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Konferenca Kombëtare e
Bibliotekonomisë
Si institucion kulturor- shkencor i përbashkët Shqipëri- Kosovë, Konferenca
Kombëtare e Bibliotekonomisë, realizoi prej datës 20 deri 22 nëntor 2008
edicionin e saj të tretë në Tiranë me temën "Biblioteka - urë midis dijes dhe
publikut''. Veçorie këtij edicioni ishte fakti që tashmë partneri kosovar u
prezantua si bibliotekë kombëtare enjë shteti të pavarur. E themeluar që
prej vitit 2006, Konferenca ka organizim të përvitshëm, përkatësisht: një
vit në Tiranë, një vit në Prishtinë, dhe edicionet e saj mbahen nën kujdesin
dhe mbështetjen e dikastereve përgjegjëse të kulturës të të dy vendeve.
Seancën plenare e hapën Aure! Plasa ri, drejtor i Bibliotekës Kombëtare
të Shqipërisë, dhe Sali Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare dhe
Universitare të Kosovës, bashkëthemelues të kësaj Konference, të cilët,
pasi përshëndetën të ftuarit dhe pjesëmarrësit, vunë në dukje rëndësinë
dhe kontributet e një veprimtarie të tillë në zhvillimin e bibliotekave
shqiptare si dhe në përballimin e sfidave profesionale në punën e tyre si
ndërmjetëse mes dijes dhe përdoruesve. Konferencën e përshëndetën
edhe znj. Zana Turku, zëvendësministre e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve dhe z. Gazmend Pula, ambasador i Republikës së Kosovës në
Shqipëri.
Konferenca i zhvilloi punimet në disa seksione. Në kumtimet e tyre
specialistët e bibliotekave nga Shqipëria dhe Kosova analizuan praktikat dhe
vizionet e përbashkëta për rolin që luajnë në epokën digjitale bibliotekat si ura
ndërmjet publikut dhe dijes. U trajtuan probleme të ndryshme të praktikës dhe të
teorisë bibliotekare që kanë të bëjnë me shërbimin e referencave në "autostradën"
informative, fillimin e procesit të digjitalizimit të koleksioneve në Bibliotekën Kombëtare të
Shqipërisë, raportin bibliotekë - internet në kërkimin e avancuar, dukuri të raporteve bibliografie
librit- përdorues, procesin e konvertimit retrospektiv etj. Temat u fokusuan në evidentimin e rolit
ndërmjetës të bibliotekave midis dijes që bartin koleksionet bibliotekare dhe përdoruesve që e
shfrytëzojnë atë: ky pozicion tradicional i bibliotekave u trajtua në kushtet e reja të shoqërisë së
informacionit dhe të kërkesave të lexuesve për dije dhe njohuri bashkëkohore.
Në seancën plenare z. Plasari dhe z. Bashota parashtruan konkluzionet dhe rezultatet e punimeve.
Po në këtë seancë pjesëmarrësit miratuan rezolutën "Bibliotekat shqiptare në rolin e tyre si ura
lidhëse mes dijes dhe publikut''.
_
Ky numër i revistëspërmbledh Aktet e edicionit IIltëKonferencës Kombëtare tëBibliotekonomisë.
Ai hapet me aktine nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit midis Bibliotekës Kombëtare
të Shqipërisë dhe Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës, ndërsa pjesa e dytë
kumtimet e mbajtura në seksionet e ndryshme. Në fund botohet e plotë rezoluta e Konferencës.
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Dy Drejtorët, Z. Aure! Plasari në cilësinë e Drejtorit të BKSh-së (në emër të BKSh-së) dhe z.
Sali Bashota në cilësinë e Drejtorit të BKUK-së (në emër të BKUK-së), në mbështetje të
Marrëveshjes dypalëshe kulturore të Autoriteteve Eprore, nën të cilat BKSh dhe BKUK
ushtrojnë veprimtarinë, duke u nisur nga dëshira për t'i forcuar dhe thelluar marrëdhëniet
nëpërmjet bashkëpunimit si partnerë, këtu të quajtur palë, janë marrë vesh për sa më poshtë:
Nyja 1
Palët do të bashkëndihmojnë në grumbullimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe promovimin e
trashëgimisë kombëtare të shtypshkruar.
Nyja2
Palët do të bashkëpunojnë në fushën e shkencës së bibliotekonomisë dhe komunikimit.
Nyja3
Palët organizojnë bashkërisht Konferencën Kombëtare të Bibliotekonomisë, që mblidhet nën
kujdesin dhe mbështetjen e Autoriteteve Eprore, nën të cilat BKSh dhe BKUK funksionojnë,
vit pas viti në Tiranë dhe në Prishtinë. Çdo edicion i saj 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 bashkërendues, i
caktuar nga Drejtoritë e Institucioneve dhe miratohen prej këtyre Drejtorive, sipas Aktit
themelues të kësaj Konference (2006).
Nyja4
Palët do të ushtrojnë ndaj njëra-tjetrës të drejtën e shkëmbimeve të librave, gazetave, revistave,
botimeve elektronike, CD-ROM-eve, mikrofilmave dhe çdo lloj materiali bibliotekar, botuar në
Shqipëri dhe Kosovë. Palët do të ushtrojnë ndaj njëra-tjetrës të drejtën e shkëmbimeve të
botimeve të tyre bibliografike dhe/ose profesionale.
I

