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Τα µέλη του Π.Κ. έχουν τη δυνατότητα αποµακρυσµένης 
πρόσβασης µέσω του  Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN). 

Πληροφορίες στο: 
http://www.ucnet.uoc.gr

τηλ.: 2810 393312  e-mail: helpdesk@uoc.gr 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
& ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ηράκλειο
Σχολές Θετικών & Τεχνολογικών Επιστηµών, Επιστηµών Υγείας 

τηλ.: 2810 393256 e-mail: libh@lib.uoc.gr 
Ωράριο Λειτουργίας: 

Δευτέρα - Παρασκευή 8:30 - 20:00 
Σάββατο 9:00 - 15:00

Ρέθυµνο
Σχολές: Φιλοσοφική, Κοινωνικών Επιστηµών,

Επιστηµών της Αγωγής 
τηλ.: 28310 77810 e-mail: libr@lib.uoc.gr

Ενδιαφέροντα στην Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης
Είναι ενιαίος για την αναζήτηση του υλικού της Βιβλιοθήκης 
σε Ηράκλειο-Ρέθυµνο καθώς και της Βιβλιοθήκης του Ι.Τ.Ε.. Στα 
αποτελέσµατα προβάλλονται πληροφορίες για τη διαθεσιµότητα 
και την τοποθεσία του υλικού.

Βιβλιογραφίες Μαθηµάτων 
Ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για την αναζήτηση της 
προτεινόµενης από τους διδάσκοντες βιβλιογραφίας 
µαθηµάτων. Συνδέεται µε τον Κατάλογο της 
Βιβλιοθήκης και ενηµερώνεται κάθε ακαδηµαϊκό 
εξάµηνο.      

Ηλεκτρονικά Περιοδικά & Βιβλία
Επιστηµονικά περιοδικά και βιβλία, για όλο το φάσµα των 
επιστηµών, είναι διαθέσιµα και αναζητήσιµα µέσω του ενιαίου 
αλφαβητικού καταλόγου και από το Livesearch. 

Ε-locus: Ιδρυµατικό Καταθετήριο 
Ηλεκτρονική συλλογή πτυχιακών, µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα Τµήµατα του 
Π.Κ.

Βάσεις Δεδοµένων 
Επιστηµονικές βάσεις δεδοµένων είναι διαθέσιµες για την 
αναζήτηση βιβλιογραφίας σε όλο το φάσµα των επιστηµών. Η 
πρόσβαση είναι δυνατή στις περιλήψεις ή/και το πλήρες 
κείµενο των άρθρων.

Ανέµη
Συλλογή σπάνιων ψηφιοποιηµένων βιβλίων και νεότερων 
εκδόσεων αλλά και άρθρων µε έµφαση στο Νεοελληνικό 
πολιτισµό. 

Livesearch
Πύλη για την ταυτόχρονη αναζήτηση σε όλες τις συλλογές της 
Βιβλιοθήκης και άλλες ετερογενείς επιστηµονικές πηγές.

Η πρόσβαση στις 
ηλεκτρονικές πηγές µε 

συνδροµή 
είναι ελεγχόµενη, εφικτή 

µόνο µέσα από το δίκτυο του 
Π.Κ.



Βιβλία
Τα βιβλία, ελληνικά & ξενόγλωσσα, τοποθετούνται στα ράφια µε 
βάση το θέµα τους και στη ράχη τους έχουν ταξινοµικούς 
αριθµούς όπου οι θεµατικές ενότητες απεικονίζονται µε 
λατινικά γράµµατα. Π.χ. 

QA= Μαθηµατικά          QH= Βιολογία
QC =Φυσική                   W=Ιατρική 
QD =Χηµεία                    Τ=Τεχνολογία κλπ

Κύρια Συλλογή 
Η µεγαλύτερη συλλογή βιβλίων της Βιβλιοθήκης είναι 
τοποθετηµένη σε προσβάσιµα για το κοινό βιβλιοστάσια, στον 1
ο  όροφο και στο ισόγειο του κτιρίου.
Τα βιβλία αυτά δανείζονται για 20 µέρες µε δυνατότητα 
ανανέωσης εφόσον δεν υπάρχουν κρατήσεις.
•  1ος όροφος: βιβλία µε ταξινόµηση Q και W
•  Ισόγειο: βιβλία µε ταξινόµηση Α-P, R - V, X - Z

Συλλογή Περιορισµένου Δανεισµού 
Βρίσκεται στην υποδοχή της Βιβλιοθήκης και περιλαµβάνει τις 
βιβλιογραφίες των µαθηµάτων. Τα βιβλία δανείζονται 3 µέρες 
χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.

