Οδηγός Βιβλιοθήκης

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Γενικές Πληροφορίες

Αυτό
Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας
Θερινό ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα 08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Τρίτη
08:30 - 22:00 Περιεχόμενα
08:30 - 14:30
Τετάρτη 08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Πέμπτη 08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Παρασκευή
08:30 -Γενικές
22:00 Πληροφορίες
08:30 - 14:30
Βιβλιοθήκης
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Σάββατο 09:00 - 14:00 - Ωράριο
ΚΛΕΙΣΤΗ
- Συνδέσου με τη γνώση

Ή αυτό
Υπηρεσίες
Σεπτέμβριος –Μάιος
- Δανεισμός
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30
– 22:00    
- Επιστροφή
υλικού
Σάββατο: 10:00 – 16:00 - Εκπρόθεσμες επιστροφές
- Ανανέωση υλικού
- Κράτηση υλικού
Ιούνιος - Αύγουστος
- Διαδανεισμός
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30
– 14:30
- Εκτύπωση - φωτοτύπηση
Σάββατο: ΚΛΕΙΣΤΗ
- Βιβλιοθήκη 24/7
- Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
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Έρευνα
Η Βιβλιοθήκη τροποποιεί το
ωράριο της κατά την
περίοδο των εξετάσεων και- Παντογνώστης
των διακοπών

Η δική σου μάθηση είναι η δική μας προτεραιότητα
Ο οδηγός που κρατάς στα χέρια σου σκοπό έχει να
σε καθοδηγήσει παρέχοντας αναγκαίες πληροφορίες
ως προς τη χρήση της Βιβλιοθήκης. Θα διαπιστώσεις
ότι πρόκειται για ένα εύχρηστο εργαλείο όπου μέσα
από τις σελίδες του προβάλλονται πληροφορίες για
την αναζήτηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, τα
εκπαιδευτικά σεμινάρια που προσφέρονται και όλες
τις υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη προς τους
χρήστες της.
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Γενικές Πληροφορίες
Ωράριο Βιβλιοθήκης
Σεπτέμβριος - Μάιος
Δευτέρα - Παρασκευή: 08.30 - 22.00
Σάββατο: 10.00 - 16.00
Ιούνιος - Αύγουστος
Δευτέρα - Παρασκευή: 08.30 - 14.30
Σάββατο: ΚΛΕΙΣΤΗ
Η Βιβλιοθήκη τροποποιεί το ωράριο της κατά την περίοδο
των εξετάσεων και των διακοπών

Συνδέσου με τη γνώση
Χρησιμοποίησε το όνομα χρήστη (login) και τον
κωδικό σου (password) για να έχεις πρόσβαση:
- σε όλους τους η/υ του πανεπιστημίου (αίθουσες 		
διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκη)
- στο webmail του πανεπιστημίου
- στο δίκτυο του πανεπιστημίου μέσω ασύρματης
σύνδεσης (wireless) ή μέσω του δικτύου vpn
Το όνομα χρήστη είναι το κείμενο πριν από το @ στον
πανεπιστημιακό σου λογαριασμό (email)
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Υπηρεσίες

Δανεισμός
Κατηγορίες
Χρηστών

Αριθμός
αντιτύπων

Διάρκεια
δανεισμού

Δικαίωμα
ανανέωσης

Ακαδημαϊκό
προσωπικό

25

1 εξάμηνο

3 φορές

Ειδικοί
Επιστήμονες

15

1 εξάμηνο

3 φορές

Προπτυχιακοί
φοιτητές

6

15 ημέρες

2 φορές

Μεταπτυχιακοί
φοιτητές
επιπέδου
MA, MSc, Phd

10

21 ημέρες

3 φορές

Φοιτητές από
ανταλλαγή

6

15 ημέρες

2 φορές

Διοικητικό
προσωπικό

6

15 ημέρες

2 φορές

Εξωτερικοί
Χρήστες

5

15 ημέρες

1 φορά

Μέλη
Συνεργασίας

5

15 ημέρες

1 φορά

Απόφοιτοι

6

15 ημέρες

2 φορές
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Επιστροφή υλικού
Το δανεισμένο υλικό επιστρέφεται:
- στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Χρηστών
ή
- μέσω των μηχανημάτων αυτόματης επιστροφής
Εκπρόθεσμες επιστροφές
Για υλικό που επιστρέφεται μετά από την
προκαθορισμένη ημερομηνία ή ώρα, επιβάλλεται
πρόστιμο.
Όταν εκκρεμεί πρόστιμο δεν μπορείς να δανειστείς,
να ανανεώσεις ή να κρατήσεις υλικό

