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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης λειτουργεί από το 1978, αναπτύσσοντας 
τις συλλογές και τις υπηρεσίες της ώστε να αποτελεί εργαστήρι συλλογής και 
διάχυσης της πληροφορίας. 
 
Στόχος της Βιβλιοθήκης και των Υπηρεσιών Πληροφόρησης (ΒΥΠ) σήµερα, 
µε τη χρήση τόσο παραδοσιακών όσο και σύγχρονων µέσων πληροφόρησης, 
είναι η υποστήριξη των διαδικασιών της µάθησης, της διδασκαλίας και της 
έρευνας στην ακαδηµαϊκή και ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα της 
Κρήτης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Οι Συλλογές 

Χρήστες και επισκέπτες της  ΒΥΠ έχουν ελεύθερη πρόσβαση στις συλλογές κάθε 
παραρτήµατος : 

 βιβλία  

 περιοδικά 

 πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, ευρετήρια κ.α.) 

 διδακτορικές διατριβές 

 ειδικές συλλογές   

 ηλεκτρονικές συλλογές 

 

Ο Kατάλογος  
 

Ο κατάλογος είναι το βασικό εργαλείο για τον εντοπισµό βιβλίων, περιοδικών και 
άλλου υλικού της ΒΥΠ. 

Παρέχει πληροφορίες για  

 τη διαθεσιµότητα του υλικού 

 την τοποθεσία του υλικού (το παράρτηµα της ΒΥΠ και τον ταξινοµικό αριθµό για 
να αναζητηθεί στα ράφια).  
Από την ιστοσελίδα της ΒΥΠ είναι άµεσα διαθέσιµη η επιλογή για αναζήτηση στον 
κατάλογο της ΒΥΠ του Πανεπιστηµίου Κρήτης, 
 

µέσω του περιβάλλοντος «Ναυτίλος». 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε το περιβάλλον «Ζέφυρος», όπου 
προσφέρεται ενιαία αναζήτηση στους καταλόγους των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών 
Βιβλιοθηκών. 

 

Οι Ιστοσελίδες  

Η ΒΥΠ παρέχει µέσω των ιστοσελίδων της στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.lib.uoc.gr 

 αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της ΒΥΠ 

 πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης (από το δίκτυο του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης) : 
o cd-roms  
o online βάσεις δεδοµένων  
o ηλεκτρονικά περιοδικά 
o ηλεκτρονικός κατάλογος  
o ψηφιακή βιβλιοθήκη    κλπ  

 δυνατότητα online παραγγελίας άρθρων 

 δυνατότητα online υποβολής ερωτηµάτων και αιτηµάτων 

 



Οι Υπηρεσίες  

Πληροφόρηση &  Εκπαίδευση Χρηστών  

 Καθηµερινή  καθοδήγηση των χρηστών σ’ ό,τι αφορά γενικά ή ειδικά θέµατα 
χρήσης της ΒΥΠ και αναζήτησης βιβλιογραφίας  

 Πραγµατοποίηση σεµιναρίων καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδηµαϊκής χρονιάς για 
τη χρήση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης (κατάλογος, ηλεκτρονικά 
περιοδικά, βάσεις δεδοµένων κ.α.) 

∆ανεισµός  
 ∆ικαίωµα ∆ανεισµού έχουν τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Π.Κ. 

καθώς και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας της Κρήτης. 

 Όλα τα µέλη διαθέτουν κάρτα Βιβλιοθήκης (εκδίδεται από την υπηρεσία 
δανεισµού) και έχουν δικαίωµα χρήσης του υλικού της ΒΥΠ όπου κι αν αυτό 
βρίσκεται.  

Κάθε µέλος µπορεί να δανειστεί κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 
απεριόριστο αριθµό βιβλίων. Υπάρχει όριο στον αριθµό βιβλίων που µπορεί να 
δανειστεί ταυτόχρονα ανάλογα µε την ιδιότητα του και την κατηγορία του υλικού  

(βλ. κανονισµό λειτουργίας της ΒΥΠ).  

∆ιαδανεισµός    

 Οι χρήστες µπορούν να προµηθεύονται άρθρα από περιοδικά στα οποία η ΒΥΠ 
δεν είναι συνδροµητής και να δανείζονται έντυπα από άλλες βιβλιοθήκες της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  

 

Η Υλικοτεχνική Υποδοµή της ΒΥΠ 

Σε κάθε παράρτηµα της ΒΥΠ είναι διαθέσιµα για την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών αναγκών των χρηστών : 

 προσωπικοί υπολογιστές για την πρόσβαση  
o στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της ΒΥΠ 
o στο διαδίκτυο   
o σε εφαρµογές MS Office κ.α. 

 εκτυπωτές   
(λειτουργούν µε µαγνητική κάρτα)  

 scanners   

 φωτοτυπικά µηχανήµατα  (λειτουργούν µε µαγνητική κάρτα) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Οι ∆ιευθύνσεις 

Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου στο Ρέθυµνο  

 Κεντρική Βιβλιοθήκη. Φιλοσοφικής, Κοινωνικών Επιστηµών, Επιστηµών της 
Αγωγής 

o Ωράριο Λειτουργίας*: 
∆ευτέρα - Παρασκευή  09:00 - 22:00 
&   Σάββατο  09:00 - 15:00 

o Τηλ. : 28310 77810,  Fax : 28310 77850 

Παραρτήµατα Ηρακλείου 

 Κνωσός. Μαθηµατικών, Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών, Χηµείας, Επιστήµης 
Υπολογιστών, Επιστήµης & Τεχνολογίας Υλικών 

o Ωράριο Λειτουργίας*: 
∆ευτέρα - Παρασκευή  08:00 - 20:00 
&   Σάββατο  09:00 - 14:00 

o Τηλ. : 2810 393230  -  Fax: 2810 393234  

 Βούτες, Φυσικής &  Βιολογίας   

o Ωράριο Λειτουργίας* : 
∆ευτέρα - Παρασκευή  08:00 - 20:00 
& Σάββατο 10:00 – 16:00 

o Τηλ. : 2810 394313  -  Fax: 2810 394312  

 Βούτες, Ιατρικής 
o Ωράριο Λειτουργίας* : 
∆ευτέρα - Παρασκευή  08:30 - 23:00 

o Τηλ. : 2810 394764  -  Fax: 2810 394793  

*  Κατά τη διάρκεια των εορτών και του θέρους τα ωράρια 
διαφοροποιούνται  και κοινοποιούνται µε σχετικές ανακοινώσεις 

 
 

  
  Τ µ ή µ α Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς   &  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς Χ ρ η σ τ ώ ν

libh@lib.uoc.gr 


	Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί από το 1978
	Διαδανεισμός
	Πανεπιστημιούπολη Γάλλου στο Ρέθυμνο


	Παραρτήματα Ηρακλείου
	*  Κατά τη διάρκεια των εορτών και του θέρους τα ωράρια
	διαφοροποιούνται  και κοινοποιούνται με σχετικές ανακοινώσει



