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Η Α ΠΟ ΣΤ Ο Λ Η Μ Α Σ

Να δημιουργούμε και να στηρίζουμε ένα αξιόπιστο περιβάλλον
πληροφοριών μέσα από στρατηγικές και μηχανισμούς που διευκολύνουν τη διάδοση της παγκόσμιας επιστημονικής γνώσης, τη
μάθηση και την πρόοδο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και στην
ευρύτερη κοινωνία.
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ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να καταστεί Κέντρο Αριστείας, διακρινόμενο στο χώρο της
επιστημονικής πληροφόρησης με βασικούς άξονες την έρευνα,
τη μάθηση, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.
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ο Ι Α ΞΙ ΕΣ Μ Α Σ

1. Ανοιχτή Πρόσβαση (Open Access) στη γνώση: Δίνουμε τη
δυνατότητα σε όλους τους χρήστες μας να έχουν πρόσβαση
στις πλέον σύγχρονες πηγές γνώσης και πληροφόρησης.
2. Ενθάρρυνση προκλήσεων και αλλαγών: Πιστεύουμε στη
συνεχή πρόοδο και στην αλλαγή που έρχεται μέσα από τη
συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εργαζομένων μας.
3. Ενίσχυση της νοοτροπίας συνεργασίας και συνεχούς
Αρίστευσης: Δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε και να
υποστηρίζουμε συστηματικά κάθε προσπάθεια για άριστα
αποτελέσματα μέσα από ομαδική εργασία και αμοιβαία
επωφελείς συνεργασίες.
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Ο Ι Σ Υ Λ Λ Ο ΓΕΣ Μ Α Σ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 265.000 τίτλους βιβλίων και έντυπων
περιοδικών, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 306.000 τόμους, με ετήσια
αύξηση της συλλογής της κατά 9.000, περίπου, νέων βιβλίων.
Η Βιβλιοθήκη είναι πλήρως ηλεκτρονική ως προς τη λειτουργία
της και υβριδική (hybrid library) ως προς το περιεχόμενο της,
αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό και
οπτικοακουστικό υλικό. Το έντυπο υλικό είναι αναζητήσιμο στον
κατάλογο ανοικτής πρόσβασης μέσω του διαδικτύου.
Το ηλεκτρονικό υλικό είναι προσβάσιμο από τον ιστότοπο της
Βιβλιοθήκης http://library.ucy.ac.cy/.
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ

Πολιτική ανάπτυξης συλλογών

Δωρεές

Το περιεχόμενο των συλλογών της, καλύπτει όλα τα θεματικά πεδία
ενδιαφέροντος της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Οι πόροι της Βιβλιοθήκης διατίθενται σε κάθε ακαδημαϊκό
Τμήμα και τα Τμήματα συνεργάζονται με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης
για την απόκτηση του κατάλληλου υλικού, καλύπτοντας τις ανάγκες
διδασκαλίας και έρευνας, σε έντυπο, οπτικοακουστικό υλικό και σε
πρόσβαση ηλεκτρονικών πηγών. Επίσης, όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορού να υποβάλουν εισηγήσεις για αγορά υλικού γενικού
ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας το ηλεκτρονικό έντυπο «Εισήγηση
για αγορά βιβλίου/ΟΑ υλικού», μέσα από την ιστοσελίδα της.

Η Βιβλιοθήκη από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, έχει δημιουργήσει
ένα κλίμα αξιοπιστίας, ώστε αρκετοί οργανισμοί και ιδιώτες, κάτοχοι
αξιόλογων βιβλιοθηκών, να εμπιστευθούν σε αυτή τις πολύτιμες σε
ερευνητική και συναισθηματική αξία συλλογές τους. Κατάλογος των
συλλογών που έχουν δωρηθεί βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, συνοδευόμενος από σύντομα βιογραφικά των δωρητών.

