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Jubileu i 60-vjetorit të
themelimit të BKUK-së
Viti 2004 është vit i kremtimit të 60 vjetorit të themelimit të Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. Prandaj, organizimi për herë të dytë i
veprimtarisë kulturore Java e Bibliotekës në Kosovë, e cila koincidon me Javën
e Bibliotekës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e bën edhe më madhështor
festimin e jubileut tonë, që do të bëhet në dhjetor të këtij viti.
Mbështetja e fuqishme dhe e pakursyer e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, si dhe bashkëpunimi i frytshëm me Zyrën e SHBA-ve në Prishtinë, ka bërë që BKUK tashmë të hyjë në fazën e zhvillimit dhe të përparimit të
hovshëm, duke arritur rezultate të mëdha në shumë drejtime.
Është vendi dhe rendi , t’i përmend vetëm disa nga rezultatet kryesore, të arritura që nga organizimi i Javës së Bibliotekës, në prill të vitit 2003.
Në radhë të parë, hapja e Qendrës Amerikane në kuadër të BKUK-së, pastaj
anëtarësimi i BKUK-së në Lidhjen e Bibliotekave Hulumtuese të Evropës
(LIBER), realizimi i Projektit të Konsorciumit të Bibliotekave Elektronike të
Kosovës, në mbështetje financiare nga Instituti për Shoqëri të Hapur,
bashkëpunimi me bibliotekat nacionale: të Shqipërisë, Gjermanisë, Polonisë
etj., si dhe me institucione të tjera që kanë të bëjnë me bibliotekarinë. Gjithsesi, do të veçoja realizimin e projektit për sistemin e automatizuar bibliotekar,
që u bë me nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit midis BKUK-së dhe
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Kompanisë Ex Libris, e cila është kompani udhëheqëse në tërë botën, pikërisht
me teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit. Në këtë mënyrë, fillimi i
implementimit të programit Aleph 500, që është prodhim i kësaj kompanie, pa
dyshim, do hap një faqe të re në bibliotekarinë e Kosovës, duke e bërë këtë
institucion partner të barabartë me bibliotekat nacionale evropiane e më gjerë.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës dhe Zyra e Shteteve të
Bashkuara në Prishtinë, përsëri po bëjnë një prezantim të përbashkët, për të forcuar edhe më shumë rolin dhe misionin e zhvillimit të bibliotekarisë në
Kosovë. Pjesëmarrja e ekspertëve nga SHBA, e znj. Jordan, drejtoreshë e Ruajtjes (restaurimit dhe konservimit) të Bibliotekave Sheridan të Universitetit
Johns Hopkins , e znj. Fawcett, eksperte e Bibliotekës Presidenciale nga SHBA
dhe e ish-drejtorit të përkohshëm të BKUK-së Dr. Oberembt, ka domethënie të
veçantë në ecjen tonë përpara.
Po kështu, këtë vit manifestimin tonë do ta bëjnë më madhështor edhe prezantimi i kulturave: gjermane, suedeze, finlandeze. Me këtë rast, i ftojmë edhe
misionet tjera ndërkombëtare në Kosovë që të kontribuojnë me pjesëmarrjen e
tyre në këtë aktivitet, përmes donacioneve për librin në gjuhët e tyre, i cili gjithmonë e ka vendin e nderuar në BKUK. Këtë ftesë e bëjmë edhe për opinionin e
gjerë të Kosovës, sidomos për ruajtësit e vlerave të trashëgimisë së shkruar,
veçanërisht për ata që kanë dorëshkrime dhe libra të rrallë, por edhe dokumente
historike dhe botime të tjera.
Institucioni ynë, krahas modernizimit të shërbimeve bibliotekare, pasurimin e
fondeve dhe koleksioneve të veçanta, e ka njërin ndër prioritetet themelore.
Prandaj, Java e Bibliotekës, është edhe javë e donacioneve dhuratë për BKUKnë

Bibliotekave Elektronike të Kosovës, përurimi i revistës dhe i botimeve të tjera
të BKUK-së.
Gjithashtu, këtë veprimtari kulturore do ta begatojnë edhe ligjëratat, ekspozitat,
shfaqjet teatrale, mbrëmjet poetike, filmat dokumentarë, koncertet e muzikës
klasike etj., deri tek akti i themelimit të Fondacionit “Miqtë e BKUK-së”
Duke uruar që Java e Bibliotekës në Kosovë, të kryejë rolin dhe misionin e përcaktuar kulturor që ka të bëjë me universin e librit, mysafirëve nga SHBA, ju
dëshirojmë qëndrim të këndshëm në Prishtinë, ndërsa Juve pjesëmarrës të
nderuar, të gjitha mirat gjatë aktiviteteve tona njëjavore.
Ju faleminderit.
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Të nderuar miq të BKUK-ssë
Në këtë vit, Java e Bibliotekës në Kosovë, do t’i ketë disa aktivitete shumë të
rëndësishme. Në radhë të parë, duhet përmendur botimin e librit Plani Strategjik
për Bibliotekën Kombëtare dhe për Bibliotekën Universitare (në tri gjuhë), të
autorit të Dr.Keneth Oberembt, (botues Zyra Amerikane në Prishtinë dhe
BKUK), i cili do të përurohet dhe prezantohet me ceremoni të veçantë, pastaj
akti i themelimit të Qendrës Informative të BKUK-së për Qeversjen Parlamentare, që do të bëhet midis UNDP (Programi për Zhvillim i Kombeve të
Bashkuara), Kuvendit të Kosovës dhe BKUK-së, inaugurimi i Konsorciumit të
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(Fjalë përshëndetëse me rastin e Javës së Bibliotekës në Kosovës,
Prishtinë, 19 prill 2004)

Java e bibliotekës në Kosovë
Promovimi i Planit Strategjik për Bibliotekën Kombëtare dhe për Bibliotekën
Universitare të Kosovës i Dr. Kenneth Oberembt, SHBA
DR. SALI BASHOTA

Plani strategjik - dokument i rëndësishëm
për zhvillimn e bibliotekarisë në Kosovë
Plani Strategjik i Bibliotekave, i
hartuar nga dr.Keneth J.Oberembt
(ish-drejtor i përkohshëm i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës), paraqet një
kontribut të çmueshëm dhe me
interes të veçantë për misionin e
bibliotekave në Kosovë, si dhe për
zhvillimin, funksionalizimin dhe
përparimin e veprimtarisë bibliotekare në përgjithësi.
Përmes këtij plani prezantohen ide
dhe koncepte të qëndrueshme që
kanë të bëjnë me strategjinë, prioritetet dhe objektivat e bib- Dr. Sali Bashota, drejtor i BKUK-së, duke referuar
liotekarisë në Kosovë, nga faktorët për Planin Strategjik
e modifikimit deri te proceset e
zhvillimit. Synimi është i qartë dhe faktet e shpjeguara këtu dëshmojnë përcaktimin e metodave produktive dhe dinamikën kohore, nga mund të fillohet
realizimi konkret i këtij plani.
Çështje parësore dhe pikë referimi bëhet pikërisht mundësia e ndarjes dhe e
zhvillimit të Bibliotekës Universitare nga Biblioteka Kombëtare.
Dr.Oberembt këtë strategji e projekton përbrenda perspektivës së caktuar duke
i konkretizuar rezultatet, herën e parë përmes strategjisë afatgjate të zhvillimit
(Biblioteka Kombëtare e Kosovës) dhe herën e dytë, përmes planit të hartuar
për themelimin e institucionit të ri (Biblioteka Qendrore e Universitetit të
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Prishtinës). Dhe thelbi i argumentit është i qartë: Biblioteka Kombëtare
shikon nga e Kaluara, ndërsa Biblioteka Universitare nga e Ardhmja.
Plani Strategjik i Bibliotekave, pos që i trajton problemet kryesore në sferën e
bibliotekarisë në Kosovë, duke dhënë fakte dhe argumente për gjendjen
ekzistuese, gjithashtu sjell vizione dhe pikëpamje karakteristike edhe për standardet kulturore, duke iu përshtatur situatës aktuale dhe duke synuar vizionin
për të ardhmen.
Pra, ky plan, mund të cilësohet lirisht si një dokument teorik, i mbështetur në
praktikat moderne bibliotekare të botës, në të cilin përcaktohen qartë dhe
rrjedhshëm metodat më funksionale të konkretizimit të këtij projekti me
rëndësi për zhvillimin dhe përparimin e bibliotekarisë në Kosovë.
Në këtë pikë të shikimit, Plani Strategjik i Bibliotekave projektohet në dy rrafshe: Plani Strategjik për Bibliotekën Kombëtare të Kosovës dhe Plani
Strategjik për Bibliotekën Qendrore të Universitetit të Prishtinës. Në këtë
mënyrë, dr. Oberembt ofron informacione interesante dhe më vlerë, duke
pasqyruar realitetin e bibliotekarisë në Kosovë, si dhe duke i artikuluar kërkesat thelbësore dhe domosdoshmërinë faktike për ndryshime të dobishme në
favor të përmirësimit të shumë sferave nga fusha e bibliotekarisë.
Këtu problematika esenciale shtresohet dhe strukturohet përbrenda temë-dilemave që kanë të bëjnë me implementiminin e këtij plani: misioni i bibliotekave, legjislacioni, pasurimi fondeve, zhvillimi i koleksioneve të veçanta,
përsosmëria e shërbimeve, teknologjia moderne e informacionit dhe e komunikimit, bashkëpunimi ndërbibliotekar, kujtesa e Kosovës etj.
Prandaj, njohja e problemeve esenciale si dhe përvoja e gjatë e dr.Oberembtit
në fushën e bibliotekarisë, bën që propozimet e tij, të ilustruara edhe me
shembuj konkretë përbrenda perspektivës së caktuar kohore, t’i përgjigjen
kërkesave dhe nevojave, të cilat i shtron sot bibliotekaria në Kosovë. Në radhë
të parë, duke reflektuar përmirësime në shumë drejtime, përmes reformave
transformuese sipas standardeve bashkëkohore dhe herën tjetër duke
propozuar aplikimin e sistemeve të reja të komunikimit, gjithnjë për të forcuar
rolin dhe funksionin institucional, ndër të tjera, edhe në ruajtjen dhe
pasurimin e trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Plani strategjik është më shumë se një sprovë e propozuar dhe e diskutuar,
madje edhe për vetëdijesimin e opinionit kulturor të Kosovës dhe të një varg
mekanizmave vendimmarrës, që i lëvizin përpara proceset demokratike në
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investimin dhe në zhvillimin e kulturës. Pra, është diçka më tepër. Është një
udhëzim se si hyhet në proceset e zhvillimit dhe përparimit të dijes, përmes
kulturës, edukimit, botës së librit, teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, duke projektuar një vizion të ri për misionin dhe rolin e bibliotekave
në shekullin 21.
Me rastin e botimit të këtij libri, Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës u shpreh mirënjohje të veçantë Zyrës së Shteteve të Bashkuara të
Amerikës në Prishtinë si dhe ekspertit amerikan dr.Keneth J.Oberembt, për
ndihmën dhe kontributin e dhënë në vazhdimësi, duke shpresuar se
bashkëpunimi ynë i frytshëm do të thellohet edhe më tutje me projekte të reja
në të ardhmen.

Java e bibliotekës në Kosovë
Promovimi i Planit Strategjik për Bibliotekën Kombëtare dhe për Bibliotekën
Universitare të Kosovës i Dr. Kenneth Oberembt, SHBA
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Fjala strategji është një sinonim për një periudhë afatgjate. Duhet një shikim i
gjerë i detyrave bibliotekare që duhet të arrihen dhe mirren përsipër mes 5 dhe 10
viteve kalendarike në mënyrë që ato të realizohen. Po ashtu flet, për atë që duhet
të bëhet e jo si të bëhet. Si të bëhet është mënyra e planifikimit që ne e quajmë
operacionale, e që është e ndjeshme në kohë dhe përmbajtje dhe duhet t’i lihet
menaxhmentit të Bibliotekës. Prandaj, kuptoni se plani strategjik thotë mjaft për
atë ÇKA të bëhet në të ardhmën e Bibliotekës, diçka për KUR, dhe pak për SI.

Pasqyrë

Dr. Kenneth Oberembt

Plani Strategjik për Bibliotekën Kombëtare
dhe Bibliotekën Universitare
Kanë kaluar gati 8 muaj qëkur e kam lëshuar Kosovën, pasi që kam kaluar 5
muaj si Drejtor i përkohshëm i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të
Kosovës, dhe 5 muaj të tjerë si Këshilltar i lartë për zhvillimin e Bibliotekës për
Ministrinë e Arsimit. Unë tani jam përsëri në Kosovë, si pjesëmarrës në shënimin
e Javës së Bibliotekës së BKUK-së, si dhe për lëshimin në qarkullim të librit,
Plani strategjik për Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare, kopjet e të cilit libër
i shihni në këtë sallë. Draftimi i tij ka qenë pjesa kryesore e punës sime në
Kosovë.
Do të dëshiroja të falënderoj Z. Michael McClellan dhe Zyrën Amerikane në
Prishtinë që kanë mundësuar kohën e shërbimit tim këtu, dhe të falënderoj Ministrin Rexhep Osmani dhe Bordin Ekzekutiv të BKUK dhe stafin për këshillat
dhe mbështetjen që më kanë ofruar. Po ashtu dëshiroj të falënderoj edhe njëherë
Z. McClellan dhe Zyrën Amerikane që ka mundësuar përkthimin dhe publikimin e planit strategjik dhe që kanë mundësuar vizitën time këtu përsëri në
Kosovë që të ofrojë disa pikëpamje.

• Struktura e Planit Strategjik
• Plani i Bibliotekës Kombëtare
• Plani i Bibliotekës Universitare
• Mendime shtesë
Prezantimi im ka katër pjesë. Pjesa e parë është struktura e planit strategjik.
Edhe pse vetëm pak momente më parë thashë ”Ardhmëria e BKUK-së”, plani
strategjik faktikisht nuk është fare për BKUK-në. Pasi që Ligji i Ri mbi Bibliotekat në Kosovë (i aprovuar nga Parlamenti i Kosovës në prill të vitit 2003)
ndan BKUK-në në dy pjesë të saja përbërëse, plani strategjik flet për atë se çka
duhet të bëhet që BKUK të ketë sukses deri në vitin kalendarik 2005 .
1. BIBLIOTEKA KOMBËTARE E KOSOVËS dhe
2. BILIOTEKA QENDRORE DHE DEGËT E UNIVERSITETIT TË PRISHTINËS
Me fjalë të tjera, plani strategjik përqendrohet në dy realitete të reja, jo në
realitetin ekzistues të BKUK-së.
Po ashtu do të kuptoni, se idetë dhe rekomandimet e shprehura në plan janë të
miat, të bazuara në 10 muaj pune në BKUK dhe shume biseda që kam pasur me
njerëz brenda dhe jashtë BKUK-së. Kam provuar të arrij standardet e mia të
saktësisë dhe sinqeritetit nga perspektiva personale dhe ndërkombëtare, por ju
duhet të jeni ata të cilët do ta gjykoni përfundimisht. Do të them më tepër për
këtë në pjesën e mendimeve shtesë të prezentimit tim.

Struktura e Planit Strategjik: çka është ai?
• Pjesa hyrëse
• Pjesa tekstuale
• Pjesa shtesë

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
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PJESA HYRËSE. Kjo përbëhet prej Pjesës së titullit, Parafjalës dhe Tabelës së
Përmbajtjes. Pjesa hyrëse është në gjuhën angleze, shqipe dhe serbe - gjuhët e
Kosovës.

bëheshin aq voluminoze sa që në fund i ktheva në shtojca si zgjidhje më e mirë.
Besoj se ky ka qenë vendim i duhur.
LEHTËSIMI I TË LEXUARIT. Idetë e planit strategjik dhe rekomandimet
janë të paketuara ndarazi, që i bën më lehtë të kuptohen si tërësi. Është e
mundur që të lexohet teksti përnjëherë, pa qenë i ndërprerë nga detajet voluminoze në shtojca. Dhe kjo është pikërisht ajo që iu inkurajoj të bëni kur merrni në
dorë planin strategjik për herë të parë. Koncentrohuni në pjesën tekstuale dhe
lini detajet në shtojca për më vonë.
LEHTËSIMI I VEPRIMIT. Të gjitha sqarimet dhe elaborimet janë hequr në shtojca, të cilat janë cituar aty ku ka qenë e mundur në pjesën tekstuale. Shtojcat mund
të studiohen, nëse dhe kur dëshironi të bëni atë. Dhe siç thashë, me këto mund të
merreni në fund e jo në fillim. Mund të më pyetni “Pse e keni rënduar planin
strategjik me gjithë këto shtojca?”. Përgjigjja është se kur vendosa për punën time,
plani strategjik për Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare nuk ekzistonte. Ende
nuk ekzistojnë. Mendimet e njerëzve ishin rreth BKUK-së. Ka qenë i vetmi realitet
ditor që e kanë ditur. Unë në anën tjetër, mendoja për dy realitete dhe vendosa se
duhet të ofroj mjaft substancë në mënyrë që t’i mbështesja. Për rrjedhojë, shtojcat.
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PJESA TEKSTUALE. Kjo përbëhet prej Prezetimit, Planit Strategjik të Bibliotekës Kombëtare, dhe Planit Strategjik të Bibliotekës Universitare. Pjesa tekstuale, si pjesa hyrëse është multilinguale. Ajo paraqet rreth 25% të planit
strategjik, edhe pse në dukje duket më shumë, pasi që paraqitet 3 herë, së pari
në anglisht, pastaj përsëritet në shqip dhe serbisht.
PJESA SHTESË. Kjo përbëhet prej dokumenteve burimore, analizave,
komenteve, listave dhe pamjeve të faqeve të internetit. Gjithçka në pjesën shtesë
është në gjuhën origjinale nga e cila është marrë apo shkruar, diku 95% të saj në
gjuhën angleze. Shtojcat paraqesin idetë dhe rekomandimet e Pjesës tekstuale
dhe janë të ndara nga njëra-tjetra në mënyrë që të mos ngatërrohen me rrjedhën
e Pjesës tekstuale. Sipas
dëshirës së lexuesit, ai
(apo ajo), mund t’i referohet çfarëdo shtojce kur
ajo citohet në tekst, të lë
veprimin për një kohë më
të vonshme apo të
injorojë krejt shtojcën.
Pjesa shtesë paraqet diku
70% të tërë planit
Dr. Kenneth Oberembt, me rastin e promovimit të librit të tij “Plani
strategjik, edhe pse përStrategjik për Bibliotekën Kombëtare dhe për Bibliotekën Universitare”
bën gjysmën e librit.

Struktura e Planit Strategjik: Pse?
• Rezultati i rrethanave
• Lehtësia e të lexuarit
• Lehtësia e vazhdimësisë
REZULTATI I RRETHANAVE. Plani strategjik nuk përcjell asnjë model të
botuar standard. Struktura e tij ka evolvuar gjatë fazës së përpilimit. Kam kuptuar herët nevojën që të përfshihet masë e madhe e materialit sqarues dhe burimor, dhe në fillim kam eksperimetuar me përdorimin e fusnotave. Por këto

Plani për Bibliotekën Kombëtare
• Misioni
• Depozitimi juridik i Kosovës
• Koleksionet e veçanta në lidhje me Kosovën.
• Menaxhimi i arkivës
• Koleksioni i përgjithshëm
• Iniciativat për zhvillimin e koleksionit
• Shtrirja e Kosovës
• Ndërtimi i Rehabilitimit
• Ripërcaktimi i hapësirës
• Shërbimet për shfrytëzues
• Teknologjia informative
• Përtërirja e Stafit të Bibliotekës
• Menaxhmenti
• Projekti Tempus i BE
• Ruajtja e materialeve
• Projekti i memorjeve të Kosovës
• Harku Kohor për Planin Strategjik
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Biblioteka Kombëtare e Kosovës, përsëris, nuk duhet të ngatërrohet me BKUKnë aktuale. Ligji i ri i Kosovës mbi Bibliotekat, krijon dy institucione të ndara
bibliotekare, njëra Universitare e tjetra Kombëtare. Tash do të flas për të dytën.
BKUK-ja, ku kam punuar për 10 muaj, dukej më tepër si Kombëtare sesa si
Universitare, edhe pse i mban të dy fjalitë në titullin e saj. E vërtetë, kam parë
se BKUK-ja ka qenë gjithmonë e zënë me shfrytëzues, dhe ata ishin kryesisht
studentë të Universitetit të Prishtinës. Sidoqoftë, shumë pak prejt tyre kanë përdorur koleksionet e bibliotekës. Ndoshta ka qenë vështirë në të kaluarën, por në
të ardhmën, Biblioteka Kombëtare do t’u dorëzohet përgjegjësive të Bibliotekës
Universitare për përmbushjen e nevojave të studentëve për bibliotekari. Dhe kjo
është një gjë e mirë. Kjo do të thotë se Biblioteka Kombëtare mund të përkushtohet 100% misionit të saj kombëtar, derisa BKUK-ja nuk ka qenë në gjendje të
bëjë këtë.
Pjesa e planit të Bibliotekës Kombëtare e planit strategjik, ka 17 nëntituj apo
tema, siç janë paraqitur në slajd.

• Parahistorinë e Kosovës
Është me rëndësi që Biblioteka Kombëtare mbledh dhe ruan në mënyrë objektive dhe pa paragjykime. Slajdet emërojnë një pjesë të madhe të asaj që Biblioteka Kombëtare duhet të mbledhë dhe ruajë. Vendimi nga ana ime që të
pluralizoj (të gjitha përveç njërës) kategoritë ka qenë e qëllimshme.
Biblioteka Kombëtare duhet të mbledhë Kohërat e Lumtura të Kosovës dhe ato
të Hidhura. Duhet të grumbullojë Njerëzit e Mëdhenj të Qeverisë dhe Kulturës,
por edhe njerëzit e rëndomtë, gjithashtu. Duhet të grumbullojë dorëshkrimet e
intelektualëve të epokës së osmanlinjëve, dhe letrat e vjetra të shkruara nga ata
pa prirje intelektuale. Ajo duhet të grumbullojë punët nga dhe për personat që
janë urryer shumë dhe ata që janë dashur shumë. Ajo duhet të grumbullojë shumicën dhe pakicën e Kosovës me të njëjtin intensitet.
Një bibliotekë që e quan veten Kombëtare, i bën të gjitha këto që i kam nënvizuar, sepse kjo është ajo që duhet të bëjë biblioteka që quhet Kombëtare. Nëse
bën më pak, më mirë le të ndryshojë emrin.

Motoja e Bibliotekës Kombëtare: “Shikon kah e kaluara…”

Biblioteka Kombëtare duhet të dokumentojë Kosovën në:

• Dokumenton të kaluarën e njohur
• Dokumenton të kaluarën e panjohur
• Dokumenton të tashmën e njohur, që së shpejti do të bëhet e kaluar
Në një bisedë me Z. Michael McClellan, shumë para se të filloj punën planifikuese strategjike, ai më ka thënë në një mënyrë joformale, fjalët të cilat unë
vendosa t’i inkorporojë në planin tim strategjik - dhe në prezantimin tim sot. Ai
tha: “Biblioteka Kombëtare shikon kah e kaluara; Biblioteka Universitare
shikon kah e ardhmja”. Derisa kjo nuk është natyrisht gjithë e vërteta, ka mjaft
të vërtetë që të na ndihmojë që të bëjmë një dallim bazik dhe të rëndësishëm
ndërmjet dy bibliotekave që, nën ligjin e ri të Kosovës, do të dalin nga BKUKja.
Shikimi nga e kaluara është ajo çfarë e bën Biblioteka Kombëtare, siç është
treguar në slajd.

