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Rrjeti
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[)iblioteka, duke qenë në vetvete
Dnjë koleksion librash,
periodikësh, mikrofilmash, baza të
dhënash apo mediash të ndryshme,
përbën një institucion të rëndësishëm
kulturor në shërbim të shoqërisë dhe një
nga pjesët më vitale të sistemit botëror të
komunikimit dhe edukimit.
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Gjithë llojet e bibliotekave që ofrojnë
shërbime në vendin tonë përbëjnë rrjetin
kombëtar bibliotekar.
Në këtë sistem informacioni bibliotekat
luajnë një rol të rëndësishëm si porta drejt
dijes, mendimit dhe kulturës, duke ofruar
mbështetje për vendimmarrje të pavarur,
zhvillim kulturor, studim dhe të mësuar gjatë
gjithë jetës për individë e grupe njerëzish.
Bibliotekat dhe shërbimet informuese japin
ndihmesën e tyre në zhvillimin dhe zbatimin
e lirisë intelektuale si dhe ndihmojnë në
mbrojtjen e vlerave demokratike dhe të
drejtave civile universale. Ato u ofrojnë
përdoruesve të këtyre institucioneve akces
në burimet dhe shërbimet përkatëse pa
kufizime dhe duke kundërshtuar çdo formë
të censurës. Duke reflektuar diversitetin e
shoqërisë.zgjedhja
dhe vënia në përdorim
e materialeve dhe shërbimeve bibliotekare
drejtohet nga konsiderata profesionale dhe
jo nga pikëpamje politike, morale e fetare.
Si të tilla, bibliotekat tona mundësojnë
përdorimin e materialeve, mjeteve dhe
shërbimeve në mënyrë të barabartë për të
gjithë përdoruesit, duke mos lejuar asnjë
diskriminim për asnjë arsye që ka të bëjë
me racën, origjinën kombëtare ose etnike,
gjininë, moshën, paaftësinë, besimin fetar
apo bindjet politike.
Organizimi dhe funksionimi i bibtiotekave
në Republikën e Shqipërisë janë tashmë të
mbështetura ligjërisht. Siç është e njohur,
në shkurt të vitit 2000 Kuvendi i Shqipërisë
ka miratuar ligjin nr. 8576 "Për Bibliotekat
në Republikën e Shqipërisë". Madje një kre
i veçantë i këtij ligji, e konkretisht ai VI me
titull "Llojet e bibliotekave", përcakton konkretisht llojet e bibliotekave që përbëjnë
rrjetin kombëtar të bibliotekave. Ky ligje

shtrin veprimin e vet në të gjithë rrjetin e
bibliotekave që ndodhen në territorin e
vendit tonë, pavarësisht nga forma e pronës
dhe përkatësia institucionale, domethënë
nga organi që e ka në varësi bibliotekën.
Veprimtaria
e rrjetit të biblioteka ve
realizohet nëpërmjet:

•
•

•

•

përpunimit standard të materialeve
bibliotekare;
përgatitjes dhe shpërndarjes së
informacionit bibliotekar-bibliografik;
krijimit dhe mirëmbajtjes së katalogëve përmbledhës
të pasurisë
bibliotekare kombëtare dhe asaj të
huaj;
shkëmbimit dhe huazimit ndërbibliotekar.

Bibliotekat, bazuar në funksionet,
veprimtarinë dhe varësinë e tyre, pra
organit që i ka në varësi, që i financon dhe
ushtron kontroll për përdorimin e fondeve
të dhëna për to, klasifikohen si më poshtë:
+
+
+
+
+

Biblioteka Kombëtare;
Biblioteka publike të bashkive e
komunave;
Biblioteka të veçanta ose speciale;
Biblioteka
universitare
e të
shkollave të larta;
Biblioteka shkollore.

Ministria e Kulturës,Rinisë dhe Sporteve
(më tej MKRS) harton dhe ndjek zbatimin
e strategjisë dhe politikave të zhvillimit në
fushën e bibliotekave, në përputhje me
politikën kulturore të shtetit shqiptar. Ajo
orienton dhe mbikqyr veprimtarinë

profesionale në të gjithë rrjetin bibliotekar
të vendit. Në këtë kuadër rregullat,
udhëzimet dhe urdhëresat që nxjerr kjo
ministri janë të detyrueshme për të gjithë
rrjetin e bibliotekave
të vendit. Kjo
"udhëheqje profesionale", nëse mund të
shprehemi kështu, duhet kuptuare zbatuar
mirë, veçanërisht në bibliotekat e veçanta
ose speciale, të universiteteve e shkollave
të larta dhe ato shkollore. Këto, në këtë

periudhë të vështirë tranziti ve për shkak të
kalimit të tyre nga varësia tradicionale e
MKRS në varësi të organit që e ka tani
nën administrim bibliotekën, që e financon
dhe ushtron kontroll për përdorimin e
fondeve të dhëna për të, duhet të
azhurnohen më mirë nga MKRS dhe nga
ana tjetër, ata vetë kërkohet ta njohin më
mirë këtë "udhëheqje profesionale".
Amendamentet e ligjit "Për bibliotekat në
Republikën e Shqipërisë", që priten të
miratohen në Kuvendin e Shqipërisë, me
siguri, që do të sjellin një realitet tjetër, më
normal dhe në përputhje me kuadrin ligjor.
E shohim të udhës që më poshtë të
përvijojmëdisa nga veçoritëe përgjithshme
të rrjetit kombëtar të bibliotekave, duke u
ndalur kryesishtnë funksionet,veprimtarinë
dhe varësinë e bibliotekave.

