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Hyrje
Java e Bibliotekës në Kosovë, 3-8 prill 2006, u mbajt për të katërtën herë që prej
themelimit të këtij aktiviteti bibliotekar e kulturor në vitin 2003. Ky aktivitet, që
është shndërruar në një institucion në vete me karakter ndërkombëtar, vazhdon të
organizohet nga Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës dhe Zyra e
Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Java e Bibliotekës në Kosovë
koincidon me Javën Kombëtare të Bibliotekarisë në ShBA.
Edicioni i katërt i Javës së Bibliotekës në Kosovë u karakterizua me aktivitete
të rëndësishme përmbajtësore me interes për bibliotekat dhe kulturën në
Kosovë, duke veçuar ligjërata, seminare, prezantime, pjesë muzikore,
mbrëmje poetike, ditë të donatorëve, ekspozitë librash, ekspozitë kulturash,
përurime të bibliotekave të reja etj., përmes të cilave janë sjellë risi, por edhe
janë bërë të njohura, për publikun e gjerë, të arriturat në bibliotekari dhe në
kulturë si në Kosovë ashtu edhe jashtë saj.
Ky edicion u karakterizua edhe me pjesëmarrje të një numri të madh të
ekspertëve dhe bibliotekarëve ndërkombëtarë e vendës, me tema që kanë
zgjuar interes te publiku, e që ndër ta veçojmë: Baraba J. Ford, drejtoreshë e
Qendrës Mortenson për Programe Ndërkombëtare të Bibliotekave, ShBA;
Rebecca Lubas, udhëheqëse e Shërbimit të Katalogut dhe Metadatave në bibliotekat e MIT, ShBA; Alain Massuard, udhëheqës i Bibliotekës së Institutit
Francez në Pragë etj.
Edhe në këtë vit, aktivitetet e Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006 u zgjeruan edhe në bibliotekat e tjera të Kosovës, si në Bibliotekën Ndërkomunale
“Latif Berisha” në Mitrovicë, ku u lexuan kumtesa dhe u zhvillua një diskutim i gjerë dhe i rëndësishëm për rolin e bibliotekave në shërbim të komunitetit, në të cilin veprojnë, duke pasur në fokus komunitetet pakicë që jetojnë në Kosovë, por edhe në zonat rurale të vendit.
Ky botim është një pasqyrë e prezantimeve, ligjëratave dhe diskutimeve të
edicionit të katërt të Javës së Bibliotekës në Kosovë. Në të përfshihen dhe tra-
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jtohen tema të ndryshme si: Roli i shoqatave bibliotekare, si dhe roli i bibliotekarëve në shërbim të përdoruesve – nga Barbara J. Ford; Metadatat dhe
çështje të katalogimit – nga Rebecca Lubas; Bibliotekat dhe Interneti – nga
Alan Massuard; gjendja e bibliotekave të Kosovës, si dhe bibliotekat në shërbim të çdo komuniteti – nga përfaqësues të bibliotekave publike të Kosovës
etj.
Në këtë botim, ligjëratat, prezantimet dhe diskutimet e përfaqësuesve të
ndryshëm janë ndarë në bazë të temave të shtjelluara. Ato janë grupuar në
temat si vijon: Bibliotekat dhe universiteti; Bibliotekat dhe informacioni;
Roli evolutiv i bibliotekarëve; Metadatat; Roli i shoqatave bibliotekare;
Biblioteka publike në Kosovë dhe Biblioteka dhe komunitetet.
Duke shpresuar se ky botim do t’u shërbejë bibliotekarëve, por edhe organeve vendimmarrëse si një udhërrëfyes për përparimin e fushës së bibliotekarisë dhe të zhvillimit të bibliotekave në Kosovë e më gjerë, urojmë që
ky botim sadopak ta kënaqë nevojën për informacione të bibliotekarëve tanë
për informacion në këto tema të eksploruara pak në literaturën shqipe.

Besim J. Kokollari

Fjalë urimi

Java e Bibiliotekës - kontribut
për demokracinë në Kosovë
Agim Veliu

Në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës e Teknologjie dhe të Qeverisë
së Kosovës, përshëndes një ngjarje kaq të rëndësishme kulturore, siç është
“Java e Bibliotekës në Kosovë”, e cila për të katërtën herë po mbahet në
Prishtinë, në Kosovë.
Ky edicion dhe organizimi tashmë përmbajtjesor e i strukturuar, ndodhë
në kohën kur Kosova po ec pandalshëm drejt krijimit të hapësirave për zhvillimin e vlerave tradicionale të civilizimit e të kulturës, në shërbim të të gjithë
qytetarëve të saj.
Një vit më parë, në këtë vend të shenjtë të librit e kulturës bashkëkohore,
në praninë e Dr. Jamie Shea, lajmëtarit të lirisë e të shpresës për mbi 900 mijë
shqiptarë të Kosovës, të dëbuar në Shqipëri, në Maqedoni, në Mal të Zi dhe
në shumë vende të tjera perëndimore, u hap biblioteka e NATO-s, asaj organizatë dhe atyre njerëzve e ushtarëve që ndalën një gjenocid dhe një spastrim
etnik.
Sot, shtatë vjet pas, Kosova ka plotësuar kushtet dhe ka nisur bisedimet
për të ardhmen e saj, për ta realizuar aspiratën për liri, pavarësi dhe prosperitet, për të gjitha komunitetet dhe njerëzit e saj.
Institucionet e vendit, njerëzit e Kosovës, me përkushtimin të sinqertë dhe
Agim Veliu është ministër i Arsimit, Shkencës dhe Tekonologjisë në Kosovë.
Ky fjalim është mbajtur më 3 prill 2006 me rastin e hapjes solemne të edicionit të katërt të
Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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me përpjekjet e pandalshme po krijojnë perspektivën e ndërtimit të jetës dhe
krijimin e shtetit, ku liria do të ndihet e preket njësoj për të gjithë qytetarët,
pa dallim.
Ky është synimi dhe përkushtimi parësor i Qeverisë së vendit dhe i institucioneve të tjera të Kosovës.
Në këtë rrugë dhe në këto përpjekje, gjithmonë kemi qenë bashkë me
miqtë nga SHBA-të, Evropa dhe bota, të cilët edhe sot na nderojnë me praninë e tyre në një ngjarje që shënon kulturën e librit, bibliotekarisë dhe zhvillimin e standardeve shkencore.

