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Usbekistan med Ørkenens Louvre Charlotte Dinge Hent PDF Usbekistan med ørkenens Louvre Usbekistan er
et muslimsk land i Centralasien. Det lå på den gamle silkerute eller rettere silkeruter fra Østen til Europa og
havde en blomstrende industri. De har haft store hærførere, der har bygget prægtige fæstningsbyer, storslåede,
flotte moskeer og Koranskoler, som man kan besøge i dag. Landet har produceret anselige videnskabsmænd
som matematikere og astronomer. Det har en blomstrende kunsthåndværkerindustri som håndknyttede tæpper
i de gamle smukke mønstre og broderede ting, der er meget specielt for området. De er eminente kunstnere

indenfor musik, dans og sang m.v. De har kæmpe basarer, hvor man kan købe alt. Landet er rigt på
naturresurser som olie, gas og bomuld. De var tidligere under Sovjetunionen og deltog i verdenskrigene, hvor

mange unge mænd blev dræbt, så der er overskud af kvinder, som har skabt deres egen tilværelse som
selverhvervende. Både mænd og kvinder har gode uddannelser og arbejder indenfor alle felter. På grund af
verdenskrigene flygtede en utal af europæer, specielt østeuropæere til landet, så befolkningstallet nærmest
fordoblede. De er blevet i landet og er i dag velfungerende borgere, der bidrager til landets økonomiske

vækst. Alle har 12 års skolegang, hvor det deler sig til enten en akademisk uddannelse eller en
erhvervsuddannelse. De lærer adskillelige sprog f. eks. usbekisk, russisk, engelsk, tysk osv. Landet er i dag
sekssproget, hvor der udkommer aviser og blade på de samme seks sprog. De har mange sportsgrene, som

stammer fra de gamle traditioner, men også mere nye og vestlige.
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