Biblioteka Kombëtare
Biblioteka Kombëtare është insitutucioni
bibliotekar kryesor i vendit dhe njëherësh
qendër studimore shkencore. E themeluar
që në IO dhjetor të vitit 1920dhe e përuruar
më 1922, ajo është biblioteka kryesore e
vendit tonë. Me rastin e 80-vjetorit të
krijimit të saj Presidenti i Republikës i dha
titullin e lartë "Nderi i kombit".
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Biblioteka Kombëtare financohet nga
shteti. Organizimi dhe funksionimi i saj
bëhet nën autoritetin e MKRS. Biblioteka
Kombëtare ruan në fondin e saj materiale
të ndryshme, duke filluar që nga dorëshkrimet e deri te mediat moderne. Si e tillë,
kjo bibliotekë ka një sërë funksionesh.
Është institucioni depozitues i kopjes së
detyruar, ku përfshihen të gjitha llojet e
informacionit, pavarësisht formës së
regjistruar. Nëpërmjet kësaj kopjeje
sigurohet krijimi dhe pasurimi i arkivit
kombëtar me botime të formave të
ndryshme, hartimi dhe botimi i bibliografisë
kombëtare si dhe shfrytëzimi i botimeve të
depozituara.
Biblioteka
Kombëtare
grumbullon, pasuron, përpunon, ruan dhe
vë në shërbim të përdoruesve botimet në
gjuhën shqipe si dhe në gjuhë të huaj që
përmbajnë informacion për Shqipërinë,
kombin shqiptar dhe përbëjnë koleksionin
albano-balkanologjik.
Krahas kësaj
grumbullon, pasuron, përpunon, ruan dhe
vë në shërbim të përdoruesve koleksione
të literaturës botërore të karakterit të
përgjithshëm. Ndërkohë ajo është edhe
qendra e përgatitjes dhe e shërbimit të
informacionit bibliografik kombëtar. Në
këtë aspekt vlen të theksohet se këtu
kryhet kontrolli bibliografik, përgatitet dhe
botohet bibliografia kombëtare si edhe
bibliografi korrente e retrospektive të
llojeve të ndryshme. Kur flasim për
Bibliotekën Kombëtare kemi gjithmonë
parasysh qendrën kryesore të ruajtjes,
përpunimit dhe dhënies së informacionit
albano-balkanologjik.
Këtu kryhet
katalogimi i librave për botim. Detyrë tjetër
që ajo realizonështë formimi dhe kualifikimi
profesional
i punonjësve
të gjithë

bibliotekave të vendit. Në këtë mënyrë ajo
shërben si një qendër e studimeve në fushën
e bibliotekonomisë,
bibliografisë dhe të
shkencës së informacionit dhe punon për
zhvillimin e këtyre fushave. Njëkohësisht
Biblioteka
Kombëtare
është qendra
metodike për zbatimin e standardeve në tërë
veprimtarinë bibliotekare.
Nuk mund të lemë pa përmendur një
nga funksionet e rëndësishme
të saj si
qendër e restaurimit
të materialeve
bibliotekare, të cilat janë klasifikuar si
trashëgimi
kulturore
dokumentare.
Gjithashtu
që nga viti 1997 pranë
Bibliotekës Kombëtare është krijuar dhe
funksionon zyra e ISBN-së për botimet
shqip. Për të realizuar
pasurimin
e
koleksioneve
me vlerë kombëtare.
kjo
bibliotekë kryen blerje me fonde buxhetore
të vëna në dispozicion nga buxheti i shtetit.

Bibliotekat Publike
Biblioteka publike është një organizëm i
krijuar, mbështetur dhe financuar nga
komuniteti nëpërmjet qeverisjes lokale,
rajonale ose kombëtare. Ajo siguron hyrje
të lirë në dije dhe informacion, nëpërmjet
një sërë botimesh e shërbimesh, dhe ofron
shërbim të barabartë për anëtarët e
bashkësisë, pavarësisht nga raca, kombësia, mosha, besimi fetar, gjuha, aftësia,
gjendja ekonomike, punësimi dhe edukimi.
Si të tilla këto lloje bibliotekash janë
institucione kulturore dhe informuese që
nxisin të mësuarit, zgjerimin e dijeve dhe
interesin për lexim në rajonin ku ato
zhvillojnë veprimtarinë
e tyre. Pa
përmendur pasojat negative që rënduan

