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Πεπίλητη
Ο βαζηθόηεξνο ζθνπόο ιεηηνπξγίαο κηαο ζύγρξνλεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο είλαη ε
παξνρή πξόζβαζεο ζε θάζε κνξθή πιεξνθνξίαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο
θνηλόηεηαο. Δμ’ νξηζκνύ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε είλαη
ζεκαληηθέο θαη ζεσξνύληαη δεδνκέλεο από ηνπο ρξήζηεο ηεο.
Καηά ηελ ρξεκαηνδόηεζε κηαο βηβιηνζήθεο δίλεηαη κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζηηο
πξνζθηήζεηο θαη ζηνλ εμνπιηζκό θαη ππνβαζκίδνληαη νηθνλνκηθά νη ιεηηνπξγίεο ηεο.
Βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ ιήςε δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ θάζε νξγαληζκνύ παξνρήο
ππεξεζηώλ είλαη ε θνζηνιόγεζε. Κνζηνιόγεζε είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία
πξνζδηνξίδεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο ελόο πξντόληνο ή παξνρήο κηαο ππεξεζίαο.
Δίλαη κηα θαηάζηαζε ινγηζηηθή κε ζθνπό ηελ ζπγθέληξσζε, θαηάηαμε θαη
απεηθόληζε ησλ δαπαλώλ θαηά ηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην θόζηνο παξαγσγήο θάζε
πξντόληνο ή παξνρήο θάζε ππεξεζίαο ηεο επηρείξεζεο
Σην άξζξν απηό ηίζεληαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ κειέηε νηθνλνκηθώλ ζεκάησλ πνπ
άπηνληαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ. Γηεμάγεηαη θξηηηθή
επηζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεζόδνπ πνπ αθνξά
ζηελ θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο.
Η πξνηεηλόκελε κέζνδνο θνζηνιόγεζεο είλαη ε Αλάιπζε ABC (Activity Based
Costing), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θόξνλ ζηελ δηνίθεζε θαη ηαηξηάδεη πην πνιύ,
όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο. Αξρηθά,
ζύκθσλα κε ηε κέζνδν απηή, πξνζδηνξίδνληα νη βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο (activity analysis).
Αθνινπζεί ν θαηακεξηζκόο ησλ δαπαλώλ ζε θέληξα θόζηνπο (cost centers) ν νπνίνο
ελεξγνπνηείηαη από έλαλ νδεγό θόζηνπο (cost driver). Τειηθά, νη δξαζηεξηόηεηεο
ζπλδένληαη κε ηνπο νδεγνύο θόζηνπο πνπ ελεξγνπνηνύλ θαη νη ππεξεζίεο
επηβαξύλνληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Τν άξζξν επηρεηξεί λα εθαξκόζεη ηελ αλάιπζε ABC γηα ηελ θνζηνιόγεζε ησλ
ππεξεζηώλ ηεο πξόζθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνύ ζηελ Βηβιηνζήθε θαη
Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Η έξεπλα ζην πξώην ζηάδην
πεξηιακβάλεη ζπλεληεύμεηο θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνιόγησλ από ην πξνζσπηθό
ηεο βηβιηνζήθεο θαη ζπιινγή νηθνλνκηθώλ θαη πνζνηηθώλ ζηνηρείσλ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο. Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ πξσηνγελώλ ζηνηρείσλ ζα
αθνινπζήζεη ε επεμεξγαζία ηνπο, ν ππνινγηζκόο ηνπ θόζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ε δηακόξθσζε ησλ πηλάθσλ ηεο αλάιπζεο ABC.
Τν πξνζδνθώκελν απνηέιεζκα ηνπ πνλήκαηνο απηνύ, είλαη λα θαηαδείμεη ηελ
αλαγθαηόηεηα κειέηεο ησλ βηβιηνζεθώλ κέζα από επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη πην
ζπγθεθξηκέλα, λα ζεκεηώζεη ηε ζεκαζία θνζηνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ ησλ
αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ γηα ηνλ πεξαηηέξσ δηνηθεηηθό ζρεδηαζκό, δεδνκέλνπ όηη νη

