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Konferenca kombëtare
bibliotekonomisë

e

Edicioni i pestë i Konferencës Kombëtare të Bibliotekonomisë,
si institucion
kulturor-shkencor
i përbashkët
Shqipëri-Kosovë,
u mbajt në Tiranë prej datës 22 deri 23 nëntor
20 IO nën temën "Shkenca c bibliotekave dhe albanologjia".
Në Konferencë
morën pjesë drejtues
të bibliotekave
kombëtare, publike, universitare etj„ specialistë të bibliotekonomisë
nga
Shqipëria dhe Kosova.
Fjalën e hapjes e mbajti znj. Farfuri Xhaja, specialiste e shquare shkencës
së bibliotekave në Shqipëri. Në emër të Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve të Shqipërisë përshëndeti zëvendësministrja
znj. Suzana Turku.
Konferenca i zhvilloi punimet në disa seksione, me kumtime e diskutime. U
mbajtën dy ligjërata: njëra me titull "Ç'e bën shqiptar një bibliotekar" nga Prof'. Dr.
Aurel Plasari, drejtor i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, dhe tjetra "Bibliotekat e
Kosovës dhe albanologjia" nga Prof. Dr. Sa li Bashota, drejtor i Bibliotekës Kombëtare
dhe Universitare të Kosovës, të cilat u ndoqën me mjaft interes nga të pranishmit. Në
kumtesat e specialistëve të të dy bibliotekave u trajtuan probleme që kanë të bëjnë me
formimin e specialistëve të burimeve albanologjike, me funksionet albanologjike të
bibliotekave tona kombëtare, format c pasurimit dhe/ose zhvillimit të koleksioneve
albanologjike
në mjedisin digjital, domosdoshmërinë
e sistemeve bibliotekare
elektronike me burim të hapur etj.
Në seancën plenare të mbylljes së punimeve z. Plasari dhe z. Bashota
parashtruan konkluzionet dhe rezultatet c konferencës. Konferenca miratoirezolutën
përkatëse, në të cilën u shpreh besimi se Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë dhe
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare c Kosovës si edhe bibliotekat c tjera në të
dy vendet që shërbejnë literaturë albanologjike do të ngrenë në një nivel më të lartë
angazhimin për plotësimin si duhet të detyrave në një fushë të rëndësishme si ajo c
shërbimeve albanologjike në përmbushje kështu të misionit të tyre të rëndësishëm
kombëtar dhe kulturor.
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Ç'e bën shqiptar
bibliotekarin
Prof. Dr. Aure/ PlASARI
Biblioteka Kombëtare
e Shqipërisë

Specialistët
e librit, të gjithë
punonjësit
që merren në mënyrë
profesionale me librin, janë universalë por
nga formimi, që do të thotë: zotërojnë dije
të përgjithshme ose të gjithëmbarshme,
por ata pajisen edhe me dije të cilat i
lidhin me kulturën c kombit të tyre,
në veçanti me kulturën c shkruar c të
botuar të kombit të tyre. Për këtë arsye
tema e kësaj konference, Shkenca e
bibliotekave dhe albanologjia, ka synuar
të përqendrohet në një pikëprerjc që do ta
cilësoja jetike për profesional itetin c një
bibliotekari shqiptar.
Kolegët të cilët këtë vit, gjatë
studimeve për Masterin c Nivelit të Dytë
në Shkencën e Bibliotekave, kanë pasur
rastin të ndjekin leksionet e lëndës !!yrje
në albanologji e kanë vënë re se gjatë
programimit të tij lëndën në fjalë c kemi
konsideruar si themelore ndër lëndët c

_ll

formimit të përgjithshëm të specialistëve
tanë të librit. Ta themi më thjesht dhe
më shqip: ishte lënda që c bën shqiptar
një specialist të librit. E bën shqiptar
në kuptimin profesional, jo në kuptimin
c analizave të tjera bio-fiziologjike.
Pikërisht prandaj përgatitja albanologjike,
qoftë edhe në masën e një "'I Iyrjcjc" të
tillë, duhet të bëhet e detyrueshme për
specialistët shqiptarë të librit në formimin
e tyre profesional.
Është e vërtetë se lënda që e quajtëm
!lyrje në albanologji nuk ka as në
kulturën shqiptare dhe as në shkencat
shqiptare një traditë të stabilizuar të
trajtimit të saj. Duke qenë se jemi të
gjithë specialistë të librit, në mënyrë më
të thjeshtë e më konkrete le ta them i që
nuk ka për të një tekst bazë, të mirëfilltë,
që të trajtojë së paku "hyrjen" në atë grup
dijesh që i quajmë albanologjike. Ka disa

tekste, që numërohen me gishtat e njërës
dorë dhe që mbajnë tituj përafërsisht të
tillë. Por, nëse shqyrtojmë
brendinë c
tyre, kuptohet lehtë që përmbajtja është
d içk~ e ndryshme
nga ajo që titujt në
ljalë premtojnë: këtë, për shembull, do
ta dallonin menjëherë ata 111esjush që
janë klasifikatorë për nga specialiteti në
shkencën e bibliotekave.
Dy tekstet 111ëtë rëndësishme
ndër
këta tituj janë Histori e albanologjisë
e autorit Jup Kastrati dhe një tjetër po
Historie albanologjisë, pra 111ctë njëjtin
titull, e autorit Xheladin Gosturani. T'i
këqyrim së bashku për të dalluar se sa
dhe si mund të na shërbejnë.
Tekstin Histori e Albanologjisë
autori Jup Kastrati e ka planifikuar për
hapësirën kohore 1497-1997. Vëllimi i
parë, pra ky i botuari, përfshin vitet 14971853. Ja treguesi i lëndës sirnbas krerëve
përkatës: Kreu I: Periudhaparashkencore
e studimit lë gjuhës shqipe (1497-1853);
Kreu li: Gjuha shqipe në shek. Xlll,
XJv, XV; Kreu lii: Filli111i i studimit të
gjuhës shqipe shekulli .>tV-.>tVI;Kreu IY:
Studimet për gjuhën shqipe në shekullin
XVII; Kreu V: Gjuhësia shqiptare në
gjysmën e parë lë shekullit XVIll; Kreu
VI: Puna e dijetarëve vendës për gjuhën
shqipe në gjysmën e dytë lë shek. XVlll;
Kreu Yll: Lëvizja mendore gjuhësore
e një mjedisi arbëresh lë Italisë në
gjysmën e dytë lë shekullit XVIII; Kreu
Vili: Studiues të huaj për gjuhën shqipe
në gjysmën e dytë të shekullit XVII!;
Kreu IX: Studimet shqiptare në fushën
e gjuhësisë në fillim të shekullit XIX në
Greqi; Kreu X: Përpjekjet e dijetarëve
lanë në Shqipëri për studimin e gjuhës

