
Πολύτιμο εργαλείο για τις σπουδές σου

Σύντομος Οδηγός
Γνώρισε τη Βιβλιοθήκη &  
Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.)  
του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.)

Πολυτεχνείο 
Κρήτης

Καλώς ήλθες στο

Technical University of Crete (T.U.C.)

Ωράριο λειτουργίας
 � Κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων το κτήριο Δ1 της  
Βι.Κε.Π. λειτουργεί από Δευτέρα – Παρασκευή, 9:00 – 19:45

 � Κατά την διάρκεια των διακοπών, ενημερώσου από τον ιστο-
χώρο μας.

Opening hours
 � During academic semesters, the D1 Library building is open  
from Monday till Friday, from 9:00 – 19:45. 

 � During vacation periods, opening hours change. Changes are 
publicized through print and electronic announcements. 

Πολυτεχνειούπολη, Κτήριο Δ1, Τ.Κ. 73100, Χανιά Κρήτης

www.library.tuc.gr
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Getting acquainted with the

Library & Information Centre
 (L.I.Ce.) of the T.U.C.
An indispensable service for your studies

Welcome to the

Βιβλιοθήκη
& Κέντρο Πληροφόρησης
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ

Βιβλιοθήκη
& Κέντρο Πληροφόρησης
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ

Βιβλιοθήκη
& Κέντρο Πληροφόρησης
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ

Βιβλιοθήκη
& Κέντρο Πληροφόρησης
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο  Κ Ρ Η Τ Η Σ

How do I register?
It is imperative for you to register. Just fill in the pre-registration 
form, which can be found in the link: 

 � https://opac.seab.gr/selfreg~S14  
You should step by the L.I.Ce. (D1 Building) to finalize your 
registration.

Library membership card
As soon as you receive your academic ID (student pass), mind to 
step by the L.I.Ce. to make it work as your Library card. Having 
your Library card, you are able to:

 � Borrow books
 � Use the weblogin service, with which you can track of your 
loan activity wherever you are.

The L.I.Ce. webpage
www.library.tuc.gr , a one-stop-shop where you can:

 � Search for print material (books, etc)
 � Find information for all services offered by the L.I.Ce.
 � Find information for opening hours and contacts
 � Read the L.I.Ce.’s latest news and
 � Find useful Library guides.

How do I locate books?
To search for books you are interested in, you should use the 
L.I.Ce.’s Online Public Access Catalogue (OPAC), which can be 
found in the link: http://opac.seab.gr/search~S14 
In order to borrow a book:

 � Search for it in the OPAC
 � Note the location it belongs to AND  the call number
 � Locate it on the shelf
 � Borrow it by using your Library card (more commonly, for a 
20 days period)

 � Renew it, if you need it for a longer period of time.
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Eπικοινωνία
Έχεις κάποια απορία για τις υπηρεσίες μας?

 � Γνώρισέ μας από κοντά: Κτήριο Δ1
 � Τηλεφωνικά: 28210 37440
 � Στέλνοντας e-mail: info@library.tuc.gr

Contact information
Please feel free to contact us, at any time

 � in person: D1 building
 � by calling: +30 28210 37440
 � by e-mail at: info@library.tuc.gr



Πώς εγγράφομαι?
Για να απολαμβάνεις τις υπηρεσίες της Βι.Κε.Π. του Π.Κ., θα πρέ-
πει να εγγραφείς σε αυτήν. Απλά συμπληρώνεις  την ηλεκτρονική 
φόρμα προεγγραφής . 

 � Σύνδεσμος: https://opac.seab.gr/selfreg~S14*gre
Η οριστικοποίηση της εγγραφής γίνεται όταν επισκεφτείς τη 
Βι.Κε.Π. στο κτήριο Δ1.

Κάρτα-μέλους Βι.Κε.Π.
Αμέσως μόλις παραλάβεις την ακαδημαϊκή σου ταυτότητα (πάσο), 
πέρασε από τη Βι.Κε.Π. ώστε να την ενεργοποιήσουμε ως κάρ-
τα-μέλους. Με αυτήν μπορείς να:

 � Δανειστείς βιβλία
 � Ελέγχεις online τη δανειστική σου κατάσταση όπου κι αν βρί-
σκεσαι (κάνοντας χρήση της υπηρεσίας weblogin).

