BI BLIOTH ECAE 7
Organ i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë

BIBLIOTHECAE
Organ i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë
Nr. 7

Viti 2006

Drejtor
Prof.

as. dr. AUREL PLASARI

Përpunimi grafik
ElzanaAgolli

©Biblioteka

Kombëtare e Shqipërisë

Adresa:
Biblioteka Kombëtare
Sheshi "Skënderbe", Tiranë
Tel./Fax: +3554257670
www.bksh.al

AKTET
E
KONFERENCËS KOMBËTARE
BIBLIOTEKONOMISE

TË

Bibliotekat shqiptare në botën e re
demokratike
(edicioni I)
20-22 nëntor 2006

11

I përgatitën për botim:
Etleva Domi
Ramazan Vozga
AidaVeliaj

•

Konferenca kombëtare e
bibliotekonomisë
E themeluar në shtator të vitit 2006 si institucion i ri kulturorshkencor i përbashkët Shqipëri-Kosovë, Konferenca Kombëtare e
Bibliotekonomisë realizoi prej datës 20 deri 22 nëntor 2006 edicionin
e saj të parë në Tiranë me temën "Bibliotekat në botën e re

demokratike".
Synimi ishte trajtimi i problematikave që lidhen me zhvillimin e
mendimit kombëtar në fushën e shkencës së bibliotekonomisë,
me funksionimin e sistemit të bibliotekave në Shqipëri dhe Kosovë,
në mënyrë të veçantë në kuadrin e sfidave globale: euroamerikane e botërore.
Në Konferencë
morën pjesë autoritete
të drejtimit dhe
menaxhimit të bibliotekave kombëtare, universitare, publike etj., si
dhe specialistë të bibliotekonomisë nga të dy vendet.
Në seancën e hapjes përshëndetën autoritete të larta të Ministrisë
së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë, të Ministrisë
së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe të Ministrisë së Kulturës,
Rinisë dhe Sporteve të Kosovës, Drejtori i Bibliotekës Kombëtare e
Universitare të Kosovës, kryetarja e Shoqatës së Bibliotekarëve të Shqipërisë.
Fjalë të veçantë mbajti në këtë seancë Drejtori i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë,
z. Aure! Plasari, bashkëthemelues i kësaj Konference.
Konferenca i zhvilloi punimet në disa seksione, me kumtime dhe diskutime. Në
seancën plenare z. Plasari dhe z. Bashota parashtruan konkluzionet dhe rezultatet e
punimeve. Po në këtë seancë pjesëmarrësit miratuan rezolutën "Mbi rolin dhe detyrat
e bibliotekave shqiptare në botën ere demokratike".
Ky numër i revistës përbledh Aktet e Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë.
Pjesa e parë përmban referimet kryesore, ndërsa pjesa e dytë kumtimet e mbajtura në
seksionet e ndryshme. Në fund botohet e plotë rezoluta e Konferencës.
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Në vijim dhe plotësim të Marrëveshjes ekzistuese të bashkëpunimit, Biblioteka
Kombëtare e Shqipërisë (BKSh) dhe Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
(BKUK)
merren
vesh për themelimin
e Konferencës
Kombëtare
të

Bibliotekonomisë.
Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë është organizim i përbashkët i dy
institucionevedhe do të mblidhet nën kujdesin dhe mbështetjen e Ministrisë së Turizmit,
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë dhe Ministrisë së Arsimit, Shkencës &
Teknologjisë dhe Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës.
Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë do të ketë organizim të përvitshëm,
përkatësisht: një vit në Tiranë, një vit në Prishtinë.
Konferenca Kombëtare e Bibliotekonomisë do të synojë:
• të analizojë dhe përgjithësojë zhvillimet aktuale në shkencën e bibliotekonomisë në
të dyja vendet në ballafaqim me zhvillimet në shkallë europiane dhe botërore;
• të pasqyrojë praktikat dhe përvojat në zhvillimet e proceseve dhe shërbimeve
bibliotekare në të dyja vendet;
• të nxisë bashkëpunimin për probleme të formimit dhe të kualifikimit profesional
përmes organizimit të veprimtarive të përbashkëta;
• të nxisë implementimin e teknologjive të reja të informacionit në proceset dhe
shërbimet bibliotekare;
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• të ndihmojë për përditësimin me teorinë dhe praktikën bashkëkohore në fushën e
bibliotekave duke nxitur bashkëpunimin me projekte me organizma të tilla si: KE,
UNESCO, IFLA, CENL, LIBER etj. si dhe me biblioteka të veçanta të përparuara;
• të kontribuojë në ruajtjen dhe mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore kombëtare
posaçërisht në fushën e librit;
• të mbështesë mbrojtjen e pronësisë intelektuale;
• të mbrojë dhe të nxisë lirinë intelektuale;
• të promovojë veprimtaritë e përbashkëta bibliografike mes dy institucioneve me
synim krijimin e katalogut përmbledhës duke kërkuar bashkëpunimin
edhe të
bibliotekave me koleksione albanologjike në Ballkan, Europë dhe botë;
• të ideojë ekspozita, botime, veprimtari përkujtimore dhe manifestime të tjera të
përbashkëta;
·
Çdo edicion i saj do të përkujdeset nga institucioni i vendit ku Konferenca mblidhet:
Shqipëri (BKSh) ose Kosovë (BKUK).
Tema, data e mbledhjes së Konferencës dhe programi i veprimtarisë
së saj
propozohen nga një komitet i·përbashkët bashkërendimi, i caktuar nga Drejtoritë e të
dyja Institucioneve, dhe miratohen prej këtyre Drejtorive.

