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Πεπίλητη 

Θευπηηικψ Υπψβαθπο: Η λέα νηθνλνκία επεξεάδεη ην παξφλ 

θαη δηακνξθψλεη ηνπο φξνπο αλάπηπμεο γηα ηηο Αθαδεκατθέο 

Βηβιηνζήθεο θαη Υπεξεζίεο Πιεξνθφξεζεο δηεζλψο αιιά θαη 

ζηελ ρψξα καο. Τν κε απηφ ησλ βαζηθψλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζηελ λέα νηθνλνκία θαη ε εηζαγσγή λέσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο, θαη ηνπ δηαδηθηχνπ, ζπληεινχλ 

ζηελ ζηαδηαθή αλαδηάηαμε ηεο δνκήο, αιιά θαη ηνπ ηξφπνπ 

άζθεζεο ηεο δηνίθεζεο. Σηελ δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

αλαπξνζαξκφδνληαη σο πνζνζηφ ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Σήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο 

θαη ζηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ νξγαληζκψλ, 

εληαγκέλα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πιαίζην δηνίθεζεο. 

Εηηοωμενο και ζηψσορ: Τν δεηνχκελν ηνπ άξζξνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

ζπζρέηηζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηελ 

δηνίθεζε ηεο πνηφηεηαο ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Γηα 

απηφ ηνλ ιφγν ηίζεληαη δχν ζηφρνη: α. Ο νξηζκφο, ε 

ηαμηλφκεζε θαη ε αλάιπζε ηεο ζεκαζίαο ησλ άυισλ ζηνηρείσλ 

γηα ηελ πνηφηεηα ζε κηα Αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε. β. Η 

αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

εηδηθά γηα ηηο Διιεληθέο Αθαδεκατθέο Βηβιηνζήθεο κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ. 

Μεθοδολογία: Αξρηθά, δηεμάγεηαη πνηνηηθή αλάιπζε βάζεη 

ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ άυισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, δηεμάγεηαη 
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δεπηεξνγελήο αλάιπζε ζπγθεθξηκέλσλ δεηθηψλ πξνεξρνκέλσλ 

απφ ηηο εθζέζεηο ηεο ΜΟΠΑΒ. 

Αποηελέζμαηα: Η δηακφξθσζε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ δηνίθεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είηε 

αθνξνχλ ζηνπο εξγαδφκελνπο, είηε ζρεηίδνληαη κε δνκηθφ 

ηξφπν ζηελ Αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, είηε αθνξνχλ ζηηο 

ζπλεξγαζίεο θαη ζπκπξάμεηο εληφο ησλ νπνίσλ απηή πθίζηαηαη, 

γηα ηελ απνηίκεζε ηεο επίδξαζήο ηνπο ζε δείθηεο πνηφηεηαο. 

Σςμπεπάζμαηα: Η ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα 

άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ελδπλακψλνπλ ηνλ ξφιν ησλ 

Αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο 

Λέξειρ Κλειδιά: ακαδημαϊκέρ βιβλιοθήκερ, άϋλα πεπιοςζιακά 

ζηοισεία, ποιόηηηα, ΜΟΠΑΒ 

 

Abstract 

Background knowledge: The new economy plays a 

significant role and affects the future development of academic 

libraries and information services internationally and in 

Greece. The non tangible essence of the investments in the new 

economy as well as the rapid introduction of novel information 

technologies portrays new rules for the management of quality 

in academic libraries. Nowadays, more than ever the intangible 

assets represent a significant percentage of the total 

investments. 

Aim: The aim of the paper is two-folded a. definition and 

taxonomy of intangible assets for academic libraries and 

information services, b. analysis of specific indicative 

intangible assets based employing data from the annual reports 

of MOPAB for the academic libraries in Greece. 

Method: Qualitative analysis based on the relevant literature 

for the definition and categorization of intangible assets in 

academic libraries and information services and thereafter 

secondary analysis of data. 

Results/ conclusion: The present study led the researchers to 

infer five suggestions. The first three concern LIS directors 

seeking to understand the value of the distinct type of 

intangibles (i.e. human capital – structural capital – relational 

capital) in academic libraries. The fourth suggestion regards 

the interrelation of library investments to both specific 

intangible assets and certain quality / efficiency indicators. The 

last suggestion calls MOPAB for the augmentation of the 



groups of indicators with new performance indicators based on 

intangibles and the new economy.  

Keywords: academic libraries, intangible assets, efficiency 

indicators, MOPAB. 

 

1. Διζαγυγή ζηην έννοια ηυν άχλυν πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν 

Ο φξνο «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» (intangible asset), εξκελεχεηαη ιεμηινγηθά σο έλα 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ην νπνίν δελ έρεη απηή, δειαδή πιηθή, ππφζηαζε. Σηε 

βηβιηνγξαθία ησλ νηθνλνκηθψλ ρξεζηκνπνηείηαη ηζνδχλακα ν φξνο «πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν γλψζεο» (knowledge asset), ελψ ζηε δηνίθεζε θαη ηα λνκηθά ζπλαληάηαη επίζεο 

ν φξνο  «δηαλνεηηθφ θεθάιαην» (intellectual capital) (Lev, 2001). Οη βηβιηνζήθεο θαη 

ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο δηεζλψο αληηκεησπίδνπλ ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπο (White, 2007). Παξά ην γεγνλφο φηη ν φξνο “library goodness”  έρεη 

εμεηαζηεί ζην παξειζφλ θαη πξνζπαζνχζε λα εθθξάζεη ηελ ίδηα έλλνηα, ε νπζηαζηηθή 

έξεπλα δηεζλψο έρεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (White, 2007).  