Kosova e ka dhe do ta ketë përjetësisht një bazament të fortë për ndërtimin
e paqes, lirisë e mëvetësisë së saj. Filozofia paqësore, politike e kombëtare
dhe pasuria intelektuale që na e la trashëgim Presidenti historik i Kosovës, dr.
Ibrahim Rugova, mbetet një inspirim i përhershëm për të krijuar hapësira
dijeje e zhvillimi për të gjithë njerëzit e Kosovës.
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Studentët dhe komuniteti
akademik, studiuesit e
shkencës dhe qytetarët e
Kosovës, në këtë biblioteke
gjejnë mbështetje të fortë
për pajisje me dije e informacione të reja, me libra të
rinj dhe autorë që shënojnë
etapa në kulturë, në letërsi
dhe në fusha të tjera shkencore.
Biblioteka Kombëtare
dhe Universitare e Kosovës Fjalë urimi e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe
dhe të gjitha bibliotekat e Teknologjisë Agim Veliu
vendit, duke ofruar libra, literaturë fushash e në gjuhë të ndryshme, duke krijuar kushte për të nxënë,
ndihmojnë zhvillimin e shoqërisë kosovare dhe kështu ndihmojnë edhe ngritjen e cilësisë në arsim në të gjitha nivelet, që është një nga objektivat e
Mileniumit dhe Bashkimit Evropian për zhvillimin e arsimit të lartë në
veçanti.
Projektet e përbashkëta me miqtë, si ky i Javës së Bibliotekës në Kosovë
dhe ai i “Filmave qe ndryshojnë botën”, që po realizohen me Zyrën e SHBAve dhe të Mbretërisë së Bashkuar, hapin pranverën e Kosovës me koloritin e
kulturës në funksion të zhvillimit të demokracisë, lirisë dhe mirëqenies për të
gjitha etnitë në Kosovë.
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Duke ju uruar për ketë javë artistike e kulturore, në emër të MASHT dhe
Tuajin, shfrytëzoj rastin të apeloj te të gjithë qytetarët e Kosovës, në veçanti
komunitetet, që të bëhen pjesë e zhvillimit dhe prosperimit të vendit të tyre.
Këtë ua kemi borxh atyre që u flijuan për ne, ia kemi borxh ardhmërisë
dhe veçanërisht fëmijëve tanë.
Vetëm arsimimi dhe dija garantojnë zhvillim të qëndrueshëm dhe prosperues të Kosovës dhe vend të meritueshëm në integrimet rajonale, evropiane e
botërore.
Urime edhe një herë dhe Ju faleminderit!

Fjalë urimi

Java e Bibliotekës - Promovim i
vlerave kulturore dhe bibliotekare
Prof dr. Sali Bashota

