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Βηβιηνγξαθηθή Δπηζθόπεζε

 "Γηα λα ιεθζνύλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο από ηνπο κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα 
έρνπλ αθξηβείο θαη πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ην θόζηνο", 
(Rotzocki, 1999).

 "Ήηαλ γλωζηό, θπζηθά, πόζν θνζηίδεη έλα βηβιίν, αιιά ην πξαγκαηηθό 
θόζηνο κηαο πξόζθηεζεο ζεωξνύκελεο ζαλ νιόηεηα δελ έρεη ππνινγηζηεί", 
(Heaney, 2004).

 "Η θιηκαθνύκελε αύμεζε ηνπ θόζηνπο, ε κείωζε ηωλ πόξωλ, ν απμεκέλνο 
αληαγωληζκόο από άιια παλεπηζηήκηα θαη ε απαίηεζε από ηνπο λνκνζέηεο 
θαη ηελ θνηλή γλώκε γηα κεγαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη ππεπζπλόηεηα, 
ωζνύλ ηα αθαδεκαϊθά ηδξύκαηα ζε κηα ζεώξεζε απνηειεζκαηηθόηεξεο 
δηαρείξηζεο πόξωλ θαη ηνπ θόζηνπο, από όηη παξαδνζηαθά ζπλέβαηλε", 
(Ellis-Newman, 2003) .

 "Έλα αλεξρόκελν ζηξαηεγηθό εξγαιείν γηα ηελ πιεξνθόξεζε θαη 
αλαηξνθνδόηεζε, ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ ζηνρνζεζία θαη ηελ 
παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο επίηεπμήο ηνπο", (Gerdsen, 1998).

 "Τν αθαδεκαϊθό επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό πξνζωπηθό, ιέγεηαη, όηη 
γλωξίδεη ηελ αμία από νηηδήπνηε θαη ην θόζηνο από ηίπνηε", 
(Pricewaterhouse-Cooper, 2000).



Κνζηνιόγεζεο κε Βάζε ηηο Γξαζηεξηόηεηεο 
(Activity Based Costing - ABC) 

 Βαζηθέο Έλλνηεο:
 Γξαζηεξηόηεηεο (activities)

 Οδεγόο θόζηνπο (cost driver)

 Κέληξα Κόζηνπο (cost pools) 

 Μεζνδνινγία ABC:
 Σπλέληεπμε ηνπ Πξνζωπηθνύ ηεο Βηβιηνζήθεο 

 Ταπηνπνίεζε Γξαζηεξηνηήηωλ (activity 
analysis) θαη Σρεηηθώλ Οδεγώλ Κόζηνπο 

 Αλάιπζε Οηθνλνκηθώλ Αξρείωλ Βηβιηνζήθεο 
θαη Καηαλνκή Κόζηνπο ζε Κέληξα Κόζηνπο 

 Υπνινγηζκόο Κόζηνπο Γξαζηεξηνηήηωλ



Μεζνδνινγία Μειέηεο

 Σηόσορ: θνζηνιόγεζε ηωλ ππεξεζηώλ πξόζθηεζεο θαη 

επεμεξγαζίαο πιηθνύ .

 Ηκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε ην πξνζωπηθό ηωλ ηκεκάηωλ 

πξόζθηεζεο θαη θαηαινγνγξάθεζεο θαη κε ηε δηεύζπλζε ηεο 

βηβιηνζήθεο.

 Ταπηνπνηήζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο ζηε βηβιηνζήθε. 

 Πξνζδηνξηζκόο ηνπ νδεγνύ θόζηνπο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα.

 Καηαλνκή ηνπ ρξόλνπ θάζε ππαιιήινπ αλά δξαζηεξηόηεηα.

 Σπιινγή ηωλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείωλ.



Καηαλνκή 
Πξνζωπηθνύ αλά 
Γξαζηεξηόηεηα



Καηαλνκή Κόζηνπο 
Πξνζωπηθνύ αλά 
Γξαζηεξηόηεηα



Καηαλνκή Κόζηνπο αλά 
Γξαζηεξηόηεηα



Σπλνιηθό Κόζηνο Υπεξεζηώλ



Κόζηνο Καηαινγνγξάθεζεο 
Τεθκεξίωλ



Κόζηνο Παξαιαβήο Γωξεώλ θαη 
Γηαηξηβώλ



Σπκπεξάζκαηα

 Η κείωζε ηωλ θξαηηθώλ πόξωλ ζηηο αθαδεκαϊθέο 

βηβιηνζήθεο, νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ηωλ 

παξερόκελωλ ππεξεζηώλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ κείωζε ηνπ. 

 Αλαγθαηόηεηα κειέηεο ηωλ βηβιηνζεθώλ κέζα από 

επηρεηξεκαηηθά πξόηππα θαη θπξίωο ε αλάγθε γηα ηελ 

θνζηνιόγεζε ηωλ παξερόκελωλ ππεξεζηώλ. 

 Η θνζηνιόγεζε ηωλ ππεξεζηώλ ηωλ αθαδεκαϊθώλ 

βηβιηνζεθώλ είλαη εθηθηή, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ABC

 Δξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζύγθξηζε ηωλ 

απνηειεζκάηωλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο βηβιηνζήθεο κε ζθνπό 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ηωλ 

αθαδεκαϊθώλ βηβιηνζεθώλ.


