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.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ

… 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

Καλλιπόλεως 75
Τ.Θ. 20537
1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. +357 22892036
Φαξ +357 22894557
email: library@ucy.ac.cy
http://library.ucy.ac.cy/
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Ωράριο λειτ ουργίας
Το ωράριο λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι:
Σεπτέμβριος - Μάιος Δευτέρα – Παρασκευή 8:30-20:30
Σάββατο 9:00-14:00
Ιούνιος - Αύγουστος

Δευτέρα – Παρασκευή 8:30-18:00
Σάββατο Κλειστή

Στο ωράριο των άλλων βιβλιοθηκών και παραρτημάτων
υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς τις ώρες, ανά
παράρτημα. Δείτε αναλυτικά τα ωράρια λειτουργίας στην
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
http://library.ucy.ac.cy/general_info/geninf_hours_gr.htm.
Κατά τις γιορτές του Πάσχα και των Χριστουγέννων/
Πρωτοχρονιάς, τα ωράρια λειτουργίας των Βιβλιοθηκών
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης,
τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν.

Υποχρεώσε ις χρ ηστ ών
Παρουσιάστε την Κάρτα Βιβλιοθήκης για να δανειστείτε
βιβλία ή άλλο υλικό που επιθυμείτε.
Ανανεώστε ή επιστρέψετε τα βιβλία/άλλο υλικό την
προκαθορισμένη ημερομηνία επιστροφής τους.
Δίνετε τη κατάλληλη προσοχή και φροντίδα στο υλικό
της βιβλιοθήκης.
Διευθετήστε τα πρόστιμα, τα οποία προκύπτουν από την
καθυστερημένη επιστροφή του υλικού.
Ενημερώστε τη Βιβλιοθήκη για την ταχυδρομική και
ηλεκτρονική σας διεύθυνση ή για οποιανδήποτε αλλαγή
σε αυτές.
Διαβάζετε και ανταποκρίνεστε στα ηλεκτρονικά μηνύματα και
τις επιστολές που σας στέλνει η Βιβλιοθήκη.

http://library.ucy.ac.cy/
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Βιβλιοθήκη: συλλογές και παραρτήματα
Η Βιβλιοθήκη είναι υβριδική (hybrid library), δηλαδή περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό και οπτικοακουστικό
υλικό. Το έντυπο υλικό είναι αναζητήσιμο στον κατάλογο μέσω
διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό υλικό είναι προσβάσιμο από τον
ιστότοπο της Βιβλιοθήκης http://library.ucy.ac.cy/. Οι έντυπες
συλλογές είναι κατανεμημένες στις πιο κάτω βιβλιοθήκες.
Κεντρική Βιβλιοθήκη
	Στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου
(Καλλιπολέως 75) και περιλαμβάνει την κύρια συλλογή
βιβλίων ανοικτής πρόσβασης, έντυπο υλικό αναφοράς
καθώς και τις ειδικές συλλογές Browning, Milliex,
Διαμαντή, Θ. Δέρβη, Δημητσόπουλου κ.ά.
Βιβλιοθήκη Περιοδικών
	Στεγάζεται στη νέα πτέρυγα, στο κεντρικό κτήριο του
Πανεπιστημίου (Καλλιπόλεως 75) και περιλαμβάνει
5.300 τίτλους έντυπων περιοδικών. Η συλλογή είναι
ταξιθετημένη σε θεματικές κατηγορίες και αλφαβητικά
κατά τίτλο περιοδικού εντός κάθε κατηγορίας.
Αρχαιολογική Συλλογή
	Στεγάζεται στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας
(ΕΜΑ), στην οδό Γλάδστωνος 12 και περιλαμβάνει 23.000
τόμους βιβλίων και 400 τίτλους περιοδικών.
Το υλικό της συλλογής δεν δανείζεται.
Τουρκολογική Συλλογή
	Στεγάζεται στην οδό Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7,
πλησίον του κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστημίου.
Περιλαμβάνει 20.200 βιβλία και 800 τίτλους
περιοδικών. Φιλοξενούνται, μεταξύ άλλων, οι συλλογές
Halasi-Khun Tibor, Andreas Tieze και Louis Bazin.
Παράρτημα Λεωφόρου Λάρνακος
	Στεγάζεται στην Λεωφόρο Λάρνακος 167, πλησίον της
πανεπιστημιούπολης. Στο παράρτημα φιλοξενούνται
κυρίως βιβλία των θετικών επιστημών.
Παράρτημα Στροβόλου (κλειστό βιβλιοστάσιο)
	Το παράρτημα λειτουργεί ως κλειστό βιβλιοστάσιο (μη
προσβάσιμο στους χρήστες). Για τα βιβλία που
βρίσκονται σε αυτό, οι χρήστες μπορούν να κάνουν
αίτηση για δανεισμό ή για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης
μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου. Τα βιβλία έρχονται
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη την επόμενη ημέρα.
http://library.ucy.ac.cy/
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Πηγές Πληροφόρησης
Οι πηγές πληροφόρησης είναι ό,τι μας ενημερώνει ή μας
παρέχει γνώση. Μπορεί να είναι βιβλία, άρθρα περιοδικών,
βάσεις δεδομένων, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, νόμοι,
στατιστικές, κ.ά.. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό
πληροφοριακών πηγών σε διάφορες μορφές.

