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Biblioteka
Kombëtare në
80-vjetor

P

ër 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.
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Ato kanë të bëjnë me 16 prillin e vitit
1917, kur në Shkodër
themelohej
Biblioteka e Komisis Letrare, e cila u quajt
edhe "Biblioteka e Shqipnis". Zotërinjtë
ideues të kësaj nisme, Gurakuqi, Mjeda,
Peci, Logoreci, Mosi, Naçi etj., kishin në
të vërtetë përpara vetes një shkresë të
Shtatmadhorisë
austro-hungareze,
të
datës 28.03.1918, që udhëzonte pikërisht
organizimin e një 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
1921 nisin edhe vendimet shtetërore për
dërgimin e detyruar të kopjeve të çdo
botimi shqip kësaj bibliotekë. Në këtë
mënyrë 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 nëntorin e
1922-it me një fjalë historike të të parit
drejtor të saj, z. Karl Gurakuqi.
Tanimë, 80 vjet mbas, institucioni
qendror 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 '30, '40, '50 apo '60,
ai mbetet në qendër të tyre. Jo thjesht për
nga fati i vet historik, por si institucion ku
janë përqëndruar gati të gjitha problemet
e thepisura të shoqërisë bashkëkohore
shqiptare: problemet e lirive të shoqërisë
dhe atyre të individit, i lirive të informimit

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
institucion i 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 opotunizmit dhe obskurantizmit, konformizmit, stereotipive banale sa i
përket librit dhe rolit të parmë në jetën
kulturore të një kombi.
Në momentin
kur festojmë
këtë
përvjetor të 80, libri është së rishti në
qendër të debateve në botën kulturore.
Epoka e kibernetikës dhe e internetit,
konkurenca e informimit dhe formimit me
anë të mjeteve të reja të teknologjisë
informatike, deri edhe vetë bibliotekat
virtuale bëjnë që libri të vijojë të jetë "i
diskutuari i madh". Ndërkohë që ai nuk
lëviz nga vendi i tij si guri i themelit i fillimit
të çdo kulture, vijon të vihet në dyshim
fuqia e tij qëndresëtare. Por, në bashkësinë
e "punëtorëve të librit", të gjithë janë të
bindur se pa librat, historia do të ishte e
heshtur, letërsia do të qe memece, shkenca
do të çalonte, vetë mendimi njerëzor do të
kishte mbetur në-vend-numëro. Pa librat,
krejt zhvillimi i qytetërimit do të kishte
qenë i pamundur. Si për njeriun e vjetër,
ashtu edhe për njeriun modem librat janë
shokë, miq apo, sikurse i quan një kolegia
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jonë amerikane, "bankierë të pasurive të
mendjes". Pavarësisht konkurencës së
botës së magjishme të virtuali tetit, librat
vijojnë të jenë vetë humaniteti "in print"
dhe kjo është një arsye e mjaftueshme për
të pohuar me bindje rolin e pazëvendësueshëm dhe, njëherësh, të patjetërsueshëm
të këtij institucioni qendror kulturor të
shtetit shqiptar në 80-vjetorin e tij.

