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Biblioteka në 80-vjetor

•
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Vitlindja e 80-të i ka trokitur në prag Bibliotekës Kombëtare të
Shqipërisë. Për historinë gjithë valavitje të kombit shqiptar nuk është
për t'u befasuar që shenjat e para të lindjes së kësaj biblioteke të
bartin ngjyresë mirëfilli ushtarake. Ato kanë të bëjnë me 16 prillin e
vitit 1917, kur në Shkodër themelohej Biblioteka e Komisfs
Letrare, e cila quhej edhe "Biblioteka e Shqipnfs", Zotërinjtë
ideues të kësaj nisme, Gurakuqi, Mjedja, Peci, Logoreci,
Mosi, Naçi etj„ kishin në të vërtetë përpara vetes një
shkresë të Shtatmadhorisë austro-hungare, të datës
28.03.1918, që udhëzonte pikërisht organizmin enjë
biblioteke të tillë. Në gusht të 1919-s nisma
shndërrohej në themelimin e "bibliotekës së shtetit"
në Shkodër, ndërsa më 1920-.n qeveria e
sapovendosur në Tiranë themelonte "Bibliotekën
Kombëtare", të atashuar pranë Ministrisë së Arsimit,
me një akt të nënshkruar nga ministri i asikohshëm.
Në 1921nisnin edhe vendimet shtetërore përdërgimin
e detyruar të kopjeve të çdo botimi shqip kësaj
biblioteke. Në këtë mënyre hidheshin gurët e themelit
të atij që tanimë do të duhet quajtur i pari institucion
qendror kulturor i shtetit shqiptar: Bibliotekës Kombëtare
të Shqipërisë, e cila përurohej në dhjetor 1922 me një fjalë
historike të të parit drejtor të saj, z. Karl Gurakuqi.
Tanimë, 80 vjet më mbas, institucioniqendor kombëtar bibliotekar
i vendit sjell një histori të vetën, e cila pret të hidhet në letër. Sido i
rrethuar nga të tjera institucione kulturore gjithashtu qendrore, të
themeluara në vitet '20, '30, '40, '50 apo '60, ai mbetet në qendërtë
tyre. Jo thjesht për nga fati i vet historik, por si institucion ku janë
përqendruar gati të gjitha problemet e thepisura të shoqërisë
bashkëkohore shqiptare: problemet e lirive të shoqërisë dhe atyre të
·individit, i lirive të inforrnimit dhe i atyre të shprehjes së mendimit,
problemet e barazisë së shanseve dhe atyre të akcesit në shërbimin
publik për një shoqëri të hapur, problemet e marrëdhënieve mes
pushtetit politik dhe atij kulturor,dhe sa të tjera. Është e kuptueshme,
në një pozicion si ky,që si institucionii quajtur "Bibliotekë Kombëtare
e Shqipërisë", ashtu edhe gjithë bibliotekat e tjera të rrjetit kombëtar
bibliotekar në Shqipëri, të kenë nevojë, ndoshta më shumë se
asnjëherë, për debate dhe rragatje mendimesh për t'i qëndruar si
tani dhe 80 vjet trusnisë që vjen prej intolerancës, valës së oportunizmit dhe obskurantizmit, konformizmit,stereotipive banale sa i përket
librit dhe rolit të tij të parmë nëjetën kulturore të një kombi.
Botuesi
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Për një strategji kombëtare __
dhe
plan veprimi për zhvillimin
e bibliotekave publike
shqiptare në Shoqërinë
e Informacionit
Robert Davies
MOR Partners, Londër-Angli

Ramazan VOZGA
Biblioteka Kombëtare

A

Bibliotekat publike në Europë

Një rrjet efektiv bibliotekash publike
ekziston, në shumicën e vendeve
europiane, si një mjet i rëndësishëm për
zhvillim kulturor, social dhe ekonomik.
Bibliotekat publike me shpejtësi po marrin
tipare të reja që po e zgjerojnë statusin e
tyre si institucione të rëndësishme brenda
komuniteteve lokale .

Përveç detyrave të tyre më tradicionale
që kanë të bëjnë me ruajtjen
dhe
shfrytëzimin e kulturës, mbështetjen
e
leximit dhe të veteedukirnit të qytetarëve,
ato tani janë:
• duke punuar
në partneritet
me
institucionet arsimore, organizatat industriale
dhe autoritetet lokale për t'i ndihmuar ato
në arritjen e objektivave të tyre;
• duke siguruar trajnim në përvetësimin
e teknologjive digjitale për të vetepunesuarir,
ata që punojnë nëpër shtëpi, bizneset e vogla
dhe për ata që janë përfshirë në të mësuarit
në distancë;
•duke siguruar gjithnjë e më tepër akses
në Internet për qytetarët.

1999) nënvizon rolin e bibliotekave publike
në mbështetje të:
•
•
•
•

demolsraasë dhe qytetarisë
zhvillimit ekonomik dhe social
tii mesuarit gjatifg;ithejetifs
diversitetit kulturor dhe g;r1hesor

