
BOOK INFO 

képekben 

Gyermek- és családi bibliák a GFE Teológiai Könyvtárában 



Bevezetés 

A következő diasoron a GFE 

Teológiai Könyvtárában meglévő 

gyermek- és családi Bibliákból 

készítettünk egy képes válogatást, 

bemutatást. 

A képek a könyvtárban lévő 

példányok segítségével, a 

könyvtáros kolléga által készített, 

amatőr képek. 

Ezért a képeken látszik a profizmus 

hiánya, azonban szándék volt, hogy 

a képek felidézzék a könyv 

lapozásának élményét. Így a 

digitális térbe próbáltuk egy kicsit 

becsempészni a valódi könyv 

kézbevételének élményét. 

Természetesen, a gyerekeknek szóló 

bibliairodalom bővebb, gazdagabb, 

most a jelenleg is a könyvtárban 

bent lévő kötetek közül válogattunk. 

 

Tekintsék meg rövid bemutatónkat! 

 

Jó egészséget kíván a GFE Teológiai 

Könyvtára könyvtárosa! 



Kicsik képes Bibliája 

● A legkisebbeknek szó kötet, amely a könyv 

tipográfiájában is megmutatkozik. Vastag, erős 

lapokon kiadott kötet. A képeknek még 

nagyobb a szerepe, mint a szövegnek. 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 

 

 

UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 

 

 

UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



Óvodások Bibliája 

● „3-6 éveseknek készült ez a lendületes 

rajzokkal teli Biblia, melynek 

történetmesélése is az óvodások 

korosztályához alkalmazkodik.” 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 

 

 

UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue 

 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue 

 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 

 

 

UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetue 

 



Nagy családi gyermekbiblia 

● A Nagy családi gyermekbiblia az egész 

család számára kínál bibliaolvasós, 

beszélgetős, képekben gyönyörködős 

programot. … A történetek szereplői arcán 

felfedezhetjük azokat az érzelmeket, amelyek 

bennünket is átjárnak a jól ismert szent 

történetek olvasása során: a szeretetet, a 

félelmet, a csodálatot vagy a bűntudatot.” 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
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UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



A Szent Biblia 

 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 

 

 

UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



Biblia gyermekeknek 

 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 

 

 

UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



Családi Biblia 

● A bibliai történeteket kortörténeti 

információkkal, adatokkal kiegészítve 

mutatja be.  



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



 

 



Képes Biblia 

● A kétkötetes Képes Biblia a bemutatott 

kötetek közül a legkorábban megjelent. Az 

ó- és újszövetségi történeteket külön 

kötetekben találjuk. 



UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 
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UT WISI ENIM 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat.  

 



Köszönjük, hogy bemutatónkat 

megtekintette.  

 
 

 

 

 



www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 

/gal.ferenc.egyetem 


