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Καλώς ήλθατε στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου
Αυτός ο οδηγός έχει σκοπό να σας εισαγάγει στις συλλογές και στις διαθέσιμες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και να σας παρέχει πληροφορίες για το
πώς η Βιβλιοθήκη μπορεί να σας υποστηρίξει στη διδασκαλία και την
έρευνά σας.

Ρωτήστε τον Βιβλιοθηκονόμο …

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία για τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες της
Βιβλιοθήκης, επικοινωνήστε με τον Βιβλιοθηκονόμο.
… μέσω του AskLive
Θα βρείτε την οθόνη συνομιλίας AskLive κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης. Η επικοινωνία γίνεται σε πραγματικό χρόνο.
Δευτέρα-Παρασκευή, 8:30-13:30, εκτός αργιών.
… μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
askalibrarian@ucy.ac.cy
… με Προσωπική Συνάντηση
για ερωτήματα που απαιτούν σε βάθος έρευνα. Θα βρείτε την ηλεκτρονική
φόρμα για διευθέτηση συνάντησης στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης (http://
library.ucy.ac.cy/el/services/ask-a-librarian)

Ωράριο λειτουργίας
Το αναλυτικό ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της, από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε.
Το ωράριο επεκτείνεται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων για την καλύτερη εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Κατά τις γιορτές του Πάσχα, των Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς και τους καλοκαιρινούς μήνες το ωράριο τροποποιείται και οι χρήστες ενημερώνονται μέσω της
ιστοσελίδας, κοινωνικά δίκτυα και από τους πίνακες ανακοινώσεων εντός των
χώρων της. Η Βιβλιοθήκη είναι κλειστή τις επίσημες αργίες του ΔΠ του Πανεπιστημίου.

Αναγνωστήριο 24ώρης λειτουργίας
Βρίσκεται στο ισόγειο (όροφος 0) και είναι ανοικτό για τους χρήστες όλες τις
μέρες της εβδομάδας και τις δημόσιες αργίες.
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Στοιχεία επικοινωνίας

Κεντρική
Βιβλιοθήκη
Βιβλιοθήκη
Στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, οδός Καλλιπολέως 75 και

Τον Δεκέμβριο
η Βιβλιοθήκη
περιλαμβάνει
την του
κρια2018
συλλογή
βιβλίων ανοικτής πρόσβασης, έντυπο υλικό αναμετεγκαταστάθηκε
και άρχισε τη λειφοράς,
τη συλλογή οπτικοακουστικού
υλικού, τις ειδικές συλλογές Browning,

+357 22892020
library@ucy.ac.cy
Scripta Πτερόεντα
http://libblog.ucy.ac.cy/
Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου / University of Cyprus Library
@UniverisityofCyprusLibrary
University of Cyprus Library
@UCYLibrary

University of Cyprus Library
University of Cyprus Library
@universityofcyprus_library
#ucylibrary

Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537
Τηλ. +357 22892020
Φαξ +357 22895495
Αρχαιολογική Συλλογή
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Οδός Γλάδστωνος 12, 1095 Λευκωσία

τουργία της, στο νέο της κτήριο , το Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη
Πετρώνδα, και τη συλλογή σπάνιων βιβλίων.
«Στέλιος Ιωάννου» στην πανεπιστημιούπολη (Λεωφ.Περιοδικών
Πανεπιστημίου 1, ΑγλαΒιβλιοθήκη
ντζιά), όπου έχει συγκεντρώσει όλη τη
συλλογή στη
της,νέα
με πτέρυγα,
εξαίρεσηστο
τηνκεντρικό
ΑρχαιολοΣτεγάζεται
κτήριο του Πανεπιστημίου, οδός Καλγική Συλλογή,
η οποία δεν δανείζεται
καιέντυπων περιοδικών. Η συλλογή
λιπόλεως
75 και περιλαμβάνει
5.540 τίτλους
στεγάζεται
στην
Ερευνητική
Μονάδα
είναι ταξιθετημένη σε θεματικές κατηγορίες και αλφαβητικά κατά τίτλο περιοδιΑρχαιολογίας (ΕΜΑ), στην οδό Γλάδστωκού εντός κάθε κατηγορίας.
νος 12, Λευκωσία.
Milliex, Διαμαντή, Δημητσόπουλου, Ευγένιου Μιχαηλίδη, Μαθιοπούλου,