Historiku
Ndonëse institucionet bibliotekare të
shqiptarëve në shtetin e tyre janë relativisht të reja, tradita bibliotekare në Shqipëri
është e vjetër. Dëshmi të shumta vërtetojnë se gjatë Mesjetës në oborret e
princërve shqiptarë, si dhe të bujarëve,
kontëve, arhonëve etj., funksiononin
kancelari në të tria gjuhët diturore të
kontinentit: latinisht, greqisht, sllavonisht
e, pranë tyre, edhe bibliotekat përkatëse.
Pozicioni gjeo-historik i shqiptarëve në
zonën e kalimit nga Perëndimi në Lindje
dhe anasjelltas
u mundësonte
atyre
kontaktet librore si me Kostantinopojën,
ashtu dhe me zhvillimet e "përtejdetit".
Cezura osmane qe një ndërprerje e dhunshme e këtyre zhvillimeve. Megjithëkëtë,
edhe nga gati pesë shekuj sundimi osman,
shqiptarët
nuk e humbën traditën
bibliotekare. Në kushtet e reja, ajo u
përcoll kryesisht nëpërmjet bibliotekave të
familjeve të mëdha, të pashallarëve e
bejlerëve, por edhe atyre të institucioneve
fetare: abacive benediktine, kuvendeve
françeskane
e jezuite,
manastireve
ortodokse, medreseve, teqeve të bektashinjve etj.
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Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë (më
tej BKSh), si institucion i parë shtetëror,
publike laik, mban përdatë të themelimit
të saj I O Dhjetorin 1920. Si bërthamë e
saj shërbeu
fondi i bibliotekës
së
"Kornisisë Letrare Shqipe", organizëm i
përbashkët shqiptaro-austriak, e krijuar në
qytetin e Shkodrës në vitin 1917 në
kontingjencat e njohura të Luftës së parë
botërore. Më 1920 ky fond u vendos në
Ministrinë e Arsimit, Tiranë. Mbas vitit
1920 u bënë përpjekje për pasurimin e këtij
fondi, si dhe për riorganizimin e bibliotekës
si institucion kombëtar.
Në momentin e përurimit si BKSh,
1922, ajo kishte rreth 6000 vëllime. Për
periudhën e paraluftës, spikat veprimtaria
e saj në vitet e Mbretërisë Shqiptare
(1928-1937), kur institucioni drejtohej nga
atdhetari dhe lëvruesi i gjuhës shqipe Sotir
Kolea.
Mbarimi i Luftës II-të Botërore e gjeti
BKSh me një koleksion prej 15.000
vëllimesh. Ajo u vendos në një nga
ndërtesat më të mira të asaj kohe, e cila
shërben edhe sot si "aneks"
i saj.
Koleksionet me karakter albanologjik u
rritën kryesisht si rezultat i konfiskimit të
disa librarive dhe bibliotekave private të
personaliteteve të kulturës. Në fund të vitit
1947 fondi i saj numëronte rreth I00.000
vëllime. Ngjarje me rëndësi për BKSh, por
dhe për kulturën kombëtare, ishte dalja më
31.05.1948 e dekretit «Mbi dërgimin e
detyrueshëm të shtypshkrimeve Bibliotekës
Kombëtare», sipas të cilit asaj i dërgoheshin
falas një numër ekzemplarësh
të çdo
shtypshkrimi të vendit. Ky dekret i dha
mundësi BKSh të kryejë rolin e qendrës
arkivore të të gjitha botimeve të vendit dhe

të botojë më pas Bibliografinë Kombëtare
të Librit Shqip. Dekreti është ndryshuare
plotësuar disa herë; varianti i fundit është
ai i vitit 1992, sipas të cilit botuesit
detyrohen t'i dërgojnë BK nga S kopje të
çdo botimi të tyre. Nga institucion në vartësi të Institutit të Shkencave, në vitin 1959
BKSh kaloi në vartësi të Ministrisë së
Arsimit dhe të Kulturës. Në vitin 1966 ajo
u zhvendos në një pjesë të ndërtesës së re
të Pallatit të Kulturës, ku gjendet dhe sot.

Funksionet
BKSh është aktualisht
insitucioni
kryesor bibliotekar i vendit dhe qendër e
rëndësishme
studimorekërkimore
shkencore.
Ajo ka për
detyrë
të
grumbullojë
dhe të ruajë
të gjithë
trashëgiminë
kulturore të
shkruar të
popullit
shqiptar.
Ka karakter shkencor dhe njëkohësisht
masiv. Ajo është:
• qendër e depozitimit dhe e ruajtjes
së botimeve shqip;
•qendra kryesore bibliografikee vendit;
• qendër e studimeve në fushën e
bibliotekonomisë dhe bibliografisë;
•qendër e përgatitjes dhe kualifikimit
të vazhdueshëm profesional të personelit
bibliotekar-bibliografik të vendit;

- qendër e ruajtjes së botimeve me karakter albano-balkanologjik;
- agjencie ISBN-së për botimet shqip.

Koleksionet bibliotekare
BKSh numëron në fondet e veta rreth
1 milion vëllime (libra, periodikë, harta,
atlase, mikrofilma e materiale të tjera).
Fondi i arkivit të botimeve shqip, i
antikuarit, i dorëshkrimeve, hartave, si dhe
fondi i albano-balkanologjisë
përbëjnë
pasuri me vlera të------------.
mëdha për thesa- W ..c<z- ~· :r, • F-•·· · · -~

rin e kulturës kombëtare shqiptare e,
si të tilla, të kulturës europiane.
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për pasurinë eshkruar të shq ipta,çr;.: .·. '• ...·• 7-:.:rëve, duke filluar
nga botimet e para
-·-·.
në gjuhën shqipe
Dok~riie'r:itiorigjinal i
(shek.XVI)
dhe
Shpalljes së Pavarësisë
duke vazhduar deri së Shqipërisë, 28.11.1912
në ditët tona.
Fondi i antikuarit përbën një fond të
posaçëm, shumë të rëndësishëm, jo aq nga
numri i vëllimeve sa nga përmbajtja e tij.
Në këtë fond ruhen botime të shekujve
XV-XVIII, si dhe inkunabula.
Fondi i dorëshkrimeve përmban
dorëshkrime në gjuhët orientale, si dhe një
numër të vogël në gjuhët perëndimore dhe
në shqip. Këto u përkasin shekujve XVXX. Kjo pjesë fondi llogaritet me vlerë të
jashtëzakonshme për kulturën shqiptare,
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Nga fondi i Bibliotekës Kombëtare