Βιβλία
	Διαθέτει 300.000 τόμους βιβλίων και έντυπων
περιοδικών. Χρησιμοποιήστε τον ηλεκτρονικό κατάλογο
για να τους αναζητήσετε.
Ηλεκτρονικά Βιβλία
	Η συλλογή παρέχει πρόσβαση σε 40.500 ηλεκτρονικά
βιβλία, και είναι πρσβάσιμη από την ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης. Μέρος της συλλογής είναι επίσης
προσβάσιμο μέσω του Καταλόγου της Βιβλιοθήκης.
Δικαίωμα πρόσβασης στη συλλογή έχουν οι χρήστες
που βρίσκονται εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.
Βάσεις δεδομένων
	Μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης παρέχεται
πρόσβαση σε 173 βάσεις βιβλιογραφικών
πληροφοριών, τράπεζες στατιστικών και οικονομικών
δεδομένων, συλλογές πλήρους κειμένου κ.ά..
	Οι βάσεις δεδομένων παρέχουν τη δυνατότητα μέσα από
ένα σύνολο περιοδικών να εντοπίσετε άρθρα για μια
θεματική επιστημονική ενότητα. Οι βάσεις στην
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης http://library.ucy.ac.cy/
electronic_services/dbase_all_gr.htm, είναι
ταξιθετημένες σε αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο.
Δικαίωμα πρόσβασης έχουν οι χρήστες που βρίσκονται
εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.
Περιοδικά
	Τα περιοδικά είναι σημαντική πηγή πληροφοριών,
περιέχουν πρόσφατες έρευνες, τάσεις και σκέψεις για μια
θεματική περιοχή. Δεδομένου ότι τα περιοδικά
εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ.
εβδομαδιαία, μηνιαία, κ.τ.λ.) είναι συνήθως πιο
ενημερωμένα από τα βιβλία. Τα περιοδικά εκδίδονται σε
έντυπη ή/και σε ηλεκτρονική μορφή.

http://library.ucy.ac.cy/
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Έντυπα Περιοδικά
		Υπάρχουν 6.500 τίτλοι έντυπων περιοδικών,
ξενόγλωσσων και ελληνικών, τόσο τρέχουσας όσο
και παλαιότερης κυκλοφορίας. Μπορείτε να τα
αναζητήσετε μέσα από τον Κατάλογο της
Βιβλιοθήκης.
	Ηλεκτρονικά Περιοδικά
		Μέσα από την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
παρέχεται πρόσβαση σε 30.000 τίτλους
ηλεκτρονικών περιοδικών. Δικαίωμα πρόσβασης
στη συλλογή έχουν οι χρήστες που βρίσκονται εντός
του Πανεπιστημιακού δικτύου.
Ψηφιακές συλλογές
	Περιλαμβάνουν ψηφιοποιημένο αρχειακό υλικό (έντυπο,
ηχητικό, φωτογραφικό, τηλεοπτικό) και αποσκοπούν στη
διάσωση και διάθεση σπάνιου υλικού, προς όλους τους
χρήστες της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και της
ευρύτερης κοινωνίας. Είναι προσβάσιμες 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, λεξικά,
κ.ά., το οποίο είναι συγκεντρωμένο στην είσοδο της
Βιβλιοθήκης. Το υλικό αυτό μπορείτε να το αναζητήσετε
μέσα από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
Οπτικοακουστικό Υλικό
	Βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και 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
μπορείτε να τους αναζητήσετε μέσα από τον ηλεκτρονικό
κατάλογο, αλλά και συγκεντρωτικά μέσα από την
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης.