Tash e katër vjet me radhë, muaji prill në Kosovë, konsiderohet me të drejtë
si muaj i pranverës me të dashur për të gjithë punonjësit e bibliotekave të
Kosovës. Pra, kështu, prilli bëhet festë e librit dhe e bibliotekarisë, ku ofrohet
përvoja dhe eksperienca amerikane, por edhe eksperienca evropiane përmes
projekteve të veçanta për zhvillimin dhe përparimin e bibliotekave të Kosovës.
Pra, kryeqendra e Kosovës-Prishtina, plot një javë do të jetë në qendër të
vëmendjes, ku të gjithë të interesuarit, nxënësit, studentët, qytetarët e tjerë,
mund të marrin pjesë në këtë aktivitet, për t’u njohur me të arriturat dhe rezultatet e bibliotekarisë moderne sot, por edhe të prezantimit të kulturës së Kosovës
dhe të kulturave të ndryshme botërore. Me këtë rast, falënderoj, Zyrën
Amerikanë, Zyrën Ndërlidhëse Franceze, Zyrën Rumune, Bibliotekën e
Institutit të Artit Bashkëkohor në Frankfurt të Gjermanisë, si dhe institucionet e
tjera, që kanë kontribuar në këtë aktivitet.
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës dhe Zyra Amerikane në
Prishtinë, si themelues të manifestimit me karakter ndërkombëtar Java e
Bibliotekës në Kosovë, edhe këtë vit, si vitet e tjera, po tregojnë përkushtim të
veçantë dhe partneritet të fuqishëm me organizimin e këtij manifestimi të rëndësishëm për librin, bibliotekarinë, kulturën, manifestim i cili koincidon me Javën
Dr. Sali Bashota është drejtor i Bibliokës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës.
Ky fjalim është mbajtur më 3 prill 2006 me rastin e hapjes solemne të edicionit të katërt të
Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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e Bibliotekës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Pra, gjithsesi, një kaptinë të veçantë në historinë me të re të Kosovës, në
fushën e bashkëpunimit kulturor, do të zë edhe bashkëpunimi dhe përkrahja e
vazhdueshme që po
e bën Zyra Amerikane në Prishtinë për BKUK-në dhe për bibliotekarinë e
Kosovës në përgjithësi. Në këtë mënyrë, përkrahja dhe përkushtimi i këtillë kanë
domethënie intelektuale dhe kulturore, në krijimin e një vizioni kulturor për
rolin dhe misionin e bibliotekave nacionale, universitare, publike, speciale etj.,
në botë dhe për vetëdijësimin e opinionit kosovar, se në Kosovë nuk ka nevojë
vetëm që të pasurohen fondet e bibliotekave, por këtu duhet të ndërtohen, të
themelohen dhe të përurohen bibliotekat e reja.
Ky do të ishte misioni i
BKUK-së dhe i institucioneve kulturore, arsimore,
shkencore të Kosovës në hartimin e një strategjie për
zhvillimin e bibliotekarisë në
Kosovë, në gjitha nivelet dhe
për të gjitha komunitetet.
Kontributi i madh i Zyrës
së SHBA-ve është përqendruar me një dinamizëm të
veçantë, sidomos këtyre
viteve të fundit, në hapjen e
Qendrës Amerikane në Fjalë përshëndetjeje e drejtorit të Bibliotekës Kombëtare
kuadër të BKUK-së, në dhe Universitare e Kosovës dr. Sali Bashota
pjesëmarrje dhe organizim të
manifestimit ndërkombëtar Java e Bibliotekës në Kosovë, pastaj në projektin për
trajnimin specializues, katërmujor, të nëntë bibliotekarëve të BKUK-së për
shkencat e bibliotekarisë në SHBA, në mbështetjen e projektit “Administrimi i
bibliotekave në SHBA”, në projektin për Bibliotekën e Skënderajt, në projektet
për Këndet e reja amerikane në Prizren dhe Leposaviq etj. Në këtë mënyrë, ky
bashkëpunim shtrihet në shumë fusha, në punën dhe veprimtarinë e BKUK-së,
ku është treguar një përkushtim dhe një vullnet i jashtëzakonshëm.
Në edicionin e katërt të manifestimit Java e Bibliotekës në Kosovë, edhe sivjet do ketë ekspertë të biblitotëkarisë nga SHBA-ja, por edhe personalitete të

16

Java e bibliotekës në Kosovë 2006

jetës intelektuale e kulturore nga shtete të ndryshme të Evropës. Këtu, nga
ekspertët ndërkombëtarë do të trajtohen tema me interes që kanë të bëjnë me
bashkëpunimin ndërkombëtar ndërmjet bibliotekave, për shërbimet profesionale, për katalogimin e materialeve të veçanta, për burimet elektronike, për relacionet e bibliotekës me Internetin, për artistët bashkëkohorë dhe librat, për praktikat funksionale në krijimin e shoqatave bibliotekare, për përmirësimin e shërbimeve bibliotekare etj.
Gjatë kësaj Jave do të prezantohen edhe aktivitete të tjera mjaft të rëndësishme, siç është Dita e Donacioneve për BKUK-në, pastaj ligjërata, seminare,
koncerte, ekspozita të ndryshme, përurime, mbrëmje poetike, prezantime të
BKUK-së për sistemimin e automatizuar bibliotekar, botime etj.
E veçanta e Javës së Bibliotekës në këtë vit është debati në temën bosht
“Biblioteka në shërbim të çdo komuniteti”, ku pritet të marrin pjesë drejtues të
institucioneve bibliotekare të Kosovës, si dhe përfaqësues të minoriteteve të
Kosovës, ndër të tjera, edhe të komunitetit serb.
Manifestimi Java e Bibliotekës në Kosovë, është njëra ndër format më të
mira të komunikimit për prezantimin, njohjen, afirmimin e kulturave të
ndryshme botërore dhe për përdorimin e standardeve të reja ndërkombëtare në
fushën e bibliotekarisë.
Bibliotekat, në çdo vend të botës, ofrojnë shërbime për të gjithë përdoruesit
pa dallim nacionaliteti, gjuhe, religjioni a gjinie. Ndër parimet themelore, bibliotekat, ndër të tjera, e kanë edhe të drejtën e shprehjes së lirë dhe lirinë e qasjes në informata.
BKUK-ja vitin 2006 e ka shpallur vit të profesionalizmit dhe të themelimit
të Qendrës së Bibliotekës Universitare, ndërsa synimi i BKUK-së në të ardhmen
do të jetë edhe realizimi i Projektit Kujtesa e Kosovës.
Modeli i Bibliotekës së Kongresit Amerikan, që ka të bëjë me rolin dhe
misionin e Kujtesës Amerikane, do të jetë pikë referimi, madje eksperiencë dhe
vizion për fillimin dhe realizimin sa më të suksesshëm të projektit Kujtesa e
Kosovës.
Në emër të BKUK-së një falënderim të veçantë i shpreh Shefit të Misionit të
Zyrës së SHBA-ve në Prishtinë, z. Philiph S. Goldberg dhe stafit të tij, për kontributin e pazëvendësueshëm që kanë dhënë dhe po japin gjithnjë në zhvillimin
e BKUK-së, por edhe të bibliotekarisë kosovare në përgjithësi.
Ju falënderoj për pjesëmarrjen tuaj!