por edhe në kontekstin mesdhetar e atë
europian. Aktualisht ai përfshin vepra në
arabisht, në turqisht, në persisht dhe në
dy ose tri gjuhë orientale njëherësh. Dorëshkrimet në gjuhët orientale kanë
përmbajtje fetare, historike, gjuhësore, letrare, si dhe shkencore.
Vlerësohen posaçërisht
dorëshkrimet me tematikë historike, ndër të
cilat "munsheatet" apo
krestomacitë dokumentare (dokumente zyrtare apo letërkëmbime
private), që trajtojnë
ngjarje, përshkruajnë
• ..,,_...~-, vende apo bëjnë fjalë
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për persona të historisë së
Shqipërisë. Në serinë e
veprave letrare zotërojnë
"divanet" me poezi erotil{,y.
ke, shoqërore e fetare të
S.:--'..,;
.,,,
autorëve të huaj. Vlera të
1~:;veçanta paraqet ajo pjesë
e dorëshkrimeve
me I 1.J.i
!~miniatura e dekoracione. ,„~,~--'·JI.- „;r::;;--
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Në fondin e hartave "··-· ' •·

të antikuarit
ruhen harta me shtyp
(riprodhime incizimesh në bakër), botime
të vjetra me vlerë të hartografëve të
shquareuropianë, nga shekujt XV-XVIII.
Është fond burimor për studimet historike,
etnografike, gjuhësore, gjeologjike etj. të
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Shqipërisë dhe, më gjerë, të Ballkanit.

Në fondin e albano-balkanologjisë
ruhen të gjitha botimet shqipe, si dhe ato
të huaja, që flasin për Shqipërinë, shqiptarët dhe popujt e ndryshëm të Ballkanit,
që trajtojnë historinë, gjuhën, folklorin,
kulturën e tyre. Sot qendra e studimeve
albanologjike është përqendruar në shtetin
shqiptar dhe literatura bazë për këto
studime ndodhet në këtë bibliotekë.

Pasurimi dhe zhvillimi i
koleksioneve
Koleksionet e bibliotekës pasurohen
nëpërmjet ligjit të ekzemplarit të dety-

ruar, shkëmbimit, dhuratave dhe blerjeve.
Politika e pasurimit të BKSh është
drejtuar kryesisht në sigurimin e plotësisë
së arkivit të botimeve shqip.
Drejtim tjetër i politikës së pasurimit
është njohja e botimeve me karakter albanologjik kudo në botë dhe gjetja e rrugëve
e mundësive për sigurimin e tyre. Në sajë
të marrëdhënieve
të shkëmbimit
me
biblioteka të vendeve të ndryshme, BK
është pasuruar me materiale me vlerë për
fondin e albanologjisë.
Duke pasur
parasysh dhe natyrën universale të BKSh,
ajo përpiqet të sigurojë botime nga të gjitha
degët e diturisë të karakterit referativ e
informativ dhe që janë me interes për një
numër sa më të madh përdoruesish.
Sa i përket raportit midis gjuhëve të
literaturës së huaj, deri në vitet '70 zotëronte gjuha ruse, ndërsa më pas shpërndarja ka ardhur duke u përpjesëtuar në

mënyrë më racionale, drejt zotërimit të
gjuhëve perëndimore: anglisht, frëngjisht,
gjermanisht etj.

Marrëdhëniet
ndërkombëtare
Nëpërmjet Sektorit të Marrëdhënieve
Ndërkombëtare e Publike BKSh mban
dhe kryen marrëdhënie dy- dhe shumëpalëshe me bibliotekat dhe institucionet e
tjera homologe,
si dhe punon për
anëtarësimet dhe pjesëmarrjet e veta në
veprimtaritë e organizatave ndërkombëtare. Pas ndryshimeve demokratike në
Shqipëri ('90), BKSh është anëtarësuar në
IFLA, CENL, CDNL, SEENL, GABRIEL,
ELAG etj. Mbështetur në marrëveshjet dy
dhe shumëpalëshe, si dhe në anëtarësimet
ndërkombëtare enë lidhjet tradicionale me
institucione dhe biblioteka të tjera, BKSh
përpiqet të ketë më shumë dhe më mirë
bashkëpunime shkëmbim me vende të tjera.
Kontaktet e drejtpërdrejta kanë ardhur duke
u çmuar gjithnjë më shumë, mbasi ato hapin
dhe krijojnë mundësi të reja për të gjitha
palët.