πόξνη ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ πεξηνξίδνληαη ζε ρξεκαηνδνηήζεηο από ην
θξάηνο νη νπνίεο όιν θαη κεηώλνληαη.
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Abstract
The basic goal of a contemporary academic library is the provision of access into
various forms of information to the academic society members. The services of such a
library are considered extremely important and are taken for granted from its users.
According to the financial policy of the academic libraries in Greece, the major
amount of money is used for the acquisition of materials and for the purchase of
library equipment, leaving the library services financially struggling. As far as taking
managerial decision in an organization which provides services is concerned, the
basic parameter that should be taken into consideration is the costing of its services.
Costing is the procedure in which the production cost of a product or the provision
cost of a service is rated. Costing is aiming at the gathering, classification and display
of expenses according to which the production cost of every product or the provision
cost of every service is calculated.
At this paper, come up for discussion matters concerning financial issues that have to
do with the function of academic libraries. Moreover, critical overview of costing
analysis methods is being held so as to choose the appropriate method for costing the
services νf academic libraries.
The suggested costing method is ABC (Activity Based Costing) Analysis which is
widely used in management and seems to be the most suitable method for costing the
services provided by academic libraries. According to this method, first of all takes
place the identification of the basic activities in each company’s department (activity
analysis). The cost allocation into cost centers which are activated by a cost driver
follows. Finally, the activities are connected with the cost drivers they activate and the
services are charged according to the use of activities.
This article attempts to apply the ABC analysis for costing of the material acquisition
and processing services in the Library and Information Service of University of
Patras. The first stage of the research consists of interviews and questionnaires with
the library personnel and economic and quantitative data collection about library
operations. After the raw data collection follows the data processing and analysis, the
activities cost calculations and the formation of ABC analysis tables.
The expected results of this effort is to demonstrate the necessity of studying the
academic libraries through management models and specifically to emphasize the
importance of costing the academic libraries services for business planning, taking as
granted that the resources for academic libraries are limited to government financing
which are continually diminishing.
Keywords: Costing, ABC Analysis, Academic Library Services
1. Διζαγυγή
Σηελ άξζξν απηό παξνπζηάδεηαη ε κειέηε εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο ABC γηα ηελ
θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πξόζθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιηθνύ ζηελ Βηβιηνζήθε