mbi këto biblioteka gjatë viteve '90, mund
të themi se aktualisht në bashkitë e
komunat tona funksionojnë
afro 50
biblioteka publike. .
Natyrisht, duke qenë institucione publike
ato mbështesin pjesëtarët e bashkësisë, së
cilës i shërbejnë, që të ushtrojnë të drejtat
e tyre demokratike dhe të luajnë rol aktiv
në shoqëri. Për të mundësuar një gjë të
tillë, duhet që bibliotekarët që shërbejnë në
to të njohin më së miri gjendjen dhe
zhvi 11imet sociale, ekonomi ke, ndryshimet
demografike, larminëe moshës dhe nivelin
e arsimit të përdoruesve. Krahas këtyre
duhet parur një informacion i detajuar edhe
për nevojat për punësim, edukime kulturë
të bashkësisë së cilës kjo bibliotekë i ofron
shërbimin esaj. Bibliotekat publike krijohen
në çdo bashki dhe komunë dhe janë në
varësi administrative
të organeve të
pushtetit vendor në rajonin e të cilave
zhvillojnëveprimtarinë.Shërbimi bibliotekar
për popullsinë e ndarjeve të veçanta
teni toriale sigurohet nga organet shtetërore
vendore nëjuridiksionin e të cilave atojanë.
Ato sigurojnë mjedisete bibliotekave sipas
normativave të shërbimit të lexuesve dhe
sasisë së koleksioneve, duke pasur parasysh
edhe mjetet e pajisjet për zhvillimin normal
të veprimtarisë bibliotekare. Menaxhimi i
bibliotekave publike bëhet nga drejtori, i cili
emërohet nga organet e pushtetit vendor
në varësi të të cilit është biblioteka, bazuar
në kriteret e përcaktuara nga MKRS. Duke
qenë se drejtimi dhe organizimi i bibliotekës
kërkon aftësi dhe përvojë pune, ai duhet të
jetë bibliotekar i formuar profesionalisht.
Në bashkëpunim me këshillin e bibliotekës,
të përbërë nga punonjës me përvojë të
bibliotekës dhe personalitete tëjetës sociale
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dhe kulturore të bashkësisë, drejtori përgatit
buxhetin vjetor dhe e dërgon atë në
pushtetin lokal për miratim. Përsa u përket
krijimit dhe shpërndarjes së bibliotekave
publike apo numrit të punonjësve të tyre,
këto caktohen
sipas normativave
të
hartuara nga MKRS në bashkëpunim me
Ministrinë e Pushtetit Vendor e të Decentralizimit. Kjo gjithmonë në varësi të
numrit të banorëve
që u shërbehet,
madhësisë së koleksioneve të librave dhe
shërbimeve që ajo kryen. Në koleksionet
e këtyre bibliotekave gjen literaturë të
karakterit të përgjithshëm
të të gjitha
fushave të diturisë në gjuhën shqipe dhe
në gjuhë të huaja si në formë të shtypur,
ashtu edhe elektronike. Por duhet theksuar
se përparësi në formimin dhe pasurimin e
këtyre koleksioneve kanë fushat për të cilat
ka më interes bashkësia përkatëse. Me
përparësi duhet të trajtohen sidomos
materialet që përhapin informacion me
burim pushtetin qendrore vendor. Ndërkaq
përhapet edhe çdo informacion tjetër me
karakter publik nga burime të tjera.
Materiali bibliotekar, që të interesuarit
mund të gjejnë pranë këtyre bibliotekave,
është me karakter historik, kulturor,
shkencor etj., që më së shumti ka lidhje
me tenitorin ku ato zhvillojnë veprimtarinë.
Shërbimet që biblioteka publike ofron janë
të shumta duke filluar nga huazime librash,
dhënie
materialesh
në mjediset
e
bibliotekës,
shërbime
informuese
tradicionale
dhe elektronike,
shërbim
lëvizës, veprimtari kulturore etj. Këto
shërbime u ofrohen të gjitha kategorive të
përdoruesve pa dallim, qofshin fëmijë, të
rinj, të rritur, persona me aftësi të kufizuar,
të sëmurë, minoritete gjuhësore, banorë të
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zonave të largëta ose pak të populluara etj.
Në varësi të koleksioneve, numrit të
përdoruesve
si dhe të shërbimeve
bibliotekare dhe informuese që kryejnë,
bibliotekat publike të bashkive do të
kategorizohen në dy nivele nga ana e
MKRS. Në këtë sistem bibliotekash, ato
të komunave përbëjnë kategorinë e tretë.
Duke u bazuar në ligjin "Mbi bibliotekat në
Republikën e Shqipërisë" së afërmi
MKRS, në bashkëpunim me Ministrinë e
Pushtetit Vendore të Decentralizimit, do
të caktojë në çdo prefekturë një bibliotekë,
e cila do të luajë rolin e bibliotekës qendrore
për bibliotekat e tjera të bashkive e
komunave të saj. Prej kësaj risie të ligjit të
sipërpërmendur dalin detyra mjaft të
rëndësishme për krijimin, funksionimin dhe
konsolidimin e bibliotekave qendrore.

Bibliotekat e veçanta ose
speciale
Këto bibliotekakrijohendhe funksionojnë
nën autoritetin e organeve qendrore të
dikastereve, Akademisë së Shkencave,
institucioneve kërkimore-shkencore,
institucioneve të kulturës, institucioneve
fetare, atyre ekonomike, shëndetësore,
sociale dhe edukative, të ushtrisë e rendit,
organizatave, fondacioneve, shoqatave,
firmave dhe kompanive të ndryshme. Ato
grumbullojnë, përpunojnë dhe shërbejnë
materiale bibliotekare dhe informacion
sipas kërkesave e nevojave të personave
fizikë e juridikë në varësi të të cilëve janë.
Drejtuesi dhe punonjësit emërohen nga
titullari i subjektit që ka në varësi
bibliotekën.

Në përgjithësi këto biblioteka janë me
fonde të hapura. Në Shqipëri ka rreth 100
biblioteka të tilla, pjesa më e madhe e të
cilave gjenden në Tiranë. Këto biblioteka
janë ngritur pas Luftës së Dytë Botërore,
kurse disa prej tyre kanë ekzistuar edhe para
saj. Biblioteka kryesore në këtë kategori
është ajo e Akademisë së Shkencave.