• Shtyp
• Dorëshkrim
• Zë
• Pamje
• Formate elektronike
Misioni kombëtar i Bibliotekës Kombëtare është të mbledhë Kosovën në:
SHTYP. Libra, gazeta, revista dhe po ashtu postera, njoftime, reklama, dhe të
ngjashme.
DORËSHKRIME. Vëllime të mëdha dhe po ashtu vizatime, korrespondencë,
ditarë, drafte librash, filma vizatimorë, e të ngjashme.
ZËRI. Disqe vinili, kaseta, audio-cilindra, audio-disqe.
PAMJE - TË QETA & TË LËVIZSHME Filma, panorama, fotografi, printe
arti, etj.
REALIA. Globe dhe relikte të epokave të shkrimit dhe shtypit dhe më shumë.
E-FORMATE. CD, libra elektronik, revista elektronike, gazeta elektronike,
dokumente kompjuterike e kështu me radhë.
Të grumbullosh Kosovën d.m.th. të grumbullosh atë që është prodhuar brenda
kufijve të Kosovës, dhe po ashtu atë që është krijuar jashtë Kosovës për
Kosovën. Por përgjegjësia e Bibliotekës Kombëtare depërton shumë më tej, siç
do ta sqaroj më tutje.
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Biblioteka Kombëtare e Kosovës duhet të dokumentojë:
• Njerëzit e Kosovës
• Historitë e Kosovës
• Kulturat e Kosovës
• Religjionet e Kosovës
• Politikën e Kosovës
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Biblioteka Kombëtare duhet t’i mbushë zbrazëtirat në koleksion në:

Bibliotekës Kombëtare i nevojiten resurse për ndërtim kombi në:

• Numrat e gazetave dhe revistave
• Publikimet e fshehta të viteve 1990-ta
• Historitë e marra nga të të mbijetuarit e ish-Jugosllavisë dhe luftës në Kosovë.
• Publikimet nga ana e komunitetit minoritar në periudhën e pas luftës.
• Dokumente të qeverisë ndërkombëtare të pasluftës
NUMRAT E GAZETAVE & REVISTAVE. Nëse nuk ekziston mundësia që të
gjinden origjinalet që mungojnë, zbrazëtirat e identifikuara do të duhej të plotësohen me fotokopje. Për shkak të materialit të dobët të shtypit, ruajtjes mikrofilmike te gazetave duhet t’u jipet konsideratë serioze.
PUBLIKIMET E FSHEHURA. Materialet e tilla do të humbin përveç nëse
hulumtimet për to fillojnë menjëherë. Pak prej këtij materiali do të duket bukur,
por përgjithësisht është shumë i rëndësishëm.
HISTORITË E TË MBIJETUARVE. Këto do të gjinden në videokasetë apo
audiokasetë, dhe më vonë të shkruhet ajo që thuhet. Në mënyrë që të mund të
kryhet kjo punë, Biblioteka Kombëtare duhet të themelojë një Qendër Gojore
Historike, dhe aftësitë për këtë ekzistojnë në Kosovë.
PUBLIKIMET E MINORITETEVE.
Vizitori i Javës së Bibliotekës vitin e
kaluar nga Biblioteka e Kongresit e
SHBA-ve, pat gjetur disa gazeta periodike të minoriteteve që i ka marrë
me vete dhe ka porositur që t’i dërgohen edhe ato që shtypen edhe tani.
BKUK-ja nuk ka mbajtur asnjë nga
këto. Kjo duhet të ndryshojë.
DOKUMENTET E QEVERIVE
NDËRKOMBËTARE. Kompleti i
tërë i publikimeve të UNMIK-ut dhe
OSBE-së duhet të jetë në Bibliotekën
Kombtare. Dosjet zyrtare të UNMIKut dhe OSBE-së (apo kopjet) duhet të
negociohen, kjo ndoshta është më
tepër detyrë e Arkivës së Kosovës
sesa e Bibliotekës Kombëtare. Por
kjo duhet të shqyrtohet.

• Biznes dhe Tregti
• Arsim
• Marrëdhënie me jashtë
• Qeveri dhe drejtësi
• Shëndetësi
• Bibliotekari
• Teknologji
Unë përmenda më parë se koleksionet e Bibliotekës Kombëtare nuk bën të kufizohen në botimet në Kosovë dhe publikimet e jashtme për Kosovë. Biblioteka
Kombëtare duhet po ashtu të mbledhë publikime të huaja që përkrahin përpjekjet për ndërtimin e kombit apo zhvillimin kombëtar.
Slajdi zbulon disa nga temat që mund të jenë në interes të ndërtimit të Kombit.
Lista finale do të duhet të jetë selektuar nga Biblioteka Kombëtare në konsultim
me organizatat në Kosovë, të cilat luajnë rol të rëndësishëm në zhvillimin kombëtar. Roli i Bibliotekës Kombëtare është që të mbledhë këto në mënyrë që të
përkrahë përpjekjet e tyre.
Gërshetimi me temat e mbledhura nga Biblioteka Universitare është diçka që
duhet pritur. Biblioteka Kombëtare duhet, prandaj të koordinojë koleksionin e
saj me Bibliotekën Universitare kështu që nën 1 të identifikojë të veçantat e veta
sa më shumë në specifika sa që është e mundur, dhe (2) të mbajë duplikimin e
përpjekjeve mes dy Bibliotekave në nivel sa më minimal.
Një pikë përfundimtare e rëndësishme. Biblioteka Kombëtare nuk mund të
ndërtojë koleksion për zhvillimin e kombit nëpërmes dhurimit dhe shkëmbimit.
Duhet të ketë një buxhet blerës dhe bibliotekar të zgjedhur me njohuri dhe përgatitje të duhur. Gati sigurt, Biblioteka Kombëtare do të duhet të punësojë apo
të rritë njohurinë dhe aftësitë që nevojiten për këtë mënyrë të re të krijimit të
koleksionit.

Motoja e Bibliotekës Kombëtare: “…dhe të ndryshohet” në
• Mënyrat e publikimit
• Mënyrat e kryerjes së punës
• Njohuri dhe aftësi të stafit
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Më herët e përmenda moton: “Biblioteka Kombëtare shikon nga e kaluara”
është e vërtetë, por jo edhe e tërë e vërteta. Gjithashtu, po e shtoj frazën qe
rrumbullakson atë: “Biblioteka Kombetare shikon nga e kaluara dhe te
ndryshimi”. Ndryshimet në Biblioteken Kombëtare janë përgatitur posaçërisht
në slaide.
MËNYRAT E PUBLIKIMIT. Në Kosovë, si gjithkund tjetër tashmë, publikimi
do të kalojë nga shtypi në internet. Biblioteka Kombëtare duhet të mbledhë publikimet nga www (të lidhet me të) dhe eventualisht të ruajë atë (nëse është e krijuar në Kosovë).
MËNYRAT E KRYERJES SË PUNËS: Nëse çështja është strukturë organziative apo shpërndarje e shërbimeve, Biblioteka Kombëtare duhet të pranojë se
funksionon në një gjendje të fluksit konstant. Ndryshimi i këtij viti duhet të
ndryshohet prapë vitin e ardhshëm apo një vit pas tij. Të ndërmerret veprimi,
po, por mos bini në dashuri me veprimin që merrni. Mbase duhet mos ta doni
nesër, nëse rrethanat justifikojnë.
NJOHURI DHE AFTËSI TË STAFIT.
Për t’u përfshirë, që të bashkëveprojnë me zhvillimin e vazhdueshëm të internetit, stafi i Bibliotekës Kombëtare duhet patjetër të ketë njohuri të sofistikuara
për kompjuterin dhe njohuri të gjuhëve, përveç gjuhëve lokale. Para së gjithash
unë flas anglisht, por jo vetëm kaq. Sa shpejt shkoni përpara varet nga ajo se sa
shpejt mund të përvetësoni informatat e reja dhe teknikat, të cilat së pari
ndeshen me gjuhët e tjera se sa me gjuhën tuaj amtare. Sa duhet të presësh për
përkthim, me muaj apo vite?

Plani për Bibliotekën Universitare
• Biblioteka Qendrore Universitare
• Misioni
• Shefi Ekzekutiv
• Bibliotekë e përshtatshme për shfrytëzues
• Biblioteka Qendrore dhe degët e saj
• Struktura organizative
• Shërbimet kyç
• Vendosja e Bibliotekës Qëndrore
• Teknologjia informative
• Biblioteka Elektronike
• Shërbimet e përbashkëta

Java e bibliotekës në Kosovë
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• Marrëdhëniet me Bibliotekën Kombëtare
• Projekti Tempus i BE
• Qarku kohor i planit strategjik
Biblioteka Universitare, sikur Biblioteka Kombëtare, nuk duhet të ngatërrohet
me BKUK-në. Ligji i ri i Kosovës për Bibliotekën krijon dy institucione të
ndara të Bibliotekës, njëra nga to është ajo Kombëtare dhe tjetra Universitare.
Tani po kthej vëmendjen nga Biblioteka Kombëtare e Kosovës në Bibliotekën
Universitare të Kosovës.
Pjesa e planit strategjik të Bibliotekës Universitare ka 14 nëntituj apo tema, siç
është paraqitur në sllajde.

Moto e Bibliotekës Universitare:
• “Shikon kah e ardhmja…”
• Riorganizimi
• Racionalizimi
• Modernizimi
Kujtoni thënien time të mëhershme, “Biblioteka Kombëtare shikon nga e kaluara; Biblioteka Universitare shikon nga e ardhmja”. Që nga këtu e tutje, është e
dyta nga 2 deklaratat që do të merrem. Dhe përsëri, derisa “Shikon kah e
ardhmja” nuk është e tërë e vërteta e Bibliotekes Universitare, ka mjaft të
vërteta që e dallojnë Bibliotekën Universitare nga Biblioteka Kombëtare, pasiqë
secila shfaqet nën ligjin e Kosovës, nga e tanishmja BKUK.
Dua t’u kushtoni vëmendje të tri çështjeve progresive për Biblioteken Universitare të përfshira në planin strategjik.
RIORGANIZIMI. Ka të bëjë me bibliotekat ekzistuese në Universitetin e Prishtinës.
RACIONALIZIMI. Ka të bejë me shërbimet e bibliotekës.
MODERNIZIMI. Ka të bejë me proceset e bibliotekës.

Biblioteka Universitare duhet të njeh:
• Bibliotekën Qendrore
• Degët e varura
• Bibliotekat e përbashkëta për mjekësi dhe drejtësi?
BIBLIOTEKA QENDRORE. Situata e tanishme ne Universitetin e Prishtinës
është afërsisht me 40 biblioteka të pavarura të shpërndara, secila duke bërë duk-
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shëm punën e vet. Lidhja mes tyre është jozyrtare. Unë kam propozuar krijimin
e një entiteti të ri, një Bibliotekë Qendrore që të ketë autoritet përgjegjës mbi
gjithë të tjerat. Si e tillë ajo duhet të jetë masë kritike në ekspertizën Shkencore
të Bibliotekës, buxhetin, IT (Teknologjinë Informative), dhe për më shumë, të
mund të udhëheqë dhe kontrollojë zhvillimin e bibliotekës nëpër Universitet.
DEGËT E BIBLIOTEKËS. I referohem 30+ bibliotekave që aktualisht kontrollohen nga Fakultete dhe Departamente të ndryshme universitare të Prishtinës
dhe edhe 6+ vendeve mësimdhënëse të tjera rreth e përqark Kosovës. Kam
propozuar që t’i sjellin ato (me mundësisht dy përjashtime) nën autoritetin e
Bibliotekës Qendrore që të zhvillohet njëkohësisht. T’i thërrasim, ashtu siç janë
tani, biblioteka, është një akt i zemërgjerësisë së madhe.
Këto i kam parë që më shumë të ngjajnë në dhoma sigurie apo salla për shkollim sesa biblioteka.
BIBLIOTEKAT E BARABARTA TË MJEKËSISË & DREJTËSISË. Në Universitetin e Prishtinës këto të dyja tanimë kanë krijuar partneritet të fortë me
bibliotekat e huaja (Kolexhi Dartmouth dhe Universiteti i Pitsburgut në SHBA).
Sidoqoftë, është shumë e rëndomtë në institucionet akademike amerikane për
Bibliotekat e Mjekësisë dhe Drejtësisë që të jenë disi të ndara, dhe Universiteti i
Prishtinës mund të vendosë që kjo të funksionojë më së miri edhe në Kosovë.
Sidoqoftë, të dyja pritet të bashkëpunojnë me Bibliotekën Qendrore dhe Degët e
saj në mënyrë që të gjitha lëvizin së bashku në drejtim gjeneral të njëjtë dhe sa
më shumë që të jetë e mundur të implementojnë teknologjitë e njëjta informative.

Këta bibliotekistë do të jenë përzgjedhës te kopleksionit (dhe të kundërtën).
Puna e tyre do të jetë mbledhja e parave (duke i marrë për nevojat e sotme dhe
të nesërme). Ata, gjithashtu, duke u mbështetur në punën e tyre dhe planprogramit dhe mbledhjes së parave, e dinë se çfarë mbështetje kërkojnë studentët
dhe duhet të involvojnë veten në mënyrë instruktive dhe teknologjike në avansimin e mësimit të studentëve. Roli i tyre nuk do të jetë ndalues në hyrje (siç
është tani) por më saktë lejues të hyrjes.
EKSPORTIMI I SHËRBIMEVE TEKNIKE. Do ta adresoj këtë me pyetje. A
nuk e ka BKUK shërbimin e librarisë më të lartë (katalogimin, klasifikimin,
emërtimin, lidhjen) në Kosovë? A nuk do të kalojë kjo në Bibliotekën Kombëtare, kur BKUK-ja do të ndahet? A nuk do të mund të tregtohet nga Biblioteka Kombëtare në bibliotekat e tjera të Kosovës? Pse Biblioteka
Universitare duhet të shpenzojë të holla, kohë, dhe staf në këtë punë, kur ajo
mund të kontraktohet tek ekspertët në Bibliotekën Kombëtare?
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Biblioteka Universitare duhet t’i racionalizojë shërbimet e saja
• Evidentimi i Publikut
• Shërbimet koleksionuese
• Shërbimet e shfrytëzuesve
• Eksportimi i teknikëve
• Shërbimet bibliografike
• Shërbimet përgatitore
Nëse sadopak është e mundur, është e rekomandueshme që Biblioteka Universitare të koncentrojë përpjekjet e veta në shërbimet publike se sa në shërbimet
teknike. Shërbimet e orientuara nga publiku duhet të jenë ato supreme.
THEKSO SHËRBIMET PUBLIKE. Nevoja është për bibliotekistët, të cilët dinë
se çka është mësuar në Universitetin e Prishtinës, të cilët kanë njohuri në gjithë
atë çka është mësuar, dhe të cilët me lehtësi punojnë me fakultet si dhe studentë.
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Biblioteka Universitare duhet të modernizojë zhvillimin e koleksionit të saj
• Kalimi nga donacionet në blerje
• Themelimi i një buxheti të materialit qendror dhe alokimi i tij përgjatë
planprogramit
• Ndërtimi i koleksioneve elektronike
Misioni i Universitetit të Bibliotekës Universitare është që t’i shërbejë Universitetit të Prishtinës duke mbledhur atë çka i nevojitet studentëve dhe fakultetit
për të bërë hulumtime.
Blerja i koleksioneve: Zhvillimi i përnjëmendtë varet nga përzgjedhja e mundësive të shumta. Është një përzgjedhje aktive. Zhvillimi i një biblioteke përmes
donacioneve e vë zgjedhjen në duart e të huajve dhe duhet të pranohet ajo që
ofrohet. Ky është pranim pasiv. Donacioni tingëllon më mirë se gjendja aktuale.
Buxhetimi i Koleksioneve: Koleksionimi përmes blerjes kërkon një buxhet.
Pasi që regjistrimi i studentëve ndryshon nëpër planprogram dhe ndryshon në
çmim për materialet bibliotekare të lëndëve (Shkencat Natyrore kushtojnë më së
shtrenjti), vetëm një formulë shkencore qëndrore mund të alokojë për secilën
lëndë në mënyrë të drejtë.
KOLEKSIONI ELEKTRONIK: Një bibliotekë e re qendrore mund të fillojë së
pari me një koleksion elektronik. Është një forcë që duhet ndërtuar, sepse koleksioni eletronik nuk është e kaluara dhe e tashmja, por është edhe e ardhmja.
Formatet elektronike të ofruara në Kosovë falas nga Fondacioni Sorosi do të
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jenë i vetmi koleksion elektronik falas për Bibliotekën Universitare. Por dhurata
e Sorosit nuk do të jetë gjithmonë falas, dhe Universiteti i Prishtinës duhet të
përgatitet për atë ditë. Pasi që dhurata e Sorosit nuk mbulon planprogramin
plotësisht në mënyrë të njëjtë, Biblioteka Universitare duhet ta pasurojë atë.
Kjo do të kushtojë shumë para.

gramin e parë akademik në bibliotekari në Universitetin e Prishtinës, dhe me sa
duket planifikuesit janë duke i parashtruar këto pyetje.
AFTËSI GJUHËSORE: Para pak çastesh e përmenda koleksionin elektronik të
Sorosit, të gjitha këto në anglisht. Themeluesit e koleksioneve elektronike për
tregun e bibliotekarisë botërore janë të bazuar në SHBA dhe Mbretërinë e
Bashkuar, dhe ata kryesisht ofrojnë materiale në anglisht. Vini në konkludimin e
qartë!
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Biblioteka Universitare duhet ta modernizojë menaxhmentin e saj
• Nivelizojë hierarkinë
• Implementojë një sistem të integruar për Bibliotekën
• Praktikojë Bibliotekarinë Elektronike
Nëse Biblioteka e Univeristetit të Prishtinës imiton çfarë kanë bërë bibliotekat
akademike amerikane për një kohë të gjatë, do të:
RRAFSHOJË HIERAKRINË E ORGANIZIMIT: Në bibliotekën elektronike
vendim-marrja lëviz nga zyra e prapme në zyrën kryesore. Stafi do të marrë më
shumë përgjegjësi për kujdes dhe ushqim të shfrytëzuesve dhe menaxhmenti do
të përkrahë këtë. Një hierarki e madhe e lejve që duhët marrë që të kryhet puna
në bibliotekat elektronike është e panevojshme, në të vërtetë është obstruktive.
ADOPTIMI I NJË SISTEMI TË INTEGRUAR PËR BIBLIOTEKËN. Më kanë
treguar se Ministria e Arsimit ka aprovuar përvetësimin e Ex-Libris për BKUK.
A është korrekt supozimi im që të dy bibliotekat, ajo e reja Biblioteka Kombëtare dhe Biblioteka Universitare do të ndajnë përdorimin e Ex-Libris?
OFRON BIBLIOTEKARINË PËRTEJ MUREVE: Shërbimi i shfrytëzuesve
brenda mureve të Bibliotekës Qendrore dhe degëve të saj nuk mjafton. Biblioteka Universitare duhet të mbërrijë jashtë, duke u ofruar shërbim njerëzve
kudo që gjenden ata. Duhet të krijojë një portë elektronike që shfrytëzuesit të
kenë qasje në koleksionet elektronike dhe të komunikojë me bibliotekarë.

Biblioteka Universitare duhet të modernizojë stafin e saj
• Përgatitje akademike
• Aftësi gjuhësore
• Ekspertë të Teknologjisë informative
Biblioteka Universitare e Kosovës duhet të ndryshojë, me siguri, perceptimin e
profesionalizmit, siç është dashur të bëjnë edhe bibliotekat amerikane.
PËRGATITJA AKADEMIKE: Kosova ka një numër të vogël të bibliotekarëve
të shkolluar, kështu që është koha e duhur të mendohet për (1) çka e përbën
shkollimin adekuat për një bibliotekar të certifikuar dhe (2) çfarë pune duhet të
bëjë një bibliotekar i certifikuar. Planet janë në zhvillim për të themeluar pro-
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AFTËSI NË TEKNOLOGJINË INFORMATIVE (IT). Praktika e bibliotekarisë
elektronike kërkon staf me aftësi kompjuterike, të cilët do të duhet të avancojnë
aftësitë e tyre që të përputhen me përparimet në kompjuteristikë, hardver dhe
softver. Është një proces i pafund dhe do të mbajë shumë të zënë Bibliotekën
Universitare në mënyrë që ajo të jetë në hap me kohën.

Motoja e Bibliotekës Universitare: “…dhe ndërrim i vazhdueshëm” në
• Planprogramin Universitar dhe përkrahje të shfrytëzuesve
• Pajisjet fizike të bibliotekës
• Metodat e menaxhmentit të bibliotekës
• Trajnimi i stafit të bibliotekës
Më herët unë u shpreha se motoja e Bibliotekës Universitare është “Të shikojë
në të ardhmen”, duke theksuar se kjo nuk është krejtësisht e vërtetë. Këtu do ta
shtoj edhe një frazë që e kompleton kuptimin: “Shikon në të ardhmen dhe ndërrimin e vazhdueshëm”. Ndërrimet që Biblioteka Universitare duhet të presë
janë:
PLANPROGRAMI DHE PËRKRAHJA. Disa kurse dhe programe në Universitetin e Prishtinës do të shuhen ose do të vdesin. Tjerat do të lindin dhe do të
rriten. Biblioteka Universitare duhet të shkallëzojë përkrahjen në bazë te nevojave.
PAJISJET FIZIKE: Biblioteka Universitare do të gjendet në reciklimin e parreshtur të hapësirës fizike. Posaçërisht do të jenë më shumë se 30 degë që do të
hapen së shpejti në Prishtinë. Sa prej tyre kanë gjasa për sukses?
METODAT E MENAXHMENTIT: Biblioteka Universitare do të duhet të
menaxhojë stafin e saj dhe operacionet fytyrë për fytyrë dhe me metodë elektronike. Me kohë balanci do të zgjedhë vendosshmërisht në favor të elektronikës.
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AFTËSITË E STAFIT DHE TRAJNIMET: Trajnimi i stafit dhe ritrajnimi do të
jetë një aktivitet i pafund. Biblioteka Universitare duhet të nisë iniciativën dhe
të investojë në objekte, pajisje dhe në trajnues.

Mendime shtesë
• Marfa e pronësisë
• Mbajtja e një pamje optimiste
• Veprim jo më shpejt se që është e mundur
• Vlerësimi i progresit një herë në vit
Pronësia: Edhe pse emri im është në faqen e titullit të planit strategjik të botuar,
plani tani ka një ekzistencë të pavarur. Duhet të keni dialog me të e jo me mua.
Më me rëndësi se plani është se çka do të bëni me të dhe si do t’ia bëni. Plani
nuk është zëvendësim për veprim. Përveç se çka ka kuptim për ju, refuzoni atë
çka nuk ka dhe përvishuni në veprim.
OPTIMIZËM: Ju mund të jeni të privuar të thoni, “Ne nuk mund të bëjmë atë
çka rekomandon Dr. Oberembt. Nuk ka shpresë”. Ju këtë nuk mund ta thoni.
Plani im është për njerëz të aftë. Në anglishten amerikane ne e kemi shprehjen
‘dumb down’ (‘i marr poshtë’), që do të thotë të thjeshtësosh së tepërmi për
njerëz të thjeshtë. Plani im nuk është dumbed down (i marr - që të hudhet
poshtë) pasi që ju meritoni më shumë se këtë. Unë shkrova duke ju vlerësuar të
aftë për të marrë njohurinë e duhur dhe aftësitë që të bëhet ajo që kërkohet. Për
t’ju ndihmuar, ju e keni Javën e Bibliotekarisë me dy ekspertë nga SHBA-të, një
për bisedë dhe tjetra për të dhënat e qeverisë. Ato vijnë te ju me ndihmën e
Zyrës Amerikane, kështu që shfrytëzoni në maksimum derisa janë këtu.
TEMPOJA. Procesoni ngadalë dhe me kujdes në çështjet strategjike para jush.
VLERËSIMI PERIODIK. Vlerësoni një herë në vit planin strategjik për të
freskuar memorien tuaj për atë se çka duhet bërë. Shqyrtoni planin para se ta
përmbushni.

Karin Hermack,
shefe e Zyrës Suedeze në Prishtinë

Sweden, and Swedish culture
Welcome to this presentation of Sweden, and Swedish culture,during the Kosovo
Library Week. In preparation for this presentation, I visited the website Sweden.se, to
see what they were saying about Swedish cultural heritage. This is what I found:

A longing for greatness
Sweden's cultural heritage can be described as largely based on a skillful
reshaping of impulses borrowed from other, larger cultures. But deep down
there is a niquely Swedish poetic tone, characterized by simplicity, but also wit
and sensitivity to new impressions, as well as an ever-present love - and respect
- for our Nordic natural scenery, which is evident in great Swedish artists like
August Strindberg, Ingmar Bergman and Astrid Lindgren.
Swedish culture is characterized by a constant longing for greatness and a refusal to
be content with the role of a small backwater far from the main highway. This
applies to literature, art, opera and theater, cinema, classic and modern music, dance,
architecture, art handicrafts, design and many other cultural expressIons.
During the past decade, Swedish creative culture has undergone a rebirth and
opened its doors wide to other countries. The phenomenon of contemporary
Swedish creativity has attracted attention internationally, in traditional cultural
genres such as literature and art, and perhaps especially in more recently recognized art forms such as design, fashion, pop music and gastronomy. The func-
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tional and democratic Scandinavian design traditions are clearly present in the
IKEA, Oriflame and H&M product lines.
This is probably a true description, but maybe not very interesting. Culture
probably means different things to different people, just as Sweden or Swedish
invokes different emotions, from indifference to enthusiasm to acute dislike. In
my family, arts and crafts and design have had a special place, my grandfather
was an art historian working mainly on silverware and other objects of art,
while my aunt is a textile artist, weaving colossal tapestries for walls of museums, office buildings and banks.
Your families have probably had other special interests, maybe literature, maybe
music. It doesn't really matter - appreciationof culture is individual, and it is
only the person, you or me, who can decide what to like or dislike, what to
accept or reject. I prefer literature to art, and a functional modern coffee pot to
the antique silver ones my grandfather knew so much about. Culture is a much
wider concept than any of these labels - literature, art, music, and design - can
convey. All those things are only the expression of the culture beyond.