Περιοδικά
Τα τρέχοντα τεύχη των περιοδικών βρίσκονται 

στα ειδικά εκθετήρια κοντά στην υποδοχή της 
Βιβλιοθήκης. Είναι µη δανειζόµενα. Τα παλαιότερα 

τεύχη των περιοδικών είναι στον ειδικά 
διαµορφωµένο χώρο του ισογείου µε τα κυλιόµενα 

ράφια. 

Λεξικά & Εγκυκλοπαίδειες 
Η Πληροφοριακή Συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι κοντά 

στην υποδοχή. Το υλικό της είναι µη δανειζόµενο και 
χρησιµοποιείται εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Δανεισµός                                                     
τηλ.: 2810 394789 e-mail: circ-her@lib.uoc.gr 
Δικαίωµα δανεισµού έχουν  όλα τα µέλη του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης (Π.Κ.)
Για τους φοιτητές είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του 
σεµιναρίου «Χρήση της Βιβλιοθήκης και των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών της».
Ο δανεισµός είναι προσωπικός, γίνεται πάντα µε την ακαδηµαϊκή 
ταυτότητα και ο δανειζόµενος έχει την υποχρέωση να επιστρέψει 
το υλικό µέχρι την ηµεροµηνία επιστροφής που αναγράφεται 
στο πίσω µέρος του βιβλίου.

Υπάρχει όριο ταυτόχρονου δανεισµού:
προπτυχιακοί φοιτητές: 7 βιβλία 20ήµερου δανεισµού
και 2 βιβλία 3ήµερου δανεισµού
µεταπτυχιακοί φοιτητές: 10 βιβλία 20ήµερου
δανεισµού και 2 βιβλία 3ήµερου δανεισµού

Πληροφόρηση & Εκπαίδευση Χρηστών
2810 39 4268 & 3235 libh@lib.uoc.gr

Καθηµερινά παρέχεται υποστήριξη επιτόπια, τηλεφωνικά ή 
ηλεκτρονικά, σχετικά µε τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, τις 
βιβλιογραφικές αναζητήσεις και τη χρήση των ηλεκτρονικών 
πηγών. 
Καθόλη τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους οργανώνονται 
σεµινάρια εκπαίδευσης για τη χρήση της Βιβλιοθήκης και των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της για τα µέλη της ακαδηµαϊκής 
κοινότητας.

Διαδανεισµός 
τηλ.: 2810 394792 e-mail: illher@lib.uoc.gr
Όταν ένα άρθρο, βιβλίο ή άλλο υλικό δεν υπάρχει στη Βιβλιοθήκη 
είναι δυνατή η προµήθεια ή ο δανεισµός του από άλλες 
Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Οι χρεώσεις που προκύπτουν καλύπτονται από τον ενδιαφερόµενο.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι διαθέσιµοι τόσο στην 

αίθουσα του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου όσο και στους 
ανοιχτούς χώρους της Βιβλιοθήκης για τη χρήση ποικίλων 

εφαρµογών και την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές και άλλες 
υπηρεσίες διαδικτύου.  

Εκτυπώσεις & Φωτοτυπίες
Κοντά στην υποδοχή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 3 φωτοτυπικά µηχανήµατα 

και στο 1 ακόµα στην αίθουσα µε τα κυλιόµενα ράφια των περιοδικών.
Κόστος: €0,08/ασπρόµαυρη εκτύπωση €0,40/ έγχρωµη εκτύπωση 

Κοντά στην υποδοχή της Βιβλιοθήκης υπάρχουν 3 φωτοτυπικά 
µηχανήµατα και στο 1 ακόµα στην αίθουσα µε τα κυλιόµενα 

ράφια των περιοδικών.
Κόστος: €0,04/σελίδα

Οι εκτυπώσεις και οι φωτοτυπίες προ-πληρώνονται και 
για την πραγµατοποίησή τους χρειάζεται η 

ηλεκτρονική σύνδεση µε έναν λογαριασµό του 
Πανεπιστηµίου. Για τα µέλη του ΠΚ, ο 

λογαριασµός είναι το ιδρυµατικό e-mail τους 
π.χ. ph1234, ενώ για τους επισκέπτες 

δηµιουργούνται προσωρινοί λογαριασµοί 
στην υποδοχή της Βιβλιοθήκης.

Σαρώσεις
Υπάρχουν 2 σαρωτές (scanners) στο χώρο του Ηλεκτρονικού 
Αναγνωστηρίου, συνδεδεµένοι µόνο µε τον υπολογιστή που 
είναι δίπλα τους.

Ασύρµατο δίκτυο 
Σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης είναι εφικτή η σύνδεση 
µε το ασύρµατο δίκτυο µέσω 
• eduroam ή UCNET - WWW 
Για τους επισκέπτες υπάρχουν διαθέσιµοι, στην υποδοχή της 
Βιβλιοθήκης, προσωρινοί κωδικοί σύνδεσης µε το ασύρµατο 
δίκτυο.