Ιστοχώρος Βι.Κε.Π.
 � Σύνδεσμος: www.library.tuc.gr από όπου μπορείς:
 � Να αναζητήσεις έντυπο υλικό (βιβλία, κ.λπ.)
 � Να ενημερωθείς για όλες τις υπηρεσίες που η Βι.Κε.Π. προ-
σφέρει

 � Να ενημερωθείς για το ωράριο λειτουργίας και να επικοινωνή-
σεις με το προσωπικό της

 � Να μάθεις τα νέα της Βι.Κε.Π., και
 � Να λάβεις βοήθεια σε θέματα που σε απασχολούν (οδηγοί χρή-
σης διάφορων υπηρεσιών).

Πώς θα βρω βιβλία?
Μπορείς να αναζητήσεις τα βιβλία που σε ενδιαφέρουν μέσω του 
ηλεκτρονικού καταλόγου της Βι.Κε.Π.

 � Σύνδεσμος: http://opac.seab.gr/search~S14*gre
Για να δανειστείς ένα βιβλίο:

 � Αναζήτησέ το στον κατάλογο
 � Σημείωσε τη συλλογή στην οποία ανήκει ΚΑΙ τον ταξιθετικό του 
αριθμό

 � Εντόπισέ το στο ράφι
 � Δανείσου το για 20 ημέρες (το πλέον σύνηθες χρονικό διάστη-
μα δανεισμού) κάνοντας χρήση της την κάρτας-μέλους

 � Ανανέωσε την περίοδο δανεισμού, σε περίπτωση που το χρει-
άζεσαι για περισσότερες ημέρες.

Πώς θα βρω άλλο υλικό?
 � Διπλωματικές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές δια-
τριβές των αποφοίτων του Π.Κ., στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. 
Σύνδεσμος: http://dias.library.tuc.gr

 � Έντυπα περιοδικά, οπτικοακουστικό υλικό, στον ηλεκτρονικό 
κατάλογο. Σύνδεσμος: http://opac.seab.gr/search~S14*gre

 � Ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις, από το 
μενού «Ηλεκτρονικές πηγές» του ιστοχώρου της Βι.Κε.Π.

Τι άλλο μου προσφέρει η Βι.Κε.Π.?

Χώρους ανάγνωσης & χώρους ομαδικής μελέτης

Σε όλους τους ορόφους του κτηρίου Δ1, υπάρχουν χώροι ανάγνωσης. 
Επιπλέον, διατίθενται πέντε (5) συνολικά αναγνωστήρια ομαδικής με-
λέτης, που μπορείς να χρησιμοποιήσεις με τους συμφοιτητές σου, αρ-
κεί να κάνεις ηλεκτρονική κράτηση μέσω της σχετικής εφαρμογής.

 � Σύνδεσμος: www.program.tuc.gr 

Νησίδες Η/Υ σε όλο το κτήριο Δ1

Σε όλους τους ορόφους θα βρεις Η/Υ για αναζήτηση βιβλιογραφίας.

Σάρωση & Εκτύπωση υλικού

Σε όλους τους ορόφους του κτηρίου Δ1, θα βρεις σαρωτές και στο 
ισόγειο θα βρεις το δικτυακό εκτυπωτή. Αναφορικά με την πολιτική 
εκτυπώσεων της Βι.Κε.Π., αυτή εντάσσεται στην πολιτική χρέωσης 
μονάδων εκτύπωσης του Μηχανογραφικού Κέντρου του Π.Κ.

Εκπαίδευση

Μπορείς να εκπαιδευτείς, εφόσον το αιτηθείς, στη χρήση των πη-
γών που παρέχει η Βι.Κε.Π. και στην αναζήτηση βιβλιογραφίας.

How do I locate more resources?
 � Graduate (diploma), Master and PhD theses can be located 
at the Institutional Repository of the Technical University of 
Crete, link: http://dias.library.tuc.gr

 � Print and audiovisual material can be located at the Online pub-
lic Access Catalogue: http://opac.seab.gr/search~S14*gre

 � Electronic journals, e-books and e-databases can be located 
at the L.I.Ce.’s webpage.

What is more offered by the L.I.Ce.?

Reading spaces & Group Study Rooms

Inside the Library building, reading tables and seats are provid-
ed. Moreover, five (5) Group Study Rooms are provided, which 
you are advised to book in advance, making a reservation at: 
www.program.tuc.gr

Personal Computers (PCs)

PCs can be found in all floors of the Library building for free 
access to all electronic resources available.

Scanning & Printing

Scanners can be found in all floors of the Library building and a 
printing machine on the ground floor. Material may be scanned 
and printed in accordance with Intellectual Property Rights laws.

Ongoing training

Ongoing training and user support are among the core L.I.Ce’s 
services offered to its users. Please contact us for support, 
should you need it.