Bibliotekat e universiteteve
dhe shkollave të tjera të
larta
Biblioteka universitare është ajo që çdo
universitet krijon dhe vë në zbatim të
procesit mësimor. Kështu, çdo universitet
dhe shkollë tjetër e lartë krijon bibliotekën
e vet.
Historia e krijimit të tyre është e lidhur
me hapjen e shkollave të larta. Ato nuk
kanë karakterin universal të bibliotekave
publikedhe qëllimi i tyre është të plotësojnë
nevojat e studentëve dhe të pedagogëve
për materiale apo informacion në funksion
të programit mësimor. Kështu ato janë
tërësisht në shërbim të procesit mësimor,
edukativ, të formimit personal dhe të
veprimtarisë
shkencore
të këtyre
institucioneve. Ato u ofrojnë përdoruesve
të tyre një sërë shërbimesh duke nisur që
nga huazimi, informimi, shërbim interneti,
kërkim në rrjet (on-line) etj. Këto lloj
bibliotekash grumbullojnë, përpunojnë,
ruajnë dhe vënë në shërbim të përdoruesve
materiale bibliotekare në përshtatje me
kërkesat arsimore, shkencore dhe kulturore
të tyre. Në to gjithashtu sigurohet shërbim
falas për studentët, personelin mësimdhënëse administrativ si edhe për persona

të tjerë, në përputhje me rregulloren
bibliotekës.
Pjesë e rëndësishme
e
shërbimit është procesi i huazimit dhe
shkëmbimit ndërbibliotekar ndërkombëtar.
Kur fondet themelore të bibliotekave nuk
janë në gjendje të plotësojnë kërkesat e
anëtarëve të tyre, ato u drejtohen
bibliotekave të tjera brenda ose jashtë
vendit. Këtë procese ndihmon së tepërmi
krijimi idegëve të bibliotekave në fakultete
e departamente me miratimin e organit që
i ka në varësi. Vëmendje i kushtohet edhe
shërbimit të studentëve pasuniversitarë, për
të cilët krijohen shërbime të veçanta për të
lehtësuar studimin e tyre. Ndër më të
pasurat me literaturë në vendin tonë janë
biblioteka e Universitetit Politeknik dhe ajo
e Universitetit
"Luigj Gurakuqi" të
Shkodrës.

Bibliotekat e shkollave
Një proces i mirë mësimor dhe një
përgatitje e mirë e nxënësve nuk mund të
ketë kuptim pa një bibliotekë të organizuar
mirë dhe të pasur në shkollë. Në këtë
sistem bibliotekash bëjnë pjesë bibliotekat
e shkollave tetëvjeçare, të mesme të
përgjithshme dhe profesionale.
Konceptimi,
administrimi
dhe
bashkërendimi i veprimtarisë së bibliotekave
shkollore sigurohet nga Ministria e Arsimit
dhe Shkencës përmes drejtorive arsimore
në rrethe e bashki.
Bibliotekat e shkollave janë në shërbim
të realizimit të programeve mësimore dhe
edukative si edhe të formimit profesional
të punonjësve të arsimit. Në Shqipëri ka
rreth 2000 shkolla 8-vjeçare dhe 400 shkolla

të mesme, pjesë organike e secilës prej tyre
është edhe biblioteka. Aktualisht bibliotekat
e shkollave janë në procesin e riorganizimit.
Ato po pastrojnë koleksionin e tyre nga
literatura e vjetërsuare jashtë profilit dhe
po pasurohen edhe me literaturë në gjuhë
të huaj. Bibliotekat e shkollave administrohen nga mësuesit e ngarkuar të punojnë
me bibliotekën.
Nga sa u tha më lart, duhet mbajtur mirë
parasysh
nga të gjithë-ligjvënës,
vendimmarrës,
drejtues dhe punonjës
bibliotekash se veprimtaria e çdo biblioteke

duhet parë e lidhur ngushtë me punën e
bibliotekave të tjera në mënyrë që sistemi
kombëtar i tyre të funksionojë
dhe të
zhvillohet në mënyrë integrale. Kjo do të
thotë që dobësitë
apo
zhvillimet
e
bibliotekave të veçanta ndikojnë në mënyrë
të drejtpërdrejtë
në krejt sistemin
bibliotekar. Pra, të gjitha hallkat përbërëse
të këtij sistemi duhen trajtuar me kujdes
dhe përgjegjësi në qoftë se duam të kemi
një zh vi 11im bashkëkohor të bibliotekave të
vendit si dhe integrim të tyre në rrjedhat
europiane dhe më gjerë.

NATIONAL NETWORK OF UBRARIES
The national network of libraries is composed by the integrity of all libraries in the
Republic of Albania. In this inforntation system the libraries play an important role as
doors pushing towards the knowledge, thought and culture, offering support to the independent decision, cultural development, studying and lifelong learning far individuals
and social groups. Libraries and information services give thelr assistance in the development and application of intellectual freedom as well as in the protection of the democratic values and the universal civil rights.
They offer to their users access in the resources and respective services without limits and
reject every kind of the censure. Reflecting on the social diversity, the selection and the
use of the library materials and services are directed witb professiona/ considerations
and not witli political thoughts, moral and religious. Our libraries enable the use oj
tnaterials, tools and services equally far all the users, not /etting any debate related to
race, nationality, ethnicity, gendet; age, inabilities, religion or political views .
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dër materialet e fondit
Antikuar të hyra kohët e
fundit në Bibliotekën Kombëtare
është edhe riprodhimi i vëll. VII të
veprës madhore të Daniel Farlatit
. "Illyricum Sacrum".

