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Demystifying the subject with clarity and verve, History: An Introduction to Theory, Method and Practice
familiarizes the reader with the varied spectrum of historical approaches in a balanced, comprehensive and
engaging manner. Global in scope, and covering a wide range of topics from the ancient and medieval worlds
to the twenty-first century, it explores historical perspectives not only from historiography itself, but from
related areas such as literature, sociology, geography and anthropology. Clearly written, accessible and
student-friendly, this second edition is fully updated throughout to include: * An increased spread of case
studies from beyond Europe, especially from American and imperial histories.
* New chapters on important and growing areas of historical inquiry, such as environmental history and
digital history * Expanded sections on political, cultural and social history * More discussion of
non-traditional forms of historical representation and knowledge like film, fiction and video games.
Accompanied by a new companion website (www.routledge.com/cw/claus) containing valuable supporting
material for students and instructors such as discussion questions, further reading and web links, this book is
an essential introduction for all students of historical theory and method.
11.1852: Hjuldamperen ”Bergen” overlevert rederiet. 15.februar 1853: ”Bergen” avgikk på sin første tur til
Hamburg via Stavanger og Kristiansand. Les denne saken på UiOs nettsider. Fossiler av 50 år millioner gamle
blader fra Svalbard blir ny attraksjon ved museet. 1: Norsk Data historie. 1967 7. juli blir det personlige
selskapet NORDATA - Norsk Data-Elektronikk stiftet av Per Bjørge, Lars Monrad Krohn, Rolf Skår og Terje.
Vi er stolte av å ønske velkommen til hjemmesiden til et av verdens eldste seilende treskip. Hun er bygget i

1889, er på riksantikvarens liste over verneverdige. Collections online. Arkeologiske og kulturhistoriske
objekter fra stein-, bronse- og jernalder, middelalder og nyere tid, stort sett fra Midt-Norge. Vi ønsker
publikum velkommen til å besøke Stiftelsen Arkivet. Før nytt bygg står klart i januar 2018 vil
framkommelighet for bevegelseshemmede og. Les denne saken på UiOs nettsider. Statsbygg har fått i oppdrag
fra Kunnskapsdepartementet å starte planleggingen av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy. ARKEOLOGI;
HISTORIE; KULTURVITSKAP; RELIGIONSVITSKAP; Institutt for arkeologi, historie, kultur- og
religionsvitskap – AHKR – samlar fire tradisjonsrike og. Oversikt over de siste endringene som er gjort på
hjemmesiden til Kongsberg Våpenhistoriske Forening. Siden inneholder linker til sidene som er endret samt
dato for. AVALDSNES - NORGES ELDSTE KONGESETE. Harald Hårfagres kongsgård Avaldsnes.
Nordvegen Historiesenter. Forteller om fyrster og konger som gjennom 3000 år satt og.