http://library.ucy.ac.cy/
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Π ώς να ε ν τ οπίσε τε έ ν α
β ιβ λ ί ο σ τ ο ράφ ι
Αναζήτηση στον κατάλογο
	Εάν δεν γνωρίζετε από πού να αρχίσετε την έρευνά σας
για να εντοπίσετε υλικό που σας ενδιαφέρει, αναζητήστε
τον κατάλογο της βιβλιοθήκης μέσω της ιστοσελίδας της
Βιβλιοθήκης http://library.ucy.ac.cy/.

Για να βρείτε τον ταξινομικό αριθμό ενός
βιβλίου/άλλου υλικού και να μάθετε αν είναι
διαθέσιμο για δανεισμό, θα πρέπει να το
αναζητήσετε στον κατάλογο.

	Στον κατάλογο υπάρχουν διάφορες επιλογές αναζήτησης,
κατά συγγραφέα, τίτλο, θέμα κ.ά.. Επιλέγετε την επιλογή
αναζήτησης που επιθυμείτε και εισάγετε τη λέξη προς
αναζήτηση. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στην οθόνη του
υπολογιστή ένας κατάλογος με τίτλους. Επιλέγοντας τον
κάθε ένα από τους τίτλους μπορείτε να δείτε την πλήρη
βιβλιογραφική περιγραφή του αντικειμένου που εξετάζετε.
	Στο κάτω μέρος της εγγραφής υπάρχουν τοπικές
πληροφορίες όπως:
	Θέση: σε ποια βιβλιοθήκη, τμήμα, συλλογή βρίσκεται
το αντίτυπο,
	Ταξινομικός αριθμός (Ταξ. αρ.): δίνει τη θέση του
τεκμηρίου στο ράφι και
	Κατάσταση: εμφανίζει εάν το τεκμήριο είναι διαθέσιμο
(In Library) ή δανεισμένο, οπότε εμφανίζει την
ημερομηνία επιστροφής.
Οι τοπικές πληροφορίες εμφανίζονται για κάθε ένα από τα
αντίτυπα της εγγραφής :

Όλα τα βιβλία είναι ταξινομημένα σύμφωνα με το ταξινομικό
σύστημα του Library of Congress. Στη ράχη κάθε αντιτύπου
υπάρχει τυπωμένος σε ετικέτα ο ταξινομικός αριθμός του
βιβλίου, ο οποίος αποτελείται από γράμματα του λατινικού
αλφαβήτου και αριθμούς και περιγράφει το κύριο θέμα του και
ταυτόχρονα τη θέση του στα ράφια. Βιβλία με όμοια θέματα
έχουν ίδιο το πρώτο μέρος του ταξινομικού αριθμού και
βρίσκονται στα ράφια το ένα δίπλα στο άλλο.
Σημειώστε τον ταξινομικό αριθμό και τα
στοιχεία θέσης του βιβλίου/άλλου υλικού για να
μπορέσετε να το εντοπίσετε στο ράφι.

Θέση: UCY-LIB, KEN Ταξ. αρ.: QA11.C67 1992 Αντ.: 1
Κατάσταση: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ:10/11/10
Θέση: UCY-LIB, PELEGARIS Ταξ. αρ.: QA11.C67 1992 Αντ.: 2
Κατάσταση: In Library

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

11

Συντομογραφίες στον Κατάλογο
ANAT

Ανάτυπα

ΑΡΧ

Αρχαιολογική Συλλογή (ΕΜΑ)

ΚΕΝ

Κεντρική Βιβλιοθήκη

ACC

Συνοδευτικό Υλικό

BROW

Συλλογή Browning

Cat. Dept.