shqipe në gjysmën e parë të shekullit XIX
(1801-1850); Kreu XI: Gjuhësia shqiptare
në gjysmën e parë të shekullit XIX ndër
arbëreshët e Italisë; Kreu Xll: Zgjimi i
interesi! shkencor për popullin shqiptar
dhe për gjuhën shqipe midis dijetarëve
të Evropës Perëndimore në gjysmën e
parë të shekullit XIX; Kreu Xlll: Studiues
italianë, francezë, austriakë, gjermanë,
serbë, rumunë, danezë, grekë për gjuhën
shqipe në gjysmën e parë të shekullit XIX
(vile! 1809-1849); Kreu XlV: Studime
për përcaktimin e lidhjeve gjuhësore lë
shqipes me gjuhët e tjera dhe analiza
krahasimtare efakteve lë gjuhës shqipe.
Kaq.
Tanimë cilido k lasifikator, edhe ai
më modesti, do ta kuptonte që është Ija la
për një histori të gjuhësisë shqiptare ose,
të them i kështu, një përsëritje c zgjeruar
dhe c shtjelluar c një libri të dikurshëm
të autorit Jup Kastrati me titull Historia
e gramatologjisë së gjuhës shqipe, një
informacion 111evlerë, pa pikë dyshimi,
por i kufizuar vetëm në një disiplinë:
në atë të gjuhësisë.
Kur një tekst i
këtillë rnëvishct
me titullin Historie
albanologjisë tërthorazi mund të na bëjë
të pandehim se albanologjia nuk qenkësh
tjetër veçse studimi i gjuhës ose gjuhësia
në hipostazat
e ndryshme
të saj. Kjo
shkencërisht nuk rezulton aspak e vërtetë.
Shkurt: pavarësisht
titullit në fjalë,
teksti i autorit Kastrati nuk përfaqëson
as një Histori të albanologjisë, as një
Hyrje në albanologji, por një Histori
lë gramatologjisë shqipe ose Histori të
gjuhësisë shqipe. Fundja, nuk na takon
këtu ta përsaktësojmë.
Një skemë përafërsisht
të njëjtë
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ka shtënë

në punë edhe

autori

Xhcladin

Hyrje në historinë e gjuhës shqipe. Që

titulli është ky vërtetohet edhe nga vetë
ky, ndonëse 111enjë tjetër metodë, nuk ka
përmbajtja.
Ka shumë mundësi, pra, që ata që
realizuar veçse një histori të gjuhësisë
shqipe ose diçka që gjithsesi lidhet 111c janë marrë me historinë c albanologjisë,
gjatë punës praktike, të jenë ngatërruar
historinë e studimit të gjuhës shqipe dhe
nga kjo emërtesë c një dispense të vjetër
jo një "histori të albanologjisë", ndoshta
në një kopertinë të improvizuar: d.m.th,
i ndikuar - për titullin - nga titulli që i ka
që emërtesa albanologji t'i mëvishct një
vënë tekstit paraardhësi Kastrati.
Si specialistë
të librit ne k em i teksti që nuk trajton veçse historinë e
gjuhës shqipe. Shu111ëvite më vonë tekstit
një avantazh ndaj hulumtuesve
dhe
të kësaj dispense i është bërë një ribotim,
studiuesve: avantazhin jo vetëm për të
tanimë në formë libri: ja tek c kemi këtu.
vënë të dyshim ato që nuk na bindin, por
Dhe tanimë është titulluar ashtu sikurse
për t'i kontrolluar punët de manu, d.m.th.
e ka pasë caktuar vetë autori Cqrc111
duke i "prekur 111edorë", për t'i vcrif kuar
Çabej: lfyrje në historinë e gjuhës shqipe.
ato dhe, si rrjedhojë, edhe për të zbuluar
Botuesja Çabej, që ka përgatitur këtë
situata të reja.
botim të ri, na ka saktësuar edhe faktin
Të shqyrtojmë atëherë një dispensë
shumë të vjetër, të nxjerrë nga fond i historik që teksti me titullin Hyrje në
historinë e gjuhës shqipe lidhet pikërisht
"Arkiv" i BKSh: titullin e ka Albanologji
dhe është botim i Institutit Pedagogjik i me tekstin e shaptilografuar të 1947-s.
vitit 1947. Paraqitet tekst i shaptilografuar,
Ja pra, si pjesë e kërshërisë sonë
pra duhet të ketë pasur qarkullim të
profesionale, ky rast që na ndihmon të
kufizuar, të ngushtë. "Titulli" Albanologji
shpjegohet situata "c sikletshme" lidhur
është shkruar me dorë, pra nga dikush
111cmungesën c teksteve bazë të një lënde
që i ka lidhur fletët pikërisht në formë
si !!yrje në albanologji dhe rrezikun e
ngatërrimit 111etekste të kështuquajtura
dispense, jo nga daktiloshkruesi në letra të
dyllit dhe, pra, asnga autori. Specialistëte
"Histori të albanologjisë".
librit i dinë këto mospërputhje "të vogla"
Në më lejoni që kjo Fjalë imja
mes titujve dhe përmbajtjeve, që ndodhin
të shërbejë si rekomandim
leximesh
rëndom nëpër dispensa ose tekste të
për përgatitje dhe formim të shkallëshaptilografuara, të"daktiloshkruara etj.,
shkallshëm në këtë perspektivë, atëherë
por që mund të shkaktojnë keqkuptime
do të saktësoj sa më poshtë:
me rëndësi tek ata që nuk i "prekin me
Çështja e parë që trajtohet
në
dorë". Të sqarojmë tani që teksti në
hyrjen c çdo shkence ose dijeje, si në
fjalë, i 1947-s, është i autorit Eqrem
shkollën e 111es111e
ashtu edhe në nivelet
Çabej dhe në fletën e përmbajtjes gjejmë
universitar, mbasuniversitar etj., është ajo
titullin e vërtetë të dispensës: Çabej nuk
e përcaktimit të objektit: këtë e quajmë
e paskësh titulluar aspak Albanologji, siç
që c dimë të gjithë. Dhe vetëm mandej
është shkruar me dorë në kopertinë, por
flitet për historinë e shkencës ose dijes
Gosturani

në

Historie albanologjisë:edhe

_______
ll

në fjalë: si ka lindur ajo, stadet nëpër të
cilat ka kaluar ose shkallët që ka ngjitur
c ka zbritur, marrëdhëniet që ka vendosur
me shkencat me të cilat ka marrë c ka
dhënë. Është prirje c përgjithshme
c
prurë nga filozofia për të pohuar se çdo
shkencë lypset të përcaktojë pikësëpari
objektin c saj. Por pikërisht këtu do të
bëj një objeksion përç' i përket çështjes
së objektit lë një shkence, pra jo vetëm
dhe thjesht të albanologjisë.
Prirjen c përgjithshme,
të prurë nga
filozofia, për të pohuar se çdo shkencë
përcak tohet/përk
li ri zohct n ëpërrnj ct

