Publikationer av E. G.
White är ordnade kronologiskt. Beskriver det E. G.
White har publiserat under
dom åren då hon levde, och
efterföljand år. Både på amerikanska, svenska, danska
och norska.

Användarhandledning för
ellenwhite.se

Ordsökning är databasernas huvudfunktion.
Svenska ord på ellenwhite.se, likaså är den en
databas. Norska ord på den Norska sidan, norsk.
ellenwhite.dk, och är en databas. Danska ord på
ellenwhite.dk och är fördelad på två databaser.
Du kan även skifta språk på länkarna ovan.

Artikel uppslag. Artiklarna
omfattar Review and Herald,
Signs of the Times och Youth
Instructor. Du kan söka artikelns ämne på överskriften på
alla språk.

Om din sökning ej ger något resultat så får du
söka igen med bara ett av orden om du skriver
en mening, eller med bara en del av ordet. Om du
får för många sökresultat så upprepa
sökningen med hela meningar eller specifika ord.

Artikeln kan även slås upp
med datum. Tidskriftens
namn angives ej.

Sök boktitel. Den färgade listan längre ner på
sidan över alla publikationer är lång. Så om du
inte hittar det du söker i
listan kan du söka det
här. T.ex. om man söker
"Det adventistiska hemmet" Så kommer denna
bok upp då med sin
svenska översättning.

Historik uppdateras löpande varje månad, alltså vad
som händer
på hemsidans
Ellen White
del.
Inte alla månader finns
källa med.

Uppslag av dansk
och engelsk sidnummer. När du slår i
böcker som finns i
listan, så kan man
oftast söka efter sidnummer.

Sidnummeröversättare.
Många böcker speciellt Den
Stora Striden och Vägen till
Kristus har publicerats i
många varianter på dom
fyra nämnda språken, men
har sina egna sidnummer.
Denna funktion är till för att
översätta sidnumrena mellan de olika versionerna.

Förkortningar.
Vad betyder förkortningarna, VP,
ML OC . . . . ?

Gå direkt till innehållsförtäckningen.
Är en genväg till boksök. Förutsätter att det
du har skrivit i sökrutan är exakt. Skriv t.
ex. "Evangeliets tjänare" så kommer du direkt till innehållsförtäckningen av boken.

Review and Herald.
Av dom svenska artiklarna, är
det många som inte har funnits
på svenska tidigare. Det finns
420 Review and Herald artiklar på danska.
Effata menyer. Menyalternativen till vänster tillhör effata.se "Ellen G.
White" är en sekundär sida.
Vill du veta vad jag personligen har översatt, klicka på
”produkter”.

Gröna länkar betyder att
hela boken finns online,
men på dom svarta länkarna ser du bara
innehållsförtäckningen.

"Databas" bör inte förväxlas med EGW databasen.
För på denna databas finns
även artiklar som inte är av
egw.
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