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NE:s årsband - 2002 Konstläderinbindning Vad minns du från 2002? Hedersrelaterat mord på Fadime *
Euroland invigs * Astrid Lindgren avlider * OS i Salt Lake City * Konflikten Palistina-Israel * Folkpartiet
firar 100 år * SAS lägger ner olönsamma linjer * "Cats" spelas för sista gången * Mick Jagger adlas * Indien
får muslimsk president * Danmark EU-ordförande * Michael Schumacher vinner VM * Tre svenska guld vid
EM i friidrott * Demokratiska reformer i Turkiet * Syndafloden drabbar Europa * Jan Stenbeck avlider* Seger
för det socialistiska blocket i riksdagsvalet i Sverige * Tim Montgomery slår löprekord på 100 meter *
Bombattentat dödar svenskar på Bali * 42 miljoner HIV-smittade i världen * Arne Weises sista jul i rutan...
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. Varför årsband? Kalendarium Redogör årets händelser dag för dag, månad för månad. Varje månad
inleds med en längre artikel om någon extra viktig händelse. Temaartiklar Presenterar 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. A Ö med länderöversikt. Tabeller Innehåller sportresultat, priser och utmärkelser,
hedersdoktorer, SCB-producerad statistik och en liten statskalender. Register Ett utförligt register hjälper dig
att hitta rätt. Det hänvisar till kalendarium och temaartiklar, vilket gör det lätt att snabbt hitta de fakta man
söker.
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 2002, band 27 Årsband finns för åren 1996-2005 Band: Inbunden
Inbindningar: Halvfransk, konstläder, pärlgrå och röd konstläderinbindning (onumrerad) Utgivningsår:
2003-04-01 Genre: Uppslagsverk, årsband Mått: 230*280*35 Antal sidor: Ca 431 Förlag:
Nationalencyklopedin
com's first Word of the Year was chosen in 2010. com's first Word of the Year was chosen in 2010. The
specific problem is: inconsistent organization of games Please help improve this list if you can. International
Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) is an open access online peer reviewed
international journal that publishes research. Dictionary. Resumen de información revisada por expertos
acerca del tratamiento del cáncer de seno (mama). Dictionary. The specific problem is: inconsistent
organization of games Please help improve this list if you can. Resumen de información revisada por expertos
acerca del tratamiento del cáncer de seno (mama). 17/04/2013 · Find patient medical information for Vitamin
D on WebMD including its uses, effectiveness, side effects and safety, interactions, dosage, user ratings and.
This list may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. 17/04/2013 · Find patient medical
information for Vitamin D on WebMD including its uses, effectiveness, side effects and safety, interactions,
dosage, user ratings and. Resumen de información revisada por expertos acerca del tratamiento del cáncer de
seno (mama). com. Dictionary. This list may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards.
International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA) is an open access online peer
reviewed international journal that publishes research.