θαη Υπεξεζία πιεξνθόξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. Αξρηθά γίλεηαη κηα
επηζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο όπνπ θαηαδεηθλύεηαη ε ζθνπηκόηεηα θαη ηα
νθέιε θνζηνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ. Σηε ζπλέρεηα αλαπηύζζεηαη ε κέζνδνο
θνζηνιόγεζεο πνπ αθνινπζήζεθε θαη πσο απηή εθαξκόζηεθε ζηελ Βηβιηνζήθε ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ηελ θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ πξόζθηεζεο θαη
επεμεξγαζίαο πιηθνύ. Τέινο παξαηίζεληαη νη πίλαθεο αλάιπζεο κε ηα απνηειέζκαηα
ηεο έξεπλαο.
2. Βιβλιογπαθική επιζκόπηζη
Ιζηνξηθά ε αλάγθε γηα θνζηνιόγεζε πξνέθπςε από ηνλ ηνκέα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ
εηαηξηώλ, όπνπ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε είλαη κεγάια θαη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο
είλαη δηαθξηηέο. Οη νξγαληζκνί γηα λα επηηύρνπλ ζην λέν πεξηβάιινλ πξέπεη λα
αληηδξνύλ γξήγνξα θαη λα θαηαζθεπάδνπλ πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο θαη ρακεινύ
θόζηνπο. "Γηα λα ιεθζνύλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο από ηνπο κάλαηδεξ ζα πξέπεη λα
έρνπλ αθξηβείο θαη πξόζθαηεο πιεξνθνξίεο γηα ην θόζηνο", (Rotzocki, 1999).
Σύκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ ζπιινγηζκό, όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν αληαγσληζκόο ηόζν
πεξηζζόηεξν ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο, έηζη ώζηε λα πεξηνξίδεηαη
θαη λα απνθέξεη πεξηζζόηεξν θέξδνο.
Οη αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο σο δεκόζηνη νξγαληζκνί παξέρνπλ δσξεάλ ην δεκόζην
αγαζό ηεο πιεξνθόξεζεο (Lewis, 2003) θάηη πνπ δελ δηαηίζεληαη λα
πξαγκαηνπνηήζεη θαλέλαο ηδησηηθόο θνξέαο. Ωζηόζν θαηά ηνπο Φισκνύδε θαη
Κσζηαγηόια (2004) ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ έξγνπ ηεο πιεξνθόξεζεο σο δεκόζην
αγαζό έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο σο ζπληειεζηή παξαγσγήο: "ε
πιεξνθνξία πιένλ ζήκεξα είλαη ζπληειεζηήο παξαγσγήο, ε νπνία δελ κπνξεί λα
παξέρεηαη δσξεάλ". O Ceynowa (2000) πξνζζέηεη θαη κηα άιιε παξάκεηξν ζρεηηθή
κε ηηο αιιαγέο πνπ έρεη επηθέξεη ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο: "Η νηθνλνκηθή θξίζε
ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο επηηείλεηαη από ηελ κεηάβαζε από ηελ έληππε ζηελ
ειεθηξνληθή πιεξνθόξεζε – ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο –, ε νπνία ζπδεηείηαη επίζεο θαη
εθηόο ησλ θύθισλ ηεο επαγγεικαηηθήο βηβιηνζεθνλνκίαο". Η πίεζε απηή ζε
ζπλδπαζκό κε ηνπο πεληρξνύο πόξνπο σζεί ηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο ζε κία
ελεξγεηηθή δηαρείξηζε ηνπ θόζηνπο θαη πνηόηεηαο.
Σρεηηθά κε ην θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ ηεο βηβιηνζήθεο ν Heaney (2004)
αλαθέξεη:"Απηό πνπ δελ γλσξίδακε είλαη ην θόζηνο ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ
ηεο βηβιηνζήθεο. Ήηαλ γλσζηό, θπζηθά, πόζν θνζηίδεη έλα βηβιίν, αιιά ην
πξαγκαηηθό θόζηνο κηαο πξόζθηεζεο ζεσξνύκελεο ζαλ νιόηεηα δελ έρεη
ππνινγηζηεί". Ωο νιόηεηα ηεο πξόζθηεζεο ελλννύληαη όιεο νη δηαδηθαζίεο πνπ
παξεκβάιινληαη από ηελ αγνξά ελόο βηβιίνπ, ηελ θαηαινγνγξάθεζή ηνπ θαη ηελ
ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ξάθη. Σρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα θνζηνιόγεζεο ησλ
ππεξεζηώλ ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ ε Ellis-Newman (2003) ζεκεηώλεη: "ε
θιηκαθνύκελε αύμεζε ηνπ θόζηνπο, ε κείσζε ησλ πόξσλ, ν απμεκέλνο
αληαγσληζκόο από άιια παλεπηζηήκηα θαη ε απαίηεζε από ηνπο λνκνζέηεο θαη ηελ
θνηλή γλώκε γηα κεγαιύηεξε εμππεξέηεζε θαη ππεπζπλόηεηα, σζνύλ ηα αθαδεκατθά
ηδξύκαηα ζε κηα ζεώξεζε απνηειεζκαηηθόηεξεο δηαρείξηζεο πόξσλ θαη ηνπ θόζηνπο,
από όηη παξαδνζηαθά ζπλέβαηλε". Ο McKay (1995) αλαθεξόκελνο ζην ξόιν ηεο
δηνίθεζεο ζηηο βηβιηνζήθεο επηζεκαίλεη όηη: "ζηηο ζεκεξηλέο εκέξεο ηεο νηθνλνκηθήο
ζηελόηεηαο, νη manager ησλ ππεξεζηώλ βηβιηνζήθεο θαη πιεξνθόξεζεο είλαη πηζαλό
λα αληηκεησπίζνπλ, ηειηθά, ηελ αλάγθε λα ειέγμνπλ θαη λα ξπζκίζνπλ ην θόζηνο, θαη
πεξηζζόηεξν ηελ αλάγθε λα θαιύςνπλ ην θόζηνπο ή λα βγάινπλ θαη θέξδνο". Σην
ίδην πλεύκα θηλείηαη θαη ν Gerdsen (1998) ραξαθηεξίδνληαο ηελ θνζηνιόγεζε σο