Biblioteka dhe universiteti

Partners and Collaborators: How
Librarians Work with Faculty to Assist
with Research and Teaching
Barbara J. Ford

College and university teaching faculty have a vested interest in academic
libraries. They need to use the library because success in today’s academic
world is tied to research and teaching, and libraries have the materials to help
faculty be successful in both areas. The interaction between librarians and faculty can be complex because of past experiences and expectations. As libraries
have changed with the arrival of technology, some faculty members are not
aware of, or comfortable with, new methods for delivering information.
Librarians have to find opportunities to work closely with faculty as partners
and collaborators to assist them with their research and teaching.
Faculty Liaison Work
It can be a full time ongoing effort for librarians to interact with faculty to
build a constructive working relationship. Liaison work with faculty is one
Barbara J. Ford është drejtoreshë e Qendrës Mortenson për programe ndërkombëtare të
bibliotekave në Universitetin e Illinois në Urbana-Champaign, Urbana, Illinois USA.
Ky artikull është prezantuar më 6 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
Versioni në gjuhën shqipe i këtij artikulli pason menjëherë pas versionit në gjuhën angleze.
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method used by libraries to reach out to faculty as partners and collaborators.
It is the process by which librarians involve the library’s clientele in assessment and satisfaction of collection and other user needs. Liaison assignments
are generally made to specific departments or colleges, and liaisons have collection management and information literacy responsibilities for their departments. When possible, librarians with liaison assignments should have some
background or interest in the subject area in order to be more credible with
faculty. Today, librarians should not be passive liaisons but proactive consultants who move outside the library to consult and work with faculty. Ideally,
each faculty member should have a point of contact in the library.
Through effective liaison work, the library is able to communicate its collection policies, services, and needs to clientele. It can greatly enhance the
library’s public relations. It enables the clientele to communicate library
needs and preferences to library staff who know something about their subjects, interests and background. Long term, interactions and interest in faculty research and teaching lead to meaningful relationships that enhance both
teaching and research as well as library collections and services. Librarians
who are active researchers and publishers themselves have additional ways to
bond with faculty.
Collection development work is often the easiest way to begin a successful relationship with faculty. Faculty input in collection development is
essential. Liaisons can use a number of ways to identify user needs, including surveys of faculty or conversations with faculty to evaluate satisfaction
with resources. This can involve evaluating existing collections and removing extraneous materials as well as identifying and acquiring resources that
will enhance the collection. The establishment of a process by which library
users can suggest purchases is important to successful liaison work. This concrete work on library collections can also lead to discussions about services
available and needed.
Liaison work should include activities such as regular meetings with faculty about planned curriculum developments and the new resources needed.
Meeting with faculty to discuss their plans and aspirations can be very helpful in developing responsive library collections and services. Librarians
should try to get on the agenda of faculty meetings periodically to lead discussions about important issues such as journal price increases, Copyright,

and other issues faculty will be interested in discussing. Regular communication with faculty about available materials and services is also essential to
successful liaison work. This might include new book lists, information about
how to put materials on reserve, changes in the databases available, and special services available for students such as information literacy classes and
term paper clinics. Invitations to the faculty to come to the library to review
new books, be introduced to new databases, tour new facilities, and meet staff
can be very helpful and make faculty feel special and welcome. Since most
of us respond better to a personal relationship and to someone who is interested in our subject area liaisons who know faculty and their interests and
needs can make the library more responsive and service oriented
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Faculty and Student Library Needs
Successful liaison work
may require making the faculty aware of their needs for
library collections and services to support their teaching
and research. Some faculty
may not have used the
library in recent years and
will not be aware of the
types and variety of collections and services available.
A major outreach and liaison campaign may be neces- Presentation by Barbara J. Ford, Director of Mortenson
Center for International Library Programs, USA
sary to show them all that
the library has to offer to
support and improve their teaching and research. This needs to be done in a
supportive, non-threatening way. Many faculty will appreciate knowledgeable reference assistance and help with how to best utilize online resources.
Lists of new library materials on particular subjects will be of special interest. Tutorials on online catalogs and databases are a good investment in time
by librarians. Once liaisons know the subject areas faculty are interested in,
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they can provide updates on new materials that are available and be proactive
in making faculty aware of how the library can help them do their research
and teaching more effectively.
If there is something like a faculty development center on campus, this is also
a good place to interact with faculty. Learning and teaching are becoming more
interactive, and a process of facilitating and sharing information with students is
essential, and faculty often need to develop new approaches. Today, everyone
must become continuous learners in order to be effective. As technology is introduced on campuses, often there are training activities for faculty, and librarians
can lobby to be included as trainers in these activities so they can provide information on library online resources. Faculty are feeling the impact of technology
and need to acquire new skills to teach effectively in a technology rich environment. Librarians have been closely associated with the development of the digital environment and are often on the forefront of technological developments.
To support teaching, librarians can offer sessions on topics like plagiarism,
incorporating information literacy into disciplinary courses, and demonstrations
of web-based library products. These types of activities can increase librarian
and faculty collegiality and offer a forum for discussion.
Students today need a learning environment in the library where they can
research topics for papers and assignments. They need to use the library to
locate information to support learning. Librarians should look for opportunities to go to classes to lecture on doing research on a specific topic. Often faculty will take notes at these lectures, as well, since they may not be aware of
all resources but would not ask the librarian. If things are published about
how students use library resources in a specific subject area, these should be
shared with faculty. Faculty may have to change their teaching methods to
ensure that students are able to locate and access the materials on which they
should base their learning. Meeting students’ library needs will take close
collaboration with faculty. Librarians must move out of the library and into
the classrooms, where they team teach courses with faculty colleagues.
Librarians’ classroom visits should coincide with the introduction of an
assignment that requires students to research a topic and prepare a paper
using library resources. Students can complete the assignments in segments
with librarians and faculty giving feedback to students at each step. Basic
skills should be acquired in beginning courses. When students select a major,

