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1. Σύνδεση 

Οι χρήστες μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του ΠΚ library.ucy.ac.cy και 
επιλέγουν «Κατάλογος Βιβλιοθήκης» (είναι η πρώτη επιλογή αριστερά κάτω από την 
ενότητα «Πηγές»).  

 

 

Ακολούθως εμφανίζεται η πιο κάτω οθόνη και ο χρήστης επιλέγει «Σύνδεση ΠΚ»/«UCY 
Login». 

 

  

http://library.ucy.ac.cy/
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Ακολούθως, ο χρήστης μεταφέρεται σε σελίδα πιστοποίησης ταυτότητας του ΠΚ. 
Πληκτρολογεί το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που έχει για 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου και ακολούθως επιλέγει 
«Σύνδεση». 

Σημείωση: Ενδιαφερόμενοι χρήστες που δεν είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης 
μπορούν να συνδεθούν με τον κατάλογο χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη <GUEST> και 
τον κωδικό <12345> για να μπορέσουν να υποβάλουν αίτημα για μεταφορά στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη (Καλλιπόλεως 75) βιβλίου που βρίσκεται σε κλειστό βιβλιοστάσιο. Βλ. 
Διαδικασία αίτησης υλικού από κλειστό βιβλιοστάσιο. 

 

 

Το σύστημα αναγνωρίζει τον χρήστη και εμφανίζει την πιο κάτω οθόνη: 

 

Σημείωση: Για επαναφορά της γλώσσας του συστήματος στα ελληνικά, ο χρήστης θα πρέπει να 

επιλέξει ξανά την ελληνική γλώσσα.  
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2. Αναζήτηση 

Επιλέγοντας «Νέα αναζήτηση» ο χρήστης οδηγείται στη σχετική οθόνη και μπορεί να 
κάνει αναζήτηση. Πριν την αναζήτηση πρέπει να επιλέξει στο κουτάκι δεξιά 
«Πανεπιστήμιο Κύπρου», ούτως ώστε να γίνει αναζήτηση μόνο στο υλικό που βρίσκεται 
στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. (Υπάρχουν επίσης οι επιλογές «Ενιαίος 
κατάλογος ΠΚ & ΑΠΚΥ» και «Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου»).  

 

Η αναζήτηση στον κατάλογο διακρίνεται σε απλή και σύνθετη.  
 
 
 

2.1. Απλή αναζήτηση  

Απλή αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε (α) από τη σελίδα του καταλόγου, είτε (β) από την 
αρχική σελίδα του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης. 

(α) Στην αρχική σελίδα του καταλόγου υπάρχει η μπάρα αναζήτησης, όπου ο χρήστης 
μπορεί να πληκτρολογήσει τον όρο ή τη φράση, να επιλέξει τον κατάλογο στον οποίο 
θέλει να κάνει αναζήτηση και τα επιθυμητά ευρετήρια, για να βρει αποτελέσματα. 

 

O χρήστης, αφού ορίσει τα κριτήρια αναζήτησης, επιλέγει «Υποβολή» για να 
εμφανιστούν τα αποτελέσματα. 
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(β) Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Βιβλιοθήκης υπάρχει σε εμφανές σημείο μπάρα 
αναζήτησης, με προεπιλεγμένες «Όλες τις πηγές (βιβλία, άρθρα, η-βιβλία, περιοδικά, 
DVD, κ.ά.». Ο χρήστης μπορεί, ωστόσο, να περιορίσει την αναζήτηση στον κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης (περιλαμβάνει βιβλία και άλλο φυσικό υλικό που υπάρχει στη Βιβλιοθήκη, 
καθώς και ηλεκτρονικά βιβλία· δεν περιλαμβάνει περιεχόμενο που προέρχεται από 
ηλεκτρονικά περιοδικά και βάσεις δεδομένων) επιλέγοντας τον «κατάλογο ΒΠΚ». 
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2.2. Σύνθετη αναζήτηση 

Στην αρχική σελίδα του καταλόγου υπάρχει και η επιλογή Σύνθετη αναζήτηση.  
 