Tiranë, më 20 shtator 2006
Dr. Aure! PLASARI
Drejtor
Shqipëri (BKSh)

Dr. Sali BASHOTA
Drejtor
Kosovë (BKUK)
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Bibliotekat
shqiptare në
botën ere
demokratike
Dr. Aure/ PLASARI
Biblioteka Kombëtare

Na takon t'i zhvillojmë
punimet e kësaj
Konference në një kohë sa
integrimesh të mëdha, aq
edhe çintegrimesh, të
brendashkruara të gjitha në atë
proces emërtuar rëndom si globalizim.

e Shqipërisë

Të mëdha a të vogla, kombëtare a
. vendore, universitare a shkollore, shkencore a fetare, publike a private, bibliotekat
. tona me rrjetet kombëtare që formojnë
nuk mund të gëzojnë iluzionin e të mbeturit
·jashtë rrjeteve ndërkombëtare me të cilat
marrin e japin, të cilave u nënshtrohen ose
të cilat do të donin t'i ndikonin. Të mos
habitemi
që në këtë lojë, njëherë të
rrezikshme, bibliotekat tona e kanë pasë
përfshirë veten prej më se gjysmë shekulli,
edhe gjatë regjimeve politike diktatoriale
shqiptaro-serbe.
Roli i tyre prej "kolone
të pestë" brenda regjimeve përkatëse
politike nuk mund t'u mohohet pikërisht
prej përfshirjes
së tyre në marrjen e
dhënien
me rrjetet ndërkombëtare,
pavarësisht
kufizimeve,
ndalimeve,
shformimeve,
ndëshkimeve
të herahershme.
M'anë
tjetër,
punimet
e kësaj
Konference i zhvillojmë në një ndërkohë
debatesh të gjera për kulturën e konceptuar sa si entitet kolektiv, aq edhe si
entitet individual. Çfarë nuk mund ta
vëmë në diskutim është fakti se nocioni
·tradicional
i kulturës si "magazinë"
traditash ose si "depozitë"
vlerash të
transmetuara nga brezi në brez po humb
terren në realitetin e sotëm. Përkundrejt
tij afirmohet koncepti se sot kulturat po
i ulin kufijtë
e veta duke i bjerrë
karakteristikat
dalluese. Në rrethana të
këtilla konceptimi i individit si shprehje
enjë kulture kolektive del i pamjaftueshëm; sensi i identitetit, që ka të bëjë
me ndërgjegjen individuale, rezulton nga
një gërshetim kulturash, madje qytetërimesh. Më shqip: nuk mund më sot të

rrekesh e të jetosh në kulturën tënde si
në një ishull
të veçuar:
edhe në
intimitetin e shtëpisë së vet çdo person
mund t'i përkasë
një bote të tërë
nëpërmjet një zgjedhjeje të lirë. Përveç
shkrimtarëve
e botuesve, bibliotekarët
duket të jenë ndër të parët punonjës
kulture që e provojnë përgjatë ekzistimit
të tyre si "bibliotekarë"
këtë situatë.
Fakti që historia e kulturës është edhe
historia e përzierjes së kulturave nuk
mund të vështrohet sot veçse si një nga
pasuritë e njerëzimit.
Mirëpo pikërisht neve, njerëzve të librit,
s'na lejohet të bëjmë kinse nuk e kuptojmë
që një situatë e këtillë kërkon interpretime
të kujdesshme. Nuk u falet njerëzve të
librit nëse injorojnë që globalizimi, për sa

ka lidhje me kulturat më gjerazi dhe me
librin më ngushtësisht, është proces i
pabarabartë. Është proces asimetrik, që
ta themi kështu. Kjo specifikë dyvlerëshe,
që është e pashmangshme në një proces
si ai i globalizimit, paraqet edhe rreziqet e
veta nëse nuk mendohet seriozisht - "me
tërë mend" - për lojën në të cilën jemi të
detyruar të marrim pjesë, dashtë ose pa
dashtë, në një epokë kur komunikimi ka
mbërritur apogjeun e vet dhe bota e
teknologjive informatike na përfshin në
rrethrrotullimin e saj: botën që e quajmë
"demokratike", prej nga edhe tema e
zgjedhur për këtë Konferencë. Sfida të
mëdha kemi përpara, thuhet rëndom.
Ndërsa më sak duhet të themi që tanimë
në këto sfidajemi të thirrur-Fishta termin
sfidë e shqipëronte me "bejleg" - dhe,
nëse nuk dalim t'u përgjigjemi, por mbyllemi në "kullë" si frikacakë, rrezikojmë të
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humbim kohën e pakthyeshme.
Kur në vitet '40 të shekullit të kaluar
shkrimtari argjentinas Jarge Luis Borges,
në tregimin Biblioteka e Babelit, e kraha-