objektit të vet do ta quaj shumë relative,
për të mos thënë të pabazë, për shkakun
e thjeshtë sepse në gjithë veprimtarinë
tonë njerëzore nuk ekziston asnjë shkencë
(asnjë dije) që të ketë një objekt të caktuar.
Gjithë sa formon objektin e hulumtimeve
dhe studimeve tona është realiteti dhe ky
realitet - i njëjti realitet - hulumtohet
dhe studiohet në të gjitha operacionet e
mendjes sonë.jo vetëm në ato shkencore,
por edhe në aton lozofike. Në këtë kuptim
mendoj se në asnjë shkencë- fizikë. kimi,
matematikë, psikologji, estetikë etj. -nuk
ekziston një objekt që të përkufizojë/
përcaktojë fushën e caktuar të shkencës
në fjalë: ta "përkufizojë" d.m.th, t'i vërë
kufij, sikurse ta "përcaktojë" d.m.th. t'i
vërë caqe. Çdo shkencë ka të bëjë me
tërë realitetin, me fjalë të tjera: fusha e
veprimtarisë së gjithë shkencës ose fusha
që ka të bëjë me objektin e çdo shkence
është tërë realiteti. Mbi këtë realitet
mendja njerëzore mund të hedhë gjithfarë
vështrimesh. D.m.th. mendja jonë mund
të drejtohet ndaj një perspektive ose
ndaj një tjetre dhe çdonjëra prej këtyre

perspektivave përfaqëson, për ne, fushën e
një shkence ose të një dijeje. Si rrjedhojë,
ajo çfarë përkufizon/përcakton fushën c
një shkence nuk është objekti i saj dhe
as nuk janë objektet që ne hulumtojmë
dhe studiojmë në atë shkencë, por janë
aspektet në të cilat ne. në çdonjërën prej
shkencave, vështrojmë realitetin. Kështu
kem i aspektin fizik të real itetit, aspektin
c tij kimik, aspektin c tij matematik,
atë logjik etj., por nuk kemi një realitet
fizik, kimik, matematik ose logjik. Me
fjalë të tjera: realiteti është, i tillë siç
paraqitet. një i tërë brenda të cilit ne nuk
presim me thikë fusha ngastra-ngastra,
por thjesht krijojmë perspektiva mbi to.
Në këtë kuptim nuk do të mund të flitej
për objektin e një shkence, por shumëshumë për temat që një shkence i duhet
të zgjedhë në lidhje me realitetin. Ky
objeksion do të ketë rëndësi të veçantë
për atë që mund të quhej "objekt" i
albanologjisë dhe që, siç do ta shohim,
përbën më së shumti pikërisht një "tërësi"
temash me të cilat albanologët janë
marrë dhe merren lidhur me atë realitet
që po c quaj "bota shqiptare" në kuptim
përgjithësues.
Të vështrojmë tani se si c përkufizon
termin/konceptin "Albanologji" Fjalori
Enciklopedik Shqiptar ( 1986): "Tërësia
c studimeve që kanë bërë dhe bëjnë
studiuesit e huaj për historinë, gjuhën
dhe kulturën e popullit shqiptar ...". Pra,

të paktën ka mbledhur tri disiplina ose tri
shkenca të rë1;dësishmc përfaqësimtarc:
histori, gjuhësi dhe kulturë. Në të vërtetë,
kultura -ju c keni parasysh - është korpus
tcjmasc i gjerë, ku përfshihen disiplina të
larmishme. Kështu edhe vetë Fjalori na
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bind që dy veprat që përmenda, që merren
me historinë e gjuhës dhe të gjuhësisë,
nuk e përmbushin dot kushtin e historisë
së një shkence siç qenkësh albanologjia.
Shikoni edhe këtë shtesë të dytë
të përkufizimit, sepse edhe kjo është ë
rëndësishme: "Ky term është përdorur
gjithashtu edhe për studimet c kryera
në këto fusha nga studiuesit shqiptarë".
Dallojmë, pra, faktin që kultura, trashëgimia
kulturore e një populli në përgjithësi, përfshi historinë e tij, gjeografinë, gjuhën,
doket etj., - siç hulumtohen nga studiuesit
e huaj, u hulumtuakan edhe nga studiues
lë vetë atij populli. (Sa për saktësim:
nuk di të them në ndodh kështu edhe me
shkenca simetrike, siç janë sllavistika,
gjermanistika, romanistika, iurkologjia
etj.) Realiteti shqiptar si objekt hulumtimi
paskësh prodhuar një dukuri më shumë:
që shkallë-shkallë termi albanologji është
përdorur dhe për hulumtime/studime të
kryera nga studiues shqiptarë. Në rast se
në pjesën e parë të përkufizimit kemi të
bëjmë me një Hahn, një Gustav Meyer,
një Jaki, një Tagliavin etj., në pjesën e
dytë të tij kemi të bëjmë me instancë më
shumë: edhe studiues shqiptarë, të themi si
Çabej, marrin ose është bërë traditë që të
marrin këtë emërtim. Vetëm se, pavarësisht
kësaj situate, nuk mund të mohohet një
specifikë: që është pjesa e parë e këtij
përkufizimi ajo që mbetet e rëndësishmja
për ne, është ajo që e bën albanologjinë

albanologji.
Duke pasur parasysh
këtë
specifikë mendoj se mund ta mbyll
këtë ligjëratë duke përfunduar me një
përkufizim sa më të plotë lë mundshëm
të albanologjisë:

________
111

Me albanologji
kuptojmë
njc tërësi disiplinash
të ndryshme
dhe heterogjene
(këtu .ndryshojmë
nga Fjalori Enciklopedik),
pjesë
të shkencave
humane
sociale, por
pjesërisht edhe natyrore (sepse jemi
në një epokë tjetër, epokë moderne), histori, arkeologji, gjeografi, gjuhësi,
etnologji, antropologji
(nënkuptohet
edhe fizike edhe kulturore), demografi
(mos c harrojmë
këtë), histori dhe
teori c së drejtës, shkencë c letërsisë,
ekonomi, politologji (studime shumë
të zhvilluara sot në bashkëkohësi) etj.
- që kanë për objekt studimi gjithë
sa ka të bëjë me kulturën humane të
shqiptarëve (humane në kuptimin që
lidhet me jetën njerëzore),
histormë
c tyre, realizimet e tyre, mënyrën c
tyre të jetesës dhe të sjellët c tyre si
individë c si shoqëri, prodhimtarinë
c tyre shpirtërore
në marrëdhënie
e
rrafsh krahasimtar
me fqinjët dhe
bashkësitë më të mëdha, të cilave ata
u kanë përkitur dhe/ose u përkasin (që
nën~utohet rajoni dhe Europa).
Por ç'gjejmë në këtë përkufizim?
Asgjë tjetër përveçse realitetit tonë libror
me të cilin jemi të rrethuar çdo ditë dhe
brenda të cilit punojmë e funksionojmë.
Atë realitet libror që kushtëzon vetë
ekzistimin
tonë si specialistë
të
bibliotekave, të cilat Ndoc Nikaj, këtu
e:një shekull të shkuar, i thërriste shqip
"libërtore". Do të na mjaftonte të mbajmë
në objektiv të vëmendjes sonë mbarë këtë
sferë interesash informativë e studimorë
që përfshin albanologjia dhe atëherë nuk
do ta kishim të vështirë lë përparojmë hap
mbas hapi në përgatitjen që lakmojmë.

