Έκδοση Ταυτοτήτων της Βιβλιοθήκης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, συμπληρώνοντας «Αίτηση Εγγραφής Εξωτερικού Μέλους στη Βιβλιοθήκη». Το εφάπαξ κόστος έκδοσης της κάρτας είναι €11,90 και
της ετήσιας συνδρομής €25,00 και καταβάλλονται κατά την εγγραφή.

Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ των ωρών 17:00-20:00 . Τα βιβλία πρέπει να επιστραφούν μέχρι τις 09:00 την επόμενη εργάσιμη μέρα του
δανεισμού.
 Οι σημειώσεις καθηγητών δεν δανείζονται, ενώ για τα βιβλία / άλλο
υλικό δεν μπορεί να γίνει ανανέωση, κράτηση ή ανάκληση.

Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να παραμείνουν
χρήστες της Βιβλιοθήκης, ως εξωτερικά μέλη με μειωμένο κόστος
ετήσιας συνδρομής.

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού

Τι μπορώ να δανειστώ;
Μπορείτε να δανειστείτε οποιοδήποτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη,
υπό τον όρο ότι δεν φέρει το κόκκινο στρογγυλό αυτοκόλλητο, το
οποίο δηλώνει ότι το συγκεκριμένο δεν δανείζεται (πχ. Βιβλία
αναφοράς). Βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δανείζονται υπό περιορισμό.

Μέχρι πόσα βιβλία ή άλλο υλικό μπορώ να
δανειστώ;
Ο αριθμός των βιβλίων ή άλλο υλικό που μπορείτε να έχετε ταυτόχρονα δανεισμένα στο όνομά σας και η διάρκεια δανεισμού ανά
τεκμήριο είναι:
Κατηγορία μελών

Μέγιστος
αρ. τεκμηρίων

Διάρκεια
δανεισμού
ανά τεκμήριο

Ακαδημαϊκό,
Διδακτικό Προσωπικό,
Εξωτερικοί Επιστημονικοί
Συνεργάτες

30

Διοικητικό
προσωπικό

15

6 μήνες (180
μέρες)

Διδακτορικοί φοιτητές

30

6 μήνες (180
μέρες)

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

20

21 μέρες

Προπτυχιακοί
φοιτητές

15

21 μέρες

Εξωτερικά μέλη

7

21 μέρες

6 μήνες (180
μέρες)

Ληξιπρόθεσμη επιστροφή δανεισμένου υλικού συνεπάγεται επιβολή
προστίμου και στέρηση του δικαιώματος δανεισμού και ανανέωσης
μέχρι την εξόφληση του. Το πρόστιμο ανέρχεται στα
€0,40 ημερησίως για την κανονική συλλογή και
€0,40 ανά ώρα για υλικό της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης

Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο …
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις συλλογές, τις πηγές και τις
υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, επικοινωνήστε με τον Βιβλιοθηκονόμο,
Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30, εκτός αργιών.
… μέσω του AskLive
Χρησιμοποιήστε την οθόνη συνομιλίας AskLive μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
… με στιγμιαία ηλεκτρονική συνομιλία (chat)
Χρησιμοποιήστε την προσωπική σας υπηρεσία στιγμιαίας συνομιλίας.
στο Yahoο messenger:

askucylibrary@yahoo.com

στο Google Talk:

askucylibrary@gmail.com

Επιμέλεια :
Γιούλα Μονιάτη
Λειτουργός Πανεπιστημίου - Βιβλιοθηκονόμος
Υπεύθυνη Γραφείου Περιεχομένου Ιστοτόπου και Ανακοινώσεων Βιβλιοθήκης

2018 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος
Βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δανείζονται:
 δύο ώρες για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που η Βιβλιοθήκη
είναι ανοικτή.
 ένα βράδυ εκτός Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί να γίνει

Τηλ. +357 22892020
Φαξ +357 2289 5495
library@ucy.ac.cy
library.ucy.ac.cy

library.ucy.ac.cy

Αναζητώ ...
 Βιβλίο

Αναζητήστε τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης ή ρωτήστε τον
Bιβλιοθηκονόμο για να σας βοηθήσει. Σημειώστε τον ταξινομικό
αριθμό και τα στοιχεία της θέσης του βιβλίου για να μπορέσετε
να το εντοπίσετε στο ράφι.

