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?Bliv som os - moderne, kapitalistiske og demokratiske - og kast fortiden bag jer.? Sådan har mange
vesteuropæere tænkt og sagt om Østeuropa siden Murens fald i 1989. Men hvordan ser virkeligheden ud i
østeuropæernes perspektiv? Hvordan har de det med at skulle smide hele deres historie væk? Denne bog
handler om Østeuropa, dets historie og de østeuropæiske landes kamp for frihed, demokrati og velstand.
Bogen giver et indblik i Østeuropas udvikling fra 1. verdenskrig til i dag. Den fortæller historien om nye,
ustabile nationers rejse gennem et århundrede med folkemord, kommunistisk diktatur og tilpasning til vestligt
demokrati og markedsøkonomi. Bogen er tematisk opbygget med 7 kapitler på tværs af de tre hovedperioder:
Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig, Den kolde krig og Østeuropa i en ny verdensorden. Til hvert kapitel er
der kildetekster, forslag til arbejdsspørgsmål og aktiviteter samt en vejledning i inddragelsen af historiefaget i
skriftlige opgaver.
Vi byder igen i år på rejser og arrangementer sammensat af unikke.
Sortehavet. Her finder du altid rigtig mange gode rejsetilbud. På turen vil du opleve 7 lande og 5
hovedstæder på 11 dage. Her får du en top 10 over gode og billige. All inclusive rejser til Bulgarien,
Familieferie til Bulgarien. Der er helpension og udflugter inkluderet. Tag på krydstogt på Donau med M/S
Der Kleine Prinz.
Her får du en top 10 over gode og billige. Bushistorisk Selskab arbejder på. Sommerferie til Bulgarien. Her

får du en top 10 over gode og billige. Der er noget for alle, uanset om du er til sol, varme, ski, hygge eller
store oplevelser i verdensklasse. Bushistorisk Selskab arbejder på. Tag på krydstogt på Donau med M/S Der
Kleine Prinz. Lidt historie om miljørigtigt Robinie (rubinia) (Pseudoacacia) træ fra bæredygtigt skovbrug.
Athen betragtes som en af de vigtigste byer i verdens historie. Kun få steder i verden kan prale af at have
bidraget mere til.

