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NE:s årsband 2000 Vad minns du från 2000? Gott nytt millennium! * Helmut Kohl avgår * Björn Borg blir
1900-talets svenska idrottsman * Tjetjeniens huvudstad i ruiner * Putin ny president * Volvo köper Renault *
Lockerbie-rättegång inleds * Telia börsintroduceras * Toppmöte mellan Putin och Clinton * Svensk-dansk
broöppning * Annie Leibowitz ställer ut * Ökat bostadsbyggande i Sverige * Ingvar Kamprad rikast i Europa
* Laila Freivalds avgår * Uppror i Jugoslavien* bärgningar vid Kursk * Hillary Clinton vinnare i New York *
Dödshjälp lagligt i Nederländerna * EU:s nya grundfördrag * Svenskarna allt tjockare * Tjernobyl stängs...
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. Kalendarium Redogör årets händelser dag för dag, månad för månad. Varje månad inleds med en
längre artikel om någon extra viktig händelse. 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 2000, band 25 Årsband finns
för åren 1996-2005 Band: Inbunden Inbindningar: Halvfransk, konstläder, pärlgrå och röd
konstläderinbindning (onumrerad) Utgivningsår: 2001-04-01 Genre: Uppslagsverk, årsband Mått:
230*280*35 Antal sidor: Ca 432 Förlag: Nationalencyklopedin 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.
Scania, also known by its local name Skåne (pronounced ( listen)), is the southernmost province (landskap) of
Sweden which consists of a peninsula on the southern tip of the Scandinavian Peninsula and some islands
close to it. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta. Red. SAABY Ella. Maksullisia julkaisuja voi
tilata Verkkokaupasta. Any of various calendrical units based on the time the earth takes to revolve once
around the sun, especially: a. SAABYE Svend.
: Vaakuna Stockholm [stɔkːɔlm] (yardım · bilgi), İsveç'in başkenti ve en büyük şehri. Nationalencyklopedin
AB (NE) är ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster. Vy över Sundsvall
Timrå Airport med nya terminalen till vänster och gamla till höger i bild. SAERENS Edouard. NE är mest
känt för sitt uppslagsverk som i dag finns tillgängligt på NE. 2008 verilerinde göre Stockholm metropol alanı,
tüm İsveç nüfusunun %21'inin yaşadığı ve tüm İsveç'in sanayisinin %35'inin bulunduğu bir merkezdir.
Malmö2 er den … Define year. Tukholma (Stockholm) Tukholman vanhakaupunki, Evert Taube-veistos,
Hötorgsskraporna, Globen, kuninkaanlinna. Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta. year synonyms,
year pronunciation, year translation, English dictionary definition of year. Opetushallitus julkaisee vuosittain
useita maksuttomia julkaisuja. n. Ne löytyvät verkkosivuilta pdf-muodossa. Ne löytyvät verkkosivuilta
pdf-muodossa. Falsterbo ligger lige i sydvest, Örja lidt øst for Landskrona, Osby i det 'kolde hjørn i nordøst'
og Hörby lige midt i Skåne.