Σηε βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη κνλαδηθφο, απζηεξά θαζνξηζκέλνο νξηζκφο, πνπ λα 

απνδίδεη ηελ έλλνηα «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν» (ΑΠΣ). Οη Kaufmann & Schneider 

(2004) δηαπηζηψλνπλ, βηβιηνγξαθηθά φηη απαληψληαη φρη κφλν δηαθνξεηηθνί φξνη γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ «άυινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ», αιιά θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί νξηζκνί γηα 

θαζέλαλ απφ ηνπο φξνπο απηνχο. Οη νξηζκνί πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο πξνηαζεί γηα ηνλ 

φξν «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν», κπνξεί λα είλαη α) ελλνηνινγηθνί, β) κηα απιή 

θαηαγξαθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εληάζζνληαη ζηα άυια, είηε γ) ζπλδπαζκφο δχν 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ. Σηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ε θαηαγξαθή ησλ ΑΠΣ δξα 

επεμεγεκαηηθά επί ηνπ νξηζκνχ (Stolowy & Jeny-Cazavan, 2001). Έλαο θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ν εμήο: «άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, 

είλαη κηα απαίηεζε ζε κειινληηθφ φθεινο, πνπ δελ έρεη θπζηθή ή νηθνλνκηθή ππφζηαζε». 

(Lev, 2001, in Kaufmann & Schneider, 2004, p.8), φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα 

(Μαιηλδξέηνπ, 1998): ε θήκε θαη ην φλνκα (brand), ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

(patents), ηα δηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο (copyrights), ηα εκπνξηθά ζήκαηα 

(trade marks) ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (R&D), θαζψο θαη (Reilly & Schweihs, 

1998): ην ινγηζκηθφ Η/Υ, νη βάζεηο δεδνκέλσλ, νη ιίζηεο πειαηψλ, νη ηερληθέο αλάπηπμεο 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, ηα δηθαηψκαηα franchise, νη ζπκθσλίεο κε ηνπο εξγαδνκέλνπο, 

θ.ι.π. 

Σπκπιεξψλνληαο ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε ν φξνο «άϋλοι πόποι» (Sánchez, et al., 

2001) αθνξά ζην απφζεκα άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο βηβιηνζήθεο ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Οη άυινη πφξνη είλαη απηνί πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηβιηνζήθε θαη αξθεηέο θνξέο εθθξάδνληαη κε νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο. Αθφκε, ν φξνο «άϋλερ επενδύζειρ» (intangible investments) ή «άϋλερ δπάζειρ» 

(intangible activities), νξίδεηαη απφ ηνπο Sánchez et al. (2001) σο νη δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλεη κηα εηαηξεία γηα λα απνθηήζεη εμσηεξηθά, κέζσ ηεο αγνξάο, είηε λα 

αλαπηχμεη εζσηεξηθά λένπο άυινπο πφξνπο, λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηνπο 

πθηζηάκελνπο άυινπο πφξνπο ηεο, θαζψο θαη γηα λα ηνπο κεηξήζεη θαη λα ηνπο 

δηαρεηξηζηεί (π.ρ. δξάζεηο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, πινπνίεζε πξνγξακκάησλ 



έξεπλαο θαη αλάπηπμεο γηα ηελ βειηίσζε ηνπ δνκηθνχ θεθαιαίνπ, δξάζεηο γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ πσιήζεσλ, εθπφλεζε κηαο έξεπλαο αγνξάο γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ, θ. ι. π.). 

Οη δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλνπλ έλα 

ζχλνιν δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη ηα ΑΠΣ. Γελ ππάξρεη κία 

κνλαδηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Grasenick & Low, 

2004, p.268) θαη ε πξνζέγγηζε ησλ ΑΠΣ σο δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ 

(intellectual capital), νδεγεί ζηελ πξνζέγγηζε θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ Grasenick θαη Low 

(2004, ζ.270) θαη White (2007, ζ.79), πνπ βαζίδεηαη ζηνπο Edvinsson θαη Malone 

(1997), Roos et al. (1997) θαη Sveiby (1997): Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Relational Capital), 

Αλζξψπηλν Κεθάιαην (Human Capital) θαη ην Γνκηθφ Κεθάιαην (Structural Capital).  

Η πξναλαθεξζείζα θαηεγνξηνπνίεζε απνηειεί ηελ ζπλεζέζηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε 

θαηεγνξηνπνίεζε (Mayo, 2000). Τν Ανθπώπινο Κεθάλαιο νξίδεηαη σο ε γλψζε, νη 

εκπεηξίεο, νη ηθαλφηεηεο, νη δπλαηφηεηεο θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαζελφο απφ ηα 

πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζε κηα βηβιηνζήθε (Edvinsson & Malone, 1997). O Stewart 

(1997, in White, 2007, p.79) πξνζδηνξίδεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην σο: «ε γλψζε πνπ νη 

εξγαδφκελνη θέξνπλ θαη παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ εληάζζνληαη ή εγθαηαιείπνπλ 

αληίζηνηρα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ». ΑΠΣ πνπ εληάζζνληαη ζην Αλζξψπηλν 

Κεθάιαην απνηεινχλ νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο, ε εκπεηξία θαη γεληθφηεξα νη ηθαλφηεηεο, 

ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε νκάδεο εξγαζίαο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο 

επηρείξεζεο ή νξγαληζκνχ, θ.α. Τν Γομικό Κεθάλαιο, απνηειεί (Stewart, 1997 in White, 

2007, p.79): «ηε δεμακελή ηεο γλψζεο πνπ παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε, κεηά ην πέξαο 

ηεο εξγαζίαο, αθνχ έρνπλ θχγεη νη εξγαδφκελνη». Σην Γνκηθφ Κεθάιαην (White 2007, 

pp.79-80) πεξηιακβάλεηαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο θαη 

ηε γεληθφηεξε θνπιηνχξα ηεο βηβιηνζήθεο, ηα δίθηπα θαη ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε βηβιηνζήθε. Παξαδείγκαηα ΑΠΣ πνπ εληάζζνληαη ζην Γνκηθφ 

Κεθάιαην είλαη (White  2007, pp.79-80) νη παηέληεο θαη ηα βηνκεραληθά ζρέδηα, ην 

ινγηζκηθφ ππνινγηζηψλ, ηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο, θαζψο επίζεο 

(Grasenick & Low 2005) νη εθαξκνδφκελεο ηερληθέο πψιεζεο - πξνψζεζεο, νη βάζεηο 

δεδνκέλσλ, θ.α. Ωο Σσεζιακό Κεθάλαιο, νξίδεηαη ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

εμσηεξηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη κηα βηβιηνζήθε (Grasenick & Low 2004, p.270). 