The Liaison Office of Sweden is happy to be part of the Library Week, and hopes
that the rest of the week will be a continued success. While I have the floor, I would
like to draw your attention to a photo exhibition by the Swedish photographer Johan
Lundberg that will be opened this Sunday evening in Teater Oda. The exhibition is
called "Awaiting the Future" and features photos from Kosovo. Johan Lundberg was
awarded the Young Photographer of the Year Award at the Swedish Photo of the
Year Ceremony in 2003, for his series of photographs from Kosovo entitled "I Am
You". These photos have also been published in a book with the same name.
We will now show a short video produced by the Swedish Institute, followed by
a slide show with some commentary. Afterwards you are welcome to come forward and browse the materials presented here on the table.
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MAP
Sweden is the fifth largest country in Europe, slightly smaller than Spain and
somewhat larger than the U.S. state of California.
Its closest neighboring countries are Norway, Finland, and Denmark.
Since January 1995 Sweden has been a member of the European Union.

POPULATION
Sweden is a sparsely populated country with about 20 inhabitants per square
kilometer. Of a total population of nine million, more than one million are
immigrants. The majority (85 percent) of the population lives in the southern
half of the country.

THE MONARCHY
This is the Swedish royal family: King Carl XVI Gustaf and Queen Silvia with
their children Crown princess Victoria (b.1977), Prince Carl Philip (b.1979) and
Princess Madeleine (b.1982).

ELEMENTARY SCHOOL
Education in the public school system is free of charge, and in elementary
schools both schoolbooks and one meal a day are also free. Nine years of
schooling, starting at the age of 6-7, are compulsory.
The curriculum is the same throughout the country and classroom size is from
25 to 30 pupils. The school year is divided into two terms.
Pamje nga Dita e Prezantimit të Kulturës Suedeze
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ADDITIONAL EDUCATION

DESIGN

Most people (98 percent) continue in to upper secondary school, which offers
17 national three-year programs. Pupils can also choose other programs than the
national one. The three years culminate in a final exam and festive revelry.
One-third of those who complete this level go on to higher education.

Nature and light have their marks on Swedish design. Designers and architects
frequently utilize light colors and light-colored wood. Swedish design is usually
described as unique, timeless, clean, simple, and functional.

EAGLE-EEYE CHERY

Volvo, Sweden's largest automobile manufacturer, is another example of
Swedish design, as are SAAB and Scania (trucks)
The technical industry is Sweden's largest export sector, with active companies
like Ericsson, AGA, Atlas Copco, SKF, Electrolux, and ASEA/ABB.
Other well-known Swedish companies are the pharmaceutical companies Astra
Zeneca, Pharmacia & Upjohn, and Gambro.

Only the United States and Great Britain top Sweden when it comes to the export
of music per capita. It started with ABBA and has continued through groups such
as Roxette, ace of Base, Robyn, the Cardigans, Eagle-Eye Cherry and Meja.

ASTRID, AUGUST, AND SELMA
Astrid Lingren (1907-2002) is the Swedish author who has been translated into
the most foreign languages - more than 60. She is, perhaps, most known for her
character Pippi Longstocking. Many of her children's books have been filmed
and shown all over the world.
Another great Swedish writer is august Strindberg (1849-1912), most famous
internationally as a dramatist. Miss Julie, The Father, and a Dreamplay are some
of this works.
Selma Lagerlöf (1858-1940) received the Nobel prize in literature in 1909. One
of her well-known books is The Wonderful Adventures of Nils.

THE NOBEL PRIZE
Each year on December 10, king Carl XVI Gustaf bestows prizes on important
people in the fields of physics, chemistry, medicine, literature, and economics.
The Nobel Prize was established by a bequest by Alfred Nobel, among other
things the inventor of dynamite. It was Nobel's wish that a special fund be set
up after his death and that the proceeds be devoted to annual prize money.

INVENTIONS
Besides dynamite, the Celsius temperature scale, the zipper, the ball bearing,
and Tetrapak containers are among notable Swedish inventions.
And this light beacon and thousands like it throughout the world was made possible by the invention of automatic regulators by Nils Gustaf Dalen in the early
1900s. Used with gas regulators they enabled creation of safe illumination for
beacons and buoys.

INDUSTRY

LEISURE TIME
Many families own a summer cabin or a boat. This is where weekends and
vacation are spent.

STOCKHOLM
Stockholm is Sweden's capital. It was founded in the 13th century and today has
1.6 million inhabitants.

THE VIKINGS
The Vikings pillaged over much of Europe between the years 800 and 1050.
They traveled by ship to plunder and carry on trade with foreign countries.
Their forays westward went to France, the British Isles, and father on to Greenland and Newfoundland. Along the coasts and rivers of Western Europe they
also reached the Mediterranean Sea and made several raid in North Africa.
In the east they sailed along the large rivers of Russia down to Constantinople
(Istanbul) and Baghdad.
Sweden's many runestones tell of their adventures.

PALACES
Sweden's many palaces are a reminder of its great-power period during the 17th
and 18th centuries. That's when the warrior kings Gustav II Adolf and Karl XII
set out to conquer Russia, Poland, the Baltic, and Germany.

33

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

Many of the Swedish field commanders were rich and built large homes and
palaces during this period.

NATURE
Sweden has more than 100,000 lakes. Four-fifths of the country is covered by
forest, mountainous terrain, lake, swamps, and wilderness.

GOTHENBURG
Gothenburg (Göteborg) has a population of 760,000 and is Sweden's secondlargest city as well as the largest port in any of the Nordic countries.

LAPLAND
The very north of Sweden is an open and untouched wilderness.
Some 17,000 Sami, Scandinavia's aboriginal population, live in Sweden, and
many of them in Lapland. The Sami are known for their reindeer and their beautiful handicrafts.

MIDSUMMER
Most of Sweden's national holidays are linked to nature and the change of seasons.
Midsummer, the longest day of the year near end of June, is the Swedes big traditional summer festival.
That's when maypoles are clad with birch leaves and flowers and everybody
gathers around them to dance and play.

LUCIA
The shortest day of the year falls around the time of Lucia Day, December 13.
This is when Lucia lights up homes, schoolrooms, and workplaces at the crack
of dawn.

Qendra Informative për Qeverisje
Parlamentare në BKUK
Nënshkrimi i Aktit të Mirëkuptimit ndërmjet UNDP (Programi për Zhvillim i
Kombeve të Bashkuara), Kuvendit të Kosovës dhe Bibliotekës Kombëtare dhe
Universitare për hapjen e Qendrës Informative për Qeverisje Parlamentare në
BKUK, është një ngjarje e veçantë në kuadër të aktiviteteve kulturore gjatë
manifestimit “Java e Bibliotekës në Kosovë”.
Duhet përshëndetur përzemërsisht UNDP-in dhe Kuvendin e Kosovës për iniciativën e dhënë për themelimin Qendrës Informative për Qeverisje Parlamentare në ambientet e institucionit tonë.
Në botën e qytetëruar dhe demokratike hapja e qendrave të këtilla ka rolin dhe
misionin e caktuar pikërisht për qasje të lirë të
qytetarëve në dokumente dhe ligje, por
edhe në përgjegjësinë
dhe transparencën parlamentare.
Akti i nënshkrimit të
sotëm për themelimin e
Qendrës Informative për
Qeverisje Parlamentare,
ka domethënie shumë të Nënshkrimi i Aktit të Mirëkuptimit ndërmjet UNDP, Kuvendit
madhe në ecjen e të Kosovës dhe BKUK
Kosovës përpara, pikërisht në përmbushjen e standardeve, në demokratizimin dhe në zhvillimin e saj,
në krijimin e mirëbesimit dhe të tolerancës, si dhe në inkuadrimin e saj në rrjedhat më të avancuara evropiane dhe amerikane.
Dr. Sali Bashota, Drejtor i BKUK-së

Java e bibliotekës në Kosovë

36

I will divide my presentation into 3 parts.
First, I will talk about how preservation and conservation operations are organized
and function for research libraries in the United States. I do this so that you can
have a model from which to compare. I believe that this is necessary as you enter
the global community as equal partners with our common library mission.

Sophia K. Jordan, Biblioteka Sheridan,
Universiteti John Hopkins - SHBA

Assessing preservation and
conservation needs: First steps
Thank you.
Dr. Bashota, fellow librarians, professors, and students.
I am honored to be with you for this Second Library Week in Kosovo. It has
been almost a week since I have arrived. During this time, I have had the wonderful opportunity of exploring your country and city, your food, and your
library. I have meet and made new friends. Your kindness and warmth has
made this a very rewarding experience and I will go back with memories to last
a lifetime. So, I thank you first.
But now we must do the work of building your new library program and in particular begin to address the preservation and conservation needs in the context
of Dr. Obermedt’s Strategic Plan. My comments today in “Assessing Preservation and Conservation Needs: First Steps,” can only be brief. But when I return
to my home, I will follow with a more detailed strategic plan which I will provide to Dr. Obermedt, Mike McCellan of the USOP, and Dr. Bashota to help
you in your course.

Second, I will suggest some first steps that can be taken to implement the
preservation and conservation points addressed in Dr. Obermedt’s strategic plan,
specifically pages 42-43 on Improving Material Preservation, on the model that
the National Library will take primary responsibilities for conservation and
preservation for its collections, while also providing services to the Central University Library and other libraries in Kosovo, as the need develops.
Finally, I will open the floor for any questions you have of me.
I know many of you are interested in conservation, but this presentation will not
focus on specific conservation techniques since this is something I will be talking to the conservators about, but I will be happy to answer any of your questions regarding conservation during the open discussion period.
Let me say way. While the techniques and science are critical in conservation
and need to be discussed, it is more important in this stage, before any item is
conserved, to have a plan and an organizational structure and to understand all
types of preservation activities that are available to prevent as well as to correct
damage and deterioration in your collections. You must be able to identify the
source and type of damage first, (paper, bindings, art on paper, such as maps,
audio tapes, microfilm, textiles, etc.), you must know the proper materials to be
used, the proper techniques to be applied, and the standards and science of why
you do what you do. You must know the limits of the preservation techniques
themselves, and the consequences those techniques have, whether it is disinfection, deacidification, lamination, digitization, or microfilming. For there is no
one conservation technique that will solve all the preservation problems. The
science of conservation has changed very much in the last ten years, ten years
that you have unfortunately missed. But this information and training is available to you and you can and will catch up. Finally, you must have a plan for
selecting what will be preserved and what will not be preserved in order to use
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limited resources of time, staff, and money, wisely, and to make your conservation and preservation efforts consistent with the mission of you institutions.
So, let us begin.

PART I: U.S. Model for Preservation and Conservation
Preservation and conservation are critical functions within a library’s mission.
These two aspects have evolved over time as a response both to the variety of
types of damage and natural deterioration that takes place with our collections.
The goals of preservation and conservation are the same: to keep the collection
in good working order so it can be used by patrons today and in the future, and
to ensure that our intellectual and cultural heritage is not lost.
Preservation is both preventative that is activities that are done to minimize
exposure to potential damage, such as controlling the environment, preparing
for disaster, housing fragile items in protective enclosures or shelving on appropriate shelves, using archival papers and boards to slow down the natural
destructive process of materials. Preservation is also remedial (corrective).
That is conducting physical or chemical treatment to objects to correct or
reverse damage that has already happened. This is what is understood as conservation. In America and in Europe institutions combine both preservation and
conservation to describe the variety of approaches used to maintain our collections. In fact, there is greater effort to focus on preservation rather than conservation, because the more you can to do prevent deterioration the less you have
to do to conserve materials. Thus preservation is one of the best financial investments an institution can make.
Because there is a variety of strategies available to prevent and to correct deterioration, a preservation department is divided into operational units each with
specific duties or functions. The Preservation Department in America, typically
reports either to the Director of the Library or to an Assistant Director. The
complexity of our programs also requires that preservation work collaboratively
with other library and institutional departments. Preservation is thus not isolated, but integrated with other library functions. Thus the word preservation is
used to describe the administration of all of these activities. In a Department of
Preservation and Conservation you will find the following operations:

Java e bibliotekës në Kosovë

38

Conservation: Is responsible for the physical or chemical treatment of materials in their original format. It is guided by the science of deterioration of materials, it follows international standards for archival materials, techniques and
best practices. For treatments to be considered “conservation” quality, they
must meet the standards of the conservation community. Standards are available online and thus made known to everyone. The rule of conservation treatment is “Less is more and it must be reversible.” Too much intervention can
create more problems than the problem you are tying to correct. Conservation
is not about doing everything to an object to preserve it, it is about doing ONLY
what is necessary to stabilize it from further deterioration and to make it useable. Conservation is only conducted by trained, skilled, and experienced conservators. It recognizes that not all objects need the same treatment.
Conservation is further subdivided into two other units.
Special Collections Conservation—most of you are familiar with this as the rare
book and manuscript activity. Here we are concerned with preserving both the
informational content and the artifact in its original state, the covers, the markings, the provenance of the material. Here the object is as important to preserve
as the information it carries. When an institution has a large diversity of types
of materials, there may be more than one type of conservator.
Subspecialties include: book and paper conservator
objects conservator
textile conservator
Most libraries function with a book and paper conservator. If different type of
expertise is required, libraries often seek help from other institutions with such
expertise and they partner together for advice exchange services.
General Collections Conservation: Not all books are important as objects.
For some only the information is important to save. Also, because it is too
costly to constantly replace books as they wear out and because the book may
not be available to be replaced, and because students and faculty cannot always
wait for the replacement, books in the general collection receive repair that
allows them to be reused. The work done here uses many of the same principles regarding archival quality supplies and techniques, but these are done more
simply, quickly and with faster techniques.
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Library/Serial Binding: Provides covers for materials that do not have any
covers, such as newspapers, serial publications or books with paper covers or
weak covers which need stronger support. The techniques used here are also
borrowed from conservation principles of archival materials and techniques.

a regularly scheduled program for everyone, once a year or a special preservation day. It should, however, be mandatory for every employee.
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Environmental Control/Monitoring/Building Integrity
We have learned that the environment is the single most important and most
effective factor in assuring the longevity and stability of all materials in our collections. Science has provided the standards for the appropriate levels of all the
environmental elements affecting materials. The environmental elements that
must be controlled include temperature, relative humidity, both the type of light
(UV and IR), the length of exposure and the light levels, air quality (gaseous
and particulates), micro and macro biological exposure. The preservation
department is responsible for making these standards known to the administration, building engineers, janitorial staff, and library staff. They are also responsible for independently monitoring the environment with effective recording
and reading devices that provide objective evidence of whether the environment
and the building are meeting the required standards. Preservation staff are also
responsible for understanding the structural weakness and integrity of a building
and noticing how to orient collections to take advantage of this. Simply walking into a room and experiencing bodily reaction to temperature and relative
humidity changes is not enough since this can be subjective. Armed with
object reports and informing the building engineers, the janitorial staff, administration that the needed standards are not being met, provides data that can be
analyzed and corrected. For this the preservation department often works with
other library departments and suppliers.

These strategies also work for students and faculty. It can be made part of the
first year education of students. It can be introduced in some classes. In addition to this, informational leaflets, posters, flyers in their matriculation papers,
and signs strategically placed in the library, at copy machines, in processing
offices, in the stacks with the books, are all ways of informing and reminding
students that this is their collection and how they handle the books will determine their ability to have them for us. The more you involve students and staff
in the life and health of the library and the collection, the more positive will be
your results and the more integrated will be your preservation awareness. Users
can become a positive resource in preservation.

Education and Training in the Proper Care and Handling of Collections
Staff and patrons can be a source of damage to the collection. Whether it is
smoking in the stacks, bringing in food, mishandling materials while being used
or being processed for the collection, scanning, or microfilming, these activities
if done improperly contribute to further damaging materials. Preservation staff
is responsible for training staff on the proper techniques in all of these situations. In turn, staff who work with patrons are then responsible for imparting
this information to students and faculty. There are a variety of ways to share
this information and provide this training. It can be done at the time a new
employee is hired, as a part of their orientation to the library. It can be done on
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The Physical Preparation Unit is an area which prepares books or manuscripts
for the shelf or storage. This too is under preservation in many of our institutions. In places where it is not, the preservation staff has an active role in helping determine safe practices and techniques.

having to scan the original object again. Since both microfilm and scanning can
cause damage, it is best to do the microfilming right the first time. This hybrid
approach is used by most libraries today. There are technical specification that
must be employed here as well, such as the proper reduction ratio and resolution
of images, as well as how the film is processed, cataloged, and stored in
archival containers. All these standards are available and must be incorporated.
This is not a matter of your having to invent the wheel, it is a matter of knowing
that the standards exist and implementing them.
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Disaster Planning and Recovery
An institution must develop a disaster plan in order to be prepared in the event
of any problem be it small or large, a leaking roof, a pipe, a severe flood, fire, or
earthquake. Anticipating what might happen and preparing the staff with
needed supplies, emergency call list of whom to call, a core of volunteers who
have been trained by preservation in the correct handling process, of prioritizing
the collections to be saved first, of protecting collections from leaks with plastic
sheeting, etc. The more you plan and have materials ready and people ready,
the more easily it will be to recover and the greater success in your recovery
operations. Training staff to look for potential problems before they become
actual problems is also a valuable exercise. While the preservation department
cannot be solely responsible for this, it helps coordinate the activity, the training, the knowledge of recovery supplies and techniques. This is then documented in a disaster manual which is made available to the Director, to major
Heads of Departments, to the Police and Fire Department, to the Core of Volunteers, and to the Preservation Department. The document is reviewed annually
and updated.

Reformatting Unit
The reality is that some materials may reach a stage where there is no conservation treatment that can correct the damage and return the book to useable order
or it is too expensive to do so economically. In this regard, the information and
other intellectual/cultural/aesthetic factors must be reformatted or transferred to
a medium more stable than the original. Technology has provided a variety of
opportunities here that must be incorporated into a preservation agenda.
Microfilming is still considered the only archival medium. But it too must
meet standards with regard to the type of film used 35 mm silver halide on polyester base film. It must be filmed in 3 generations, a master negative that is
remotely stored, a print master which is used in order to generate copies, and a
service copy, which can be a microfilm, or as is increasing the case a paper or
digital copy. It is possible to go from microfilm to digital or paper copy without
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Digitization: Simply scanning a document to replace a deteriorated original
does not satisfy digitization as a preservation activity. To be considered preservation, standards for how the image is to be captured, how it is to be stored, and
how it is to be cataloged (metadata) must also be met to ensure that the changes
in technology and software of this can be transferred and accessed over time.
While not done by conservators, both microfilming and digitization are done in
preservation by specially trained technicians who are trained both in the equipment and to the issues associated with care for handling the original material
and for the need preservation standards.
Digital Preservation: Preservation of digitally born material as opposed to
digitizing material that already exists, continues to be explored, but to date there
are no standards that can guarantee electronic data is archival. This aspect of
digitization is not part of preservation, but of the computer system department.
Bibliographic Access to Preserved Material: Preservation must document
The condition of materials before they are treated, as well as documenting the
treatment that was performed. Documentation and description of preservation
actions are often recorded in the bibliographic record. While preservation is not
responsible for entering this information in the MARC record, it works closely
with cataloging so that they are informed about what information must be
entered. It is critical to maintain treatment records for in order to go back to the
object and to examine how well those treatments have endured over time. Also,
and to let others know what you have preserved, so valuable time and resources,
are not expended duplicating effort.
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Exhibitions: Exhibitions can create preservation problems, yet exhibitions are
important to a library and to its patrons. Such work is usually conducted by
preservation who build the necessary supports, advice as to what can and cannot
be exhibited and how it should be exhibited, and monitor the effect on books
which are exposed to the prolonged stresses associated with exhibitions.
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a. conservation
b. microfilming
c. user education and training
d. assessing your environmental conditions

Some common first steps that affect all of these:
All of these activities fall under the responsibility of the preservation department. Not all of these activities can be accomplished at once, nor should you
attempt to do so, but as you add them, you must understand where the resident
expertise resides and where the responsibility falls, and the necessary collaboration with other library departments. What makes any of these activities preservation worthy is that the work is performed by skilled and knowledgeable staff
who understand material science of the formats and the nature and causes of
their deterioration. Who conduct the work in accordance with established international standards that determine the appropriate materials and the techniques to
be used at every step. Without incorporating these standards, even the best executed binding, is no more than a temporary measure waiting to be conserved
again.

Part II: ORGANIZING FOR PRESERVATION IN THE NEW MODEL
FIRST STEPS
In the new model, the National Library will have responsibility for preservation
and conservation of its rare collection and will eventually, provide general collections repair services for the Central University Library and all preservation
will report to the Director for Special Collections/Rare Books, Nehat Krasniqi.
Dr. Oberembt has described a good model. It places preservation within an
organizational structure, provides administrative support and leadership, and
identifies the collection to be preserved, and focus resources initially for that
collection.

First Steps:
There are four areas, I believe, you are ready to start to develop and you should
develop for this new model. By develop, I mean to begin to organize your staff
and to divide responsibilities. These are:

1. Become familiar with the International Standards and best practices affecting
all of these. Many of these are available on the internet, many are published.
I have already provided the Internet sites, and will send along with my more
detailed strategic plan, all the relevant standards.
2. The reality is that you will have to learn English to translate many of these
documents in order for them to be useful. You need to prepare now for that
reality and coordinate with language departments or other translation facilities. Much of this is specialized language and will need refined translations.
There are many references and dictionaries on line and these should become
common readings for the preservation department.
3. I recommend that you establish a working library in the conservation library
where you can begin to gather the relevant literature from the web, from
what I will send, so that your staff are not isolated from the latest knowledge
and so that they can learn at their own pace, as the need arises. There are a
couple of professional journals that will be helpful.
4. You should also become members of several professional organizations,
IFLA and European Commission in Preservation and Access. These organizations can help fund workshops and travel to professional meetings. There
are also some funding agencies in America that can assist, and I will begin
the process of putting you in contact with them.
5. Since preservation does not work in a vacuum and you do not yet have the
expertise, you should partner with the resources available to you in academic
departments, such as engineering, biology, material science, chemistry to
assist you or to educate your preservation staff in basics of chemistry and
microbiology, or, at least, to ask them if they are willing to serve as resources
to answer questions as you come across things you do not understand. I also,
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suggest that you partner with the expertise in other cultural centers here in
Kosovo, like the National Archives, who also has needs.
6. I suggest that you subscribe to several online journals and distribution lists,
such as CoOL that is devoted to conservation. This venue allows for conservators, both novices and experienced ones, to send questions and get answers.

2. The fume hood in the other conservation space is inadequate. It is not connected to the venting system, it is not chemically safe since it is made only
out of wood particle board and laminate. A fume hood must be made of
stainless steel. Until it is connected to a fan, we do not determine if it is
powerful enough to evacuate the fumes from chemical treatment adequately.
I recommend that you work with the science department to either get an
older appropriate fume hood or buy a new one. Specifications for this are
available.
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The four areas to begin to develop:
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ENVIRONMENT
Begin to assess your building environment and the spaces where stock will be
stored in particular. Work with mechanical engineers, janitorial services to
identify building problems.
Begin to record the temperature and relative humidity in collection areas for one
full year to have an accurate picture of the environment. Acquire the needed
standards and best practices as objective measure against which you will compare your records. Write a report that can be analyzed and plan for a systematic
strategy for dealing with the issues over time. Without objective data you do not
know if you deviate from the standards or by how much and cannot thus make
any concrete analysis or take any concrete of informed course of action to correct the problems.

CONSERVATION LAB
1. The conservation lab has adequate space to be effective for your immediate
needs. It needs to be updated, however, and better equipped must be purchased. The first thing you must do is to get the water that is being used for
treatment, analyzed by the chemistry department to determine if it meets the
standards for conservation. Water must be both pure from biological contaminants, distilled, as well as particulate matter, such as excessive metals
deposits. It must also be pH neutral. The water that comes out of the tap must
be tested because it moves through pipes which may contribute to impure
properties. Until an analysis is done you should not conduct any conservation.