 
 
Μέσω της Σύνθετης Αναζήτησης μπορεί:  

 να γίνει ταυτόχρονη χρήση πολλαπλών πεδίων αναζήτησης  

 να συνδυαστούν λογικοί τελεστές (τελεστές Boolean)  
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 να περιοριστεί η αναζήτηση βάσει κριτηρίων, όπως γλώσσα, είδος υλικού, 
συλλογή, εκδότη και περίοδο έκδοσης.  
 

 

Χρησιμοποιώντας CTRL + κλικ στις επιλογές που θέλει, ο χρήστης μπορεί να ορίσει 
περισσότερες από μία γλώσσες, είδος υλικού και συλλογές. 

Ο χρήστης ορίζει τους συντελεστές της αναζήτησης του και επιλέγοντας «Υποβολή» θα 
δει τα αποτελέσματα. 
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2.3. Αποθήκευση αναζητήσεων (προτιμώμενες αναζητήσεις) 

Μια αναζήτηση μπορεί να αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση με την επιλογή 
«Αποθήκευση ως προτιμώμενη αναζήτηση» που υπάρχει στην οθόνη αναζήτησης 
υλικού, νοουμένου ότι ο χρήστης είναι συνδεδεμένος. 

 

 

Ο συνδεδεμένος χρήστης μπορεί να δει τις αναζητήσεις που έχει αποθηκεύσει 
επιλέγοντας «Η Βιβλιοθήκη μου» (πάνω αριστερά) > «Ο Λογαριασμός μου» > 
«Προτιμώμενες αναζητήσεις». Στη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να δει, να ενημερώσει ή 
να διαγράψει τις αποθηκευμένες αναζητήσεις. 
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2.4. Αποθήκευση εγγραφών (καλάθι) 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένες εγγραφές και να τις αποθηκεύσει προσωρινά στο 
καλάθι.  

 

Ο χρήστης μπορεί να δει τις εγγραφές που υπάρχουν στο καλάθι επιλέγοντας «Εμφάνιση 
καλαθιού». 

 

Μετά την αποθήκευσή των εγγραφών στο καλάθι, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη μεταξύ 
άλλων να τις αποστείλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να τις εξαγάγει σε εργαλεία οργάνωσης και 
διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ. RefWorks) και να τις προσθέσει σε λίστα που έχει δημιουργήσει 
(βλ. Οι Λίστες μου). 
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3. Διαδικασία αίτησης μεταφοράς υλικού από κλειστό βιβλιοστάσιο 

Σημείωση: Αίτηση μεταφοράς υλικού από κλειστό βιβλιοστάσιο δεν μπορεί να γίνει από 
χρήστες που έχουν εκκρεμότητες επιστροφής υλικού (βιβλία ή άλλο υλικό που όφειλαν να 
έχουν επιστρέψει στη Βιβλιοθήκη) ή οικονομικές οφειλές στη Βιβλιοθήκη (πρόστιμα 
καθυστέρησης υλικού ή οφειλές αποζημίωσης). 

Όταν η αναζήτηση δώσει αποτελέσματα, ο χρήστης βλέπει τη λίστα με τα βιβλία (και άλλο 
υλικό). Σε περίπτωση που το βιβλίο βρίσκεται σε κλειστό βιβλιοστάσιο, παρέχεται η 
δυνατότητα στον χρήστη για αίτηση μεταφοράς του βιβλίου στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.  