Klasifikimi & katalog imi
Riorganizimi i fondeve në vitet e para
pas Luftës Il-të Botërore,
njohja e
regullave unike të përshkrimit
dhe e
tabelave të klasifikimit, diktoi ripunimin e
të gjithë literaturës
dhe krijimin e
skedarëve
alfabetikë
e sistematikë.
Klasifikimi dhjetor universal (KDU) u vu
në zbatim në vitin 1964 dhe vazhdon të
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përdoret duke ndjekur të gjitha plotësimet
e ndryshimet që i bëhen sistemit nga
Federata Ndërkombëtare e Dokumentacionit (FID). KDU është sistemi që aktualisht përdoret në të gjithë rrjetin e bibliotekave në Shqipëri.
Standardet ndërkombëtare të përshkrimit bibliografik (ISBD) dhe rregullat
anglo-amerikane të katalogimit (AACR2),
BKSh i vuri në zbatim në vitin 1989. Katalogimi lëndor i literaturës ka filluar në
vitin 1995, pas hartimit nga specialistët e
BKSh të Treguesit të Emërtimeve Lëndore në gjuhën shqipe.
Sot BKSh ka një rrjet të gjerë skedarësh
alfabetikë, sistematikë e lëndorë për të
gjitha llojet e literaturës, si dhe kronologjik
e gjeografik për një pjesë të tyre.

Automatizimi
Në vitin l994 në BKSh u instalua
programi CDS/ISIS, siguruar falas nga
UNESCO dhe filloi katalogimi në një
sistem të automatizuar i hyrjeve të reja
(libra). Ky vit shënon fillimet e krijimit të
skedarit elektronik.
Tanimë është krijuar baza e të dhënave
për botimet shqiptare dhe të huaja, e
disertacioneve
shkencore,
si edhe e
artikujve të periodikut shqiptare të huaj.
Realizimi i plotë i projektit të automatizimit
u mundësua në sajë të mbështetjes
financiare të fondacionit SOROS, PNUDit dhe të qeverisë shqiptare. BKSh ka instaluar një sistem të ri të integruar
bibliotekar; ky është sistemi ADLIB.
Instalimi i Internetit, që.prej vitit 1998,
ka bërë të mundur komunikimin me botën
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duke realizuar një informacion të shpejtë,
të saktë e të larmishëm. Së afërmi, nëpërmjet Internetit BKSh do të realizojë vënien
në shfrytëzim të vlerave të rralla duke e
bërë kështu informacionin të akcesueshëm
për lexuesin shqiptare të huaj.

Botimet
BKSh boton periodikisht, që nga viti
1959, Bibliografinë Kombëtare të Librit
që botohet në Republikën e Shqipërisë
dhe, që nga viti 1961, atë të Artikujve të
Periodikut Shqip. Fillimi relativisht vonë
i veprimtarisë së organizuar bibliografike,
ka diktuar nevojën e përgatitjes
së
bibliografive retrospektive si për librin
ashtu dhe për artikujt e periodikut. Një
pjesë e këtyre bibliografi ve janë botuar dhe
disa të tjera janë në proces. Punohet për

Bibliografinë Retrospektive të Librit
Shqip të viteve (1555-1958), që përfshin
botimet nga libri i parë në gjuhën shqipe
deri në fillimin e botimit të Bibliografisë
Kombëtare të Librit Shqip.
Botim i rëndësishëm bibliografik është
ai i Librit Shqip të Botuar Jashtë Shqipërisë, i cila ka filluar të realizohet nga
viti l 98 l dhe vijon periodikisht. Prej vitit
1969, BKSh merr pjesë në botimin bibliografik të UNESCO-s Index Trans-lationum, ku paraqiten dhe përkthimet që botohen në Shqipëri.
Si qendër e ruajtjes dhe e shfrytëzimit
të literaturës albanologjike, BKSh nga viti
1971 boton Hyrjet e reja alb ano-

balkanolog]i në BKSh.
Me specifikë

të veçantë është seria
që njeh

Alb anic a (shqip-anglisht),

studiuesit me fondin albanologjik. Vëllimi
i parë i saj përfshin libra të botuar në
shekujt XV-XVIII, ndërsa i dyti botime të
viteve 1800-1849. Janë në procesin e përgatitjes vëllimet në vazhdim.
Paraqet vlerë edhe seria bibliografike

Autorë të huaj për Shqipërinë dhe
shqiptarë I,/!, ku paraqiten veprat e
autorëve italianë (I) dhe francezë (II) që
trajtojnë problemet e historisë, gjeografisë,
etnografisë, kulturës shqiptare që prej
shek. XIV e deri në ditët e sotme.
BKSh ka organin e saj profesional

BIBLIOTHECAE.
Përgatit dhe boton tekste dhe manuale
në ndihmë të bibliotekave të vendit.