Gjithashtu në nisma të tjera paneuropiane
Bashkimi Europian ka theksuar rëndësinë
e krijimit të site-ve në Internet me
informacion për të drejtat qytetare dhe
shërbimet publike. Ai ka caktuar si objektiv
që deri në fund të vitit 2001 të ngrejë pika
për akses publik në Internet si dhe të trajnojë
on-site, kryesisht përmes bibliotekave
publike, të gjitha komunitetet për njohjen e
shoqërisë së informacionit
dhe të
teknologjisë së saj. Vlera e bibliotekave si
Sipas të dhënave të Libecon2000 në 28
një "hapësirë neutrale" ideologjikisht dhe
vendet europiane të përfshira në këtë
politikisht në mbështetje të gjithëpërfshirjes
studim bibliotekat publike numërojnë 118
sociale është gjithashtu gjerësisht e njohur.
milion anëtarë të regjistruar dhe 2.2 bilion
Këshillii Europës e ka shndërruar aksesin
vizita për çdo vit në 69.000 pika shërbimi
lokal
për qytetarët në trashëgiminë kulturore
statike. Këto biblioteka ofrojnë për publikun më tepër se 100.000 poste kornpiure- përmes bibliotekave publike që përdorin
dhe të
tash. Mjaft biblioteka publike tani gjithashtu teknologjitë e informacionit
shpërndajnë shërbimet e tyre aty ku banojnë komunikimit në një "të drejtë themelore
dhe punojnë njerëzit përmes World Wide për lirinë e shprehjes dhe për informacion".
Raporti i Komitetit të tij Kulturor mbi
Web-it.
"Politikat dhe legjislacionin bibliotekar në
B Strategjitë e zhvillimit për Europë" nënvizon që zhvillimi i një
strategjie _tëqartë brenda një kuadri ligjor
bibliotekat publike në Europë të përshtatshëm është domosdoshmëri për
e rrjetit kombëtar
të
Prej kohësh është ndier nevoja e përparimin
bibliotekave
publike.
ndërmarrjessë ojëvarguiniciativashpër rritjen
e rolit të bibliotekave publike si institucione
kyç të Shoqërisë së Informacionit, gjë që do C Sfida teknike dhe
të ndihmonte për zhvillimin e ojë shoqërie profesionale për
bibliotekat publike
kohezive dhe për një ekonomi kookuruese.
Deklarata e nismës PubliCA të Bashkimit
Për krijimin e një vizioni të ri për
Europiannë konferencëne Kopenhagës(tetor bibliotekat publike, menaxherët dhe stafi i

•

tyre po përballen me një varg sfidash që
kanë të bëjnë me përvetësimin e njohurive
teknike dhe profesionale që u nevojiten për
zhvillimin dhe nxirjen e shërbimeve
bibliotekare të bazuara në teknologjitë e reja
informatike. Ata duhet të njohin më mirë
se deri tani strategjitë financiare dhe mundësitë e shumëllojshme të financimit si dhe
të kenë qëndrime dhe aftësi menaxheriale
më dinamike.
-Në pikëpamje të përcaktimit të politikave të shërbimit, ara duhet të zhvillojnë
dhe të percaktojnë Ojë kuptim të qartë të
kontributit potencial të bibliotekave publike
për çështje të tilla themelore shoqërore si
të mësuarit gjatë gjithë jetës, gjithëpërfshiqa
sociale dhe demokracia. Ara gjithashtu duhet të jenë në gjendje të përcaktojnë dhe të
vlerësojnë realizimin e shërbimeve bibliotekare, përfshirë edhe ato të siguruara në
mënyrë elektronike.
Në pikëpamje teknike ara duhet të njohin
gjithnjë e më tepër aspekte të tilla si shfrytëzimi i burimeve në Internet, përshkrimi
dhe indeksimi i këtyre burimeve, digjitalizimi, ruajrjadigjitale, plotësimi i kërkesave
për akses, lejimi dhe të drejtat për akses në
valët dhe infrastrukturën e telekomunikacionit.

D Bibliotekat publike në
Shqipëri: pika nisëse
Shqipëria ka një rrjet relativisht të gjerë
bibliotekash.
Kapaciteti,
niveli dhe
mundësitë e tyre ndryshojnë që nga
koleksionet
e vogla librore me një
shfrytëzim dhe shërbim të kufizuar në çdo
ndarje administrative
lokale deri në
bibliotekat e mëdha në qytetet kryesore të
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vendit. Shumica e bibliotekave fillimisht
kanë qenë organizuar për përdorim me
fonde të mbyllura në të cilat lexuesi kish te
akses vetëm nëpërmjet skedarëve. Megjithëse ndihet mungesa e hapësirës, shumica
e tyre tani po punon që t'i organizojnë
koleksionet mbi bazën e fondeve të hapura.
_Pas ndryshimeve demokratike të fillimit
të vireve '90 dhe sidomos gjatë trazirave
politike të vitit 1997, në mënyrë paradoksale,
mjaft biblioteka u shkatërruan dhe u dogjën.
Gjithashtu edhe reduktimet drastike të
buxhetit të bibliotekave dëmtuan shprehitë
e leximit dhe ulën numrin e lexuesve.
Shërbimet
kryesore që bibliotekat
publike shqiptare ofrojnë momentalisht
kufizohen në:
•shfrytëzimin e trashëgimisë kombëtare
dhe të huaj të shtypur
•huazimin (e materialeve të shtypura)
• organizimin e veprimtarive kulturore
• organizimin e mbledhjeve dhe takimeve të ndryshme
• ekspozita dhe veprimtari të tjera
Në Shqipëri roli i bibliotekave publike
si mbledhëse të informacionit dhe si pika
shfrytëzimi të tij është ende në zhvillim e
sipër dhe arritjet e revolucionit në fushën e
sigurimit të informacionit elektronik sapo
kanë nisur të shfrytëzohen.
Fillimisht
vëmendje më e madhe i duhet kushtuar
rritjes së ndërgjegjësimit
publik për
shërbimet
që mund të ofrohen
në
biblioteka duke shfrytëzuar mundësitë e
tyre për të stimuluar shprehitë e kërkimit të
informacionit te lexuesit. Nga ana tjetër vetë
bibliotekar publike duhet t'u japin përparësi
shërbimeve të reja sepse vetëm pak prej