Pavarësisht mungesës së një teksti
bazë për lëndën në fjalë, studimet për
historinë e albanologjisë,
si edhe për
problemet e saj nga më të larmishmet,
nuk mungojnë. Madje ato kanë ardhur
duke u bërë të shumta dhe gjithnjë më
profesionale sidomos prej pjesës së dytë
të shekullit të kaluar, d.m.th. atij XX.
Them "sidomos", çfarë nënkupton që
nuk përjashtohet që edhe në pjesën e
parë të shek. XX studime për historinë
e albanologjisë
dhe për problemet c
saj të kenë ekzistuar. Por tezat me të
rëndësishme në këto studime regj istrohcn
padyshim në gjysmën c dytë të shek. XX.
Është fjala për materiale me vlerë, që çdo
specialist i librit do të duhet t'i kalojë
për duarsh: t'i diskutojë, të debatojë
për to, t'u shtojë atyre informacione të
tjera, si dhe të pyesë për të përmbushur
kureshtjen profesionale. Ndër to edhe

që u përmendën, Histori e
albanologjisë c autorit Jup Kastrati dhe
Historie albanologjisë e autorit Xheladin
dy tekstet

Gosturani, do të najenë me vlerë për ç'i
takon asaj fushe të albanologjisë që është
studimi i gjuhës shqipe.
Profesioni ynë, si specialistë të librit,
parakupton mundësi të privilegjuara për
të thelluar dhe zgjeruar dijet në këtë
pikëprcrjc: të shkencës së bibliotekave
me albanologjinë. Nga ana tjetër, po
profesioni që kemi na krijon mundësi që
nuk i ka gjithkush për të zhvilluar tema
nga më të larrn ishmet duke u përqendruar
po te kjo pikëprcrjc dy shkencash. Të
lllOS c harrojmë,
pra, këtë specifikë
të pozicioneve
tona profesionale
me
mundësitë që na hap ajo, sidomos, me
faktin më të rëndësishëm për ne: se pa
këtë speci fikë emërtim in bibliotekarë
shqiptarë nuk do ta nieritonim.

Bibliotekat e
Kosovës dhe
albanologjia
Prof. Dr. Safi BASHOTA
Biblioteka Kombëtare
dhe Universitare e Kosovës

Hyrje
Në faza dhe periudha të caktuara
historike c shoqërore, identiteti kulturoi·
i Kosovës, ndër të tjera, ndërlidhet edhe
me çështjen c albanologjisë. Prandaj, nga
mungesa e institucioneve, intelektualët
shqiptarë të Kosovës c kanë kryer
misionin e tyre në shumë fusha.
Në shekullin XV!l njihet kontributi
Pjctër Bogdanit me veprat c tij, lë
cilat janë dëshmi e fuqishme për bazal
c humanistikës shqiptare edhe në planin
ndërkombëtar.
Po kështu, në fushën
e shkencës, të traditës dhe të kulturës
shqiptare shquhej Shtjcfën Gjcçovi.
Në vitet dyzet të shekullit të kaluar,
në Kosovë, u hapën institucionet c para
1
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kulturore c edukative. Në Prizren u
themelua Qendra c Vogël për Studime
Kosovare në krye me albanologun Sclman
Riza, c cila kishte për synim kryesor
studimet në fushën c albanologjisë.
Në dhjetor të vitit 1944, në Prizren,
themelohet institucioni i parë bibliotekar,
që sot është Biblioteka Kombëtare dhe
Universitare c Kosovës; ndërkaq, në vitin
1953, në Prishtinë, themelohet Instituti
Albanologjik i Prishtinës.
Drejtimet c para me karakter studimor
albanologjik
u themeluan në kuadër
lë Shkollës së Lartë Pedagogjike të
Prishtinës në vitin 1958, ndërsa Katedra

c Albanologjisë
u hap në vitin 1960 në
Fakultetin Filozofik të Prishtinës.
Faktet dhe dëshmitë për zhvillimin c
një aktiviteti më të përqendruar në fushën
c albanologjisë
kanë të bëjnë edhe me
organizimin
c Konsultës
Gjuhësore
të
Prishtinës
në vitin 1968 dhe sidomos
me Kongresin e Drejtshkrimit
të Gjuhës
Shqipe që u mbajt në vitin 1972 në Tiranë.
Themelimi
i këtyre institucioneve
dhe organizimi
i këtyre aktiviteteve,
gjithsesi, kanë kontribuar në zhvillimin
dhe afirmimin c çështjes së albanologjisë.

Veprimtaria

botuese

Veprimtaria botuese në gjuhën shqipe
në Kosovë ka filluar në vitet '40 të
shekullit XX. Që nga viti 1943 fillojnë të
botohen broshura të ndryshme në gjuhën
shqipe. Libri i parë i Leximit botohet në
vitin 1945, ndërsa "Abetarja" c parë në
vitin 1946. Në vitin 1950 themelohet
Shtëpia Botuese "Mustafa Bak ija", c cila
në fillim të veprimtarisë së saj botonte
vepra të përkthyera c pastaj edhe vepra
origjinale. J".Jëkëtë periudhë fillojnë të
botohen vepra të autorëve të Kosovës,
ndërsa nxitja, përkrahja dhe afirmimi
i krijuesve përqendrohet sidomos pas
themelimit të revistës letrare "Jeta c
re" në vitin 1949, e udhëhequr nga
Esad Mekuli. Kjo revistë c kishte rolin
dhe misionin c saj lë rëndësishëm në
përkrahjen e krijuesve dhe në zhvillimin
c përgj ithshërn të letërsisë dhe kulturës
shqipe në Kosovë.

