
Ξενάγηση στον Νέο Ηλεκτρονικό Κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC) 

Οι οδηγίες που ακολουθούν αποτελούν μια παρουσίαση της σελίδας του Νέου Καταλόγου της Βιβλιοθήκης OPAC. Χρησιμοποιήστε τον 

κατάλογο για να ανακαλύψετε την έντυπη και ηλεκτρονική συλλογή της Βιβλιοθήκης. Για την εξοικείωση σας με τον κατάλογο επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα  https://libraryopac.cut.ac.cy/ 

 

 

Στην αρχική γραμμή εργαλείων θα βρείτε : 

1. Καλάθι: μπορείτε να προσθέσετε όλα τα βιβλία στα οποία θέλετε να ανατρέξετε αργότερα.  

2. Λίστες: μπορείτε  να δημιουργήσετε λίστες  π.χ. με διαφορετικές θεματικές ενότητες ή βιβλία που σας ενδιαφέρουν. Για να 

δημιουργήσετε λίστες πρέπει να συνδεθείτε πρώτα στο λογαριασμό σας. 

3. Γλώσσες: επιλέγετε γλώσσα:  ελληνικά ή αγγλικά. 

4. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας: Για τις περισσότερες ενέργειες χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας. Το όνομα 

χρήστη είναι ο αριθμός της πανεπιστημιακής ταυτότητας και ο κωδικός είναι ο αριθμός της πολιτικής ταυτότητας.  

5. Ιστορικό αναζήτησης: προβολή ιστορικού αναζήτησης. 

6. Καθαρισμός: διαγράφεται το ιστορικό αναζήτησης. 

 

Μέσω του καταλόγου μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης άμεσα.  

 

https://libraryopac.cut.ac.cy/


Κουτί αναζήτησης στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης: Το κουτί αναζήτησης, ψάχνει στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης για όλο το υλικό που 

βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.  

 

 

 

Νέοι Τίτλοι:  Στο σημείο αυτό εμφανίζονται καινούργιοι τίτλοι που έχουν παραληφθεί στη Βιβλιοθήκη.  

Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας: Για τις περισσότερες ενέργειες χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας. Το όνομα χρήστη είναι 

ο αριθμός της πανεπιστημιακής ταυτότητας και ο κωδικός είναι ο αριθμός της πολιτικής ταυτότητας. 



Απλή Αναζήτηση  

Για να κάνετε αναζήτηση στον κατάλογο έχετε τις πιο κάτω επιλογές: 

o Τίτλος 

o Συγγραφέας 

o Θέμα 

o ISBN 

o ISSN 

o Σειρά 

o Ταξιθετικός Αριθμός 

Στη συνέχεια μπορείτε να επιλέξετε τη Βιβλιοθήκη στην οποία επιθυμείτε να γίνει η αναζήτηση υλικού. Επιλέξτε μια ή περισσότερες βιβλιοθήκες 

σύμφωνα με τις επιλογές που σας δίνονται: 

o Cyprus University of Technology - Library "Vasilis Michaelides" 

o Limassol Municipal University Library  

o Limassol Municipal University Library - Fine Arts Branch 

  

https://libraryopac.cut.ac.cy/cgi-bin/koha/opac-library.pl?branchcode=CUT1
https://libraryopac.cut.ac.cy/cgi-bin/koha/opac-library.pl?branchcode=CUT2
https://libraryopac.cut.ac.cy/cgi-bin/koha/opac-library.pl?branchcode=CUT2


Αναζήτηση με τίτλο: Στο κουτί αναζήτησης πληκτρολογείτε τον τίτλο του βιβλίου που σας ενδιαφέρει και επιλέγοντας το κουμπί «αναζήτηση» 

σας εμφανίζει τα σχετικά αποτελέσματα. Στην αριστερή μεριά τις σελίδας μπορείτε να βελτιώσετε τα αποτελέσματα σας με τη χρήση των 

φίλτρων, που θα περιορίσουν τα αποτελέσματά σας.  

Αναζήτηση με Συγγραφέα: για να αναζητήσετε με συγγραφέα αναγράφετε πρώτα το επίθετο του συγγραφέα και μετά το όνομα.  

Αναζήτηση με Θέμα: γράφετε το θέμα που σας ενδιαφέρει στα αγγλικά και στα αποτελέσματα θα έχετε το διαθέσιμο υλικό είτε είναι στην 

ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα. 

  

 



 

Σύνθετη Αναζήτηση 

 

Σύνθετη αναζήτηση : περιορίστε τα αποτελέσματα αναζήτησης χρησιμοποιώντας τη «σύνθετη αναζήτηση». Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με 

δύο ή και περισσότερα στοιχεία του βιβλίου π.χ. τίτλο - συγγραφέα,  τίτλος - λέξη κλειδί, λέξη κλειδί – λέξη κλειδί κ.α. Επιπλέον μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε επιλογές όπως τύπος τεκμηρίου, συλλογή, γλώσσα κλπ. 