Παξαδείγκαηα  ΑΠΣ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ είλαη (White, 2007, p.79): νη πειάηεο, νη 

δπλεηηθνί πειάηεο, νη πσιεηέο, νη ζπλεξγάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο, νη επελδπηέο θαη νη 

πηζησηέο, θαζψο επίζεο θαη ε γεληθφηεξε αληίιεςε πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε-νξγαληζκφ, φπσο 

εθθξάδεηαη απφ ηελ θήκε θαη ην φλνκα (brand), θ.α. 

 

2. Γιασείπιζη ηυν άχλυν πεπιοςζιακϊν ζηοισείυν ζηιρ Ακαδημαφκέρ 

Βιβλιοθήκερ 

Η ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο εηδηθψλ ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ απμάλεηαη ζπλερψο θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ δνκείηαη ε 

δήηεζε θαη ν αληαγσληζκφο ζηα ζχγρξνλα επηρεηξεζηαθά πεξηβάιινληα  ησλ 

βηβιηνζεθψλ. Γεληθά φζν ε βηβιηνζήθε επηθεληξψλεηαη ζηε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ ηφζν αλαπηχζζεηαη  θαη ε αλάγθε γηα ζαθείο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ, 

δειαδή πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ζηνλ εληνπηζκφ θαη αλάπηπμε ησλ ζεκαληηθψλ ΑΠΣ, 

ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο, ζηα απνζέκαηα, ζηηο επηδξάζεηο επελδχζεσλ θ.ά. Μία 



πξνζέγγηζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ησλ βηβιηνζεθψλ (library statistics) θαη ζηε ζπλέρεηα 

δηακφξθσζεο δεηθηψλ γηα ηα ΑΠΣ. Ο White (2007), αλαθέξεη φηη ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππάξρνπλ ελδνγελψο ζε κηα βηβιηνζήθε, πξνζθέξνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο βηβιηνζήθεο ηξία 

ζεκαληηθά νθέιε: α) βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ αληίιεςεο ηεο έλλνηαο 

«απνηειεζκαηηθφηεηα (effectiveness) ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο βηβιηνζήθεο», αιιά θαη ηνπ 

ηξφπνπ παξνπζίαζεο ηεο έλλνηαο απηήο, ζηνπο εηαίξνπο ηεο βηβιηνζήθεο (stakeholders), 

β) ζπκκφξθσζε ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ (resources) ηεο βηβιηνζήθεο ζηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ εηαίξσλ ηεο βηβιηνζήθεο (strategic responses), φπσο απηέο έρνπλ 

πξνζδηνξηζζεί απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη γ) βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο ρξήζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε 

(strategic response) ησλ πιηθψλ (απηψλ) θαη άυισλ ζηφρσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 

Η απνπζία ελφο θνηλψο απνδεθηνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ 

άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (Peña, 2002, p.16), νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο MERITUM
1
 (MEasuRing Intangibles to Understand and 

improve innovation Management) κε ζηφρν ηελ κειέηε ηεο έλλνηαο ησλ άυισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ θαζηέξσζε δεηθηψλ γηα ηελ κέηξεζή θαη ηελ παξάζεζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά (Peña, 2002, p.16 θαη Gallego & Rodríguez, 

2005). Τν κνληέιν ην νπνίν αλαπηχρζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο MERITUM, 

πηνζεηεί σο κέζνδν κέηξεζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηελ κέηξεζε δεηθηψλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα άυια, αιιά θαη κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ νξγαληζκνχ. Απνηειεί ινηπφλ κία κέζνδν ζηνρνζεζίαο (score-card method). Η 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, πνπ πηνζεηήζεθε απφ ην πξφγξακκα MERITUM γηα 

επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο πνπ δελ έρνπλ μεθηλήζεη λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα κεηξνχλ ηα 

άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπο, είηε βξίζθνληαη ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο, απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ:  

1. αξρηθά λα πξνβεί ζε αλαγλψξηζε (identification) ησλ άυισλ πφξσλ ηνπ 

(intangible resources) θαη ησλ άυισλ επελδχζεψλ ηνπ (intangible investments),  

2. λα πξαγκαηνπνηήζεη κέηξεζε (measurement) απηψλ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

δεηθηψλ  

3. λα παξαθνινπζεί (monitoring) ηελ επίδξαζε ησλ άυισλ επελδχζεσλ ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ άυισλ πφξσλ θαη λα αλαιάβεη δξάζε (action), γηα ηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ άυισλ πφξσλ (intangible resources) κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία 

αμίαο.  

Η δξάζε κπνξεί ζηε ζπλέρεηα, λα δεκηνπξγεί λέα ή λα θαηαξγεί παιαηά άυια 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηείηαη επαλάιεςε ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο 

(Σρήκα 1).  

                                                
1 Τν πξφγξακκα MERITUM ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην πξφγξακκα TSER (Targeted Socio-Economic 

Research) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σην πξφγξακκα απηφ, ζπκκεηείραλ παλεπηζηήκηα θαη νξγαληζκνί απφ 

δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο [Ιζπαλία (ρψξα ζπληνληζηήο), Γαιιία, Φηλιαλδία, Σνπεδία, Γαλία θαη 

Ννξβεγία] (Cañibano, et al., 1999). Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, μεθίλεζαλ ην Ννέκβξην ηνπ 1998 θαη 

νινθιεξψζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2001 (Sánchez, et al, 2001). 