Ένα σημαντικό ποσοστό του προϋπολογισμού της, αξιοποιείται για
την αγορά ηλεκτρονικών πηγών: βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά
περιοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία.
Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές είτε είναι αποτέλεσμα διμερών
συμβάσεων μεταξύ του Πανεπιστημίου και των εκδοτών, είτε συνεργατικών - κοινοπρακτικών συμβάσεων μεταξύ του Συνδέσμου των
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-link) και των εκδοτών
(Asoociation of Computing Machinery, American Chemical Society,
American Institute of Physics, ALJC, Cambridge University Press,
Elsevier, Institute of Physics, Kluwer Law International, Lippincott
Williams & Wilkins, OCLC, Oxford University Press, Oxford Reference
online, Patrologiae Graecae, Project Muse, PsycArticles, Sage,
SpringerLink, Taylor & Francis, Thesaurus Lingua Graecae, Whiley,
Wilson, κ.ά), είτε συλλογικών συμβάσεων του Συνδέσμου Κυπριακών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ) και των εκδοτών (Safari
Books, Royal Society of Chemistry, Willey, EBSCO, ProQuest κ.ά.),
είτε είναι ελεύθερη (DOAJ).

Ειδικές Συλλογές
Βιβλία που κατέχει η Βιβλιοθήκη και τα οποία δημοσιεύθηκαν πριν
το 1890 τοποθετούνται σε ειδικές συλλογές. Φυλάσσεται, επίσης,
υλικό που λόγω της σπανιότητας, της ιδιαίτερης ερευνητικής, ιστορικής ή (και) της καλλιτεχνικής του σημασίας, απαιτεί ιδιαίτερη προστασία. Το υλικό αυτό προέρχεται είτε από δωρεές, είτε από
αγορές. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού είναι διαθέσιμο στους
χρήστες, μετά από ειδική διευθέτηση. Μερικές από τις συλλογές
είναι: Δημητσόπουλου, Τατιάνας και Ροζέ Milliex, Ευγένιου
Μιχαηλίδη, Έλση Μαθιοπούλου-Τορναρίτη, Robert Browning,
Πετρώνδα, Διαμαντή, Βυζαντινολογική Συλλογή Πάλλα, HalasiKhun Tibor, Andreas Tieze και Louis Bazin.

Βιβλιοθήκη: συλλογές
και παραρτήματα
Η συλλογή της Βιβλιοθήκης στεγάζεται σε πέντε παραρτήματα και
είναι ελεύθερης πρόσβασης για τους χρήστες. Περιλαμβάνει βιβλία,
περιοδικά, υλικό αναφοράς (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κ.ά.) κ.ά.
Τα βιβλία της συλλογής είναι οργανωμένα σύμφωνα με το ταξινομικό
σύστημα του Library of Congress.
Όλες οι βιβλιοθήκες και τα παραρτήματα διαθέτουν αναγνωστήριο,
σταθμούς εργασίας για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές (βάσεις
δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, ψηφιακές
συλλογές), υπηρεσία δανεισμού και φωτοτυπικές μηχανές για αναπαραγωγή υλικού σύμφωνα με τον νόμο πνευματικών δικαιωμάτων
(Copyright).
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ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ

Κεντρική Βιβλιοθήκη

Τουρκολογική Συλλογή

Στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου, οδός
Καλλιπολέως 75 και περιλαμβάνει την κύρια συλλογή βιβλίων
ανοικτής πρόσβασης, έντυπο υλικό αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες,
λεξικά κ.ά.), τις ειδικές συλλογές Browning, Milliex, Διαμαντή,
Δημητσόπουλου, Ευγένιου Μιχαηλίδη, Μαθιοπούλου, Πετρώνδα,
και τη συλλογή σπάνιων βιβλίων.

Στεγάζεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7, πλησίον του
κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου. Περιλαμβάνει 25.000 βιβλία
και 700 τίτλους περιοδικών. Φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, οι συλλογές Halasi-Khun Tibor, Andreas Tieze και Louis Bazin.

Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, επίσης, βρίσκεται η συλλογή οπτικοακουστικού υλικού, η οποία περιλαμβάνει CD, DVD, χάρτες, κασέτες
ήχου κ.ά., καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για εκπαιδευτική και
ερευνητική χρήση αυτού του υλικού. Αριθμεί 9.000 τίτλους και
είναι αναζητήσιμη μέσα από τον ηλεκτρονικό κατάλογο, αλλά και
συγκεντρωτικά μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

Βιβλιοθήκη Περιοδικών
Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα, στο κεντρικό κτήριο του
Πανεπιστημίου, οδός Καλλιπόλεως 75 και περιλαμβάνει 5.400
τίτλους έντυπων περιοδικών. Η συλλογή είναι ταξιθετημένη σε
θεματικές κατηγορίες και αλφαβητικά κατά τίτλο περιοδικού εντός
κάθε κατηγορίας.