tyre përpiqen të sigurojnë informacion kyç
për publikun.
Për t'iu përgjigjur siç duhet kërkesave të
shndërrimeve shoqërore; bibliotekat publike shqiptare duhet të përgatiten për rivlerësimin e rolit dhe të mundësive të tyre si
dhe për rishikimin e shërbimeve të tyre, të
cilat duhet të fokusohen në mbështetjen e
komuniteteve lokale, sepse qytetet në të cilët
aro ushtrojnë veprimtarinë
e tyre po
përjetojnë probleme të mëdha sociale dhe
ekonomike që kanë të bëjnë me papunësinë, standardet e arsimimit, fluksin e popullsisë nga zonat rurale etj. Krijimi i shërbimeve të veçanta të informacionit në mbështetje të veprimtarive të biznesit lokal,
veçanërisht të SME-ve, është një përparësi.
Shkëputja e gjatë prej zhvillimeve dhe
përvojave bibliotekare të huaja ndihet
dukshëm në nivelin e sotëm të njohurive
dhe të aftësive menaxhuese të stafit të
bibliotekave publike shqiptare. Negativisht
ndikon këtu gjithashtu fakti që nuk ka një
shkollë të lartë bibliotekash ose një program të shkencës së bibliotekave në nivel
univesitar. [Në këto kushte, Biblioteka
Kombëtare është ngarkuar me përgatitjen
dhe kualifikimin e bibliotekarëve.
Ajo
organizon kurse dyvjeçare pa shkëputje nga
puna për ata që janë punësuar në biblioteka
si dhe programe
të kualifikimit
të
vazhdueshëm bibliotekar.)
Nga ana tjetër deri më sot përpjekjet e
Shoqatës së Bibliotekarëve Shqiptarë, kanë
dhënë rezultate të kufizuara. Grupe të vogla
bibliotekarësh kanë qenë jashtë shtetit për
vizita të shkurtra pune. Përvoja dhe
shembulli i bibliotekave në Europë dhe
gjetkë janë me mjaft vlerë dhe është e
rëndësishme që sa më shumë punonjës të

bibliotekave shqiptare të kenë kontakt me
të.
„ Përgjirhësisht pengesat që përballojnë
bibliotekat publike shqiptare mund të
përmblidhen si më poshtë:
• mungesa e një strategjie kombëtare
• mbështetje politike e zbehtë
• probleme financiare
• mungesa e një stafi të trajnuar
oi ndërtesa
të papërshtatshme
dhe
mungesë hapësire
• akses i paktë në rrjete kompiuterike
• imazh social i varfër.
Për kapërcimin e këtyre pengesave është
jetik krijimimi te vendimmarrësit në nivel
kombëtar dhe lokal i një koncepti modern
mbi rëndësinë dhe vlerën e bibliotekave
publike, në mënyrë që ata ta bëjnë të tyren
dhe ta përkrahin çështjen e bibliotekave
publike, duke i parë ato si një investim dhe
jo thjeshtë si shpenzim. Sigurimi i fondeve
të nevojshme për shërbimet bibliotekare
është padyshim tepër me rëndësi. Buxhetet
vjetore vërtetë kanë ardhur duke u rritur
nga shteti, por niveli i financimit mbetet
mjaft i ulët. Në situatën e përgjithshme
ekonomike, bibliotekat ndiejnë nevojën të
kërkojnë burime të ndryshme financimi.

E Mbështetja dhe
zhvillimet strategjike
tani

deri

Shqipëria po bën reforma të rëndësishme demokratike
me qëllim që t'i
bashkohet komunitetit ndërkombëtar pas
dekada vetëizolimi. Një ligji ri për librin
është përgatitur nga Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve, ligj që i sheh politikat
e zhvillimit në këtë fushë nga një perspektivë
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e re dhe ndërsektoriale. Ekzistenca dhe
funksionimi i bibliotekave garantohet nga
legjislacioni i duhur. Ligji për bibliotekat
është miratuar në fillim të vitit 2000.
Ndërkohë po punohet për aktet nënligjore
që do të rregullojnë veprimtarinë e tyre si
statuse, rregullore, udhëzime etj.
Bibliotekat shqiptare kanë përfituar mjaft
nga organizmat dhe fondacionet e huaja,
sidomos nga programet lokale dhe rajonale
për bibliotekat. Mes të tjerash, me mbështetjen financiare të OSI/NLP, OSFA-së dhe
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
në Bibliotekën Kombëtare
u ngrit një
qendër trajnimi me pajisjet e nevojshme të
teknologjisë së informacionit, e cila do të
realizojë kualifikimin e vazhdueshëm për
bibliotekarët e të gjithë vendit.
Përfaqësues shqiptarë kanë marrë pjesë
në programet europiane për bibliotekat
publike si PHARE Public Libraries Development Projea, PubliCA dhe PULMAN.

F Objektiva strategjikë
Për të kapërcyer sfidat dhe pengesat që
u -përmendën më lart janë të domosdoshme një politikë qeveritare dhe një strategji
kombëtare mbështetëse, të cilat deri më
sot kanë munguar. Ndaj duhet synuar të
hartohet një strategji kombëtare dhe të
ndërmerren nisma praktike pilot në fushën
e bibliotekave publike në Shqipëri. Një gjë
e tillë është e domosdoshme në qoftë se
duam që ato të zhvillohen sipas standardeve europiane.
Kjo strategji duhet të nxisë zhvillimin e
bibliotekave publike nëpërmjet futjes në
to të shërbimeve të reja prej të cilave do të
përfitojnë sektore të ndryshëm ekonomikë,
socialë dhe kulturorë.
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Disa nga objektivat e përgjithshëm
të kësaj strategjie mund të jenë:

kyç

• krijimi i një koncepti të ri për bibliotekat
publike te vendimmarrësit në nivel kombëtar
dhe lokal;
• përcaktimi i qartë i kompetencave dhe
përgjegjësive mes autoriteteve respektive
lokale dhe kombëtare;
• sigurimi nga ana e bibliotekave publike
i shërbimeve të reja dhe të larmishme,
përfshirë shërbimet e informacionit;
• rritja e përdorimit
të teknologjisë
informatike dhe e Internetit për shfrytëzimin
e shërbimeve
multimediale
dhe për
automatizimin;
• demonstrimi
i përfitimeve
prej
investimeve në bibliotekat publike;
• ngritja profesionale
e stafit dhe e
menaxherëve të bibliotekave publike në
mënyrë që ata të jenë në gjendje të realizojnë
shërbimet e rep bibliotekare;
• krijimi i një vargu paketash
të
digjitahzuara me informacion
në gjuhë
shqipe në interes të qytetarëve për t'u
shpërndarë përmes bibliotekave publike;
• rritja e vëmendjes për të qenë më
efektivë në drejtim të planifikimit dhe
tërheqjes së fondeve financiare;
• lidhje më të gjera dhe mbështetja në
komunitetin e bibliotekarëve europianë si dhe
në organizmat ndërkombëtarë, Bashkimin
Europian, Komisionin Europian, IFLA-n etj.;
• përfshirja
e bibliotekave
dhe e
bibliotekarëve
shqiptarë në projekte të
përbashkëta rajonale dhe europiane.

G Një plan i mundshëm
pune
Bibliotekat publike kanë potencialin e
duhur për të kryer mjaft funksione. Por

një plan i mundshëm pune për hartimin e
një strategjie kombëtare dhe një plan
veprimi 4-5 vjeçar duhet konceptuar në
mënyrë të tillë që të jetë i përballueshëm
dhe i mbështetur në burimet financiare
ekzistuese ose të pritshme. Ai duhet të
synojë të përqendrohet në ato çështje që
kanë përparësi dhe që hapin rrugë të reja
për zhvillimet e ardhshme.
Faza 1 .\"tmt~g;iadhe prioritete!
Objektivat:
~
Përcaktimi i prioriteteve, strategjisë
dhe i një plan veprimi për zhvillimin e
bibliotekave
publike
shqiptare
në
mbështetje të politikave kombëtare.
~
Trajtimi i problemeve të infrastrukrurës (p.sh. sigurimi i frekuencave) së
nevojshme për funksionimin e shërbimeve
bibliotekare parësore.
~
Sigurimi i burimeve të mbështetjes
financiare për implementimin e secilit element të strategjisë.

1.1

Përgatitja e strategjisë

•Shqyrtimi i gjendjes ekzistuese nga një
sektor studimi, me asistencë të huaj teknike,
duke marrë në konsideratë të gjithë faktorët
që ndikojnë mbi bibliotekat publike dhe
potencialin e tyre për zhvillim.
Rezultati
dime

(R1): Raport me rekoman-

• Shqyrtimi i përvojës më të mirë të
vendeve të tjera të rajonit dhe kudo gjetkë
në Europë.

Rezultati
dime

(R2): Raport me rekoman-

1.2 1 Konferencë mu/ti-sektoriale
strategjike qif do tëperfstunte përfaqësues të>
• ministrive përgjegjëse për sektorët e
kulturës, arsimit, punësimit, shëndetësisë
dhe shërbimeve sociale;
• bashkive/ autoriteteve lokale;
•donatorëve/financuesve
të mundshëm
vendas dhe të huaj.
. Rezultati (R3): Rekomandime të konferencës për qeverinë; marrëveshje donacionesh.

t.3 Krijim: i një"grupi Ieo mb eta r
drejtimi ndërdileasterial
Rezultati (R4): Rekomandime
prim sipas çështjeve 1.1-1.3

për ve-

1../ Hartimi i një plan veprimi ./-J
vjeçar dhe i kostos së tij si dhe i një
programi nismash për tëgjitha bashkitë
duke i parë bibliotekat si pika për:
• akses në Internet
• trajnimin në teknologjitë digjitale
f • informacion për punësim
• demokraci on-Iine
• të mësuarit gjatë gjithë jetës për të rriturit
•mbështetje për shkollat
• mbështetje me informacione biznesit lokal
• shërbime sociale
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•shëndetësi
• njohuri juridike për qytetarët
•kulturë
• libra dhe lexim
Rezultati (RS): Hartimi i strategjisë apo
i dokumentit programor qeveritar ( 'White
Paper' ).

J.J

Workshopetëshqyrtimitstrategjik.

Rezultati (R6): Strategjie përmirësuar
duke marrë në konsideratë rezultatet e
veprimtarive pilot.

Objektivat:
~
Nxitja e interesit dhe besimit në
mundësitë e bibliotekave publike për të
siguruar shërbime të reja të dobishme dhe
të rëndësishme për qytetarët shqiptarë,
veçanërisht përqendrimi
në aksesin në
internet dhe në trajnimin për përvetësimin
e teknologjive digjitale.
~
Krijimi i tre shërbimeve të reja pilot të bazuar në teknologjinë informatike
[një në çdo vit) në biblioteka publike të tre
rajoneve të ndryshëm të Shqipërisë, duke
u dhënë mundësi bibliotekave të tjera të
përfitoj në nga shembulli i tyre.
[Në çdo bibliotekë pilot]

1.6 Krzjirni dhe trajnimi i grupit
kombë'tarpë'rhartimineprojektevepë'r
bibliotekatpublike
• Workshope për hartimin e projekteve.
• Identifikimi i financuesve dhe programeve për projekte në të cilat mund të
marrë pjesë sektori i bibliotekave publike
shqiptare [p.sh. për të siguruar sisteme të
automatizuara të menaxhimit bibliotekar].
• Programimi i punës për hartimin e
propozimeve.
Rezultati (R7): Përzgjedhje projektesh
për organizmat financues vendas dhe
europianë në mbështetje të prioriteteve të
përcaktuara për zhvillimin e bibliotekave
publike shqiptare.