sonte universin me një bibliotekë pa fund
e pa anë, përshkrimi tij bizar u lexua si
utopi dhe vetëm kaq. "Biblioteka është një
sferë me qendrën e saktë thuajse një
gjashtëkëndësh, ndërsa me perimetër që
nuk rroket dot", tregonte ai duke ngritur,
ndoshta i pari, pyetjen në është e mundur
që dikush të këtë menduar "me tërë
mend" ta katalogojë, ta riprodhojë e ta bëjë
të përdorueshme për publikun e globit tërë
ç'është kujtesë e njerëzimit, atë kujtesë
që përmbajnë të gjithë librat e të gjithë
botës. Sado që ide të tilla shkrimtarësh
mund të dukeshin se i përkisnin fantashkencës, bota e teknologjive informatike
në rrethrrotullimin e saj i ka bërë ato
tanimë të vetat.
Utopia e sajuar nga Borgesi për
"bibliotekëne bibliotekave" s'mund të mos
vijë në mend kur mëson nismën e re që
ka marrë vitet e fundit njëri ndër motorët
më popullorë të kërkimit në Internet:
Google. Vetëm para pak vitesh ai ka
shpallur vendimin për të digjitalizuar rreth
15milion vëllime librash. Kjo të thotë, më
konkretisht: të gjitha koleksionet e
Universitetit të Standfordit (8 milionë
vëllime), të Universitetit të Miçiganit (7
milionë vëllime), përveç koleksioneve
dokumentare të Bibliotekës Publike të
Nju Jorkut, përfshi tekste të shek. XIX të
Oksfordit dhe 40.000 vëllime të Harvardit.
Gjithë-gjithë është fjala për rreth 4.5
miliardë faqe librash biblioteke që do të
barten nga letra në një superbibliotekë prej
suporti informatik, ndërsa së andejmi do
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të bëhen të arritshme falas nëpërmjet
Internetit. I shtohen kësaj superbiblioteke
librat që vetë botuesit vënë në përdorim
të saj drejtpërsëdrejti. Afërmendsh, do të
jenë të qasshëm tërësisht vetëm ata libra
që nuk janë të mbuluar nga e drejta e
autorit; për të tjerët është parashikuar
digjitalizimi që mundëson kryerjen e
kërkimit në brendësi të tyre, por jo
përdorimin e tyre të plotë nga ana e
shtegtuesit n'Internet. Lexuesi që do të
dëshironte ta blinte vëllimin e konsultuar
do të mund ta bëjë blerjen pikërisht nga
aty, nga faqja e qasjes në lexim. Shkurt
fjala, kjo do të thotë që mbarë pasuria e
kësaj dijeje do të mund të jetë e
konsultueshme për çdo njeri nga shtëpia
e vet, në tryezën e punës ose madje edhe
brenda në shtrat, kënd më kënd të botës.
Provatjanë kryer: emri i këtij projekti është
Google Print, - dhe ju gjatë seancave me
siguri do ta përmendni atë, - i arritshëm
tanimë për përdorim në një version
demonstrues prej së paku dy vjetësh. Kjo
"qasje universale" në dije nëpërmjet
digjitalizimit të thesareve bibliotekare
quhet sot një nga misionet më të
rëndësishme të institucioneve kulturore e
shkencore të njerëzimit: ajo është për ne
sfida së cilës nuk bën t'i "fshihemi".
Përndryshe "liria intelektuale" për ne do
të mbetet koncept i rrezikuar. Përndryshe
"e drejta për informim", e jona dhe e
lexuesve tanë, do të mbetet term i zbrazët.
Përndryshe "akcesi i lirë" do të jetë për
ne vetëm fjalë goje.
Në të vërtetë, projekti Google Print
nuk mund të quhet krejt i ri. Para tij diçka
të ngjashme ka bërë biblioteka dhe
njëherësh libraria virtuale Amazon me

motorin
e saj
të kërkimit
A9
(www.a9.com) së paku qysh prej tetorit
2003. Në programin e quajtur "Inside the
Book" (Brenda librit) që ajo u ofron
përdoruesve
marrin pjesë botues të
ndryshëm. Falë marrëveshjes
me këta
botues Amazoni ka blerë një numër të
madh vëllimesh (në çastin e daljes në Rrjet
ishin 120.000 vëllime prej 190 botuesish)
në format digjital. Kur përdoruesi i këtij
programi kërkon një libër të botuar prej
një botuesi që ka nënshkruar programin,
ai është në gjendje të shohë jo vetëm
mbulesën e tij, si në rastet e reklamave të
rëndomta publicitare, por edhe treguesit,
përmbajtjen,
fragmente të tij, deri te
statistikat dhe përkimet. Kjo do të thotë
që mund të lexosh dhe të kërkosh në tekst
100 fjalë të përdorura më së shpeshti në
tërë librin dhe të bësh të dukshme gjithë
faqen në të cilën këto fjalë shfaqen. Ky
lloj shërbimi ka të bëjë vetëm me librat e
mbuluara me të drejta autori dhe është e
qartë që orientohet drejt shitjes, si me
thënë ti hyn në të sikur ke hyrë në
bibliotekë dhe del prej tij sikur ke dalë nga
libraria: jo ende me librat nën sqetull, por
gjithsesi me kartën e kreditit të harxhuar.
Nismë e ngjashme është edhe i quajturi
Million Book Project (www.archive.
org/details/millionbooks) i vënë në shërbim
publik nga Universiteti "Carnegie Mellan"
i Pitsburgut
(ShBA), i cili ka marrë
përsipër
të vërë në përdorim
të
shtegtuesve
t'Internetit
disa miliona
vëllime librash.
Projekti Google Print ngjan një përbindsh para nismave të tjera dhe, si i tillë,
është ndoshta mostra që mund të na

