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Άϋλα Περιοσζιακά Σηοιτεία

(Intangible Assets)

«άυιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, είλαη κηα απαίηεζε ζε κειινληηθφ 
φθεινο, πνπ δελ έρεη θπζηθή (tangible) ή νηθνλνκηθή (financial)
ππφζηαζε», φπσο: 

• 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) 
• 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. 



Γιανοηηικό Κεθάλαιο

Άυιν Πεξηνπζηαθφ Σηνηρείν
(Intangible Asset)

Πεξηνπζηαθφ Σηνηρείν Γλψζεο 
(Knowledge Asset)

Γηαλνεηηθφ Κεθάιαην 
(Intellectual Capital)



Καηηγοπιοποίηζη ηος Γιανοηηικού Κεθαλαίος

Γηαλνεηηθφ Κεθάιαην
(Intellectual Capital)

Αλζξψπηλν Κεθάιαην
(Human Capital)

Γνκηθφ Κεθάιαην
(Structural Capital)

Σρεζηαθφ Κεθάιαην
(Relational Capital)



Ανθπώπινο Κεθάλαιο 

(Human Capital)

Γομικό Κεθάλαιο 

(Structural Capital)

Σσεζιακό Κεθάλαιο 

(Relational Capital)

ηε δεμακελή ηεο γλψζεο πνπ 
παξακέλεη ζηελ επηρείξεζε, κεηά ην 
πέξαο ηεο εξγαζίαο, αθνχ έρνπλ 
θχγεη νη εξγαδφκελνη 

ε αμία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο 
εμσηεξηθέο ζρέζεηο πνπ 
αλαπηχζζεη κηα βηβιηνζήθε 

ε γλψζε πνπ νη εξγαδφκελνη θέξνπλ 
θαη παίξλνπλ καδί ηνπο φηαλ 
εληάζζνληαη ή εγθαηαιείπνπλ 
αληίζηνηρα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 
νξγαληζκφ

Καηηγοπιοποίηζη ηος Γιανοηηικού Κεθαλαίος

(Οπιζμοί)



Η ζημαζία ηων άϋλων πεπιοςζιακών ζηοισείων 

ζηιρ Βιβλιοθήκερ

Βειηίσζε ηεο αληίιεςεο ηεο έλλνηαο 
«απνηειεζκαηηθφηεηα ιεηηνπξγίαο»

Σπκκφξθσζε ησλ πφξσλ ηεο 
βηβιηνζήθεο ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αλαγθψλ ησλ εηαίξσλ (stakeholders)

Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ηεο ρξήζεο ησλ άυισλ πφξσλ γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ

Ικανόηηηα 

αναγνώπιζηρ 

και αποηίμηζηρ 

ηηρ αξίαρ ηων 

άϋλων 

πεπιοςζιακών 

ζηοισείων ζε μια 

βιβλιοθήκη



Σύζηημα Γιασείπιζηρ ηων άϋλων Πεπιοςζιακών 

ζηοισείων

Μέηπηζη

(Measurement)

Αναγνώπιζη

(Identification)

Γπάζη

(Action)



Γιασείπιζη ηων ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ  (1/3)



Γιασείπιζη ηων ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ (2/3)



Γιασείπιζη ηων ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ (3/3)



Γξάζεηο 
Γηνίθεζεο

&
Δπελδχζεηο

Απνζεκαηηθά ζε 
ΑΠΣ

Γείθηεο 
Απνδνηηθφηεηαο 
Αθαδεκατθψλ 
Βηβιηνζεθψλ

Σσεζιακό Κεθάλαιο

Άϋλα Πεπιοςζιακά Σηοισεία

Υλικά Πεπιοςζιακά Σηοισεία

Ολοκληπωμένο διασείπιζηρ ηων ΑΠΣ με βάζη ηα ζηαηιζηικά ζηοισεία ηηρ ΜΟΠΑΒ

Γομικό Κεθάλαιο

Ανθπώπινο Κεθάλαιο



effectlibrary INTITAIfValue ,,

Υπολογιζμόρ ηηρ αξίαρ ακαδημαϊκήρ βιβλιοθήκηρ (1/2)
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Υπολογιζμόρ ηηρ αξίαρ ακαδημαϊκήρ βιβλιοθήκηρ (2/2)



Αποηύπωζη ηηρ καηάζηαζηρ ηων ΑΠΣ, ζε μια ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη

Μονηέλο αποηύπωζηρ ηος οπγανιζμού ARCS (Austrian Research Centers Seibersdorf)



Σςμπεπάζμαηα

• Οη ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο (γεληθέο ή εηδηθέο βηβιηνζήθεο, 
αξρεία θαη κνπζεία, θ. ι. π) ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 
ΑΠΣ

• Μέξνο ηεο δηνίθεζεο κηαο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, πξέπεη 
λα απνηειεί ε δηαρείξηζε ησλ ΑΠΣ

• Η ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη απνηίκεζεο ηεο αμίαο ησλ ΑΠΣ 
ζε κηα αθαδεκατθή βηβιηνζήθε, βειηηψλεη ηελ αληίιεςε ηεο 
έλλνηαο «απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
βηβιηνζήθεο», βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
θνηλσληθψλ εηαίξσλ.

• Η αχμεζε ησλ απνζεκαηηθψλ ησλ ΑΠΣ, δηαθνξνπνηεί ην 
παξαγφκελν πξντφλ ηεο αθαδεκατθήο βηβιηνζήθεο, πέξαλ ηνπ 
ζεκείνπ ηζνξξνπίαο (equilibrium return) κε απνηέιεζκα ηε 
ζσξάθηζή ηεο απφ ηνλ αληαγσληζκφ



Δςσαπιζηώ για ηην 

πποζοσή ζαρ


