
Οδηγός Χρήσης Μαθησιακών Πόρων Βιβλιοθήκης
Εισάγουμε τη σελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου
(www.nup.ac.cy/gr/) και μετά επιλέγουμε το MENU

http://www.nup.ac.cy/gr/


• Από που μπορείτε να βρείτε έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για τις εργασίες σας;
Από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολις αφού επιλέξω το MENU κατευθύνομαι 
προς τα κάτω δεξιά και επιλέγω τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (https://www.nup.ac.cy/gr/ )

https://www.nup.ac.cy/gr/


• Πως γίνετε αναζήτηση του υλικού;
Εισάγουμε το θέμα που ψάχνουμε επιλέγοντας είτε «Λέξη Κλειδί» / «Όνομα συγγραφέα» /
«Τίτλο» κλπ.



• ΒΙΒΛΙΑ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ) 
 
Πως μπορούμε να εντοπίσουμε έντυπο υλικό στον κατάλογο (βιβλία, περιοδικά)  
Επιλέγοντας το “Catalog Only” περιορίζουμε την αναζήτηση μόνο στο έντυπο υλικό που διαθέτει η συλλογή της 
βιβλιοθήκης.  Για να εντοπίσουμε το βιβλίο στο ράφι σημειώνουμε τον ταξιθετικό του αριθμό (δείτε το παράδειγμα 
Call No.5610. Β295 2001)  

ΣΥΛΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ   



•  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ / Ηλεκτρονικά περιοδικά & Ηλεκτρονικά βιβλία 
 Πως μπορούμε να εντοπίσουμε ηλεκτρονικά περιοδικά 
 Με κάθε αναζήτηση που πραγματοποιούμε στον κατάλογό μας (π.χ. είτε με λέξη κλειδί, είτε με συγγραφέα)  γίνεται ανάκτηση 
 των σχετικών αποτελεσμάτων  από την ηλεκτρονική βάση δεδομένων.  Στην  συνέχεια για να ανοίξετε και να διαβάσετε ένα 
 άρθρο κάντε κλικ στο πλήρες κείμενο του. Επιλέξτε δηλαδή το PDF πλήρες κείμενο για να δείτε το άρθρο.  

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΩΝ   



• Πρόσβαση στο πλήρες κείμενο των ηλεκτρονικών πηγών από απομακρυσμένη τοποθεσία (εκτός πανεπιστημίου) 
Στο πεδίο “Sign in” εισάγετε το πανεπιστημιακό σας email και στο πεδίο «Enter Password” εισάγεται τον κωδικό 
σας (ίδιος με κωδικό Moodle και Mail)

m.christou@nup.ac.cy NUP email m.christou@nup.ac.cy

******
NUP password



• Πώς να αποθηκεύσουμε, να εκτυπώσουμε, να στείλουμε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα άρθρο με πλήρες 
κείμενο 
Επιλέγοντας να ανοίξουμε το PDF πλήρες κείμενο έχουμε την δυνατότητα να το εκτυπώσουμε, να το στείλουμε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, να δημιουργήσουμε παραπομπές, να το αποθηκεύσουμε σε φάκελο και να το 
κοινοποιήσουμε.   



• Πώς να κάνουμε Σύνθετη Αναζήτηση  
Για αναζήτηση με περισσότερα από ένα πεδία επιλέγουμε «Σύνθετη Αναζήτηση». 

ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 



• Πώς να περιορίσουμε τα αποτελέσματα μας 
Από το ‘Refine Results tab’ μπορείτε επίσης να επιλέξετε το είδος του υλικού που ψάχνετε, όπως βιβλία, ηλεκτρονικά 
βιβλία, ακαδημαϊκά περιοδικά, κριτικές, πρακτικά συνεδρίων, κ.λπ.. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να περιορίσετε τον 
αριθμό των αποτελεσμάτων σας, επιλέγοντας ημερομηνία δημοσίευσης. 

 



• Πώς να περιορίσουμε τα αποτελέσματα ακόμη περισσότερο 
Από Refine Results tab μπορείτε να περιορίσετε ακόμη περισσότερα τα αποτελέσματα σας επιλέγοντας είτε θέμα, 
εκδότη, τοποθεσία, γλώσσα κτλ..  

 



• Πώς να αποθηκεύσουμε το υλικό στον φάκελο;  
Μπορείτε να εκτυπώσετε, να στείλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή να αποθηκεύσετε πολλά άρθρα και ηλεκτρονικά 
βιβλία  κάνοντας κλικ στο φάκελο που εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά του κάθε αποτελέσματος. Για να δείτε όλα τα 
αποθηκευμένα στοιχεία, κάντε κλικ στην καρτέλα ΦΑΚΕΛΟΣ.  

 



• Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) 
Πώς να κατεβάσουμε ηλεκτρονικά βιβλία σε 3 βήματα  

 
ΒΗΜΑ 1 - Για να κατεβάσετε (δανειστείτε) ένα e-book πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το  
Adobe digital editions v. 4.0 software (http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html). 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 

http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html
http://www.adobe.com/solutions/ebook/digital-editions/download.html


• Βήμα 2  
Πώς να αποθηκεύσουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 
Κάντε κλικ στο Download (offline) για λήψη ολόκληρου του αρχείου εκτός δικτύου  

 



• Αν δεν έχετε ήδη δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο κατάλογό της βιβλιοθήκη θα εμφανιστεί η ακόλουθη 
προειδοποίηση.  Επιλέξτε Δημιουργία Νέου Λογαριασμού (create new account) για μπορείτε να δανείζεστε 
ηλεκτρονικά βιβλία.  



 
 

Η ακόλουθη διαδικασία είναι για να 
δημιουργήσετε ένα προσωπικό  

λογαριασμό  

 

Με τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού 
θα είσαστε σε θέση: 

  

• να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα της 
έρευνας σας 

• να οργανώσετε καλύτερα την έρευνά σε 
φακέλους    

• για να ανακτήσετε το ιστορικό 
αναζήτησής σας  

• να αποκτήσετε πρόσβαση σε 
αποθηκευμένη έρευνας εξ αποστάσεως  

• να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

• Και να έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικά 
βιβλία 



• Βήμα 3 
Στην συνέχεια συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, ψάξτε μέσα κατάλογό μας και κατεβάσετε/αποθηκεύσετε το 

ηλεκτρονικό βιβλίο στην οθόνη του υπολογιστή σας. 



 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
 
 Επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη:  

 
 Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου  
 Κέντρο Μάθησης / Βιβλιοθήκη 
 2 Λεωφόρος Δανάης  
 8042 Κύπρος Πάφος  
 
 Μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (00357) 26843313 ή μέσω 
 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω:  lib@nup.ac.cy 
 

mailto:lib@nup.ac.cy
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