shërbejë për t'u ndërgjegjësuar. Një sfidë
e këtillë - "bejlegu" i Fishtës - nuk është
gjë e lehtë as për një kulturë të madhe e
të fuqishme, si ajo frënge, fjala vjen, dhe
as për një institucion
zëmadh
si
Biblioteka Kombëtare e Francës (BnF).
Kolegu ynë i nderuar Jean-Noël Jeanneney, president i Bibliotekës Kombëtare
të Francës, në disa intervista në Le Monde i është kundërvënë prerazi një projekti
si Google Print. Madje jo prerazi: me
ashpërsi. Ai ka parë në këtë sipërmarrje
një trajtë "hegjemonie
kulturore" mbi
kulturën botërore. Ç'është e vërteta,
superbiblioteka në fjalë, e arritshme nga
çdo kënd i botës, do të përmbajë një
përqindje fort të lartë tekstesh të gjuhës e
të kulturës
angleze
dhe, pra, do të
ushtronte
mbi kulturën botërore
një
homologizim të rrezikshëm.
Një projekt si Google Print, edhe nëse
fillimisht ofrohet falas, në të vërtetë është
i lidhur me një sipërmarrje që ka padyshim
qëllime
fitimprurëse.
Dy studentët
themelues të tij, Larry dhe Sergey, kanë
krijuar një grup financiar që në bursë kap
një vlerë miliona dollarësh. Kjo nuk është
për t'u habitur në praktikat e ekonomisë
së kapitalizmit. Por kjo nuk mund të mos
të bëjë të mendosh që një ditë kapitali
kulturor-shkencor i njerëzimit rrezikon të
përfundojë në duart enjë subjekti privat, i
cili mund ta menaxhojë me ato kritere
selektive që i duken atij të përshtatshme
e të leverdishme
në përputhje
me
objektivat e vet. Edhe në vetë SHBA
projekti-përbindësh
u është nënshtruar
kritikave. Për shoqatat ose organizatat që
përfaqësojnë
botuesit amerikanë
një
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projekt i këtillë mund të fuste në një krizë
të pakthyeshme botuesit e vegjël, botuesit
elitarë, në veçanti shtëpitë botuese non

profit dhe ato akademike. Ngatërresa
ende e pazgjidhur qëndron në nyjën që ka
të bëjë me respektimin e të drejtave të
autorit: një digjitalizim i tillë dhunon të
drejtën e autorit, ngase për të blerë
vëllimet është parashikuar marrëveshje me
bibliotekat dhe jo me botuesit, sikurse do
të duhej.
Fakti që tanimë, së paku në Republikën
e Shqipërisë, kemi për duarsh një kuadër
thuajse të plotë ligjor lidhur me librin: ligjet
"Për Bibliotekat në Republikën e
Shqipërisë" (2000), "Për të Drejtën e
Autorit në Republikën e Shqipërisë"
(2004) dhe "Për Librin në Republikën e
Shqipërisë" (2006), - me gjithë të metat e
tyre për t'u qortuar, - na vë detyrën ta
shqyrtojmë "me tërë mend" perspektivën
dhe të vihemi e t'u përgjigjemi sfidave me
nismat tona. A nuk është bërë e ngutshme
tanimë detyra e riorganizimit të Rrjetit
Kombëtar të Bibliotekave të Shqipërisë,
ndoshta në bashkëfunksionim edhe me
atë të Kosovës? Ç'pjesë u bie në këtë
detyrë bibliotekave dhe ç'pjesë politikave
kulturore kombëtare?
Nisma e projektit Gallica, e lëshuar
prej Bibliotekës Kombëtare të Francës me
mbështetjen e presidentit Chirac, është
pikërisht një hap nga ana frënge në
shërbim të ruajtjes dhe transmetimit të
kulturës së "Kontinentit të Vjetër",
përkundër projektit-përbindësh Google
Print. Hap i ngjashëm mund të quhet edhe
ai i projektit të përbashkët franko-gjerman

m

Quaero, që pilotohet nga Agjencia për
Rinovimin Industrial. U shtohet këtyre,
nga ana italiane, projekti "Manuzio" i
shoqatës Liber-Liber, që ka vënë tanimë
në rrjet për lexim falas disa mijëra tituj
librash në formatin "tekst". Posaçërisht
projekti i quajtur Biblioteca Digitale
!taliana (BDI) dhe, përkatësisht me të,
!l Portale della Biblioteca Italiana e del
Network Turistico Culturale (www.
interculturale.it), ka ofruar një sistem fort
praktik qasjeje të integruar në burimet
digjitale e tradicionale të bibliotekave,
arkivave dhe institucioneve të tjera
italiane.
Doemos, ky fair play nuk e zgjidh
situatën. Ai as i resht shqetësimet. Mirëpo
për ne ai mund të shërbejë si shtegu për
t'u zgjedhur e për të depërtuar nëpër
procesin që tanimë e përshkrova si "të
pabarabartë" ose "asimetrik". Brenda një
procesi të tillë një portal i përbashkët, që
unë do ta quaja pakashumë Portali i
Bibliotekave Shqiptare, bëhet domosdoshmëri. Mjerisht ne nuk kemi, si kanë
francezët për projektet e tyre madhore, një
president si Chirac-u. Presidenti që na ka
qëlluar në këtë moment historik - zotëri
burrë e babaxhan i urtë, me gjithë "urtakët"
me të cilët ka qarkuar veten - nuk ngjan të
ushtrojë ndofarë ndikimi të përfillshëm mbi
jetën mendore të shoqërisë sonë. Aq më
pak mbi "Qesen Kombëtare'', pa të cilën
idetë do të mbeteshin shterpa. A mos
ndoshta do të na duhet "të gjuajmë"
momentin dhe t'i kujtojmë Kreut të sotëm
të qeverisë lidhjet e tij vetjake me
Bibliotekën Kombëtare dhe me bibliotekat
në përgjithësi? Vetë i pari do të propozoj

që, në rezolutën që do të hartojmë dhe
miratojmë
në përfundim
të kësaj
Konference, të shikojmë lart, të kërkojmë
edhe më lart: në lartësinë e sfidave në të
cilat jemi thirrur, që do të na duhet t'i
përballojmë jo vetëm me aspektet e tyre
premtuese, por - dhe sidomos - me ato
shqetësuese,
që nga drejtuesit
e
institucioneve deri te bibliotekarja më e
thjeshtë, të përfshirë siç jemi tanimë nga
bota e teknologjive informatike në rrethrrotullimin e saj të cilin e përshkrova në
këtë fjalë të hapjes vetëm me disapak vija.
Një strategji të përpiktë e të përshpejtuar,
me planin e veprimit për
zhvillimin
e Rrjetit Kombëtar të Bi-

