
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Βιβλιοθήκη Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Ηλεκτρονικός κατάλογος – αναζήτηση υλικού 

Η Βιβλιοθήκη του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τα παραρτήματά της (Ξάνθη, Κομοτηνή, 

Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα), συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών του 

Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ. 

Δικαιώματα χρήσης υλικού-δανεισμός-ανανεώσεις 

Μέγιστος αριθμός 

βιβλίων 2 

Χρόνος Δανεισμού μέχρι 10 ημέρες. δυνατότητα μιας ανανέωσης* για 

επιπλέον 10 ημέρες. 

* προϋπόθεση για να μπορεί να υλοποιηθεί το αίτημα ανανέωσης ότι το σύγγραμμα/τα δεν είναι 

μοναδικό αντίτυπο, δεν τελεί σε κράτηση και το αίτημα ανανέωσης έχει γίνει πριν την ημερομηνία 

λήξης, προς εμάς (lib@nup.ac.cy ), το οποίο και προωθείται προς την Βιβλιοθήκη που ανήκει το υλικό. 

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία διαδανεισμού πρέπει να συμπληρώσετε και να αποστείλετε 

ηλεκτρονικά στη Βιβλιοθήκη του NUP (lib@nup.ac.cy)  «Αίτημα Διαδανεισμού», στο οποίο θα 

κοινοποιείτε τους τίτλους των βιβλίων αφού πρώτα έχετε ελέγξει τη διαθεσιμότητα στον κατάλογο. 

Ο χρήστης ενημερώνεται για την παραλαβή η οποία γίνεται μόνο με φυσική παρουσία. 

Επιπλέον, κατόπιν συνεννόησης μαζί τους, υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των τεκμηρίων από τρίτο 

πρόσωπο αντί εσάς, είτε από το τοπικό παράρτημα της άλλης πόλης. 

Υποστηρίζεται η υπηρεσία του εσωτερικού διαδανεισμού με κόστος που επιβαρύνει τον χρήστη** για 
μεταφορά βιβλίων μεταξύ των παραρτημάτων. ‘Οταν το ζητούμενο βιβλίο βρίσκεται σε συλλογή άλλης 
πόλης από εκείνη που διαμένετε, μπορεί να γίνει αίτημά σας για μεταφορά μέσω courier με το ανάλογο 
κόστος.  
**Στην περίπτωση που το ζητούμενο τεκμήριο βρίσκεται στην Ξάνθη και η παραλαβή ζητείται να γίνει 
από Κομοτηνή, ή το αντίστροφο, η  μεταφορά γίνεται με εσωτερικό ταχυδρομείο ΧΩΡΙΣ κόστος. 
 
***Οδηγίες Χρήσης 
Ο σύνδεσμος στο τέλος της παραγράφου, σας δείχνει σε ποιό παράρτημα κ πόλη βρίσκεται το βιβλίο που 

αναζητάτε (πίνακας κωδικών Βιβλιοθηκών του ΔΠΘ) και για να δείτε τα πλήρη αντίτυπα και τοποθεσίες, 

όταν κάνετε το αρχικό κλικ πάνω στα στοιχεία του βιβλίου μπορείτε να το δείτε από την επιλογή «Δείτε 

όλα τα αντίτυπα/τόμους του τεκμηρίου». Ο σύνδεσμος που σας δείχνει με βάση τον κωδικό Βιβλιοθήκης την 

τοποθεσία του τεκμηρίου εδώ 

Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα – τοποθεσίες - Διευθύνσεις - προσβαση 

Κεντρική Βιβλιοθήκη και Παραρτήματα τηλέφωνα επικοινωνίας και email 
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