NyjaS
Palët do të ndihmojnë njëra-tjetrën për formimin dhe kualifikimin e vijueshëm të bibliotekarëve,
sipas kushteve, kërkesave dhe mundësive të ndërsjella.
Nyja6
Palët do të shkëmbejnë ekspertë të fushës së bibliotekonornisë dhe komunikimit.
Nyja7
Palët do të vlerësojnë dhe shkëmbejnë përvojën bashkëkohore në fushën e bibliotekonomisë,
të komunikimit, të informacionit dhe të teknologjive të reja përmes takimesh ekspertësh,
seminaresh, vizitash profesionale etj.
Palët do të ndihmojnë për përditësimin me teorinë dhe praktikën bashkëkohore në fushën e
bi-b-liotekave duke nxitur bashkëpunimin nëpërmjet projektesh me organizma të tillë si KE,
UNESCO, IFLA, CENL, CDNL, LIBER etj.
Nyja8
Palët do të bashkëpunojnë në fushën e kërkimeve të ndërsjella në Albanologji, Balkanologji
etj., si dhe të përgatitjes së botimeve të përbashkëta.
Palët do të promovojnë veprimtaritë e përbashkëta bibliografike me synim krijimin e katalogut
përmbledhës duke kërkuar bashkëpunimin edhe të bibliotekave/qendrave me koleksione
albanologjike në Ballkan, Europë dhe botë.
Nyja9
Palët do të ideojnë projekte, botime, veprimtari përkujtimore dhe manifestime
përbashkëta.

të tjera të

Palët do të bashkëpunojnë në organizimin e ekspozitave, panaireve të librit, veprimtarive të
përbashkëta kulturore me karakter kombëtare ndërkombëtar.
Nyja 10
1. Marrëveshja nuk ka kufizime kohore.
2. Marrëveshja mund të plotësohet dhe shtjellohet më tej në mirëkuptim dypalësh.
3. Kjo marrëveshje mund të ndryshohet vetëm me shkrim me pëlqim të përbashkët të Palëve.
Nyja 11
Hyrja në fuqi
Marrëveshja hyn në fuqi menjëherë.
Nënshkruhet në Prishtinë, më 16 prill 2008, në dy kopje origjinale në shqip.

Dr. Aure! PLASARI
Drejtor
Shqipëri (BKSh)

Dr. Sali BASHOTA
Drejtor
Kosovë (BKUK)
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Bibliotekarët e
referencave në
autostradën
informative
AidaBRAHO
Biblioteka Kombëtare
e Shqipërisë

Duke qenë të vetëdijshëm se liria,
mirëqenia dhe zhvillimi i shoqërisë dhe
individëve janë vlerat themelore njerëzore,
që varen nga akcesi i lirë dhe pa kufizime në
dije, mendim, kulturë e informacion, bibliotekat
janë të vetëdijshme për rolin e tyre si porta të dijes.

Njëherazi, bibliotekarëve të së ardhmes
u takon vetëdija dhe përgjegjësia për rolin
që duhet të luajnë si menaxherë të diturisë.
Dhe, duke pasur parasysh faktin që loja
emocionuese e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit ka filluar
vrullshëm, natyrisht na nevojitet energji
dhe dije intelektuale e profesionale për të
përballuar të papriturat e saj. Kjo nuk
nënkupton që domosdoslunërisht duhet të
jemi universalë, por të dijshëm e të
susksesshëm profesionalisht, sigurisht që
po. Sigurimi i akcesit në koleksionet e
mëdha të literaturës dhe dijes botërore
është një nga kontributet dhe funksionet
më të rëndësishme të bibliotekave sot. Në
këtë kontekst, gjenerata e sotme e
bibliotekarëve të referencave, e ardhur
përmes një sërë përcaktimesh që nga