Shërbimi për publikun
Numëron çdo vit rreth 7.000 anëtarë
dhe 90.000 frekuentues. Qarkullon mbi
100.000 materiale bibliotekare në vit.
Është e hapur për lexuesit nga e hëna në
të premte prej orës 08°0 deri 20°0 dhe të
shtunën e të dielën prej orës 08.00 deri në
orën 14.00. Lexuesit mund të huazojnë
materiale ose t'i shfrytëzojnë ato në sallat
e leximit. Ka dy pika të huazimit të literaturës (në ndërtesën
kryesore
dhe
"aneksin" e vjetër) dhe pesë salla leximi.
Të gjitha sallat kanë fond ndihmës me
fjalorë, enciklopedie materiale të tjera referati ve sipas profilit të tyre.
Materialet me vlerë të veçantë (arkiv,
antikuar, dorëshkrime etj.) shërbehen në
sallën e leximit të posaçme për to.
Dy sallat e leximit të shtypit periodik
(korent dhe retrospektiv) janë me fonde
të hapura. Lexuesit gjejnë në këto salla
edhe informacion në CD-ROM për fusha

të ndryshme të shkencave.
Në ndihmë të lexuesve është zyra e
informacionit, punonjësit e së cilës i orientojnë ata në gjithë aparatin informativ
(skedarë, botime bibliografike, materiale
referuese, INTERNET , katalog elektronik etj.).
Vend të veçantë në veprimtarinë
e
BKSh, sidomos pas viteve '90, zënë marrëdhëniet me publikun. Ajo organizon
kolokuiume shkencore kombëtare e ndërkombëtare,
ekspozita,
promovime
botimesh
me rëndësi
kombëtare,
konferenca me albano-balkanologë
të
ftuar nga jashtë etj.

Mirëmbajtja
restaurimi

dhe

Gjendjen e materialeve bibliotekare,
seleksionimin e atyre të dëmtuara dhe
restaurimin e tyre e kryen një sektor i
ngarkuar me këtë detyrë. Vjetërsia e materialeve dhe kushtet jo të përshtatshme
të mikroklimës në mjediset e fondeve
kërkojnë kujdes të vazhdueshëm
në
trajtimin e këtyre materialeve. Duke qenë
qendra e vetme restauruese në vend e
materialeve të tilla, BKSh kryen shërbime
dhe për materiale me vlerë të veçantë që
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gjenden në bibliotekat

e tjera të vendit.

Arsimimi dhe kualifikimi i
vazhdueshëm profesional
B KSh është qendra

e vetme

e

përgatitjes profesionale të punonjësve
të bibliotekave të vendit dhe e studimeve
në fushëne bibl iorekonornisëe të informacionit bibliotekar. Nga viti 1969ajo organizon rregullisht një kurs dyvjeçar për aftësimin profesional, i cili ështëi vetmi në vend
përdhëniene njohurivebibliotekareetëinfor-

macionit. Programi i këtij kursi rishikohet
herë pas here me qëllim që të përfshihen
në të zhvillimet e bibliotekonornisë.
Duke patur parasysh zbatimin e
teknologjisë sëinformacionit në bibliotekat
e sotme. si dhe zhvillimet e përgjithshme
aktuale të bibiotekonomisë. që prej vitit
1999 BK.Sh ka ngritur Qendrën e
Trajnimit Bibliotekar, të mbështetur edhe
nga Fondacioni SOROS. Programi i kësaj
Qendre përfshin kurse trajnimi për
punonjësit e tërë sistemit të bibliotekave
të vendit.

THE NATIONAL LIBRARY OF ALBANIA IN THE 80-ANNIVERSARY
The National Library oj Albania. as the first stare institution, public and late. 11:as
founded bythe Albonian government's decision in 1920. 1922 is held as its inaugurotion dare.
Located in Tirana, it is currently the 111ai11
librarv institution oj the country and an
important study-researcn scientific center. The NLA has the status oj a cultural institutlon oj national importance. 11 is its duty to col/ecr and safeguard the written cultural
heritage oj the Albanian people. lt has both a scientific and a public characrer. /1 is:
center oj the deposition and safeguarding oj the Albanian publications; country s 111ai11
bib/iographic center; the study center i11 the jie/d oj library & information. science as
well as bibliography: centerfor librarian s education and continual professional trainingfor all the country; center of preserving and safeguarding all publications oj A/ba110Balkanological character; ISBN agency [or Albanian publications; center oj CIP (cataloguing in publication for books published within Albania).
·
The NLA collections count in its stacks about I mi/Lionitems (books, periodicals. maps,
atlases, microfilms and other library materials).
The archive collections, the antiquary, manuscripts, maps as well as the A/ba110Balkanological collections constitute assets oj great value for the treasure oj the 11ational culture and as such, oj the European one.
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Nji përgjegje