Το νέο κτήριο της Βιβλιοθήκης, στεγάζει
όλες τις λειτουργίες και υπηρεσίες της, οι
οποίες κατανέμονται στα πέντε επίπεδα
του κτηρίου, συνδυάζοντας βιβλιοστάσια, αναγνωστήρια, σταθμούς εργασίας
(Η/Υ), χώρους εργασίας, αναγνωστήριο 24ωρης λειτουργίας καθώς και υπηρεσίες για χρήστες με προβλήματα
όρασης. Διαθέτει συνολικά 950 θέσεις
ατομικής μελέτης, σε όλους τους ορόφους και 31 δωμάτια ομαδικής μελέτης,
τεσσάρων και έξι θέσεων.
Περιλαμβάνει στη συλλογή της, έντυπο
υλικό (βιβλία, περιοδικά, υλικό αναφοράς, χάρτες κ.ά.), ηλεκτρονικό υλικό (ηβιβλία, η-περιοδικά, βάσεις δεδομένων
κ.ά.), και οπτικοακουστικό υλικό. Όλο το
υλικό της συλλογής είναι αναζητήσιμο
μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο και
την ιστοσελίδα της.
Τα βιβλία της συλλογής είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα του Library of Congress.

Τηλ. +357 22893571/ 22893572
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Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες σύνδεσης, επικοινωνήστε με:
Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ.+357 22 892222, servicedesk@ucy.ac.cy

Μηχάνημα ανάγνωσης microfilm/microfiche
Το μηχάνημα ανάγνωσης microfilm/microfiche είναι διαθέσιμο κατόπιν συνεννόησης με
Ελένη Σακκά, Αρ. Γραφείου: 022, ισόγειο,
Τηλ. : 22892241, eleniskk@ucy.ac.cy

Επικοινωνία με το Προσωπικό
Λεπτομέρειες επαφών για το προσωπικό και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης,
παρέχονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.
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Τεχνική Υποστήριξη

Πηγές Πληροφόρησης

Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi)

Βιβλία

Εντός της Βιβλιοθήκης, είναι δυνατή η ασύρματη σύνδεση (Wi-Fi) με το διαδί-

Διαθέτει πέραν των 387.000 τόμων βιβλίων και έντυπων περιοδικών. Χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο για να τους αναζητήσετε.

κτυο. Η σύνδεση σας στο δίκτυο Wi-Fi μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους δύο
τρόπους:
Πιστοποίηση με λογαριασμό του ΠΚ (Δίκτυο ucywifi)

Ηλεκτρονικά Βιβλία
Η συλλογή παρέχει πρόσβαση σε 620.000 επιστημονικά ηλεκτρονικά βιβλία.

Μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που επιθυμούν να συνδεθούν με την

Δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή έχουν οι χρήστες που συνδέονται με το δί-

υπηρεσία ασύρματης σύνδεσης θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες της

κτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής. Τις οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε και στην
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, Υπηρεσίες -> Τεχνική υποστήριξη -> Wi-Fi.
Πιστοποίηση με λογαριασμό EDUROAM
Επισκέπτες μέλη ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων του εξωτερικού μπορούν να συνδεθούν με το διαδίκτυο μέσω της υπηρεσία EDUROAM, εφόσον το
ίδρυμα τους έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία την Υπηρεσία. Ακολουθήστε

Περιοδικά
Έντυπα Περιοδικά
Υπάρχουν 7.170 τίτλοι (90.000 τόμων) έντυπων περιοδικών, ξενόγλωσσων και

ελληνικών, τόσο τρέχουσας όσο και παλαιότερης κυκλοφορίας. Μπορείτε να τα
αναζητήσετε μέσα από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.

τις οδηγίες της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής για σύνδεση στην Υπηρεσία.

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Τις οδηγίες μπορείτε να τις βρείτε και στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, Υπηρε-

Η συλλογή αποτελείται από 30.000 τίτλους, οι οποίοι προέρχονται από μεμονω-

σίες -> Τεχνική υποστήριξη -> Wi-Fi.