"mbajtësi i tabelave" e deri te "shkencëtari
modem", ka përpara vetes një autostradë
të gjerë informative, mijëra vite larg nga
rrugët që të çonin në regjistrat e famullive
që sapo kishin filluar të sistemoheshin. E
kam fjalën këtu, pikërisht për kohën kur
të vjetrit dalëngadalë kishin filluar të
humbnin rolin e tyre si kujtesë e
komunitetit dhe progresivisht bashkë me
përhapjene shtypit dhe lëvizjen shekullare
të arsimimit (pas shek. XVI) u rrit edhe
sasia dhe kërkesa për informacion. E
thënë sot, tingëllon e largët, po të kemi
parasysh që tashmë informacioni
dyfishohet disa herë brenda një viti, por
së këtejmi, natyrshëm materializohet
pyetja: kur në shek. XVI me atë sasi
informacioni
ekzistuese,
lindte
domosdoshmërisht nevoja e sistemimit të
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dijes, po sot vallë kur vetë numri i site-ve
në internet i ka kaluar të 3 milionët, si i
bëhet për të naviguar në këtë autostradë
informative?
Patjetër që "sinjalistika", e cila
udhëzon në këtë autostradë, është e gjerë
dhe u përgjigjet tendencave të kohës.
Problemi është se sa njohës të mirë të
kësaj sinjalistike jemi ne që kemi rolin e
udhërrëfyesit dhe përçuesit të dijes te
përdoruesi. Duke patur para vetes një
informacion të panumërt e masiv,
vështirësia e arritjes së asaj që kërkohet
konkretisht nga përdoruesi shtohet.
Rrjedhimisht, burimet e referencës,
manuale ose online, marrin një vlerë të
pakontestueshme për epokën e sotme.
Kështu, udhëzuesit, doracakët dhe
bibliografitë e burimeve të referencës të
tilla si: "Guide to Reference Books" apo
"Gale Directory of Databases", që
përmbajnë dhe regjistrojnë afro IO mijë
baza të dhënash, janë burime shumë të
mira referuese në dobi të përdoruesve.
Nga hulumtimet e kryera deri tani, tërheq
vëmendjen fakti se vetë bibliotekarët e
referencave priren të shfrytëzojnë më së
shumti rreth 6 mijë baza të dhënash nga
burimet që cituam më sipër, kurse
përdoruesit, nga ana tjetër, kufizohen në
baza më të përgjithshme të të dhënave
siçjanë ato që ofrojnë EBSCO, UMI apo
H. Wilson Company.
Po kush i shfrytëzon burimet e
referencës? Përditshmëria në profesionin
që kryejmë na jep përgjigjen e duhur për
pyetjen. Një kategori e përbëjnë
përdoruesit, të cilët kërkojnë përgjigje
specifike për pyetje gjithashtu specifike.
Ky grup evidentohet si auditori kryesor i
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bibliotekarit të referencave, ku ky i fundit
ka rolin e ndërmjetësit. Kurse grupin më
të madh e përbëjnë përdoruesit, të cilët
kërkesën e tyre për informacion e kanë
të padiferencuar dhe mund të jenë si
kategori përdoruesish që nga studenti e
deri te specialisti. Asnjëri nuk kërkon
përgjigje specifike, por që të dy palët janë
të interesuar për materiale të ndryshme
në nivele gjykimi të ndryshme.
Pikërisht këtu del në pah edhe roli i
rëndësishëm menaxhues i bibliotekarit të
referencave.
Por, për të qenë i
suksesshëm në këtë rol, bibliotekari duhet
të jetë i mirëditur lidhur me atë se çfarë
gjendet në dispozicion në formë të shypur,
online apo burime të tjera. Përveç kësaj,
ai duhet të ketë aftësi komunikimi dhe
kompetencënë përzgjedhjen e materialeve.
Në një kohë kur ka me bollëk
televizion, internet dhe aspak motivim, një
bib1iotekari zoti dhe optimist i referencave
duhet të inkurajojë ata që janë gjysmë të
zgjuar e gjysmë të fjetur në mënyrë që,
në mos të mësojnë ta duan studimin, së
paku ta çmojnë atë.
Në këto kushte për bibliotekarin e
referencës, parësore është që të shfaqë
gatishmëri dhe interesim lidhur me
kërkesat e përdoruesve. Dhe që suksesi
i rolit të tij të jetë i garantuar duhet t'iu
shtojmë atyre që përmendëm edhe
durimin e qetësinë të përmbledhura në
shprehjen e sjellshme: "Le të shohim se
ç'mund të gjejmë për t'ju ndihmuar''.
Një burim i mirë reference është ai
që i përgjigjet saktë kërkesës së
përdoruesit. Rëndësi këtu merr fakti që
një bibliotekar i zoti duhet të dijë të
vlerësojë një burim reference duke u nisur

në radhë të parë nga qëllimi i këtij burimi,
autoriteti dhe përmbajtja. Këto kritere që
theksuam janë të aplikueshme
si në
versionin e shtypur ashtu edhe atë online.
Tashmë panorama është e qartë: po
të dish të vlerësosh si duhet dhe të njohësh
kriteret enjë burimi reference gjithmonë
e më tepër ke qasje te saktësia dhe
shpejtësia.
Zakonisht
qëllimi
shprehet
në
përmbajtje, hyrje, parathënie dhe indeks,
i cili në një fjalë, tregon se cilat subjekte
janë të mbuluara. Kur flasim për vepra
referenciale online duhet të kemi parasysh
faktin se nëse ato nuk japin informacion
rreth vetvetes, nuk ia vlen të konsultohet
si burim,
së paku për qëllime
të
referencave.
Përsa i përket autoritetit si kriter
vlerësimi, internetit konkretisht i mungon
ky kriter për shkak se nuk përfaqëson
vetëm punën e njerëzve me përvojë,
botuesve standardë, por edhe mundësitë
dhe përpjekjet individuale. Kësisoj, mund
të mos ketë redaktor, staf, metoda të
rishikimit dhe të analizës, apo çdo gjë që
lidhet me tituj të referencave në versionin
e shtypur
dhe atë në CD-ROM.
Konkretisht,
kur një burim online në
internet nuk ofrohet falas, por shitet
kundrejt një çmimi të caktuar dhe kur
kompania është e njohur, bibliotekari
mund të jetë i sigurt se "burimi 'është
autoritativ.
Një tjetër mënyrë e besueshme për
të gjetur përgjigjen rreth autoritetit është
leximi i faqes së mirëseardhjes
në
website. Këtu duhet të fokusohemi te
përshkrimi i përmbajtjes dhe i autoritetit,
te file-t ndihmës, tek ekzaminimi dhe
saktësimi i përmbajtjes së të dhënave etj.