Ndërsa një ekzemplar

i vëll.

l-

li të kësaj

vepre, në gjendje mjaft të dëmtuar, ruhet
në Bibliotekën e qytetit të Shkodrës (AI 25/
I B), vëll. Yll i saj, ai më i rëndësishmi i
përmbledhjes për historinë mesjetare të
Arbërisë, i mungonte fondit në fjalë të BK:
të dhëna të tërthorta thonë se në Shqipëri
duhet të kenë mbetur së paku dy
ekzemplarë të këtij vëllimi të sekuestruar:
një që i ka përkitur At Shtjefën Gjeçovit,
me autograf të tijin, dhe një që i përkiste
Lef Nosit, me autografin
përkatës.
Ekzemplari i futur në BK të Shqipërisë, që
vjen si riprodhim nga biblioteka vetjake e
At Daniel Gjeçajt (Romë), falë bujarisë së
klerikut kulturëdashës dhe si dhurim nga
At Zef Pllumi, mundëson tanimë të flitet
diçka më konkretisht për veprën dhe
autorin/autorët e saj.
Përmbledhja dokumentaro-historikel
"Iliriku i shenjtë" e zë fillin te një nga nismat
e papës Klementi XI. Kleriku me
prejardhje arbëre Gian Francesco Albani,1
qysh para se të bëhej papë, i qe vënë
mbledhjes së materialit për një histori
kishtare të Ilirikut. I penguar nga detyrat
kishtare, sidomos kur u bë Papë, iu desh ta
linte këtë punë, por pa e braktisur idenë.
Në fillim të papnimit të vet ai organizoi
Kuvendin e Pare teArbent ( 1703) dhe dha
urdhër që aktet e këtij Kuvendi të
përktheheshin
e botoheshin edhe në
"arbnishte". S31._për
historinë e "Ilirikut të
shenjtë", që tanimë nuk e kryente dot vetë,
Klementi XI vuri në punë historianin jezuit
Filip Riceputi (1667-1742), me prejardhje
d~te
apo ndoshta arbëre, i cili mori në
dorëzim nga Papa materialin e mbledhur
prej tij paraprakisht, projektin e hartimit të
veprës në fjalë si dhe ndihmën financiare
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për punën që duhej kryer.
At Riceputi i ra përgjatë bregut lindor të
Adriatikut me një anije venedikase, duke u
ndalur në të gjitha qendrat ku mund të kishte
material për punën e tij. Prej këtyre
qendrave bregdetare, mandej, dërgoheshin
misionarë të tjerë brenda vendit në kërkim
materialesh: dokumente, dorëshkrime,
informata, gjithçka që mund t'i shërbente
historisë së Ilirikut kishtar. Edhe nga Tivari
u dërguan misionarë për të mbledhur
materiale në qendrat kishtare të "Arbërisë
venedikase" dhe të "Arbërisë osmane",
qendra që u përgjigjën duke dërguar secila
pjesën e vet të ndihmës. At Riceputi hodhi
kështu një bazë dokumentare të veprës,
duke mbledhure renditur ato togje të mëdha
dokumentesh dorëshkrimore që përbënë
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më mbas të quajturën "Bibliotekë ilirike",
pjesë të të cilave ruhen ende sot në disa
prej bibliotekave të Venecias, në fonde të
ndryshme të Arkivit të Vatikanit, deri në
biblioteka private si ajo e familjes GaragninFanfogna në Itali etj.
Sa i përket "Arbërisë osmane", tregohet se një qerre e madhe e tërhequr me
qe, e ngarkuar me dorëshkrime, libra dhe
dokumente
historike,
si kapërceu
vështirësitë e baltrave të Zadrimës, u mbyt
"aksidentalisht" duke kaluar Drinin. Së toku
të treti e gjithë ngarkesa e çmuar. Sa
herë të kalosh ose rikalosh përduarsh
analet e historianëve kishtarë të ish-Ilirisë
dhe Arbërisë, nuk mund të mos të shfaqet
dhe rishfaqet vegimi i asaj qerreje
dokumentesh
humbur në mënyrë të
pandreqshme. "Aksidente" të tilla ngjan
sikur shpjegojnë
edhe se përse në
"Bibliotekën ilirike", hapërdarë sot në
fonde nga më të ndryshmet të bibliotekave
e arkivave të bregut fqinjë, dokumentet mbi
Arbërinë duken hera-herës të mangëta.
Për përftimin e "Bibliotekës ilirike"
bashkëpunoi
me At Riceputi-n edhe
ndihmësi i tij më i ri: At Farlati (I 690-1773).
Daniel Farlati kishtekryer studimet në Gorz
dhe më 1707 kishte hyrë në "Shoqërinë e
Jezuit" në Bolonjë. Si kishte dhënë disa vjet
mësim lëndët klasike në Kolegjin jezuit të
Bolonjës, më 1722 qe dorëzuar prift në
Romë, prej nga u dërgua në Padovë,
pikërisht për të ndihmuar në punën e tij At
Riceputi -n, i cili më 1722 e kishte ndërtuar
një prospectus të veprës. Për njëzet vjet
rresht të dy vijuan kërkimet e zellshme
nëpër biblioteka dhe arkiva të "Ilirikut të
vjetër". Mbas njëzet vjetsh pune të tillë,
kur qenë gati Martirologjia e Ilirikut dhe
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Jeta e Shën Pjetrit Orseol, si dy pjesë të
rëndësishme
të veprës, më 1742 At
Riceputi vdiq. Farlati mbeti i vetëm për të
vijuar punën vigane: lënda që ata tanimë
kishin mbledhur mbushte treqind vëllime të
dorëshkruara. Si bashkëpunëtor Farlati
zgjodhi atëherëAt Jakob Coleti -n, i cili do
të shfaqet si i tillë edhe në vëll. VII të
"Ilirikut të shenjtë".
Vëllimi i parë i veprës doli në Venedik
më 175 I. Ai përmbante historinë kishtare
të Salonës deri në shek. IV. Po. atë vit dilte
edhe vëll. II (një ekzemplar i të cilit ruhet
në Bibliotekën e Shkodrës), i cili paraqet
interes për historinë ilire të shqiptarëve me
tëdhënat historiko-kishtare përepiskopatat
e Shkodrës dhe të Drishtit, Kryeepiskopatën e Ohrisë, Metropolinë e Prevezës
dhe të Kosovës, Metropolinë e Durrësit,
episkopatat e Elbasanit, të Apolonisë, të
Amanties,
të Vlorës,
të Lezhës,
Metropolinë
e Janinës, episkopatat e
Gjirokastrës, të Drinopojës, të Himarës, të
Butrintit, të Artës etj. Jo më pak interes
paraqet vëll. II edhe nga të dhënat historikogjeografike dhe ekonomiko-shoqërore për
Ilirinë, fiset ilire dhe shtrirjen e tyre,
organizmat e parë mbretërorë të ilirëve,
Epirin nën Piron, luftërat iliro-rnaqedone,
Ilirikun nën Perandorinë
romane dhe
ndarjet e tij administrative, kalimin e tij nën
Bizant etj.
Ndërsa ndodhej në përgatitje për shtyp
vëll. V, më 1773 Daniel Farlati vdiste. Punën
për nxjerrjen në dritë të botimit të vëllimeve
V, VI, VII dhe VIII do ta përfundonte
Jakob Coleti.
"Iliriku i shenjtë" mbahet në përgjithësi
si një histori kishtare e Ilirisë në kuptimin e
gjerë të termit "Ilirik". Kurse vëllimi VII i