μένες τρέχουσες συνδρομές της Βιβλιοθήκης, από συμφωνίες με εκδότες και

Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες σύνδεσης, επικοινωνήστε με:
Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας Πληροφορικής Υποδομής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Τηλ.+357 22 892222, servicedesk@ucy.ac.cy

συνδρομές σε βάσεις δεδομένων της Κοινοπραξίας Κυπριακών Βιβλιοθηκών
(ΚΚΥΒ), στην οποία η Βιβλιοθήκη συμμετέχει, καθώς και από παλαιότερες αγορές ηλεκτρονικού υλικού, όπου περιλαμβάνονται και παλαιά τεύχη με χρονικό
ορίζοντα παλαιών τευχών 40-100 προηγούμενων ετών. Επιπλέον, η συλλογή
περιλαμβάνει τα Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα

Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN)

(ψηφιοποιημένα από το ΕΛΙΑ και οργανωμένα σε επίπεδο τεύχους από τη Βι-

Παρέχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από τη φυσική και δικτυακή σας θέση, να

βλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου). Για πρόσβαση στη συλλογή είναι απαραίτη-

μπορείτε να έχετε πρόσβαση, στις πηγές πληροφόρησης και υπηρεσίες της

τη η σύνδεση με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

βιβλιοθήκης, οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και είναι προ-

Βάσεις Δεδομένων

σβάσιμες μόνο εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου. Μόλις συνδεθεί ο υπολογιστής με την υπηρεσία VPN είναι μέρος του πανεπιστημιακού δικτύου. Περισ-

Παρέχεται πρόσβαση σε 320 βάσεις βιβλιογραφικών πληροφοριών, τράπεζες

σότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης επι-

στατιστικών και οικονομικών δεδομένων, συλλογές πλήρους κειμένου κ.ά., εκ

λέγοντας Υπηρεσίες -> Τεχνική υποστήριξη -> VPN.

των οποίων οι 190 αφορούν τρέχουσες συνδρομές, ενώ οι υπόλοιπες προέρχονται από παλαιότερες αγορές είτε διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο.
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Δικαίωμα πρόσβασης, για βάσεις που προέρχονται από συνδρομές, έχουν οι
χρήστες που συνδέονται με το δίκτυο του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Υποστήριξη φοιτητών με προβλήματα όρασης

Ψηφιακές συλλογές

Η Βιβλιοθήκη πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού

Η Βιβλιοθήκη έχει αναπτύξει, διατηρεί και εμπλουτίζει 2 ψηφιακές συλλογές

εξαμήνου, αναλαμβάνει τη μετατροπή του διδακτικού υλικού για κάθε ένα φοιτητή με προβλήματα

ΓΝΩΣΙΣ Περιλαμβάνει την Κυπριακή ερευνητική παραγωγή, εντός και εκτός, του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
ΛΗΚΥΘΟΣ Φιλοξενεί ψηφιοποιημένο υλικό, το οποίο καλύπτει θεματικές ενότη-

όρασης, στη μορφή που θα το βοηθήσει στη μελέτη
του.

τες όπως Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη

Είναι σημαντικό, πολύ πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου να καθορίζεται

της Πληροφόρησης, Ιστορία, Πολιτική και Φιλολογία. Απώτερος στόχος

το υλικό διδασκαλίας από το ακαδημαϊκό προσωπικό, το οποίο έχει στο

της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι η συμβολή στην διατήρηση και προώ-

ακροατήριο του φοιτητές με προβλήματα όρασης, έτσι ώστε η Βιβλιοθήκη

θηση της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς της Κύπρου.

να φροντίσει την έγκαιρη μετατροπή του στη μορφή που θα βοηθήσει τις

Είναι προσβάσιμες μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Υλικό Αναφοράς
Εκτός από τις ηλεκτρονικές συλλογές αναφοράς, διατίθεται, επίσης, για χρήση
εντός της βιβλιοθήκης, έντυπο υλικό αναφοράς, όπως εγκυκλοπαίδειες, ερμηνευτικά και βιογραφικά λεξικά, κ.ά, το οποίο είναι συγκεντρωμένο στο ισόγειο

εξατομικευμένες ανάγκες των φοιτητών στη μελέτη τους.
Είναι χρήσιμο, να προσδιορίζονται τα βασικά κεφάλαια ενός βιβλίου για

μετατροπή εάν δεν είναι απαραίτητο ολόκληρο το βιβλίο.
Η Υπηρεσία βρίσκεται στο ισόγειο, Αρ. Γραφ.: 024Α, Τηλ. 2892088,
libss@ucy.ac.cy

της Βιβλιοθήκης. Το υλικό αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε μέσα από τον κα-

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιο-

τάλογο της Βιβλιοθήκης.