Παράρτημα Λεωφόρου Λάρνακος
Στεγάζεται στην Λεωφόρο Λάρνακος 167, πλησίον της πανεπιστημιούπολης. Στο παράρτημα φιλοξενούνται κυρίως βιβλία των Θετικών
Επιστημών, Επιστημών Μηχανικής, Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης.

Βιβλιοστάσιο Στροβόλου
Το παράρτημα λειτουργεί ως κλειστό βιβλιοστάσιο (μη προσβάσιμο
για τους χρήστες), συγκεντρώνει υλικό, το οποίο μεταφέρεται στην
Κεντρική Βιβλιοθήκη, κατόπιν αίτησης του χρήστη μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου, για δανεισμό ή για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης,
την επόμενη μέρα.

Αρχαιολογική Συλλογή
Στεγάζεται στους χώρους της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας
(ΕΜΑ), στην οδό Γλάδστωνος 12 και εξυπηρετεί τις ανάγκες των
ερευνητών και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Αποτελείται από 23.000 τόμους βιβλίων και 400 τίτλους
περιοδικών. Το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται. Στους χώρους
της, φιλοξενείται μέρος της Βυζαντινολογικής Συλλογής Πάλλα.
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ΗΛ ΕΚ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ ΕΣ ΠΗΓΕΣ

Όλες οι ηλεκτρονικές πηγές παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας
της Βιβλιοθήκης. Δικαίωμα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές,
έχουν οι χρήστες που συνδέονται με το δίκτυο του Πανεπιστημίου
Κύπρου.
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ηλεκτρονικά Περιοδικά

Ιστότοπος Βιβλιοθήκης

Η συλλογή αποτελείται από 30.000 τίτλους, μέσω εκδοτών ή βάσεων
δεδομένων πλήρους κειμένου, μερικές χιλιάδες με χρονικό ορίζοντα
παλαιών τευχών 40 -100 προηγούμενων ετών. Στη συλλογή περιλαμβάνονται, τα Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού
αιώνα (ψηφιοποιημένα από το ΕΛΙΑ).

Η Βιβλιοθήκη μέσω του ιστότοπου της http://library.ucy.ac.cy/,
παρέχει πληροφορίες και χρήσιμες οδηγίες τόσο για τις πηγές όσο
και για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και άμεση
πρόσβαση στη συλλογή της (συμβατικό και ηλεκτρονικό υλικό) και
σε εργαλεία έρευνας (κατάλογο Βιβλιοθήκης, E-Journal Portal,
Σύστημα Ενιαίας Αναζήτησης κ.ά.). Περιλαμβάνονται, επίσης, συνδέσεις σε καταλόγους άλλων κυπριακών και διεθνών βιβλιοθηκών,
και πολλές άλλες συνδέσεις προς ελεύθερα διαθέσιμες πηγές στο
διαδίκτυο. Στον ιστότοπο διατίθενται κείμενα πολιτικής και εκθέσεις
πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης. Λεπτομέρειες επαφών για το προσωπικό και τις υπηρεσίες, παρέχονται στις σχετικές ιστοσελίδες των
Συχνών Ερωτήσεων και στον κατάλογο προσωπικού.

Βάσεις Δεδομένων
Παρέχεται πρόσβαση σε 230 βάσεις βιβλιογραφικών πληροφοριών,
τράπεζες στατιστικών και οικονομικών δεδομένων, συλλογές πλήρους
κειμένου κ.ά., οι οποίες προέρχονται είτε από συνδρομές, είτε από
ιστοχώρους ελεύθερης πρόσβασης.

Ηλεκτρονικά Βιβλία
Η συλλογή παρέχει πρόσβαση σε 50.000 επιστημονικά
ηλεκτρονικά βιβλία [EBSCO e-book collection πρώην Netlibrary
(5.276 τίτλοι), βιβλία και σειρές από εκδότες, όπως Elsevier
(2.800 τίτλοι), Springer (21.500 τίτλοι), Taylor & Francis (500
τίτλοι), Safari Books (12.400 τίτλοι), Royal Society of Chemistry
(850 τίτλοι), wiley (614 τίτλους), ACLS Humanities (3.350),
Emerald (880 τίτλοι), Martinus Nijhoff E-Books Collections
(1.442) καθώς επίσης και λεξικά Oxford Reference Online (100
τίτλοι έργων αναφοράς), πρακτικά συνεδρίων IEEE (450 τίτλοι)].