2.1 Marketingu dhe shqyrtimi i
kërkesave të përdoruesue
2.2 Planifikimi
i punëve dhe
parashikimi.financiar
2.3 Specifikimet teknike
2.4 Trajnimi
2.J Prokurimi
dhe instalimi
pajisjeve
2.6 Promovimi
2.7 Fillimi i shërbimeve
2.8 Monitorimi dhe vlerësimi
Rezultati
(RS): Shërbime
pilot të
suksesshme dhe evidentimi i fakrorëve të
suksesit.

Faza 3 Hartimi i një programi informacionishqip të digjitalizuar dhe i një'
Faza 2 Pilotimi i shërbimeue të reja gateway në bibliotekat publike me
bibliotekaredhemonitorimii rezultateve informacion ne· gjuh ën shqipe për
qe·do te·arrihen
qytetaret
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Objektivat:
);>Instalimi në bibliotekat pilot dhe
të tjera i softit të gateway-it që do të lejojë
që burimet e informacionit
në gjuhën
shqipe të kërkohen dhe përdoren rregullisht
prej qytetarëve.
);>Zgjerimi dhe pasurimi i sasisë së
informacionit në gjuhën shqipe të vlefshëm
për qytetarët dhe krijimimi i mundësisë që
ai të gjendet leftësisht në Internet.

3.1 Identifikimi
i përmbajtjeve ti!
kompiuterizuara ekzistuese nif gjuhe»
shqipe (u/ebsite, database, dokumente
ti!punuara në iuord etj.).
3.2 Identifikimi i zbrazësive piir informacion ti!rëndësishëm për qytetaret.
3.3 Plan veprimi për përkthimin dhe
krtjimin e u/eb-eue që mun desojnë
informacionin (p.sh. për turizmin,
biznesin loksal, arsimin dhe shërbimet
trajnuese).
3.4 Workslwp që do t'i paraprijë
adoptimit dhe implementimit
ti!
standardeve . të" metadata-ue për
informacionin e digjitalizuar.
3.5 Blerja e licensaue dite instalimi i
softit ti! gateway-iJ fillimisht
nif
bibliotekat pilot.
Rezultati (R9): Hyrje në informacionin
e zgjeruar në gjuhën shqipe të instaluar në
bibliotekat publike kryesore.

Faza
nal

.f

Trajnimi piir aftësim profesio-

Objektivat:
);>Rritja e numrit të menaxherëve të
bibliotekave publike që do të kenë kontakt
me përvojat rajonale pozitive për sigurimin
e shërbimeve bibliotekare publike me qëllim
që ata të mund të menaxhojnë realizimin
efektiv të këtyre shërbimeve në Shqipëri.
);>Marrja e licensës, përkthimi dhe
përdorimi
në Shqipëri
i një pakete
ndërkombëtare
trajnimi profesional të të
mësuarit
në distancë
të fokusuar
në
përdorimin
efektiv
të teknologjive
informatike dhe të Internetit për bibliotekat
publike, që do mund të realizohet në
Bibliotekën Kombëtare ose në mjedise të
tjera.

4.1 Qiindrime trajnuese afatshkurtra të
menaxherëve dhe ti! p uuo njesue të
shërbimit të"bibliotekave publike pilot nif
biblioteka publike ti!huaja.
Rezultati (RlO): Një numër i konsiderueshëm menaxherësh dhe punonjësish të
bibliotekave publike do të rrisin njohuritë e
tyre për mundësitë dhe kërkesat e sigurimit
të shërbimeve të reja.
./.2 Identifikimi i tregut nderleombëtar;
licensimi, përtethim, dhe përdorimi i njif
programi të trajnimit në distancë:

Rezultati (Rll): Përfshirja e të gjithë
drejtuesve dhe stafit të bibliotekave publike
në programet trajnuese të të mësuarit në
distancë.
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A STRATEGY ANO ACTION FOR DEVELOPING
LIBRARIES IN THE INFORMATION

ALBANIAN
SOCIETY

PUBLIC

This project seeks to develop national
strategies and practical pilot initiati ves
in the field of public libraries in Alban ia. Such an approach is needed if Albanian
public libraries are to be developed toward European standards.

• increased use ofIT and the Internet
for access to multimedia services and
for autornation;

It will support the development of publie libraries in supplying services of benefit cross several national sectors - economic, social and cultural.

• professional deveJopment of public
library managers and staff in order to
enable the delivery of new services;
• the creation of a range digitized Albanian Ianguage content of interest to
the citizen for delivery through public
libraries;

Among the key general objectives of
the project are:
• the development promotion of a
new concept and strategy for public
libraries among national and local decision-makers;
• clear identification of competences
and responsibilities among the respective local and national authorities;
• provision ofnew and diversi.fiedservices by public libraries including information services;

• dernonstration of the benefits of investment in public libraries;

• increased and more effective attention to fund-raising and financial planning;
• wider links and assistance where
needed with European library community and intemational bodies European Council, European Comrnission, IFLA;
• incJusion of AJbanian Librariesand
librarians injoint regional or European
projects.
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BIEMMI:
mashtrues apo
gjeni?