θήκης, στην επιλογή: Υπηρεσίες ->Χρήστες ΑμεΑ ->Χρήστες με προβλήματα
όρασης

Οπτικοακουστικό Υλικό
Βρίσκεται στο ισόγειο και περιλαμβάνει CD, DVD, χάρτες, κασέτες ήχου, κ.ά. Είναι αναζητήσιμο μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε:
Εύη Αντωνίου-Κτωρή, Αρ. Γραφείου: 024Α, ισόγειο,

Τηλ. 22892088, evie@ucy.ac.cy
Έλενα Ν. Ανδρέου, Αρ. Γραφείου: 024Α, ισόγειο,
Τηλ. 22892045, andreoue@ucy.ac.cy

8 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

http://library.ucy.ac.cy/

17

Εντοπισμός και επεξεργασία επιστημονικής πληροφόρησης
(Πληροφοριακή παιδεία)

Πανεπιστημιακή κάρτα
Η πανεπιστημιακή κάρτα είναι αναγκαία για

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια προς ολόκληρη την ακαδημα-

• Είσοδο στη Βιβλιοθήκη

ϊκή κοινότητα με βασικό στόχο την εξοικείωση των φοιτητών και των ακαδημαϊ-

• Δανεισμό από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης

κών με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, καθώς και την παροχή μιας ποιοτικά

• Δανεισμό από το Μηχάνημα Αυτόματου Δανεισμού

αναβαθμισμένης πληροφοριακής παιδείας μέσα από την καλλιέργεια δεξιοτή-

Πριν την χρήση του μηχανήματος βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε οφειλές στο

των αναζήτησης, εντοπισμού, επεξεργασίας και αξιολόγησης έγκυρου επιστη-

λογαριασμό σας προς τη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση που υπάρχουν ο-

μονικού υλικού.

φειλές, το μηχάνημα δεν επιτρέπει το δανεισμό. Για οποιαδήποτε βοή-

Η μέχρι σήμερα εμπειρία, μας έχει δείξει ότι η συνεργασία Βιβλιοθήκης και α-

θεια κατά τη χρήση του μηχανήματος μπορείτε να αποτείνεστε στο Γρα-

καδημαϊκού προσωπικού για τη διευθέτηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, είτε ως

φείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, που βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιο-

Τμήματα είτε ως μονάδες και υπηρεσίες, προσαρμόζει το επίπεδο και ανεβάζει
την ποιότητα εκπαίδευσης, αλλά και τον αριθμό συμμετεχόντων. Η συνεργασία
αυτή μεταξύ Βιβλιοθήκης και ακαδημαϊκού προσωπικού πραγματώνεται είτε
μέσω της ένταξης των εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο ενός μαθήματος

ή ακόμα μέσω της διευθέτησης μιας σειράς εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε άλλο
χρόνο.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, κάτω από
την επίβλεψη του ακαδημαϊκού του εκάστοτε Τμήματος. Στόχος πάντοτε είναι
τα σεμινάρια να αποτελέσουν για τους φοιτητές μια οργανωμένη και συστηματική στήριξη καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και μετέπειτα.

θήκης.
•

Χρήση των εκτυπωτικών πολυμηχανημάτων (φωτοτύπηση, εκτύπωση,
σάρωση) αφού πρώτα φορτιστεί με μονάδες μέσω του κερματοδέκτη που

βρίσκεται στο ισόγειο της Βιβλιοθήκης ή on-line μέσω του συνδέσμου
http://www.ucy.ac.cy/epayments.
Μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου, μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιήσουν την κάρτα για την είσοδό τους
στους προκαθορισμένους χώρους στάθμευσης προσωπικού, κατόπιν έγκρισης
από τον Κλάδο Ασφάλειας και Υγείας.