Χρήσιμες Συνδέσεις
Στον ιστότοπο της Βιβλιοθήκης, εκτός από τις ηλεκτρονικές πηγές,
οι οποίες είναι υπηρεσίες συνδρομής και χρηματοδοτούνται από τη
Βιβλιοθήκη και άλλα τμήματα του πανεπιστημίου, συμπεριλαμβάνεται
μεγάλος αριθμός συνδέσμων προς ιστοχώρους αξιόλογων πηγών
πληροφόρησης ελεύθερης πρόσβασης όπως, θεματικές πύλες,
μηχανές αναζήτησης, υπηρεσίες ειδήσεων, διεθνείς οργανισμοί,
πηγές στατιστικής κ.ά.
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Ψηφιακές Συλλογές
Περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (έντυπο, ηχητικό,
φωτογραφικό, τηλεοπτικό) για την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά
της Κύπρου, την Ελληνική λογοτεχνία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης, καθιστώντας το προσιτό στους ειδικούς επιστήμονες αλλά
και σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ψηφιακά αντικείμενα που προβάλλονται
στον ιστότοπο της βιβλιοθήκης είναι:
• η ψηφιακή συλλογή του ΣΙΜΑΕ (Συμβουλίου Ιστορικής Μνήμης
Αγώνα ΕΟΚΑ 1955 -1959),
• ενδεικτικά μέρη συλλογών ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος των αρχείων προφορικής ιστορίας του ΚΕΕ (Κέντρου
Επιστημονικών Ερευνών),
• τα Ελληνικά Λογοτεχνικά Περιοδικά του 19ου και 20ού αιώνα και
• η ηλεκτρονική βάση Ε.Βι.Βα. (Ελληνική Βιβλιοθηκονομική Βάση),
η οποία περιλαμβάνει Πρακτικά των Πανελλήνιων Συνεδρίων των
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, άρθρα περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων και ημερίδων του ευρύτερου ελληνικού χώρου της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης της Πληροφόρησης.

h ttp://l i b r ar y. ucy. ac. cy
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εργαλεια ερευνας

Αυτοματοποιημένος κατάλογος
ανοικτής πρόσβασης (Web-OPAC)
Παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης πρόσβασης στο υλικό της βιβλιοθήκης και είναι διαθέσιμος μέσω του διαδικτύου από τον ιστότοπο
της Βιβλιοθήκης http://library.ucy.ac.cy/.

E-Journal Portal
Περιλαμβάνει αλφαβητικό κατάλογο τίτλων των ηλεκτρονικών επιστημονικών περιοδικών, που η Βιβλιοθήκη έχει εξασφαλίσει πρόσβαση,
με δυνατότητα ανάκτησης του πλήρους κειμένου των άρθρων τους.
Παρέχεται δυνατότητα αναζήτησης με τίτλο, θέμα και εκδότη/
προμηθευτή.

Σύστημα Ενιαίας Αναζήτησης
Παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση στο έντυπο, ηλεκτρονικό,
οπτικοακουστικό υλικό της Βιβλιοθήκης και στο πλήρες κείμενο
άρθρων δια μέσου μιας απλής και ενιαίας αναζήτησης:
• στον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης,
• στα ηλεκτρονικά περιοδικά, είτε από αυτοτελείς συνδρομές είτε
από βάσεις δεδομένων,
• στα ηλεκτρονικά βιβλία με δυνατότητα ανάκτησης του πλήρους
κειμένου τους.
• στις ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης και σε αποθετήρια
ανοικτής πρόσβασης.

RefWorks
Παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να εισαγάγουν βιβλιογραφικές
αναφορές απευθείας από δικτυακές βάσεις δεδομένων και ιστοχώρους σε προσωπική βάση δεδομένων, να δημιουργήσουν και να
οργανώσουν τις βιβλιογραφίες σε προσωπική βάση δεδομένων,
να μορφοποιήσουν τις βιβλιογραφικές αναφορές (MLA, APA, Chicago
Manual of Style, κ.α.), καθώς και να δημιουργήσουν βιβλιογραφίες
σε επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κ.ά.
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Υ πηρεσιες χρηστ ών
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Υπηρεσιες χρηστών

Χρήση της Βιβλιοθήκης
Δικαίωμα χρήσης των αναγνωστηρίων και του υλικού των συλλογών
ανοικτής πρόσβασης έχουν όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου
(φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό), καθώς και εξωτερικοί χρήστες (εγγεγραμμένα και μη εγγεγραμμένα μέλη).

