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A veszélyhelyzet bejelentése után napról napra változ
tak a dolgok. Amit péntekig elterveztünk, az vasárnap már 
teljesen máshogy volt. A kezdeti forgórendszerű ügyeleti 
elképzelés helyett végül az a döntés született, hogy minden 
munkatárs otthonról dolgozzon, csak a legszükségesebb 
esetekben engedélyezett a munkahelyi munkavégzés.

Az első hetünk a tájékoztatásról szólt. Értesítettük az ol
vasói kört a változásokról. Ehhez külön plakátot készítettünk 
az online elérhető szolgáltatásainkról. Szakdolgozat leadási, 
illetve (később) vizsgaidőszak révén kiemelten fontos volt a 
hallgatók és oktatók tájékoztatása a távolról elérhető szak
irodalomról. A dolgozatírás segítéséhez külön anyagot készí
tettünk, melyet körlevélben, illetve a Facebookoldalunkon 13   
adtunk közre. Az összefoglaló tájékoztatók mellett elkezd
tük az előfizetett adatbázisokat népszerűsítő „személyre 
szabott” plakátok gyártását is, illetve a veszélyhelyzet ide
jére ingyenesen elérhetővé vált tartalmak népszerűsítését 
(pl. ADT, Szaktárs új tartalmai, Bloomsbury Kiadó ekönyvei). 
Az érzékelhetően nagy információdömpingben való eltűnés 
elkerülése érdekében itt különösen is fontos volt, hogy az 
adatbázisokból kiemeljünk néhány olyan példát, ami a hall
gatóink, oktatóink figyelmét felkelti. Továbbá fontos volt az 
is, hogy rövid, lényegre törő, a legfontosabb információkat 
tartalmazó, egységes arculatú plakátokat adjunk közre.

Az olvasószolgálati munka „távtájékoztatásra” váltott 
át. A könyvtárközi kéréseket igyekeztünk ugyanígy küldeni  
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és kérni (köszönet minden kollégának a segítségért!).
Sor került a készülő egyetemi oktatói kötet tanul

mányainak nyelvi lektorálására. Részt vettünk az EKE 
Hírlevél 2020. évi számainak lektorálási és tördelési mun
kálataiban. Folytatódott az „Igehirdetésfelhő” 14  projekt 
előkészítése, valamint az MTMT adatfeltöltés. Ez utóbbi 
esetben nagy segítséget jelentenek az online elérhető 
folyóiratadatbázisok, valamint az ideiglenesen online is 
elérhetővé vált folyóiratok.

Szakdolgozat leadási, illetve vizsgaidőszak révén a leg
szükségesebb, csak a könyvtárból végezhető ügyek nagy 
részben a szkennelési kérések voltak. A könyvtári könyvek 
szállításával és időnkénti cseréjével megoldottá vált a ret
rospektív feldolgozás home office verziója autopszia alap
ján, illetve ugyanígy a beérkezett új könyvek feldolgozása is.

AZ EHE KÖNYVTÁR 
ONLINE SZOLGÁLTATÁSAI

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
SZOLGÁLTATÁSOK  A KORONAVÍRUS IDEJÉN

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu

TUDÁS  ÉLMÉNY  KAPCSOLAT    EHE KÖNYVTÁR

TÁJÉKOZTATÁS
E-mailes

segítségnyújtás:

 konyvtar.teol@ 
lutheran.hu

DIGITÁLIS KÖNYVTÁR

Több ezer tartalom, információ elérése 

egy kattintással otthonról is: 
oktatáshoz, tanuláshoz,

 kutatáshoz, időtöltéshez

https://ehe-adatbazisok.webnode.hu

TÁVOLI ELÉRÉS: http://tiny.cc/ehekproxy

KÖNYVTÁRKÖZI
KÖLCSÖNZÉS

Szolgáltatás a könyvtár 
digitális állományából: 

konyvtar.teol@ 
lutheran.hu

ONLINE BEIRATKOZÁS 
AZ EHE HALLGATÓINAK  

ÉS MEE MUNKATÁRSAINAK

Regisztráció a http://tiny.cc/ehekreg 

oldalon három hónapnál nem régebbi 

munkáltatói/iskolalátogatási  
igazolás feltöltésével.