Nga ky parashtrim,
arrijmë
të
vlerësojmë qartë rolin ndërmjetësues,
bashkëpunues
dhe
përcjellës
të
bibliotekarit të referencave, paçka se ajo
që shfaqet në horizont dhe që përcaktohet
si epoka digjitale na vendos para dilemash,
pasigurish dhe detyrimesh njëkohësisht.
Kushdo nga ne, që e ka të formësuar
mirë konceptin bibliotekë elektronike,

arrin ta konfigurojë qartë atë si një
bibliotekë ku sasia e informacionit është
e ruajtur në formë elektronike, online apo
CD-ROM dhe DVD. Aktualisht, interneti
është vendi kryesor për informacione të
tilla. Në internet, njeriu duhet të vendosë
një subjekt të caktuar në mesin e mijëra
të tjerëve, pasi nuk ka mundësi që të gjitha
subjektet të jenë të bashkuara në një ose
dy vende.
Ekziston gjithashtu edhe një numër i
madh rrjetesh bibliografike nëpër botë që
e përdorin internetin si bartës e po ashtu
si shërbim të tyre online. Një rrjet i tillë
jofitimprurës është OCLC [Qendra
Online e Bibliotekës Kompiuterike në
Dublin} (http://www.oclc.org), e cila
ofro~ qasje në libra, filma, raporte etj.
Është krijuar mundësia që online (përmes
OCLC, RLIN) të shihen materialet e
mijëra bibliotekave, duke filluar nga
SHBA deri në skajin tjetër të botës. Shtimi
i informacionit dhe mundësia qëjepet për
të vendosur dhe për të marrë të dhëna të
tilla përmes bibliotekave është një arritje
shumë e madhe teknologjike.
Duke patur parasysh faktin që pjesa
më e madhe e bibliotekave kanë websitet e tyre në internet dhe e ofrojnë këtë të
funditsi shërbim,bibliotekarii referencave
është një pikënisje shumë e rëndësishme
për dhënien e ndihmës që e shndërron
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internetin në diçka të dobishme dhe
utilitare. Është aftësia e bibliotekarit të
referencave që ta kthejë internetin në një
bibliotekë digjitale siç do ta dëshironim
dhe jo në një sasi materialesh "gjoja të
vlefshme". Kështu, bibliotekari shfaqet
në rol ndihmës për të sugjeruar metodat
e analizës dhe të vlerësimit
të
informacionit, në mënyrë që përdoruesi
të marrë atë që i nevojitet në format të
besueshëm. Shfaqet gjithashtu në rolin
praktik të këshillimit, orientimit, por
gjithnjë në zbulim të risive të reja
teknologjike.
Është pikërisht
ai
ndërmjetësi midis individit përdorues dhe
informacionit të pafund. Është zëri i
vetëm në autostradën me kompiuter dhe
përgjigje të digjitalizuara, por një zë i
fuqishëm domosdo. Në këtë mënyrë
eksperti i kërkimit ka si strategji të
shpëtimit që të jetë përzgjedhës dhe këtë
ta ketë të zhvilluar si aftësi, e gjithashtu
të jetë i integruar me të rejat më të fundit
teknologjike.
Sa herë që përmendim termin
bibliografi,kushdo që ka një njohje të mirë
të burimeve të referencave, nënkupton
se bibliografitë nuk janë me çdo kusht
libra. Ato mund të përmbajne forma të
ndryshme të komunikimit që nga websitet, filmat e rekordet e deri te fotografitë. :
Në vlerësimin enjë bibliografie do të
niseshim nga kritere të tilla si: qëllimi,
gjerësia, metodologjia, organizimi, forma
bibliografike,aktualiteti,saktësia.etj.Kurse
në përzgjedhjen e burimeve të referencës
del në pah mjeshtëria e specialistit të
referencave, në mënyrë që materialet e
përzgjedhura të jenë në funksion të
përdoruesit, të cilit i shkon ky shërbim.

Krahas përdorimit të bibliografive si
burime shumë të rëndësishme referuese,
rezultate kërkimi të shpejta e të sakta
ofrojnë enciklopeditë e natyrisht s'mund
të lëmë pa përmendur përparësitë e
enciklopedive elektronike. Faktorët, prej
të cilëve përdoruesi tërhiqet më tepër prej
këtyre të fundit, tashmë i dimë: merr
informata komplete, koncize, të sakta, në
pak sekonda, dhe që, për më tepër, janë
shumë më aktuale se ato të shtypurat ose
në
CD-ROM.
Ndër
shembuj
enciklopedish nga më të mirat mund të
citojmë: "The Encyclopedia Britannica",
e botuar për herë të parë më 1768 dhe që
ofrohet falas në versionin online. Kjo
enciklopedi është e vetmja që është e
përshtatshme si për joprofesionistët ashtu
edhe për bibliotekarët. "The Encyclopedia Americana" është enciklopedia
më e vjetër amerikane që ekziston dhe
përmbledh
historinë
amerikane,
gjeografinë dhe biografi.
Veç sa përmendëm, gur të çmuar që
plotësojnë mozaikun e informacionit
bibliografik janë edhe burimet biografike
me vepra të tilla si: "Who '.s Who in
America "; "The dictionary of National
Biography "; fjalorët;
burimet
gjeografike; dokumentet qeveritare etj.
Jo pa qëllim, gjithçka që parashtrova
më lart e bëra rrie shembuj konkretë
sepse kjo është në fund të fundit edhe
qëllimi dhe pikënisja e kontributit tim
modest. Sfidat që shtron përpara
fundshekulli i revolucionit teknologjik na
bëjnë më të vetëdijshëm për rolin që duhet
të kemi në një mjedis ku teknologjia po
thotë fjalën e saj çdo ditë e më me tepër
vrull _dheshpejtësi. Dhe në këtë mjedis