Dr. Aure/ PLASARI
Biblioteka Kombëtare

D asti i Biernrni-t dhe i veprës

l"\së tij Istoria

di Giorgio
Castrioto Scander'Begh ( Brescia
1742, ribot. 1765), i dyshuar
tradicionalisht si "fals historik", përbën
në historiografinë e Skënderbeut çështje
më vete, me të cilën nëndisiplina e
kritikës së burimeve duket se duhet të
merret ende.
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Në nëndisiplinën në fjalë thuhet që një
kritikë e tillë ka lindur nga nevoja për të
dalluar burimet false nga ato të vërteta. Si e
kam kujtuar edhe një herë, mes falseve
historike specialistët dallojnë metodikisht
dokumentet e sajuara në tërësi ose pjesërisht
(fr.forgeries), imitimet e lira dhe kopjimet
dorëshkrimore (fr. serviles) etj.; rastet kur
falsifikimi mund të ketë të bëjë ose me
formën ose me përmbajtjen, por edhe me të
dyja bashkë etj. Mesjeta, për shembull, pati
qenë epoka e artë për prodhimin e falseve
me prirjen për të rikrijuar titujt e humbur,
për të përshtatur dokumente të lashta, për
të zmadhuar vjetërsi në ose fuqinë enjë dere
fisnike etj. Por edhe shek. XIX, që mbahet
si shekulli i historisë së mirëfilltë njohu raste
falsesh "të specializuara": ditarë apo letra
personazhesh të mëdhenj (Napoleon, MarieAntoinette, Henrik !V etj.). Vigjilenca e
historianit, sa u takon burimeve historike,
thuhet se duhet të jetë e përhershme dhe,
parimisht, çdo lloj dukumenti është "i
dyshueshërn''. Në këtë mënyrë, kritika e
burimeve vjen e shndërrohet në kritikë të
prejardhjes, e cila lejon të depistohen falset
falë analizës së brendshme të tekstit
(shkrimit, gjuhës, formës), të datimit, të
burimeve të tyre, duke vënë në dukje
pagjasitë ose pamundësitë ose mosvij irnësitë
etj. Mendohet se, mbas procedurash të tilla,
historianit i mbeten për duarsh materiale "të
pastruara" dhe falset hiqen mënjanë.
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Çfarë ka ndodhur, në rastin tonë, me
Biernrni-n ?
\

Prifti nga Brescia e Italisë Giammaria
Biem mi mëtonte se e pati shkruar veprën
/ ~duke
u mbështetur mbi një jetëshkrim
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për Skënderbeun,

një inkunabulë me titull

Historia
Scanderbegi
edita p er
quendam Albanensem, që e ruante ai
vetë dhe që, po si mbas tij, qenkësh botuar
në Venedik më 1480 (Biemmi jep edhe
datën: 2 prill) nga mjeshtri i njohur gjerman
Erhard Ratdolt. Duke mos e saktësuar dot
për emër autorin e kësaj inkunabule, që i
bie të jetë i pari jetëshkrues i Skënderbeut,
Biemmi e emërtoi atë "Anonimi
nga
Tivari", "Tivarasi". Mbi veprën e Biernrnit u mbështetën një varg i gjatë autorësh
që u morën në gjerësi ose pjesërisht me
historinë
e Skënderbeut,
si Farlati',
Makusev,
Tajani3, Pisko ', Cuniberti ',
Galanti6, Barbarich7,
Jakova-Merturi",
Noli9, Gegaj!", përsëri Noli11 etj.
Nga ana tjetër, ekzistimin
e një
"anonimi" të tillë e kanë vënë në dyshim
specialistë të kritikës së burimeve. Ndër
ta i pari duket se ka qenë gjermani Franz
Babinger, i cili në punimin Themelimi i
Elbasanit ( 1931)11 delte në përfundimin
që vepra në fjalë e Biernrni-t nuk ishte
veçse një "fals letrar"!'. Mbas tij, Kurt
Ohly në punimin Një inkunabulë e falsifikuar e Ratdolt-it ( 1933)14 vërtetonte që
"Anonimi i Tivarit" nuk ishte veçse një
fabrikim i "falsifikatorit
profesionist"
Biemmi, i cili kishte "prodhuar" në këtë
mënyrë edhe dy kronika mesjetare të
qytetit Brescia (një për shek. VIII-X dhe
një për shek. XII), të botuara përkatësisht
më 1749 dhe 1759; madje një falsifikim i
tretë ishte gjetur i pambaruar
ndër
dorëshkrimet e tij kur Biemmi vdiq më
177815. Ohly e cilësonte falsifikimin mbi
Skënderbeun
"më të rafinuarin dhe më
të arriturin"!". Mbas tyre, edhe ai që mund

të quhet mjeshtri i kritikës së burimeve të
historiografisë mbi Skënderbeun. rumuni
_Francisc Pall. në më shumë se një punim
(Një historie re mbi Skënderbeun, 1937;
Marin Barleti historian humanist, 1938)
e zhvlerësonte veprën e Biernrni-t si një
"fals të mirëfilltë"!'. Mbas një leximi të
-kujdesshëm
të saj, Pall-i vinte re se ajo
çfarë Biemmi i atribuon "Tivarasit" të tij
është në të vërtetë
një kombinim
mjeshtëror
emrash,
të dhënash
të
posaçme
të tri li u ara prej një sasie
njoftimesh
nxjerrë
nga burime
të
ndryshme". Madje Pall-i ia doli të zbulojë
edhe lajthimet
e Biemm-it
në trajtë
inkonsegui mesh. Një shembull: ndërsa në
betejën
e vitit 1444 ai i bën "të rënë
trimërisht në luftë" Pa! Kukën. Pjetër
Spanin dhe Pjetër Strazimirin (I, 51). më
vonë i nxjerr që të tre të gjallë: të parin e
nis ambasador në Romë më 1446 (11. 93),
dy të tjerët i bën pjesëmarrës në luftën e
Skënderbeut
kundër
Republikës
së
Vendi kut më 1448 (TI. 111, 118)19.
Megjithëkëtë, jo vetëm Gegaj më 1937.
po~ edhe Noli në monografinë
mbi
Skënderbeun të 1947-s, kanë ngulmuarta
përfillin Biemmi-n si burim me vlerë. Në
monografinë e vet Arbëria dhe pushtimi
turk në shek. XV ( 1937) Gegaj vërente:
"Historia e Skënderbeut e Anonimit nga
Tivari përbën një punim të shquar për
kohën; ajo jep njoftime të sakta dhe të
përpikta mbi të shumtën e ngjarjeve, pa
ua zmadhuar atyre rëndësinë: në vend që
të bëjë apologjinë
e Skënderbeut,
ajo
kritikon dendur qëndrimin e tij; ajo nuk i
fsheh vështirësitë
e brendshme
dhe i
zbulon intrigat dhe komplotet e prijësve të