"έλα αλεξρόκελν ζηξαηεγηθό εξγαιείν γηα ηελ πιεξνθόξεζε θαη αλαηξνθνδόηεζε,
ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ ζηνρνζεζία θαη ηελ παξαθνινύζεζε ηεο δηαδηθαζίαο
επίηεπμήο ηνπο". Γειαδή ε θνζηνιόγεζε όρη κόλν κπνξεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο γηα
ην πνπ πεγαίλεη ην θόζηνο, αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη θαη δείθηε παξαθνινύζεζεο
ησλ αιιαγώλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ δηνίθεζε.
Όιε απηή ε θηινινγία πεξί ηεο αλάγθεο θνζηνιόγεζεο ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρεη
κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, θαη θαη’ επέθηαζε ην ίδξπκα, ζπλνςίδεηαη ζηελ εμήο
θξάζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα ηεο Pricewaterhouse-Cooper (2000) γηα ηελ
θνζηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ ππεξεζηώλ ελόο αθαδεκατθνύ ηδξύκαηνο: "Τν
αθαδεκατθό επηζηεκνληθό θαη δηνηθεηηθό πξνζσπηθό, ιέγεηαη, όηη γλσξίδεη ηελ αμία
από νηηδήπνηε θαη ην θόζηνο από ηίπνηε".
3. Μεθοδολογία – Μελέηη Πεπίπηυζηρ
Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη θνζηνιόγεζεο ζηεξίδνληαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ θόζηνπο
βάζε ηνπ όγθνπ παξαγσγήο, ιόγσ ηνπ όηη ε θνζηνιόγεζε επηρεηξήζεθε αξρηθά από
θαηαζθεπαζηηθέο επηρεηξήζεηο. Κάηη ηέηνην δελ είλαη ιεηηνπξγηθό ζε έλαλ νξγαληζκό
όπσο κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε θαη γηα απηό επηιέρζεθε κηα θαηαιιειόηεξε
κέζνδνο θνζηνιόγεζεο, όπσο ε ABC. Η κέζνδνο θνζηνιόγεζεο κε ηελ νπνία ζα
αζρνιεζνύκε παξαθάησ είλαη ε Κνζηνιόγεζε κε Βάζε ηηο Γξαζηεξηόηεηεο, ε νπνία
αλάγεη ηα θόζηε πξώηα ζε δξαζηεξηόηεηεο θαη ελ ζπλερεία αλαιύεη πνηεο
δξαζηεξηόηεηεο απαηηεί θάζε ππεξεζία ή πξντόλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλείκεη ην
θόζηνο.
3.1. Ανάλςζη ABC – Βαζικέρ Έννοιερ
Η κέζνδνο Κνζηνιόγεζεο κε Βάζε ηηο Γξαζηεξηόηεηεο (Activity Based Costing ABC) είλαη έλα εξγαιείν ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο, ην νπνίν αλαπηύρζεθε αξρηθά από
ηνπο Cooper θαη Caplan ην 1988. Φξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά θαη απηό όπσο νη
πεξηζζόηεξεο κεζνδνινγίεο θνζηνιόγεζεο από ηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο, θαη
αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ ήηαλ ε απνγνήηεπζε από ηηο νγθνκεηξηθέο κεζόδνπο
θαηαλνκήο ηνπ θόζηνπο (Ellis-Newman & Robinson, 1998).
Η βαζηθή θηινζνθία ηεο αλάιπζεο ABC είλαη ε ζπιινγή ηνπ θόζηνπο ζε ιεηηνπξγηθά
θέληξα θόζηνπο, ηα νπνία θαηαλέκνπλ ην θόζηνο ζην πξντόλ ή ηελ ππεξεζία κε βάζε
ηνλ νδεγό θόζηνπο, ν νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα.
Αλαιπηηθόηεξα, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο αλάιπζεο ABC πξνζδηνξίδνληαη
αξρηθά νη βαζηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη από ηα δηάθνξα ηκήκαηα
ηεο επηρείξεζεο (activity analysis). Ωο δξαζηεξηόηεηα νξίδεηαη κία ελέξγεηα ή έλα
ζύλνιν ελεξγεηώλ νη νπνίεο γίλνληαη γηα έλα θνηλό ζθνπό ζην πιαίζην ηεο
επηρείξεζεο. Οη δξαζηεξηόηεηεο (activities), ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα
δηαηξέρεη πεξηζζόηεξα από έλα θέληξα θόζηνπο κε βάζε ηελ παξαδνζηαθή
θνζηνινγηθή νξγάλσζε, ζεσξνύληαη όηη είλαη νη αηηίεο αλάισζεο ησλ πόξσλ θαη
επνκέλσο δεκηνπξγίαο ηνπ θόζηνπο. Τν θόζηνο θάζε δξαζηεξηόηεηαο ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηα άκεζα έμνδα, ηηο ακνηβέο θαη ηα γεληθά έμνδα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ
εθηέιεζή ηεο. Γηα θάζε κία από ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο επηιέγεηαη ν θαηάιιεινο
νδεγόο θόζηνπο (cost driver). Οη νδεγνί θόζηνπο απνηεινύλ ην κέζν ζύλδεζεο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ηα θνζηνινγηθά αληηθείκελα. Δθθξάδνπλ ηελ αηηία πνπ θαζηζηά
αλαγθαία ηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη απνηεινύλ έλαλ ηξόπν ζπζρέηηζεο
ηνπ θόζηνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κε ην θνζηνινγνύκελν αληηθείκελν. Τν θόζηνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ θνηλό νδεγό θόζηνπο ζπγθεληξώλεηαη ζε θέληξα θόζηνπο
(cost pools) θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηηο ππεξεζίεο. Έηζη, νη ππεξεζίεο επηβαξύλνληαη

αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ δηαθόξσλ δξαζηεξηνηήησλ (πόξσλ) ή ηε δήηεζε πνπ έρνπλ
γηα απηέο.
3.2 Μεθοδολογία Μελέηηρ
Η κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Βηβιηνζήθε θαη Υπεξεζία Πιεξνθόξεζεο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ γηα ην έηνο 2006 θαη είρε ζαλ ζηόρν ηελ θνζηνιόγεζε ησλ
ππεξεζηώλ πξόζθηεζεο θαη επεμεξγαζίαο πιηθνύ.
Αξρηθά πξαγκαηνπνηήζεθαλ εκηδνκεκέλεο ζπλεληεύμεηο κε ην πξνζσπηθό ησλ
ηκεκάησλ πξόζθηεζεο θαη θαηαινγνγξάθεζεο θαη κε ηε δηεύζπλζε ηεο βηβιηνζήθεο.
Σηόρνο ησλ ζπλεληεύμεσλ ήηαλ λα θαηαγξαθνύλ ιεπηνκεξώο όιεο νη δηαδηθαζίεο κε
ηηο νπνίεο αζρνιείηαη θάζε ππάιιεινο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνλ ξόιν ηνπ ζε θαζεκία
από απηέο. Σηε ζπλέρεηα ηαπηνπνηήζεθαλ θαη νκαδνπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηόηεηεο
πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε ξνή ηεο εξγαζίαο ζηε βηβιηνζήθε. Γηα θάζε επηζπκεηή
αλαθνξά θόζηνπο δεκηνπξγείηαη κηα μερσξηζηή νκάδα δξαζηεξηνηήησλ πνπ ηελ
αθνξνύλ. Αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ νδεγνύ θόζηνπο γηα θάζε δξαζηεξηόηεηα,
ν νπνίνο ζπλδέεη κε απηήλ ηελ αηηία πνπ ελεξγνπνηεί ηελ δξαζηεξηόηεηα. Γηα
παξάδεηγκα θάζε βηβιίν απνηειεί ηνλ νδεγό θόζηνπο ηεο δξαζηεξηόηεηαο
ηαμηλόκεζε, γηαηί κε θάζε βηβιίν πνπ εηζέξρεηαη ζηελ βηβιηνζήθε ζα
πξαγκαηνπνηεζεί γηα απηό ε δξαζηεξηόηεηα ηεο ηαμηλόκεζεο. Από ηηο ζπλεληεύμεηο
ηνπ πξνζσπηθνύ πξνθύπηεη θαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ θάζε ππαιιήινπ αλά
δξαζηεξηόηεηα κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ώζηε λα επηκεξηζηεί αλάινγα κε ην ρξόλν
πνπ δηαζέηεη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα ην θόζηνο ηνπ γηα ηελ βηβιηνζήθε. Γηα
παξάδεηγκα αλ ην 20% ηνπ ρξόλνπ ηνπ ην δηαζέηεη γηα ηελ θαηαινγνγξάθεζε, ηόηε ην
αληίζηνηρν πνζνζηό ηνπ κηζζνύ ηνπ ζα κεηαθεξζεί ζηελ δξαζηεξηόηεηα ηεο
θαηαινγνγξάθεζεο.
Σπλεπώο ην επόκελν απαξαίηεην βήκα ήηαλ ε ζπιινγή ησλ νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ
γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνύ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην
νηθνλνκηθό ηκήκα ηεο βηβιηνζήθεο. Δπηπιένλ θαηαγξάθεθαλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα
ηεο βηβιηνζήθεο θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηηο πξνζθηήζεηο. Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί
θαη κηα ηδηαηηεξόηεηα πνπ εκθαλίδεηαη γηα ην έηνο 2006 πνπ επηθεληξώζεθε ε έξεπλα.
Αλ θαη ινγηζηηθά ππάξρεη δαπάλε γηα πξνζθηήζεηο βηβιίσλ, δελ εκθαλίδεηαη θαλέλα
βηβιίν ζηηο πξνζθηήζεηο. Όια ηα ηεθκήξηα πνπ απνθηήζεθαλ ην 2006 πξνέξρνληαη
από δσξεέο ή πξόθεηηαη γηα δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο. Σπλεπώο γηα ην ηκήκα
πξνζθηήζεσλ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κόλν ην θόζηνο επεμεξγαζίαο θαη παξαιαβήο
ησλ ηεθκεξίσλ απηώλ.
4. Αποηελέζμαηα
Οη δξαζηεξηόηεηεο θαη νη αληίζηνηρνη νδεγνί θόζηνπο όπσο πξνέθπςαλ από ηηο
ζπλεληεύμεηο κε ην πξνζσπηθό θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4. Σηελ ζηήιε
Υπεξεζία ηνπ πίλαθα θαίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ε νπνία έγηλε
κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ηαπηνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
Σηνλ Πίλαθαο 1 θαηαγξάθεηαη ε θαηαλνκή ηνπ ρξόλνπ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ
ηκεκάησλ ηεο πξόζθηεζεο, θαηαινγνγξάθεζεο θαη ηεο δηνηθεηηθήο ππαιιήινπ αλά
δξαζηεξηόηεηα. Τα πνζνζηά πξνέθπςαλ από πξνζσπηθή εθηίκεζε θάζε ππαιιήινπ
γηα ηνλ ρξόλν πνπ αθηεξώλεη ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα, είηε ζε εκεξήζηα είηε ζε
εβδνκαδηαία βάζε. Τν άζξνηζκα ησλ πνζνζηώλ θάζε ππαιιήινπ δελ ηζνύηαη κε ην
100% ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο δηόηη θάπνηνη από απηνύο αθηεξώλνπλ κέξνο ηνπ
εξγαζηαθνύ ηνπο ρξόλνπ θαη ζε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ηεο πξόζθηεζεο θαη ηεο
θαηαινγνγξάθεζεο θαη ζπλεπώο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνπο ζηόρνπο ηεο