Ανανέωση δανεισμένου υλικού
- μέσω του ηλεκτρονικού λογαριασμού Βιβλιοθήκης
- τηλεφωνικώς στο 25002518
- μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο
library@cut.ac.cy
Η ανανέωση του υλικού δεν είναι εφικτή όταν:
- έχει λήξει η περίοδος δανεισμού του
- υπάρχει πρόστιμο
- το υλικό έχει ήδη ζητηθεί από άλλο χρήστη
Στο υλικό της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δεν
γίνεται ανανέωση
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Άσε τους άλλους
να περιμένουν
στην ουρά
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Γιατί να πληρώσεις αφού μπορείς να το
αποφύγεις;

Διαδανεισμός

- έγκαιρη επιστροφή δανεισμένου υλικού
- τακτικός έλεγχος του ηλεκτρονικού σου 		
ταχυδρομείου
- έλεγχος του «Λογαριασμού μου» από την 		
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
- ανανέωση δανεισμένου υλικού πριν λήξει η 		
προθεσμία επιστροφής του

(System Management InterLibrary Loan Electronically)

Μην ξεχνάς να:
- ενημερώνεις τη Βιβλιοθήκη σε περίπτωση που 		
αλλάξουν τα στοιχεία επικοινωνίας σου
- μην δανείζεις σε άλλους τα βιβλία που είναι 		
χρεωμένα στο όνομα σου
Κράτηση υλικού
Ισχύει για υλικό που είναι ήδη δανεισμένο.
Κράτηση μπορεί να γίνει:
- μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης Χρηστών 		
παρουσιάζοντας την κάρτα μέλους
- μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης επιλέγοντας
την εντολή «Κράτηση» από τον Παντογνώστη
Στο υλικό της Συλλογής Περιορισμένου Δανεισμού δεν
γίνεται κράτηση

smILLe
Εάν δεν βρίσκεις στη Βιβλιοθήκη το βιβλίο/άρθρο
που αναζητάς, συμπλήρωσε την ηλεκτρονική αίτηση
που θα βρεις στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
http://library.cut.ac.cy . Η Βιβλιοθήκη θα αναλάβει να
το δανειστεί για σένα από μια άλλη βιβλιοθήκη-μέλος
του δικτύου smILLE.
Εκτύπωση - Φωτοτύπηση
Οι εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά μηχανήματα
χρησιμοποιούνται αυτόνομα από όλους τους
χρήστες της Βιβλιοθήκης με τη χρήση της φοιτητικής
ταυτότητας.
Ενεργοποίηση φοιτητικής ταυτότητας κατά την
πρώτη χρήση
- τοποθέτησε την κάρτα πάνω στο τερματικό της 		
φωτοτυπικής
- πληκτρολόγησε τον οκταψήφιο αριθμό PUK που έχει
σταλεί στο e-mail σου και επέλεξε ΟΚ
		