3. You will need to begin to order some basic supplies and tools. I will provide
a list for each of these preservation activities. Additionally, I will begin to
assemble some donations for preservation supplies from American Institutions and companies, to help get you started. But you must begin to educate
yourself with what is archival and what is not. Many of these materials are
available to buy in Europe, in England, Germany, Poland and you must start
to think of a budget for preservation supplies.
4. Some preservation techniques are no longer considered safe. It is better to
begin with understanding what the nature of the problem is and the appropriate remedy to treat the problem, than to do everything you know in the hope
that all of it or some part of it will work. This is not preservation. I will
meet with the conservation staff after this lecture to discuss some of the current practices. More will be needed, but this will come with time. Most
important is to recognize that sometimes, just storing an item in conservation
quality box or wrapper is the best thing to do.
5. I recommend that those individuals involved in conservation for all the cultural institutions begin to share and partner what they each have learned.
That a local KOSOVO Conservation Guild be created to help foster a community and dialog. I strongly encourage the Directors of the National Library,
Archives, University Library, and any local Museums to support such a
Guild. Even in America, no institution or person can do everything. Duplicating similar labs in the Archives and the National Library may not be possible in the current reality and waiting until that can happen is not advisable.
6. Establish priorities now for what gets preserved? Learn to identify the actual
damage and deterioration and identify the correct treatment? Not everything
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needs to be conserved, some things have longer natural lives. It is best to
begin a plan that assesses the condition of the collection and perhaps works
from the most easy to fix first or the most critical. You must have a plan of
actions for what gets treated first and group similar treatments together in
order to work more effectively and efficiently.

7. Finally, like all other libraries you are stuck with acidic paper (paper made
from wood pulp from @ 1850 to 1999 and to the present from some countries). Your collections, including special collections, suffer from this problem greatly. Deacidification, paper lamination (not with plastic) and
microfilming are the only known strategies for dealing with this problem.
But before you start to do conservation and expend time and money, assess
the scope of this problem and determine if microfilm copies of these titles
already exist. Perhaps not all of it has to be preserved.
More importantly, begin to buy acid free paper. This is readily available in
America and Europe and it is not more expensive than this acidic paper. You
can perhaps then copy onto acid-free paper or scan and print. Both of which are
more affordable and more easily done buy a number of people, not just conservators..
It is also important to educate and lobby your faculty, students, academic
departments, publishers and government to start using acid free paper in order
to limit future problems of acidic paper in the your libraries.
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of light bulbs. Again the manual will have to be translated. I suggest that
you find a local photo company to provide training.
2. Beyond camera operation, you need a place to process the film. The current
space is not adequate for processing because it does not have the appropriate
drainage for chemicals or a darkroom. I do not recommend that you process
in house, because this is very complicated, requires expertise and experience
you do not yet have. I think you can plan for it in the future. The problem in
this area is that a mistake in filming or in processing will be expensive to correct, and will require refilming. Almost every single institution in America
has abandoned in house filming and has used vendors to do this, even for
highly sensitive and valuable manuscripts. Thus I would make the same recommendation to you. There are two options:
a. Have an experienced preservation microfilming company set up shop in your
space and do the filming. This will give you the experience by watching them
work without you making the mistakes. They will work faster than you and it
will allow you to control the movement of materials for security. You can either
pay for this service, which will probably be cheaper than buying all the equipment, or you can enter into an agreement with them that allows them to film
your items for free. At the end of this you would get a copy of the master film,
and a service copy for use. They would be allowed to sell the film for profit,
pay you a royalty for what they sell, you still own and have the original document, you have preserved the information, and you have made it more available
to the world of scholarship by the marketing and selling skills of the company.

EDUCATION AND TRAINING
I have already made a few comments on this earlier, and I have already provided a basic Care and Handling Guideline to your conservation staff. You can
begin to get this translated, made into posters, flyers, etc., and schedule training
sessions for your staff and plan for it for students and faculty as appropriate.
There are guidelines for book and paper, as well as for microfilm collections,
and shelving practices, storage, etc.

MICROFILMING LAB
1. Like the conservation lab, you have some good space and you have an excellent microfilm camera capable of doing preservation filming. You need some
training and to have the equipment cleaned and serviced and replace a couple

You can be selective about which parts of your collection, you do. You need not
do it all. You might decide that a part of the collection is worth it and the
income form it and the experience you would get would be very valuable. This
sort of strategy has been used by many smaller ethnic collections that would
otherwise not be known to the world of scholarship. There are a number of professional microfilming agencies in America and Europe that do this and I can
provide their names in my final report.
b. There are also publishing firms that would be interested in publishing you
rare manuscripts and you can have them preserved and published. I think there
are many creative ways of getting microfilming done without your investing the
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time and or equipment. The Thesaurus Islamicus Foundation is one such
agency that could have an interest as is the European Commission on Preservation and Access.
3. With regard to microfilm and replacement copies, another agency you should
become familiar with is the ERROM (European Register of Microfilm Masters). ERROM records all the microfilm masters made in Europe. It is both
important to register the film that you will create with them, as well as using
them as a resource for purchasing replacement books already on microfilm.
Regardless of who does the microfilming, standards for microfilming must
be observed.
These are the first steps that I believe you can begin to work on for this
year and the next. My written report will provide some more details, such
as bibliographies, websites, that will get you started.
I apologize for the length of this presentation. I know it is a lot of information.
This is the end of my formal presentation now, and I welcome any questions from the floor.
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Mr. Ibrahim Berisha, publicist

Medializimi - shoqëria mediale
Në shoqërinë moderne krijimi i opinioneve është i ndikuar kryesisht nga shtypi,
radioja, televizioni dhe interneti, të cilat kanë shmangur formën intrapersonale
të komunikimit që ishte shumë gjatë për njeriun model komunikimi. Tani këto
mjete elektronike, paraqesin mjetet kryesore të dhëniemarrjes së risive. Niveli i
arritjes tekniko-teknologjike në komunikimet masive jo vetëm ka ndikuar në
këmbimin e shpejtë të informatës dhe mbërrijtjes së dijeve, por fjala vjen, interneti tashmë ka bërë që të krijohet një përzierje e madhe e reales me virtuelen.
Vetë kuptimi i fjalës media që rrjedh nga latinishtja ka domethënien e vendit,
përkatësisht objektin ndaj të cilit bëhet hipnoza. Mediat jo vetëm japin fakte dhe
informacione për realitetin, por edhe dimensionojnë përmasën e hipnozës, të
ndikimit dhe të krijimit të opinioneve. Në një kuptim të thjeshtuar, shtrirja dhe
veprimi i medias, përcakton edhe përmasën e hipnozës.
Mediat lokale identifikojnë hipnozën lokale. Po, në këtë rrjedhë, mediat globale
nënkuptojnë edhe hipnozën globale. Praktikisht identifikimi më i plotë i globales mediale bëhet me multimedian. Duke shqyrtuar këtë çështje F. Fluckiger,
“Understanding Networked Multimedia”, (Prentice Hall, 1995) thekson vlerën e
integrimit të më shumë nënsistemeve teknike në një media të vetme. “Telefoni,
radioja e televizioni dhe kompjutori, janë zbulimet që ndryshuan botën në të
cilën jetojmë. Multimedia është sistem i integruar,tekst, grafikë, fotografi,
lëvizje e fotografisë, zë i bartur nga secila media tjetër, gjatë së cilës në mënyrë
digjitale çdo pjesë e informatës mund të prezantohet , të procesohet dhe të
bartet”. Duke vazhduar në këtë temë, ai vlerëson se tekonolgjitë moderne po
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ndryshojnë edhe vetë botën gnosologjike të njeriut. Duke shtruar këtë çështje
edhe David Walch, ngjashmë sikur edhe Fluckiger, potencon forcën e
teknologjisë.
“Opinioni ka në dispozicion një numër të pakufizueshëm të informacioneve, një
ofertë mediale si kurrënjëherë. Teknologjia jep mundësi të pakufizueshme.”
(David Walch). Lidhur gjithnjë me temën, më shumë vëmendje kërkon
fenomeni i globalizmit medial. Globalizmi medial dhe medializmi, kanë një
afërsi të madhe kuptimesh. Në të dy rastet fjalë është për përmasën e gjerë të
shtrijes dhe të ndikimit të medias në shoqëri. Globalizimi medial është i ndikuar
dhe i shoqëruar nga dimensionet e tërësishme të procesit të globalizmit, i cili
përfshin gjithë fushat: ekonomike, kulturore, sigurinë, politikën etj.
Sikur për interesimin e mënyrave dhe teknikave të komunikimeve që bëhet fjalë
që nga paramesjeta, edhe ideja për globalizmin nuk është e re. Së paku është
shumë më e lashtë se sa mendohet. Që në antikë Aleksandri i Madh me ekspeditat e tij shkoi deri në Azi dhe duke bartur edhe elemente antike atje, vlerësohet
me të drejtë, se u mundua të realizojë një shoqëri totale, ku do të mbretëronin
vlera të njëjta dhe sisteme të njejta shoqërore, ekonomike, politike dhe kulturore. Pastaj religjioni është krijues i idesë shoqërore për barazinë e të gjithë
njerëzve. Por, vetëm në fund të shekullit XX, filloi të krijohet sistemi global që
përfshiu pjesën më të madhe të vendeve dhe shoqërive.
Burimet e globalizmit duhet kërkuar para se gjithash në krijimin e procesve, në
të cilat ekonomitë që nënkuptojnë kapitalin, mallrat, shërbimet dhe punën,
kapërcejnë kufijtë e shteve nacionale dhe marrin karakter transnacional. Në këtë
proces ndodhin edhe ndryshimet e mëdha në shijen dhe vlerat , të cilat ndryshojnë edhe pamjen e deriatëhershme të botës së parcializuar duke krijuar sistemin
global dhe bashkimin global krahas fushave të tjera edhe në atë të mediave.
Globalizimi në radhë të parë nisi me liberalizimin e sistemeve ekonomike, me
krijimin e korporatave të fuqishme transnacinale që shtrijnë bizneset e tyre në
rajone dhe kontintete, duke i dhënë kështu njerëzimit vlerat e njëjta të sistemit
të punës dhe të cilësisë së mallrave (edhe të prodhimit medial).
Shoqëritë dhe qeveritë e vendeve të ndryshme, në këtë proces janë të detyruara
të krijojnë kushte sa më të favorshme për rritjen e mundësive për biznes. Lidhja
e fuqishme e bizneseve, të qeverive dhe shteteve, të institucioneve lokale dhe
rajonale, për të krijuar kushte sa më të qëndrueshme për procesin e globalizimit
është përcjellë me krijimin e sistemit global medial.
Ekzistojnë edhe një varg marrëveshjesh e konventash, detyrimesh, sikurse dhe
në fusha të tjera, të cilat përcaktojnë sjelljen e të gjithë faktorëve në procesin e
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globalizimit medial. Sociologët prore e më shumë shoqërinë njerëzore janë duke
e quajtur krahas shoqëri globale, edhe shoqëri mediale. Komunikimet globale,
janë duke bërë që njeriu pavarësisht në cilin rajon apo shtet të jetojë, të jetë
pjesë e sistemeve të mëdha globale dhe njëkohësisht edhe ndikues në procesin e
globalizimit. Ka dy qasje lidhur me globalizmin medial, ngjashëm sikur edhe
me fushat tjera.
Anët pozitive të globalizmit medial shikohen veçmas në rrënimin e kufijve parcialë, në hapjen e tregut medial, në këmbimin e gjerë të dijeve dhe informatave,
futjen e teknologjive të reja komunikuese dhe informative dhe në njohjen që
shton vetë altruizmin mes njerëzve. Ndërkohë, kritikat që i drejtohen globalizimit medial kryesisht theksojnë qëllimin themelor të korporatave të mëdha për
të çrregulluar sistemet lokale komunikuese, pastaj ndikohet edhe në homogjenzimin e mendimeve, të kulturave dhe mënjanohen vlerat tradicionale dhe kulturore.
Shoqëritë moderne, duke qenë në një presion të vazhdueshëm të ofertës mediale, njëkohësisht edhe krijues aktiv të opioneve, janë quajtur shoqëri mediale.
Po kështu, edhe demokracitë moderne janë cilësuar si demokraci mediale.
Nga ana e sociologëve është hulumtuar edhe ndryshimi i vetë mënyrës së jetës
nga përdorimi i gjerë i teknologjive moderne mediale. Konkretisht, me vënien e
internetit në funksion të gjerë të shfrytëzimit, i cili ka marrë epitetin e
“teknologjisë së lirë”, nuk janë thyer vetëm barrierat dhe kufijtë fizikë të komunikimeve, por edhe vetë kufiri ndërmjet virtueles dhe reales. Më nuk mund të
bëhen shpjegime të thella të shoqërisë pa pasur parasysh edhe dimensionin
global të teknologjisë, pa vënien në funksion të saj, ngecja dhe moszhvillimi i
shoqërive dhe vendeve të prapambetura socio-ekonomikisht, vetëm sa do të
thellohet edhe më shumë. Ndërsa në botë më shumë se 429 milionë njerëz
shfrytëzojnë internetin (është fjala për shifra të vitit 2002), ndërkohë që për
shkak të rrijtes progressive të shfrytëzuesve, mendohet në fund të vitit 2003
rreth 1 miliard njerëz shfrytëzonin interentin.
Komunikologët kanë vërejtur se vendet e zhvilluara janë shfrytëzuesit më të
mëdhenj të internetit, përkatësisht të komunikimeve moderne. Prin në këtë
aspekt SHBA. Është me interes të theksohet fakti se në vendin e dytë mbas
SHBA, për shfrytëzimin e internetit në komunikime masive janë vendet e Azisë
Lindore, ndërkohë që Evropa në këtë aspket ka një ngecje të theksuar.
Në vitin 2004, për të nxitur një ndryshim më të madh, janë bërë disa përpjekje
nga vetë institucionet evropiane që të ndryshojë gjendja në shtrirjen dhe shfrytëzimin jo vetëm të kompjutorit, por edhe të mundësive që ofron multimedia,

përkatësisht interneti. Ku qëndron ngecja evropiane në shtrirjen dhe përdorimin
më të madh të internetit? Mbase edhe në vetë konceptin jetësor të evropianëve
që konsiderohet më shumë tradicionale dhe më pak dinamike se sa në Amerikë
apo në Azinë Lindore. Modeli i jetës evropiane është ende me elemente tradiconale dhe madje edhe ka shumë angazhime që të ruhet ky model si një formë e
identitetit kulturor.
Përhapja e teknologjive moderne është bërë shumë intensive veçmas në shek.
XX, dhe madje ka njohur shtrirje ende më të gjerë në gjysmën e dytë të po këtij
shekulli. Ndërsa rreth vitit 1950 në botë kishte gjithsej nja 150 qendra televizive, dhe ato ishin kryesisht në vendet më të zhvilluara, veçmas në SHBA,
Angli, Francë dhe Gjermani, në vitin 2002 vetëm në Shqipëri, që ka rreth 4,2
milionë banorë, vepronin 60 qendra televizive. Po kështu, edhe në Kosovë,
mbas vitit 1999, u licencuan për punë (viti 2002) 15 televizione në gjuhën
shqipe, 6 në gjuhën serbe, 1 në gjuhën shqipe, serbe dhe turke dhe 1 në gjuhën
shqipe-boshnjake dhe turke (Raporti të TMC The Kosovo temporary media
commissioner) . Po natyrisht se do të ishte mirë të jipej një përkufzim për masmedian më të popullarizuar.
Interneti është teknologjia globale e komunikimit, e cila pretendon të bëhet
dominuese në shoqërinë digjitale të komunimimit. ”Interenti (International
netëork) është rrjeti kompleks digjital me të cilin komunikon njeriu, i cili u krijua me ndërlidhjen e zbulimeve informatike, telekomunikuese dhe audovizuele
të mediave, si rezultat i zhvillimit të qyetërimit, në të cilin përpos mundësive
multiplicitare të komunikimit, të eduktimit dhe argëtimit dhe njëkohësisht të
rritjes së ndikimit të shfrytëzuesëve që bëjnë ndikim më kthyes.
Mediat e reja krahasur me ato të vjetra tradicionale, e bëjnë të dobët lidhjen e
dikurshme fizike dhe të hapësirës shoqërore, me të cilën sovranitetit i shtetikombit humb në rëndësi. Mediat, duke shfrytëzuar këtë hapje të madhe tregu,
duke u bërë edhe vetë pjesë e tregut botëror, bëhen bursë e ideve globale, informatave dhe e forcës e parasë. Globalizmi, ky proces i gjerë gjithëpërfshirës,
edhe në fushën mediale duhet kutpuar si shtrirje totale e prodhimit dhe
teknologjisë mediale.
Ekspertë të teknologjisë dhe të teorisë së informimit, vlerësojnë se globalizmi
medial formalisht nuk është i lidhur me asnjë vend dhe asnjë një kohë. Madje
koncpetet univesale të globalizmit medial vërehen që në fund të shek. XIX, kur
nis zhvillimi më i hovshëm teknonogjik, i cili krijon mundësi për këmbimin e
informatave ndërmjet vendeve të ndryshme.
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Paraqitja e rrjetit global në mënyrë radikale e ka ndryshuar kuptimin e veprimtarisë komunikuese. Mospajtimi pason kur dëshifrohet nocioni i globalizmit si
tërësi, gjithëpërfshirje. A do të thotë kjo se globalizmi në vete përmban edhe
uniformimtetin. Apo përmban më shumë pluralizëm medial apo uniformitet
medial? ”Në fushën e informimit, monopol do të thotë uniformitet dhe kjo është
një fjalë e bukur për censurën virtuele, censurë kjo - jo si pasojë e zgjedhjes
politike, por si pasojë e tregut jofleksibil.
Prodhimi i një pronari i shitet saktësisht secilit shpirt në planet”. (Benjamin R. Barber).

Fahrie Simnica, redaktore
në Sektorin e Koleksioneve të Veçanta

Ekspozitë titujsh të zgjedhur të
Periodikut të Vjetër dhe të Rrallë
Me rastin e manifestimit “Java e Bibliotekës”, sot, Biblioteka Kombëtare dhe
Universitare e Kosovës po e hap ekspozitën me tituj të zgjedhur nga Koleksioni
i Periodikut të Vjetër dhe të Rrallë. Kemi prezantuar tituj të rëndësishëm të
gazetave dhe revistave që janë përzgjedhur nga ky koleksion, i cili përbëhet prej
rreth 300 titujve, me mbi 3000 njësi bibliotekare. Në këtë ekspozitë janë 48 tituj
gazetash e revistash, që janë publikuar mes viteve 1897 – 1980.
Koleksioni i zgjedhur përfshin gazeta dhe revista të botuara një kohë të gjatë,
por dhe të tilla me traditë të shkurtër - vetëm disa numra. Janë këta tituj të gazetave dhe revistave të publikuara asokohe, si të përditshme, të përjavshme apo të
përmuajshme.
Koleksioni i zgjedhur nga Periodiku i Vjetër dhe i Rrallë, dëshmon kulturën e
shkrimit shqip në zhanre të ndryshme publicistike. Botimet, për të cilat bëhet
fjalë, shquhen dhe për kah përmbajtja e tyre. Përfshihen shkrime të shumta politike, shkrime për art, kulturë, arsim, religjion, ekonomi e bujqësi.
Shkrimet që do të mund të shihen këtu janë pjesë e reflektimeve, e ngjarjeve, e
procesve, që janë zhvilluar në kontekste të një realiteti konfrontues politik e kulturor, të një realiteti në përplasje. Ato përceptohen si dëshmi për të parë se sa
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insistuese janë reflektimet për esencat që e shqetësonin dhe e shqetësojnë shqiptarizmen, për qëndrime të nacionalizmit shqiptar.
Qartas lexohen dhe dallohen kontekste të ndryshme historike të luftës për liri e
pavarësi të shqiptarëve, për çështjen shqiptare, gjatë Rilindjes Kombëtare, të
cilës nuk iu dha fund në Ligën e
Kombeve, për lojën me kufij të
shqiptarëve, si dhe për plane të fshehta greko - jugosllave.
Autorë të shumtë shpalosin gjerësinë
e mendimeve të tyre, thellësinë e
analizës së historisë e të fateve njerëzore. Mesazhet e përcjellura nga faqe
të shumta të këtyre materialeve, flasin
për kulturën e veçantë të atdhetarëve
shqiptarë që jetonin e vepronin
brenda dhe jashtë trojeve shqiptare.
Pra, në këto revista e gazeta jepen
ngjarje e histori, kujtesë e shqetësime
që nga koha e para 117-vjetësh në
revistat “Fiamuri Arbërit”, e botuar
në Kalabri, në vitin 1883 apo “Albania” e Brukselit e viteve 1897, deri te
“Katundi Ynë” e Kozencës e viteve
1980, d.m.th. para 24 vjetësh.

Nehat Krasniqi, udhëheqës
i Sektorit të Koleksioneve të Veçanta

Ekspozita e librit - tituj të zgjedhur,dhuratë
nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë
Kam kënaqësinë që me rastin e hapjes së kësaj ekspozite librash, kryesisht të
rrallë, të dhuruar kohë më parë nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, t’i them
dy-tri fjalë për këtë dhuratë dhe për këtë ekspozitë.
Dhurata kap numrin prej 5460 librash, të ndarë nga fondi rezervë dhe i shkëmbimit i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë dhe 825 librash të rinj nga fusha e
bibliotekarisë. Kjo dhuratë është nga më të çmuarat që i ka ardhur Bibliotekës
Kombëtare dhe Universitare të Kosovës dhe përdoruesve të koleksioneve të saj,
dhe bashkë me dhuratat e Shaqir Kastratajt, Murat Morinës, Fehmi Aganit,
Hasan Nahit dhe të tjera, që janë realizuar para kësaj, përbëjnë vlerat më të
çmuara që i janë dhuruar bibliotekës sonë.
Realizimi i kësaj dhurate, është bërë në një kohë kur dy Bibliotekat tona Kombëtare kanë hyrë në një periudhë të re bashkëpunimi. Në një periudhë kur këto dy
institucione nga më të rëndësishmet të kulturës shqiptare, lirisht, pa pengesa dhe
barriera politike e administrative mund të bashkëpunojnë shumë më tepër se deri
tani, si në shkëmbimin e materialeve, informacioneve dhe përvojave bibliotekare,
po ashtu edhe në realizimin e projekteve të përbashkëta me interes kombëtar.
Për këtë ekspozitë kemi ndarë 248 tituj librash, prej të cilëve 201 janë libra të rrallë.
Për mua dhe kolegët me të cilët kemi bashkëpërgatitur këtë ekspozitë, përcaktimi
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KOMITETI PËR QASJE TË LIRË NË INFORMATA DHE LIRINË E SHPREHJES, FAIFE
COMMETTEE ON FREE ACCESS TO INFORMATION AND FREEDOM OF EXPRESSION, FAIFE

Bibliotekat dhe liria intelektuale
Ekspozita e librit - tituj të zgjedhur, dhuratë nga Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë

I. HYRJE

për t’i veçuar këta tituj, nga një kontigjent librash, i cili si tërësi përmban vlera të
mirëfillta, është mbështetur në kritere dhe parametra përzgjedhës siç janë:
a) përfshirja e një shumëllojshmërie sa më të gjerë shkencash e disiplinash
shkencore;
b) përfshirja e titujve, që u kanë munguar më parë koleksioneve të përgjithshme
dhe atyre të veçanta të bibliotekës sonë;
c) përfshirja e vlerave letrare e shkencore të ekskomunikuara deri dje nga
paragjykime politike dhe ideologjike.
Po theksojmë autorët e zgjedhur këtu, si: Mehdi Frashëri, Ernest Koliçi, Ferit
Vokopola, Vinçenc Prenushi, Etëhem Haxhiademi, Hamit Kokalari, Hafiz
Ibrahim Dalliu, At Gjergj Fishta, Teki Selenica, Beqir Haçi, Vasfi Samimi,
Lumo Skendo, Nebil Çika, Mustafa Kruja, Safet Butka dhe Musine Kokalari,
veprat e të cilëve tanimë kanë filluar të shtjellohen e të ndriçohen nga kërkimtarët tonë shkencorë, nën një dritë kritike shkencore të mirëfilltë dhe të zënë
vendin e merituar edhe në tekstet shkollore.
Rëndësia e veçantë e këtyre publikimeve të ekspozuara sot, qëndron në faktin se
këto, si edhe shumica e publikimeve të tjera që përbëjnë këtë dhuratë, janë publikime të periudhës mes dy luftërave botërore. Janë publikime të një periudhe
kur në Kosovë fjala e shkruar shqipe dhe përgjithësisht emancipimi kulturor
shqiptar shtypej barbarisht nga pushteti okupator serb - malazez. Prandaj, si
rrjedhojë, nuk kishte veprimtari botuese në gjuhën shqipe.
Interesimi juaj dhe i vizitorëve e përdoruesve të koleksioneve tona bibliotekare,
shpresojmë se do ta arsyetojë këtë përzgjedhje.
Ju faleminderit.