Aktiviteti i Shtëpisë Botuese "Mustafa
Bak ija" integrohet në vitin 1958 në
kuadër të shtypshkronjës
dhe lë
Ndërmarrjes Botuese Grafike "Ri lindja",
nic veprimtarinë c saj të gjithanshme
në shumë fusha; gj ithscsi, bëhet edhe
botuesi kryesor i veprave origjina le dhe
të përkthyera, botuesi kryesor i librit
shqip dhe promovucsi kulturor i botimit
të veprave të Eqrem Çabcjt në Prishtinë.
Veprimtaria botuese c teksteve shkollore përqendrohet tek "Enti i Teksteve
dhe i Mjeteve Mësimore"( botuesi i sotëm
"Libri Shkoi 101"'), që është themeluar në
vitin 1970.
Redaksia c botimeve "Rilindja", c cila
botoi mbi 2000 vepra të autorëve shqiptarë,
i ka afirmuar vlerat kulturore, shkencore,
letrare jo vetëm në Kosovë, por edhe më
gjerë. Shifra dhe fakte dëshmojnë se deri
në vitin 1989, "Rilindja" i kishte botuar
mbi 3800 tituj veprash të ndryshme.
Një pjesë c madhe c veprave i përkisnin
fushës së albanologjisë. "Rilindja" u bë
njëri ndër botuesit më të mëdhenj në
rajon, madje edhe me tirazhin c veprave
të botuara, duke c afirmuar kulturën dhe
letërsinë shqipe në panairet kombëtare
dhe ndërkombëtare. Nga vëllimi i madh
i botimeve në këtë periudhë, në vitin
1985 Kosova kishte një libër për kokë
të banorit.
Veprimtarinë botuese me karakter
kërkimor dhe shkencor në fushën c
albanologjisë .c kanë zhvilluar dhe e

e lirisë njerëzore dhe e lirisë kombëtare.
zhvillojnë edhe Akademia e Shkencave
Në këtë drejtim edhe rrjeti i bibliotekave
dhe e Arteve e Kosovës, e cila nga viti
me
koleksione albanologjike në Kosovë
1976 deri në vitin 20 IO i ka botuar 111bi
është
i përqendruar
kryesisht
në
200 tituj veprash të ndryshme nga fusha
e gjuhësisë, letërsisë, arteve; ndërkaq
Instituti Albanologjik i Prishtinës, prej
fillimit të veprimtarisë botuese e deri
në vitin 20 IO i ka botuar mbi 400 tituj
veprash nga fushate albanologjisë: gjuhësi, letërsi, folklor, histori dhe etnologji.
Edhe institucionet e tjera arsimore,
shkencore, kulturore, siçjanë: Universiteti
i Prishtinës, Arkivi i Kosovës, Instituti i
Historisë e botues të tjerë e kanë zhvilluar
dhe vazhdojnë 111eveprimtarinë botuese
në fushate tyre hulumtuese, shkencore,
profesionale, ndërkaq revistat shkencore
"Gjurmime Albanologjike"
(Instituti
Albanologjik i Prishtinës), "Studime"
(Akademia e Shkencave dhe e Arteve
e Kosovës) dhe "Filologji" (fakulteti
i filologjisë) e kanë pasuruar fondin
e studimeve albanologjike në shumë
drejtime.
Veprimtaria botuese në Kosovë është
zhvilluar edhe në institucione të tjera
kulturore e shkencore të Kosovës, por
edhe nga asociacionet private.

Fondi i librit shqip dhe
koleksioni i albanologjisë
Albanologjia, si fushë e shkencës
që merret me studimin e historisë së
shqiptarëve, të gjuhës shqipe dhe të
letërsisë e të kulturës shqiptare, në
Kosovë është perceptuar në radhë të parë
si edukim, si identitet shqiptar, si mbrojtje

____
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Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare
të Kosovës, Institutin Albanologjik të
Prishtinës, Akademinë e Shkencave dhe
të Arteve të Kosovës, Bibliotekën e
fakultetit të filologjisë, si dhe në disa
institucione të tjera.
Me rrënimin e pozitës kushtetuese
të Kosovës në vitin 1989, veprimtaria
bibliotekare, sikundër edhe në sferat
e tjera në kulturë, arsim e shkencë, u
diskriminua nga pushteti serb. Periudha
e viteve 1998-1999 është periudha e
okupimit dhe e inku iz ic ionit, pra e
shkatërrimit, zhdukjes dhe e djegies së
koleksioneve bibliotekare në gjuhën
shqipe në shumë biblioteka publike dhe
private në Kosovë.
Nga viti 1990 deri në vitin 1999 në
Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare
të Kosovës pushteti okupues serb aplikoi
masat e dhunshme dhe u mohohej e drejta
lexuesve shqiptarë për shërbime.

Gjithashtu, në periudhën eadministrimit
serb, Bibliotekës
Kombëtare
dhe
Universitare të Kosovës i janë shtuar
·22.000 libra, të gjitha në gjuhën serbe
dhe asnjë në gjuhën shqipe, ndërsa po në
këtë periudhë I 00.000 Iibra në gjuhën
shqipe, të cilat kanë qenë të destinuara
për shkëmbim dhe dhurim, janë zhdukur
nga administrata e dhunshme e këtij
institucioni. Po kështu, në këtë institucion
është një bërë edhe një spastrim i madh
i koleksioneve me vlerë kombëtare,

sidomos veprat e autorëve
të traditës
shqipe dhe të atyre që i takonin fushës së
albanologjisë.
Në bibliotekat publike dhe private në
Kosovë janë zhdukur dhe djegur me mijëra
koleksione bibliotekare.
Sipas burimeve
vendore dhe ndërkombëtare,
vetëm në
175 biblioteka në Kosovë në periudhën
e viteve 1998-1999
janë shkatërruar
dhe djegur nga forcat ushtarake
dhe
paramilitare serbe 175 biblioteka me një
fond prej 1.655.496 ekzemplarësh.
Pra, libri dhe bibliotekat
në Kosovë
kanë kaluar nëpër periudha të ndryshme
të zhvillimit dhe të ndërprerjes. faktet dhe
dëshmitë tregojnë për fazat e zhvillimit
dhe të afirmimit normal të veprimtarisë
botuese dhe bibliotekare,
por edhe për
fazar e diskriminimit
dhe të okupimit,
duke filluar sidomos
nga vitet '80 të
shekullit XX e deri në vitin 1999.
Fondi i studimeve

f Jologjike, historike,

trashëgimisë popullore shqiptare, kulturës
shqiptare, në njërën anë, dhe koleksionet
shurnëgjuhësore dhe shurnëkulturore,
kryesisht
me burim sllav dhe në
rrethana të caktuara politike, në anën
tjetër, kanë qenë në "grindje" dhe në
përballje të vazhdueshme, sidomos në
gjysmën e dytë të shekullit XX. Mirëpo,
koleksionet albanologjike
të dhuruara
nga Shqipëria, gjithsesi, i kanë dhënë
frymë kombëtare fondit bibliotekar në
bibliotekat e ndryshme të Kosovës. Plot
gjysmë shekulli fondi albanologjik nëpër
biblioteka të ndryshme të Kosovës është
tkurrur apo është strehuar në kuadrin e
një fondi librash e materialesh të tjera