 

Σσήμα 1  Σηάδηα αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 
(Πεγή: Sánchez, P., et al. (2001). MERITUM Project Final Report) 

 

Σηελ Διιάδα νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ) 

θαη εηδηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο 

ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηέηνηα βάζε δηαρείξηζεο. Τα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΜΟΠΑΒ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδεη ε κεζνδνινγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο MERITUM γηα ηελ κέηξεζε ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Γειαδή, (Sánchez, et al., 2001): α) είλαη ζαθή (clear) ή αιιηψο θαιψο νξηζκέλα, ψζηε λα 

κελ πξνθχπηεη αζάθεηα, β) είλαη πξνζβάζηκα (feasible), δειαδή ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

θαη πξνζηηέο πιεξνθνξίεο, κέζα ζηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ, γηα απηά θαη γ) είλαη 

ρξήζηκα (useful), δειαδή έρνπλ θάπνην λφεκα γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε/ νξγαληζκφ. 

Καζέλα απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, κπνξεί λα έρεη νηθνλνκηθή ή κε νηθνλνκηθή θχζε. 

3. Πλαίζιο διασείπιζηρ ηυν ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ 

Σηελ Διιάδα νη εηήζηεο εθζέζεηο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Διιεληθψλ αθαδεκατθψλ 

βηβιηνζεθψλ ηεο Μνλάδαο Οιηθήο Πνηφηεηαο Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (ΜΟΠΑΒ) 

θαη εηδηθφηεξα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε ηεο 

ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006, κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα ηέηνηα βάζε δηαρείξηζεο. Σηφρν 

ινηπφλ απνηειεί ε επηινγή θαη νξγάλσζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε ΜΟΠΑΒ (2006), ηα νπνία αλαγλσξίδνπλ (identify) 

θαη κεηξνχλ (measure), ηα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ 

Σρήκαηνο 1. Ωο εθ ηνχηνπ θάζε ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν ηαμηλνκείηαη αξρηθά σο λα εθθξάδεη 

άυιν (intangible) ή απηφ (tangible) πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εληάζζεηαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ (Intellectual 

Capital): αλζξψπηλν θεθάιαην (Human Capital – HC), δνκηθφ θεθάιαην (Structural 

Capital – SC) θαη ζρεζηαθφ θεθάιαην (Relational Capital – RC). Αθφκα, πξνζδηνξίδεηαη 

θαη ε νηθνλνκηθή (Financial Indicator, FI) ή φρη (Non Financial Indicator, NFI) θχζε ηνπ. 

Ο Πίλαθαο 1, απνηειεί ην απνηέιεζκα ηεο κειέηεο φισλ ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

ΜΟΠΑΒ (2006) γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη δηάθξηζή ηνπο ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ ΑΠΣ. 

Σηε πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ΑΠΣ κε ζρεηηθέο επεμεγήζεηο, ζηε 

δεχηεξε ζηήιε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εθθξάδνπλ ηα εθάζηνηε ΑΠΣ ηεο πξψηεο 

ζηήιεο, ζηε ηξίηε ζηήιε ε νηθνλνκηθή ή κε θχζε ηνπο θαη ζηελ ηειεπηαία ε θαηεγνξία 

ηνπ δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ νπνία εληάζζνληαη. Η ζπζρέηηζε ησλ άυισλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο πξψηεο ζηήιεο, κε ηηο θαηεγνξίεο ηνπ δηαλνεηηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο ηέηαξηεο ζηήιεο, βαζίζηεθε ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην ησλ Gallego & 

Rondriguez (2005), ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε θαηάιιεια γηα ηελ πεξίπησζε ησλ 

βηβιηνζεθψλ (Αζσλίηεο, 2008). Απφ ηα 13 ζπλνιηθά ΑΠΣ, πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

πξψηε ζηήιε, εληνπίζηεθαλ 8 ΑΠΣ ηα νπνία εθθξάδνληαη κέζσ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο ΜΟΠΑΒ (2006): ηα 3 πξψηα αλήθνπλ ζην Σρεζηαθφ Κεθάιαην (Σ1 κέρξη Σ3), ηα 

Μέηξεζε 

Αλαγλψξηζε Γξάζε 



επφκελα 4 ζην Γνκηθφ Κεθάιαην ηεο βηβιηνζήθεο (Γ1 κέρξη Γ4) θαη έλα ΑΠΣ πνπ 

αλήθεη ζην αλζξψπηλν θεθάιαην (Α1). 

Σηηο επφκελεο ζηήιεο πξνηείλνληαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία εθθξάδνπλ ηα ΑΠΣ 

ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ θαη έρνπλ θαζηεξσζεί απφ ηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ 

(2006). Γηα παξάδεηγκα, ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο Βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο», ην 

νπνίν εληάζζεηαη ζηε θαηεγνξία ηνπ Σρεζηαθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξάδεηαη απφ ηα 

ζηαηηζηηθά D2.1 «Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο», D2.2 

«Σπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ-Μειψλ ηεο Αθαδεκατθήο 

Κνηλφηεηαο ηεο Βηβιηνζήθεο» θαη D31 «Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο». Τν ΑΠΣ Γ1 «Φξήζε Τερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη 

Γηαδηθηχνπ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ Γνκηθνχ Κεθαιαίνπ, εθθξάδεηαη 

απφ ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D11 «Δηθνληθέο επηζθέςεηο (visit-sessions) ηνπ Web site ηεο 

Βηβιηνζήθεο απφ απνκαθξπζκέλνπο ρξήζηεο», ελψ ην ΑΠΣ Α1 «Δπίπεδν εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ», ην νπνίν εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία «Αλζξψπηλν Κεθάιαην», εθθξάδεηαη 

απφ ηα ζηαηηζηηθά D25 «Αξηζκφο Βηβιηνζεθνλφκσλ» θαη D27 «Δθπαηδεπφκελν 

πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο»
2
.  

 

ΑΠΣ Ακαδημαφκϊν Βιβλιοθηκϊν  

(Intangible Resources for 

Academic Libraries) 

Σηαηιζηικά Σηοισεία ΜΟΠΑΒ 

Τωπορ 

Σηοισείος 

(*) 

Καηηγοπία 

Γιανοηηικοω 

Κεθαλαίος 

Σ1: Σσέζειρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ με ηοςρ 

σπήζηερ. 
Οη εγγεγξακκέλνη ρξήζηεο εθθξάδνπλ ηελ 

δηάρπζε ηεο αμίαο (Stewart, 1997 in White, 

2007) ηεο Βηβιηνζήθεο, ζε εθείλν ην  ηκήκα 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληφο ηεο, ην νπνίν 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο.
3
  

D2.1 Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ 

ηεο βηβιηνζήθεο. 

