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BESKRIVNING

NE:s Årsband - 2003Vad minns du från 2003?Vapeninspektörer i Irak hittar stridsspetsar * Ariel Sharon
vinner valet i Israel * Rymdfärjan Columbia brinner upp* Kriget om Irak * Saddam Hussein statyn i
Bagdad fälls till marken * Jordbävning i Algeriet * Oljekatastrof i Skåne * Femte boken om Harry Potter
ges ut * Lasse Berghagens sista "Allsång på Skansen" * Värmebölja i Frankrike * Anna Lindh mördas *
Folkomröstning om euron * Schwarznegger guvernör i Kalifornien * Fredrik Reinfeldt ny moderatledare
* Systembolagshärvan växer * Saddam Hussein fångas * Skandia skandal * Bragdguld till Carolina Klüft *
Göran Persson gifter sig * Jordbävningskatastrof i Iran... och mycket, mycket mer!Nationalencyklopedins
årsband sammanfattar årets händelser och är ett utmärkt komplement till Nationalencyklopedins
uppsgsverk för den som vill hålla samtidshistorien levande och aktuell.KalendariumRedogör årets
händelser dag för dag, månad för månad. Varje månad inleds med en längre artikel om någon extra viktig
händelse.TemaartiklarPresenterar årets händelser, strömningar och tendenser inom olika områden, t.ex.
litteratur, sport, musik, konst, film och aktuella ord. Specialartiklarna har mer speciell anknytning till det
aktuella året.Encyklopedisk del Här behandlas ett urval av årets händelser i form av uppslagsord,
biografier och länderöversikter såväl som nyheter inom politik, kultur, sport och medicin. AÖ med
länderöversiktTabellerInnehåller sportresultat, priser och utmärkelser, hedersdoktorer, SCB-producerad
statistik och en liten statskalender.RegisterEtt utförligt register hjälper dig att hitta rätt. Det hänvisar till
kalendarium och temaartiklar, vilket gör det lätt att snabbt hitta de fakta man söker.Varför årsband?
Nationalencyklopedins årsband sammanfattar årets händelser på ett intressant och lustfyllt sätt. För dig
som vill hålla samtidshistorien levande och aktuell är dessa böcker ett måste.Vackra och rikt illustrerade
kompletterar böckerna bokverkets 23 band och ger dig möjlighet att ständigt hålla dig uppdaterad med nya
kunskaper. Årsbanden sätter dig på ett njutbart och samtidigt sakligt sätt i kontakt med det gångna årets
alla spännande händelser och nya rön. Varje årsband är uppdelat i avdelningar som omfattar det årets
viktigaste företeelser. Med ett inspirerande förord och tydligt uppställd innehållsförteckning blir banden
lätta att använda.Nationalencyklopedins årsband finns i fyra olika inbindningar: onumrerad röd med
årtalsmarkering, halvfransk, konstläder samt pärlgrå inbindning. De senare är numrerade och i samma
utformning som uppslagsverken. Fakta NE:s årsband 2003, band 28 Årsband finns för åren 1996-2005
Band: Inbunden Inbindningar: Halvfransk, konstläder, pärlgrå och röd konstläderinbindning (onumrerad)
Utgivningsår: 2004-04-01 Genre: Uppslagsverk, årsband Mått: 230*280*35 Antal sidor: Ca 432 Förlag:
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Pris: 942 kr. inbunden, 2018. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken NE Årsbok 2017 av (ISBN
9789188423375) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb ...

PDF ÅRSBOK 2005 - skogstradsforadling.se

ÅRSBOK 2005 FÖRENINGEN SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING Diversitet. 2 ... försöksserie anlagd
2002/2003 i ett samarbete mellan Skogforsk och Ryska Vetenskapsakademin ...

Nationalencyklopedin - ne årsbok 2003 - (inbunden) - böcker - Ginza.se

årsbok 2003, Familjerättsliga studier : vänbok till Åke Saldeen. av Uppsala universitet. Juridiska
fakulteten (Tidning, tidskrift) 2003, Svenska, För vuxna
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