Τα διαθέσιμα σεμινάρια που μπορούν οι φοιτητές/χρήστες της Βιβλιοθήκης να
παρακολουθήσουν σε συνεργασία με το ακαδημαϊκό προσωπικό είναι τα
ακόλουθα:
•
•
•
•
•
•
•

Εισαγωγή νέων φοιτητών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Χρήση του Ηλεκτρονικού Καταλόγου της Βιβλιοθήκης
Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης
Τεχνικές Αναζήτησης
Εργαλεία Οργάνωσης και Διαχείρισης Βιβλιογραφικών Αναφορών
Λογοκλοπή: Αναγνώριση και αποφυγή της
Ανοικτή Επιστήμη: βασικές αρχές, πολιτικές και εφαρμογή τους

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε:
Λούη Προκοπίου, Γραφείο πληροφοριακής υποστήριξης Αρ. Γραφείου: 221,
2ος όροφος, Τηλ. 22892016, prokopiou.louis@ucy.ac.cy
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Υπηρεσία Δανεισμού
Δικαίωμα δανεισμού

Αγορές έντυπων βιβλίων, η-βιβλίων και Ο/Α υλικού στο πλαίσιο
εναρκτήριας χρηματοδότησης
Οι αγορές έντυπων βιβλίων, η-βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού από το

Το ακαδημαϊκό προσωπικό μπορεί να δανειστεί μέχρι και 30 τεκμήρια. Η διάρ-

κονδύλι της εναρκτήριας χρηματοδότησής σας, πρέπει να διεξάγονται από το

κεια δανεισμού ανά τεκμήριο είναι 6 μήνες (180 μέρες).

Γραφείο Προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης. Προς διευκόλυνση της διαδικασίας

Για το δανεισμό είναι απαραίτητη η Πανεπιστημιακή κάρτα.

αλλά και για καλύτερο έλεγχο, η Βιβλιοθήκη έχει την ευθύνη εκτέλεσης των
αγορών που επιθυμείτε, βάσει των ακολουθούμενων διαδικασιών της.

Ανανέωση δανεισμού
Μπορείτε να ανανεώσετε τη διάρκεια του χρόνου δανεισμού των τεκμηρίων
που είναι δανεισμένα στο όνομά σας, εφόσον αυτά είναι κανονικού
δανεισμού και δεν έχουν κρατηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση δανεισμού
γίνεται από τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσω του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης, επιλέγοντας «Σύνδεση ΠΚ» / «UCY Login». Στη συνέχεια μέσα από τη σελίδα πιστοποίηση ταυτότητας του ΠΚ πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη

(username) και το συνθηματικό (password), τα οποία χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
κτλ.).
Αν δεν επιστρέψετε ή ανανεώσετε το τεκμήριο που έχετε δανειστεί στην προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής, σας επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο.
Κράτηση Υλικού
Αν το υλικό που ζητάτε είναι δανεισμένο σε άλλο χρήστη, μπορείτε να κάνετε
κράτηση, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα αντίτυπα. Κράτηση μπορείτε να κάνετε από τον προσωπικό σας λογαριασμό μέσα από τον Κατά-

λογο της Βιβλιοθήκης. Όταν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το τεκμήριο που έχετε
κρατήσει, θα ειδοποιηθείτε για να το παραλάβετε από το Γραφείο Δανεισμού.
Αν δεν το παραλάβετε εντός μιας εβδομάδας από την επιστροφή του, τότε χάνετε τη σειρά προτεραιότητας.
Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από δύο χρήστες η περίοδος

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Αλέκα Σπύρου, Γραφείο Προσκτήσεων, Αρ. Γραφείου: 225,
2ος όροφος, Τηλ.: 22892043, aleca@ucy.ac.cy
Εάν θέλετε το υλικό αυτό να βρίσκεται στο γραφείο σας, μπορείτε να το
δανειστείτε μόλις αυτό καταλογογραφηθεί.
• Το υλικό Εναρκτήριας Χρηματοδότησης ανήκει στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου.
• Σε περίπτωση αποχώρησης/αφυπηρέτησης/παύσης από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου, το μέλος είναι υποχρεωμένο να επιστρέψει τα τεκμήρια που έχει
δανειστεί.
• Το μέλος υπογράφει έντυπο παραλαβής και επιστροφής του υλικού.
• Η διάρκεια δανεισμού του υλικού ισχύει για δύο έτη από την ημερομηνία
δανεισμού/ανανέωσης του.
• Ο χρήστης επιστρέφει ή ανανεώνει το δανεισμό του υλικού πριν από τη

λήξη της προθεσμίας.
• Ληξιπρόθεσμη επιστροφή του υλικού συνεπάγεται την επιβολή προστίμου
που ανέρχεται στο ποσό των 0.40 ευρώ ημερησίως ανά τεκμήριο Μετά τη
λήξη της προθεσμίας που αναφέρει η πρώτη ειδοποίηση, το πρόστιμο αυξάνεται σε 0.85 ευρώ ημερησίως.