".

ne duhet të integrohemi shpejt dhe pa
mëdyshje, në mënyrë që të mund të
evitojmë stresin teknologjik apo sensin e
mospërshtatjes.
Vetë biblioteka është një shërbim
derivat, një instrument i krijuar për të
përmbushur qëllime specifike në kohë të
ndryshme. Nuk ekziston asnjë kushtëzim
biologjik dhe natyral i qënies njërëzore që
të krijojë nevojën absolute për bibliotekën.
Biblioteka e ka fillesën te marrëdhëniet
jetësore të qenieve njerëzore dhe kultura
e tyre. Realiteti social i biliotekës është
tashmë një fakt i konsoliduar, siç është i
konsoliduarfaktiqëbibliotekaekzistonpër
përdoruesit.
Kësisoj, të gjendur para
pyetjeve të llojit: a do të ketë nevojë për
bibliotekë dhe për bibliotekar reference

murgjit u qanë te Buda për këtë sjellje
jodinjitoze. Buda buzëqeshi dhe tha se
murgu kish qenë një majmun në 500 vitet
e mëparshëm; duke kërcyer mbi përrua
shprehte vetëm personalitetin e tij pas
gjithë atyre viteve që kishte jetuar i
kushtëzuar. Dhe për ne, mesazhi që vjen
nga koha e Budës mund të përmblidhet
me pak fjalë: Informacioni profesional
është i kushtëzuar nga tradita e gjatë
profesionale dhe nga historia që na Jidh
me dokumentet ena bën më tepër ruajtës
të tyre sesa komunikues. Gjithsesi, edhe
pse në 500 vitet e mëparshëm kemi
kataloguar
libra, tashmë duhet të
kapërcejmë përroin, dhe për të mos u
mbytur në të duhet të mësojmë të
punojmë me dhe për përdoruesit tanë.

në epokën e bibliotekës digjitale,
shumëkush nga ne mëdyshet dhe ngurron
të përgjigjet. Por një gjë është e sigurt, që
pavarësisht përparësive teknologjike, e
vetmja gjë që nuk mund të relizojë dot një
kompiuter është komunikimi me
përdoruesin. Kjo më kujton sentencën e
njohur të Paul Watzlawick: "A bën
zhurmë pema që rrëzohet në pyll nëse
nuk ka asnjë për ta dëgjuar?" Që të
ketëkomunikirn,duhettëpaktënprezenca
enjë personi tjetër.
Dhe, për të plotësuarparashtrimintim
lidhur me atë ç'ka na mundon lidhur me
rolin tonë si bilbiotekarë të së ardhmes
do të parapëlqeja të sillja para jush një
histori që i përket një kohe goxha të largët
e pikërisht murgjve mendjendritur të
Budës, të cilëve duke ecur në pyll, iu del
përpara një përrua në të cilin u zhytën të
gjithë me dinjitete sakrificë për të kaluar
përmatanë. Por njëri syresh mori vrull,

Nuk duhet kurrsesi të dekurajohemi.
Është e vërtetë që pojetojmë në një kohë
kompeticionesh teknologjike, por nëse
jemi të vetëdijshëm për 500 vitet tanë të
mëparshëm, do të mund të përballojmë
me qetësi përditshmërinë e 500 viteve të
mëpastajmë.
Porkushdotëjenëaktorëtkryesorë
të informacionit
të shekullit të
njëzetenjëtë? Natyrisht ka shumë fusha
të dijes në garë: bibliotekonomia,
informatika, shkencat shoqërore, media
e shkruar dhe e folur etj. Në këtë kontekst
ka prespektiva të ndryshme si dhe
tensione e diferenca kulturore e sociale.
Mbetet veç të shpresojmë, si qytetarë dhe
si përdorues të informacionit gjithashtu,
që bibliotekat dhe vetë bibliotekarët e
referencave, në veçanti, të jenë një zë i
fuqishëm e i qartë në përcaktimin e
prioriteteve strategjike dhe konfigurimin
e ekologjisë së informacionit, në të cilin

kërceudhe doli përtej pa u lagur N•tyITTh~ ~~~~~-ëoë~ho"'Uin

i '

