
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Νέος ενιαίος ηλεκτρονικός κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας 

 

Κατάλογος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ένας μικρός αλλά περιεκτικός οδηγός 

χρήσης του βρίσκεται εδώ 
Ο πρώτος από τους δύο θα είναι και ο κύριος κατάλογος στο μέλλον. Οι εγγραφές του δευτέρου θα 
μεταφερθούν σύντομα στον ενιαίο κατάλογο. Μέχρι τότε θα είναι σε ισχύ και οι δύο. 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τα παραρτήματά του (Κοζάνη Καστοριά 

Φλώρινα και Γρεβενά), συμμετέχει στο Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλιοθηκών του Πανεπιστημίου 

ΝΕΑΠΟΛΙΣ. 

Δικαιώματα χρήσης υλικού-δανεισμός-ανανεώσεις 

Μέγιστος αριθμός 

βιβλίων 5 

Χρόνος Δανεισμού μέχρι 15 ημέρες. δυνατότητα μιας ανανέωσης* για 

επιπλέον 7 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 στην περίπτωση που το ζητούμενο βιβλίο βρίσκεται σε 
συλλογή άλλης πόλης από εκείνη που διαμένετε, και να μεταφερθεί μέσω courier με το ανάλογο κόστος. 
Ειδικότερα η υπηρεσία εσωτερικού διαδανεισμού διενεργείται κατόπιν επιλογής σας μέσω courier 
«speedex» (ενδεικτικό μεταφορικό κόστος 5+5 ευρώ) με κόστος που επιβαρύνει τον χρήστη για 
μεταφορά βιβλίων από/προς μεταξύ όλων των παραρτημάτων των Βιβλιοθηκών του. 
 
**Οδηγίες Χρήσης 
Για να δείτε τα πλήρη αντίτυπα και τοποθεσίες, σε ποιο παράρτημα δηλαδή και πόλη βρίσκεται το βιβλίο 
που αναζητάτε, είτε κάνετε το αρχικό κλικ πάνω στα στοιχεία του βιβλίου (τίτλο κλπ), ειτε από την 
επιλογή «Δείτε όλα τα αντίτυπα/τόμους του τεκμηρίου». 

Γενικές πληροφορίες επικοινωνίας - διευθύνσεις – τηλέφωνα και email Κεντρικής Βιβλιοθήκης και 

παραρτημάτων 

Ωράριο λειτουργίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Παραρτημάτων 

https://library.uowm.gr/?lang=el
https://opac.seab.gr/search~S16*gre
https://opac.seab.gr/search~S16*gre
http://libcatalog.uowm.gr/
https://library.uowm.gr/?page_id=2325
mailto:lib@nup.ac.cy
mailto:lib@nup.ac.cy
https://library.uowm.gr/?page_id=59
https://library.uowm.gr/?page_id=59
https://library.uowm.gr/?page_id=108


 
 