bliotekave të Shqipërisë nuk bën ta
presim nga ndokush tjetër: neve na
duhet ta ofrojmë këtë strategji së toku

me prioritetet e saj, ndërsa të kërkojmë prej politikës miratim dhe mbështetje.
Kam bindjen se, edhe mbas përfundimit
të punimeve të kësaj konference, do të
mbetemi me përshtypjen se diskutimi ynë
- debati ynë, sepse unë, me thënë të
drejtën, do ta uroja të ishte debat, - janë
vetëm në stadin fillestar. Por, gjithsesi, nuk
mund të mos shpresojmë që rrahje idesh
si ato që do të zhvillohen gjatë këtyre dy
ditëve e gjysmë do të lozin rolin e tyre në
cilësinë e pupës sonë me librin: të së
ardhmes së tij e cila do të jetë edhe e
ardhmja jonë.
Na shkoftë, pra, puna mbarë në këtë
Konferencë të Parë që e shpall tanimë të
hapur.

m

Bibliotekat
shqiptare në
botën
demokratike
Dr. Sa/i BASHOTA
Biblioteka Kombëtare
dhe Universitare e
Kosovës

Përurimi i një aktiviteti të tillë me
karakter të përbashkët kombëtar,
siç është Konferenca Kombëtare e
Bibliotekonomisë, themeluar nga dy
institucionet më të larta të bibliotekarisë
së Shqipërisë dhe Kosovës, pra Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe
Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës,
gjithsesi, është një ngjarje e veçantë kulturore dhe njëra ndër
datat më të rëndësishme për bibliotekarinë shqiptare në përgjithësi, e
cila po kurorëzohet në fushën e bashkëpunimit, tashti edhe në nivelin
shkencor.

m

Debati për rolin dhe m is ion in e
bibliotekave
shqiptare
në botën e re
demokratike përbrenda sfondit nacional,
sigurisht do t'i çelë të gjitha rrugët dhe
mundësitë për krijimin enjë perspektive
të re kulturore në shumë drejtime, natyrisht
për të kontribuar edhe në alternativat e
tjera dobiprurëse, sa i përket zhvillimit dhe
përparimit të bibliotekarisë, kuptohet në
të gjitha nivelet.
Në këtë mënyrë, të veprosh sipas
kriterit institucional
për të mbërritur
qëllimin për një organizim të këtillë të
veprimtarisë
kulturore, ku fjalët më të
përdorshme do të jenë: libër, bibliotekë,

lexues apo shkrimtar, botues etj., është
detyrim dhe përkushtim intelektual, për të
riaktualizuar
fuqishëm procesin e
avancimit të dijeve, koncepteve, përvojave, rezultateve në fushën e bibliotekarisë
bashkëkohore,
sipas standardeve
kombëtare dhe ndërkombëtare.
Gjithsesi, objektivat e kësaj Konference
do t'i përcaktojnë vlerat e veçanta dhe
interesimet e përbashkëta të specialistëve
të Shqipërisë dhe të Kosovës, për t'i
evidentuar dhe formuluar drejt dhe qartë
faktorët që e lëvizin dhe e përcaktojnë këtë
veprimtari në fushën e hulumtimit dhe të
kërkimit për bashkëpunim të ndërsjellë në
shumë kahe, si dhe në nxitjen, përkrahjen,
afirmimin e ideve funksionale në një
shoqëri të drejtë dhe demokratike, ku libri,
kultura, qytetërimi janë esenca e edukimit
dhe e zhvillimit të saj.
Prandaj, bibliotekat, doemos, duhet të
kenë sigurinë e tyre kulturore me
mbështetësit e fuqishëm qeveritarë, por