<i:

z
~

w
~

w

t-

o
:i
aJ

iXi
w
w
o:::

o
~

Terminologjia
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Hyrje
Historia e librit dhe e bibliotekave
përbën njërën prej kaptinave interesante
të civilizimeve botërore. Tash dihet mirë
për zanafillën e librit e të bibliotekave në
botë. Libri më i lashtë konsiderohet titulli
"Mësimet e Ptahliotepit" (The instruction
of Ptah-hoter), hartuar 4500 vjet më parë,
pra, 5 shekuj para "Epit të Gilgameshit",
5 shekuj para "Kodit të Harnurabit", rreth
25 shekuj, para librit "Mbi perënditë" të
filozofit grek Protagora, i cili njihet libri i
parë i djegur në historinë e njerëzimit.
Po kaq të hershme janë edhe
bibliotekat e para, të njohura me emrin
"Biblioteka-arkiva", të cilat iu përkasin
civilizimeve sumere. Këto biblioteka janë
gjetur
në qytetet
e lashta
të
Mesopotamisë: Kish, Ebla, Eridu, Lagosh,
Ur,Nipur etj. Material i këtyre bibliotekave
kanë qenë rrasat argjile, të shkruara me
shkrimin piktografik e kunjor. Rrasat janë

renditur njëra pranë tjetrës, si fletë libri, e
janë lexuar si libër.
Në Kosovë bibliotekat e para datojnë
nga shek. XIV dhe hasen në kisha,
manastire, xhami, medrese, teqe etj.
Në gjysmën e dytë të shek. XVIII
zë fill edhe shkenca e bibliotekarisë, e
cila, në shek. XIX, zhvillohet hovshëm.
Krahasuar me shkencat me traditë të
pasur, bibliotekaria është shkencë e re,
prandaj edhe terminologjia bibliotekare
nuk ka pasur ndonjë zhvillim të shpejtë.

Konferencë Kombëtare
terminologji unike
bibliotekare

pa

Bibliotekat
tona vazhdojnë të
përballen me një varg sfidash a
vështirësish duke u nisur nga zanafilla e
tyre, tipologjia, terminologjia bibliotekare
etj. Prandaj sfida më e madhe mbetet
kapërcimi i këtyre sfidave. "Ne dimë të

gjitha përgjigjet: ajo që nuk dimë janë
çështjet'', ka thënë Arçibald Makllash,
bibliotekar
kryesor në Bibliotekën
e
Kongresit Amerikan.
Padyshim terminologjia bibliotekare
paraqet
njërën
prej hallkave
më
problemore të bibliotekave tona. Sot e
gjithë ditën në medie, aktet normative të
bibliotekave, bisedat e përditshme etj.,
dëgjohen
terma
e konstrukte
të
paqëndrueshme
e të debatueshme
bibliotekare,
si: "bibliotekë
masive",
"bibliotekë
seminarike",
"bibliografia
rrjedhëse", "bibliotekë e qytetit'', "faqja
titullare", "fondi i vendlindjes", "krijimi i
regjistrave", "organizimi i bibliografive",
"Bibliografia si veprimtari intelektuale dhe
si pjesë e bibliotekonomisë ... ", "Këtu,
natyrisht nevojitet për të sublimuar edhe
dijen shkencore e kulturore, për ndriçimin
e çështjeve dhe të problemeve që kanë
të bëjnë me fushën e bibliotekarisë ... "etj.
Ja edhe disa shpërputhje në relacionin
Shqipëri-Kosovë.

Shqipëri Kosovë
- Bibliotekë e Bashkisë - Bibliotekë
Komunale
- Përg. për bot. - Përgatiti për botim
- Tir. - Tirazhi
- Shkrimi në Braj - Shkrimi Braille
- Regjistri i emrave gjeografikë Regjistri i emrave të vendeve
- Skeda shtesë - Skeda udhëzuese
- Kopja e detyruar - Ekzemplari i
obliguar
- Fusha e përshkrimit fizik të skedës Fusha e përshkrimit skedarik
- Vijë e pjerrët - Shenja e autorit