they will need to continue developing and pursuing their research and writing skills with response from librarians and faculty.
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Information Literacy for Students and Faculty
Continuing education is important for librarians today, since we must constantly update our skills as new technologies and resources become available.
Today, students, as well as faculty, need periodic instruction in the use of the
library, especially as fields of interest shift from familiar to unfamiliar topics.
Librarians need to find opportunities to help faculty learn how to make best
use of the library catalog and do effective online database searching. Special
subject based tutorials for faculty - either as a subject based group or one-onone, if that is the only way to reach them - will be very helpful in enhancing
faculty and student use of the library and its resources. At least one university, made such instruction a requirement before faculty were given computers
in their offices or laptops. Handouts, that help users get started in searching
databases that are readily available and can even be sent to faculty to use in
their offices if they have online access, may also be useful. While it is possible to require that students using library services must take instruction on
how to search the catalog, databases, and the web, such a method will probably not work for faculty. Working with faculty as colleagues is the most
effective way to enhance information literacy. In working with faculty, librarians need to show them what librarians know, have to offer, and can do before
faculty ask for it.
Information literacy activities for students can promote interaction
between faculty and the library. Incentives may be needed for faculty to integrate information literacy into their courses. A grant process to fund faculty
retreats to learn more about information competencies, release time for faculty to revise course content or create assignments, development of webbased tutorials and other tools may be needed. Opportunities to show best
practices will provide faculty a chance to learn ftom one another and share
expertise. Administrative support and campus partnerships will help advance
the infusion of information literacy into academic disciplines.
Collaboration and partnerships among faculty and librarians in information
literacy programs assures successful programs. Some institutions have devel-
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oped guidelines for an effective information competency program, and these
provide a good guide for what needs to be done. If possible, an assessment of
student information competencies should be taken to develop benchmarks.
Some of this can be done informally by working with faculty and reviewing
papers students submit to see if they are using a range of sources. Developing
a list of model information competency skills for students entering and graduating from the university can also be useful. Pilot information competency
courses, or modules in other subject based courses, can be a way to work with
faculty to experience how best to proceed in your local setting. Perhaps the
university can provide some incentive for faculty who work on this. Incentives
might include a lighter teaching load, a laptop, a one time salary supplement,
funds to attend a conference, support for a graduate assistant, or something
else that will make participation attractive. Librarians may well need to offer
programs for faculty to help them develop these modules. Librarians can work
with information technology specialists on campus to develop computer software that enables the teaching of information competencies.
Thinking more broadly, librarians and library associations can work with
textbook publishers to help with the integration of the concepts of information
competencies into textbooks. Professional associations can develop information literacy competency standards for higher education. Librarians and faculty can work with accrediting agencies and other regulatory agencies to recognize the importance of information literacy in the curriculum and the role that
librarians should assume in teaching and learning. Faculty and librarians must
work with accrediting and education agencies and curriculum planners to
ensure that information skills become a required component of learning. This
is a long term process that will continue to change the role of librarians.
In addition to working with faculty to integrate information competencies
into subject courses, librarians can develop some programs of their own. For
example, students applying for library cards or using library services can be
required to take instruction on how to search the catalog, databases, and the
web. Term paper clinics can be provided at key times during the semester,
where librarians are available to assist students who are doing research and
writing papers. All new students can be invited (or required) to attend an
introduction to the library. Special tutorials on databases and other resources
can be offered at appropriate times during the semester.

Effective information literacy programs take years to build, and they can
only be accomplished by working in collaboration with faculty and administrators. The professional literature has many examples of successful programs and reading it can both inspire and motivate. The Association of
College and Research Libraries has developed a number of standards and
guidelines that can be helpful as you work on these issues (http:/
/www.ala.orglala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm). Also, since
there are a number of good programs that have already been developed, one
should not start from scratch but can use ideas from others. Here are some
examples. The Kentucky Virtual Library which includes sections on how to
fmd a variety of information and how to do research (http://www.kvvl.org).
It also has a section for various communities including one where faculty can
find course development and other useful information. The University of
Minnesota QuickStudy: Library Research Guide includes information on starting
your research, designing a research strategy, finding books, finding articles, fmding websites, finding facts, reviews and more, evaluating sources, and citing
sources (http://tutoria1.lib.umn.edu). The Instructor’s section has very useful
information for faculty. The Texas Information Literacy Tutorial is interactive
and aims to prepare students to explore and research in the online world
(http://tilt.lib.usystem.edu). A list of resources for librarians and educators provides additional assistance, including a listserv and a version distributed at no
charge for others to use. The University of California at Berkeley Teaching
Library home page lists services to faculty, library guides, course pages, and other
useful information (http://www.1ib.berkeley.edu/TeachingLib/). The University of
Washington UWired page focuses on innovation in teaching and learning with technology and is an interesting approach (http://www.washington.edu/uwired/).
These are only a few interesting examples and may not be appropriate for your
setting but can give you ideas about how to proceed. Broad campus support is
very helpful in making these kinds of initiatives successful and sustainable.
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Using and Promoting Online Resources
One important tool that librarians can use today to reach faculty and students, as illustrated by the examples, is a website including an online catalog
and databases. The rapid growth of the web and online resources has created
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much need for students to become information literate. Academic librarians
have an important role as evaluators, selectors, and organizers of information
on the web. Libraries must maintain an up-to date website with an e-mail link
to facilitate communication with all users. There may be some special parts
of the website that are for faculty, such as a form that lets them submit course
reserve requests online or a listserv where they can get information from
librarians - or other faculty. Subject area liaisons may well want to develop
specific information for their subject areas and users and be responsive to
faculty and student needs. Faculty may well appreciate assistance with the
identification of key websites in their subject areas.
Web-based tutorials have been used at a number of institutions, especially where the resources are not sufficient to meet the needs of growing and
increasingly demanding populations. Computer-assisted instruction can
adapt to individual needs and requests and allow each user to work at their
own pace, and it is available whenever users are motivated to learn and may
seem more approachable than a service desk. These programs require extensive preparation time and require the availability of computers, so they may
not be best in all settings. They can also decrease personal contact between
users and the librarians and lessen the opportunity to develop a relationship
and answer specific questions.
Online resources can assist faculty in their teaching and facilitate student
learning. Some librarians work with faculty to develop web pages with information relating to their courses to assist students in learning and doing effective research. These sites might include faculty class presentations, such as
course and lecture notes or power point slides. They might also include web
sites librarians have identified that will be useful and articles to support the
information the faculty member is providing for students. The expertise that
librarians have can be used to help faculty integrate technology into their
teaching and research.
Faculty can be supported in their research through selective dissemination
of information. This could involve librarians periodically searching online
databases on topics of interest to faculty and sending them the most recent
information or, if possible, setting up a system so that this happens automatically. It is good for users to hear periodically from librarians about library
resources and services. E-mail or other types of messages to faculty, focused