 

Ο χρήστης επιλέγει «Αίτημα κράτησης μόνο για δανεισμένο υλικό ή για μεταφορά 
υλικού από το Κλειστό Βιβλιοστάσιο» και στη νέα οθόνη που εμφανίζεται επιβεβαιώνει 
την αίτηση για μεταφορά του βιβλίου επιλέγοντας «Υποβολή». Επιπλέον, δίνεται η 
δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει τη διάρκεια ισχύος της αίτησής του, έτσι ώστε να 
ακυρωθεί αυτόματα η αίτηση για μεταφορά του βιβλίου μόλις παρέλθει η συγκεκριμένη 
ημερομηνία που ο ίδιος όρισε. 
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Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, η κατάσταση του βιβλίου στον 

κατάλογο αλλάζει από «Διαθέσιμο» σε «Σε μεταφορά», επειδή έχει ξεκινήσει η 

διαδικασία μεταφοράς του στην Κεντρική Βιβλιοθήκη.  

Η κατάσταση του βιβλίου θα αλλάξει ξανά μόλις αυτό φτάσει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, 

οπότε θα γίνει «Στα ράφια κράτησης». Ο χρήστης θα ενημερωθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα 

ότι το βιβλίο του βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, από όπου μπορεί να το παραλάβει 

από τον Πάγκο Εξυπηρέτησης την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά τις 12:00. Το βιβλίο θα 

παραμείνει στην Κεντρική Βιβλιοθήκη για 3 εργάσιμες μέρες. Αν μετά τις 3 εργάσιμες 

μέρες το βιβλίο δεν παραληφθεί από τον χρήστη, θα επιστραφεί στο Κλειστό 

Βιβλιοστάσιο.  

Για βοήθεια και απορίες οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον Πάγκο Εξυπηρέτησης 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, στα τηλέφωνα 22892020, 22892083, 22892137 και στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση library@ucy.ac.cy. 

  

mailto:library@ucy.ac.cy
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4. Αίτημα κράτησης υλικού  

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει κράτηση υλικού που είναι ήδη δανεισμένο σε άλλον χρήστη 
μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας «Αίτημα κράτησης μόνο 
για δανεισμένο υλικό ή για μεταφορά υλικού από το Κλειστό Βιβλιοστάσιο». 

 

 

Σημειώσεις 

 Αιτήματα για κράτηση υλικού που είναι διαθέσιμο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή 
άλλα παραρτήματα ελεύθερης πρόσβασης θα αγνοούνται. 

 Αίτηση κράτησης υλικού δεν μπορεί να γίνει από χρήστες που έχουν εκκρεμότητες 
επιστροφής υλικού (βιβλία ή άλλο υλικό που όφειλαν να έχουν επιστρέψει στη 
Βιβλιοθήκη) ή οικονομικές οφειλές στη Βιβλιοθήκη (πρόστιμα καθυστέρησης 
υλικού ή οφειλές αποζημίωσης). 

Στη νέα οθόνη που εμφανίζεται επιβεβαιώνει την αίτηση για κράτηση του βιβλίου 
επιλέγοντας «Υποβολή». Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να καθορίσει τη 
διάρκεια ισχύος της αίτησής του, έτσι ώστε να ακυρωθεί αυτόματα η αίτηση για κράτηση 
του βιβλίου μόλις παρέλθει η συγκεκριμένη ημερομηνία που ο ίδιος όρισε. 
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Αφού ο χρήστης υποβάλει την αίτηση, στην οθόνη εμφανίζεται επιβεβαιωτικό μήνυμα. 
 

 
 

Στις «Κρατήσεις» (βλ. πάνω αριστερά στην οθόνη: «Η Βιβλιοθήκη μου» > «Ο 
Λογαριασμός μου») ο χρήστης βλέπει όλους τους τίτλους που έχει κάνει κράτηση, τους 
οποίους μπορεί να ταξινομήσει βάσει αιτήματος ή και να κάνει ακύρωση όλων ή 
μερικών για να ενημερώσει τη λίστα. 
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5. Προβολή δανεισμένου υλικού 

Με τη σύνδεση του χρήστη στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης προβάλλεται στην οθόνη το υλικό που 
έχει δανεισμένο στον λογαριασμό του. Σε περίπτωση που ο χρήστης βρίσκεται σε άλλη σελίδα 
(π.χ. αναζήτηση υλικού), μπορεί να δει το υλικό που έχει δανεισμένο στον λογαριασμό του 