edhe me mundësinë reale të pjesëmarrjes
së bizneseve dhe fondeve të veçanta të
shoqërisë civile, për të kontribuar
ndjeshëm edhe në demokracinë dhe në
mirëqenien sociale e kombëtare, duke e
ditur faktin se njëri ndër institucionet që
mund të kontribuojë më së shumti në
ndriçimin e kujtesës historike dhe të
identitetit nacional të një kombi, është pra
biblioteka, madje qoftë edhe në rrafshine
globalizmit kulturor.
Me gjithë depërtimin e teknologjive të
reja të komunikimit në botën e librit, ku
është ndryshuar modeli dhe koncepti i
qasjes në biblioteka, pra edhe vetë kodi i
lexuesit, ideali klasik për librin dhe
bibliotekën mbetet gjithmonë i njëjtë,
dashunues dhe i pazëvendësueshëm. Siç
është e njohur, libri i përmbys të gjitha
kodet, sistemet, diskurset e komunikimit
dhe të qarkullimit të teknologjisë modeme
dhe për krijuesin e lexuesin mbetet
gjithmonë i shenjtë, vetëm aty ku e ka
vendin, pra brenda në bibliotekë.
Tema bosht e kësaj Konference
Bibliotekat shqiptare në botën e re demokratike është hyrje që i karakterizon
fenomenete bibliotekarisë.Më tutje,objekti
i studimit më të plotë që mund t'i bëhet
përbrenda kontekstit kulturor, mund të
përmbajëesencate komunikimitnë projekte
të veçanta kombëtare për ndërgjegjësimin
më të madh institucionaldhe për një vetëdije
krijuese më të qartë, që ka të bëjë me rolin
dhe misionine bibliotekavebrendashoqërisë
pluraliste dhe demokratike, madje për
krijimin enjë strategjie të zhvillimit të tyre
në rrafshinkulturor.Dhe kjo nuk ka ndodhur
ende në Kosovë.
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Gjithsesi, zgjedhja e temës së qëlluar
dhe mjaft aktuale, si dhe motivimet e
kontributet e studiuesve në këtë fushë,
ndërlidhen me rezultatet e pritura e të
synuara, qoftë edhe nga pikënisja apo
përpjekja për të mbërritur tek esenca e
funksionalizimit
të metodave bashkëkohore për qasje të lirë në burimet e
bibliotekave. Këtu, natyrisht nevojitet për
të sublimuar edhe dijen shkencore
e
kulturore, për ndriçimin e çështjeve dhe
problemeve që kanë të bëjnë me fushën
e bibliotekarisë
në përgjithësi dhe për
modernizimin e shërbimeve efikase.
Është koha dhe momenti që me rastin
e organizimit të kësaj Konference, këtu
sivjet në Tiranë dhe vitin e ardhshëm në
Prishtinë, të sensibilizojmë opinionin publik
që të sigurohen
sa më shumë fonde
qeveritare dhe alternative për themelimin,
pasurimin,
zhvillimin
e bibliotekave
shqiptare të të gjitha llojeve dhe në gjitha
nivelet. Në Kosovë është i domosdoshëm
një angazhim i përbashkët i institucioneve
vendimmarrëse në kapërcimin e gjendjes
jo të lakmueshme në shumë biblioteka,
duke ditur për fatin e tyre para, gjatë dhe
pas luftës.
Pa dyshim, projektet e përbashkëta në
inicimin dhe zgjerimin e aktiviteteve, që
kanë të bëjnë me librin dhe bibliotekat,
mbështetje kryesore do të kenë kriterin e
vlerave dhe të rezultateve të dëshmuara,
së pari në krijimin e stafit të aftë profesional, pastaj në pasurimin e fondeve,
zhvillimin e koleksioneve, përsosmërinë e
shërbimeve, bashkëpunimin
ndërbibliotekar, qasjen e lirë në informata etj., ndërsa

synimi mund të projektohet dhe të shtrihet
edhe më tutje, qoftë për përmirësimin e
gjendjes aktuale të bibliotekave shqiptare,
qoftë për modelet e funksionimit dhe të
menaxhimit të tyre.
Rrjedhimisht,
institucionet
kryesore
shqiptare në Kosovë e Shqipëri, pikërisht
në dhjetëvjeçarin e parë të shekullit XXI,
duhet të kontribuojnë
në ndërtimin e
platformës
dhe të strategjisë
së re
kulturore edhe për bibliotekat. Për më
tepër, kjo veprimtari
e përbashkët
e
Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe
e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare
të Kosovës dhe e bibliotekave tjera, e cila
mund të konsiderohet
si njëra ndër
veprimtaritë më të rëndësishme kulturore,
lirisht mund të ketë rolin prijës për inicimin
e projekteve kapitale në zhvillimin dhe
përparimin e bibliotekarisë
kombëtare,
madje duke hyrë edhe në rrjedhat më të
avancuara të bibliotekarisë europiane dhe
amerikane.
Kosova ka hyrë në shekullin
e ri
kulturor me një veprimtari ndërkombëtare
për bibliotekat që quhet Java e Bibliotekës në Kosovë, e cila organizohet që
nga viti 2003, në bashkëpunim me Zyrën
e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në
Prishtinë. Tashmë bibliotekat e Kosovës
po e vazhdojnë misionin e tyre përbrenda
modelit të kulturës shqiptare bashkë me
bibliotekat e Shqipërisë në Konferencën
Kombëtare të Bibliotekonomisë, duke
pretenduar të krijojnë perspektivën dhe
vizionin për të tashmen dhe të ardhmen e
tyre.

Në fund, unë me bashkëpunëtorët e mi
nga Prishtina po ndihemi shumë të nderuar
me miqtë tanë këtu në Tiranë. Ky është
njëri ndër çastet më të gëzueshme për
fillimin e mbarë të aktivitetit të përbashkët,
që ka të bëjë me librin dhe bibliotekat, por

edhe me kulturën dhe qytetërimin

tonë.

Referuesve
në këtë konferencë
dyditore, ju uroj punë të mbarë dhe të
suksesshme.

Ju falemnderit.
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Risitë e shërbimeve
referuese në
epokën e
informacionit
AidaBRAHO
Biblioteka Kombëtare
e Shqipërisë

Informacioni lëviz në integral kohor me një
shpejtësi të tillë që i ngjan një marramendjeje klaustrofobike, ku frika enjë rrokullisjeje me pasojë humbjen e sensit të orientimit
është përherë e mundshme.

Si rrjedhojë, humbasim kohë, energji
intelektuale dhe nuk arrijmë të jemi administrues të mirë të këtij informacioni të
madh. Përpara këtij progresi tëjashtëzakonshëm teknologjik, është detyrë e jona si
bibliotekarë të së ardhmes integrimi dhe
qasja ndaj përvojave bashkëkohore që kanë
lidhje me qëllimin tonë: akumulimin, sistemimin, administrimin dhe vënien në funksion utilitar të këtij informacioni të madh
për përdoruesin. Krahas ruajtjes së informacionit si kujtesë e së shkuarës, biblioteka
duhet ta përcjellë informacionin që ka të
bëjë me historinë e komunitetit në tërësi
apo të individëve në veçanti me metoda
nga më bashkëkohoret. Biblioteka përmes
shërbimeve që ofron, i lejon çdo përdoruesi
të shfrytëzojë dhe të sigurojë informacion
në mbështetje të zhvillimit personale më