δανεισμού περιορίζεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της
Βιβλιοθήκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε:
Έλενα Ν. Ανδρέου, Αρ. Γραφείου: 024Α, Ισόγειο,
Τηλ. 22892045, andreoue@ucy.ac.cy
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Ελληνόγλωσσα και Ξενόγλωσσα Περιοδικά (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) και
Βάσεις Δεδομένων, για την επόμενη χρονιά και ενημέρωση/δήλωση για πιθανές
καινούριες ανάγκες, ώστε να γίνει σωστή πρόβλεψη προϋπολογισμού για το επό-

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε:
Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης, Ισόγειο,
Τηλ.: 22892020, library@ucy.ac.cy

μενο οικονομικό έτος. Οι αιτήσεις για τις παραγγελίες συνδρομών προωθούνται
προς τους εκδότες/προμηθευτές το Δεκέμβριο του εκάστοτε έτους.

Ανάκληση Υλικού

•

Εντυπο εισήγησης για παραγγελία συνδρομών

Εάν το τεκμήριο που θέλετε είναι δανεισμένο και κρίνετε ότι το χρειάζεστε επει-

•

Εντυπο εισήγησης για αγορά παλαιών τόμων περιοδικών (back issues)

γόντως, μπορείτε να συμπληρώσετε το "Έντυπο ανάκλησης υλικού" και να το
παραδώσετε στο Γραφείο Δανεισμού ή να το αποστείλετε στη διεύθυνση dia-

Την εισήγησή σας μαζί με τη σχετική έγκριση από το Τμήμα θα πρέπει να την πα-

man@ucy.ac.cy, για να γίνει η ανάκληση. Το Έντυπο ανάκλησης υλικού μπορείτε

ραδώσετε ή αποστείλετε:

να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης (Υπηρεσίες ->Υποβολή αιτημάτων), ή να το ζητήσετε από το Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.

Ξενόγλωσσες συνδρομές:
Φρόσω Κωνσταντίνου, Γραφείο Προσκτήσεων, Αρ. Γραφείου B127A,
Υπόγειο (-1 Όροφος), Τηλ.: 22892092, constantinou.efrosyni@ucy.ac.cy

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε:
Νίκη Καραολή, Αρ Γραφείο 033,
Τηλ. 22892084, karaoli.niki@ucy.ac.cy

Ελληνόγλωσσες συνδρομές:
Γιούλα Πουλουπάτη, Γραφείο Προσκτήσεων, Αρ. Γραφείου B120, Υπόγειο (-1
Όροφος), Τηλ.: 22892057, pouloupati.georgia@ucy.ac.cy
Βάσεις Δεδομένων:

Υπηρεσία Διαδανεισμού
Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα διαδανεισμού (Δίκτυο Διαδα-

Εμμανουήλ Μαριάννα, Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών, Αρ. Γραφεου
226, 2ος Όροφος , Τηλ.: 22894449, emmanouel.marianna@ucy.ac.cy

νεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, δίκτυο διαδανεισμού άρθρων

Νικολέτα Καρβελά, Γραφείο Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Πηγών, Αρ. Γραφείου
232, 2ος Όροφος, Τηλ.: 22892089, karvela.nikoleta@ucy.ac.cy

κ.ά.) και εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα βιβλίων και άρθρων περιοδικών, που δεν

Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Γερμανικό Δίκτυο SUBITO, Βρετανική Βιβλιοθήκη
περιλαμβάνονται στη συλλογή της.
Η χρέωση για βιβλία ή άρθρα που εξασφαλίζονται μέσω διαδανεισμού, εξαρτάται από τον προμηθευτή, το είδος του υλικού (βιβλίο, άρθρο), τον τρόπο αποστολής (ταχυδρομείο, courier, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οι χρεώσεις γίνονται στο όνομα του αιτητή. Εάν η αίτησή σας έχει εγκριθεί και
υπογραφεί από τον πρόεδρο του Τμήματος ή από τον υπεύθυνο για θέματα
Βιβλιοθήκης του Τμήματος στο οποίο ανήκετε, τότε το κόστος καλύπτεται από
το Τμήμα, διαφορετικά θα πρέπει να το καλύψετε με δικά σας έξοδα.
Το έντυπο για αίτηση παραγγελίας υλικού για διαδανεισμό μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης στην επιλογή Διαδανεισμός ->Παραγγελία ή
Υποβολή αιτημάτων.