επιλέγοντας πάνω αριστερά στην οθόνη «Η Βιβλιοθήκη μου» > «Ο Λογαριασμός μου». 
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6. Ιστορικό δανεισμού 

Το «Ιστορικό ανάγνωσής μου» («Η Βιβλιοθήκη μου» > «Ο Λογαριασμός μου») κρατάει 
ως πληροφορία όλους τους δανεισμούς που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μετά την 
επιστροφή των τεκμηρίων στη Βιβλιοθήκη. Το ιστορικό δανεισμών διατηρείται εφόσον το 
έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης μέσα από τη συγκεκριμένη λειτουργία. 
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7. Ανανέωση υλικού 

Σημείωση: Αίτηση ανανέωσης υλικού δεν μπορεί να γίνει από χρήστες που έχουν 
εκκρεμότητες επιστροφής υλικού (βιβλία ή άλλο υλικό που όφειλαν να έχουν επιστρέψει 
στη Βιβλιοθήκη) ή οικονομικές οφειλές στη Βιβλιοθήκη (πρόστιμα καθυστέρησης υλικού 
ή οφειλές αποζημίωσης). 

Για να μπορέσει ο χρήστης να προβεί σε ανανέωση δανεισμού υλικού (παράταση 
ημερομηνίας επιστροφής) θα πρέπει να επιλέξει πάνω αριστερά στην οθόνη «Η 
Βιβλιοθήκη μου» > «Ο Λογαριασμός μου». 

Στη σελίδα όπου εμφανίζονται τα τεκμήρια που έχει δανεισμένα ο χρήστης στον 
λογαριασμό του παρέχεται η δυνατότητα να ανανεώσει είτε επιλεγμένους τίτλους 
(«Ανανέωση επιλεγμένων») είτε όλους («Ανανέωση όλων»). Το πεδίο «Κατάσταση» 
εμφανίζει πληροφορίες, όπως ημερομηνία επιστροφής του τεκμηρίου, αν υπάρχει 
καθυστέρηση στην επιστροφή, αν έχει γίνει ανάκληση από τη Βιβλιοθήκη (στην οποία 
περίπτωση δεν μπορεί να γίνει ανανέωση) ή αν έχει γίνει ανανέωση από τον χρήστη. Οι 
χρήστες μπορούν να ανανεώνουν τα βιβλία μέχρι 3 φορές. 
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8. Βαθμολόγηση τεκμηρίων βιβλιοθήκης 

Στην προβολή δανεισμένου υλικού (ή κατά την προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης) ο 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να βαθμολογήσει υλικό.  

 

 
 

 

Στη λειτουργία «Βαθμολόγηση» εμφανίζονται οι εγγραφές που έχει αξιολογήσει ο 
χρήστης και οι αξιολογήσεις που έχει δώσει. Υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής τους. 
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9. Οι λίστες μου 

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει λίστες τεκμηρίων βάσει δικών του 
κριτηρίων (π.χ. θεματικά). Αυτό μπορεί να γίνει με προσθήκη της εγγραφής σε λίστα (ήδη 
δημιουργημένη ή νέα). 

 

 
 

 

Τεκμήρια σε λίστα μπορούν να προστεθούν επίσης με επιλογή επιλεγμένων εγγραφών από 
το καλάθι. 
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Στην επιλογή «Οι Λίστες μου» («Η Βιβλιοθήκη μου» > «Ο Λογαριασμός μου») ο χρήστης 
μπορεί να δει, να επεξεργαστεί και να διαγράψει λίστες εγγραφών που έχει 
δημιουργήσει. Επιλέγοντας τη λίστα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει το περιεχόμενό 
της.  
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10. Τροποποίηση πληροφοριών χρήστη 

Με την επιλογή «Τροποποίηση πληροφοριών χρήστη» ο χρήστης μπορεί να 
τροποποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση και τηλέφωνο).  
 

 
 