on their individual interests, are especially useful.
Announcements of new or changed library services and resources including things like changes in library hours and databases available can be sent.
An interesting title for these e-mails or other types of messages might be
something like “Little Library Ideas” and the messages should be interesting
and relevant so faculty will read them. Solicit faculty input regularly on collection and service issues. Faculty will be pleased to know that the librarian
is interested in and understands their teaching and research needs. When you
receive a suggestion or question from faculty, respond promptly even if you
are not able to immediately answer their question or fill their request.
Communicate frequently with faculty.
As libraries make more resources available on the web, research is
increasingly conducted outside the physical library. Remote users want and
need interactive assistance from librarians, and ways to extend person-to-person reference service, in an online environment, have been developed.
Digital reference services range from e-mail reference to online reference
chat. These options should be investigated and implemented when you have
the technology and staff resources to support them. As universities become
more technology rich, it may be possible to obtain new resources to deliver
new types of services.
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Outreach and Marketing the Library
We cannot assume that faculty and campus administrators know what
librarians do or are aware of the range of services offered by the library. Some
libraries have now appointed outreach librarians who are responsible for
coordinating the library’s marketing initiatives. While this can help and may
be appropriate in some settings, all librarians have to work to create a high
profile on campus by participating in activities with faculty and other campus units. In order to enhance collaboration with faculty, librarians should
take advantage of any and all opportunities to interact with faculty. Librarians
can attend faculty meetings and campus lectures and academic programs.
Librarians should seek appointments to important campus committees. Being
visible and interested in faculty issues is one important way to find opportunities to collaborate and be partners. Informal sessions with food and conver-

Java e bibliotekës në Kosovë 2006

Biblioteka dhe universiteti

sation are an excellent way to build relationships and learn about faculty
research and teaching agendas.
Opportunities to participate in campus curriculum planning can be very
valuable. Even if you are not a member of the committee, ask to attend meetings so you can be aware of future plans. Being part of educational outcomes
assessment and activities, like accreditation, can also be of value. Providing
information literacy instruction for students and faculty and campus administrators is always important and, for faculty and administrators, the programs
need to be tailored to address their individual or department needs.
Participation in campus professional development training is another way to
reach faculty.
Looking for opportunities to honor and recognize the faculty is another
way to involve them in the library. Library displays of faculty publications,
with a special campus event to recognize those who have published in the
past year, can bring faculty to the library. Faculty can bring copies of publications for display and sale and the social gathering showcases the library
and strengthens the connection between librarians and faculty. Having faculty who are promoted or tenured select books, which can be volumes in the
collection or new additions, of personal significance to them and explain
their rationale and then putting a commemorative bookplate in the item
selected can be very meaningful to faculty. A library open house for faculty
before the beginning of the academic year can be helpful in getting them into
the library, so they can see what is available. Many campuses offer new faculty orientation, and a library orientation session can be an important part of
this process. Librarians must follow up on all these activities with phone
calls, visits, and e-mails to be certain faculty have the information they need
for teaching and research.
Library committees which play an advisory role can be a way to involve
faculty in the library. For example, a long-range advisory committee can be
an effective way to get faculty involved while educating them about relevant
library issues. At the University of Illinois at Urbana-Champaign, such a
committee has been vital in reaching out to faculty- to help them understand
contemporary library issues. Last year, the committee sponsored a campus
program on the future of the academic library and brought in a number of
speakers. Presentations at this conference, which was attended by administra-

tors and faculty, addressed issues that can be difficult on the local level by
putting them in the global context. The conference allowed librarians and faculty to interact and discuss crucial issues in a setting that was supportive. As
you introduce new services, such a conference can be especially effective in
getting the attention of faculty, especially if it is supported by campus administrators.
Librarians should participate in campus organizations and activities as
well. Sometimes student groups need advisors and campus groups need
information that the library can provide to support their activities.
Involvement in these activities can position you as a peer with faculty. Any
opportunity to interact with faculty or administrators should be sought out.
Monitoring campus media for activities and events that affect collections and
services can also be valuable. Media information can also provide reasons to
contact faculty to learn more about their research or teaching. Involvement in
these types of activities should encourage library use and support by everyone on campus.
Librarians must look for every opportunity to connect with faculty and
students. Creating a culture of partnership and collaboration between librarians and faculty requires intense engagement in the teaching and learning
process. This work is challenging, but essential, if students are to be educated for the current environment and faculty are to make appropriate use of
library resources.
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Partnerët dhe bashkëpunëtorët: si
punojnë bibliotekarët me profesorët
për t’i ndihmuar në hulumtime dhe
në mësimdhënie
Barbara J. Ford