 



Αποτέλεσμα αναζήτησης : Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης σας με τα ανάλογα φίλτρα που βρίσκονται στην 

αριστερή μεριά της σελίδας, π.χ. αν προσδιορίστε τον τύπο υλικού που σας ενδιαφέρει (έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο) ή αν θέλετε να έχετε τα 

έργα ενός συγγραφέα κλπ.  

Όταν εντοπίσετε το βιβλίο που σας ενδιαφέρει, επιλέξτε τον τίτλο. Ανοίγοντας το μπορείτε να δείτε τα βιβλιογραφικά στοιχεία όπως επίσης και 

τη διαθεσιμότητα , τον ταξινομικό αριθμό (αριθμός που θα βρείτε το βιβλίο στο ράφι), τη συλλογή αλλά και σε ποια Βιβλιοθήκη βρίσκεται: 

 



 

Στα δεξιά της σελίδας υπάρχουν επιλογές για :  

 Κράτηση: κράτηση σε ένα τίτλο μπορείτε να κάνετε σε δύο περιπτώσεις:  

o είτε όταν το βιβλίο είναι δανεισμένο (για παραλαβή του μόλις επιστραφεί)  

o είτε όταν είναι διαθέσιμο (για άμεση παραλαβή) 

 Εκτύπωση: μπορείτε να εκτυπώσετε τα βιβλιογραφικά στοιχεία του βιβλίου (τίτλος, συγγραφέας, isbn κλπ.) 

 Αποθήκευση στις λίστες σας: μπορείτε να αποθηκεύσετε το βιβλίο σε μια από τις λίστες που έχετε δημιουργήσει 

 Προσθήκη στο καλάθι: προσθέστε το βιβλίο στο καλάθι αν χρειάζεστε να ανατρέξετε σε αυτό αργότερα 

 Suggest for purchase: προτείνετε το βιβλίο για αγορά, πχ. Αν υπάρχει νεότερη έκδοση κλπ 

 Αποθήκευση εγγραφής: αποθήκευση βιβλιογραφικών στοιχείων για χρήση στη βιβλιογραφία σας 

 Περισσότερες αναζητήσεις: αναζήτηση του τίτλου σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, πχ. για εντοπισμό πλήρους κειμένου σε ηλεκτρονική 

μορφή 

Κράτηση: για να κάνετε κράτηση ενός τίτλου θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας. Αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία που 

απαιτούνται,  επιλέγετε «επιβεβαίωση κράτησης» για να καταχωρηθεί το αίτημά σας.  



 

Στο λογαριασμό σας στις κρατήσεις μπορείτε να δείτε όλες τις κρατήσεις που έχετε κάνει. Από εκεί μπορείτε να ακυρώσετε μια κράτηση 

εφόσον δεν χρειάζεστε πλέον το βιβλίο ή να δείτε αν έχει επιστραφεί το δανεισμένο βιβλίο που είχατε κρατήσει. 

 

Ο λογαριασμός μου-Your account 

 



Λογαριασμός μου:  μπορείτε να δείτε όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει από το λογαριασμό σας όπως: το δανεισμένο υλικό, τις πιθανές 

χρεώσεις, κρατήσεις κλπ.  

Ανανέωση: μπορείτε να ανανεώσετε το υλικό σας 2 μέρες πριν, μέχρι και την ημερομηνία λήξης του δανεισμού. Επιλέγετε τα βιβλία που 

θέλετε να ανανεώσετε και πατάτε το κουμπί «ανανέωση». 

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης: μπορείτε να αλλάξετε τoν κωδικό πρόσβασής σας εάν το επιθυμείτε. Ωστόσο θα πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον 6 χαρακτήρες. 

Ιστορικό δανεισμού: εμφάνιση όλων των τεκμηρίων που έχετε δανειστεί  

Προτάσεις αγοράς: δημιουργείτε μια νέα πρόταση αγοράς και επιπλέον μπορείτε να δείτε σε μια λίστα όλες τις προτάσεις που έχετε κάνει 

προς τη Βιβλιοθήκη  

Τα αιτήματα διαδανεισμού σας: δυνατότητα υποβολής αίτησης διαδανεισμού. Ο διαδανεισμός γίνεται για υλικό (άρθρα ή βιβλία) που δεν 

υπάρχει στη βιβλιοθήκη και μπορεί να εντοπιστεί σε άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες. Σημειώστε ότι αποτελεί υπηρεσία με χρεώσεις. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ. 

 

 

 

 

https://library.cut.ac.cy/el/node/174