PRAKTIKUS TANÁCSOK 
DOLGOZATÍRÓKNAK

Adatbázis-ajánlók, távoli segítség 

a keresett információk 

megtalálásában, hivatkozásában

http://tiny.cc/dolgozatirashoz

ONLINE ELÉRHETŐ 
IGEHIRDETÉSI 
ELŐKÉSZÍTŐK

Magyar, angol és német nyelvű 

előkészítők összeállítása

 az aktuális hét ünnepi alkalmaihoz

http://tiny.cc/elokeszitok

HOL KERESSEM? 
HOL TALÁLOM? HOL TUDOM LETÖLTENI?

 HOGYAN IDÉZZEM?

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
DOLGOZATÍRÓKNAK

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    teol.lutheran.hu

MEGKÉRDEZEM A KÖNYVTÁRBAN!  konyvtar.teol@lutheran.hu 

  ... AKÁR OTTHONRÓL IS!  

 SZÓTÁRAK 
fordításhoz, 

értelmezéshez,  

helyesírás ellenőrzéséhez

  AKADÉMIAI Kiadó 
  (Szótár.net)

  TINTA Kiadó 
  (SzóTudásTár)

IDEGEN NYELVŰ
ADATBÁZISOK 
a legfrissebb teológiai  

szakirodalommal

 ATLAS Plus 

 EBSCO 

 JSTOR 

 DeGruyter

VIDEÓINTERJÚK
népirtások túlélőivel 

 USC SOÁ Vizuális  
Történelmi Archívum

ADATBÁZIS 
BIBLIAI HATÁSTÖRTÉNET

TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 
(irodalom, film, zene, …) 

   DeGruyter EBR

MAGYAR NYELVŰ
ADATBÁZISOK 

könyvek és folyóiratok  
a pedagógia, a pszichológia 

és a történettudományok területéről

 Szaktárs Adatbázis

 MERSZ (Akadémiai Kiadó)

 E-Zeusz (Kossuth Kiadó) 

 Interkönyv (Typotex Kiadó)

 AK Journals (Akadémiai)

 Arcanum Digitális Tudománytár

 Hungaricana, MEDiT, EHM

TÁVOLI ELÉRÉS    https://teol.lutheran.hu/images/file/kvtar/proxy_beallitasa.pdf  
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https://www.evangelikus.hu/igehirdetes-felho-felhivas
https://drive.google.com/file/d/1lPwJPTP9njsRTDYifxYo6qLZjYlKZVRh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LZLBJAV9KOZyyPTsJThWzK8YFI-l_LoV/view?usp=sharing
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Teljesültek, illetve elkezdődtek régóta terve-
zett feladatok is:
• tájékoztató plakátok az előfizetett adatbázi

sainkhoz;
• a nálunk fizikailag meglévő, de az előfizetett 

adatbázisokból is elérhető könyvek linkjeinek 
felvitele az OPACba;

• MTMT rekordellenőrzések, rekordjavítások, 
rekordtisztítások;

• Corvina rekordjavítások (a korábbi integrált 
rendszerünkből való hibás átemelések  
kijavítása, illetve elgépelések javítása);

• a könyvtári honlap megújítása.

SZAKTÁRS PORTÁL
KÖNYVKIADÓK EGY HELYEN

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
ADATBÁZISOK  AKÁR OTTHONRÓL IS!

HUN

H H

Á n

4

O

W ő

-

Az adatbázis közös felületen teszi közzé a legfontosabb magyar szakkönyvkiadók teljes port-

fólióját. Lehetőséget kínál arra, hogy 16 szakkiadó közel 15 ezer könyvének teljes szövegében 

egyszerre keressünk, de akár szűkíteni is lehet egy-egy kiadóra, vagy könyvre is. 

  A PROXY beállítása (tiny.cc/ehekproxy) után a portálon az Attraktor, Balassi, Gondolat, Kortárs, 

Kronosz, L’Harmattan, Mentor, Napvilág, Osiris, Szaktudás Kiadók és a Szent István Társulat köny-

vei olvashatók és 50 oldalig a nyomtatott kiadással megegyező kétrétegű PDF fájlok letölthetők. 