revistës

"Drita"

të Tiranës

Themelimi i
Bibljothekës
Kombëtare
I/ushti i parë i njij

historije
~sht
vërtetsija, d.m.th. ai
që merr në dorë të shkruejë
nji histori, lipset të ketë para
sysh të vërtetën, t'i paraqesë
sendet ashtu sikurse janë, pa
bishtnime e pa shtrembnime, por
tue u mbështetë në fakte të
kontrollueme e të dokumentueme, të nxjerruna nga
gurrat përkatse, qi, ndër të tjera, mund të jenë
përmendoret, gojdhanat, aktet e arkivavet, por
edhe dishmitarët të cilvet mund t'u nxihet besë.
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Kushti i parë i njij historije asht vërtetsija,
d.m.th. ai që merr në dorë të shkruejë nji
histori, lipset të ketë para sysh të vërtetën,
t'i paraqesë sendet ashtu sikurse janë, pa
bishtnime e pa shtrembnime, por tue u
mbështetë në fakte të kontrollueme e të
dokumentueme, të nxjerruna nga gurrat
përkatse, qi, ndër të tjera, mund të jenë
përmendoret, gojdhanat, aktet e arkiva vet,
por edhe dishmitarët të cilvet mund t'u
nxihet besë.
Kushti i dytë, jo ma pak i randësishëm
se i pari, asht pa-ansija, d.m.th. duhet të
parashtrohen ngjarjet pa i mbajtë pajë kuj,
pa marrë anën e njënit apo të tjetrit;
historishkruesi nuk lipset të jetë i shtymë
nga mënija, nga urrejtja, nga partia apo
nga interesa.
Shtypi i Shqipnis së sotme i përbuzë këto
parime, i parashtron ngjarjet ashtu si i a
kërkon interesa, tue i bishtnue së vërtetës,
tue e shtrembnue, apo dhe tue heshtë ato
pika qi nuk i bijnë për shtat. Shkruesit e
atjeshëm, të gjith pa përjashtim, në çdo fushë,
në daç historike, në daç letrare, janë gjithnji
të shtymë nga paramendimet politike, nga
mënija qi ushqejnë për njënin a për tjetrin,
tue mohue meritime, tue përçmue vlefta, tue
sjellë ujin në mulli të vet.
Ndër këto ditë na ra në dorë, mbas njij
vjeti të botimit, numri 8 ( 113) i së
përjavëshmes tiranase "Drita" i ditës 24
shkurt 1963. Në faqen e parë të kësaj reviste shofim lajmin e njij mbledhjeje kushtue
40 vjetorit (sic) të krijimit të Bibljothekës
kombtare. Nxjerrim nga ky artikull se data
e themelimit të Bibljothekës në fjalë na
paska qënë vjeti 1923 dhe se drejtori i parë
i saj na paska qënë Sotir Kolea. Na qi
kemi qënë në krye të punvet dhe dishmitarë
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të kësaj ngjarjeje
së randësishme,
i
përgënjeshtrojmë me fakte në dorë këto
pohime të pathemelta. Për ndriçimin e
lexuesvet të "Shejzavet" por edhe për hir
të së vërtetës, duem të bajmë në pak fjalë
historinë e themelimit të këtij instituti
kulturuer të vendit t'onë, tue u a mveshë
meritimin atyne qi u përket.
Më 11 mars l 920 ushtri ja franceze, me
në krye gjeneralin Bardi de Fortou, e la
Shkodrën, qi e pat mbajtë nën sundim qysh
prej vjetit 1918, atëhere kur Austriakët
patën qenë tërhjekë nga qyteti. Po atë ditë
mbasdreke krejt populli i Shkodrës, me të
madh e me të vogël i pri më nga Su lço Beg
Bushati dhe Shuk Serreqi, i doli para te Ura
e Bahçallekut, nën rrënojat e Kishës së
Zojës së Këshillit të Mirë Ahrnet Zogut, i
cili, si ministër i Punvet të Mbrendëshme,
n'ernnin e Qeveris së Tiranës, mori në dorzim qytetin për t'a bashkue me trupin eAtdheut ( 1). I nënëshkruemi aso kohe vepronte si mise sekretar i Komisis Letrare, e
cila i kishte pasë vu themelet, nën drejtimin
e Luigj Gurakuqit, njij Bibljotheke albanologjike tue mbledhë veprat ma në shej
t'albanologjis. Në nji pjekje qi pat me Zogun, u poq mendimi për t'a shpërngulë në
Tiranë bibljothekën e Komisis. Nuk vonoi
shumë dhe ministri i atëherëshëm, Sotir Peci
(2), me shkresë zyrtare, përcjellë me dy
gisht letër private, i lutej të nënëshkruemit
të gjente mënyrën për të sjellë në kryeqytet
të gjitha orendit dhe arkivin e ish-drejtoris
së përgjithëshme t' arsimit, e cila kishte
pas veprue në Shkodër gjatë pushtimit
austriak nën kryesinë e Luigj Gurakuqit,
ashtu edhe bibljothekën e Komisis Letrare.
Aso kohe mjete e transportit ishin të pakta
e të pamjaftueshme; udhëtimi i njerzvet për