Υπηρεσία Δανεισμού
Η υπηρεσία δανεισμού διαχειρίζεται τη διαθεσιμότητα του υλικού
της Βιβλιοθήκης: δανεισμό, ανανέωση, επιστροφή, κρατήσεις,
ανακλήσεις, χειρισμό ερωτήσεων σχετικών με την κυκλοφορία
υλικού και διαχείριση οφειλών χρηστών.
Όλοι οι χρήστες μέλη του Πανεπιστημίου ή εξωτερικοί χρήστες,
που αποκτούν ταυτότητα Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα δανεισμού.
Οι εξωτερικοί χρήστες καταβάλουν ετήσια συνδρομή μέλους.
Η ταυτότητα Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική.

Υπηρεσία Διαδανεισμού
Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με διεθνή δίκτυα διαδανεισμού (Δίκτυο
Διαδανεισμού Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, δίκτυο διαδανεισμού άρθρων Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, Γερμανικό Δίκτυο
SUBITO, Βρετανική Βιβλιοθήκη, Γαλλικό INIST κ.ά.) και εξασφαλίζει
τη διαθεσιμότητα βιβλίων και άρθρων περιοδικών, που δεν περιλαμβάνονται στη συλλογή της. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, αποστέλλονται άρθρα και βιβλία από τη Βιβλιοθήκη σε άλλες βιβλιοθήκες
εντός και εκτός Κύπρου.

Υπηρεσίες για Άτομα
με Προβλήματα Όρασης
Από το 2000, λειτουργεί ειδικά προσαρμοσμένος σταθμός εργασίας
για τυφλούς καθώς και μία κινητή συσκευή μεγέθυνσης για άτομα
με περιορισμένη όραση. Ο σταθμός είναι εφοδιασμένος με κατάλληλο λογισμικό (supernova) και συσκευές (CCTV) και επιτρέπει τη
χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης χωρίς τη μεσολάβηση βλεπόντων.
Οι τυφλοί χρήστες στέλνουν και διαβάζουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, περιηγούνται στο διαδίκτυο, κάνουν αναζητήσεις στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, ερευνούν βάσεις δεδομένων, διαβάζουν άρθρα
από ηλεκτρονικά περιοδικά, εντοπίζουν και μελετούν ηλεκτρονικά
βιβλία κ.ά. Η ανάγνωση γίνεται με τη βοήθεια ανανεούμενης
γραφής Braille (refreshable Braille display), ειδικού εκτυπωτή
γραφής Braille, ειδικού λογισμικού μεγέθυνσης οθόνης ή/και με
μετατροπή του περιεχομένου της οθόνης σε ακουστικό αποτέλεσμα,
με τη βοήθεια του συνθέτη φωνής (speech synthesizer).
Το 2011, αποκτήθηκε η συσκευή SARA (Scanning and Reading
Appliance), η οποία ενσωματώνει σαρωτή με τεχνολογία οπτικής
αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR) και αναπαράγει κείμενα έντυπου
υλικού (βιβλία, περιοδικά, αλληλογραφία, εφημερίδες κλπ.) σε
τεχνητή φωνή.
Η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και με τη Σχολή
Τυφλών, δημιουργεί κατά περίπτωση σε ψηφιακή και σε μεγαλογράμματη μορφή το υλικό των μαθημάτων, που απαιτείται για την απρόσκοπτη φοίτηση των φοιτητών με προβλήματα όρασης.
Από το 2005, η Βιβλιοθήκη είναι μέλος του διεθνούς DAISY Book
Consortium.

Η υπηρεσία διαδανεισμού εξυπηρετεί τα μέλη της πανεπιστημιακής
κοινότητας καθώς και ενδιαφερόμενους από το ευρύτερο κοινό.
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Ε ΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞ Η

Πληροφοριακή Παιδεία
Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, για να ενημερώσει τους χρήστες της για τις συλλογές, τις πηγές και τις υπηρεσίες
που παρέχει και για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν πληροφοριακές
δεξιότητες για γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των πληροφοριακών τους αναγκών.