14 Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

http://library.ucy.ac.cy/

11

Η Υπηρεσία βρίσκεται στο ισόγειο, Αρ. Γραφ.: 024Α, Τηλ. 2892088, ill@ucy.ac.cy.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Εισήγηση για αγορά υλικού ή για πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
πηγές
Βασιζόμαστε σε σας για να μας εισηγηθείτε το υλικό που χρειάζεστε για την

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε:

υποστήριξη της διδασκαλίας.

Εύη Αντωνίου-Κτωρή, Αρ. Γραφείου: 024Α, Ισόγειο

Το ακαδημαϊκό προσωπικό δεν μπορεί από μόνο του να αγοράζει βιβλία ή άλλο

Τηλ. 22892088, evie@ucy.ac.cy

υλικό για λογαριασμό της Βιβλιοθήκης και να απαιτεί αποζημίωση.

Έλενα Ν. Ανδρέου, Αρ. Γραφείου: 024Α, Ισόγειο
Τηλ.: 22892045, andreoue@ucy.ac.cy

Μπορείτε να εισηγηθείτε την αγορά βιβλίων, περιοδικών, πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές κτλ, αφού μαζί με τον προτεινόμενο κατάλογο υπάρχει γραπτή
έγκριση του προέδρου ή του υπεύθυνου για θέματα Βιβλιοθήκης του Τμήματος

Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού

στο οποίο ανήκετε.

Η Συλλογή περιλαμβάνει υλικό υψηλής ζήτησης, το οποίο δανείζεται για περιο-

Βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό

ρισμένο χρόνο. Σκοπός της είναι η εύκολη πρόσβαση σε όσο το δυνατό μεγαλύ-

Το Έντυπο εισήγησης αγοράς βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού, μπορείτε

τερο αριθμό φοιτητών σε βιβλία ή άλλο υλικό που η χρήση τους είναι σημαντι-

να το βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας Υπηρεσίες -> Υποβο-

κή για τις ανάγκες των μαθημάτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

λή αιτημάτων ή Υπηρεσίες -> Εισήγηση για αγορά υλικού.

Εάν επιθυμείτε να προτείνετε υλικό για να προστεθεί στη Συλλογή για τους φοι-

Την εισήγησή σας, μαζί με τη σχετική έγκριση από το Τμήμα θα πρέπει να την

τητές σας, θα πρέπει 3–4 μήνες πριν από την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξα-

παραδώσετε ή αποστείλετε στην υπεύθυνη για παραγγελίες βιβλίων και οπτι-

μήνου να συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο, το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελί-

κοακουστικού υλικού:

δα της Βιβλιοθήκης, Υποβολή αιτημάτων, και να το αποστέλλετε / παραδίδετε:
Νίκη Καραολή, Αρ. Γραφείου 033, Ισόγειο
τηλ. 22892084, karaoli.niki@ucy.ac.cy

Αλέκα Σπύρου, Γραφείο Προσκτήσεων - Παραγγελία Υλικού- Βιβλία
και Ο/Α Υλικό, Αρ. Γραφείου: 225, 2ος όροφος,
Τηλ.: 22892043, aleca@ucy.ac.cy

Άρθρα περιοδικών και κεφάλαια βιβλίων, τα οποία θεωρείτε σημαντικά για τους
φοιτητές σας, μπορούν να διατεθούν ως φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το νόμο
πνευματικών δικαιωμάτων (Copyright).

Περιοδικά (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) / Βάσεις Δεδομένων

Η Συλλογή βρίσκεται στο ισόγειο, δίπλα στο Γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτη-

Παρόλο που η Βιβλιοθήκη δέχεται αιτήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,

σης.

εντούτοις επικοινωνεί επίσημα με τα Τμήματα και τις Οικονομικές Οντότητες
του Πανεπιστημίου τον Ιούνιο κάθε χρόνου, αποστέλλοντας στον Πρόεδρο του
Τμήματος και τον Υπεύθυνο για θέματα Βιβλιοθήκης υπεύθυνο Βιβλιοθήκης
κάθε Τμήματος τη λίστα των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ζητώντας τον
επιβεβαίωση της ανάγκης ανανέωσης των τρεχουσών συνδρομών σε
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