Komiteti i IFLA-s për Qasje të Lirë në Informata dhe Lirinë e Shprehjes,
FAIFE, është themeluar më 1997. Akti i themelimit është bazuar në rezolutën e
IFLA-s të adoptuar po atë vit në Kopenhagë (Danimarkë).
IFLA/FAIFE është iniciativë e IFLA-s (International Federation of Library
Association and Institutions) dhe synon mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave themelore njerëzore, të parapara në nenin 19 të Deklaratës Universale të
Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, të miratuar në dhjetor të vitit
1948.
Neni XIX i Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut:
Çdo njeri ka të drejtë në lirinë e mendimit dhe të shprehjes; kjo e drejtë përfshin lirinë për të ruajtur mendime pa interferenca dhe të kërkojë, të krijojë dhe të kumtojë
informata dhe ide përmes çfarëdo mediumi dhe pa marrë parasysh kufijtë.

II. ORGANIZIMI
a. Komiteti FAIFE është e organizuar në dy nivele: Komitetin dhe Zyrën e
IFLA/FAIFE-s.
Komiteti i IFLA/FAIFE-s: është i përbërë nga 27 anëtarë, të zgjedhur nga
institucionet kombëtare bibliotekare të pothuajse gjithë botës. Anëtarët e
këtij komiteti zgjedhen çdo tri vite, me mundësi rizgjedhjeje edhe për një
mandat tjetër.
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b. Zyra e IFLA/FAIFE-s: është e lokalizuar në Kopenhagë, Danimarkë.
Ajo është themeluar nga komuniteti bibliotekar danez, qyteti i Kopenhagës
dhe Qeveria e Danimarkës.

SYNIMET:
Komiteti IFLA/FAIFE-s dhe Zyra e tij:
a. e stimulojnë lirinë e qasjes në informata dhe lirinë e shprehjes në të
gjitha aspektet, të cilat në çfarëdo forme janë të lidhura me bibliotekat ose
me komunitetin bibliotekar,
b. e monitorojnë gjendjen e lirive intelektuale brenda komunitetit bibliotekar në gjithë botën,
c. i mbështesin politikat e IFLA-s për për krijimin ose thellimin e
bashkëpunimit me organizatat e tjera ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut,
d. përpiqen t’u japin përgjigje shkeljes së të drejtave në qasje të lirë në
informata dhe në lirinë e shprehjes.
Këto qëllime IFLA/FAIFE synon t’i realizojë duke pasur parasyh disa parime
themelore që kanë të bëjnë me lirinë intelektuale, siç janë:
Liria intelektuale nënkupton të drejtën e çdo individi që të mbajë dhe të shprehë
mendimin e tij, si dhe të japë ose të pranojë informata.
- Liria intelektuale është bazë e demokracisë.
- Liria intelektuale është themel i konceptit bibliotekar.

MISIONI
Objektiv i përgjithshëm i komitetit IFLA/FAIFE është ta ngrisë nivelin e
ndërgjegjes për ndërlidhjen ndërmjet konceptit bibliotekar dhe vlerave të lirisë.
Për ta arritur këtë qëllim IFLA/FAIFE mbledh dhe shpërndan dokumente dhe
synon ta stimulojë dialogun brenda dhe jashtë komunitetit bibliotekar.
Rrjeti i krijuar ndërmjet kolegëve, kontaktet mediale, aktivitetet për të drejtat
njerëzore etj., janë pjesë e punës së komitetit IFLA/FAIFE.
Ambicja e këtij komiteti është të veprojë si pikë fokalizuese për të gjitah çështjet që kanë të bëjnë me lirinë intelektuale, me bibliotekat dhe me bibliotekarinë
përgjithësisht.

Java e bibliotekës në Kosovë
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IFLA/FAIFE mirëmban shërbimin e dhënies së informatave në internet dhe përpilon raportin vjetor, për përdorim publik, për gjendjen e lirisë në qasje të lirë
dhe lirinë e të shprehurit brenda komunitetit bioblitekar botëror.
IFLA/FAIFE sugjeron dhe promovon politikat e përgjithshme në fushë të të
lirisë intelektuale. Ajo i propozon IFLA-s programin dhe i ekzekuton veprimet e
saj në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.
IFLA/FAIFE jep përgjigje ndaj shkeljeve të së drejtës për qasje të lirë dhe të
lirisë së shprehjes, duke ndikuar te bibliotekat dhe bibliotekarët. Ajo parasheh,
po ashtu, edhe këshilla dhe mbështetje konkrete për bibliotekarët, bibliotekat
ose shoqatat bibliotekare nëse ato e kërkojnë këtë gjë prej saj.
IFLA dhe IFLA/FAIFE i mbështesin dhe bashkëpunojnë ngushtë me organizmat ndërkombëtar, ose ndihmojnë në organizimin e fushatave, siç janë ato të
UNESCO-s, PEN-it ndërkombëtar, fushatat që dalin nga neni 19 i Deklaratës
Universale për të Drejtat e Njeriut, e miratuar në Kombet e Bashkuara, IFEX-in
dhe Amnesty International.

IV. TË DREJTAT THEMELORE
- Të gjitha qeniet njerëzore kanë të drejtën elementare për të pasur qasje në të
gjitha sferat e dijes, në aktivitetin kreativ dhe intelektual, si dhe që t’i shprehin
haptas mendimet e tyre.
E drejta për të marrë informata dhe liria e të shprehurit janë dy aspekte të të
njëjtit parim. Liria e shprehjes realizohet duke e ruajtur të drejtën për të pranuar
informata. E drejta për të ditur është e lidhur ngushtë me lirinë e mendimit, më
ndërgjegjen dhe me të drejtat e tjera themelore njerëzore. Liria e të menduarit
dhe liria e shprehjes janë parakushte të domosdoshme për lirinë e qasjes në
informata.
E drejta për qasje në informata është jetike për çdo shoqëri. Nëse qytetarët marrin pjesë dhe janë të lirë të vendosin për informatat që do t’i zgjedhin, atyre
duhet t’u krijohet qasje në informatat politike, sociale, shkencore dhe
ekonomike, si dhe në shprehitë kulturore. Ata duhet të kenë qasje në rendin e
ideve, të informatave dhe të imazheve (përfytyrimeve). Liria, prosperiteti dhe
zhvillimi i një shoqërie varet nga edukimi dhe krijimi i mundësive për qasje të
pakufizuar në dije, kulturë dhe informacione.
E drejta e lirisë intelektuale është esenciale për krijimin dhe zhvillimin e një
shoqërie demokratike. Gjendja e lirive intelektuale nëpër biblioteka është një
indikacion shumë i rëndësishëm për progresin e demokracisë së një populli.
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PËRGJEGJËSITË E BIBLIOTEKAVE
- Liria e qasjes në informata përmes institucioneve publike, siç janë bibliotekat,
duhet të garantojë mundësi të plota individuale për lirinë e shprehjes. Shërbimet e mira dhe cilësore bibliotekare formojnë një komponentë themelore për
qasje të përgjithshme.
Angazhimi në liritë intelektuale është përgjegjësi themelore e profesionit bibliotekar. Prandaj, bibliotekat dhe stafi bibliotekar duhet të aderojnë fuqimisht në
principet themelore të lirisë intelektuale, për krijimin e qasjes së lirë në informata
dhe lirisë së shprehjes, dhe për t’i njohur të drejtat e përdoruesve bibliotekarë:
• Bibliotekat sigurojnë qasje në informata, ide dhe vepra krijuese. Ato shërbejnë
si portë hyrëse në dije, mendim dhe kulturë.
• Bibliotekat sigurojnë mbështetje të fortë për mësimin gjatë tërë jetës (lifelong
learning), krijimin e vendimmarrjes së lirë, si dhe në zhvillimin kulturor për
individët dhe grupet e ndryshme.
• Biblitekat ndikojnë në zhvillimin dhe përkrahjen e lirisë intelektuale dhe ndihmojnë në ruajtjen e vlerave themelore demokratike dhe të të drejtave civile
universale.
• Bibliotekat kanë përgjegjësi për të garantuar dhe për të lehtësuar qasjen në
shprehjen e dijes dhe të aktivitetit intelektual. Në këtë kuptim, ato duhet të sigurojnë, të ruajnë dhe t’i bëjnë të përdorshme tipet e ndryshme të materialeve,
duke e pasqyruar shumësinë dhe diversitetin e shoqërisë.
• Bibliotekat duhet të sigurojnë që përzgjedhja dhe krijimi i kushteve për përdorim të materialeve bibliotekare dhe të shërbimeve bibliotekare do të
udhëhiqen nga vetëdija e lartë profesionale dhe jo nga vetëdija politike, morale
ose fetare.
• Bibliotekat duhet të mbledhin, të organizojnë dhe të shpërndajnë informacione, lirshëm dhe t’i kundërvihen çdo lloj forme të censurës.
• Bibliotekat duhet t’ua ofrojnë materialet, pajisjet dhe shërbimet e veta të gjithë
përdoruesve. Nuk guxon të ketë diskriminim racor, diskriminim për shkak të
besimit, gjinisë, moshës ose për ndonjë arsye tjetër.
• Përdoruesit bibliotekarë mund ta ruajnë të drejtën e fshehtësisë dhe të anonimitetit.
• Bibliotekat e ndërtuara me fonde publike, në të cilat përdoruesit kanë qasje,
duhet t’i përkrahin principet themelore të lirisë intelektuale.
• Bibliotekarët dhe të punësuarit e tjerë nëpër biblioteka kanë për detyrë t’i
mbrojnë këto të drejta.
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• Bibliotekarët dhe stafi tjetër i bibliotekave duhet t’i plotësojnë përgjegjësitë e
tyre para punëdhënësit të tyre dhe para përdoruesve të bibliotekës. Në rast të
konfliktit ndërmjet këtyre dy përgjegjësive, përgjegjësitë para përdoruesit
duhet të kenë përparësi.

VI. PLANI STRATEGJIK 2004-2
2005
Plani strategjik i komitetit IFLA/ FAIFE për vitin 2004-2005 është përqendruar
në tri fusha – çelës. Ato janë:
1. mbrojtja
2. edukimi dhe
3. intervenimi
Brenda këtyre tri fushave do të identifikohen dhe do të ndërmirren veprimet e
nevojshme, siç janë:
a. themelimi dhe monitorimi i kapaciteteve hulumtuese dhe
b. projektet kërkimore të bibliotekave.
Këto kapacitete
do të sigurojnë
paraprakisht
informata të
rëndësishme për
gjendjen
në
fushën e lirisë
intelektuale dhe
për bibliotekat;
vetëm një pjesë
e vogël e informatave për incidentet eventuale
nëpër biblioteka
arrin te ne nga
vendet në të Vehbi Miftari, ndihmësdrejtor, gjatë referimit
cilat janë të
dukshme shkeljet e të drejtave njerëzore dhe lirisë intelektuale, duke përfshirë
edhe lirinë e qasjes së lirë në informata.
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Hartimi i një manuali alarmues do të synojë të japë përgjigje më të qartë kundër
shkeljes së të drejtave dhe lirive elementare nëpër bibliotekat publike në botë.
Plani strategjik i komitetit IFLA/ FAIFE është në dispozicion të secilit në:
http://www.ifla.org/faife/faifenews.htm

VII. KONKLUZIONE
Pas gjashtë vitesh përvojë pune, FAIFE ka demonstruar se roli i saj në IFLA për
mbrojtejn e lirisë intelektuale është jashtëzakonisht i madh, madje i pakapërcyeshëm, por po ashtu është dëshmuar se kapacitetet ekzistuese nuk janë të
mjaftueshme për të fituar këtë betejë.
Pasi që aktivitete e FAIFE-s po bëhen gjithnjë e më të njohura, edhe shpresat
dhe zotimet duhet të rriten. Vetëmbështetja dhe rishqyrtimi i evoluimit të
aktiviteteteve krijon mundësi që IFLA t’i rishqyrtojë prioritetet e saj në luftë
kundër shkeljes së lirive intelektuale.
Është koha që ta rifillojë betejën për atë që ne e kemi quajtur liri e qasjes në
informata, si themelin e aktiviteteve të IFLA-s.

VIII . ROLI I KOMITETIT FAIFE PËR BIBLIOTEKAT NË KOSOVË
Në vitin 2000, zëvendësdrejtori i Zyrës së komitetit FAIFE në Kopenhagë (Danimarkë), z. Carsten Frederiksen, si dhe kryetar i Shoqatës së Bibliotekarëve të
Norvegjisë, z. Frode Bakken, qëndruan në Kosovë dhe hartuan raportin e
komitetit IFLA/FAIFE për bibliotekat në Kosovë:
(Libraries in Kosova/Kosovo: A general assessment and a short and medium term
development plan. By Carsten Frederiksen and Frode Bakken. IFLA / FAIFE
Report No. 1, 2000. Copenhagen, Denmark. 67 pages. ISBN 87-988013-0-9.
Ky raport mund të porositet në e-mail adresën: faife@ifla.org.
Më 2004, Bordi Qeverisës i IFLA-s zgjodhi anëtar të komitetit IFLA/ FAIFE
përfaqësuesin e BKUK-së, duke krijuar parakushte që përdoruesit e bibliotekave në Kosovë, si dhe bibliotekat e komuniteti bibliotekar kosovar të përfaqësohen në këtë komitet, me qëllim të mbrojtjes së lirive intelektuale dhe
lirinë e qasjes e të shprehjes.
Përgatiti: Vehbi Miftari
Anëtar i komitetit FAIFE (2004-2007)

Besim Kokollari, bibliotekar
në Bibliotekën e Qendrës Amerikane

Konsorciumi i Bibliotekave
Elektronike të Kosovës
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
Zonja dhe zotërinj mirëse vini në Konsorciumin e Bibliotekave Elektronike të Kosovës.
Dr. Bashota ju faleminderit për fjalën hyrëse, dhe për gatishmërinë e vazhdueshme që po
tregoni në mbështetje të iniciativave në të mira të zhvillimit të bibliotekave të Kosovës.
Po ashtu dëshiroj që ta përshëndes edhe zonjushën Shukrie Rama, këshilltare për marrëdhënie me jashtë në BKUK, si dhe koordinatore e eIFL.net për Kosovën, e cila ishte
njëra ndër inicueset kryesore në themelimin e këtij konsorciumi. Po ashtu i përshëndes
edhe të gjithë të pranishmit, vendorë e ndërkombëtarë për pjesëmarrje.

Konsorciumi i Bibliotekave Elektronike të Kosovës
• një grant prej 8.934€
• financues OSI, Instituti për Shoqëri të Hapur
• menaxhuese: Biblioteka Kombëtare dhe
• Universitare e Kosovës
• bartëse e projektit Konsorciumi i Bibliotekave
• Elektronike të Kosovës
• anëtare e eIFL.net
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• 2 200 biblioteka, 40 vende
Para se të flasim se çfarë është konsorciumi dhe për një vargë çështjesh të tjera
më lejoni t’ju them disa fjalë se si erdhi deri te themelimi i Konsorciumit të Bibliotekave Elektronike.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare para pak muajsh ka fituar një grant prej
8.934 € për krijimin e këtij konsorciumi. Financimin për këtë projekt, i cili do të
ndihmojë bibliotekat e Kosovës drejt integrimit të tyre në botën e informacioneve elektronike, u bë nga Instituti për shoqëri të hapur, që është pjesë e rrjetit të
Fondacionit Soros.
Për mbarëvajtjen e këtij konsorciumi do të kujdeset drejtpërdrejt Biblioteka
Kombëtare dhe Universitare, ku BKUK-ja do të shërbejë si menaxhuese dhe
mbikëqyrese në të gjitha veprimtaritë që do të ushtrojë kjo organizatë. Me një
fjalë Konsorciumi vepron në kuadër të BKUK-së.
Ndërsa konsorciumi, i cili dalë nga dalë do ta shtrijë rrjetin e vet në tërë rajonin
e Kosovës me aktivitete të ndryshme profesionale në lëmin e bibliotekarisë, do
të jetë implementues i këtij projekti me rëndësi për bibliotekat tona.
Si konsorcium ne jemi pjesë e një konsorciumi më të madh të bibliotekave që
është eIFL.net. (rrjetit për informacione elektronike për biblioteka). Konsorciumi i eIFL.net përbëhet prej 2 200 bibliotekave në 40 vende të ndryshme të

Në këto harta po e shihni shtrirjen e veprimtarisë së eIFL.net. Vendet anëtare të
këtij konsorciumi në zgjerim të vazhdueshëm janë të shënuara me ngjyrë të
kuqe.
Siç shihet nga hartat vendet anëtare të eIFL.net janë kryesisht vende të dala nga
sistemi socialist, dhe shumica e të cilave janë të anëtarësuara falas në rrjetin e
saj. Si rrjedhim edhe informacionet, të cilat i negocion dhe i blen eIFL.net, u
jepen falas vendeve të posadala nga ai sistem dhe të cilat kanë nevojë për informacionet më të reja në këtë epokë të informacionit.
Por nuk duhet harruar për asnjë moment se kjo nuk do të zgjasë për gjithmonë.
Kosova duhet të përgatitet dhe të jetë e gatshme që të sigurojë qasje në burimet
e ndryshme të informacioneve edhe më pas kur abonimi në to do të jetë me
pagesë.
Shihet rrjeti i saj i shtrirë në disa pjesë të Azisë, pastaj të Amerikës Jugore si dhe
asaj të mesme.
Rrjeti i eIFL.net ka një shtrirje mjaft të madhe, siç shihet edhe hartë, edhe në
Afrikë.
Pra, duke marrë parasysh shtrirjen e këtij rrjeti shohim se kemi të bëjmë me një
konsorcium prestigjoz dhe të vleshëm pjesë e të cilit është edhe Konsorciumi i
Bibliotekave Elektronike të Kosovës.
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Çka është konsorciumi?
• një grup bibliotekash të bashkuara
• për të ofruar shërbime, të cilat asnjëra nuk do të kishte mundur t’i bënte e
vetme
• OCLC (Online Computer Library Center), 45 000 bibliotekave në 84 vende
• ICOLC (International Coalition of Library Consortia), 150 konsorciume
të bibliotekave
• më se 20 konsrociume të vogla në Hungari dhe më shumë se 15 sosh në
Republikën Çeke, pastaj në Slloveni etc.

botës. eIFL.net është themeluar po ashtu me një nismë të Institutit për shoqëri të
hapur, por që në vitin 2002 u bë fodacion i pavarur.

Tani do të flasim pak për atë se çka është konsorciumi. Konsorciumi është një
grup bibliotekash, të cilat bashkohen për të rritur fuqinë e tyre në të gjitha
aspektet e shërbimeve bibliotekare. Duke filluar nga zvogëlimi i kostos për blerjen e burimeve të ndryshme e deri te shkëmbimi i njohurive dhe informacioneve
që rezulton në ofrimin e shërbimeve më të mira ndaj përdoruesit të bibliotekave.
Pra Konsrociumi i Bibliotekave Elektronike të Kosovës do t’i ndihmojë bib-
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liotekat e Kosovës anëtare të tij që të dalin me një zë sa më të fuqishëm si para
organeve financuese të tyre, ashtu edhe para agjentëve tregtar të materialeve
elektronike të informacioneve.
Konsorciumet ekzistojnë nëpër vende të ndryshme të botës dhe që të gjitha kanë
pothuaj të njëjtin qëllim: t’u ofrojnë shfrytëzuesve të bibliotekave shërbime më
të mira si dhe të lehtësojnë punën e bibliotekave në shumë aspekte të veprimtarisë së tyre.
Këtu po përmendim disa konsorciume vetëm sa për të ilustruar. Njëra prej tyre
është OCLC (Online Computer Library Center; Qendra e bibliotekave kompjuterike në internet) e cila u ofron shërbime mëse 45 000 bibliotekave në 84 vende
të botës. Pastaj Koalicioni ndërkombëtar i konsrociumeve të bibliotekave
ICOLC, i cili numëron si anëtare të saj mëse 150 konsorciume të bibliotekave.
Ndërsa nga vendet më afër vendit tonë, Hungaria ka mëse 20 konsorciume të
vogla, kurse Republika Çeke mbi 15 të tilla. Po ashtu, edhe në Slloveni dhe
vende të tjera ekzistojnë konsorciume.
Kurse, Konsorciumi i Bibliotekave Elektronike, të cilin po e inaugurojmë sot
është i parë në Kosovë që shpresojmë edhe me ndihmën e të gjitha bilbiotekave
të Kosovës të jetë një konsorcium i suksesshëm dhe i dobishëm për bibliotekat
anëtare por edhe më gjerë.

do të bëjë përpjekje që sa më shpejtë një gjë e tillë të ndodh, dhe të negociohet
çmimi më i mirë me kompaninë Ex-Libris të shtrirjes së këtij sistemi në tërë
Kosovën.
Konsorciumi në programin e saj vjetor ka një sërë aktivitetesh, të cilat kanë të
bëjnë me dhënien e udhëzimeve si për bibliotekar ashtu edhe për përdorues të
bibliotekave në përdorimin e burimeve elektronike.
Konsorciumi do t’i menaxhojë të gjitha ato burime elektronike, të cilat i blen në
favor të anëtarëve të konsorciumit. Një grup ekspertësh do të mblidhen në
kuadër të konsorciumit për të vlerësuar dhe përzgjedhur burimet elektronike në
tregun botëror për të cilën ka nevojë vendi ynë.
Një ndër pikat kryesore për të cilat synon konsorciumi është edhe bashkëpunimi
ndërmjet bibliotekave anëtare. Ato me t’u bërë anëtare duhet që të tregojnë një
frymë bashkëpunimi mes vete. Vetëm në bazë të themeleve të tilla të shëndosha
mund të ekzistojë një konsorcium i mirëfilltë dhe një zhvillim i gjithëmbarshëm
i sistemit bibliotekar të Kosovës. Siç thashë edhe më herët, kapaciteti i
burimeve elektronike nuk shfrytëzohet sa duhet në Kosovë (flasë këtu në
përgjithësi e jo për individ). Prandaj konsorciumi do ta ketë synim ngritjen e
vlerave të tyre te personeli, menaxherët e bibliotekave, qeveria dhe finacuesit e
tjerë të mundshëm si dhe te përdoruesit.
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Pse na nevojitet konsorciumi?
për arsye se një grup i bashkuar i bibliotekave
kanë fuqi me të madhe
• ekonomike
• bindëse në aspektin politik se sa veç e veç
• në promovimim më efikas të burimeve elektronike
• për blerjen e burimeve elektronike
• për negocimin e një çmimi më të levërdishëm
• për përfitime më të favorshme në marrjen e licencave
• për të negociuar për shfrytëzimit e të drejtës autoriale
Sa i përket pikës së dytë. Siç e dini Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës është në implementim e sipër të sistemit të automatizuar. Dhe është në
interes si të bibliotekës ashtu edhe të Kosovës që të implementohet një sistem i
njëjtë për të gjitha bibliotekat e vendit, por edhe më gjerë. Andaj, konsorciumi
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Pse na nevojitet konsorciumi?
• ndikon më fuqishëm te shitësit e informacioneve
• ndikon në negocimin e një çmimi më të levërdishëm për automatizimin e
të gjitha bibliotekave të Kosovës
• ndihmon në aftësimin e bibliotekarëve dhe përdoruesve në shfrytëzimin e
burimeve elektronike
• menaxhon, përzgjedh, analizon dhe identifikon burimet elektronike për
nevojat e vendit
• promovon bashkëpunimin ndërbibliotekar
• ngrit vetëdijen për vlerën e burimeve elektronike
 te bibliotekarët
 te menaxherët e bibliotekave
 te zyrtarët e qeverisë
 te përdoruesit e bibliotekave
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Nevoja për një konsorcium të bibliotekave është e madhe. Ne të gjithë e dimë se
Ligji për biblioteka i miratuar nga Kuvendi i Kosovës i ka dhënë mandat Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të shërbejë si koordinatore për të gjitha
bibliotekat e Kosovës. Andaj ndihma e konsorciumit, që është pjesë e BKUKsë, do të jetë e jashtëzakonshme në këtë drejtim.
Nëse bibliotekat bashkohen ato padyshim që do të paraqesin fuqi më të madhe.
Mbase është e udhës të përmendim këtu fjalën e urtë popullore se “Bashkimi
bënë fuqi” dhe kjo është ma se e vërtetë kur kemi të bëjmë me konsorciume. Pra
kjo fuqi do të pasqyrohet si në aspektin ekonomik (kursimi i buxheteve
vetanake të bibliotekave), në aspektin politik (konsorciumi do të jetë më bindës
dhe do të paraqitet para organeve të financimit me një zë më të fuqishëm), në
aspektin promovues (një rrjetë i gjerë i anëtarëve të konsorciumit do të
angazhohen në promovimin e burimeve elektronike, të cilat për fat të keq nuk
po shfrytëzohen aq shumë edhe në këtë kohë. Promovimi i burimeve elektronike, ne si konsorcium nuk e kufizojmë vetëm tek anëtarët e konsorciumit, por do
të angazhohemi që vlerat e tyre t’i promovojmë edhe tek të gjitha institucionet e
shkollimit të lartë).
Edhe pse tash për tash kemi qasje në një numër të madh të revistave elektronike,
nuk do të thotë se kjo praktikë do të zgjasë për gjithmonë. Atëherë kur abonimi
do të bëhet me pagesë, konsorciumi do të luajë një rol të jashtëzakonshëm në
blerjen e burimeve elektronike për tërë anëtarët e saj. E cila rezulton në shumë
faktorë të dobishëm për bibliotekat anëtare. Edhe negocimi është një element
shumë i rëndësishëm. Konsorciumi do të përpiqet me të gjitha forcat e tij që të
negociojë për një çmim të levërdishëm për të gjitha bibliotekat anëtare, duke
marrë parasysh buxhetin e tyre. Një gjë të tillë do ta bëjmë edhe sa i përket
licencave të cilat duhet të jenë me sa më pak kufizime, si dhe në shfrytëzimin e
të drejtës autoriale.