NFI 

Σσεζιακψ 

Κεθάλαιο 

(Relational 

Capital) 

D2.2 Σπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ εγγεγξακκέλσλ 

ρξεζηψλ-Μειψλ ηεο Αθαδεκατθήο Κνηλφηεηαο 

ηεο Βηβιηνζήθεο. 

NFI 

D31: Αξηζκφο ρξεζηψλ πνπ παξαθνινπζνχλ 

εθπαηδεπηηθέο ελεκεξσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο Βηβιηνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

αθαδεκατθνχ έηνπο. 

NFI 

Σ2: Σσέζειρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ με ηοςρ 

Ππομηθεςηέρ  
Ωο πξνκεζεπηέο λννχληαη νη εθδφηεο – 

πάξνρνη ηίηισλ πεξηνδηθψλ, θαζψο θαη ην 

δηδαθηηθφ – εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, νη 

θνηηεηέο, θ.ι.π., πνπ ηξνθνδνηνχλ ηελ 

αθαδεκατθή Βηβιηνζήθε κε κνλνγξαθίεο  

D7 Αξηζκφο ηξερνπζψλ έληππσλ Σπλδξνκψλ ζε 

ηίηινπο πεξηνδηθψλ. 

NFI 

D8 Αξηζκφο ηξερνπζψλ ζπλδξνκψλ ειεθηξνληθψλ 

πεξηνδηθψλ 

NFI 

D9 Μνλνγξαθίεο πνπ εηζήιζαλ ζε έλα έηνο. NFI 

Σ3: Σσέζειρ με άλλοςρ οπγανιζμοωρ.  

Οη αηηήζεηο, αιιά θαη ε επηηπρία ησλ αηηήζεσλ 

δηαδαλεηζκνχ, απνηειεί κέηξν ηεο αμίαο ησλ 

ζπλεξγαζηψλ πνπ έρεη αλαπηχμεη ε 

Βηβιηνζήθε, κε ηηο άιιεο Βηβιηνζήθεο, κέιε 

ηνπ δηθηχνπ δηαδαλεηζκψλ.  

D14 Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ ρξεζηψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

NFI 

D15 Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο 

D16 Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ ρξεζηψλ ηεο 

Βηβιηνζήθεο πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ επηηπρψο 

απφ ην Τκήκα δηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

NFI 

D17 Αηηήζεηο δηαδαλεηζκνχ απφ άιιεο Βηβιηνζήθεο 

πνπ δηεθπεξαηψζεθαλ επηηπρψο απφ ην Τκήκα 

δηαδαλεηζκνχ ηεο Βηβιηνζήθεο. 

NFI 

Σ4: Αναγνυπιζιμψηηηα και θήμη Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ. 

                                                
2 Τν ζηαηηζηηθφ D27 «εθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο βηβιηνζήθεο», ζρεηίδεηαη κε ην ΑΠΣ Γ1 «επίπεδν 

εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνχ», εθφζνλ νη ψξεο εθπαίδεπζεο αθνξνχλ δξάζεηο ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, ζε 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηνλ ηίηιν ζπνπδψλ θαη ηελ αληίζηνηρε ζέζε εξγαζίαο, ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 
3 Γελ αλαθέξνπκε ην ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D1.2 «Σςνολικόρ πληθςζμόρ Δπιζηημονικών Σςνεπγαηών και 

λοιπού επεςνηηικού πποζωπικού Ιδπύμαηορ/ Σσολήρ/ Τμήμαηορ πος εξςπηπεηεί η βιβλιοθήκη», αλ θαη 

ζρεηίδεηαη κε ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο», δηφηη ην ζηνηρείν απηφ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ έθζεζε ηεο ΜΟΠΑΒ γηα ην έηνο 2006. 



Γείκηερ 

Αποδοηικψηηηαρ 

Ακαδημαφκϊν 

Βιβλιοθηκϊν 

Γπάζειρ Γιοίκηζηρ 

& 

 Δπενδωζειρ  

Αποθεμαηικά ζε ΑΠΣ  

Σρεζηαθφ Κεθάιαην  

Γνκηθφ Κεθάιαην  

Αλζξψπηλν Κεθάιαην  

Γ1: Φπήζη Τεσνολογιϊν Πληποθοπικήρ και 

Γιαδικηωος. 

 

D11 Δηθνληθέο επηζθέςεηο (visit-sessions) ηνπ Web 

site ηεο Βηβιηνζήθεο απφ απνκαθξπζκέλνπο 

ρξήζηεο. 

NFI 

Γομικψ 

Κεθάλαιο 

(Structural 

Capital) 

Γ2: Βάζειρ Γεδομένυν και ςπηπεζία 

ηεκμηπίυζηρ. 

Aθνξνχλ ηελ ππεξεζία ηεθκεξίσζεο (π.ρ. 

θαηαινγνγξάθεζε).  

D30 Πιεξνθνξηαθέο εξσηήζεηο ρξεζηψλ πνπ 

δηεθπεξαηψζεθαλ ειεθηξνληθά. 

NFI 

Γ3: Πληποθοπιακή Αξία Σςλλογήρ. 
Η πιεξνθνξηαθή αμία ηεο ζπιινγήο κηαο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, είλαη νπζηαζηηθφο 

αξσγφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηδαθηηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ αληίζηνηρνπ 

αθαδεκατθνχ ηδξχκαηνο. 

D4 Μέγεζνο δαλεηζηηθήο ζπιινγήο.  NFI 

D5 Μέγεζνο ζπιινγήο. NFI 

D32 Κφζηνο πξφζθηεζεο κνλνγξαθηψλ. FI 

D33 Κφζηνο πξφζθηεζεο έληππσλ πεξηνδηθψλ 

εθδφζεσλ. 