Προσωπική συνάντηση
με τον Βιβλιοθηκονόμο
Η υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να διευθετήσουν
συνάντηση με τον Βιβλιοθηκονόμο για να τους καθοδηγήσει να εντοπίσουν πληροφορίες, έντυπες και ηλεκτρονικές για συγκεκριμένο
επιστημονικό θέμα, να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και υπηρεσίες
της Βιβλιοθήκης καθώς και να αναζητήσουν καταλόγους βιβλιοθηκών,
βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές πηγές.
Απευθύνεται πρώτιστα στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του
Πανεπιστημίου Κύπρου και ακολούθως στους εξωτερικούς χρήστες.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κ Α Ι Α Ν Α ΠΤ Υ ΞΙ Α Κ Α ΕΡ Γ Α

Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει σε αρκετά έργα στον κυπριακό,
ελλαδικό, ευρωπαϊκό χώρο και τα οποία αφορούν είτε τη συνολική
της δραστηριότητα είτε κάποια επιμέρους υπηρεσία της.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

HEAL-link και ΣΚΑΒ

ΣΚΑΒ

Συμμετέχει στα συνεργατικά σχήματα ΣΕΑΒ (Σύνδεσμος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) - HEAL-link και ΣΚΑΒ (Σύνδεσμος
Κυπριακών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών). Μέσω αυτών των συνεργασιών καθιερώνεται κοινή πολιτική και επιμερισμός κόστους στις
συνδρομές των περιοδικών, στις βάσεις δεδομένων και στην απόκτηση αυτοματοποιημένων συστημάτων οργάνωσης πληροφοριών.
Σκοπός είναι η ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών μεταξύ των
εταίρων, η εξοικονόμηση πόρων και η πρόσβαση σε μεγαλύτερο
αριθμό πηγών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών των συμμετεχόντων ιδρυμάτων.

Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ως μέλος του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών, έχει συμβάλει στην υλοποίησή του με την ενεργή
συμμετοχή του Διευθυντή της.

OpenAIRE (Open Access
Infrastructure for Research
in Europe)
Ως εταίρος με 37 άλλους οργανισμούς, οι οποίοι προέρχονται από
27 χώρες της Ευρώπης, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe),
2009 -2011. Το πρόγραμμα έχει στόχο την προώθηση της ιδέας
και πρακτικής της «ανοικτής πρόσβασης» στην επιστημονική
πληροφόρηση μέσα από την κατασκευή ενός ηλεκτρονικού
καταθετηρίου, το οποίο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις επιστημονικού
περιεχομένου που προήλθαν από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά
προγράμματα FP7.

Συμμετοχή της Βιβλιοθήκης
ως μέλος σε Οργανισμούς
Η Βιβλιοθήκη είναι μέλος της ΚΕΒΕΠ (Κυπριακής Ένωσης Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης), της ΕΕΒΕΠ (Ένωσης
Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης), και
των Διεθνών Οργανισμών UNICA, IFLA, LIBER, Daisy Consortium
και EBLIDA.

Συλλογικός Κατάλογος
Κυπριακών Βιβλιοθηκών
Ως ενεργό μέλος και κεντρικός συντονιστής, σε στενή συνεργασία
με την Κεντρική Ομάδα Υποστήριξης του Συλλογικού Καταλόγου
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, έχει συμβάλει στη δημιουργία του Συλλογικού Καταλόγου Κυπριακών Βιβλιοθηκών.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Ψηφιοποίηση

Τιμητικές Διακρίσεις της
Βιβλιοθήκης από συμμετοχές σε
Προγράμματα

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί εργαστήριο ψηφιοποίησης, το οποίο ασχολείται
με την οργάνωση, διαχείριση, ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού με
σκοπό την διατήρηση, την οργάνωση και την διάθεσή του μέσω του
διαδικτύου, παρέχοντας πρόσβαση προς κάθε ενδιαφερόμενο
ερευνητή, προάγοντας με αυτό τον τρόπο την ελεύθερη πρόσβαση
στη γνώση.

Το 2009, πέτυχε, ως Μονάδα, τη διάκριση του οργανισμού European
Foundation for Quality Management (EFQM) «Αναγνώριση για
Αριστεία στην Ευρώπη» (Recognized for Excellence in Europe) με
βαθμολογία 3 αστέρων. Η διάκριση αυτή είναι το δεύτερο από τα τρία
επίπεδα διακρίσεων που απονέμει ο οργανισμός, οι οποίες αφορούν
τη διοικητική οργάνωση οργανισμών ή τμημάτων οργανισμών.