• menaxhon, përzgjedh, analizon dhe identifikon burimet elektronike për
nevojat e vendit
• promovon bashkëpunimin ndërbibliotekar
• ngrit vetëdijen për vlerën e burimeve elektronike
 te bibliotekarët
 te menaxherët e bibliotekave
 te zyrtarët e qeverisë
 te përdoruesit e bibliotekave
Sa i përket pikës së dytë, siç e dini Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e
Kosovës është në implementim e sipër të sistemit të automatizuar. Dhe është në
interes si të bibliotekës ashtu edhe të Kosovës që të implementohet një sistem i
njëjtë për të gjitha bibliotekat e vendit, por edhe më gjerë. Andaj, konsorciumi
do të bëjë përpjekje që sa më shpejtë një gjë e tillë të ndodh, dhe të negociohet
çmimi më i mirë me kompaninë Ex-Libris të shtrirjes së këtij sistemi në tërë
Kosovën.
Konsorciumi në programin e saj vjetor ka një sërë aktivitetesh të cilat kanë të
bëjnë me dhënien e udhëzimeve si për bibliotekar ashtu edhe për përdorues të
bibliotekave në përdorimin e brimeve elektronike.
Konsorciumi do t’i menaxhojë të gjitha ato burime elektronike të cilat i blen në
favor të anëtarëve të konsorciumit. Një grup ekspertësh do të mblidhen në
kuadër të konsorciumit për të vlerësuar dhe përzgjedhur burimet elektronike në
tregun botëror për të cilën ka nevojë vendi ynë.
Një ndër pikat kryesore për të cilat synon konsorciumi është edhe bashkëpunimi
ndërmjet bibliotekave anëtare. Ato me t’u bërë anëtare duhet që të tregojnë një
frymë bashkëpunimi mes vete. Vetëm në bazë të themeleve të tilla të shëndosha
mund të ekzistojë një konsorcium i mirëfilltë dhe një zhvillim i gjithëmbarshëm
i sistemit bibliotekar të Kosovës. Siç thashë edhe më herët, kapaciteti i
burimeve elektronike nuk shfrytëzohet sa duhet në Kosovë (flas këtu në
përgjithësi e jo për individë). Prandaj konsorciumi do ta ketë synim ngritjen e
vlerave të tyre te personeli, menaxherët e bibliotekave, qeveria dhe financuesit e
tjerë të mundshëm si dhe te përdoruesit.
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Pse na nevojitet konsorciumi?
• ndikon më fuqishëm te shitësit e informacioneve
• ndikon në negocimin e një çmimi më të levërdishëm për automatizimin e
të gjitha bibliotekave të Kosovës
• ndihmon në aftësimin e bibliotekarëve dhe përdoruesve në shfrytëzimin e
burimeve elektronike

Çka ofron konsorciumi?
• EBSCO
• ProQuest
• CUP (Cambridge University Press)
• BioOne
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• HighWire Press
• Institute of Physics Publishing

Tash për tash dihet se kemi qasje vetëm në revistat elektronike të Ebsco-s dhe
ProQuest-it të cilat i kemi në shfrytëzim që prej vitit 2000. Kjo në saje të fondacionit KFOS-it
Biblioteka Kombëtare në kuadër të së cilës është Konsorciumi është në fazën
përfundimtare të marrjes së licencës për shfrytëzimin e revistave të Universitetit
Cambridge.
Burimet të cilat mund të sigurojmë qasje më shpejtë janë: BioOne, HighWire
Press, Institute of Physics Publishing. Më lejoni të përmendi se sa të vleshme
janë këto revista, p.sh. Revistat për Shkencë dhe Teknologji (Science & Technology package) janë me një vlerë prej 24000 dollarë amerikan për një institucion, ndërsa paketi
i revistave për
shkencat shoqërore
dhe humanitare
(Humanities and
Social Science
package) 15000
dollarë amerikan.
Kështu që në asnjë
mënyrë nuk duhet
të nënvlehtësohen
edhe pse shpesh
qëndron
ai
Pamje nga prezantimi i Konsorciumit
mendimi që çfarë
është falë, donacion, është e pavleshme, por mos të harrojmë se këto paguhen por jo drejtpërdrejt nga ne. Dhe ne si konsorcium do të kujdesemi që t’i marrim edhe burimet
e tjera elektronike, këtu kam në mend revistat, librat e materialet e tjera elektronike, dhe t’i shpërndajmë në tërë bibliotekat e Kosovës. E çfarë do të ndodh
pasi Instituti për shoqëri të hapur të mos financojë në këtë drejtim? A duhet që
Bibliotekat e Kosovës të ndërpresin abonimin në to? A duhet që studentët e vendit tonë të privohen nga këto burime të paçmueshme, për shkak se institucionet
të cilat duhet të kujdesen për këto burime nuk janë të vetëdijësuara tamam sa
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duhet? Unë them që jo. Ne duhet të vazhdojmë dhe do të vazhdojmë të abonojmë edhe më tutje në këto burime.

Objektivat e Konsorciumit
• Konsrociumi synon të:
• rrisë shfrytëzimin e burimeve elektronike të informacionit
• organizojë takime të punës dhe tranjime efikase
• krijojë një rrjet të fuqishëm të bibliotekave dhe institucioneve informative
• ndihmojë në krijimin e katalogut të përbashkët
• sigurojë qasje të barabartë në burimet e informacionit
• integrojë rrjetin e bibliotekave të Kosovës me bibliotekat tjera elektronike të botës
• rrisë shkëmbimin e dijes dhe informacioneve
• jetë udheheqëse e fuqishme për zgjidhjen e problemeve te përbashketa
• vëjë informacionet e nevojshme profesionale në faqe të internetit
Ndër objektivat kryesore të konsorciumit është që të rrisë shfrytëzimin e
burimeve elektronike, i cili është i vogël në vendin tonë. Pastaj organizimi i
takimeve të punës që të ndihmojë anëtarët e konsorciumit t’i diskutojnë problemet e natyrës së përbashkët dhe t’i zgjidhin ato. Konsorciumi ka një ekip i cili
do të del në terren dhe do të ofrojë të gjithë njohurin e tij te bibliotekat e tjera.
Krijimi i një rrjeti të fuqishëm i të gjitha bibliotekave të Kosovës është një element shumë i rëndësishëm në zhvillimin e gjithëmbarshëm, në një stad të
barabartë të bibliotekarisë së Kosovës
Katalogu i përbashkët do të jetë një shërbim që do t’u ofrojë përdoruesve një
mjet të fuqishëm për të hulumtuar resurset intelektuale të Kosovës.
Po ashtu, konsorciumi do të angazhohet maksimalisht që qasja në burimet e
informacionit të jetë e barabartë në të gjitha bibliotekat anëtare. Pra ne do të
angazhohemi që të ofrojmë produktin që gjendet në treg, e pastaj sa shfrytëzohet nga X biblioteka ajo varet edhe nga vetë ajo bibliotekë.
Të integrojmë rrjetin e bibliotekave të Kosovës me bibliotekat e tjera të botës si
dhe të rrisim shkëmbimin e dijes dhe informacioneve. Në këtë drejtim duhet
bërë mjaft shumë. Një bibliotekar, i cilës e do bibliotekën, nëse ka njohuri të
dobishme për një segment të caktuar të bibliotekarisë ai atë njohuri duhet ta
ndajë edhe me kolegët e tij në mbarë Kosovën. Vetëm në këtë mënyrë bibliotekaria do të zhvillohet, nuk ka tjetër. Bashkëpunimi grupor, apo ekipor ka
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rezultuar të jetë metoda më efikase e zhvillimeve në çdo aspekt të jetës, andaj
edhe në këtë lëmi duhet të ndodh një gjë e tillë.
Jetë udhëheqëse e fuqishme për zgjidhjen e problemeve të përbashkëta. (Këtë e
thash edhe pak më lartë).
Po ashtu, do të angazhohemi që të gjitha informacionet e nevojshme do t’i vëmë
në faqe të Internetit. Pikë fillimi do të jetë faqja e BKUK-së, të cilën dalëngadalë do ta shndërrojmë në një faqe të vërtetë çfarë duhet të ketë një bibliotekë
kombëtare.

Këto janë disa nga beneficionet që mund të kenë bibliotekat anëtare të konsorciumit. Por, këto janë vetëm disa më kryesoret dhe natyrisht që ka shumë më
shumë përfitime duke u bërë anëtarë të Konsorciumit
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Kush mund të jetë anëtar i konsorciumit?
• Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
• Universiteti i Prishtinës
• Bibliotekat e Qeverisë së Kosovës
• Biblioteka e Këndit Amerikan
• Bilbiotekat komunale
• Bibliotekat ndërkomunale
• Institucionet joqeveritare të informacionit
• Bibliotekat e rajonit
Anëtare të Konsorciumit mund të bëhen të gjitha bibliotekat e Kosovës, por
edhe më gjerë. Anëtarësimi është falas, por duhet të kihet parasysh që më vonë
anëtarësimi do të jetë me pagesë. (Këtu flas për një periudh dy-tre-vjeçare e
ndoshta edhe më gjatë).
Tash për tash anëtarë të këtij konsorciumi duke e parë vlerën e tij janë BKUK-ja
dhe Biblioteka e Këndit Amerikan, Biblioteka e qytetit ‘Hivzi Sulejmani’.
Presim që edhe bibliotekat e tjera, dhe institucionet e tjera informative, të na
bashkëngjiten në këtë projekt që është në të mirë të zhvillimit, përparimit dhe
mbarëvajtjes së veprimtarisë bilbiotekare.

Përparësitë
• zvogëlimi i kostos së informacioneve
• kursimi i kohës
• përmirësimi në shkëmbimin e njohurive të përbashkëta
• kufizime më të pakta në licencimin e burimeve elektronike
• shërbime më profesionale ndaj përdoruesve
• negocimi në favor të të gjithë anëtarëve
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Si të bëheni anëtarë të Konsorciumit të Bibliotekave Elektronike të Kosovës?
Çdo ditë pune në Bibliotekën Kombëtare dhe Universitare të Kosovës
prej orës 8:00 deri në orën 16:00
Numri kontaktues:
Tel: +377 44 377 438
Email: biblio_pr@hotmail.com
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Përdorimi i burimeve elektronike
Përdorimi i këtyre burimeve elektronike mund të bëhet nga të gjitha ato biblioteka që kanë qasje në internet përmes adresës: http://search.epnet.com , ku
do të na praqitet një dritare prej dy rubrikash, të cilat duhet të plotësohën

Gjon Berisha, udhëheqës
i Sektorit të Periodikut

Si të qasemi në bazat e të
dhënave të EBSCO-s?
Kompania EBSCO është krijuar në vitin 1944. Emrin e ka marrë nga Elton
B.Stephens Company. Ajo ka mbi 20 biznese, ndër të cilat edhe EBSCO
Information Servis (shërbimet e informacionit).
Shërbimet e EBSCO-s

 Qëndron në krye të kompanive, të cilat bëjnë menaxhimin e informacioneve elektronike për bibliotekat dhe institucione të tjera.

 Shërbime abonimi në më shumë se 250.000 revista
 Shërbime për porosi librash online në më shumë se 2.5 milionë tituj nga të
gjitha fushat dhe koleksion shumë të pasur me audio e video

 regjistrime,etj.
Ofron një numër të madh të bazave të të dhënave bibliografike dhe me tekst
të plotë,që plotësojnë nevojat për informacion të të gjitha llojeve të bib liotekave kudo në botë.
Bazat e të të dhënave të EBSCO-s përfshijnë një numër prej 282.000 tituj serialesh dhe mbanë marrëdhënie aktive me mbi 60.000 botues kudo në botë.
Të gjitha bazat e të të dhënave të EBSCO-s mirëmbahen dhe freskohen për çdo
ditë.

kështu:
ID: s2804430
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Passëord: password
Kliko në :
Bazat e të dhënave të EBSCO-s
Me të klikuar në
, do të na shfaqen bazat (database) e të dhënave të EBSCO-

DERIC (Arsim dhe Edukim) – është baza më e madhe e të dhënve në
fushën e arsimit dhe edukimit. Ofron referime, citime dhe abstarakte të
980 revistave të arsimit dhe që lidhen me të.
DCommunication & Mass Media Complete (Komunikimeve dhe masmediave të plota)– i ofron informacionet më të mira hulumtuese, të cilat
kanë të bëjnë me fushën e komunikimit dhe të masmediave. Kjo bazë e të
dhënave lindi si fryt i bashkimit të dy bazave të njohura në fushën e
studimeve për komunikim dhe të mas mediave, të cilat janë CommSearch
(të mirëmbajtura më parë nga National Communication AssociationNCA), dhe Mass Media Articles Index (të mirëmbajtur më parë nga Universiteti Shtetror i Penslivanisë). Komunikime dhe Mas Media të Plota
ofron burime të çmueshme për studentë, hulumtues; dhe edukatorë, të
cilët janë të interesuar në ndonjë aspekt të veçantë apo në të gjitha spektet
e fushës së komunikimit dhe të masmediave.
DAmerican Humanities Index (Tregues amerikan i studimeve klasike)– e
botuar nga Whinston Publishing, është një koleksion i referencave bibliografike të revistave letrare, shkencore dhe kreative të botuara në SHBA
dhe Kanada. Kjo bazë e të dhënave përmban mbi 1 000 revista të botuara
që nga viti 1975 e deri më sot.
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s:
DMaster FILE Premier (Dosja origjinale kryesore) - është e hartuar
posaçërisht për bibliotekat publike dhe ofron tekst të plotë të rreth 2000
botimeve referuese. Ajo është e përqendruar në revista me interes të
përgjithshëm, si: biznesi, sh;ndetësia dhe çështje multikulturore. Kjo bazë
përmbanë gjithashtu 400 libra referues, rreth 85.000 biografi, dokumente
burimore, foto, harta dhe flamuj.
DAcademic Search Premier (Kërkime kryesore akademike) - është një nga
bazat e të dhënave akademike multidisiplinore më të mëdha në botë.
Ofron tekste të plota të më shumë se 4450 botimeve shkollore dhe përfshin të gjitha fushat e sudimeve të larta.
DNewspaper Source (Burime gazetash) - ofron tekst të plotë të zgjedhur
nga 200 gazeta rajonale të SHBA-ve, gazeta ndërkombëtare dhe burime
të tjera.
DRegional Business News (Lajme rajonale mbi biznesin) - përfshin 75
revista biznesore, gazeta dhe lajme elektronike nga të gjitha zonat urbane
dhe rurale brenda SHBA-ve.
DBusiness Source Premier (Burime kryesore nga biznesi) - kjo bazë përmbanë rreth 3.650 revista me tekst të plotë nga ekonomia dhe biznesi.
DMedline (Mjekësi) - mbulon të gjitha fushat e mjeksisë: infermieri, stomatologji, shkencat paraklinike, veterinari,etj. Kjo bazë përmbanë edhe katalogun e Bibliotekës Kombëtare të Mjeksisë në SHBA, që nga viti 1966 e
deri sot.
DHealth Source: Nusrsing/Academic Edition (Burime shëndetësore: infermieri /edicioni akademik)– ofron tekste të plota të rreth 600 revistave
mjeksore, indekse dhe abstrakte të 850 revistave të tjera.
DHealth Source-Consumer Edition (Burime shëndetësore-edicioni për
konsumatorë) – informacion në tekste të plota nga 200 revista të shumë
çështjeve të mjeksisë, ushqimit, kujdesit për fëmijët, mjekësisë sportive,
shëndetit etj.
DClinical Pharmacology (Farmakologji klinike) – ofron qasje në monografi
të përmbledhura të barërave mjeksore, studimeve dhe prodhimeve në këtë
fushë.
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Në faqen e paraqitur më lartë, mund të zgjidhni bazën e të dhënave duke
klikuar tek emri i saj, p.sh. zgjedhim bazën e të dhënave me emrin Academic
Search Premier duke klikuar mbi të dhe do të shfaqet pamja e mëposhtme,
ku në fushën e kërkimit, përbri fjalës , bëni kërkimin sipas subjektit, autorit,
emrit të ndonjë reviste apo gazete etj. P.sh. nëse duam artikuj të shkruar në
shtyp për autorin Umberto Eco, ose nga vetë autori, shtypim emrin e tij dhe
klikojmë në
,

që janë të punuara në formatin PDF full tekst, shfaqen të plota nëse kini të
instaluar në kompjuterin tuaj Acrobat Reader.
Më poshtë po e paraqesim një punim të zgjedhur të Umberto Ecos, të punuar
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në këtë rast, do të shfaqet një listë me regjistrime të artikujve që i përkasin këtij autori.
Disa prej regjistrimeve janë të punuara në formatin HTML full tekst dhe
nëse klikon këtë shenim, shfaqet artikulli me tekst të plotë. Kurse regjistrimet
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në formatin PDF me tekst të plotë.
Bazate të dhënave të EBSCO-s, përveq artikujve të periodikut, ato ofrojnë
edhe imazhe të ndryshme, si: fotografi, harta, pamje nga natyra etj. Nëse
klikojmë në mënynë
, me qrast do të paraqitet një faqe me mundësi
të zgjedhjes së imazheve apo pamjeve.
P.sh. për të kërkuar një hartë të Shqipërisë, klikojmë mbi mënynë Hartat, kurse
në shiritin e kërkimit e shkruajmë Shqipëria, dhe do të kemi një hartë të
Shqipërisë.
Informata kërkimore
Ekzistojnë disa informata të ndryshme me të cilat mund ta përmirësoni rezultatin e kërkimit. P.sh., mund të përdorni operatorët Boolean për të lidhur
fjalët së bashku; dhe/ose për të kufizuar kërkimin në një titull specifik.
Operatorët boolean
Nganjëherë kërkimi mund të jetë tejet i përgjithshëm (nxjerrë shumë rezultate) ose tepër specifik (nxjerrë shumë pak rezultate). Për ta bërë kërkimin më
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të mirë, ju mund të përdornin operatorët AND, OR, dhe NOT (të cilët funksionojnë vetëm në anglisht) për të lidhur së bashku fjalët kërkuese. Këta operator do t’ju ndihmojnë që ta kufizoni apo zgjëroni kërkimin tuaj për t’i theksuar sa më mirë fjalët të cilat dëshironi t’i kërkoni dhe për të nxjerrë informatat e sakta të cilat iu nevojiten.
• PËRDORIMI I OPERATORIT “AND”: Nëse e keni një fjalë e cila
është shumë e përgjithshme, ju mund të bashkëngjitni disa fjalë së
bashku duke e përdorur “AND”.
Duke i lidhur fjalët së bashku, ju
mund ta përcaktoni edhe më tej
kërkimin tuaj dhe të zvogëloni numrin
e rezultateve. Vërej: Vetëm nëse nuk
e keni përcaktuar fushën specifike të
kërkimit, përndryshe lista e rezultateve do të përmbajë referenca se ku
janë të vendosur të gjitha fjalët
kërkuese, si në citate, apo tekste të
plota.
 Për shembull, shkruani sleep AND
walking për të gjetur rezultate, të
cilat i referohen edhe sleep edhe
Pamje nga prezantimi i burimeve elektronike
walking.
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 Si shembull, kërko sleep AND walking OR walking për të
gjetur rezultate, të cilat u referohen fjalëve “sleep” dhe
“walking”, ose fjalës “waking”.
• PËRDORIMI I ORPERATORIT “NOT”: Me qëllim të kufizimit të
kërkimit, ju mund t’i lidhni fjalët së bashku duke e përdorur operatorin
“NOT”. Ky operator do t’ju ndihmojë t’i filtroni temat specifike, të
cilat nuk keni dëshirë t’i përfshini si pjesë të kërkimit tuaj.
 Shkruani: sleep OR walking NOT waking për të gjetur rezultate të cilat i përmbjnë fjalët “sleep”or “walking”por jo
fjalën “waking”.
 Për t’i përcaktuar edhe më tej rezultatet tuaja, shtyp sleep
AND walking AND waking për të bërë që kërkimi juaj të
përfshijë fjalët e lidhura me operatorin “AND”.
Vendosja e fjalëve së bashku duke i përdorur kllapat
Kllapat, po ashtu, mund të përdoren për ta kontrolluar kërkimmin tuaj. Pa kllapa
kërkimi ekzekutohet nga e majta në të djathtë. Fjalët e mbyllura në kllapa kërkohen më së pari nga sistemi. Pse është kjo e rëndësishme? Kllapat bëjnë që ju ta kontrolloni dhe përcaktoni mënyrën e kërkimit që do ta bëni. Fraza në të majtë në kllapa kërkohet e para; pastaj duke u bazuar në ato rezultate, kërkohet fraza e dytë në
kllapa nga sistemi.

të EBSCO-s

• PËRDORIMI I OPERATORIT
“OR”: Me qëllim të zgjërimit të
kërkimit tuaj, ju mund t’i lidhni
fjalët së bashku duke përdorur operatorin “OR”. Me përdorimin e
operatorit “OR” për të lidhur fjalët
së bashku ju mund të gjeni dokumente në shumë tema. Fjalët e lidhura me këtë operator kërkohen në
mënyrë të njëkohësishme dhe të
pavarura nga njëra-tjetra nga sistemi

1.Kërkim i përgjithësuar: dog or cat and show or parade
2.Kërkim i përqendruar: (dog or cat) and (show or parade)
Në shembullin e parë, kërkimi do të nxjerr gjithçka që ka të bëjë me shfaqjet
e qenjëve dhe maceve (dog or cat shows) dhe po ashtu gjithçka me paradat,
pa marrë parsysh nëse rezultatet kanë të bëjnë me qentë apo macet.
Në shembullin e dytë, ne i kemi përdorur kllapat për të kontrolluar kërkimin
tonë për të gjetur vetëm artikujt për shfaqjet dhe paradat që kanë të bëntë me
qentë dhe macet.
Pjesa më e madhe e rezultateve të kërkimit në bazat e të dhënave të EBSCOs mund të printohen
, të ruhen në kompjuter apo disketa
, t’i dërgohen ndonjë shoku me email
, apo të krijihot një folder i veçantë
,
ku do të ruheshin të gjithë artikujt e preferuar.
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Sharon Fawcett,
Biblioteka Presidenciale - SHBA

P r e s i d e n t i a l R e c o r d s : Managing and
Archiving the Records of a Nation
April 23, 2004
Thank you for the opportunity to come to your country. This has been an important week for all of you and for me. I have learned much from you this week, I
can only hope, that I reciprocate by being able to tell you something about our
system of libraries for presidents in the U.S. and what we think are its multiple
benefits to scholarship, public policy, education, and a more complete understanding of our democracy. I also hope to be able to tell you what I think you
can learn from our system of presidential libraries as you move toward status.

When you invite an archivist to speak, we must start with a little
history, of course.
George Washington, our first President, did more than establish the tradition of
limiting a President to two terms, which continued as an American tradition
until broken by Franklin Roosevelt. After Roosevelt, the Constitution was
amended to prevent future Presidents from running for a third term. More significantly for archives, Washington also packed his records into trunks and
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carted them from our first capital, New York City to Mount Vernon, his home
on the Potomac. The young democratic nation, though it valued records, had
not yet learned the importance of preserving records in a public archives accessible to its citizens. Our early founding fathers knew they were establishing a
new kind of government and did much to document its formation by keeping
diaries, journals, proceedings, and documents. Eventually, these great historical
documents ended up in private libraries, manuscript societies, state (with a
small s) archives, and the Library of Congress. The Library of Congress is our
national library. Our nation did not establish a National Archives for the federal
government records until nearly a century and a half after George Washington
went back to Mount Vernon.
Already, I can see from your recently passed law on archives in Kosovo that
you understand the importance of records and archives in documenting the history of a nation and the rights of individuals within that nation. The government should be responsible for documenting and preserving the record of its
actions and should be held accountable by its citizens. Without access to
records, citizens cannot determine for themselves the validity of government
action. This is true at all levels of government, not just the presidential and
prime ministerial level. Interestingly, your law legislates the retention of
archives by non-governmental entities. In the U.S. our laws require the retention of certain types of records which document legal requirements in contracts,
in support of tax filings, documenting employment, etc. Whether or not a nongovernmental entity retains an historical archives is wholly the decision of the
NGO. I would suggest to you this requirement may be too broadly written in
your law and may inhibit future investments in your country.
Even with the establishment of our National Archives in 1934, I regret to say
the tradition of private ownership of presidential records continued. Presidential records were sold, burned, and dispersed. Fortunately many of our presidents followed Thomas Jefferson's example and donated their papers to the
Library of Congress. Motivated by both a conscience for history and severe
financial difficulties managing his Monticello home and plantation, Jefferson,
the author of our Declaration of Independence, sold his library and papers
because he needed the money. Twenty-three of our Presidents donated their
materials to the Library of Congress, most without collecting any money for
them. Many though were sealed for prolonged periods of time. The papers of
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Abraham Lincoln, one of our most famous and revered presidents, were not
opened until the 1950s, more than ninety years after his death.

thousands of visitors a year, the Roosevelt Library became the model for the
presidential library system, which soon began to grow.

