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Θέμα:    Βιβλιοθήκη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, υπενθυμίζω ότι η  Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

περιλαμβάνει περισσότερους από 54,000 τόμους έντυπου υλικού, ψηφιακούς δίσκους (CD, DVD) και 

είναι συνδρομητής σε διάφορα εκπαιδευτικά περιοδικά που αφορούν στην εκπαίδευση και σε 

εκπαιδευτικά θέματα.  Η θεματολογία εστιάζει, κυρίως, στη μεθοδολογία της διδασκαλίας,   στις 

εκπαιδευτικές καινοτομίες και πρακτικές,  στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών,  στην εκπαιδευτική 

διοίκηση, στην εκπαιδευτική ψυχολογία και στην εκπαιδευτική έρευνα. 

 

Για να δανειστείτε υλικό από τη Βιβλιοθήκη είναι απαραίτητο να έχετε  Κάρτα Μέλους.  Μπορείτε να 

εξασφαλίσετε τη σχετική Κάρτα από τη Βιβλιοθήκη  και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.  Επίσης, 

μπορείτε να εισηγηθείτε βιβλία για εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης, συμπληρώνοντας το σχετικό 

έντυπο.  Για περισσότερες πληροφορίες,  μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Λουΐζα Πίττα στο 

τηλέφωνο 22402340 και με την κ.  Μαρία Δημητρίου στο τηλέφωνο 22402383.  

  

Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου  έχει ενταχθεί στο Ενιαίο Κατάλογο Κυπριακών 

Βιβλιοθηκών ο οποίος περιλαμβάνει πέραν των είκοσι (20) Κρατικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου, του 

δημόσιου και  του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με περισσότερους από 80.000 τίτλους βιβλίων και 

120.000 καθιερωμένους όρους. Μέσω του συστήματος  ελεύθερης πρόσβασης Koha 

(http://opac.government.libraries.gov.cy)  παρέχεται ενιαία αναζήτηση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.  

Διευκρινίζεται ότι  η μηχανογράφηση  του υλικού της Βιβλιοθήκης του ΠΙ δεν έχει ολοκληρωθεί και 

ως εκ τούτου μεγάλος αριθμός βιβλίων της Βιβλιοθήκης δεν μπορεί να αναζητηθεί μέσω του 

συστήματος  Koha.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν εκδόσεις μέσω των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών που βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη και στα ράφια  με την ένδειξη  ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ.   

http://opac.government.libraries.gov.cy/
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Η Βιβλιοθήκη, ως μέλος της Κοινοπραξίας Βιβλιοθηκών Κυπριακών Πανεπιστημίων (ΚΚΑΒ), έχει  

εξασφαλίσει πρόσβαση  στα επιστημονικά περιοδικά των πιο κάτω ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών: 

 PsychARTICLES 

 SAGE 

 Springer Link 

 Taylor & Francis  

 Wiley 

 Ebscohost databases  

 Εργαλείο ενιαίας αναζήτησης της EBSCO, EDS 

 Freedom Collection - Science Direct 

 Scopus 

 

Επίσης,  η Βιβλιοθήκη έχει  πρόσβαση στις πιο κάτω ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες: 

 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ΕΚΤ 

 Βάσεις Δεδομένων – Αλφαβητικός κατάλογος (Σύνδεση με Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου) 

 

Όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,   οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με 

το δίκτυο του Π.Ι.,  παρέχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης.  Η 

πρόσβαση  γίνεται από την  ιστοσελίδα   του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου   ͢  Βιβλιοθήκη.  Επίσης, η 

πρόσβαση στο πλήρες κείμενο (full-text) των επιστημονικών περιοδικών,   τα οποία εμπίπτουν στις 

πιο πάνω ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες,   είναι δυνατή και από τις μηχανές αναζήτησης (π.χ Google),   

γράφοντας απλά τον τίτλο του άρθρου.    Υπολογιστές που δεν είναι συνδεδεμένοι με το δίκτυο 

του ΠΙ  μπορούν να συνδεθούν με αυτό και να έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές της 

Βιβλιοθήκης μέσω της  υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης (VPN-Virtual Private 

Network).  Για περισσότερες πληροφορίες,  μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Χαράλαμπο 

Νικολάου στο τηλέφωνο 22402348. 
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http://www.sciencedirect.com/
http://argo.ekt.gr/
http://library.ucy.ac.cy/el/services/technical-support/vpn
http://library.ucy.ac.cy/el/services/technical-support/vpn