Γραφείο Καταλογογράφησης

DISS

Διδακτορικές Διατριβές

MULT

Οπτικοακουστικό Υλικό

NSP

Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα

OVRS

Βιβλία μεγάλου μεγέθους

PALLA

Δωρεά Πάλλα

PELENGARIS

PER

PLATANIS

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

Υλικό με ένδειξη PELENGARIS
και ταξ. Αρ. A-P βρίσκεται
στο Βιβλιοστάσιο Στροβόλου
Υλικό με ένδειξη PELENGARIS
και ταξ. Αρ. Q-V βρίσκεται
στο Παράρτημα Λωφόρου Λάρνακος
Βιβλιοθήκη Περιοδικών
Υλικό με ένδειξη PLATANIS
και ταξ. Αρ. A-P βρίσκεται
στο Βιβλιοστάσιο Στροβόλου
Υλικό με ένδειξη PLATANIS
και ταξ. Αρ. Q-V βρίσκεται
στο Παράρτημα Λωφόρου Λάρνακος

PRO

Προθήκη Ειδικών Συλλογών

RBC

Συλλογή Σπάνιων Βιβλίων

RBR

Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού

REF

Υλικό Αναφοράς

SEG

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας

TUR

Τουρκολογική Συλλογή
13

Ερευνητ ική υπ οστ ήρ ιξη
Πληροφοριακή παιδεία
	Η Βιβλιοθήκη διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια, για
να σας ενημερώσει για 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.
	Επικοινωνήστε με το Γραφείο Πληροφοριακής
Υποστήριξης , τηλ. 22892091, για περισσότερες
πληροφορίες.
Προσωπική συνάντηση με τον Βιβλιοθηκονόμο
	Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό έντυπο http://library.ucy.
ac.cy/reference_desk/ask_librarian_appointment_
form_gr.htm και διευθετήστε συνάντηση με τον
Βιβλιοθηκονόμο για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε
πληροφορίες για τις ερευνητικές σας ανάγκες.
Εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών
	Παρέχουν τη δυνατότητα να εισαγάγετε βιβλιογραφικές
αναφορές απευθείας από δικτυακές βάσεις δεδομένων και
ιστοχώρους σε προσωπική βάση δεδομένων, να
δημιουργήσετε και να οργανώσετε τις βιβλιογραφίες σε
προσωπική βάση δεδομένων, να μορφοποιήσετε τις
βιβλιογραφικές αναφορές (MLA, APA, Chicago Manual of
Style, κ.ά.), καθώς και να δημιουργήσετε βιβλιογραφίες σε
επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα, εργασίες κ.ά..
	Τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών
μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
http://library.ucy.ac.cy/research_tools/citation_manag_
tools_gr.htm.

Όταν κάνετε χρήση σκέψεων ή αποσπασμάτων
από δημοσιευμένα ή αδημοσίευτα έργα άλλου
προσώπου, πρέπει πάντοτε να κάνετε πλήρη
αναφορά στο κείμενο και στη βιβλιογραφία σας
για τις συγκεκριμένες πηγές, διαφορετικά η
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ θεωρείται λογοκλοπή.

http://library.ucy.ac.cy/
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ΥπηρεσίΕΣ ΧΡΗΣ ΤΩΝ
Υπηρεσία Δανεισμού
Δα ν ε ι σμός υ λ ι κ ο ύ

	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. 	

	Χρησιμοποιήστε τις μηχανές αυτόματου
δανεισμού, όπου αυτές είναι διαθέσιμες.
Το μηχάνημα θα τυπώσει έντυπο
παραλαβής που θα απαριθμεί τα βιβλία που
έχετε δανειστεί και τις ημερομηνίες
επιστροφής τους.
	Μπορείτε επίσης να δανειστείτε το υλικό που
επιθυμείτε από το Γραφείο Δανεισμού.
Η Κάρτα Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη και
για τους δύο πιο πάνω τρόπους δανεισμού.