Πίστωση της κάρτας με περισσότερα χρήματα από
τα ειδικά μηχανήματα που υπάρχουν στους χώρους
του πανεπιστημίου
Φωτοτύπησε με μέτρο: φωτοτυπίες γίνονται μέσα στα πλαίσια
του νόμου περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
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Βιβλιοθήκη 24/7
Η Βιβλιοθήκη προσβάσιμη και από το σπίτι σου!
- πληκτρολόγησε τη διεύθυνση https://vpn.cut.ac.cy
για να συνδεθείς με το δίκτυο του πανεπιστημίου
- επέλεξε το κατάλληλο group στο οποίο ανήκεις
- εισήγαγε όνομα χρήστη (username) και κωδικό 		
πρόσβασης (password)
- επέλεξε connect
Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
Η Βιβλιοθήκη διεξάγει εκπαιδευτικά σεμινάρια καθ’ όλη
τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς.
- ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη
- Παντογνώστης: μάθε πώς να αναζητάς σε όλες τις
συλλογές της Βιβλιοθήκης ταυτόχρονα
- χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων
- χρήση των ηλεκτρονικών περιοδικών
- χρήση των βάσεων δεδομένων
- Refworks: χρήσιμες οδηγίες για εντοπισμό και 		
δημιουργία βιβλιογραφίας για την εργασία σου
Επικοινώνησε με τον Βιβλιοθηκονόμο σου και διευθέτησε
ένα σεμινάριο
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Έρευνα
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Παντογνώστης
(http://pantognostis.cut.ac.cy)
Κεντρική μηχανή αναζήτησης για:
- ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλες τις συλλογές της
Βιβλιοθήκης (βιβλία, περιοδικά, οπτικοακουστικό 		
υλικό)
- πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων και 		
ηλεκτρονικών βιβλίων
- πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα του υλικού και τη
θέση του στο ράφι
- εξαγωγή βιβλιογραφίας στο Refworks
- δυνατότητα περιορισμού αποτελεσμάτων σύμφωνα
με τον τύπο υλικού, τη χρονολογία δημοσίευσης,
τη γλώσσα
- σύνδεση στο «Λογαριασμό μου»
«Ο Λογαριασμός μου»
Χρησιμοποίησε τον ραβδοκώδικα (barcode) της
φοιτητικής σου ταυτότητας και για PIN τα έξι τελευταία
ψηφία. Έχεις τη δυνατότητα να:
-

βλέπεις τα βιβλία που έχεις δανειστεί
ανανεώνεις τα δανεισμένα βιβλία
κάνεις κράτηση σε δανεισμένα βιβλία
ελέγχεις την ημερομηνία επιστροφής ώστε να 		
αποφεύγεις το πρόστιμο
δημιουργείς τις δικές σου λίστες από τον 		
Παντογνώστη
προσθέτεις ετικέτες (tags) για να χαρακτηρίζεις το
υλικό της Βιβλιοθήκης
αξιολογείς τα αγαπημένα σου
προτείνεις υλικό για αγορά στη Bιβλιοθήκη σου
19

Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
Για τη συγγραφή των εργασιών σου χρησιμοποίησε
άρθρα και άλλο επιστημονικό υλικό που θα βρεις σε:
- βάσεις Δεδομένων
- ηλεκτρονικά περιοδικά
- ηλεκτρονικά βιβλία
- πηγές ανοικτής πρόσβασης
Ηλεκτρονικά βιβλία
Εκμεταλλεύσου τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν
τα ηλεκτρονικά βιβλία:
- δεν χρειάζεται να τα δανειστείς για να τα διαβάσεις
- μπορείς να προσθέσεις σημειώσεις και σχόλια
- πρόσβαση από πολλούς αναγνώστες ταυτόχρονα
- αξιοποίησε αποσπάσματα τους σε εργασίες σου
Οι ηλεκτρονικοί οδηγοί (Tutorials) της Βιβλιοθήκης θα
διευκολύνουν την αναζήτησή σου!

Στο Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ θα βρεις
σημαντικό μέρος του επιστημονικού και ερευνητικού
έργου της Πανεπιστημιακής κοινότητας:
- δημοσιεύσεις των ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου
- πτυχιακές εργασίες
- μεταπτυχιακές διατριβές
- διδακτορικές διατριβές
20
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Λογοκλοπή
Ο όρος αναφέρεται στην ιδιοποίηση μέρους ή
ολόκληρου του έργου των ιδεών ή των αντιλήψεων
άλλων δημιουργών.
Απόφυγε τη λογοκλοπή, χρησιμοποιώντας παραπομπές
και βιβλιογραφικές αναφορές σύμφωνα με το
βιβλιογραφικό πρότυπο που έχει ορίσει ο καθηγητής σου.
Συμβουλεύσου τον Οδηγό Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας
και Διατριβών

Δημιουργία βιβλιογραφικών αναφορών
Η βιβλιογραφία θεωρείται απαραίτητη για την
εξασφάλιση της αυθεντικότητας και της νομιμότητας
των ιδεών και αντιλήψεων του ερευνητή. Η χρήση
ή παράθεση ιδεών ή αποσπάσματος του έργου του
αρχικού δημιουργού, πρέπει να συνοδεύεται από την
αναφορά της πηγής με τις απαραίτητες βιβλιογραφικές
πληροφορίες.
		