FI 

D34 Σπλνιηθφ θφζηνο πξφζθηεζεο Ηιεθηξνληθψλ 

Πεγψλ Πιεξνθφξεζεο. 

FI 

D35 Σπλνιηθφ θφζηνο πξφζθηεζεο έληππσλ πεγψλ 

πιεξνθφξεζεο. 

FI 

Γ4: Λειηοςπγίερ Γιαδικαζίερ και 

Σςζηήμαηα Γιοίκηζηρ  

D20 Σχλνιν σξψλ εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Βηβιηνζήθεο. 

NFI 

Γ5: Ικανψηηηα για καινοηομία Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ. 

Α1: Δπίπεδο εκπαίδεςζηρ πποζυπικοω D25 Αξηζκφο Βηβιηνζεθνλφκσλ.  NFI Ανθπϊπινο 

Κεθάλαιο 

(Human 

Capital) 

D27 Δθπαηδεπφκελν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο. NFI 

Α2: Δμπειπία Πποζυπικοω Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ 

Α3: Ικανψηηηα ζςμμεηοσήρ ζε ομάδερ  Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ  

Α4: Γημιοςπγικψηηηα πποζυπικοω Γελ αλαγλσξίζζεθαλ αληίζηνηρα ζηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ  

NFI: Non Financial Indicator (δείθηεο κε νηθνλνκηθήο θχζεο) 

FI: Financial Indicator (δείθηεο νηθνλνκηθήο θχζεο) 

Πίνακαρ 1 Σηαηηζηηθά ηεο ΜΟΠΑΒ ζρεηηδφκελα κε ηνπο Άυινπο Πφξνπο 

Η αλαγλψξηζε θαη ν πξνζδηνξηζκφο εληφο ησλ θαηεγνξηψλ ηνπ Πίλαθα 1 δελ είλαη απφ 

κφλε ηεο ηθαλή λα δηακνξθψζεη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ΑΠΣ. Γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ απαηηείηαη ε ζχλδεζε ησλ ΑΠΣ κε ηελ αλάπηπμε 

δηαθνξεηηθψλ θαηεγνξηψλ δεηθηψλ α. επελδχζεσλ/ δξάζεσλ, β. δηαρείξηζεο απνζεκάησλ 

θαη γ. απνδφζεσλ σο πξνο ηελ κεηαβνιή ηεο απνδνηηθφηεηαο (φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σσήμα 2 Πιαίζην δηαρείξηζεο ΑΠΣ γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο 

Μηα αληίζηνηρε πξνζπάζεηα, δηεμήρζε απφ ηνπο Andreou et al (2007) γηα ηε δηακφξθσζε 

γεληθνχ πιαηζίνπ θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο ΑΠΣ (framework of Intangibles 

Valuation Assets) ζην πιαίζην ησλ νθηψ νδεγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο (value drivers) 

ησλ Green & Ryan (2005) –πειάηεο, αληαγσληζηέο, εξγαδφκελνη, πιεξνθφξεζε, 

Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Υιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 



ζπλεξγάηεο, δηεξγαζίεο, πξντφλ/ ππεξεζίεο, θαη ηερλνινγία.– Οη πξναλαθεξζέληεο νδεγνί 

ζπλδέζεθαλ ζηελ ζπλέρεηα κε ηέζζεξηο ζπγθεθξηκέλνπο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο 

(θαηλνηνκία, νξγάλσζε, θνηλσληθνπνίεζε θαη θνπιηνχξα) γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

δηαρείξηζε (management) ησλ ΑΠΣ. Η θαηαγξαθή ησλ ΑΠΣ βαζίδνληαλ ζε δχν 

παξακέηξνπο α. ηε πξνζηηζέκελε αμία πνπ δεκηνπξγεί έθαζην ΑΠΣ θαη β. ηνπο 

θξίζηκνπο δείθηεο επηηπρίαο/ απνδνηηθφηεηαο (Critical Success Factors, CSF) πνπ 

ζπλδένληαη κε ην θχθιν δσήο έθαζηνπ ΑΠΣ.  

Με βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη αλακελφκελν φηη επελδχζεηο ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο 

ηεο νηθνλνκίαο (δεκφζηνο, ηδησηηθφο θαη θνηλσληθφο ηνκέαο), αιιά θαη νηθνλνκηθνχο 

θιάδνπο, ελέρνπλ δηαθνξεηηθνχο φξνπο δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ. Δηδηθφηεξα, ζηελ αλάιπζε 

ησλ Grasenick & Low (2004) θαη Gallego & Rondriguez (2005), παξαηεξνχκε φηη δελ 

έρεη γίλεη κειέηε ηεο επίδξαζεο ησλ άυισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Θα κπνξνχζακε εληνχηνηο, λα εθθξάζνπκε κία 

εθηίκεζε ηεο αμίαο ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, ζε ζρέζε κε ηηο πιηθέο θαη άυιεο 

επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζε απηήλ, κε έλα καζεκαηηθφ κνληέιν κέηξεζεο ηεο κνξθήο: 

effectlibrary INTITAIfValue ,,  φπνπ I: ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε πιηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ITA : ην πνζφ ηεο επέλδπζεο ζε άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη effectINT : ν 

ζπληειεζηήο επίδξαζεο ησλ άυισλ επελδχζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο αμίαο ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. 

Δπηπιένλ ε αμίαο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί κε κηα 

ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: 

)(;;; tetITAIHctITAGbtIFaValuelibrary  

φπνπ ηα a, b είλαη κε αξλεηηθνί παξάκεηξνη. Τν c είλαη ε παξάκεηξνο ηνπ ζπληειεζηή 

επίδξαζεο, γηα ηελ νπνία αλ c>0, c <0, ή c=0, εθθξάδεη ζεηηθή, αξλεηηθή ή κεδεληθή 

επίδξαζε ησλ πιηθψλ θαη άυισλ επελδχζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, αληίζηνηρα. Τν e, εθθξάδεη ην ζηαηηζηηθφ ζθάικα εθηίκεζεο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο κέηξν θαιήο πξνζαξκνγήο ηνπ κνληέινπ. Ο ρξφλνο t, είλαη ε 

παξάκεηξνο πνπ εθθξάδεη ην ρξνληθφ δηάζηεκα (π.ρ. έηε, έηνο, εμάκελν, ηξίκελν, θ.ι.π.) 