  A portálon az Akadémiai Kiadó (1950-1996) művei június 30-ig bárhonnan szabadon elérhetők.  

(Proxy beállítás után is!) Ebben az esetben csak a keresés és az olvasás funkció működik, a letöltés nem.  

 A portálon négy kiadó (Kalligram, Múlt és Jövő, Tinta és a Kriterion) esetében a 

teljes szövegű keresési funkció él, azonban a megtekintés és a letöltés nem.  

Az ilyen könyvek kölcsönzéséhez használja a könyvtár online katalógusát: corvina.lutheran.hu. 

  https://www.szaktars.hu   

TÁVOLI ELÉRÉS    http://tiny.cc/ehekproxy 

ONLINE BEIRATKOZÁSI 
LEHETŐSÉG 

AZ EHE HALLGATÓINAK ÉS 

A MEE MUNKATÁRSAINAK:
Regisztráció a 

http://tiny.cc/ehekreg 
oldalon három hónapnál nem 

régebbi munkáltatói/iskolalátogatási 

igazolás feltöltésével.

PÉLDÁK AZ ADATBÁZISBÓL:

JELMAGYARÁZAT:
http://ehe-adatbazisok.webnode.huu

 keresés 16 kiadó könyve-
inek teljes szövegében, 
vagy szűkítve egy-egy 
kiadó saját kiadású 
köteteire
 közel 15 ezer szakkönyv 
teljes szövegében lehet 
egyszerre keresni, vagy 
szűkítve egy-egy műre
 szabadszavas kereső 
 relevancia szerint 
rendezett találatok

 a nyomtatott kiadással 
megegyező megjelenés

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu    facebook.com/ehekonyvtar 

 Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába

 Bagdy Emőke: Pszichofitness

 Bolyki János: Teológia a szószéken és a katedrán

 Béres Tamás: A hálás élet művészete

 Evangélikus és református gyülekezeti énekek 1601-1700.

 Máté-Tóth András: Vallási kommunikáció és vallási diskurzus

 Megfigyelés és cselekvés: Válogatás a közösségi munka elméleteiből

 Nagy Jenő: Ökológiai gazdálkodás

 Orosz Gábor: Idegen méltóság

 Pap Ferenc: Az egyházi év
 Siba Balázs: Pasztorálteológia

 Szólító szavak – Tanulmányok Fabiny Tibor 60. születésnapjára

 Szummer Csaba: Pszichedelikumok és spiritualitás

 Vajda Zsuzsanna – Kósa Éva: Neveléslélektan 

 Válogatott írások szegénységről, cigányságról, kirekesztettségről

 Wolfhart Pannenberg: Teológia és filozófia

 Xeravits Géza: A deuterokanonikus könyvek

 Xeravits Géza (szerk.): A liturgiáról ökumenikus 

megközelítésben

     PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, DIAKÓNIAI

   FOLYÓIRATOK ONLINE

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
FOLYÓIRATOK  AKÁR OTTHONRÓL IS!
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Az elmúlt években számos magyar nyelvű folyóirat tartalmi feltárására és digitalizációjára 

került sor, mely nagyban megkönnyíti a periodikumokban való kutatást. A kutatáshoz közös 

kereső felületeket hoztak létre (pl. EHM, MEB stb.), ahol a bibliográfiai adatok között keres-

hetünk. A digitalizált anyagokat adatbázisokban (ADT, MEDiT, Hungaricana, AK Journals), 

illetve kiadói oldalakon találjuk meg. A járvány idején számos kiadó tette online elérhetővé és 

ingyenesen letölthetővé folyóiratának elmúlt években megjelent és kurrens számait. 

