cộng và các
nơi thay quần áo công cộng và
dễ tới
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Đường phố Tuyệt vời
Những đường phố tuyệt vời, đường lớn, đại lộ, quảng trường và trung tâm mua bán, vỉa hè, lối đi, đường hẻm và đường dành cho
xe đạp là các đường nối các thị trấn và thành phố của chúng ta. Trong các khu vực đô thị của chúng ta, các đường này cung cấp
những nơi mà mọi người có thể đi bộ, đi xe đạp, giao lưu và tiếp thêm sinh khí cho các khu vực lân cận, tạo ra những nơi sinh sống
tốt đẹp hơn. Những con đường sống động tạo ra những kết quả tích cực về mặt xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường.
Các ý tưởng và cơ hội giúp tạo ra những con đường tuyệt vời gồm có:
Tôi có thể lui tới đó
không?
– Lưu lượng và tốc độ xe cộ phù
hợp
– Các lựa chọn di chuyển
– Lối đi bộ rộng rãi và việc sử
dụng hợp tình hợp lý
– Các nơi qua đường an toàn với
dụng cụ chỉ báo cảm nhận được
qua xúc giác
– Giảm bớt chướng ngại vật và sự
lộn xộn
– Bảng và bản đồ chỉ đường rõ
ràng
– Mọi người được bảo vệ tránh
xe cộ

Tôi có thể chơi đùa và
tham gia không?
– Không gian công cộng đa dạng
dọc theo đường phố
– Đường phố vui chơi và các khu
vực chung
– Các sinh hoạt tương tác và cơ
sở hạ tầng tại địa điểm

Tôi có thể ở lại không?

Tôi có thể kết nối
không?

– Có chỗ để khách hàng kinh
doanh chờ đợi hoặc ăn uống
ngoài trời

– Nghệ thuật công cộng, âm nhạc
và các màn trình diễn sống
động

– Cây cối và cây bông cho bóng
mát

– Hoa và cây bông muôn màu
– Sắc thái địa phương đáng yêu
và chân thực

– Nơi thư giãn và nghỉ ngơi

– An toàn, sạch sẽ và đầy đủ ánh
sáng

– Thường xuyên có các chương
trình, sự kiện và những việc để
làm

– Lối đi bộ rộng rãi cho đặc điểm
đường phố địa phương
– Vật liệu tốt

– Trên 10 chuyện để xem, làm và
kết nối

– Đóng góp vào nền kinh tế về
đêm

– Nhiều doanh nghiệp và dịch vụ
ở gần

– Bằng chứng về sự tình nguyện
trong cộng đồng
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– Những nơi ý nghĩa và đời sống
công cộng đa dạng
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