gjerë. Lëvizja e informacionit ka pritjen ta
orientojë shoqërinë e sotme tek dijet, kësisoj
shërbimet ndaj përdoruesve marrin rëndësi
në tërësinë e shërbimeve që ofron biblioteka. Bibliotekarët gjenden përballë rritjes
së volumit të informacionit dhe progresit
të vazhdueshëm teknologjik pak:rahasimisht
në rritje. Ndaj, kur flitet për hyrje në
Shoqërinë e Informacionit, ne punonjësit e
bibliotekave, të parët që kemi fatin emirë
për ta menaxhuar dhe transmetuar këtë
informacion, jemi të vetëdijshëm
për
potencialin
"ekstra" të Shoqërisë së
Informacionit.
Llojet dhe hapësirat e
shërbimeve
referuese
variojnë sipas
kërkesave të përdoruesve, duke siguruar
një shërbim informacioni përmes burimesh
të shumta elektronike dhe të shtypura.
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Përdoruesi i epokës së informacionit
kërkon shumë, gjithherë, dhe me metoda
nga më të shpejtat dhe bashkëkohoret.
Biblioteka si institucion, duhet të sigurojë
materiale
të shumëllojshme
dhe në
përshtatje me ndryshimet
sociale, në
mënyrë që të mund t'u përgjigjet kërkesave në ndryshim dhe rritje të përdoruesve
të saj. Një bibliotekar referues siguron
orientim në metodologjinë e kërkimit dhe
u rekomandon përdoruesve materiale që
mund të jenë të vlefshme për ta. Detyrë
e konsulentit është: të jetë i familjarizuar
dhe njohës i mirë i koleksioneve
të
bibliotekës. Gjithashtu duhet të njohë më
së miri metodat e burimet e kërkimit të
informacionit, Konsultimi informues midis
bibliotekarit dhe përdoruesit ndihmon këtë
të fundit, duke i siguruar asistencë të plotë
në gjetjen e informacionit qoftë përmes
katalogëve tradicionalë me skeda dhe në
formë libri, qoftë përmes katalogut
elektronik. Konsulenti duhet t'i përshtatet
si përdoruesit ashtu dhe kërkesave të tij
njëkohësisht. Them njëkohësisht pasi po
të nisemi nga kërkesat, përdoruesi mund
të mos ketë dijeni se si funksionon shërbimi
referues në bibliotekë dhe kërkesa e tij
fillon që këtu, për të vazhduar më tej me
informacionin që kërkon të marrë. Kurse
po të nisemi nga llojshmëria e kategorive
të përdoruesve, përdoruesi në fjalë mund
të dijë të përdorë shumë mirë aparatin
informues të bibliotekës, por është aq i
kualifikuar si përdorues, saqë është detyrë
dhe përgjegjësi
e konsulentit
që t'i
përgjigjet nivelit të tij deri dhe shkencor.
Së këtejmi, lind detyrimi ynë si bibliotekarë
të së ardhmes që përmes "nuhatjes së
hollë" profesionale, përvojës dhe edukimit
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profesional,
të dimë të kategorizojmë
lexuesin dhe njëherazi të jemi në gjendje
t'u përgjigjemi kërkesave të tyre, qoftë
dhe kur ato përfshijnë sfera të larta të
shkencës, kulturës apo artit.
Edukimi profesional është pika jonë e
nisjes si bibliotekarë
të epokës së
informacionit, por për të patur integritet
dhe për të qenë gjithnjë përcjellës të një
kulture informative në progres, trajnimi i
vijueshëm bibliotekar është përvoja më e
mirë që Biblioteka Kombëtare e ka të
vetën tashmë. Puna referuese, ose thënë
ndryshe arti i komunikimit informues ka
si domosdoshmëri
të kryerjes së saj
zgjedhjen emirë të fondit të referencave.
Mbas kësaj, është në dorë të përdoruesit
që t'u drejtohet qoftë burimeve referuese
që të orientojnë për të.gjetur materialin e
kërkuar (katalogë, bibliografi, indekse),
qoftë burimeve
referuese
që japin
informacion
të gatshëm
(fjalorë,
enciklopedi, udhëzues) e të tjera.
Tashmë në përvojën
bibliotekare
katalogët
me skeda janë kthyer në
katalogë të shtypur. Automatizimi
i
informacionit krijon kushte për ndërtimin
e katalogut
unik me të dhëna për
informacionin
kombëtar bibliografik.
Kurse bibliografia
si një tjetër burim
referues zë një vend të rëndësishëm në
aparatin informues të bibliotekës. Përveç

Bibliografisë Kombëtare të librit Shqip
dhe Artikujve të Periodikut Shqiptar,
Bibliografisë tematike me karakter
A lb ano-Balkanol ogj ik, Biblioteka
Kombëtare vë në dispozicion të përdoruesve në salla me fonde të hapura edhe

bibliografi kombëtare të vendeve të tjera,
një pjesë e të cilave janë në CD-ROM
(Compact Disc Read Only Me-rnory), që
përkthehet: e lexueshme vetëm në memorjen e kompiuterit.
Përparësitë e përdorimit të CD-ROM-ëve
njedhin nga lehtësia
e përdorimit, sasia e madhe e inforrnacionit brenda një kompakt disku me madhësi
të vogël, familjarizimi
i përdoruesve
të
fushave të ndryshme
me to, kursimi i
kohës e të tjera. Shumica nga ne njohin
shtunë mirë dhe dinë ta vlerësojnë lndex