Καηαινγνγξ
άθνο7

Καηαινγνγξ
άθνο8

Γπαζηηπιόηηηερ
Δπίβιεςε
4%
Πξνζθηήζεσλ
Δπίβιεςε
Καηαινγνγξαθήζ 4%
εσλ
Ταμηλόκεζε
36% 30% 30% 25% 40%
Καηαινγνγξάθεζ
29% 30% 30% 50% 50%
ε
Δθηύπσζε
Ταμηλνκηθνύ
Αξηζκνύ
ζε
4%
10% 10% 10% 5%
Καξηειάθη
θαη
Δπηθόιιεζε
Μαγλεηηζκόο
1%
10% 10%
1%
Βηβιίνπ
Παξάδνζε
Βηβιίνπ
ζην
1%
10% 10% 5%
1%
Τκήκα Γαλεηζκνύ
Παξαγγειίεο
20%
Δπεμεξγαζία
5%
Τηκνινγίσλ
Παξαιαβέο
15%
Σύληαμε Δηδηθώλ
5%
Αλαθνξώλ
Αθπξώζεηο
5%
Δπεμεξγαζία
30%
Πξνζθηήζεσλ
Παξαιαβή
Δπεμεξγαζία
Γσξεώλ,
20%
Παξαιαβή
Γηαηξηβώλ
Πίνακαρ 1 – Καηανομή σπόνος πποζυπικού ανά δπαζηηπιόηηηα

Καηαινγνγξ
άθνο6

Καηαινγνγξ
άθνο5

Καηαινγνγξ
άθνο4

Καηαινγνγξ
άθνο3

Καηαινγνγξ
άθνο2

Καηαινγνγξ
άθνο1

Πξνζθηήζεη
ο1

Γηνηθεηηθόο
ππάιιεινο

έξεπλαο. Βάζεη ηνπ Πίλαθαο 1 θαηαλνκήο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο θαη ησλ ζηνηρείσλ γηα
ηελ κηζζνδνζία ηνπ θάζε ππαιιήινπ (Πίλαθαο 2), έγηλε ε αλαγσγή ηνπ θόζηνπο θάζε
δξαζηεξηόηεηαο πνπ εθηειείηαη από θάζε ππάιιειν, όπσο θαηαγξάθεηαη ζηνλ
Πίλαθαο 3. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο θάζε δξαζηεξηόηεηαο απνκέλεη ν
επηκεξηζκόο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο, ην νπνίν επηκεξίδεηαη κε νδεγό θόζηνπο ηα
ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ γξαθείσλ θάζε ηκήκαηνο, θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηηο
πξνζθηήζεηο. Σηνλ Πίλαθαο 4 θαηαγξάθνληαη ηα θόζηε θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζηελ
ηξίηε ζηήιε, ελώ ζηελ πξώηε ζηήιε ππάξρεη ε έλδεημε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο
πνπ εμππεξεηεί ε θάζε δξαζηεξηόηεηα.

40%

40%

35%

50%

40%

35%

5%

5%

5%

1%

3%

1%

2%

5%

Καηαινγνγξάθνο1
Καηαινγνγξάθνο2
Καηαινγνγξάθνο3
Καηαινγνγξάθνο4
Καηαινγνγξάθνο5
Καηαινγνγξάθνο6
Καηαινγνγξάθνο7
Καηαινγνγξάθνο8
Πξνζθηήζεηο1
Γηνηθεηηθόο ππάιιεινο
Αγνξά Βηβιίσλ