Συνεργαζόμενη με τοπικούς οργανισμούς, όπως το ΣΙΜΑΕ
(Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-1959), το ΚΕΕ
(Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών), την Κυπριακή Βιβλιοθήκη κ.ά.,
η Βιβλιοθήκη ανέλαβε τη δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών από
τα αρχεία και τις συλλογές τους.

Το 2009 το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ)
Διά Βίου Μάθησης, έχει απονείμει Τιμητική Διάκριση στη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου Κύπρου για την εξαίρετη ποιότητα των αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του σχεδίου της με τίτλο
«Latest methodologies used in the digitization of printed and
non-printed materials».

Σε συνεργασία με το ΕΛΙΑ (Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό
Αρχείο) έχει επεξεργαστεί και αρχειοθετήσει τα τεύχη μεγάλου
αριθμού ψηφιοποιημένων ελληνικών λογοτεχνικών περιοδικών
του 19ου και 20ου αιώνα.
Δημιούργησε και συντηρεί την ηλεκτρονική βάση Ε.Βι.Βα. (Ελληνική
Βιβλιοθηκονομική Βάση), στην οποία συμπεριλαμβάνονται ψηφιοποιημένα τα Πρακτικά των Πανελλήνιων Συνεδρίων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, άρθρα περιοδικών, εισηγήσεις συνεδρίων
και ημερίδων του ευρύτερου ελληνικού χώρου της Βιβλιοθηκονομίας και Επιστήμης Πληροφόρησης.

Το 2002, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BEEP (Best
eEurope Practices), επιλέχτηκε ως η καλύτερη περίπτωση πρακτικής
χρήσης της τεχνολογίας της Κοινωνίας της Πληροφορίας προς τους
τυφλούς και μερικώς βλέποντες χρήστες.

Άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη υλοποίησης είναι η δημιουργία του ψηφιακού Αρχείου Κυπριακών Διδακτορικών Διατριβών
και η ψηφιοποίηση των αρχείων Αλέξη Θεοδοσιάδη, Στέλλας
Σουλιώτη, Κλαίρης Αγγελίδου κ.ά.
Η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τα ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου, αναλαμβάνει τη μετατροπή υλικού, το οποίο ανήκει στο
ακαδημαϊκό προσωπικό, από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για
σκοπούς έρευνας και διδασκαλίας.
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ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Κ ΕΝ Τ Ρ Ο ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣ Η Σ
«ΣΤ ΕΛ Ι Ο Σ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ »

Τα έργα κατασκευής του νέου, σύγχρονου κτηρίου της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου», το οποίο πήρε
το όνομά του εις μνήμη του συζύγου της δωρήτριας, αείμνηστης
Έλλης Ιωάννου και σχεδιάστηκε από το διάσημο γάλλο
αρχιτέκτονα Jean Nouvel, ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη του 2011. Το
κτήριο αναμένεται να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία το 2014.
Το νέο κτήριο, το οποίο θα στεγάζει όλες τις εσωτερικές λειτουργίες και τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, θα κατανέμεται σε πέντε
επίπεδα συνδυάζοντας βιβλιοστάσια, αναγνωστήρια, σταθμούς
εργασίας, ειδικές συλλογές, καθώς και χώρους εργασίας.
Η δημιουργία θεματικών ορόφων, όπου θα συγκεντρώνονται και
θα διασυνδέονται όλα τα είδη σχετικού υλικού, και οι υπηρεσίες
σε μια κλίμακα, ανθρώπινη, ορατά και άμεσα προσιτά, σε απόσταση
μερικών μόνο μέτρων, όπου κάθε χρήστης θα αισθάνεται ότι βρίσκεται στη δική του βιβλιοθήκη, επιχειρεί να μεταφέρει την ιδέα
της νοητής «my library” από το δικτυακό κόσμο του ιστότοπου της
Βιβλιοθήκης στον πραγματικό κόσμο του κτηρίου της.
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Χ Ρ ΗΣ Τ ΕΣ Κ Α Ι Μ ΕΛ Η
Τ ΗΣ Β Ι Β Λ Ι Ο Θ ΗΚ ΗΣ