Ο αριθμός των βιβλίων/άλλου υλικού που μπορείτε να
έχετε ταυτόχρονα δανεισμένα στο όνομά σας και η διάρκεια
δανεισμού ανά τεκμήριο είναι:
Κατηγορία
χρήστη

Προπτυχιακοί
φοιτητές

Αριθμός
τεκμηρίων

7

Διάρκεια δανεισμού
ανά τεκμήριο

21 μέρες

Χειμερινό εξάμηνο:

μέχρι 31Δεκεμβρίου
Μεταπτυχιακοί
φοιτητές

15

Εαρινό εξάμηνο:

μέχρι 30 Ιουνίου
Θερινό εξάμηνο:

μέχρι 31 Αυγούστου

http://library.ucy.ac.cy/
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Ανανέωση δανεισμού
	Μπορείτε να ανανεώσετε τη διάρκεια δανεισμού των
τεκμηρίων που είναι δανεισμένα στο όνομά σας, εφόσον
αυτά είναι κανονικού δανεισμού και δεν έχουν κρατηθεί
από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει από τις
μηχανές αυτόματου δανεισμού ή στο Γραφείο
Δανεισμού, παρουσιάζοντας το τεκμήριο που θέλετε να
ανανεώσετε μαζί με την κάρτα Βιβλιοθήκης.
Αν δεν επιστρέψετε ή δεν ανανεώσετε το τεκμήριο
που έχετε δανειστεί μέχρι την 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 αντίτυπα που να είναι διαθέσιμα.
Κράτηση μπορείτε να κάνετε στο Γραφείο Δανεισμού.
Όταν επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη το τεκμήριο που έχετε
κρατήσει, θα ειδοποιηθείτε γραπτώς για να το
παραλάβετε από το Γραφείο Δανεισμού. Αν δεν το
ζητήσετε εντός μιας εβδομάδας από την επιστροφή του,
τότε χάνετε τη σειρά προτεραιότητας.
	Για υλικό που έχει κρατηθεί από περισσότερους από
δύο χρήστες η περίοδος δανεισμού περιορίζεται για την
καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των χρηστών της
Βιβλιοθήκης.
Ανάκληση υλικού
	Εάν το τεκμήριο που θέλετε είναι δανεισμένο και κρίνετε
ότι το χρειάζεστε επειγόντως, μπορείτε να συμπληρώσετε
το «Έντυπο ανάκλησης υλικού» στο Γραφείο Δανεισμού.
	Έχετε υπ’ όψη σας ότι βιβλία που εσείς έχετε δανεισμένα
στο όνομά σας μπορούν επίσης να ανακληθούν από
άλλους χρήστες, οπότε θα πρέπει να τα επιστρέψετε
νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία. Αυτό συμβαίνει
σπάνια, αν όμως σας ζητηθεί έχετε υποχρέωση να
σεβαστείτε τους κανονισμούς. Μέλημα της Βιβλιοθήκης
είναι η όσον το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των
μελών της.