bibliotekare të dorn inuara nga gjuhët
sllave në jsh-Jugosllavi,
Vetëm në periudhën e viteve 19741980 ka mbretëruar një liberalizim në
fushën e botimeve të veprave në gjuhën
shqipe dhe të zhvillimit të veprimtarisë së
bibliotekave. Në këtë drejtim Ndërmarrja
botuese "Rilindja", duke i botuar për
herë të parë veprat e Eqrem Çabcjt në
Kosovë, si dhe veprat e autorëve të
traditës: Naimit, Samiut, Çajupit, Asdrenit, Lasgushit, Mjedjes etj„ si dhe veprat
e lsrnail Kadaresë e të autorëve të tjerë
nga Shqipëria, ndër të tjera, ka arritur të
krijojë një ndjeshmëri të re kombëtare
dhe kulturore për lexuesin shqiptar të
Kosovës.

Digjitimi i koleksioneve
albanologjike
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare
e Kosovës fondin e saj albanologjike ka
të sistemuar në kuadër të Departamentit
të Koleksioneve të Veçanta. Libri i rrallë
dhe i vjetër, dorëshkrimet, periodiku i
rrallë dhe i vjetër, koleksioni i hartave,
koleksioni i bibliotekave legatë, letërkëmbimet si dhe koleksionet e tjera të
grumbulluara në periudha të ndryshme
kohore të sistemuara në kuadër të fondit
të përgjithshëm librar, paraqesin vlera për
pasurimin dhe zhvillimin e koleksioneve
në gjuhën shqipe, por gjithsesi edhe për
albanologjinë.
Po i marrim vetëm dy shembuj.
E para: Në koleksionin e librit të vjetër
dhe të rrallë në BKUK janë mbi 2500
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tituj. Prej tyre në katalogun elektronik
janë mbi 1100, ndërsa në katalogun
manual janë 1430. Në koleksionin
c
periodikut të vjetër dhe të rrallë janë 225
tituj me 2670 njësi, ndërsa të punuara në
katalogun elektronik janë 55 tituj me 670
njësi; në katalogun manual janë 170 tituj
me 2000 njësi.
Po kështu, Biblioteka legatë c Krisi
Malokit, e cila i ka gjithsej 444 tituj, prej
tyre 397 libra dhe 47 tituj të periodikut
të vjetër me tërë fondet e saj është
në katalogun
elektronik.
Pjesa më c
madhe e këtij koleksioni ka të bëjë me
albanologjinë, pra me studimin c gjuhës,
letërsisë, historisë së shqiptarëve, kulturës
popullore etj.

E dyta: Fondi tjetër i BKUK-së në
katalogun elektronik , i cili ndërlidhet
me koleksionin e librit shqip dhe të
albanologjisë dhe që i përket periudhave
më të vonshme, sipas të dhënave më të
reja është: 7031 njësi bibliografike të
letërsisë shqipe, 1046 të gjuhës shqipe,
518 të historisë shqiptare; gjithashtu,
3655 njësi bibliografike me temë për
historinë në përgjithësi.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare
e Kosovës duhet të jetë pikë referimi sa
i përket koleksioneve që lidhen me
albanologjinë tradicionale, por edhe me
albanologjinë bashkëkohore edhe sa i
përket përpunimit elektron ik të njësive
bibliografike dhe digjitimit të tyre. Në
këtë drejtim kontributet shkencore të

albanologëve të huaj dhe të albanologëve
shqiptarë kanë rëndësi të veçantë për
studimin c kulturës shpirtërore c materiale
të shqiptarëve, sidomos kur ofrohet qasja
c lirë nga portalctc institucioneve publike
kërkimore dhe shkencore.
Grumbullimi, sistemimi, përpununr,
digjitimi i fondit albanologjik brenda një
portali, me pjesëmarrje të institucioneve
përkatëse në Shqipëri, Kosovë, në trevat
shqiptare, në kolonitë shqiptare në
periudhën c Rilindjes Kombëtare, tek
arbëreshët c Italisë, diasporën e sotme
të shqiptarëve,
duke përfshirë edhe
raritetet c shumta dhe të ndryshme që
kanë të bëjnë me shqiptarët, të ndodhura
në biblioteka të ndryshme në botë, mund
të realizohen në kuadrin c një projekti të
madh kombëtar.
Gjithsesi, Biblioteka Kombëtare c
Shqipërisë në bashkëpunim me institucione
kulturore c shkencore të Shqipërisë, si dhe
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës në bashkëpunim me institucione
kulturore c shkencore të Kosovës, do të
mund kontribuonin në realizimin c këtij
projekti për shkencën e albanologjisë,
ndërlidhur me studimin e historisë së
shqiptarëve, të gjuhës shqipe dhe të
letërsisë e të kulturës shqiptare nga vetë
shqiptarët dhe nga të tjerët.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare
e Kosovës c ka krijuar koleksionin
dokumentar Kujtesa e Kosovës, që ka të
bëjë edhe me fondin c librit shqip dhe

të huaj

që flet

historinë,
etj.;

ndërsa

Shqipërisë

për shqiptarët,

kulturën,
Bibliotekën
e ka krijuar

që përfaqëson

letërsinë

gjuhën,

Kombëtare
portalin

Bibliotekën

Albanologjike.

e tyre

shqiptare,
e

Albanica
Digjitale

albanologjia,

Më në fund,

shkenca

bibliotekat

e bibliotekave

gjithsesi.edhe

një

dhe
kohë

do të përballen midis konceptit vetëdije
kulturore apo vetëdije shtetërore.
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Hartografia dhe
albanologjia, arritje
dhe probleme
fërdita SHARRXh"'
Biblioteka Kombëtare e
Shqipërisë