ζην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο ζε πιηθά 

(I), θαη άυια ( ITA ) πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ην ΑΠΣ «Δπίπεδν εθπαίδεπζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

βηβιηνζήθεο», κπνξεί λα δηακνξθσζνχλ άυιεο επελδχζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ 

ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ή νπδέηεξν απνηέιεζκα ζηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. 

Γηα παξάδεηγκα, δηαθνξεηηθά ζα επηδξάζνπλ επελδχζεηο αχμεζεο ηνπ απνζεηηθνχ ΑΠΣ 

ζε αλζξψπηλν θεθάιαην ζε κηα ζχγρξνλε πβξηδηθή βηβιηνζήθε θαη δηαθνξεηηθά ζε κηα 

ζπκβαηηθή βηβιηνζήθε. Τν ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν D27 γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε 

πξνζσπηθνχ, γηα παξάδεηγκα, εάλ δελ ζπλδεζεί κε ζπγθεθξηκέλεο δηνηθεηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο, αιιά θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα (π.ρ. 

ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ΑΠΣ) δελ είλαη ζίγνπξν φηη ζα έρεη ηελ ίδηα επίδξαζε ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο.  

Η αλαγλψξηζε θαη κέηξεζε ησλ ΑΠΣ ζε έλαλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη ε αλάιεςε δξάζεο 

απφ ηε δηνίθεζε γηα ηελ δεκηνπξγία αμίαο, πξέπεη λα αθνινπζείηαη απφ κηα ζπλεπή 

δηαδηθαζία απνθάιπςεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ ζηνλ νξγαληζκφ, κέζσ θαηάιιεισλ 



αλαθνξψλ, ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ηεο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο φζν θαη γηα 

ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο πξνο ηνπ θνηλσληθνχο εηαίξνπο (Roos, et al., 2005). Η αλαθνξά 

απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ ηνπ νξγαληζκνχ Austrian Research Centers 

Seibersdorf (ARCS)
4
, είλαη έλα κνληέιν απνηχπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ, πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην πξνηεηλφκελν πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ ΑΠΣ ζηηο 

αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, δηφηη: α. ρξεζηκνπνηεί ηελ ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ 

δηαλνεηηθνχ θεθαιαίνπ ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, δνκηθφ θεθάιαην θαη ζρεζηαθφ 

θεθάιαην, φπσο ηελ αλαπηχμακε παξαπάλσ, β. βαζίδεηαη ζηελ ρξήζε θαηάιιεισλ 

δεηθηψλ γηα ηα ΑΠΣ, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη δείθηεο ηεο ΜΟΠΑΒ θαη γ. έρεη 

αλαπηπρζεί γηα έλαλ νξγαληζκφ ηνπ νπνίνπ νη εθξνέο (κειέηεο – έξεπλεο) είλαη άυιεο ζηε 

θχζε, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο εθξνέο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. 

Σηνλ Πίλαθα 2, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ απιή κνξθή ηεο αλαθνξάο απνηχπσζεο ηνπ 

Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS) 

γηα ην έηνο 2000, δεκηνπξγήζακε έλα ππφδεηγκα απνηχπσζεο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο 

ηεο θαηάζηαζεο ησλ ΑΠΣ. Τν ππφδεηγκα βαζίζηεθε ζηα ζηαηηζηηθά, πνπ αθνξνχλ ηκήκα 

ηνπ ζρεζηαθνχ θεθαιαίνπ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο ηνπ Ινλίνπ Παλεπηζηεκίνπ, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα δεδνκέλα ησλ εθζέζεσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΜΟΠΑΒ 

γηα ηα έηε 2005 θαη 2006, κε ηελ επηζήκαλζε φηη νη ζηφρνη γηα ην 2006 θαη ην 2007, 

έρνπλ ζπκπιεξσζεί ππνζεηηθά, ράξηλ ηεο παξνπζίαζεο ηεο δνκήο ηεο αλαθνξάο. 

Καηηγοπία  

Γιανοηηικοω 

Κεθαλαίος 

Άχλοι Πψποι 

(Intangible 

Resources) 

Σηαηιζηικά Σηοισεία και  

Γείκηερ ΜΟΠΑΒ 

Τιμή 

Γείκηη 

2005 

(*) 

Σηψσορ 

για ηο 

2006 

(**) 

Τιμή 

Γείκηη 

2006 

(*) 

Σςμπέπαζμα 

Σηψσορ 

για ηο 

2007 

(**) 

Σρεζηαθφ 

Κεθάιαην 

(Relational 

Capital)  

Σ1: Σρέζεηο ηεο 

Βηβιηνζήθεο κε 

ηνπο ρξήζηεο  

D2.1: 
Σπλνιηθφο αξηζκφο 

εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο 

βηβιηνζήθεο. 

3.457  4.006 
  

Σ2: Σρέζεηο ηεο 

Βηβιηνζήθεο κε 

ηνπο Πξνκεζεπηέο 

D7: 
Αξηζκφο ηξερνπζψλ έληππσλ 

Σπλδξνκψλ ζε ηίηινπο 

πεξηνδηθψλ. 