saj përbën pjesën më drejtpërsëdrejti në
interes të historisë mesjetare të Arbërisë.
Në të përshkruhen me të dhëna të përimta
Kisha e Duklës (Dioclea) dhe eTivarit me
ipeshkvijtë dhe kryeipeshkvijtë e tyre,
ipeshkvijtë shufraganë të Mitropolisë së
Tivarit dhe ipeshkvijtë arbër iarbanese seu.
albaneses}, mandej ipeshkvitë e Danjës,
të Drishtit, të Ulqinit, të Pultit të Madh dhe
atij të Vogël, të Sardës, të Sapës, të Shvacit,
Kryeipeshkvia
e Shkodrës, Kisha e
Durrësit me ipeshkvijtë dhe kryeipeshkvijtë
e saj, ipeshkvi të e Lezhës, të Apolonisë, të
Vlorës, të Bendës, të Priskës dhe të
Stefaniakës etj. Kjo histori "kishash",
dioqezash
dhe
ipeshkvish
dhe
kryeipeshkvish, është e ndërthurur e gjitha
me të dhëna historiko-gjeografike si dhe
ekonomiko-shoqërore për popullsitë që aty I
banonin.
Nëse i shtohet këtij vëll. Yll edhe një
pjesë nga vëll. VIII, pjesa në të cilën jepet
organizimi kishtar i Kosovës, atëherë panorama që shpaloset prej këtyre vëllimeve
të "Ilirikut të Shenjtë" mbulon një pjesë të
mirë të historisë mesjetare të Arbërisë.
Ky jetëshkrim i "Ilirikut të shenjtë" nuk
është sot histori për hir të historisë: af ka
riJë vlerë pragmatike. Puna e historianëve
kishtarë si Riceputi & Farlati & Coleti
përfshihej në kuadrin e një shkolle të
caktuar historike themeluar prej humanistit
të shquar të Rilindjes europiane Enea
Silvio de' Piccolomini ( 1458-1464), i njohur
ITTirysheedhe si papa Piu II: shkollë me
arritjet e veta të përgjithshme ende sot, por
padyshim edhe me mjaft kufizime, të
kapërcyera
tanimë prej shkollave
historiografike bashkëkohore. Pikërisht për
këtë arsye për shkollat historiografike

l

bashkëkohore ajo që tërheq vëmendjen në
mënyrë të posaçme, përtej vëllimeve të
"Ilirikut të shenjtë", i bie tëjetë "Biblioteka
ilirike" e Riceputit & Farlatit & Coletit:
togjet e stërmëdha të dokumentacionit prej
tyre grumbulluar.
Tejkapërcimi
i
shfrytëzimit përzgjedhës të atij dokumentacioni prej Riceputit & Farlatit & Coletit,
rileximi i tij dhe madje futjae tij së rishti në
përdorim, tanimë nga një këndvështrim
bashkëkohor, mund të përbëjnë një nga
sfidat edhe për historiografinë e sotme
shqiptare.
Shembull: vetëm në Kodikun Cicogna,
nr. 320 I,të bibliotekës së Muzeut Correr
në Venecie, ruhen së paku 76 fashikuj të
letrave me informata drejtuar Riceputit &
Fari atit & Coletit nga klerikë dalmatë dhe
arbër. Në një letër të Krypeshkvit të Tivarit,
të 5 qershorit 1798, drejtuar tanimë Coletit
mbi gjendjen e dioqezave tëArbërisë,jepen
të dhëna si këto: "Kryeipeshkvi i Durrësit\
në ditën e sotme nuk ka ndonjë kishë
shufragane, duke qenë të gjithë ipeshkvijtë
e Arbërisë, të Shkodrës, të Pultit, të Sapës
dhe të Lezhës shufraganë të Kishës
Metropolitane të Tivarit. Në Krujë nuk ka
sot asnjë katolik, që të ketë aty banesë të
ngulur, ndërsa në Durrës ka vetëm tri
shtëpi katolike. I gjithë Krishterimi i
Dioqezës së Durrësit thjeshtohet në banorë
të Maleve të Dioqezës, duke pasur shumë
pak syresh në fusha. Qeveria kohore (turke,
A.P.] e kësaj Dioqeze përfaqësohet prej
tre qeveritarësh, që janë Pashai i Shkodrës,
Pashai i Krujës dhe Komandanti i Ka vajës.
Alessio dhe Lissa janë një kishë .e njëjtë,
Ipeshkëv i së cilës është tani Imzot Nikollë
Malçi, ndërsa Kryeipeshkëv i Durrësit
është Imzot Tom Marinanji. Në Dioqezën