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

Υπηρεσία Διαδανεισμού
	Αναλαμβάνει να εξασφαλίσει βιβλία, άρθρα περιοδικών,
πρακτικά συνεδρίων, ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις
συνεδρίων κ.ά., τα οποία είναι αναγκαία για την έρευνά
σας και δεν περιλαμβάνονται στη συλλογή της
Βιβλιοθήκης.
	Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την
Υπηρεσία Διαδανεισμού στην Κεντρική Βιβλιοθήκη,
τηλ. 22892088.
Συλλογή Περιορισμένου Δανεισμού
	Σκοπός της συλλογής είναι η εύκολη πρόσβαση σε όσο
το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών σε βιβλία που η
χρήση τους είναι σημαντική για τις ανάγκες των
μαθημάτων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.
	Η συλλογή βρίσκεται στην είσοδο της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης, δίπλα στο Γραφείο Δανεισμού. Περιέχει
κυρίως βιβλία και σημειώσεις καθηγητών.
Οι σημειώσεις καθηγητών δεν δανείζονται, ενώ για τα
βιβλία δεν μπορεί να γίνει ανανέωση ή κράτηση.
	Τα βιβλία της Συλλογής δανείζονται για:
• δύο ώρες για χρήση εντός της Βιβλιοθήκης
• ένα βράδυ εκτός Βιβλιοθήκης. Ο δανεισμός μπορεί
να γίνει Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ των ωρών
17:00-20:00 και Σάββατο 09:00-13:30. Τα βιβλία
πρέπει να επιστραφούν μέχρι τις 09:00 την επόμενη
εργάσιμη μέρα του δανεισμού (εξαιρείται το Σάββατο).
• τρεις ημέρες, για τα τεκμήρια στα οποία αναγράφεται
ο αριθμός τρία (3) σε κίτρινο αυτοκόλλητο. Ο δανεισμός
μπορεί να γίνει Δευτέρα-Παρασκευή μεταξύ των ωρών
17:00-20:00 και Σάββατο 09:00-13:30.
Τα βιβλία πρέπει να επιστραφούν μέχρι τις 09:00
την προκαθορισμένη ημερομηνία.

Στα βιβλία της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού
δεν γίνεται ανανέωση δανεισμού ή κράτηση.
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Εισήγηση για αγορά βιβλίου/οπτικοακουστικού υλικού
	Η βιβλιοθήκη δέχεται εισηγήσεις για αγορά υλικού, με
σκοπό τον εμπλουτισμό της συλλογής της με υλικό
γενικού ενδιαφέροντος.
	Μπορείτε να κάνετε τις εισηγήσεις σας μέσα από την
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας το σχετικό
ηλεκτρονικό έντυπο. Πριν κάνετε την εισήγησή σας
βεβαιωθείτε ότι το προτεινόμενο υλικό δεν υπάρχει στον
κατάλογο της Βιβλιοθήκης.
Φωτοτυπίες
	Όλες οι βιβλιοθήκες και τα παραρτήματα είναι
εφοδιασμένα με φωτοτυπικά μηχανήματα για την
εξυπηρέτηση των χρηστών τους.
	Τα φωτοτυπικά μηχανήματα λειτουργούν με μαγνητικές
κάρτες. Υπάρχουν δύο επιλογές:
Κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης
		Η κάρτα μέλους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως
μαγνητική κάρτα για φωτοτύπηση αφού, πρώτα
φορτιστεί με μονάδες μέσω του κερματοδέκτη που
βρίσκεται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη και τη
Βιβλιοθήκη Περιοδικών.
Χάρτινες κάρτες φωτοτυπιών
		Εναλλακτικά, μπορείτε να αγοράσετε χάρτινες
μαγνητικές κάρτες μίας χρήσης από το Γραφείο
Δανεισμού των βιβλιοθηκών και παραρτημάτων.
Υπάρχουν δύο ειδών χάρτινες κάρτες, αξίας:
		
		

€1,70 για 35 μονάδες
(ισοδυναμούν με 35 σελίδες Α4 ή 17 σελίδες Α3)

		
		

€4,25 για 100 μονάδες
(ισοδυναμούν με 100 σελίδες Α4 ή 50 σελίδες Α3)

		Σύμφωνα με τους Πειθαρχικούς Κανόνες Φοιτητών
του Πανεπιστημίου Κύπρου, η φωτοτύπηση πέραν
του 10% ενός βιβλίου ή/και η κατοχή τέτοιου υλικού
εντός των χώρων του Πανεπιστημίου θεωρείται
παράπτωμα.