tij'?". Duke recensuar
këtë vepër të
_Gegajt, Pall-i ngulmonte së rishti që një
numër i madh të dhënash kronologjike (sa
i përket Mbledhjes së Lezhës, fitoreve të
Torviollit dhe të Drinit dhe të luginës së
"Mechadios",
përfundimit të paqes mes
Skënderbeut
dhe Mehmetit II etj.), një
numër personazhesh
(ambasadori
"Pa!"
Ku ka, Martin Fersichio, "kreu i svetigradasve". Talip-pasha i mundur prej Skënderbeut më 1452 etj.), si dhe ngjarjesh
(incidenti
gjatë martesës së Marnicës,
atentati i përgatitur kundër heroit në pyl Iin
e Kërrabës, detajet e tradhtisë së Gjergj
Stres Balshës etj.), që Gegaj i ka nxjerrë
nga "Tivarasi", mbeten thjesht fantazi/
trillime të Biemmi-t21.
Në Gjergj Kast riot i Skënderbeu
1405-1468 ( 194 7), duke i njohur kritikat
e Babinger-it dhe Pall-it, Noli ngulmonte
që "përfundime të tilla janë të pamenduara
mirë [angl. overlwsryl për më shumë se
një arsye" dhe parashtronte
në vijim
"arsyet'F'. Aleks Buda ka qenë, ndër
historianët
shqiptarë,
ai që i ka marrë
parasysh me vëmendje
përfundimet
e
Babinger-it
dhe Ohly-t mbi "falsin e
Biemrni-t'?".
Ai i quante edhe Nolin (e
21-shitdhe të 47-s), edhe Gegajn, "viktima
të falsifikatorit të rafinuar italian":". Por,
në një leksion të vitit 1960 mbi problemet
"letërsisë biografike"
për Skënderbeun,
Noli sillte argumente
të reja për të
vërtetuar që, pavarësisht argumenteve pro
"falsit", vepra e Biernmi-t përmban një
varg të dhënash që konfirmohen
nga
burimet dokumentare
të zbuluara
më
vonë.". Këto argumente
të reja ai i
emërtonte tani "prova të brendshme". Të
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tilla janë, për Nolin, përmendja e Gjergj
Aranitit prej Tivarasit si "Princ i Kaninës",
çfarë nuk vjen nga Barleti dhe vërtetohet
nga dokumentet e Arkivit të Aragonit dalë
në dritë në fillim të shek. XX, simbas të
cilave me Traktatin e Gaetës të vitit 145 l
mbreti Alfons i premtonte vërtet Gjergj
Aranitit t'i jepte Vlorën dhe Kaninën kur
ky t'ua merrte këto osmanëve26.
Sa i
përket incidentit të ndeshjes me armë, në
janar të 1445-s, mes Lekë Zaharisë dhe
Lekë Dukagjinit, që ejep vetëm Biemmi
simbas Tivarasit, Noli mendon se ky incident vërtetohet tërthorazi nga fakti që disa
muaj më vonë Lekë Zaharia do të vritet
nga Lekë Dukagjinin
Një tjetër "fakt"
që del vetëm nga Tivarasi është edhe
mospranimi i dy djemve të Gjergj Aranitit
për të shoqëruar motrën e tyre në dasmën
e saj me Skënderbeun, më 1451, si xhelozë
për pajën e madhe që asaj i jepej; kjo
"armiqësi" vërtetohet për Nolin nga një
dokument venedikas i vitit 146328. Një
"fakt" i tillë, i konfirmuar
më vonë
dokurnentarisht, është për Nolin edhe emri
i feudit ("feudi
i Bullgarisë")
që
Skënderbeu
ia dha Vrana Kontit si
shpërblim për mbrojtjen e Krujës29. Edhe
e dhëna
për një atentat
kundër
Skënderbeut në vitin 1452, që sillet vetëm
nga Tivarasi i Biemmi-t,
për Nolin
përputhet me të dhënat e dokumenteve
të Republikës së Venedikut e cila qe
përpjekur më se një herë të vinte dikë për
ta vrarë Skënderbeun?". Për të dhënën që
gjithashtu vetëm Tivarasi e sjell, se nipi i
Skënderbeut Gjergj {Stres) Balsha u shiti
osmanëve
kalanë e Modricës,
Noli
mendon se vërtetohet nga Gjenealogjia
e Muzakës, botuar në përmbledhjen e Karl
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Hopf-it më 187331, pra gati një shekull e
gjysmë mbas veprës së Biemmi-t32.
Madje, në këtë leksion të 1960-s, Noli
është i mendimit
se, nga të gjithë
jetëshkruesit e Skënderbeut, vetëm Tivarasi na jep emrat dhe datat e dy betejave
më të rëndësishme të Skënderbeut: asaj
të Torviollit më 29 qershor 1444 dhe asaj
të Albulenës (Ujit të Bardhë) më 2 shtator
1457, vetëm "Ti v ar as i" na jep një
përshkrim të pushtimit të Beratit nga
osmanët dhe të ekzekutimit prej tyre të
princit Teodor Korona etj.33
Në këtë rrugë verifikimesh
dhe
kundërverifikimesh nuk mbërrihet ndonjë
përfundim
i qëndrueshëm
sa i takon
autenticitetit të veprës së Biemrni-t, sepse
po aq të drejtë sa duket të ketë Noli me
"konfirmimet" dokumentare që sjell për
ta mbrojtur këtë autenticitet, po aq të drejtë
mund të ketë Petta, i cili pohon të
kundërtën, që "teksti i tij [i Biernmi-t, A.
P.] përgënjeshtrohet
dendur prej dokumenteve të arkivave"?". Më e saktë do të
ishte rruga e të pranuarit që, në rastin e
"falseve historike" të mirëfillta kemi të
bëjmë thuajse gjithmonë me një kombinim
të dijes me mendjemprehtësinë,
madje një
kombinim të rafinuar të tyre. Të tillë
numërohen në historinë e botës i ashtuquajturi "Donacion
i Kostandinit",
i
fabrikuar në Romë në shek. VIII, me anë
të të cilit i pari perandor i krishterë, më
shumë se katër shekuj mbas vdekjes së
vet, i paskësh dhuruar papës pushtetin mbi
gjithë Perëndimin; të ashtuquajturat "Poezi
primitive"
të rapsodit skocez Ossian,
botuar më 1760 nga Macpherson-i;
"Kartat e Kryqëzatës"
të koleksionit