Az online elérhető folyóiratokból válogatást készítettünk (külön jelezve, melyek az EHM-ben kereshetők):

  http://tiny.cc/ehek-folyoiratok    

TÁVOLI ELÉRÉS    http://tiny.cc/ehekproxy 

ONLINE BEIRATKOZÁSI 
LEHETŐSÉG 

AZ EHE HALLGATÓINAK ÉS 

A MEE MUNKATÁRSAINAK:
Regisztráció a 

http://tiny.cc/ehekreg 
oldalon három hónapnál nem 

régebbi munkáltatói/iskolalátogatási 

igazolás feltöltésével.

JELMAGYARÁZAT:
http://ehe-adatbazisok.webnode.hu

 REPERTÓRIUMOK, 
 TARTALMI MUTATÓK
 ÉS FONTOSABB 
 ADATBÁZISOK:

 EHM (EPA, HUMANUS, 
MATARKA) közös kereső
 MEB (Magyar Evan-
gélikus Bibliográfia) 
 MEDiT (Magyar Evan-
gélikus Digitális Tár)
 Hungaricana
 ADT (Arcanum Digitális Tár)
 AK Journals

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu    facebook.com/ehekonyvtar 

JELMAGYARÁZAT:
http://ehe-adatbazisok.webnode.hu

 ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA – 1999-2019: kiadó (EHM)

 CSALÁD, GYERMEK, IFJÚSÁG – 1992-2010: kiadó | 

1992-2008: EPA (EHM)

 DIAKÓNIA – 1979-1993: MEDiT | Hungaricana  (EHM)

 EDUCATIO – 1992-2018: EPA | 2017-2019: AK Journals (EHM)

 EMBERTÁRS– 2011-2018: kiadó | tiny.cc/embertars (EHM)

 ESÉLY – 1989-2019: kiado | 1989-2016: EPA (EHM)

 FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA – 1990-2016: EPA (EHM)

 GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE – 1992-2018: EPA (EHM)

 ISKOLAKULTÚRA  – 1991-2020: kiadó | 1997-2020: EPA (EHM)

 KHARÓN  – 1997-2020: kiadó | 1997-2019: EPA (EHM)

 KISEBBSÉGKUTATÁS – 1999-2018: EPA (EHM)

 KÖNYV ÉS NEVELÉS – 2006-2019: kiadó | 2012-2019: EPA (EHM)

 MAGYAR PEDAGÓGIA – 1991-2019: kiadó | 1892-2010: ADT (EHM)

 MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE – 1928-1999: ADT |  

2000-2019: AK Journals (MATARKA)

 MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA – AK Journals (EHM)

 MESTER ÉS TANÍTVÁNY – 2004-2010: kiadó (EHM)

 REGIO Kisebbség, Politika, Társadalom – 1990-2010: EPA | ADT (EHM)

 TÁL ÉS KENDŐ Keresztény Orvosok Lapja – 2009-2020: kiadó

 TANÍTÓ – 1968-1976, 2011-2018: – kiadó (EHM)

 TÜKÖR MAGAZIN – 2014-2019: kiadó (EHM)

 ÚJ KÖZNEVELÉS  – 2013-2020 kiadó |  

előzményei: 1868-1944: ADT és 1945-2011: ADT

 ÚJ PEDAGÓGIAI SZEMLE –  

1994-2019: kiadó | 1997-2014 EPA (EHM)
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https://drive.google.com/drive/folders/1NJPL6DnzLYguPI-42AfCheGiTl5jgDf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NJPL6DnzLYguPI-42AfCheGiTl5jgDf8?usp=sharing


BESZÁMOLÓ A COVID-19 JÁRVÁNY IDŐSZAKÁRÓLA BESZÁMOLÓ A COVID-19 JÁRVÁNY IDŐSZAKÁRÓLA

Új szolgáltatást indítottunk: igehirdetési elő
készítők összeállítása az aktuális hét ünnepi 
alkalmaihoz kapcsolódva (vasárnapok, ünnep
napok). A szolgáltatás kapcsán sok pozitív jelzést 
kaptunk a lelkészek köréből, így tervezzük ennek 
megtartását a veszélyhelyzet elmúlta után is.