Translationum-in
që botohet nga
UNESCO-ja. Bibliografia në fjalë është
një ndihmë e madhe në punën tonë si
bibliografë për shqyrtimin e autorëve të
ndryshëm dhe titujve të librave të
përkthyer. Nuk do të lija pa përmendur
diçka që i përket së ardhmes, por që
shumë shpejt do ta kemi, një burim shumë
të rëndësishëm referues: Bibliografinë
e Librit Shqip (1555-1955), që po
përgatitet nga Biblioteka Kombëtare.
Në këtë hapësirë tejet të madhe informative, ku një vend të rëndësishëm zënë
zhvillimet sociale, reformat e gjithëllojshrne, veprimtaritë e qeverisë, institucioneve, bizneseve të ndryshëm, etj. përdoruesit i vihen në dispozicion udhëzues të
ndryshëm në varësi të kërkesave të tyre.
Këto udhëzues, të shtypshkruar apo në
format elektronik,
kanë vlerë për
prakticitetin dhe lehtësinë e dhënies së
informacionit. Një zë i rëndësishëm në
hapësirën informuese është aktualisht sot
sfera e botimeve. Dihet tashmë se krahasuar me vitet para '90, veprimtaria botuese
ka marrë dimensione të reja si sasi, shtrirje
dhe kulturë botimi. Duke patur parasysh

përvojën ndërkombëtare, dalja e katalogut
të botimeve në shtyp është një kontribut i
vlefshëm që na shërben si ne bibliotekarëve, ashtu edhe përdoruesve të ndryshëm.
Botime të tilla ndërkombëtare si Books in
print ose Livres disponibles kanë simotra
të tyre katalogë të shtëpive botuese me
emër në Shqipëri. Dihet tashmë roli dhe
përparësitë e teknologjisë bashkëkohore, ku
përmes një kërkimi të thjeshtë në Internet
mund të gjesh informacionin e kërkuar pa
shfletuar
enciklopedi
apo burime
bibliografike voluminoze.
Në funksion të këtyre kërkesave të
kohës, Biblioteka Kombëtare ofron akces
të lirë në Internet për lexuesit e saj në
salla me fonde të hapura si: në sallën e
fondeve me vlerëAlbano-Balkanologjike
"Paolo-Petta" apo në sallën "Albanian
American Corner". Të gjitha sa përmendëm më lart, natyrisht janë në funksion
asistence për shërbimet referuese të këtij
institucioni të rëndësishëm. Në këto salla
një pjesë e konsiderueshme materialesh
hyjnë në fo1111ëCD-ROM-i. Duhet të kemi
parasysh se para disa vitesh si sallë me
fonde të hapura shërbente vetëm ajo e
periodikut shqip dhe të huaj politikoshoqëror dhe tekniko-shkencor, kurse sot
kemi edhe sallën "Paolo Petta", "Arnerican Albanian Corner" dhe Sallën Gjermane të Leximit, përuruar së fundmi. Së këndejmi kuptojmë që vëmendja e institucionit
ka qenë e drejtuar për t'i dhënë përparësi
dhe avantazhe funksionimit të këtyre fondeve. Kjo risie institucionit ka gjetur përkrahjen e përdoruesve dhe për vlerën e
madhe që paraqet, ka qenë aktualisht nën
jehonën e vazhdueshme mediatike.
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Jo pa qëllim e lashë për ta cituar të
fundit atë që quhet e para ndër risitë e
shërbimeve referuese: "Katalogun elektronik". Është kënaqësi të punosh në pikën e shërbimeve referuese dhe e gjendur
përballë dy apo tre terminaleve, të mund
të japësh informacion për të gjitha fushat
e dijes dhe gjithherë t'u përgjigjesh
kërkesave të përdoruesve
në pak
sekonda apo me një komandë të vetme.
Endjet e lodhshme nëpër skedarë tashmë
i zëvendëson menuja e programit dhe
tastiera. Katalogu i Shërbimit Publik në
Rrjet (OPAC-Online Public Acces Catalogue) mundëson dhënien e një informacioni të plotë, të shpejtë, të drejtpërdrejtë, të të gjitha dijeve dhe aspak të
lodhshëm. Nuk po ndalem në mënyrat e
kërkimit dhe hollësira të tjera profesionale,
pasi këto janë të mirëditura jo vetëm nga
ne si punonjës të aparatit informues, por
edhe nga lexuesi. Fushat ku organizohet
kërkimi i informacionit janë të gatshme
nga sistemi dhe në to nuk mund të ndërhyjë
për ndryshim personeli bibliotekar apo
përdoruesi. Rezultatin e kërkimit që shfaq
ekrani, përdoruesi mund ta marrë të
printuar në letër apo të ruajtur në disk.

Avantazhet e kësaj risie të madhe
teknologjike, përveç sa cituam më lart,
janë: Së pari: Mundësia e palimituar për
të grumbulluar informacion, i cili vazhdimisht pasurohet dhe rritet në volum. E për
të vijuar më tej: Në tërë këtë volum të
madh informacioni ke mundësi zgjedhjeje,
pa humbur kohë dhe energji. Së fundi,
ajo që do të doja të përmendja në vijim të
risisë teknologjike që theksuam është fakti
se kohët e fundit në Bibliotekën
Kombëtare, këtë shërbim informues, këto
mundësi zgjedhjeje, këtë korrioditet e
prakticitet e përcjellin tek përdoruesit jo
dy apo tre konsulentët epikës së shërbimit
informues, por bibliografët e klasifikatorët
më me përvojë të Bibliotekës Kombëtare,
organizuar si shërbim ditor. Kjo sigurisht
nënkupton seriozitetin dhe vëmendjen e
madhe që ka institucioni ynë kundrejt
frekuentuesve të vlerave të kulturës sonë
kombëtare. Si institucioni më i rëndësishëm kulturor që mbart dhe përcjell vlera,
Biblioteka Kombëtare gjithnjë e më tepër
ofron për lexuesit e saj shërbime me nivele
të larta profesionale në Epokën e Shoqërisë së Hapur të Informacionit.