Profesorët mësimdhënës në kolegje dhe universitete kanë një interesim të
padiskutueshëm në bibliotekat akademike. Atyre iu duhet ta përdorin bibliotekën, sepse suksesi në botën e sotme akademike është i lidhur me hulumtimin dhe mësimdhënien, dhe bibliotekat kanë materiale për t’iu ndihmuar
profesorëve, që të jenë të suksesshëm në të dyja këto fusha. Bashkëveprimi
mes bibliotekarëve dhe profesorëve mund të jetë kompleks për shkak të përvojave dhe pritjeve të së kaluarës. Derisa bibliotekat kanë ndryshuar me ardhjen e teknologjisë, disa profesorë nuk janë të vetëdijshëm apo nuk ndihen
komod me metodat e reja të ofrimit të informatave. Bibliotekarët kanë gjetur
mundësi për të punuar ngushtë me profesorët si partnerë dhe bashkëpunëtorë
për t’i ndihmuar në hulumtimet dhe mësimdhënien e tyre.
Puna ndërlidhëse me profesorët
Mund të jetë një përpjekje e vazhdueshme gjatë tërë kohës për bibliotekarët, që të bashkëveprojnë me profesorët për ta ndërtuar një marrëd-
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hënie pune konstruktive. Puna ndërlidhëse me profesorët është njëra nga
metodat e përdorura nga bibliotekarët për të arritur të profesorët partnerë dhe
bashkëpunëtorë. Ky është një proces, me anë të të cilit bibliotekarët e përfshijnë klientelën e bibliotekës, në vlerësimin dhe shprehjen e kënaqësisë me
koleksionet dhe nevojat e tjera të përdoruesve. Detyrat ndërlidhëse, në
përgjithësi, bëhen me departamente apo me kolegje të veçanta dhe zyrtarët
ndërlidhës kanë përgjegjësi për menaxhimin e koleksioneve të bibliotekës
dhe cilësinë e informatave për departamentet e tyre. Aty ku është e mundur,
bibliotekarët me detyra ndërlidhëse duhet të kenë njohuri apo interes në
fushën e caktuar lëndore, me qëllim që të jetë më i besueshëm për profesorët.
Sot, bibliotekarët nuk duhet të jenë ndërlidhës pasivë, por këshilltarë proaktivë, që dalin jashtë bibliotekës për t’u konsultuar dhe për të punuar me profesorët. Në rastin ideal, secili profesor do të duhej ta kishte një person kontaktues në bibliotekë.
Përmes punës ndërlidhëse efektive, biblioteka është në gjendje që t’i
komunikojë shërbimet dhe politikat e saj për koleksionet bibliotekare, si dhe
nevojat për klientelën. Po ashtu, mund t’i avancojë shumë marrëdhëniet publike të saj. I mundëson klientelës që t’i komunikojë nevojat dhe preferencat e
saj te stafi i bibliotekës, të cilët dijnë diçka lidhur me lëndët, interesimet dhe
historinë e tyre. Në planin afatgjatë, bashkëveprimet dhe interesimet në
hulumtimin dhe mësimdhënien e profesorëve shpijnë në marrëdhënie
kuptimplote, që avancojnë edhe hulumtimet edhe mësimdhënien, e po ashtu
edhe koleksionet dhe shërbimet e bibliotekës. Bibliotekarët, të cilët janë vetë
hulumtues dhe botues kanë mënyra shtesë për t’u lidhur me profesorët.
Puna në zhvillimin e koleksionit bibliotekar shpesh është mënyra më e
lehtë për ta filluar një marrëdhënie të suksesshme me profesorët. Të dhënat e
profesorëve në zhvillimin e koleksionit janë të domosdoshme. Zyrtarët ndërlidhës mund t’i përdorin disa mënyra për t’i identifikuar nevojat e përdoruesve, duke përfshirë anketimet e profesorëve apo bisedat me profesorë
për ta vlerësuar kënaqësinë me resurset. Kjo mund të përfshijë vlerësimin e
koleksioneve ekzistuese dhe largimin e materialeve të padobishme, e po
ashtu edhe identifikimin dhe marrjen e materialeve që e rrisin koleksionin.
Vendosja e një procesi, me anë të të cilit përdoruesit e bibliotekës mund t’i
sugjerojnë blerjet, është i rëndësishëm për punë të suksesshme ndërlidhëse.
Kjo punë konkrete mbi koleksionet e bibliotekës, po ashtu mund të shpie në
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diskutime lidhur me shërbimet në dispozicion dhe ato që janë të nevojshme.
Puna ndërlidhëse duhet të përfshijë aktivitete, siç janë takimet e rregullta me
profesorët, lidhur me zhvillimet e planifikuara të planprogrameve dhe me
resurset e reja, që nevojiten. Takimet me profesorët për t’i diskutuar planet dhe
aspiratat e tyre mund të jenë të dobishme në zhvillimin e koleksioneve dhe shërbimeve adekuate të bibliotekës. Bibliotekarët duhet të përpiqen të hyjnë, herë pas
here, në agjendën e takimeve të profesorëve për të udhëhequr diskutime lidhur
me çështje të rëndësishme, siç janë rritja e çmimeve të revistave, të drejtat e
autorit dhe çështje të tjera me interes për profesorët. Komunikimi i rregullt me
profesorët lidhur me materialet dhe shërbimet në dispozicion është i domosdoshëm
për punë ndërlidhëse të suksesshme. Këtu mund të përfshihen listat e reja të librave,
informata se si të rezervohen
materialet, ndryshimet në
bazat e të dhënave në dispozicion dhe shërbimet e veçanta,
në dispozicion për studentët,
siç janë orët për aftësitë
informative dhe seancat për
punimet semestrale. Ftesat Ligjeratë e Barbara J. Ford, drejtoreshë e Qendrës
për profesorët, që të vijnë në Mortenson për Programe Ndërkombëtare të Bibliotekave
bibliotekë, për t’i rishikuar
librat e rinj, që t’ju prezantohen bazat e reja të të dhënave, që t’i vizitojnë objektet e reja dhe të takohen me anëtarët e rinj të stafit, mund të jenë shumë të
dobishme dhe i bëjnë profesorët të ndihen të veçantë e të mirëseardhur. Pasi që
shumica prej nesh reagojmë më mirë ndaj marrëdhënieve personale dhe ndaj
dikujt që është i interesuar në fushën tonë lëndore, ndërlidhësit që i njohin profesorët dhe interesimet dhe nevojat e tyre mund ta bëjnë bibliotekën më të
përgjegjshme dhe të orientuar në shërbime.