Të gjithë duhet të shqetësohemi e të
punojmë fort për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e
këtij koleksioni me vlera për kombin tonë.
Eksperienca botërore dhe burimet njerëzore nuk
mungojnë, por, duhen gjetur mjetet financiare që do
të mundësojnë digjitimine hartave dhe hedhjen e imazheve
kompiuterike të tyre në Internet.
Vlerat e hartave
albanologjike
Hartografia i ka rrënjët e saj që në
lashtësi dhe është zhvilluar bashkë me
zhvillimin e shoqërisë. Si çdo shkencë
tjetër, hartografia ka pasqyruar nivelin e
zhvillimit shoqëror, ekonomik, teknik etj.
të kësaj shoqërie. Ka ndjekur hap pas hapi
ngjarjet historike dhe politike, ndryshimet
ekonom iko-shoqërore,
etnografike,
demografike
dhe lëvizjet e popullsisë
përgjatë historisë. Historia c hartografisë
tregon se kufijtë kanë ndryshuar
në
funksion të ngjarjeve politike c historike
të një vendi apo kornbi. Dëshmia më c
qartë janë ndryshimet e herëpashershme
që kanë pësuar
historikisht
trojet

shqiptare, të hartografuara në një numër
të madh hartash të Europës Juglindore,
të përpiluara nga autorë të ndryshëm nga
antikiteti deri në kohët më lë reja. Pozita
gjeografike
dhe strategjike,
zhvillimi
i tregtisë,
rnarrëdhëniet
tregtare me
fqinjët c më gjerë, burimet natyrore,
luftërat c pandërprera që janë zhvilluar
në truallin tonë janë disa nga arsyet c
hanografimit të trojeve shqiptare përgjatë
historisë. I lartografia, si dhe shkencat e
tjera (historia, gjeografia, sociologjia,
etnografia, antropologjia
etj.), është e
lidhur ngushtësitë me albanologjinë.
Përpjekjet
e para të rnirëfillta të
hartografimit
lë trojeve tona i gjejmë
që në antik ilet, -mc hartën e botës së
Ptolerneut,
në veprën e tij madhore
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"Gjeografia", që është botuar e ribotuar
· disa herë.Biblioteka Kombëtare ruan, në
koleksionin e veprave të rralla, botimet
e vitit 1564 dhe 1620-1621 në italisht,
me 26 harta, të kësaj vepre me interes
për historinë, për gjeografinë dhe për
topon im inë e qyteteve shqiptare, si:
Durrës (Epidamnus), Apoloni, Vlorë
(Aulona), Sazan, Orikum, Lezhë (Lissus),
Elbasan (Seampi),. Berat (Antipatrea),
Ohër (Lychnidus), Prishtinë (Ulpiana),
Prizren (Thermidava), Pejë (Siparantum),
Podujevë (Vendenis) etj., dhe të një numri
vendbanimesh, hidronimesh e oronirncsh
të tjera me emërtimet e tyre të vjetra.
Mbi hartën e Ptolemeut u mbështetën një
plejadë e tërë hartografësh në shekujt e
mëvonshëm, që paraqitën brendësinë e
Gadishullit Ballkanik, brigjet eAdriatikut
dhe të Mesdheut Lindor, përfshirë edhe
trojet tona. Në shekullin XV, para
dhe pas shpikjes së shtypshkronjës së
Gutenbergut, ekzistonin vetëm disa
harta lundrimi, toponimet e të cilave
për vendin tonë, siç pohon Errnano
Arm ao, janë në një numër mjaft të
pakët. Në shekujt XVI - XIX, shtohet
numri i hartave që paraqesin Gadishullin
Ballkanik. Territoret shqiptare paraqiten
përgjithësisht nën emërtimet "11lyria",
"Albania",
"Albanie",
"Albanien",
"Ep irus", "Basse Albanie", "Haure
Albanie",
"Po dri m i a Pro v in c ia ",
"Dardania", lllyris etj. Hartat e përpiluara
nga Giovanni Gastaldi, Giovannni
Francesco Carnozio, Nikolaos Sophiani,
Abraham Ortelius, i njohur për atlasin e
tij "Theatrurn Orbis terrarum", botuar për
herë të parë në vitin 1570 dhe ribotuar
disa herë më vonë (botimi italisht i vitit
1667 gjendet në Bibliotekën Kombëtare

të Shqipërisë), Gi a com rno Cantclli,
Vinccnzo Maria Coronclli,
Gcrard
Mcrcator, Frcdcrik Wit, Guillaumc dhe
Nicolas Sanson, Guillaumc Delislc, Jcan
Baptiste Danvillc, Alcxis-Hubcrt Jaillot,
Johan Homann dhe bijtë e tij, Johann
l.aurcmbcrg, Tobias Loucr, t\ntonio
Zatta, Picrrc l.apie, Hcinrich Kicpert,
Hahn etj., sjellin informacione me vlerë
për territorin shqiptar dhe vendbanimet e
tij. Duket qartë se në këto harta toponimet
janë të shumta dhe emërtimet e tyre më
të sakta, veçojmë hartën c Coronelli-t
"Rjedha e lumenjve Drin dhe Bunë
në Dalmaci", botuar në vitin 1688,
mjaft c pasur me toponime c emërtime
të sakta dhe të dhëna gjeografike,
historike, etnografike,
demografike
për qytetet, krahinat, fshatrat e trojeve
veriore shqiptare. Kjo hartë ka qenë
burim i rëndësishëm për hartografët
e mëvonshëm në paraqitjen e këtyre
trojeve. Në hartat e shekullin XIX trojet
shqiptare, si dhe në shekullin paraardhës,
paraqiten më shumë si pjesë c Perandorisë
Osmane, si ndarje administrativopolitike të kësaj Perandorie, në vilajete e
sanxhakë, herë-herë të shoqëruara edhe
me të dhëna statistikore për popullsinë
e tyre. Vendbanimet
në këto harta
jepen me emërtimet c kohës. Shohin
dritën c botimit edhe mjaft harta të tjera
tematike, kryesisht etnografike, të cilat
sjellin të dhëna statistikore për numrin c
popullsisë, të shtëpive, të shkollave sipas
kombësisë, besimit, përdorimit të gjuhës
mbi bazën c sanxhakëve dhe të kazave.
Mjafton të përmendim këtu hartën e
Epirit të Cnrico de Gubernatis, botuar
sipas Legrand-it në vitin 1880. Siç pohon
autori, për përpilimin e hartës ai është

intelektuale

e hulumtuese

lind nevoja

e ripunimit

të përdoruesve,

të automatizuar

të koleksionit

albanologjike,

të integrimit

katalogun

elektronik.

të domosdoshëm
i vjetër

mureve

dhe e katalogimit
të hartave

shtunë

dhe në kohë të ndryshme

i këtij

Skedat c katalogut

janë

të vjetra

tepër

dhe

c pasaktësi

të shumta

bibliografik

të fushave

sh.: pjesa

më e madhe

përshkruar

me titull,

(hartografin,
Ky katalogun,
bibliotekën

me

mangësi

katalogu
-

të caktuara.
c hartave

I'.

i cili tashmë

Kursimin

ka filluar në
në:

-

Përpunimin

sipas

bashkëkohore

standardeve

përshkrimit

të mate-rialcvc

në përgjithësi,

të

e pasaktësive

bazë të përshkrimit
-

në elementet

c punës

Plotësimin

mundshme

për koleksionin

Mundësinë

për krijim in enjë

e sotme,

siç

OPJ\C-u

është

me ndihmën

Internet-i
i shërbimit

në rrjet) i bibliotekave

apo
publik

të ndryshme

të

botës;
-

Bashkimin
përshkrim

-

e ekzemplarëve
të ndryshëm

Kërkimin

online

nga përdoruesi
intelektual
tashmë
gjithë,

që kanë

rritjen

c akccsit

mbarëkombëtar

mbarëbotëror.
bëhet

Katalogu
i akcesueshërn

pavarësisht

i bibliotekës.

c
të

c hartave;
katalogu

koleksioni

Kombëtare

dhe

të Kosovës.