In the 1930s the Executive Department of government and the Office of the
President experienced exponential growth as the administration addressed overcoming the depression and moved into World War II. This helped to lead to the
establishment of the National Archives. As he began his third term as President,
Franklin D. Roosevelt realized he would not be leaving office with a few trunks
of records. Roosevelt envisioned holding his entire collection of papers
together: his personal letters, his career in government before becoming President, and most importantly, his vast collection of presidential materials. Roosevelt was also an inveterate collector of coins, ship models, specimens, and had
over his career been given many beautiful gifts. No existing library could house
such a vast collection. Roosevelt wanted to ensure the preservation and access
to his records. He knew instinctively they should be kept together and somewhat worried that his children would be tempted to sell them if he made no provisions.
Franklin D. Roosevelt's solution was to propose creating a
Presidential Library that would be a part of a new institution whose growth he
had shepherded - the National Archives. He would donate land near his home
in Hyde Park, NY, and arrange to build the library with private funding. He then
proposed to give the library and his papers to the National Archives. On June
30, 1941, as the war in Europe threatened democracy, Roosevelt dedicated his
library at Hyde Park. His words of dedication remain important today.
To bring together the records of the past and to house them in buildings where
they will be preserved for the use of men and women in the future, a Nation
must believe in three things.
It must believe in the past.
It must believe in the future.
It must, above all, believe in the capacity of its own people so to learn
from the past that they can gain judgment in creating their own future.

President Truman, deploring the loss of presidential papers in the past, stated
"such destruction should never again be permitted…because the truth behind a
President's actions can be found only in his official papers, and every Presidential paper is official." Originally, Truman considered depositing his papers at
the National Archives, in Washington, DC, but by 1950, he decided on a presidential library in his hometown of Independence, Missouri. Truman strongly
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I believe Roosevelt's words very much apply to your situation in Kosovo. You
must learn from your past so you can create a future that is better for all people
or your future will be the same as your past.
In the services it provided for its researchers, its extensive collection of Roosevelt materials, and the incorporation of a museum experience for hundreds of
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felt that presidential libraries were not to be monuments to a president but centers for the study of the presidency. The Truman Institute, established to build
and support the library, has a long history of sponsoring intellectual exchanges
through conferences and the Truman Grants program for the study of the presidency.
Dwight D. Eisenhower's clear support of the development of a library at the site
of the already established Eisenhower Museum in Abilene, Kansas prompted
Congress to pass The Presidential Libraries Act of 1955. The legislation had
full bipartisan support and was hailed by scholars and educators. This Act pro-
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vided continuing legal authority for the government to accept the gift of a Presidential Library.

ity of records to student populations and the ability to better understand the
president by spending time in the place where each spent their formative years.

President Hoover had originally given his papers to Stanford, but responded
favorably to a request of a citizens committee from his hometown for the development of a library in West Branch, IA. His library became the third added to
the system in 1962. The Eisenhower Library was also opened in 1962 and a
pattern, which has remained unbroken, was established. A president, usually
through a private foundation, raises money to build a library and then turns the
completed library over to the National Archives.

In 1986 Congress responding to criticism that libraries were too large and monumental passed various amendments to the Presidential Libraries Act to reduce
the costs of operating Presidential libraries. These amendments require that an
endowment equal to 20% of the cost of the building be transferred to the government at the time the Library is turned over to the government. Libraries
larger than 70,000 sq. ft. are to be accompanied by an endowment that increases
geometrically in accordance with the size of the building. The Act also required
the Archivist to promulgate architectural and design standards for the preservation of materials and the inclusion of adequate research facilities. The Bush
Library is the first Library required to have an endowment. On the day the
Bush Library was dedicated, the Bush Foundation presented a check for $4.4
million to the National Archives Trust Fund. The Clinton Foundation will
establish a $7.2 million endowment for operating the Library. I should be clear
here that the interest on these endowments pays only a small part of the cost of
operating each library. Operating costs for libraries generally run between $3
and $4 million per year. The endowments generate only a few hundred thousand dollars in revenue depending on interest rates which have been very low
lately. A serious concern faced by those planning new libraries is the failure of
the amendments to distinguish the differences in archival storage requirements
for a one-term versus a two-term President. There is little room for growth of
collections in the new Clinton Presidential Library since it must house the
largest collection ever of Presidential materials, about 70,000 cubic feet.
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Over time, however, the venue for a Presidential Library shifted from the President's hometown, to larger metropolitan areas or a university campus. President
Lyndon B. Johnson wanted his library to be part of the vibrant academic life of
a university setting and envisioned students doing research and preparing for a
life in public service. These new venues often mean three and even four way
partnerships, as the National Archives, the library foundation, the university,
and the local community come together to build a presidential center. The Presidential Libraries Act of 1955 presciently enabled this by authorizing the government to enter into agreements with any State or political subdivision,
universities and institutions of higher learning, institute or foundation for the
purposes of utilizing land, buildings, and equipment for a Presidential Archival
Depository. The John F. Kennedy Library is adjacent to the University of Massachusetts; the Lyndon B. Johnson Library and Museum is on the University of
Texas at Austin campus; the Gerald Ford Library is at the University of Michigan; the Jimmy Carter Library is on the campus of Emory University; the
George Bush Library is part of Texas A & M University; and the William Jefferson Clinton Library which will be dedicated this November will be affiliated
with the University of Arkansas at Little Rock.
I understand President Clinton received an honorary degree from the University
last September. That degree will be deposited in the Library where the documents about the actions taken by the Administration in Kosovo are housed.
Critics of Presidential libraries decry the disbursement of presidential materials
in many different locations beyond Washington and complain the libraries are
too monumental. Supporters of the system of libraries, laud the wide-availabil-
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Before the Federal government may accept and operate a
Presidential Library, the
Archivist of the United States must submit a written report to Congress. prior to
accepting a library summarizing details about the building and certifying that it
meets standards set by the National Archives, a description of the historical
materials to be deposited in the libraries, a statement of the cost of the building
and the amount to be deposited in an endowment, and an estimate of the annual
operating cost. Fortunately, despite the fact that Presidents can be controversial
and that a different party may control the Congress, Congress has always pas-
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sively accepted each new Library. Three factors are important here. The law
establishing Presidential Libraries, requires only a report be sent to Congress to
lie before Congress for 60 days of continuous session, thus a vote is not needed
and partisan bickering is avoided. Second, many in Congress aspire to the Presidency and hope one day to have their own Presidential Library. And third,
those of us who administer these libraries and the government employees who
work in the libraries help ensure that all views are represented in our programs
and presentations and that all are welcome to research in the records.

seized the Nixon presidential materials and gave the National Archives and
Records Service, now NARA, legal custody and control over them.

90

I want to now return to our earlier discussion of private ownership of Presidential
materials and how we moved to public ownership of these records.
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Historians, journalists, and Congress raised serious questions about the ownership of Presidential materials suggesting instead they be treated as government
records. PRMPA had established the National Study Commission on Records
and Documents of Federal Officials to explore topics of ownership, control, disposition, and preservation of historic materials. The report of the Commission,
completed in March 1977, made two basic recommendations:
1. All documentary materials received or made by Federal Officials in discharge
of their official duties should be considered the property of the United States.

As I said earlier, throughout the 18th, 19th, and well into the 20th century, no
one questioned the private ownership of Presidential papers by the President.
Former Presidents could donate them to a library or archives, or not, as they
saw fit. Fortunately, many presidential papers were donated and are available
for historical research today. On the other hand, many were accidentally or purposely destroyed. Biographers of George Washington snipped out pages of
Washington's diaries. Chester Arthur burned his papers. Former Presidents and
their families exercised considerable discretion in what they donated resulting
in selective donation and selective destruction. One very powerful reason the
National Archives wanted libraries built and given to the National Archives was
that this donation of a library meant the National Archives would also receive
the President's papers. In its time this system of donation worked very well.
While there was nothing mandatory in the legislation for presidential libraries
requiring that presidents systematically preserve their presidential papers, the
legislation assured a president who donated his materials to the National
Archives that the integrity of his papers would be preserved. The papers would
be cared for by a professional archival staff and made available to all as historical records.

And to soften the end of privatization --

The handling of presidential materials changed dramatically with President
Nixon's resignation in 1974. As the famous Nixon Watergate tapes were being
packed to take to a private repository, Congress, fearing Nixon would destroy
the tapes, enacted the Presidential Recordings and Materials Preservation Act
(PRMPA) to ensure that no evidence in President Nixon's papers, tapes, or other
historical material relating to Watergate would be destroyed. The PRMPA

Government archivists and curators then preserve, process, and provide access
to the presidential materials in their care. The process for providing access to
donated historical materials and the process for providing access to presidential
records vary somewhat in implementation because of the statutory and regulatory requirements. However, the mission of the government staff in each

2. Federal Officials should be given the prerogative to control access to their
materials up to 15 years after the end of their federal service.
In 1978, Congress acted on the report and passed the Presidential Records Act.
This Act created and defined a new category of records distinguished from other
records of the government. These are known as Presidential records and the Act
established the terms of access to these records. The Act clearly established that
these records are owned by the United States. After conclusion of a president's
tenure, the custody of presidential records is transferred to the Archivist of the
United States. This actual transfer of records is a very hectic time in the life of
presidential archivists. We have no sleep between the election in early November and the inauguration of the new President on January 20th. We must move
every paper, every electronic record, every photograph, film, or video, and
every gift to the President to a location somewhere in the country where the
new library will be established. We use military planes. It took 5 very large
cargo planes to move Bill Clinton's records to Little Rock, Arkansas.
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Library is the same - to preserve and process the materials and provide access as
fully and promptly as the law or deed and resources permit.

among the most important research sites in the United States." In the same article, Page Miller, former director of the National Coordinating Committee for
the Promotion of History, is quoted saying, "All you have to do is check the
footnotes of major prize-winning books and monographs dealing with presidents and you'll see they all reference presidential libraries." Anna Nelson, a
long-time user of archives, has found that "in all these presidential libraries the
archivists are splendid," a view widely shared by professionals who use the
libraries.
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The Presidential Records Act preserved many of the President's rights to restrict
records but limited those rights over time. During the Presidency, the President
has complete legal control over his records and may limit access for up to 12
years after leaving office. After twelve years the President may no longer close
records of confidential advice without establishing a claim of Executive Privilege that must also be upheld by the President currently in office. To give you
an example of this, when Ronald Reagan had been out of office for 12 years,
more than 73,000 pages of confidential materials were no longer subject to the
confidentiality restrictions. For the first time since the passage of the Presidential Records Act, a former President could no longer assert this kind of restriction. This was of great concern to President Reagan's legal representatives and
to President George W. Bush. However, in the end, after two years of deliberations over these documents President Reagan and President Bush asserted Executive Privilege on only 14 documents. In this the Archives played an active role
by advocating for open access to records and the full availability of the historical record.
Besides large collections of papers and records of the President and others associated with him, each presidential library also houses various artifacts and gifts
given to the President. The latter include Head of State gifts under The Foreign
Gifts and Decorations Act and gifts received by the President from private citizens and accepted by him for eventual deposit in his presidential library. Each
library contains impressive displays of gifts to the Presidents from foreign heads
of state. Under our laws, the President cannot personally retain these gifts for
personal use but may accept them for deposit in his presidential library. This
way they are really gifts to the American people.
Many historians, educators, and other users have offered their testimonials on
the value of presidential libraries and the dedicated staff that preserve, process,
and assist them in using the materials. Countless forwards to well-known historical works over the past fifty years refer to the importance of these materials
for exploring and understanding historical themes and issues of our time. In a
recent Washington Times article (2/28/00), the reporter noted that "As far as
scholars, educators and the U.S. government are concerned, the libraries are
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The materials in presidential libraries are among this Nation's most important
documents. Presidential records are often open for research long before the
records of other departments and agencies of government are even transferred to
the National Archives. Political scientists study the processes used by Presidents to govern and make recommendations to new Presidents on what works
and does not work. Economists study the impact of presidential decisions on
economic indicators and project what will happen in the future. The media
searches for examples from our past to inform the public about current events.
Hundreds of thousands of children visit libraries each year to learn about how
President's make decisions, how laws are passed, how wars were fought, how
our civil rights have been ensured, and how people lived before they were born.
And over a million visitors each year view the human drama of the presidency
through the power of objects and documents displayed in the libraries.
Presidents have a vision for their libraries that goes beyond building a bricks
and mortar building and caring for their records. This may be providing a premier institution to support educational institutions at all levels or promoting
public service or providing forums for the exploration of the important issues of
our day. Whatever their larger vision has been, former Presidents and their families know that a lively, exciting institution that draws a large visitorship from
their community and from the nation, and an institution that provides an informative program of exhibits, public, and educational events must have an active
and generous private foundation to provide additional funds. The government
cannot be expected to provide appropriated funds to each presidential library for
these broader purposes beyond the care of the collections. The library foundations once established to build the libraries have evolved to meet these needs.
The contributions of these support organizations to the libraries spell the differ-
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ence between static repositories and lively, vital centers of scholarship and service to the public.

archivists, archives specialists, curators, registrars, librarians, facility managers,
education specialists, technicians, and clerks. The Trust Fund income of each
library derived from admissions and sales of museum store items and reproductions provides for the salaries admission clerks, exhibit specialists, audiovisual
specialists, visitor services staff, and volunteer coordinators. The endowment
now required of newer libraries is invested in that Library's Trust Fund.
In summary, the libraries and their support organizations have demonstrated a
commitment to public service and have displayed an entrepreneurial willingness
to rely upon financial sources other than the American taxpayer. This successful public-private partnership has succeeded for over 60 years and 12 presidential administrations.
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In 1973, James B. Rhoads, then Archivist of the United States, told an education
symposium at the Lyndon Baines Johnson Library, "Presidential libraries would
be fulfilling their purpose if they did nothing more than preserve and provide
access to the papers they contain…but their charters are broad and their possibilities for service are unlimited." However broad their charters may be, the
libraries face limitations imposed by financial reality. Taxpayers are under no
obligation to fund a temporary exhibit on the Civil War, a conference on civil
rights, or educational efforts aimed at high school students, admirable and useful as these undeniably are to the public. These efforts are funded by the
libraries' support organizations and can constitute as much as one-third of the
support in those libraries with highly active public and outreach programs. The
American presidential library system has today with the help of strong publicprivate partnerships evolved to meet not just the needs of scholars of the presidency but now works to educate our young people on the responsibilities of
citizenship. These include the responsibility to be informed and to vote. Many
of our libraries now contain or plan to have "classrooms for democracy", where
school-age children role-play critical decision processes - such as Harry Truman's decision to desegregate the armed forces. Our libraries work closely with
local school districts to develop learning packages that enhance local and state
curriculum standards. We provide teaching and learning packages for teachers
and students on our websites and will soon have multi-library teaching materials
available on topics such as health care, civil rights, Vietnam, the Cold War, and
life in the White House. One of our libraries is developing a partnership with a
major web search engine to digitize their entire holdings. Someday, in your
lifetime and mine, all of the important records in all of our presidential libraries
will be available on the web to citizens of all countries. My hope is that this
example of open records will lead to more openness in government around the
world.
Directly appropriated funds pay for activities mandated by law as part of
NARA's mission. These include appraisal, accessioning, processing, and preserving of materials held in the libraries, as well as the promotion of their usage
by researchers. NARA must also provide for security, facility maintenance, and
environmental and safety controls. NARA pays salaries for administrators,
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Where should you go from here? As I said earlier, you have begun well with a
clear recognition of the importance of records in affirming a democracy and
documenting the actions of government. You could go further by establishing a
clear path of access to records which are the essential evidence of government
action and citizenship rights. In your present law, records are restricted for
thirty years. Archivists, librarians, historians, and citizens should make known
the need for freedom of information. In the U.S., anyone can request information from the government or information from records not open in the Archives
by filing a "Freedom of Information Act" (FOIA) request. Filing a FOIA does
not guarantee you will get all of the information you ask for. There are legitimate reasons for government to continue to withhold information. However,
the government is obligated to look for the information and to make it available
to you or explain why it must continue to be withheld. In this way citizens in
the U. S. have held our government accountable and have established their own
rights to government actions. Through FOIA, historians and journalists have
for example been better able to document our countries Middle East policy,
individuals have discovered evidence to support claims for compensation from
asbestos exposure, and families have learned what the government has known
about what happened to their loved ones who died or disappeared in foreign
countries.
Next I think it is important to establish training programs and to develop training materials to educate record creators about their responsibility to preserve
records. Before a new President is inaugurated in the U.S., records managers
and archivists meet with the President's staff to provide briefings on the require-

96

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

ments of the law and their responsibilities for documenting their actions. We
also work closely with the file managers to develop appropriate record-keeping
systems, whether electronic or paper-based. We provide training materials and
briefings to new managers in government and send Archives staff on regular
visits to agencies to advise on better methods for maintaining records and transferring them to the Archives. I realize it will take time for you to do this, but
just as the Library now has a strategic plan for developing collections, the
Archives must next develop a strategic plan for developing the resources needed
for the management and preservation of records in all formats. I would encourage you to retain all records in a central repository here in Prishtina for your
national records, rather than scattering Presidential or other important records
throughout the country. The private resources used in the U.S. to build and sustain libraries would be better used if you can raise them to improve the physical
plants and develop educational programs within existing institutions.
You can also learn from our work at the National Archives to support all points
of view through the historical record. I admit to you that Republicans and
Democrats are not as far apart as Albanians and Serbs but they are no less passionate about their point of view than are all of you. Expurgating the record or
collecting records that represent only one view is a disservice to all citizens,
those who are in the records and those who are not. Not every record created
should be preserved. Decisions to dispose of records should be based on
whether or not they continue to have administrative, evidential, or historical
value. Records protect the rights of all citizens and without a complete record
you will not have a democracy. If the facts in the records are not true, other
records will show the discrepancies. While each of you remains free to understand history from your point of view, the complete record enables others to be
a part of the history also. And that's what each of us want - our place in the
world, documented and understood by others. I fervently hope that those
records that have disappeared during the Milosevech era can be found and
restored to your library and your archives, but if not, at least from this time forward you as librarians and archivists will, I know, care justly for the history of
your country and all the citizens who live here. May you all live your lives in
peace. Thank you very much for your warm welcome and for sharing your time
with me this week.

Vehbi Miftari,
ndimësdrejtor i BKUK-së

“Biblioletra”, mundësi për qasje
të lirë në informata
1.
Biblioletra është kompozitë të cilën këshilli redaktues e zgjodhi për të shenjuar
një lidhje të brendshme, borhesiane, ndërmjet Librit e Bibliotekës, ndërmjet
shpirtit e formës. Biblioletra, si nocion përfaqëson, prandaj, një trashëgimi të
shkruar e një koncept për mbledhjen e ruajtjen e prodhimtarisë shpirtërore. E
meqë, kjo kompozitë del në krye të një reviste që përfaqëson një bibliotekë kombëtare, roli i së cilës është mbledhja dhe ruajtja e kësaj trashëgimie, ajo nënkupton edhe një dimension kulturor, lirinë, lirinë e qasjes në informata. Biblioletra,
prandaj, u quajt përfaqësuese e një vetëdijeje për Librin, njësoj siç është edhe
vetëdije për ruajtjen dhe shfrytëzimin e tij.

2.
Në fillim të shekullit XXI, opinioni bibliotekar, thuajse përnjëherësh, nga
kërkues i së drejtës për qasje të lirë në informata dhe në lirinë e shprehjes, po
transformohej në realizues të saj, ndërkohë që një erë e teknologjive të reja
informatike po depërtonte furishëm nëpër bibliotekat e Evropës. Para kësaj sfide,
përmirësimi i shërbimeve dhe ofrimi i shërbimeve cilësore për përdoruesit po
çmohej si parim krucial për administrim të mirë. Përfaqësimi i aktiviteteve që
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kanë të bëjnë me mledhjen dhe ruajtjen e e pasurisë shpirtërore dhe trashëgimisë
së shkruar, duke synuar aplikimin e teknologjive të reja informatike, u shndërruan në synime të redaksisë së revistës.

dorueve të saj.
Krijimi i opinionit bibliotekar përmes ofrimit të materialeve që nënkuptojnë
detyrat dhe përgjegjësitë e stafit bibliotkar, afirmimi i kulturës shpirtërore dhe i
metodave për ruajtjen dhe mirëmbajtjn e saj, përparimi i shërbimeve përmes
ofrimit të modeleve bashkëkohore e sidomos ofrimi i informatave të vazhdueshme për aplikueshmërinë e teknologjive të reja informatike në bibliotekari,
janë synime të vazhdueshme të revistës.
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3.
Numri i parë i revistës Biblioletra doli në mars të vitit 2004. Opinioni bibliotekar
në Kosovë e çmoi si portë të re për komunikime globale në fushë të bibliotekarisë. Dikush e quajti përmbushje të një zbrazëtie shpirtërore e profesionale në Kosovë. Ne vetë e pamë veçse si përmbushje të një detyrimi elementar
karshi opinionit bibliotekar. Pati edhe kolegë që e panë me dyshim kapacitetin e
redaksisë, revistën, konceptin… Ne u jemi mirënjohës, sidomos këtyre të fundit,
sepse vazhdimisht na e rikujtuan përgjegjësinë që nënkupton nxjerrja e një
reviste në një institucion kombëtar si BKUK-ja. Konica, dikur, e çmonte guximin
e atyre që donin “të nxirrnin gazetë” në një ambient moralizues…
Kushedi, ajo që është esenciale për një kohë, mund të jetë krejtësisht relative për
një kohë tjetër.

4.
Vlerësimi qe kurajues: BKUK
po e ndryshonte kursin
(Oberembt), ndërkohë që po krijonte mbështetje për studimet në
Kosovë (McClellen). Hapësira
për teknologjitë e reja, ruajtja
dhe mirëmbajtja e dokumenteve
të rëndësishme për trashëgiminë
kulturore të kosovarëve, përmirësimi i shërbimeve dhe krijimi i parakushteve për përdoruesit që t’i realizojnë të drejtat e
tyre elementare, janë detyrime të
BKUKsë. Biblioletra synon që
komunitetit bibliotekar në
Kosovë, stafit të bibliotekave e,
sidomos, përdoruesve të saj, t’ua
përkujtojë detyrimet që një bibliotekë kombëtare ka para për-
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5.
Biblioletra është rezultat i angazhimit të vazhdueshëm të punonjësve të BKUKsë për përparimin e shërbimeve. Ajo është fryt i bashkëpunimit të BKUK-së me
institucionet publike në Kosovë dhe i përpjekjes për krijimin e mundësive për
qasje të lirë në informata. Miqtë, Zyra Amerikane, para se gjithash, e kurajuan
daljen e saj. Ne çmojmë angazhimin e tyre.