në Tiranë bahej me karrocë e zgjaste tri
ditë të mira. Nuk mbetej rrugë veç ajo e
dedit, por edhe kjo me shum pengime. Zu na
me qira nji barkë të madhe me vela
Ulqinakësh, e, nëpër Bunë e gjatë bregut
t' Adriatikut, mbas tri ditësh e mbas tri
netësh, mërrijta në Durrës. Prefekti i këtij
qyteti,
Rexhep Jella, u kujdesue për
dërgimin e plaçka vet në Tiranë në ministrin
e arsimit, e cila i kishte zyrat e veta në nji
nga shtëpijat e Selim Stërmasit në Rrugën
e Postës. Ishte kjo nji shtëpi katër kthinash
të vogla sa me t'u marrë fryma, me dritore
si biruca qi lëshoj shin dritë sa mos me thye
qafën, me pak orendi, edhe këto të
vjetrueme; në këto oda punojshin katër pesë nëpunës: nji sekretar, nji protokolist,
nji arkivist, nji shërbtuer e nji ... ministër.
Në njënën nga këto oda u vendosën raftat
me librat e sjellun nga Shkodra; këta qenë
nisërza (fillimi) e asaj qi ma vonë muer
emnin "Bibljotheka Kombtare'', qi do t'i
hapte dyert në 28 nanduer l 922.
Mbas Sotir Pecit u zgjodh ministër i
arsimit
Rexhep
Mitrovica,
njeri I
vullndetshëm, përparimdashës, me pamje
të largta dhe nisjatuer punësh të dobishme.
Në kohën e tij ministria e arsimit u shpërngul
nga shtëpija e Selim Stërrnasit, e padejë
për nji ministri, në shtëpinëeAbdi Toptanit,
në Rrugën Pjetër Bogdani, e cila më vonë
pat qenë ble nga Viansone, që e shëndrroi
në bujtinë me "Hotel Continental". Shtëpija
ishte e gjanë, me shumë oda, me nji
kopësht të madh përpara. Në pjesën

përdhese ishte nji salon i madh nga ana e
rrugës;
këtu u vendosën
librat e
Bibljothekës s'arsimit, e cila kishte ardhë
tue u pasunue me botime të ndryshme të
bleme apo të dhurume; kujdesin e saje pat
i nënëshkruemi, derisa kjo me 28 nanduer
l 922 u përurue e mori emrin "B ibljotheka
Kombëtare". Në ket përurim morrën pjesë
të gjitha aktoritetet e vendit, tue fillue te
ministrat, prefekti, kryetari i bashkis dhe
nji shumicëe madhe populli. Fjalimin e rasës
e mbajti ministri i arsimit, Rexhep Mitrovica
e, fill mbas tij, foli shkruesi i këtyne rradhve
tue theksue randësin e bibljothekavet për
kulturën e popullit. Drejtimi i bibljothekës
m'u ngarkue mue përkohësisht derisa u
emnue si drejtuer Visko Babatasi.
Prej sa u tha ma sipër, del në shesh se
Bibljotheka pat qenë themelue në vjetin
l 922 e jo në vjetin l 923, se drejtori i parë
definitiv ka qenë Babatasi ejo Sotir Kolea
si don me thanë revista "Drita". Kolea e
ka marrë në dorë drejtimin e saj ma vonë
kur kjo pat qenë shpërngulë në shtëpinë e
Toptanit në Rrugën Pjetër Bogdani, pranë
njij pjese së Shkollës Teknike Amerikane.
Me këtë nuk duem me thanë se qeverija e
Tiranës ka veprue ligësht tue e dekorue
Koten me urdhnin e punës së klasës së
parë, por jo si drejtuer i parë i Bibljothekës,
por si puntuer i zellshëm qi i ka vu themele
të shëndoshta këtij instituti kulturuer, i cili
sot, sikurse po na tregon revista "Drita"
ka420 000 vëllime (numër i rrumbullakët).