Statisztika 2020. március-május
• Távtájékoztatás: 181 esetben
• Kapott könyvtárközi: 15 kérés
• Küldött könyvtárközi: 11 kérés
• Online beiratkozás / olvasójegy megújítása: 68 fő
• Feldolgozás: közel 400 könyv
• Rekordjavítás: 741 rekord

PÜNKÖSD ÜNNEPE  – 
PÜNKÖSD MÁSODIK NAPJA 

Textusok:      Jn 14,16–21   –   Jn 6,43–47
„én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek 
legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem 
látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek 
lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok. Még egy kis idő, és a világ 
többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon 
a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig 
tibennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret 
engem, aki pedig szeret engem, azt szeretni fogja az én Atyám; én is szeretni 
fogom őt, és kijelentem neki magamat.” (Jn 14,16–21)

„Te azért, fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Krisztus Jézusban van.  
És amit „Jézus így válaszolt nekik: Ne zúgolódjatok egymás között! Senki sem 
jöhet énhozzám, ha nem vonzza őt az Atya, aki elküldött engem. Én pedig 
feltámasztom azt az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: „És mindnyájan 
Istentől tanítottak lesznek.” Aki az Atyára hallgatott, és tőle tanult, az mind 
énhozzám jön. Nem mintha bárki látta volna az Atyát: csak aki az Istentől van, 
az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: aki hisz, annak örök élete 
van.” (Jn 6,43–47)

Az előkészítők PDF formátumban elérhetők: 
http://tiny.cc/elokeszitok

AZ ELŐKÉSZÍTŐK FORRÁSA:

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
IGEHIRDETÉSI ELŐKÉSZÍTŐ

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu    facebook.com/ehekonyvtar

  MAGYAR
Igazság és Élet folyóirat
Lelkipásztor folyóirat 
Magassy Sándor: Óegyházi perikópák

  ANGOL
ATLAS Plus adatbázis
Workingpreacher.org
https://www.patheos.com/ 
http://thewakingdreamer.blogspot.com

  NÉMET
ATLAS Plus adatbázis
Predigten.evangelisch.de
DerPredigtPreis

Készítette: az EHE Könyvtára
Köszönet minden közreműködőnek az összeállításban nyújtott segítségért!

Akadémiai Kiadó Szótárai   https://www.szotar.net/  

A Tinta Kiadó SzóTudásTára   https://szotudastar.hu

SZÓTÁRCSOMAGOK
  Szótár.net & SzóTudásTár.hu

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
ADATBÁZISOK  AKÁR OTTHONRÓL IS!

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu    facebook.com/ehekonyvtar 
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Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz, spanyol, kínai, holland, 

svéd, szlovén és latin szótárai mellett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikk anyaga 

hozzáférhető az adatbázisban. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyes-

írás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kézi-

szótár, a Magyar szinonima szótár és a Pszichológiai Lexikon is. A kereső felületen egyszerre 

több szótár szóanyagában lehet keresni. A felületen elérhetőek Tesztre készen, Rigó utcai 

teszt sorozat tesztjei: angol, német és francia nyelven. Az adatbázis kiegészítőként telepíthe-

tő az Office programokhoz is: https://www.szotar.net/egyeb/office

A SzóTudásTár a leggazdagabb tartalmú, interneten elérhető egynyelvű magyar szótár. 

Az adatbázisban a Tinta Kiadó 11 nagyszótára (értelmező szótár, etimológiai szótár, idegen 

szavak szótára, szinonima szótár, ellentétes jelentésű szavak szótára, régi szavak szótára, 

magyarító szótár, rövidítések szótára, kiejtési szótár, szólás és közmondásszótár, össze-

tételek listája) egy felületen érhető el. Az adatbázis tartalmaz a szavak tulajdonságain túl 

nyelvészeti e-book könyvtárat is, ahonnan elérhető például Benczédy József: Retorika című 

gyakorlati útmutatója.

TÁVOLI ELÉRÉS    http://tiny.cc/ehekproxy

ONLINE BEIRATKOZÁSI LEHETŐSÉG 

AZ EHE HALLGATÓINAK ÉS A MEE MUNKATÁRSAINAK: 

Regisztráció a http://tiny.cc/ehekreg oldalon 

három hónapnál nem régebbi munkáltatói/iskolalátogatási igazolás feltöltésével.