550  584 
  

D8: 

Αξηζκφο ηξερνπζψλ 

ζπλδξνκψλ ειεθηξνληθψλ 

πεξηνδηθψλ 

2  2 
  

(*) ζηνηρεία ΜΟΠΑΒ 

(**) ππνζεηηθνί ζηφρνη ράξηλ ηεο πιεξφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ πίλαθα 

Πίνακαρ 2 Φξνληθή εμέιημε ΑΠΣ θαη δηαρείξηζε επηδξάζεσλ 

Παξαηεξνχκε, φηη ην κνληέιν απνηχπσζεο, εληάζζεη θαζέλα απφ ηα ΑΠΣ ζηελ 

αληίζηνηρε Καηεγνξία Γηαλνεηηθνχ Κεθαιαίνπ (π.ρ. ην ΑΠΣ Σ1 «Σρέζεηο ηεο 

βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο» εληάζζεηαη ζην Σρεζηαθφ Κεθάιαην) θαη επηπιένλ ζε θάζε 

ΑΠΣ, αληηζηνηρεί δείθηεο πνπ ήδε έρνπλ αλαγλσξηζζεί φηη ζρεηίδνληαη κε απηφ 

(ελδεηθηηθά ζην ΑΠΣ Σ1 «ζρέζεηο ηεο βηβιηνζήθεο κε ηνπο ρξήζηεο» αληηζηνηρίδεηαη ν 

δείθηεο D2.1 «Σπλνιηθφο αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο»). Σηε 

ζπλέρεηα θαηαγξάθεηαη ε ηηκή θάζε δείθηε, φπσο είρε δηακνξθσζεί ζην ηέινο ηεο 

πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ αλαθνξάο (π.ρ. έηνο). Σεκεηψλεηαη ν ζηφρνο πνπ είρε 

                                                
4 O νξγαληζκφο Austrian Research Centers Seibersdorf (ARCS), είλαη (Roos, et al., 2005) ν κεγαιχηεξνο 

εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο ηεο Απζηξίαο. Έρεη αλαπηχμεη δηθή ηνπ κέζνδν απνηχπσζεο ηνπ Γηαλνεηηθνχ 

Κεθαιαίνπ, δεκνζηεχνληαο αληίζηνηρεο αλαθνξέο απφ ην 1999. 



ζέζεη ε δηνίθεζε γηα ηελ αχμεζε, κείσζε ή δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε, κε ρξήζε 

ησλ ζπκβφισλ , ,  αληίζηνηρα θαη ζηελ επφκελε ζηήιε ηνπ πίλαθα, ζεκεηψλεηαη ε ηηκή 

ηνπ δείθηε πνπ επηηεχρζεθε ηειηθά θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν απνηίκεζεο ηεο 

θαηάζηαζεο. Σηε ζηήιε «Σπκπεξάζκαηα», θαηαγξάθεηαη ε ηθαλνπνίεζε, ε νπδέηεξε 

ζηάζε είηε ε κε-ηθαλνπνίεζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηα απνηειέζκαηα κε ρξήζε ησλ 

ζπκβφισλ , , , αληίζηνηρα. Τέινο ζεκεηψλεηαη θαη πάιη ν ζηφρνο γηα αχμεζε, 

κείσζε ή δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ δείθηε θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν. 

4. Σςμπεπάζμαηα 

Σπλνςίδνληαο δηαπηζηψλνπκε φηη ζηε δηακνξθνχκελε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα ηα 

άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνηεινχλ αλαπφζπαζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κπνξνχλ 

λα ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζπλνιηθή απνηίκεζε ζπλδπαζηηθά κε ηα απηά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία, ζηε δηνίθεζε ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ. Ιδηαίηεξα, ν ηαρέσο 

αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο (γεληθέο ή εηδηθέο βηβιηνζήθεο, 

αξρεία θαη κνπζεία, δεκφζηνπ, ηδησηηθνχ, ζπκπξάμεηο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ή 

ζπγρσλεχζεηο θαη ζπλέξγηεο κε εηαηξείεο άιισλ νξγαληζκψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά.) 

ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε ΑΠΣ. Όζν λσξίηεξα γίλεη αληηιεπηή απηή ε δπλακηθή, 

πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ λέα νηθνλνκία, ηφζν ζα επηδξάζνπκε ζηνπο φξνπο αλάπηπμεο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ αθαδεκατθψλ βηβιηνζεθψλ ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Σην άξζξν έγηλε κηα πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο δηαρείξηζεο 

ησλ ΑΠΣ, εηδηθά γηα ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Θεσξείηαη κάιινλ βέβαην φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε χπαξμε ή ε δεκηνπξγία ΑΠΣ πξνζαπμάλεη ηελ αμία ζηελ 

απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο. Γεδνκέλεο απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε ζχγρξνλε 

θνπιηνχξα δηνίθεζεο πξέπεη λα απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ σο ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα. Γεληθά, φζν κεγαιψλνπλ ηα απνζεκαηηθά ζε ΑΠΣ ζε κηα αθαδεκατθή 

βηβιηνζήθε ηφζν δηαθνξνπνηείηαη ην παξαγφκελν πξντφλ κε απνηέιεζκα ηελ ζσξάθηζε 

ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ. Σεκεηψλεηαη φηη ε αληηκεηψπηζε ηνπ αληαγσληζκνχ δηα κέζνπ 

ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζηήξημεο ΑΠΣ, δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία κε ζπλέπεηα αθελφο ε 

απφδνζε ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο (θνηηεηέο, δηδάζθνληεο, εξεπλεηέο, θ.ά.) λα είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηήλ ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο (equilibrium return), θαη αθεηέξνπ λα 

πξνζαπμάλεηαη ην «θνηλσληθφ φθεινο» απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο αθαδεκατθήο 

βηβιηνζήθεο.  

Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο καο νδεγνχλ ζηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία θαη ε ζηήξημε 

ΑΠΣ ζην ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο δηνίθεζεο. 

Η παξνχζα εξγαζία σο πξνο ηα ΑΠΣ απνηειεί κφλν κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ εξεπλεηηθνχ 

δεηήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα ζπκπεξηιακβάλεη πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο αλαιχζεηο γηα 

ηελ απνηίκεζε, ηεο έξεπλαο γηα ηνλ θχθιν δσήο ησλ ΑΠΣ, ηε δηεξεχλεζε ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ ΑΠΣ ζηε δηνίθεζε ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο θ.ά. Ήδε 

θαηεπζπλφκαζηε ζηα επφκελα εξεπλεηηθά βήκαηα θαη αληηκεησπίδνληαη νη πξψηεο 

δπζθνιίεο. 
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