Καηαινγνγξ
άθνο8

Καηαινγνγξ
άθνο7

Καηαινγνγξ
άθνο6

72.888,30 €

Καηαινγνγξ
άθνο4

Καηαινγνγξ
άθνο3

Καηαινγνγξ
άθνο2

Καηαινγνγξ
άθνο1

Γπαζηηπιόηηηερ
Δπίβιεςε
Πξνζθηήζεσλ
74,63
€
Δπίβιεςε
Καηαινγνγξαθήζ 74,63
εσλ
€
Ταμηλόκεζε

Πξνζθηήζεη
ο1

Γηνηθεηηθόο
ππάιιεινο

Πποζκηήζειρ
Βιβλίυν
Λειηοςπγικά Έξοδα Λεηηνπξγηθά Έμνδα
Πίνακαρ 2 – Κένηπα Κόζηοςρ

658,00 €
1.400,00 €
1.500,00 €
1.264,00 €
1.520,00 €
1.520,00 €
1.520,00 €
1.687,09 €
1.600,00 €
1.990,00 €
3.232,91 €

Καηαινγνγξ
άθνο5

Μιζθοδοζία

236,88 420,00 450,00 316,00 608,00 608,00 608,00 590,48
€
€
€
€
€
€
€
€
Καηαινγνγξάθεζ
ε

190,82 420,00 450,00 632,00 760,00 760,00 608,00 590,48
€
€
€
€
€
€
€
€

Δθηύπσζε
Ταμηλνκηθνύ
Αξηζκνύ
ζε
Καξηειάθη
θαη
Δπηθόιιεζε
Μαγλεηηζκόο
Βηβιίνπ

26,32 140,00 150,00 126,40 76,00 76,00 76,00 84,35
€
€
€
€
€
€
€
€

6,58 €

Παξάδνζε
Βηβιίνπ
ζην
Τκήκα Γαλεηζκνύ
Παξαγγειίεο

140,00 150,00
€
€

15,20 15,20 45,60
€
€
€

150,00
140,00
63,20 15,20 15,20
84,35
6,58 €
€
30,40
€
€
€
€
€
320,00
€

Δπεμεξγαζία
Τηκνινγίσλ

80,00
€

Παξαιαβέο
240,00
€
Σύληαμε Δηδηθώλ
Αλαθνξώλ

80,00
€

Αθπξώζεηο
80,00
€
Δπεμεξγαζία
Πξνζθηήζεσλ

480,00
€

Παξαιαβή
Δπεμεξγαζία
320,00
Γσξεώλ
θαη
€
Γηαηξηβώλ
Πίνακαρ 3 – Καηανομή κόζηοςρ πποζυπικού ανά δπαζηηπιόηηηα
Κόζηορ
Υπηπεζία
Γπαζηηπιόηηηα
Γπαζηηπιόηηηαρ
Δθηύπσζε Ταμηλνκηθνύ Αξηζκνύ ζε
Καηαινγνγξάθεζε
755,07 €
Καξηειάθη θαη Δπηθόιιεζε
Καηαινγνγξάθεζε Δπίβιεςε Καηαινγνγξαθήζεσλ

74,63 €

Καηαινγνγξάθεζε Καηαινγνγξάθεζε

4.411,30 €

Καηαινγνγξάθεζε

Λεηηνπξγηθό
Καηαινγνγξάθεζεο

Κόζηνο

781,72 €

Οδηγόρ
Κόζηοςρ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
έθηαζε

Καηαινγνγξάθεζε Ταμηλόκεζε

3.837,36 €

Πξνζθηήζεηο

Αγνξά Βηβιίσλ

3.232,91 €

Πξνζθηήζεηο

Αθπξώζεηο

80,00 €

Πξνζθηήζεηο

Δπεμεξγαζία Πξνζθηήζεσλ

480,00 €

Πξνζθηήζεηο

Δπεμεξγαζία Τηκνινγίσλ

80,00 €

Πξνζθηήζεηο

Δπίβιεςε Πξνζθηήζεσλ

74,63 €

Πξνζθηήζεηο

Λεηηνπξγηθό Κόζηνο Πξόζθηεζεο

201,52 €

ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
αγνξά
βηβιίσλ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
έθηαζε