JELMAGYARÁZAT:
http://ehe-adatbazisok.webnode.hu

A SZÓTÁRCSOMAGOK

ELŐNYEI

 folyamatosan bővülő 

adatbázisok 

 frissülő tartalom

 egyszerű és gyors 

keresés akár több 
szótárban egyszerre

 kényelmes, gyors, 

pontos találatok
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https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/konyvtar-main-3
https://teol.lutheran.hu/index.php/hu/konyvtar-main-3
https://drive.google.com/drive/folders/1NJPL6DnzLYguPI-42AfCheGiTl5jgDf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NJPL6DnzLYguPI-42AfCheGiTl5jgDf8?usp=sharing


EKE Hírlevél 17. évfolyam 2020 / különszám

Júniusban óvatosan elkezdjük a benti munkákat. A hónap 
elején 11 nap 11 fő végzi el a legfontosabb benti feladato
kat. Amennyiben a helyzet engedi, június végén nekilátunk 
a nyárra tervezett leltári munkáknak is a forgórendszer elve 
alapján 22 fővel, az otthonról végezhető munkák nyár vé
géig továbbra is folytatódnak a március óta tartó rendszer 
szerint.

A könyvtári olvasói tereink nyáron zárva tartanak. A jár
vány ügyi vészhelyzet elmúlta után elkezdjük a kölcsönzést, 
illetve a könyvek visszavételét. Erről a honlapunkon, illetve 
Facebookoldalunkon adunk majd hírt.

Ezúton is köszönet minden kollégámnak a helytállásért, a 
találékonyságért és a rugalmasságért: Jillyné Mássik Máriá
nak, Tegzes Bélának, Tóth Beátának és RézNagy Zsuzsának!  

AKADÉMIAI KIADÓ
A SZAKTÁRS PORTÁLON    JÚNIUS 30-IG

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
A KORONAVÍRUS IDEJÉN ELÉRHETŐ TARTALMAK
  2020. JÚNIUS 30-IG    
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A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadé-

miai Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 kö-

zötti (kisebb számban az 1996 utáni) időszakból. Az Akadémiai Kiadó élő címei a folyamato-

san bővülő MeRSZ (https://mersz.hu) adatbázisban érhetők el. A mintegy fél évszázad 8 ezer 

kötetének 2,5 millió oldalát felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés 

széles körben kutathatóvá váljék. 

  https://www.szaktars.hu/akademiai/   

 BÁRHONNAN SZABADON ELÉRHETŐ    MOST MÁR PROXI BEÁLLÍTÁSSAL IS!

ONLINE BEIRATKOZÁSI 
LEHETŐSÉG 

AZ EHE HALLGATÓINAK ÉS 

A MEE MUNKATÁRSAINAK:
Regisztráció a 

http://tiny.cc/ehekreg 
oldalon három hónapnál nem 

régebbi munkáltatói/iskolalátogatási 

igazolás feltöltésével.

JELMAGYARÁZAT:
http://ehe-adatbazisok.webnode.hu

  Sok ezer szakkönyv teljes szövegé-

ben lehet egyszerre keresni, vagy 

szűkítve egy-egy műre.

  A nyomtatott kiadással meg-

egyező megjelenés.

  A portál gyors, komplex és kényel-

mes munkavégzést, tanulást, for-

rásokhoz való hozzáférést biztosít.

  A kereső szabadszavas keresést 

tesz lehetővé a kiadó könyvei-

nek tartalmában, tehát a meta-

adatoktól függetlenül a teljes 

digitális adattartalomban keres. 

  A kereső relevancia szerint rendezi 

a keresőkifejezésekre adott  

találatokat.

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu    facebook.com/ehekonyvtar 

USER GUIDE    https://www.szaktars.hu/felhasznaloi-utmutato

PÉLDÁK AZ ADATBÁZISBÓL:

 A. Molnár Ferenc: Két régi magyar ima az oltári szentségről

 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 1535-1848

 Humanizmus és Reformáció sorozat kötetei

 Köpeczi B. Edit: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége

 Kónya István: A „keskeny úton” a „szolgáló egyház” felé

 Mártonffy Marcell: Az újszövetségi példázatok irodalma 

 Mészáros István (szerk.): Tanulmányok a magyar nevelésügy  

XVII-XX. századi történetéből

 Oláh Attila (szerk.): A pozitív pszichológia világa

 Ruh, Kurt: A nyugati misztika története I-II.