- Bot. 2 - Botimi 2
- Me il. - ilustr.
- Sektori - Seksioni
-+ - &
- Llojet e bibliotekave
- Tipat e
bibliotekave
- KDU (Klasifikimi Dhjetor Universal) KUD (Klasifikimi Universal Decimal)
- Paralel - Krahasues etj.
Po ndalemi
këtu te termat:
"bibliotekonorni" e "bibliotekari".
Me gjasë termi "bibliotekonorni" (me
burim nga greqishtja), në përdorimin tonë,
ka hyrë nëpërmjet gjuhës frënge
"bibliotheconomique",
përkatësisht
rusishtes "bibliotekovedenie", ndërsa ky
term nuk haset në fjalorët: latinisht, italisht,
anglisht, gjemanisht, shqip, nuk përdoret
as në përvojën bibliotekare të vendeve
anglo-amerikane dhe në vendete rajonit.
Sllovenët
e
përdorin
termin
"bibliotekarstvo", kroatët "knjizhnjiçarstvo" etj.
Termi "bibliotekonomi" shpie kah
organizimi dhe administrimi i bibliotekave
nga ana materiale e financiare e
bibliotekave
duke parë këtu edhe
menaxhimin e bibliotekave, si institucione
me rëndësi të vaçantë shoqërore.
Me zgjerimin e avancimin përmbajtësor të veprimtarisë së bibliotekave, duke
u nisur nga gjysma e dytë e shekullit
XVIII, fillon, në praktikën bibliotekare,
dominimi i termit: "bibliotekari", i cili
shpreh, më bindshëm, karakterin arsimor,
kulturor, shkencor e "shpirtëror" të
veprimtarisë së bibliotekave. Citoj:
Bibliotekaria është përmbledhje e
disiplinave shkencore, e cila merret me
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librin e përdoruesit e tij, përkatësisht
me çështje
teorike
e praktike
bibliotekare. Përfshin historinë e librit
e të shtypshkronjave,
historinë,
organizimin
dhe administrimin
e
bibliotekave,
bibliografinë,
psikologjinë e përdoruesve, sociologjinë e
të lexuarit etj.
Në anën tjetër termi "bibliotekari" ka
edhe strukturë fjalëformuese shqipe:
bibliotekë + a + ri + a.
Me një fjalë këtu kemi të bëjmë me
dy nocione bibliotekare me veçori
dalluese.
Për më tepër, së voni, ka filluar edhe
"copëzimi" e "krahinarizrni" i termit
"bibliotekari", me ngjyrime (nga mosdija)
çkombëtarizuese
e mbase edhe
tendencioze. Lexojmë: "Çfarë kuadri ka
bibliotekaria
e Kosovës?
"për
bibliotekarinë kosovare", "Bibliotekaria
shqiptare në Luginën e Preshevës" etj.
Shpërputhje ndërmjet Tiranës e
Prishtinës kemi parë edhe te tipologjia e
bibliotekave. Konferenca Kombëtare e
Bibliotekonomisë duhet tëjapë përgjegje
meritore në këto çështjeje, gjithë duke u
nisur nga parimi: një gjuhë, një sistem
bibliotekar.

Ftesë për përdorimin e
terminologjisë
bibliotekare
shqipe
Gjuha shqipe ka marrë terma e
konstrukte bibliotekare nga gjuhët e huaja:
greqishtja, gjuha angleze, frëngjishte,
gjuha ruse etj., si: "sine armo", "sine loco",
"sine nomine", "paginim", "antonim",
"koautor",
"a lmanah",
"aneks",
"ekzemplar", "afishe", "informatë",
"anketë",
"volum",
"anonim",
"inventarizim'', "poliglot", "kurent",
"trajnim" etj. edhe pse këto terma e
nocione mund të zevendësohem me
shprehje të gurrës shqipe: "pa vit të
botimit", "pa vend të botimit", "pa botues",
"faqosje", "emri i saktë i autorit",
"bashkautor", "vjetar", "shtojcë", "kopje",
"shpallje",
"vëllim", "regjistrim",
"shumëgjuhës", "lloj letre në dorëshkrim",
rysime, gjithë duke e pasur për bazë
mendimin e Eqrem Çabejt: "Një ndër
detyrat kryesore të gjuhësisë shqiptare,
krahas kërkimeve teorike, është edhe
mbetet pasurimi i gjuhës me elemente të
gurrave vetjake dhe spastrimi i saj prej
masës së fjalëve të huaja, që kanë
vërshuar së jashtmi dhe që po vërshojnë
edhe në ditët tona".
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Koleksionet e para
virtuale - nismë
për Bibliotekën
BehijeLUGA
Mirlona BUZO
Digjitale
të Bibliotekës·
Kombëtare

Biblioteka Kombëtare
e Shqipërisë
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Ëndrra për një bibliotekë virtuale shfaqet
tanijo sepse premton një të ardhme ekzaltuese,
por sepse premton një të ardhme që do të jetë si e
kaluara, por vetëm më emirë dhe më e shpjetë.
James J. O'Donnell, Avatars of the word
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Hyrje
Teknologjia digjitale ka hapur sot një
perspektivë krejtësisht të re. Burimet
kulturore, shkencore dhe administrative
tashmë po publikohen, shpërndahen dhe
akcesohen gjithnjë e më tepër në formë
digjitale. Interneti, portalet dhe shërbimet
në rrjet kanë ndryshuar shumë funksionet
dhe fokusine bibliotekave.Bibliotekatjanë
depozituesit kryesorë të informacionit dhe
ky zhvillim i bën shërbimet e informacionit
përherë e më të rëndësishme.
Sot bibliotekat në mbarë botën janë
duke realizuar fuqishëm digjitalizimin e
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koleksioneve të tyre, dhe në veçanti
materialet
e rralla dhe unike të
trashëgimive kulturore. Digjitalizimi
siguron ruajtjen e kësaj trashëgimie
kulturore si dhe akces të gjerë për
përdoruesit.
Bibliotekat digjitalejanë koleksione të
objekteve digjitale në rrjet, - tekst, video,
audio, të dhëna, - përfshirë të gjitha
proceset dhe shërbimet për menaxhimin
e koleksioneve, analizën e subjektit,
krijimin e indekseve, referencave, ruajtjen
dhe arkivimin, të cilat përbëjnë sistemin
kockor dhe nervor të bibliotekave
bashkëkohore.