Πξνζθηήζεηο

Παξαγγειίεο

320,00 €

ρξόλνο

Καηαινγνγξάθεζε Μαγλεηηζκόο Βηβιίνπ
Καηαινγνγξάθεζε

Παξάδνζε
Γαλεηζκνύ

Βηβιίνπ

372,58 €
ζην

Τκήκα

504,93 €

πξνζσπηθνύ
Πξνζθηήζεηο

Παξαιαβέο

240,00 €

Πξνζθηήζεηο

Παξαιαβή Δπεμεξγαζία Γσξεώλ θαη
320,00 €
Γηαηξηβώλ

Πξνζθηήζεηο

Σύληαμε Δηδηθώλ Αλαθνξώλ

80,00 €

ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ
ρξόλνο
πξνζσπηθνύ

Πίνακαρ 4 – Καηανομή Κόζηοςρ ανά Γπαζηηπιόηηηα
Σπγθεληξώλνληαο ηα θόζηε θάζε δξαζηεξηόηεηαο αλάινγα κε ην πνηα ππεξεζία ηεο
βηβιηνζήθεο εμππεξεηνύλ, πξνθύπηεη ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ ππεξεζηώλ ηεο
θαηαινγνγξάθεζεο θαη ησλ πξνζθηήζεσλ (Πίλαθαο 5).
Δλ ζπλερεία αθνινπζείηαη ε αληίζηξνθε πνξεία αλάγνληαο ην θόζηνο θάζε ππεξεζίεο
αλά κνλάδα ηνπ νδεγνύ δξαζηεξηόηεηαο. Έηζη πξνθύπηεη ν Πίλαθαο 6 όπνπ έρεη
ππνινγηζηεί όηη ην θόζηνο θαηαινγνγξάθεζεο θάζε πξσηνηύπνπ ηεθκεξίνπ
αλέξρεηαη ζηα 5,67€ θαη ην θόζηνο θαηαινγνγξάθεζεο θάζε αληηηύπνπ ηεθκεξίνπ
ζηα 0,47 €. Καηά κέζν όξν γηα ην έηνο 2006 ε θαηαινγνγξάθεζε θάζε ηεθκεξίνπ
γεληθά ππνινγίδεηαη ζηα 2,31 €. Αληίζηνηρα γηα ην ηκήκα πξνζθηήζεσλ ην θόζηνο
παξαιαβήο γηα θάζε δσξεά ή δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ππνινγίδεηαη ζηα 0,18 €.
Υπελζπκίδεηαη όηη δελ θαηέζηε εθηθηόο ν ππνινγηζκόο πεξηζζνηέξσλ παξακέηξσλ
γηα ην ηκήκα πξόζθηεζεο γηαηί θαηά ην 2006 δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αγνξέο λέσλ
βηβιίσλ.
Σςνολικό
Κόζηορ
Υπηπεζία
Υπηπεζίαρ
Καηαινγνγξάθεζε

10.737,60 €

Πξνζθηήζεηο
5.109,06 €
Πίνακαρ 5 – Σςνολικό Κόζηορ Υπηπεζιών
Σςνολικόρ
Οδηγοί
Απιθμόρ
Κόζηορ ανά μονάδα
Γπαζηηπιόηηηαρ
οδηγών
Αξηζκόο πξσηνηύπσλ

1647

5,67€

Αξηζκόο αληηηύπσλ

3001

0,47€

Αξηζκόο
θαηαινγνγξαθεκέλσλ 4648
2,31€
αληηθεηκέλσλ
Πίνακαρ 6 – Κόζηορ καηαλογογπάθηζηρ ηεκμηπίυν
Σςνολικόρ
Οδηγοί
Απιθμόρ
Κόζηορ ανά μονάδα
Γπαζηηπιόηηηαρ
οδηγών
Παξαιαβέο δσξεώλ
5531
0,18 €
θαη δηαηξηβώλ
Πίνακαρ 7 – Κόζηορ παπαλαβήρ δυπεών και διαηπιβών
5. Σςμπεπάζμαηα

Η κείσζε ησλ θξαηηθώλ πόξσλ ζηηο αθαδεκατθέο βηβιηνζήθεο, νδεγεί ζηνλ
ππνινγηζκό ηνπ θόζηνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ κε απώηεξν ζθνπό ηελ
κείσζε ηνπ. Σηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κειέηεο, αλ θαη κηθξή ζε έθηαζε,
θαηαδείρζεθε ε αλαγθαηόηεηα κειέηεο ησλ βηβιηνζεθώλ κέζα από επηρεηξεκαηηθά
πξόηππα θαη θπξίσο ε αλάγθε γηα ηελ θνζηνιόγεζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.
Δπίζεο, έγηλε αληηιεπηό όηη ε θνζηνιόγεζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ αθαδεκατθώλ
βηβιηνζεθώλ είλαη δπλαηή, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ κέζνδν ABC, όπσο αλαθέξεηε ζηελ
ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, αιιά όπσο θάλεθε θαη από ηελ παξνύζα κειέηε.
Τέινο, εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζύγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
παξαπάλσ αλάιπζεο ζε δύν δηαθνξεηηθέο βηβιηνζήθεο, αιιά θαη ν ηξόπνο κε ηνλ
νπνίν κπνξνύλ ηα απνηειέζκαηα απηά λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε
δηνηθεηηθή δηαρείξηζε ησλ αθαδεκατθώλ βηβιηνζεθώλ.
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