Courtois, që dëshmonin pjesëmarrjen në
kryqëzata të personazheve që nuk kishin
marrë pjesë kurrë në to, të prodhuara me
dokumente të rreme bankare më l 837;
pirgu i madh i "Autografeve" të falsifikuara: të Sokratit, Lazarit të ringjallur, Maria
Magdalenës, J ul Qesarit, Kleopatrës, Karlit të Madh, Galilei-t, Pascal-itetj.; "Protokollet e Pleqve të Sionit", falsi më i famshëm i literaturës antihebreje, fabrikuar në
Paris në vitet 1897-1898 nga shërbimet e
policisë s,ë fshehtë të carit (Ohrana);
"Ditarët e fshehtë" të Hitlerit shitur
revistës Stern më l 983 etj. Të gjitha, pra,
tekste që i kanë hapur probleme kritikës
së burimeve dhe që nuk ka qenë e mundur
të "çmistifikohen" lehtësisht; i tillë mbetet
edhe "Rasti Biemmi" dhe, në veçanti,
polemika për autenticitetin e "Anonimit të
Tivarit".
Si një mundësi shpjegimi, brenda kësaj
polemike, po kujtoj se në epokën modeme
koncepti për "burimin" historiografik ka
ndryshuar. Për mendimtarin e humanizmit
Lorenzo Valla metoda historike do të
thoshte thjesht refuzim i Donacionit të
rremë të Kostandinit, ndërsa për metodën
historike
bashkëkohore
punët nuk
qëndrojnë më kështu. Në mënyrë të
përgjithshme mund të vihet re se evoluimi
i historiografisë ka sjellë si rrjedhojë të
relativizuarit e nocionit të "faktit historik"
dhe të zgjeruarit
e vlefshmërisë
së
buri me ve. Duke e kapërcyer perspektivën
e epokës pozitiviste, e cila e bënte kritikën
e burimeve ndërmjetëse mes dokumentit
dhe faktit historik që prej tij mund të
nxirret, sot qasja historike përfshin edhe
leximin "në shkallë të dytë" të burimeve,

duke marrë në konsideratë
jo vetëm
saktësinë e tyre sa i përket referimit ndaj
ngjarjeve historike, por edhe vlerën e tyre
si transmetim burimesh apo mënyrash të
menduari. Për këto arsye sot në historiografi edhe "dokumenti i rremë" vështrohet
me tjetër sy. Një fals, edhe kur të mos
ketë kurrfarë vlere intrinseke, nuk do të
thotë se është edhe pa asnjë vlerë historike. Së pari, për ato pjesë të vërteta që
edhe falsi mund të përmbajë. Së dyti, ngase ai lë të kuptohen motivet e autorit ose
porositësit të tij. Së treti, për nga ndikimi
që edhe një fals mund të ketë ushtruar.
Dhe kështu me radhë; kështu edhe me
Historinë e Biemmi-t.
Si të gjitha falset historike të mirëfillta,
edhe vepra e Biemmi-t që dyshohet për e
tillë, nuk mund të lindej nga "hiçi". Ajo
vërtet mbështetet për shumë pika mbi
Barletin, i cili ishte në atë kohë (shek.
XVIII) jetëshkruesi
më autoritar
i
Skënderbeut, por do vënë re se në mjaft
pika të tjera ajo e qorton Barletin, madje
duke e kundërshtuar atë. Por ajo çfarë
nuk do kaluar pa u vënë re është se, si të
gjithë "falsifikatorët"
eruditë
dhe
mendjemprehtë, kur shkruante Historinë
Biemmi ka pasur për duarsh dhe ka
shfrytëzuar një varg të gjatë burimesh për
historinë e Skënderbeut dhe kontekstin e
saj në gjerësi. Nga leximi i vëmendshëm i
tekstit të Biemmi-t, shihet që ai ka njohur
dhe përdorur për Historinë e tij vepra dhe
autorë me rëndësi burimore për kohën, si
Epistolarët familjarë të Filelfo-s (1502),
Mbi luftën napoletane ( 1519) të Pontano-s, Komentarët e PaJ Jovio-s ( l539),
Komentarët e Pi ut II ( 1584), Komentarët
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