Biblioteka digjitale realizon gjithçka si
biblioteka tradicionale, që është krijuar
qindra vite më parë, dhe do të luajë po
atë rol kryesor në shoqëri që bibliotekat
kanë luajtur gjithmonë. Sipas kësaj një
"bibliotekë digjitale" e vërtetë ndërtohet
në përputhje
me etikën kryesore
të
bibliotekës: ajo do të ekzistojë si një burim
informacioni i pandërprerë që mbështet
akcesin e hapur për të gjithë llojet e
burimeve; diferenca e vetme është se
"biblioteka digjitale "operon në mjedis
elektronik.

Fillesat e Bibliotekës
Digjitale në Bibliotekën
Kombëtare të Shqipërisë
Biblioteka Kombëtare, duke përfituar
nga zhvillimet e Teknologjisë
së
Informacionit dhe Komunikimit, hartoi
projektinpër digjitalizimin e koleksioneve
të rralla dhe unikale të BKSh-së, si:
dorëshkrime,
antikuarë,
harta,
periodikë dhe vepra me karakter
A lbano-Ba/ kanologj ik.
Qëllimi i këtij projektiështë prezantimi
në linjë i koleksioneve të rralla të BKShsë, krijimi i një sistemi menaxhimi për
objektet digjitale, që do të depozitojë dhe
do të ruajë çdo lloj burimi në përjetësi,
sigurimi i akcesit në këto burime në
përputhje me të drejtat e autorit;
përdoruesit do të shfletojnë burimin
nëpërmjet aplikimeve bashkëkohore dhe
do të përjetojnë burimin në të njëjtën
mënyrë me origjinalin.
Një nga aspektet më sfiduese të
mjedisit digjital është identifikimi i

burimeve në Web. Objektet digjitale janë
pasuruar me metadata. Ekzistenca e
metadatave
përshkruese
dhe të
kërkueshme rrit mundësinë e gjetjes dhe
përdorimit të përmbajtjes digjitale në
WWW. Ka disa standarde për metadatat,
por ne kemi zgjedhur standardin Dublin
Core.
Projekti sjell një përmirësim të
dukshëm duke siguruar organizimin e
koleksioneve digjitale dhe botimin e tyre
në internet dhe në CD/DVD në formë
plotësisht të kërkueshme. BKSh së shpejti
do të kooperojë dhe do të marrë pjesë në
sistemet e burimeve të përbashkëta të
informacionitmidis bibliotekaveeuropiane
duke integruar koleksionet e saj.
Koleksionet digjitale të BKSh-së janë
ndërtuar me programin Greenstone, i cili
është një paketë e plotë, gjithëpërfshirës
dhe i hapur që ndihmon krijimin, ruajtjen,
prezantimin dhe përhapjen e këtyre
koleksioneve digjitale. Greenstone është
zhvilluar dhe shpërndarë falas nga
UNESCO-ja në bashkëpunim
me
Universitetin e Waikato në Zelandën e Re
dhe Human Info NGO në Belgjikë.

Koleksionet e para
digjitale në Bibliotekën
Kombëtare të Shqipërisë
Biblioteka Kombëtare së shpejti do
të prezantojë në faqen e saj zyrtare
www.bksh.al bibliotekën digjitale me
koleksionet e saj. Koleksionet e para të
digjitalizuarjanë:
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Dorëshkrime

Antikuarë

Frakulla, Nezim
Mexhmuai es'ër ve divan [dorëshkrim]/
Nezim.- S. 1„
1160Hixhri [1747].
[152 fl. ], nga tëcilat41 tëbardha: meit.

Pius II, Papa
Pii Secvndi Pont. Max. Epistolae. De
Conventv Mantvano.- Impressum
Mediolani: Per Magistrum Antonium De
Zarotis Parmensem, MCCCCLXXIII
[1473],Maii XXV.
[179] fl.

Autori, një nga përfaqësuesit më në
zë të letërsisëshqipe të bejtexhinjve,është
i njohur edhe me emrat Nezim Berati e
Ibrahim Nezimi. Në fl. 9 thuhet se është
nga qyteti i Beratit. Disa nga vjershat e
dorëshkrimit datojnë në vitet 1164-1167
hixhri [1750-1754]. Në anë të tekstit ka
shtesa, të shkruara më vonë nga autori.
Dorëshkrimi përmban zbukurime në ar.
Përmbledhje vjershash, shkruamë gjuhët
turke e perse, kushtuar Kapllan Pashës
nga Vlora, Muhlis Beut nga Tirana, Dalip
Mehmet Efendiut nga Kruja etj. Një nga
vjershat i kushtohet qytetit të Elbasanit.

Të dhënat e botimit janë marrë nga
kolofoni.Emri i autorit para se të zgjidhej
Papë ishte Enea Silvio Piccolomini .
Kjo inkunabul, vepra më e hershme
e botuar e këtij autori, është njëherësh,
më e rralla, është më e vjetra e koleksionit
antikuar të Bibliotekës Kombëtare. Ajo
përmban 52 letra drejtuar personaliteteve
të kohës dhe princërve të krishterë.
Pikërisht ndër letrat e kësaj përmbledhjeje
gjenden disa që lidhen drejtazi me
përfshirjen e Arbërisë në projektin e
kryqëzatës kundër osmanëve, si dhe me
qëndresën e Skënderbeut. Ato shërbejnë
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