e Durrësit ka shumë grekë skizmatikë
[shqiptarë ortodoksë, A.P.] dhe vladika i
tyre, ose episkopi, qëndron më së shumti në
Elbasan". Në po atë kodik një letër tjetër, e
Frano Borgjit, Ipeshkëv i Shkodrës më 16
janar 1790, me lajme kërshërore për qytetin
e tij drejtuar po Coletit dhe mbetur në fondin
e Riceputit: "1648: këtë vit u shkuan
publikisht në hu disa klerikë misionarë dhe
një prift, të paditur se paskëshin shkëmbyer
' letra me italianë. 1691: më 15 korrik ditë e
diel u var prej Sulej man pashë Bushatit dom
Pa! Drançi, Vikar i Shkodrës dhe i zgjedhur
Ipeshkëv i saj. Po 1691: më 22 korrik
gjithashtu e diel nga i njëjti pasha u vardon
Anton Sadagri, Famullitar i Shkodrës[ ... ]
1698: më 2 shkurt u var prej turqve
shkodranë [shkodranë muslimanë, A.P.]
Imzot Anton Negri nga Sapa, Ipeshkëv i
Shkodrës".
Bashkëngjiten
edhe
mbishkrimet "që ndodhen në Kishën e Shën
Shirgjit të Bunës" etj.
Treshja e historianëve kishtarë Riceputi

&Farlati & Coleti ka mbetur me zë të madh
në burimet e historisë mesjetare të ishIlirisë dhe Arbërisë me "Ilirikun e shenjtë",
vepër që u kushtoi atyre punën e tri jetëve.
Duhet të ishte kjo diçka për të cilën ata të
kenë qenë gjithsesi të ndërgjegjshëm edhe
vetë: nuk mund të mos ishin të
ndërgjegjshëm që me "Ilirikun e shenjtë"
ia ngrinin vetes monumentin. Ajo për çfarë
ata nuk ka gjasa të kenë qenë të
ndërgjegjshëm është që të vijë një ditë kur
më e vyer se vepra e tyre e botuar të bëhet
diçka tjetër: ajo që quhet "Biblioteka ilirike"
e tyre, pjesa e ruajtur prej rreth treqind
vëllimeve dokumentesh të dorëshkruara, që
gjenden ende sot në biblioteka apo arkiva
të Vatikanit, Romës, Venecies etj. dhe që
presin të shtihen tanimë në punë - pse jo nga e para. Një përdorim i tillë ex princlpio
do të bënte, me siguri, që edhe histori të
trishtme si ajo e "qerres së madhe me qe"
mbytur baltërave të Zadrimës t'i mbeteshin
përfundimisht legjendës.

"ILL YRICUM SACRUM" OR "ILL YRIAN LIBRARY"?
The historical documentary collection "Illyricum Sacrum ", a work of several volumes
of Riceputi & Fdrlato & Coleto, has started bythe initiative of Albanian pope Clemens
Xl,for a collection of the materials to give a Ecclesiastical history of lllyria. Far its
compilation there were collected and listed plenty of documentary manuscripts that
composed then the so called "Illyrian Library", pan ofwhich are hold even today in
some of the libraries. The surpass of the selective use of that documentatlon, its over
reading and even its tuming back to be used now far a contemporary point of view it
might be ane of the challenges even for the historiography of Albania today.

Shënim i Redaksisë
Në numrin 312002 të revistës, në shkrimin e Dr. Aure/ Plasarit me tilli/i "Pa/ Pella: figura e një shkencëtari
autoritar ndër albanologët e shek. XX" if.35j39) paragrafi i parë gabimisht është përsëritur edhe në fund.
I kërkojmë ndjesë autorit dhe lexuesit.
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asi botoi librin e parë me temë
albanologjike Venecia dhe
Shqipëria: gjurmë të lidhjeve antike,
në italisht dhe shqip, Prof. Lucia Nadin,
me një përkushtim të mahnitshëm, bëri
një zbulim të madh: gjeti Statutin e
Shkodrës, që datohet si i gjysmës së parë të
shek. XIV dhe që ka funksionuar si një realitet
juridik deri më 1469.
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Ky Statut
botohet
në "Co rpu s
Statu tari o delle Venezie".
Statuti i
Shkodrës ka një rëndësi të posaçme për
të kuptuar diçka substanciale nga qyteti
i Shkodrës, i cili ka qenë në zotërimin
venedikas për shumë kohë. Libri i saj i
ri, titulluar në italisht Statuti di Scutari

della prima meta del secolo XJV con
le ad dirio ni fin o al i 469, ka në
kopertinën e vet një stemë të veçantë të
pikturuar, marrë nga dokumenti origjinal.
Stema ka një emblemë në formë skude,
që mban sipër një shqiponjë dykrenare
me kurora mbretërore mbi të dy kokët,
me një fushë blu, kurse në pjesën e
poshtme, në një fushë ngjyrë o kërr, janë
tre rozeta pesëfletëshe në ngjyrë të zezë.
Sipër stemës heraldike është figura enjë
shqiponje njëkokëshe me krahë hapur, me
sqepin gjithashtu të hapur, ku i dallohet
një gjuhë e kuqe e hollë. Në anën tjetër
është figura e një qeni, vizatuar qartë,
me një kockë në gojë, si një simbol
heraldik, që lidhet me idenë e besnikërisë.
Libri i Lucias ka 248 faqe, paraprihet nga
një parafjalë e bukur dhe e saktë e Prof.
Gherardo Ortallit.