Java e bibliotekës në Kosovë
Prof. Dr. Anton Nikë Berisha

Rëndësia dhe aktualiteti i veprës së
Anton Harapit
Vendimi i Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare për të promovuar kompletin
e veprës së Atë Anton Harapit meriton një nderim të veçantë.
Çështja e parë që e arsyeton një mendim të këtillë lidhet me të dhënën se Atë Anton
Harapi (1888 - 1946) është njëri nga njerëzit më të shquar të kombit tonë të qindvjetshit njëzet: dijetar i madh fushash të ndryshme, sidomos i teologjisë dhe i filozofisë, shkrimtar i rrallë, edukator rinie, kryeredaktor i revistës "Hylli i Dritës",
përkthyes, anëtar i Këshillit të Lartë të Regjencës dhe bashkë me Gjeçovin dhe
Fishtën bënte treshin kryesor françeskan. Harapi ishte njeri me një dije të gjerë, si
thoshte Koliqi "Nji ndër njerez mâ të kulturuem të Shqipnís" ose si shprehet Aurel
Plasari: mbas vdekjes së Fishtës (1940), të Konicës (1943) dhe mërgimit të Nolit,
Anton Harapi përfaqësonte personalitetin më të madh në Shqipëri.
Çështja e dytë pse ky promovim nga ana e Bibliotekës sonë meriton nderim të
veçantë është se vepra e këtij autori edhe sot e gjithë ditën ka ruajtur rëndësinë dhe
aktualitetin e saj. Janë të pakta veprat e traditës sonë që mund t'i shërbejnë njeriut
tonë jo vetëm për ta kapërcyer tundimin e pikërishëm të rrjedhës shoqërore, kulturore e politike, por edhe për ta njohur veten si dhe për të bërë përpjekje për të gjetur
një zgjidhje të drejtë për një të sotme më të mbarë e për një të nesërme më të sigurt.
Çështja e tretë, po jo e fundit, ka të bëjë me përligjjen e traditës, me rrënjët - me
atë që është krijuar në të kaluarën e të cilën ne duhet ta bëjmë pjesë të jetës sonë
shpirtërore e kulturore. Pra, me aktin e këtill të promovimit dhe të njohjes së
veprës së Anton Harapit dëshmohet kujdesi ndaj traditës dhe hiqet dorë nga
qëndrimi mohues i saj, që e cilësoi një periudhë gjysmëshekullore të zhvillimit
të botës sonë shqiptare, ku u mënjanuan dhe u mohuan autorë të rëndësishëm:
Skiroi, Fishta, Konica, Haxhiademi, Koliqi e shumë të tjerë.

Atdhetari i rrafshit më të lartë
Atdhetarizmi i Harapit është i rrafshit më të lartë dhe përligjet si në veprimtarinë e tij shoqërore, politike e baritore, po ashtu edhe në veprat letrare dhe në
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artikujt e botuar. Edhe pse ishte një atdhetar i përmasave të këtilla për gati një
gjysmë shekulli, sa zgjati sistemi komunist, ai mbeti i panjohur për lexusin
shqiptar në Shqipëri, në Kosovë dhe në trojet e tjera shqiptare. Shkaku kryesor
për këtë mosnjohje është se pushtetarët komunistë emrin dhe veprën e tij e futën
në listën e zezë, duke e përbuzur e përbaltur në mënyrën më të ulët. Njëri ndër
aktet më të dhimbshëm e më tragjik të kulturës shqiptare gjatë periudhës së përmendur është shpallja e Anton Harapit "tradhtar" e "armik" dhe dënimi (nëpërmjet të ashtuquajturit "gjyq i popullit") me vdekje dhe pushkatimi i tij më 14
shkurt 1946 në rrethinë të Tiranës, duke ia humbur gjurmët edhe varrit! Themi
se është njëri ndër aktet më tragjike për arsye se u shpall "tradhtar" dhe "armik"
dhe u pushkatua një atdhedashës i dorës së parë, njeri që tërë jetën e vet ia kushtoi pikërisht mirëqenies dhe përparimit të shqiptarit dhe të Shqipërisë dhe i cili i
përjetësoi në artin e fjalës virtytet më dalluese të botës që i përkitte. Përcaktimi
patriotik i Harapit u provua në artikujt dhe në veprat e tij relegjioze e letrare,
por edhe në veprimin konkret. Kështu, në fjalën që e mbajti më 14 shkurt 1936
në Shkodër para arkivoleve me trupat e dëshmorëve, Çerçiz Topullit dhe
Mustafa Qullit, tha para turmës së pranishme: "Por para se të niseni, eni këtu, e
mbí këta eshtën, shembllesë ideali, force dhe bashkimi, t'i a shtrîjmë dorën
shoqishojt, Toskë e Gegë, muhamedanë e të krishtênë, e me besën e burravet,
me besën shqiptare, të lidhemi për t'i a mbajtë Shqiptarit të paprekun nji Zot të
vërtetë, nji atdhé të lumtun, për ta bâm Shqipnín e ré, të fortë e të
madhnueshme, të denjë për Skanderbén. T'i diftojmë, po, botës, se Shqiptarët
janë njimend burra; se mund të jemi Toskë e Gegë, muhamedanë e të krishtênë,
e njiheri Shqiptarë të njimendët."
Me marrjen e pushtetit nga ana e komunistëve dhe për shkak të rrezikut që i
kanosej nga ata, disa miq e këshilluan të largohet nga Shqipëria, po ai ishte
këmbëngulës: "Kam punue për Shqipní e ballafaqas. Nuk pres shpërblim, por as
dënimi nuk ka pse më pret. Bashkatdhetarët e dijnë se kurrë s'i tradhtova. Me ta
vuejta, për ta punova, me ta qindrova. Me ta edhe do të vdes." Pra, Harapi gjithë
veprimin e vet jetësor e mbështeti mbi bazën e mendimit që e tha vetë dhe iu
përmbajt: "Çdo ndërtese i vihen themelet në dhé. Edhe në varr, prandaj në
hijshëm duhet të jemi gurët e themelit të njasaj binaje të cilën sot e quajmë
Shqipní".
Duke theksuar punën shumë të rëndësishme të françeskanëve shqiptarë për
mirëqenien e popullit dhe të atdheut, në sallën e gjykimit, në procesin e kurdisur
politik, ku iu shqiptua dënimi me vdekje, Harapi tha botërisht edhe këto fjalë
testament i një njeriu të përvujtë e atdhetarit të jashtëzakonshëm: "Ne qe se me
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u ndigjue ligjevet hyjnore e Atdheut, me edukue rininë kah idealet e nalta të së
Vërtetës e me i nxitë kah e Mira; në qe se me vuejtë për popull e me popull dhe
me luftue për Fé e Atdhé asht punë e dobët e tradhtí, atëbotë jo veç unë, por
mbarë françiskajtë e Shqipnís jemi të dejë për dekë."

qet krye e shprehet në forma të ashpra e të egra. Pra, vepra e tij shenjëzon nevojën
e mësimit nga pësimet dhe ndërgjegjësimin për veprim të arsyeshëm, të ndershëm
e të denjë së pari brenda vetes e pastaj dhe në marrëdhënie me të tjerët.
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Shkrimtar burimor
Një rëndësi të madhe për botën tonë Anton Harapi ka edhe si shkrimtar. Janë të
paktë shkrimtarët e traditës sonë që cilësohen me një mëvetësi shqyrtimi dhe
gjuhe siç ngjet në veprat e këtij autori. Për këtë dëshojmë "Andrra e Prêtashit"
dhe "Valë mbi valë", që kanë një vlerë e rëndësi të shumfishtë, ndërsa fati i
dorëshkrimit të tij "Karagega", për të
Kompleti i veprave të
cilin Atë Viktor Volaj ka thënë se është
Anton Harapit
kryevepra e tij, ende nuk dihet. Dhashtë
Zoti që të gjindet dhe të bëhet pjesë e
pasurisë sonë shpirtërore e artistike.
Në dy veprat e përmendura, sidomos në
romanin "Andra e Prêtashit", Anton
Harapi shqiptoi botën shqiptare në disa
rrafshe e aspekte; hedhi dritë mbi çështje
të rëndësishme të mendësisë së njeriut
tonë në fillim të këtij shekulli, që njëherit
rrezatojnë elemente të diakronisë dhe të
sinkronisë gjithëshqiptare. Vepra jep
shembuj të denjë të burrnisë, të bujarisë,
të mikpritjes, të besës e të urtisë së malësorit, të gatishmërisë për t'u flijuar për
nderin e familjes, të fisit e të atdheut, po edhe shqipton veset dhe të keqen që ata i
sjellin vetes dhe botës që i përkasin. Vepra cyt, me një natyrshmëri të rrallë, në të
njëjtën kohë të merresh, ta nderosh e ta njohësh më shumë e më thellë vetveten
dhe njeriun tënd, t'i kultivosh ato cilësi e virtyte që shqiptarin e kanë dalluar nga të
tjerët dhe e kanë bërë të jetë i nderuar dhe krenar, po njëherit të "therë" e të rëndon
në ndërgjegje, për ta kuptuar domosdonë e lirimit nga e keqja dhe nga veset, heqjen dorë nga sjellje e veprime të tilla të dëmshme për veten e për kombin. Me fjalë
të tjera, vepra e tij letrare aq sa të motivon në ripërtrirjen dhe kultivimin e cilësive
pozitive të qenësisë shqiptare, që nuk i vjetron koha, po me aq forcë e ngulm sugjeron nevojën e frenimit të destruktivitetit që individi e ka brenda tij e që herë herë
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Vëzhgues i thellë i botës sonë
Dijen sa të gjerë e të thellë Harapi e dëshmoi edhe në një varg punimesh të
botuara në revista të ndryshme, sidomos në "Hyllin e Dritës", të cilën e pati
themeluar Fishta më 1913, e kryeredaktor i së cilës për disa vjet ishte edhe
Harapi. Ato u përkasin fushave të ndryshme si teologjisë, filozofisë, sociologjisë, kulturës, arsimit. Ai mori në vëzhgim ato dukuri që kishin rëndësi
parësore për botën shqiptare, që përcaktonin jetën në rrjedhën e përditshme.
Duke i lexuar me vëmendje punimet e tij të fushave të ndryshme, e ke vështirë
të thuash se ku ishte më i rëndësishëm: në fushën e atdhetarizmit, të filozofisë,
të teologjisë, të sociologjisë, të arsimit ose të kulturës. Një mëdyshje të këtillë e
kushëton serioziteti i qasjes së çështjeve, thellësia e shqyrtimit, pikëpamjet e
mevetësishme dhe mënyra e shtjellimit. Mjafton të përmend këtu vetëm disa
nga titujt e punimeve të tij: "Ta bâjmë monumentin kombtár: Bashkimin e
shqiptarvet", "Prej kahë do të nisemi e kû do të kapemi!", "Shka pret atmja prej
studentave universitarë", "Rrymët e jetës shqyptare", "Çka na dán - çka na
bashkon?", "Rândsija e besës te shqyptarët", "Popull me nji shpirt, me nji gjuhë
e me nji historí", "Nuk jemi si thonë". Pra, në punimet e veta Harapi shtroi
çështje që bënin boshtin e jetës shqiptare: atdhetarinë, të arsimin, bashkëjetesën
e feve te shqiptarët si dhe theksoi mënyrën e zgjidhjes së tyre. Ai i shtroi dukuritë e tilla për arsye se ato nuk siguronin vetëm mbarësinë e jetës së përditshme
shqiptare, por krijonin edhe bazën për një të nesërme të sigurt. Mënyra se si
Harapi i shtron dhe i arsyeton pikëpamjet e veta në punime, stili i dendur, fjalia
e përpunuar dhe thellësia e mendimit që del prej saj, mund të jenë shembull
edhe për ne sot.

Teolog e filozof me dije të gjerë
Një kontribut të rëndësishëm Harapi e dha në shqyrtimin e problemeve
teologjike e filozofike. Kjo provohet nëpërmjet një varg artikujsh botuar në
revista, sidomos në veprën "Vlerë shpirtërore", e cila ka ruajtur krejtësisht
vlerën e saj edhe sot. Edhe në punimet e kësaj natyre Harapi dëshmon atdhedashurinë e tij të jashtëzakonshme. Koncepti i tij kryesor është se populli
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shqiptar është popull me një shpirt, me një gjuhë dhe me një histori dhe se punë
kryesore e secilit shqiptar ishte njësimi kombtar dhe përligjja e idealit kombëtar.
Në të vërtetë, vepra "Vlerë shpirtërore" përfshin ligjëratat, që Harapi i kishte
mbajtur para intelektualëve të Korçës. Nëpërmjet tyre ai hodhi dritë në qenësinë
e krishterimit edhe për botën shqiptare dhe se atdhetarizmi është një ndër idealet
e krishterimit.
Duke folur për këtë vepër të Harapit Z. T. Pika shkruan ndër të tjera: "...Me sa
kam leçitur une, me sa di dhe kuptoj une, nuk më ësht dhenë të degjoj, të leçis a
të perfytyroj një mbrojtje të krishterimit dhe ca më teper në lidhje me shqipëtarizmin, më eloquent, me llogjikë dhe me bashkëbindesë se kto konferenca madhështore dhe plot thelp. Kjo pandeme nuk ësht vetëm e imja, po ësht dhe
pandemja e atyreve me të kuptuarve nga Shqipëtarët" (shif recensionin në
Hyllin e Dritës, XII, 1936, 416 417).
Me një fjalë, vepra e Anton Harapit na është e nevojshme për shumçka edhe sot
për pasurimin e botës sonë.
Kozencë, prill 2004

Sylejman Pireva, drejtor
i Bibliotekës Ndërkomunale “Hivzi Sylejmani” në Prishtinë

Takim me krijuesit e rinj

Anton Nikë Berisha
Është kjo hera e dytë me radhë që në vazhdën e aktiviteteve të “Javës së Bibliotekës në Kosovë”, biblioteka ndërkomunale “Hivzi Sulejmani” organizon
kësi takimi me krijuesit e rinj, të paraprirë më parë përmes shpalljes së konkursit letrar, më saktë më 26 shkurt, të cilin, shpresojmë, ta bëjmë tradicional. Dhe
aq më mirë, kur kjo po ndodh pikërisht në njëvjetorin e formimit të KLRB.
E kuptoj që dikujt t’i duket e pazakonshme që një bibliotekë të kujtohet të merret edhe me këtë formë të aktivitetit, por ne këtë nuk e bëmë rastsisht e pa menduar dhe as për pozë a diçka tjetër, por këtë e kemi bërë, po e bëjmë dhe do të
përpiqemi ta bëjmë për katër arsye:
se bibliotekës si institucion i kulturës, i edukimit dhe arsimimit, si shpi e librit
që rrezaton dije, përveç disa aktiviteteve të kufizuara, i ka hije dhe i shkon edhe
kjo që po bëjmë ne,
se krijuesit e rinj dhe me talent të kryeqytetit, që mund të jenë të shumtë, si
nxënës, studentë dhe të rinj të tjerë, kanë nevojë për një përkrahje më të madhe,
më të sinqertë dhe më të fortë, veçmas në këta vjet kur po ndodhin lëkundje në
shoqërinë tonë, akoma larg për të qenë e konsoliduar dhe e institucionalizuar, në
shumë asociacione, qoftë edhe në vetë Lidhjen e Shkrimtarëve të Kosovës!
se shpallja e konkursit letrar, duke qenë shpërblyes, qoftë edhe me çmime modeste, do të ndikojë në motivimin, në nxitjen dhe në përkushtimin më me pasion
të krijuesve ndaj krijimtarisë letrare, dhe
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poqe se kjo bibliotekë arrin që nga ky brez të jepë qoftë edhe një emër të vetëm
që do të përmendet në letërsinë tonë, kujtoj se mundi nuk do të ketë shkuar kot
dhe ky investim do të jetë shpaguar.

ndjerë i lumtur kur kanë pranuar kërkesën time për të qenë anëtarë jurie dhe
kam besim të plotë në punën e tyre rreth vlerësimit të poezive tuaja, duke marrë
për bazë dhe respektuar vetëm vlerat artistike që ju keni ofruar.
E nderuara juri, tani ju e keni fjalën.
Ju falënderoj për vemendje!
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Të nderuar admirues të artit të letërsisë,
Para se të vendosnim për të shpallur konkursin letrar për poezi këtu e një vit më
parë, në mendje kishim edhe dy qëllime të tjera: që përmes krijuesve të paraqitur në konkurs, të formonim Klubin e Letrarëve të Rinj të bibliotekës dhe dy,
krijuesve më të dalluar, t’ua mundësonim botimin e punimeve të tyre, qoftë në
formë të një përmbledhjeje të përbashkët, qoftë botimin individual të
dorëshkrimeve të autorëve. Sado që ky synim në fillim na dukej hiç i lehtë për
t’u arritur, fatlumnisht puna na shkoi mbarë dhe më mirë seç e pritnim. Vetëm
pak muaj pas formimit të KLRB arritëm ta botojmë përmbledhjen e parë me
poezi “Ta dëgjoj jetën” të 30 poetëve-anëtarë të Klubit, nën redaktimin e
shkrimtarit të mirënjohur, Agim Gjokova. Pa kaluar as tre muaj, ia dolëm ta
botojmë librin tjetër me poezi “Në syprinë të shpresës” të poetes së re, Donjeta
Gashi, që për recenzuese kishte poeten e njohur, Qibrije Demirin dhe për redaktor Veli Veliun, ndërsa kur tani po festojmë njëvjetorin e themelimit të këtij
klubi, sapo na mbërrijti botimi i tretë i poetit të ri-Kastriot Berishës, student, me
titull “Sy vjeshte”, anëtar poashtu i KLRB, që doli sot nga shtypi.
Por ajo që e spikat edhe më shumë dhe e bën të njohur emrin e kësaj Biblioteke,
kurse neve punonjësve të saj të lumtur, padyshim është dalja e saj në skenë si
shpi botuese, sepse po ua përkujtoj, librat që i zumë në gojë, i botoi vetë kjo
bibliotekë, diçka që nuk ka ndodhur më parë në bibliotekat tona publike.
Shpresojmë të jemi vetëm në fillim të punës sonë në këtë plan.
Zonja dhe zotërinj,
Në mesin tonë sot qëndrojnë më se 40 krijues me 66 poezi të paraqitur në
konkursin letrar të shpallur nga biblioteka. Ata presin me padurim fjalën e jurisë
për të shpallur emrat e fituesve të shpërblyer, sipas kushteve të shtruara në
konkurs. Ne me qëllim nuk kemi dashur që deri në këtë çast t’i publikojmë
emrat e kësaj jurie, e që besoj se shumica prej jush i njihni mirë. Janë këta emra
të njohur të krijimtarisë letrare: prof. Dr. Agim Vinca, shkrimtar, publicist dhe
ligjërues në Univerzitetin e Prishtinës, Ragip Sylaj-poet dhe publicist dhe mr.
Hysen Matoshi-krijues dhe hulumtues i pavarur në Institutin Albanologjik. Jam
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Veli Veliu, shkrimtar

Roli dhe rëndësia e konkursit
në jetën letrare
Institucioni i konkursit letrar publik, i karakterit të hapur me emër e mbiemër të
autorit apo i karakterit anonim i nënshkruar vetëm me shifër, mund të luajë rol
të rëndësishëm në jetën letrare të një vendi; si në aspektin e sjelljes së vlerave
artistike e estetike, ashtu edhe në afirmimin e pendave të (reja) talentuara. Juria
profesionale, e përbërë nga krijuesit e shquar nga fusha e kritikës dhe krijimtarisë letrare, i përmbahet kritereve të shëndosha: , vlerësimit të drejtë të krijimeve artistike, respekton rregullat e parapara nga afati i hapjes, përkatësisht i
pranimit të krijimeve letrare deri në afatin e përmbylljes së konkursit. Objektiviteti në vlerësimin e krijimeve letrare nga juria profesionale e shton besimin
te pjesëmarrësit garues në konkursin letrar.
Konkursi letrar i Klubit të Letrarëve të Rinj i Bibliotekës Ndërkomunale “Hivzi
Sulejmani” të Prishtinës, i nxit më fort penat e reja ngase është shpallur enkas
për botën rinore krijuese të pa sprovuar më parë në fushën e letrave, për të dalë
nga ajo gjendje anonimiteti, ndërsa penat e njohura, të cilat kanë botuar nga disa
vepra letrare dhe tashmë njihen si krijues të talentuar, i provokon më shumë për
të dëshmuar më zëshëm fuqinë krijuese. Ç’është e vërteta, përmes institucionit
të konkursit letrar, jo rallë herë janë zbuluar talente të reja, të cilat në një interval të shkurtër kohor janë afirmuar në mjedisin e vet krijues.
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Krijuesi i talentuar gjithmonë e mat kohën mirë dhe në çastin e duhur, kur duhet
ta braktisë heshtjen , me hapa të guximshëm del më bindshëm në skenën letrare.
Besimi në vete dhe në krijimin artistik është kusht i parë për të hyrë në
konkurencë me penat tjera.
Pa dyshim konkursi shikuar edhe në rrafshin emotiv frymëzues e shpejton procesin krijues, ngase disa tema ndodh të qëndrojnë gjatë në tavolinat e krijuesve
derisa nuk ndodh ndonjë shtysë e jashtme dhe krijimi e merr formën e përkryer.
Krijuesit e afirmuar që e çmojnë aktin e pjesëmarrjes në koknkurs, janë kundër
atyre krijuesve jo serioz, për të hyrë në garë me të tjerët pa ndonjë ambicie për
të fituar ndonjë çmim letrar.
Vërtet në konkurs letrar duhet të marrin pjesë krijuesi vetëm atëherë kur krijimi
letrar është mbi nivelin mesatar të krijimeve të tija artistike.Te krijuesit serioz
qëllimi është i qartë: të fitohet ndonjëri nga çmimet, e nëse nuk ka mundësi të
merret çmimi i parë, të shpërblehet edhe me ndonjë çmim tjetër! Nga poezitë e
lexuara nga juria veçohen edhe ato krijime poetike që marrin vizën për botim.
Krijuesit e rinj e shfrytëzojnë rastin e këtillë dhe krijimet letrare i publikojnë në
faqet e revistave letrare ose në rubrikat e kulturës në gazetat e përditshme.
Në aktin e shpalljes së rezultateve të konkursit letrar, veçmas kur shqiptohen
publikisht në takime (si sot) juria është në qendër të vëmendjes së opinionit lexues, ndërsa krijuesit garues janë tejet të interesuar të mësojnë sa më parë emrat
e kijuesve të shpërblyer. Atmosfera e konkursit është e pamundur të mos e prek
sferën shpirtërore si të krijuesve të shpërblyer ashtu edhe të krijuesve të tjerë të
përfshirë në garë.
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Preservation and Conservation
Website Resources
Standardizing Agencies
Association for Information and Image Management International (AIIM)
http://www.aiim.org/

Abbey Publications
http://palimpsest.stanford.edu/byorg/abbey/
International Council of Museums (ICOM)
http://palimpsest.stanford.edu/icom/
Institute of Paper Conservation (IPC)
http://palimpsest.stanford.edu/ipc

ISO (International Standards Organization)
http://www.iso.ch/welcome.html

European Commission on Preservation and Access
http://www.knaw.nl/ecpa

National Information Standards Organization (NISO)
http://www.niso.org

Getty Conservation Institute
http://www.getty.edu/gci

National Institute of Standards and Technology
http://www.nist.gov

International Federation of Library Associations (IFLA)
Section on Preservation and Conservation
http://www.ifla.org

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
http://www.osha.gov
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)
http://www.cdc.gov/niosh.homepage.html
General Resources
American Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (AIC)
http://www.aic.edu
American Library Association (ALA)
http://www.ala.org
Amigos
http://www.amigos.org
Council on Library and Information Resources (CLIR)
http://www.clir.org
Conservation OnLine (CoOL)
http://palimpsest.stanford.edu

Institute of Museum and Library Services
http://www.imls.fed.us
Library of Congress Preservation Directorate
http://lcweb.loc.gov/preserv
National Archives and Records Administration (NARA)
http://www.nara.gov
National Center for Preservation Technology and Training (NCPTT)
http://www.ncptt.nps.gov
Photographic/Audio/Video
Albumen
http://albumen.stanford.edu
American Film Institute
http://www.afionline.org/preservation/
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Association of Moving Image Archivists (AMIA)
http://www.amianet.org/

Botues

George Eastman House
http://www.geh.org

VidiPax—Magnetic Media Restoration Company
http://www.vidipax.com

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

•
Digital

Java e Bibliotekës në Kosovë, 2

Berkeley Digital Library
http://sunsite.berkeley.edu/Preservation

•
Shtypi shtypshkronja
“Prograf” Prishtinë
2005

Digital Library Federation
http://www.clir.org/diglib/dlfhomepage.htm

Preserving Access to Digital Information
http://www.nla.gov.au/padi/
Environmental and Lab Safety
Center for Disease Control (CDC)
http://www.cdc.gov

Katalogimi në publikim - (CIP)
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës
021 (496.51) (061.3)

Fungi and Bacteria in Indoor Air Environments (Eastern NY Occupational
and Environmental Health Center)
http://www.bioaerosol.com/
Material Safety Data Sheets
http://www-ehs.ucsd.edu/msds.htm
Mycological Aspects of Indoor Environmental Quality
http://www.dehs.umn.edu/iaq/fungus/
National Fire Protection Association
http://www.nfpa.org/

BIBLIOTEKA Kombëtare dhe Universitare e Kosovës. (Prishtinë)
Java e Bibliotekës në Kosovë : 19-24 prill 2004 / [Kryeredaktor i botimeve Sali Bashota].- Prishtinë : Biblioteka Kombëtare
dhe Universitare e Kosovës, 2005 (Prishtinë : ,,Prograf"). - 111
fq.: ilustr.; 20 cm.- ( BKUK : Botime të Veçanta : Java e Bibliotekës ; 2)
1. JAVA e Bibliotekës në Kosovë
ISBN 9951-13-014-3

2. BASHOTA, Sali