Η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομητής στο Refworks, ένα διαδικτυακό
εργαλείο οργάνωσης και διαχείρισης βιβλιογραφίας και
παραπομπών (http://www.refworks.com)
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Ρώτα τον Βιβλιοθηκονόμο σου
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται απο την ομάδα των
θεματικών βιβλιοθηκονόμων που καθοδηγούν τον
χρήστη πώς να εντοπίζει και να αναζητεί επιστημονικά
άρθρα, πώς να δημιουργεί βιβλιογραφία και να γράφει
μια επιστημονική εργασία.
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της Βιβλιοθήκης οι
θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι βρίσκονται ανάμεσα στους
χρήστες και απαντούν στα δικά τους ερωτήματα,
πραγματοποιώντας παράλληλα ατομικά ή ομαδικά
σεμινάρια.
Συμβουλεύσου τον Βιβλιοθηκονόμο σου για:
- στρατηγικές αναζήτησης υλικού
- εκπαιδευτικά σεμινάρια
- εξειδικευμένη βοήθεια στο θεματικό σου αντικείμενο
- δημιουργία αναφορών και βιβλιογραφίας
- αποφυγή λογοκλοπής
- συγγραφή πτυχιακής εργασίας
Επικοινώνησε με τον θεματικό βιβλιοθηκονόμο σου μέσω
τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Skype ή διευθέτησε
συνάντηση στο γραφείο του
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e: fotini.nikolaidou@cut.ac.cy
t: 2500 2384
e: michael.ktoris@cut.ac.cy
t: 2200 1646
e: chrysanthi.stavrou@cut.ac.cy
t: 2500 2509
e: athinoula.evagorou@cut.ac.cy
t: 2500 2405
e: athinoula.evagorou@cut.ac.cy
t: 2500 2405
e: anna.charalambous@cut.ac.cy
t: 2500 2424
e: michael.ktoris@cut.ac.cy
t: 2200 1646
e: michael.ktoris@cut.ac.cy
t: 2200 1646

Φωτεινή Χ. Νικολαΐδου
Μιχάλης Κτωρής
Χρυσάνθη Σταύρου
Αθηνά Ευαγόρου
Αθηνά Ευαγόρου
Άννα Χαραλάμπους
Μιχάλης Κτωρής
Μιχάλης Κτωρής

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και
Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Σχολή Επιστημών Υγείας
Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης
Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας
Κέντρο Γλωσσών
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την
περιβαλλοντική και δημόσια υγεία (CII)

Βρες τον Βιβλιοθηκονόμο σου

Επικοινωνία
Βιβλιοθήκη (Κτήριο Βασίλης Μηχαηλίδης)
Νικολάου Ξιούτα 1, 3036 Λεμεσός
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός
Βιβλιοθήκη-Γραφεία Διοικητικού Προσωπικού
Κιτίου Κυπριανού 38, 3041 Λεμεσός
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός
- Τηλ: +357 25002518
- Φαξ: +357 25002761
- e-mail: library@cut.ac.cy
- Live chat μέσω ιστοσελίδας
Ακολουθήστε μας
		

Cyprus University of Technology Library

		

http://athena.cut.ac.cy/actadiurna/

		

@LibraryCUT

		

Cyprus University of Technology Library

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης
http://library.cut.ac.cy
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Γενικές Πληροφορίες

Αυτό
Ημέρα Χειμερινό ωράριο λειτουργίας
Θερινό ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα 08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Τρίτη
08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Τετάρτη 08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Πέμπτη 08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Παρασκευή
08:30 - 22:00
08:30 - 14:30
Σάββατο 09:00 - 14:00
ΚΛΕΙΣΤΗ
Ή αυτό
Σεπτέμβριος –Μάιος
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 22:00    
Σάββατο: 10:00 – 16:00
Ιούνιος - Αύγουστος
Δευτέρα – Παρασκευή: 08:30 – 14:30
Σάββατο: ΚΛΕΙΣΤΗ

Η Βιβλιοθήκη τροποποιεί το ωράριο της κατά την
περίοδο των εξετάσεων και των διακοπών

Discover your library inform yourself !

Επιμέλεια έκδοσης | Συντονισμός:
Μαριάννα Οράτη
Επιμέλεια κειμένων:
Ομάδα Εκδόσεων Βιβλιοθήκης
Σχεδιασμός :
Ελευθερία Ιάσονος
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Συνδέσου με τη γνώση
http://library.cut.ac.cy