M-ITI I ALEKSANDRIT TE
MADH DHE STATUTI I
SHKODRËS
Duke e parë me vëmendje këtë libër
dua të artikuloj disa ide dhe mendime për
rëndësinë kolosale të monumentit juridik.
Statuti nis me një shënim të karakterit
historik, që është një tekst i përkthyer në
latinisht nga një dokument në gjuhën
greke, i cili titullohet
"Privilegj
i
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Aleksandri! të Madh të Maqedonisë".
Kjo parafjalë në latinisht krijon, si të
thuash, paraqitjen nismëtare të dokumentit të Statutit të Shkodrës, shkruar në
italishten venedikase mesjetare. Po çfarë
thotë teksti i "Privilegjit të Aleksandri!
të Madh të Maqedonisë"? Ky tekst ra vizohet kështu : "Unë, Aleksandri, biri i
Filipit, mbretit të maqedonasve, mishërim
i Monarkisë, krijuesi i Perandorisë Greke,
bir i Zeusit të Madh, bashkëbisedues
i
brahmanëve dhe i pemëve, i Diellit dhe i
Hënës, triumfues
mbi Mbretërinë
e
Persëve e të Medëve, Zot i botës prej
ku lind e deri ku perëndon Dielli nga
Veriu në Jug, pinjoll i farës së shquar të
popujve ilirikë të Dalmacisë, Libumisë
dhe popujve të tjerë të së njëjtës gjuhë,
që popullojnë
Danubin
dhe zonën

qendrore të Thrakës, ju sjell dashurinë,
paqen dhe përshëndetjet e mia të gjithë
atyre që do të më ndjekin në sundimin e
botës. Duke qenë se ju gjithmonë më jeni
treguar
të besës, të fortë dhe të
pathyeshëm në betejat e bëra krah meje,
ju jap dhe ju dorëzoj juve, në zotërim të
lirë gjithë hapësirën prej Akuilonit deri
në skajin e Italisë së Jugut. Askush tjetër,
veç jush, mos guxojë të vendoset e të
qëndrojë në ato vende dhe po u gjet
ndonjë i huaj, ai do të mund të qëndrojë
vetëm si skllav i juaj, dhe pasardhësit e
tij do të jenë skllevër të pasardhësve tuaj.
U shkrua në kështjellën e qytetit të
Aleksandrisë, themeluar prej meje, buzë
lumit madhështor të Nilit, në vitin XII.
Me vullnet të hyjnive të nderohen
mbretëritë e mija, Zeusit, Marsit, Plutonit
dhe Minervës, perëndisë së perëndive.
Dëshmitarë të këtij akti janë Atleti,
logotheti im, dhe 11 princër të tjerë, të
cilët unë po i emëroj si trashëgimtarë të
mi dhe të gjithë botës, meqenëse po veles
pa lënë pasardhës. Aleksandri i Madh i
Maqedonisë
më 355 para lindjes së
Krishtit, ose siç njihet ndryshe viti 4874.
(Që nga krijimi i botës)".
Ky tekst është tepër interesant dhe i
çuditshëm. Mjeshtrit juristë që kanë
formuluar Statutin e Shkodrës kanë
dashur të japin një bazë ligjore shumë më
të lashtë duke bërë një strukturë historike
në formën e një parabole
zyrtare
historike, por që në të vërtetë ka një
karakter apokrif dhe është një parabolë
më tepër mitologjike dhe evokuese. Kjo
traditë lidhet me trillin e gjenealogjive
fantaziste, tepër të njohura të shek. XV,
që u bë një pasion dhe një dalldi e

përgjithshme europiane, Gjenealogji të
tilla plot elemente mitologjike
kanë
përdorur edhe princërit shqiptarë si p.sh.
Karl Topia, Gjon M.uzaka apo edhe
familja princërore e Engjëllorëve.
Teksti
që lidhet
me emrin
e
Aleksanclrit të Madh të Maqedonisë
gjithsesi
ka një karakter
mbrojtës
apotropik,
është
një
element
sugjestionues
dhe
një
mënyrë
konceptuale e konfirmimit lashtësor të një
diplome mesjetare,
qoftë dhe e një
materie juridike,
siç është Statuti i
Shkodrës. Këtu nuk është pa vend që të
kujtojmë
se disa nga kronikanët
e
mëdhenj osmanë të shek. XV kanë
shkruar se gjoja emri i Shkodrës lidhet
me një formë të korruptuar të emrit
Iskancleria, që gjoja qenka emri i vetë
Aleksandrit, se gjoja vetë Aleksandri i
Madhe paska themeluar qytetin. Është
për t'u habitur që humanisti më i madh i
shek. XV prifti erudit shkodran Marin
Barleti e hedh poshtë tezën se Shkodra
është themeluar nga Aleksandri i Madh.
Besoj se Marin Barleti
ka patur
mundësinë për ta parë më sytë e tij
dokumentin e Statutit të Shkodrës dhe ka
lexuar hyrjen e këtij Statuti. Barleti në
kryeveprën e tij "Rrethimi i Shkodrës", i
botuar në Venedik më 1504, shkruan
"Thonë disa të huaj se Shkodra paska
qenë themeluar nga Aleksandri i Madh,
mirëpo kjo s'duhet
pranuar, sepse
Shkodra ka ekzistuar shumë më parë se
lë lindte Aleksandri i Madh, por edhe
vetë muhamedanët
shkojnë me këtë
arsyetim, sepse Shkodrën në gjuhën e vet
e quajnë Iskander, dhe ky emërtim sipas
shpjegimit të tyre është një me emrin
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