 Ηλεκτρονικό βιβλίο

Μπορείτε να το αναζητήσετε μέσα από την ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης. Μέρος της συλλογής είναι επίσης αναζητήσιμο
μέσω του καταλόγου της Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση είναι δυνατή
μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 Άρθρο

Αναζητήστε τις βάσεις δεδομένων μέσα από τη θεματική πύλη
που σας ενδιαφέρει ή αλφαβητικά μέσω της επιλογής Βάσεις
δεδομένων στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Οι βάσεις δεδομένων μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε άρθρα από ένα
σύνολο περιοδικών. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε άρθρα
από το κουτί αναζήτησης, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος
της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 Έντυπο περιοδικό

Τα έντυπα περιοδικά βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη περιοδικών
(Καλλιπόλεως 75) και είναι ταξιθετημένα σε θεματικές κατηγορίες και αλφαβητικά κατά τίτλο περιοδικού εντός κάθε κατηγορίας. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης
και στο κουτί αναζήτησης, στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας της
Βιβλιοθήκης..

 Ηλεκτρονικό Περιοδικό

Μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης παρέχεται πρόσβαση
σε 30.000 τίτλους η-περιοδικών. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια

Το υλικό αυτό συγκεντρώνεται στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.
Μπορείτε να τα αναζητήσετε μέσα από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης. Επίσης αναζητήστε η-λεξικό/ η-εγκυκλοπαίδεια μέσα
από τη θεματική πύλη που σας ενδιαφέρει μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης. Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσα από
το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 Οπτικοακουστικό υλικό (χάρτη, CD, DVD, video tape, .ά.)

Βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκης (Καλλιπόλεως 75) και είναι
αναζητήσιμο μέσα από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

 Διδακτορική διατριβή

Διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, βρίσκονται στην είσοδο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης
(Καλλιπόλεως 75) και μπορείτε να τις αναζητήσετε στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης ή μέσα από την επιλογή Ψηφιακές συλλογές
στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Δεν δανείζονται εκτός Βιβλιοθήκης. Διατριβές άλλων πανεπιστημίων μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

 Άρθρο, βιβλίο που δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης
Απευθυνθείτε στη Υπηρεσία Διαδανεισμού, Κεντρική Βιβλιοθήκη
(Καλλιπόλεως 75), για να το εξασφαλίσει από άλλη Βιβλιοθήκη για
εσάς. Το χρηματικό κόστος που προκύπτει από την Υπηρεσία το επιβαρύνεται ο χρήστης ή το ακαδημαϊκό Τμήμα με έγκριση του Προέδρου ή του υπεύθυνου Βιβλιοθήκης του Τμήματος, στο οποίο ανήκετε.

Χρειάζομαι ...
 Κατάλογο Βιβλιοθήκης (OPAC)
Είναι διαθέσιμος μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
Επίσης, το εργαλείο Ενοποιημένης αναζήτησης όλων των πηγών
(EDS-Ebsco Discovery Service), το οποίο είναι διαθέσιμο από το
κουτί αναζήτησης στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης,
σας παρέχει τη δυνατότητα να αναζητήσετε διά μέσου μίας απλής
και ενιαίας αναζήτησης διαφορετικές πηγές της Βιβλιοθήκης
(ηλεκτρονικό κατάλογο, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά
και ηλεκτρονικά βιβλία) με δυνατότητα ανάκτησης του πλήρους
κειμένου η-άρθρων και η-βιβλίων. Η πρόσβαση στο πλήρες κείμενο
είναι δυνατή μόνο μέσα από το δίκτυο του Πανεπιστημίου.

 Διαδίκτυο

Οι Η/Υ, οι οποίοι βρίσκονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης έχουν
πρόσβαση στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το
δικό σας φορητό υπολογιστή για πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω της
υπηρεσίας ucywifi.

 ucywifi

Αν είστε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορείτε να συνδέσετε το φορητό σας υπολογιστή με το διαδίκτυο και ταυτόχρονα με
το πανεπιστημιακό δίκτυο εντός των χώρων του πανεπιστήμιου μέσω της υπηρεσίας ucywifi. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές με Wi-Fi και VPN
(κατηγορία: Πηγές) και ακολουθήστε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων ΠΚ. Εξωτερικοί χρήστες απευθύνεστε στο
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης στην Κεντρική Βιβλιοθήκη
(Καλλιπόλεως 75).

