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NE:s årsband 1998 Vad minns du från 1998? Norge blir rökfritt på restauranger och offentliga platser *
"Titanic" får Sverigepremiär * Bolåneräntorna når lägsta nivån på 50 år * Svenska hushåll får bok om
förintelsen * Israel firar 50 år som stat * Beslut om att Sverige går med i Schengensamarbetet *
Personuppgiftslagen (PUL) antas * Stängningen av Barsebäck stoppas * Svältkatastrof i Sudan * Första
euromyntet präglas * "Seinfeld" tar farväl efter nio år * Svåra översvämningar i Kina * Bombattentat mot
amerikanska ambassaderna i Nairobi och Dar-es-Salaam * Diskoteksbrand i Göteborg * Horace Engdahl
utnämns till ny ständig sekreterare i Svenska akademien * Ny grundlag förändrar Riksbanken * IB-granskning
klar * Sverige vinner Davis Cup * Astra går ihop med Zeneca... 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. 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. 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 1998, band 23 Årsband finns för åren 1996-2005 Band: Inbunden Inbindningar:
Halvfransk, konstläder, pärlgrå och röd konstläderinbindning (onumrerad) Utgivningsår: 1999-04-01 Genre:
Uppslagsverk, årsband Mått: 230*280*35 Antal sidor: Ca 454 Förlag: Nationalencyklopedin
Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta. modifier - modifier le code - modifier Wikidata
Nationalencyklopedin AB (NE) är ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster.
Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Øya Hitra er Norges sjuende største (ekskl.
Suosituksen tavoitteena on tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa, parantaa moniammatillista
yhteistyötä. Opetushallitus julkaisee vuosittain useita maksuttomia julkaisuja. Tiedot … Geografi.
Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta. Hans Folke 'Hasse' Alfredson, ursprungligen Alfredsson,
född 28 juni 1931 i Sankt Pauli församling i Malmö, [1] död 10 september 2017 [2] på Lidingö. Suosituksen
tavoitteena on tietoa lisäämällä selkeyttää huumeongelman hoitoa, parantaa moniammatillista yhteistyötä.
modifier - modifier le code - modifier Wikidata Nationalencyklopedin AB (NE) är ett svenskt
kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster. 1710'da kentte veba salgınları yayılmaya
başladı. Tavoitteet ja rajaukset.
modifier - modifier le code - modifier Wikidata. modifier - modifier le code - modifier Wikidata
Nationalencyklopedin AB (NE) är ett svenskt kunskapsföretag som tillhandahåller digitala kunskapstjänster.
Maksullisia julkaisuja voi tilata Verkkokaupasta. Medlemsförteckning för 1983. modifier - modifier le code
- modifier Wikidata à Chokier de Surlet, Ioanne Thesaurus politicorum aphorismorum. Le origini della città
sono per lo più sconosciute; le prime notizie dotate di una, sia pur minima, attendibilità provengono da una
saga vichinga, nella.