Marrë nga "Shejzat", Romë, 1964

1. Qeveria e Tiranës u formue me 30. I. 1920 me këta ministra: kryemin: Sulej man Del vina; i drejtësis:
Hoxha Kadriu; i jashtëm: Mehmet Konica; i mbrendëshëm: Ahmet Zogu; i financa vet: Ndoc Çoba;
i arsimit: Serir Peci; i luftës: Riza Kolonja.
2. Sotir Peci qe dy herë ministër i arsimit: a) prej 30.1. 1920 deri më 14 nanduer t'atij vjeti dhe b) prej
11.Yll. 1921 deri me 16.X. t'atij vjeti.
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On the 80th anniversary occasion, the president of the Republic oj Albania
Mr. Alfred Moisiu accorded to the National Library of Albania the tille
"Honor of the Nation".
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Bibliotekës Kombëtare
për 80-vjetor
i jepet titulli
"Nderi i Kombit"
iblioteka Kombëtare festoi në dhjetor
të vitit 2002 80-vjetorin e përurimit të
saj. Në këtë ditë të shënuar për të, ajo afroi
në mjedisete saj personalitetetë kulturës,artit,
shkencës dhe artit, lexues, ish-punonjës të
saj, përfaqësues të medias etj.
Veprimtari në e nderuan: kryetari i
Parlamentit Shqiptar z: Servet Pëllumbi,
Ministrjae Kulturës, Rinisëdhe Sporteve znj.
Arta Dade, përfaqësues të Presidencës, të
trupit diplomatik të akredituar në Shqipëri etj.
Fjalën e hapjes e mbajti drejtori i saj, Dr.
Aure!Plasari.Veprimtarinëepërshëndeti znj.
Arta Dade.
Presidenti i Republikës z. Alfred Moisiu
nderoiBibliotekënKombëtarenë 80-vjetorme
titulline lartë"Nderi i Kombit".
Në këtë ceremoni u dhanë çmime edhe
për punonjës të BK dhe disa personalitete që
kanë kontribuarnë ecurinëe këtij institucioni.
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KARL GURAKUQI
(1895 - 1971)
U lind në Shkodër më 24 mars 1895
dhe vdiq në Bressanone (Itali) më 6 dhjetor
1971. Mbasi kreu disa vite shkollimi në
Kolegjën Saveriane të qytetit të lindjes,
kreu maturën klasike në Salzburg dhe
studimet e larta në Universitetin Filozofik
të Gracit (Austri). Që prej kthimit në
atdhe, më l 917, deri sa u mërgua më 1944,
kontribuoi dukshëm në fushën e arsimit,
që nga mësimdhënia
deri në organet
drejtuese, me ndihmesë të veçantë në
përgatitjen e teksteve shkollorë.
Sekretar i Komisisë Letrare Shqipe
( 1917), konkretizoi nismën e mbledhjes
dhe ruajtjes së një biblioteke albanologjike
e cila, me kujdesin e tij, u bë bërthamë e
Bibliotekës Kombëtare. Me sjelljen e këtij
fondi në Tiranë, pranë Ministrisë
së
Arsimit, iu ngarkua detyra e përkohëshme
e drejtimit të saj. Me këtë funksion
organizoi
përurimin
e Bibliotekës

Kombëtare (28 nëntor 1922) dhe drejtimin
deri në emërimin definitiv të drejtorit të ri.
Është, gjithashtu, autor i një publicistike
të gjerë me tematikë të lakmueshme. Në
fushën e përkthimeve, solli kontribute me
vlerë në fushën e shqipërimit të literaturës
albanologjike. Si leksikograf dhe mbledhës
e përpunues i folklorit shqip ka merita të
veçanta që prej hartimit të një skedari
voluminoz të Fjalorit të Shqipes për
Akademinë Austriake të Shkencave dhe
deri tek hartimi i disa vëllimeve të korpusit
folklorik "Visaret e kombit". Në Itali vijoi
punën mësimore e shkencore si pedagog
i shqipes pranë Katedrës Albanologjike të
Universitetit të Palermos, ku bashkëthemeloi Qendrën e Studimeve Shqiptare. Së
bashku me E. Koliqin dhe M. Camajn deri
në fund të jetës drejtoi revistën e njohur
"Shejzat".

(M. Gjinaj)
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