 Protestáns iskoladrámák I. - Régi magyar drámai  

emlékek, XVIII. század 1.

 Székács József püspök visszaemlékezései

 Szebenyi Péterné: A morális tudatosság és értékrendszer problémái

 Szépirodalom (Ady, Arany, Babits, Dsida, Shakespeare)

Bloomsbury Collection. Digital Resources (2020. május 31-ig) 

  https://www.bloomsburycollections.com   

BLOOMSBURY PUBLISHING
BLOOMSBURY COLLECTION. DIGITAL RESOURCES

Evangélikus Hittudományi Egyetem  Könyvtár
A KORONAVÍRUS IDEJÉN ELÉRHETŐ TARTALMAK
  2020. MÁJUS 31-IG    

1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.    konyvtar.teol@lutheran.hu    teol.lutheran.hu    facebook.com/ehekonyvtar 
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Az adatbázis azonnali hozzáférést biztosít a minőségi kutatáshoz a humán és a 

társadalomtudományok területén. Az adatbázis több, mint 6000 címet tartalmaz a 

Bloomsbury legújabb kutatási kiadványainak tartalmával, beleértve a Continuum, 

a T&T Clark, a Bristol Classical Press, a Berg, az Arden Shakespeare és a Hart 

Publishing kiadványait is. Főbb tématerületek: oktatás, történelem, filozófia, po-

litika, szociológia, film és média, zene, antropológia, építészet, művészet és vizu-

ális kultúra, nyelvészet régészet, divat, teológia, vallástudomány és biblikum. 

TÁVOLI ELÉRÉS    http://tiny.cc/ehekproxy

JELMAGYARÁZAT:
http://ehe-adatbazisok.webnode.hu

  keresés az összes mű teljes 

szövegében 

  böngészés gyűjtemények 

(collections) és téma szerint

  téma alapján további tartal- 

mak ajánlása (Related content)

  letöltési, megosztás, 

nyomtatási lehetőség

  hivatkozások gyors be-

szúrása pontos bibliográfiai 

leírással (APA)

ONLINE BEIRATKOZÁSI 
LEHETŐSÉG 

AZ EHE HALLGATÓINAK ÉS 

A MEE MUNKATÁRSAINAK:
Regisztráció a 

http://tiny.cc/ehekreg 
oldalon három hónapnál nem 

régebbi munkáltatói/iskolalátogatási 

igazolás feltöltésével.

USER GUIDE  http://tiny.cc/BburyUG    OVERVIEW  http://tiny.cc/BBuryOV

Példák az adatbázisban található művek közül:

  Aune[et al.]: Christianity and the University Experience. Understanding Student Faith (2013)

  Battershill, Claire - Ross, Shawna: Using Digital Humanities in the Classroom (2017)

  The Bible on Television (2020)
  Clothing and Nudity in the Hebrew Bible (2019)

  Danove, Paul L.: New Testament Verbs of Communication (2015)

  Ethics and Research with Young Children (2020)

  Jeanrond, Werner: Reasons to Hope (2020)

  Luoma-aho, Mika: God and International Relations. Christian  

Theology and World Politics (2012)

  Modern Religious Architecture in Germany, Ireland and Beyond  

Influence, Process and Afterlife since 1945 (2019)

  O’Loughlin, Thomas: The Eucharist. Origins and Contemporary 

Understandings (2015)
  T&T Clark Handbook of Children in the Bible and the Biblical World (2019)

  U2 and the Religious Impulse. Take Me Higher (2018)
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http://www.bgrg.hu/content/k%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://drive.google.com/drive/folders/1NJPL6DnzLYguPI-42AfCheGiTl5jgDf8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1NJPL6DnzLYguPI-42AfCheGiTl5jgDf8?usp=sharing