Χρήστες της Βιβλιοθήκης είναι όλοι όσοι εισέρχονται στους χώρους
της Βιβλιοθήκης με σκοπό τη χρήση του υλικού και των υπηρεσιών
της, όπου αυτές δεν απαιτούν τη χρήση της ταυτότητας μέλους
της Βιβλιοθήκης.
Μέλη της Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Κύπρου είναι όλοι όσοι έχουν
αποκτήσει την ταυτότητα Βιβλιοθήκης, η οποία τους παρέχει το
δικαίωμα δανεισμού και ανήκουν σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
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•

 έλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου
Μ
Κύπρου

•

Εξωτερικά μέλη
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ΧΡΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Μέλη της Πανεπιστημιακής
Κοινότητας του Πανεπιστημίου
Κύπρου
• μ έλη του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού,
Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Επισκέπτες καθηγητές,
• προπτυχιακοί φοιτητές
• μεταπτυχιακοί φοιτητές
• υποψήφιοι διδάκτορες
• φοιτητές εξομοίωσης πτυχίων
• φοιτητές των προγραμμάτων κινητικότητας (π.χ. ERASMUS)
•φ
 οιτητές Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης Υποψήφιων
Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης
• ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες
• διοικητικό προσωπικό

Εξωτερικά μέλη
Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στις πιο πάνω κατηγορίες και
επιθυμούν να αποκτήσουν την Ταυτότητα Βιβλιοθήκης, μπορούν να
υποβάλλουν αίτηση προς τον Διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Ο αιτητής
αποκτά την ιδιότητα του εξωτερικού μέλους αμέσως μετά την
έγκριση της αίτησής του. Τα εξωτερικά μέλη καταβάλουν ετήσια
συνδρομή.
Φοιτητές των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Ανοικτό Πανεπιστήμιο,
ΤΕΠΑΚ και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, μπορούν να γίνουν μέλη της
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, υποβάλλοντας αίτηση προς
τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματός τους. Οι αιτητές αποκτούν την ιδιότητα
μέλους μετά την έγκριση της αίτησής τους και μπορούν να δανείζονται
από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζοντας την
ταυτότητα Βιβλιοθήκης του δικού τους Ιδρύματος. Η απόφαση είναι
αποτέλεσμα ειδικής συμφωνίας μεταξύ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου και των Βιβλιοθηκών των πιο πάνω Ιδρυμάτων.
Βάσει της ίδιας συμφωνίας φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
μπορούν να γίνουν μέλη των Βιβλιοθηκών των συμμετεχόντων
Ιδρυμάτων.
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ΠΡ Ο ΣΩ ΠΙ Κ Ο Β Ι Β Λ Ι Ο Θ Η Κ Η Σ

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο για τη
Βιβλιοθήκη και συμβάλλει αποφασιστικά στην επίτευξη των
στόχων της. Σήμερα, η Βιβλιοθήκη αριθμεί 51 άτομα προσωπικό.
Η πλειοψηφία του προσωπικού είναι απόφοιτοι πανεπιστημιακής
εκπαίδευσης, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακών τίτλων.
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Στοιχεία επικοινωνίας
Email: library@ucy.ac.cy

http://libblog.ucy.ac.cy/

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

University of Cyprus / Library is on Facebook

Κεντρική Βιβλιοθήκη
Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ. +357 22892036 | Φαξ +357 22894557

Βιβλιοθήκη Περιοδικών
Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ.20537, 1678 Λευκωσία
Τηλ. +357 22892092 | Φαξ +357 22895058

Αρχαιολογική Συλλογή
Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
Οδός Γλάδστωνος 12, 1095 Λευκωσία
Τηλ. +357 22893571/ 22893572

Τουρκολογική Συλλογή (ΑΜΑΡΑΛ)
Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7
1071, Λευκωσία
Τηλ. +357 22893545 / 22893546
Φαξ +357 22895052

Παράρτημα Λεωφόρου Λάρνακος
Λεωφόρος Λάρνακος 167
2103, Αγλαντζιά
Tηλ. +357 22893549
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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 MSN: ￼
askalibrarian@ucy.ac.cy
στο MySpace: ￼
askalibrarian@ucy.ac.cy
στο Yahoo! Messenger: ￼
askucylibrary@yahoo.com
στο Google Talk: ￼
askucylibrary@gmail.com
στο Facebook: ￼
UnivCyprus Lib