 Πανεπιστημιακό διαδίκτυο

Πρόσβαση στο πανεπιστημιακό δίκτυο έχουν όλοι οι Η/Υ που
βρίσκονται στους χώρους της Βιβλιοθήκης, όπως και όλοι υπολογιστές του πανεπιστημίου που είναι συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο.

 Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές (βάσεις δεδομένων, ηάρθρα, η-βιβλία) από το σπίτι μου
Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές αφού συνδεθούν με το πανεπιστημιακό
δίκτυο μέσω της Υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (VPNVirtual Private Network). Για να συνδεθείτε με την υπηρεσία VPN
ακολουθήστε τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων
ΠΚ μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές με Wi-Fi και VPN (κατηγορία: Πηγές).

 Βιβλιοθηκονόμο

Οι Βιβλιοθηκονόμοι είναι διαθέσιμοι στο Γραφείο Δανεισμού και
Εξυπηρέτησης Χρηστών της Βιβλιοθήκης για να σας βοηθήσουν.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Βιβλιοθηκονόμο χρησιμοποιώντας την υπηρεσία Στιγμιαίας Ηλεκτρονικής Συνομιλίας
AskLive μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης καθώς και
μέσω του τηλεφώνου 22892020 ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου library@ucy.ac.cy.

 Φωτοτυπικό μηχάνημα

Φωτοτυπικά μηχανήματα είναι διαθέσιμα σε όλες τις Βιβλιοθήκες και τα παραρτήματα. Στη Κεντρική Βιβλιοθήκη και Βιβλιοθήκη Περιοδικών λειτουργούν με τη χρήση της πανεπιστημιακής
κάρτας-έξυπνης κάρτας .

 Εκτυπωτή

Τα φωτοτυπικά μηχανήματα, τα οποία βρίσκονται στην Κεντρική
Βιβλιοθήκη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως εκτυπωτές.
Χρησιμοποιήστε την πανεπιστη-μιακή κάρτα-έξυπνη κάρτα.

 Ηλεκτρονικό υπολογιστή

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης υπάρχουν Η/Υ, οι οποίοι προορίζονται για χρήση που εμπίπτει στο ρόλο της, δηλαδή για αναζήτηση στον κατάλογο και για χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής
πληροφόρησης (ηλεκτρονικά περιοδικά, βάσεις δεδομένων, κτλ.)
ή άλλων υπηρεσιών και πληροφοριών που παρέχονται μέσω της
ιστοσελίδας της.
Η χρήση των Η/Υ της Βιβλιοθήκης για προσωπικούς σκοπούς δεν
απαγορεύεται, ωστόσο σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει:
 να γίνεται με τρόπο που δεν παρενοχλεί ή προκαλεί
άλλους χρήστες ή προσωπικό της Βιβλιοθήκης και
 να παραχωρείται ο υπολογιστής σε άλλο χρήστη που επιθυμεί να τον χρησιμοποιήσει για σκοπούς έρευνας.

 Να οργανώσω τη βιβλιογραφία μου

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο RefWorks. Μπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας Βιβλιογραφική
διαχείριση. Για τη χρήση του εργαλείου, ζητήστε βοήθεια από το
Γραφείο Πληροφοριακής Υποστήριξης, Κεντρική Βιβλιοθήκη
(Καλλιπόλεως 75) τηλ. 22892016.

 Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις
ηλεκτρονικές πηγές καθώς και τη χρήση τους

Δηλώστε συμμετοχή και παρακολουθήστε τα σεμινάρια που
οργανώνει η Βιβλιοθήκη για να γνωρίσετε τις συλλογές, τις πηγές
και τις υπηρεσίες που παρέχει και για να σας βοηθήσει να
αναπτύξετε πληροφοριακές δεξιότητες για γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των πληροφοριακών σας αναγκών.

Πως μπορώ να γίνω μέλος της Βιβλιοθήκης
Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας με την εισαγωγή τους
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αποκτούν την Πανεπιστημιακή κάρτα,
που αυτόματα τους καθιστά μέλη της Βιβλιοθήκης.
Εξωτερικοί χρήστες, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και να αποκτήσουν την
Κάρτα Βιβλιοθήκης θα πρέπει να απευθύνονται στην Υπηρεσία