Për shkak

të katalogimit

të koleksionit

shumë

të hartave,

albanologjike

të

për një
sa

rikatalogimi
po kryhet

de

visu. Bibliografi merr në dorë çdo hartë
dhe bën përshkrimin bibliografik të tij
sipas standardeve të sotme. Deri tani
janë kataloguar mbi 500 njësi, nga I000
që mbart koleksioni i hartave. Gjatë
përpunimit të hartave, veçanërisht atyre
të shekujve XV-XVI 11,tashmë në proces,
ka pasur vështirësi të shumta si:

bibliografik;

të informacionit
dhe

Bibliotekën

Universitare

i hartave

që ofron teknologjia

(Katalogu

të këtij

më të saktë për përdoruesit,

dhe të elementeve

e informacionit

edhe të burimeve

në hartimin

të bibliografive

cilësi sa më të mirë dhe informacion

të tjerë të përshkrimit;
-

c

nëpër

tradicionalë;
dhe

në

bibliografik;

Unifikim in e autorëve

kërkimit

katalogëve

vjetër

Shmangien

një

bibliotekare

dhe të atij hartografik

veçanti;
-

të ndryshëm

së përdoruesit,

Lehtësimin

me

ndërkombëtare

etj.).

të mbledhin
nëpërmjët

gjatë

të përbashkët
-

emërtime

onlinc;

c kohës

skedarët
-

apo dizcnjatorin).

tonë, do të çojë

tashmë

domosdoshme

është

kur ato kanë autorë

mund

të vetëm

titull,

botuese

nga katalogë

tradicionalë

në përshkrimin

gravuristin

informacion

tradicional

c lëndor,

shtëpi

përdoruesit

c

(me autor,

dhjetor

gjeografike,
Pra,

përmirësimin

në katalog

klasifikim

c bën

edhe katalogimi

koleksioni.

dhe

kërkimit

të tij në

Këtë ripunim

të saj;

Lehtësimin

c
i hartave
nga të

nga vendi dhe orari

Informacioni

del jashtë

- Mungesa c autorëve, hartografë c gravuristë;
- Paraqitja c emrit të autorëve, nëse ka,
në forma të ndryshme dhe me iniciale;
- Kon fond imi i përpiluesit të hartës me
gravuristin;
- Njësimi i botuesit me autorin;
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mbështetur në rezultatet c studimeve
dhe të udhëtimeve lë tij në Shqipërinë
e Jugut, përfshirë dhe Çamërinë. Harta,
përveç pasqyrimit me saktësi të relievit
të Shqipërisë Jugore, sjell të dhëna
statistikore e demografike me interes për
trevat e qytetet e paraqituara në të. Jepet
numri i shtëpive të qyteteve c fshatrave,
paraqiten zonat me popullsi shqipfolëse,
greqishtfolëse dhe vllahishtfolësc
etj.
Hartat etnografike janë punuar më vonë
edhe nga autorë shqiptarë, si: Nikolla
Lako e Ahmet Gashi, të cilat, sipas
mendimit të specialistëve,
dallohen
për vërtetësi në pasqyrimin e shuirjcs
së shqiptarëve. Para dhe gjatë Luftës
së Parë Botërore përpilohen një numër
hartash topografike për krahina, fshatra
e qytete të Shqipërisë dhe lë Kosovës,
ku kontribut kanë Instituti Gjeografik
Ushtarak i Vjenës dhe ai i Firences. Në
gjysmën e parë të shekullit XX dallohet
në hartografimin me detaje dhe saktësi
të territorit tonë gjeografi gjerman Lou is
Herbcrt, i cili në hartën gjeografike lë
Shqipërisë, botuar në vitin 1928 (rezultat
i udhëtimeve lë tij të shumta në vendin
tonë), i paraqet lumenjtë në evolucionin
e lyre historik, me shtretërit c vjetër dhe
të rinj.
Pra, siç shihet, hartat janë dëshmi c
historisë së ekzistencës së kombit tonë.
Ato janë burim informacioni për fusha
të ndryshme, që jo vetëm pasqyrojnë
dukuritë gjeografike të kohës, na njohin
me konturet e bregdetit dhe të brendësisë
së vendit tonë, konstatojnë kufijtë c
viseve tona në periudha lë caktuara
historike, por dhe kahje! c lëvizjes c të
shpërndarjes së popullsisë, evoluimin
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kompleks të një krahine, qyteti a fshati
etj. Në to scicili prej nesh, posaçërisht
studiuesit, do të gjejnë fushëveprim
për hulumtimet c tyre, do të gjejnë të
dhëna me interes albanologjik, njoftime
për historinë, gjeopolitikën,
kulturën,
gjuhën c toponiminë
e një krahine,
fshati a qyteti, evoluimin c saj gjatë
historisë, do të gjejnë të dhëna për florën
dhe faunën, zhvillimin c bujqësisë c lë
komunikacionit. Hartat na mundësojnë
të përcjellim me saktësinë më të madhe
rritjen dhe rënien c qyteteve, madhësinë e
pronave dhe lë tokës së përbashkët.
Për nga informacioni
që sjellin,
veçanërisht
hartat
c vjetra,
janë
dokumente
historike
me vlerë për
studiuesit c albanologjisë.
I larlografia
albanologjike ka qenë objekt sudirni më
shumë i studiuesve lë huaj (Franz Nopcsa,
Robcrto /\lmagia, Crmano Armao) dhe
pak ose aspak është hulumtuar
nga
gjcogra fët, historianët, ctnogra fët dhe
gjuhëtarët shqiptarë. Ne bibliotekarëve
c bibliografëve na bic barra ta bëjmë
sa më prezent koleksionin c hartave të
biblioickës sonë, modest për nga numri,
por 1 pasur dhe me interes për vlerat që
mbart.

Përpunimi dhe trajtimi
hartave albanologjike

i-

Koleksioni i hartave, veçanërisht ai
i vjetër, është pjesë c trashëgimisë sonë
kulturore c më gjerë. Si i tillë, ky koleksion
duhet trajtuare mirëmbajtur me kujdes.
Në kushtet c sotme të një shoqërie lë
hapur, të informacionit lë automatizuar
c lë digjituar, të rritjes së kërkesave