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

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
	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.
Χρήση του φορητού σας υπολογιστή
	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας φορητό
υπολογιστή στους χώρους της Βιβλιοθήκης, θα πρέπει
όμως να απενεργοποιήσετε τον ήχο, ώστε να μην
ενοχλούνται άλλοι χρήστες.
Ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο (Wi-Fi)
	Εντός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης και της Βιβλιοθήκης
Περιοδικών (όπως και οπουδήποτε στα κεντρικά κτήρια
του Πανεπιστημίου Κύπρου) είναι δυνατή η ασύρματη
σύνδεση (Wi-Fi) με το διαδίκτυο για φοιτητές που
θέλουν να χρησιμοποιήσουν τον προσωπικό φορητό
τους υπολογιστή.
	Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες σύνδεσης,
επικοινωνήστε με το Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας
Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου
Κύπρου, τηλ. 22894444, email: helpdesk@ucy.ac.cy
Υπηρεσία απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN)
	Παρέχει τη δυνατότητα, πρόσβασης, ανεξάρτητα από τη
φυσική και δικτυακή σας θέση, στις ηλεκτρονικές πηγές
πληροφόρησης και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης,
οι οποίες είναι διαθέσιμες μέσω του διαδικτύου και είναι
προσβάσιμες μόνο εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου.
	Για διευκρινίσεις και σχετικές πληροφορίες σύνδεσης,
επικοινωνήστε με το Γραφείο Στήριξης της Υπηρεσίας
Πληροφορικών Συστημάτων, τηλ. 22894444,
email: helpdesk@ucy.ac.cy
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Υπηρεσίες για άτομα με προβλήματα όρασης
	Στην Κεντρική Βιβλιοθήκη λειτουργεί ειδικά
προσαρμοσμένος σταθμός εργασίας για μη βλέποντες
και διατίθεται μία κινητή συσκευή μεγέθυνσης κειμένου
για άτομα με περιορισμένη όραση. Ο σταθμός είναι
εφοδιασμένος με κατάλληλο λογισμικό και συσκευές,
και επιτρέπει τη χρήση της ψηφιακής βιβλιοθήκης χωρίς
τη μεσολάβηση βλεπόντων.
	Η Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και
με τη Σχολή Τυφλών, δημιουργεί κατά περίπτωση το
ψηφιακό υλικό των μαθημάτων, που απαιτείται για την
απρόσκοπτη φοίτηση των τυφλών φοιτητών.
	Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα
τηλ. 22892088 και 22892045

Ό,τι αξίζει συνοδεύεται από κανόνες!
Συμπεριφέρομαι με σεβασμό στις ανάγκες των άλλων και
διατηρώ ένα ήσυχο περιβάλλον, συμβάλλοντας στη μελέτη
και την έρευνα.
Όταν χρησιμοποιώ αρχεία ήχου, χαμηλώνω τον ήχο, γιατί
μέσα από τα ακουστικά μπορεί να διαρρεύσει ο θόρυβος.
Ρυθμίζω το κινητό μου στο αθόρυβο. Η χρήση του κινητού
τηλεφώνου δεν επιτρέπεται στη Βιβλιοθήκη.
Το φαγητό και το ποτό δεν επιτρέπονται στη Βιβλιοθήκη.
Φεύγοντας αφήνω τα αναγνωστήρια καθαρά, τοποθετώ τα
βιβλία στα καροτσάκια, τα άχρηστα χαρτιά στον κάλαθο
ανακύκλωσης και τα σκουπίδια στον κάλαθο αχρήστων.

Ρωτήστε μας αν χρειάζεστε βοήθεια
για την έρευνά σας.
Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε.

Θέλουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι…
Η γνώμη σας μετρά.
Καταθέστε τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις σας
στο κουτί εισηγήσεων και παραπόνων στην είσοδο
της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
http://library.ucy.ac.cy/
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Σ τ ο ι Χ Ε ι ά Ε ΠιΚ οι ν Ων ι άΣ
Email: library@ucy.ac.cy

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

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 +357-22756310
άρχαιολογική Συλλογή
Ερευνητική Μονάδα άρχαιολογίας
Οδός Γλάδστωνος 12
1095 Λευκωσία
Τηλ. +357 22893571 / 22893572
τουρκολογική Συλλογή (άΜάΡάλ)
Χαλκοκονδύλη 10, Amaral 7
1071, Λευκωσία
Τηλ. +357 22893545 / 22893546
Φαξ +357 22374571
Παράρτημα λεωφόρου λάρνακος
Λεωφόρος Λάρνακος 167
2103, Αγλαντζιά
Tηλ. +357 22334902 / +357 22336254
http://library.ucy.ac.cy/

