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Sarajevo er langt mere end de berømte skud, der tog livet af ærkehertug Frans Ferdinand og hans hustru, og
som indvarslede 1. Verdenskrig.

Med fokus på fagene Historie, Samfundsfag, Billedkunst og Religion er bogen delt op i ti dagstemaer, som
læreren kan vælge ud og tilpasse til klassens studietur. Også fagene Tysk, Naturgeografi, Dansk og Musik kan

bringes i spil i flere af dagstemaerne.

Bogen gennemgår:

· Det fælles Sarajevo

· Det tyrkiske Sarejevo

· Europas Jerusalem

· Det østrig-ungarske Sarajevo

· 1. Verdenskrig

· 2. Verdenskrig og Tito-Jugoslaviens arv

· 1990´ernes krig (i to dagstemaer)

· Efter 1990´ernes krig

· Mad og kultur

Hvert tema har et tilhørende bykort og er bygget op om tre til fem udvalgte seværdigheder, der fører klassen
gennem byens geografi, arkitektur, kultur og historie. Bogen findes også som e-bog, så bogen kan tages med

på tabletten.

Uffe Andersen (født 1969) er cand.mag. i litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Han har haft en livslang
interesse for Østeuropa, hvor han har rejst siden 1990. Han har tidligere lavet programmer og reportager for

P1. Siden 2004 har han været bosat i Smederevo, Serbien.
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