përkrahur hulumtimet dhe mësimdhënien e tyre. Disa nga profesorët mund të
mos e kenë përdorur bibliotekën në vitet e fundit dhe nuk do të dinë se cilat
janë llojet dhe larmia e koleksioneve dhe e shërbimeve në dispozicion. Mund
të jetë e nevojshme një fushatë e madhe për ndërlidhje dhe shtrirje për t’ju
treguar atyre gjithçka, që ofron biblioteka, për ta përkrahur dhe për ta përmirësuar mësimdhënien dhe hulumtimet e tyre. Shumë profesorë do ta çmojnë asistencën dhe ndihmën e mirinformuar për referime dhe se si të shfrytëzohen më së miri resurset që janë në dispozicion në Internet. Listat me materialet e reja të bibliotekës mbi lëndë të caktuara do të jenë me interes të
veçantë. Puna praktike në katalogë dhe bazat e të dhënave në Internet janë një
investim i mirë i kohës nga bibliotekarët. Pasi që ndërlidhësit ta dinë se cilat
janë fushat e interesit të profesorëve, ata mund të ofrojnë informata të reja
mbi materialet e reja në dispozicion dhe mund të jenë proaktiv që t’i vetëdijësojnë profesorët, për atë se si mund t’iu ndihmojë atyre biblioteka, që ata t’i
kryejnë punët e tyre në mësimdhënie dhe në hulumtime, në mënyrë më efektive.
Nëse ekziston një qendër për aftësimin e profesorëve në kampus, ky po
ashtu është një vend i mirë për të bashkëvepruar me profesorët. Mësimnxënia
dhe mësimdhënia po bëhen më bashkëvepruese dhe procesi i lehtësimit dhe i
këmbimit të informatave me studentët është e domosdoshme dhe profesorët
shpesh kanë nevojë të zhvillojnë qasje të reja. Sot, të gjithë duhet të bëhen
nxënës të vazhdueshëm, në mënyrë që të jemi efektiv. Pasi që teknologjia të
futet në kampuse, shpesh përgatiten aktivitete trajnuese për profesorët dhe
bibliotekarët mund të lobojnë që të përfshihen si trajnerë në këto aktivitete
dhe ashtu, ata mund të ofrojnë informata mbi burimet bibliotekare në
Internet. Profesorët po e ndjejnë ndikimin e teknologjisë dhe nevojën për të
fituar shkathtësi të reja për mësimdhënie efektive në një ambient të pasur me
teknologji. Bibliotekarët kanë qenë të lidhur ngushtë me zhvillimin e ambienteve digjitale dhe shpesh janë në ballë të zhvillimeve teknologjike. Për ta
mbështetur mësimdhënien, bibliotekarët mund të ofrojnë sesione mbi tema si
plagjiatura, përfshirja e aftësisë informative në kurset disiplinore, dhe
demonstrime të produkteve bibliotekare të bazuara në Internet. Këto lloje të
aktiviteteve mund ta rrisin kolegialitetin mes bibliotekarëve dhe profesorëve
dhe ofrojnë një forum për diskutim.
Sot, studentët kanë nevojë për një ambient të nxënies në bibliotekë, ku
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Nevojat e profesorëve dhe të studentëve për bibliotekë
Puna ndërlidhëse e suksesshme mund të kërkojë që profesorët të vetëdijesohen për nevojat e tyre për koleksionet dhe shërbimet e bibliotekës, për t’i
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mund të hulumtojnë tema për punimet dhe detyrat e tyre. Atyre iu duhet të
përdorin bibliotekën për të gjetur informacione për ta mbështetur mësimnxënien e tyre. Bibliotekarët duhet të kërkojnë mundësi, që të shkojnë në orë
të mësimit për të mbajtur ligjërata se si të bëhen hulumtime në tema të caktuara. Shpesh, profesorët do të mbajnë shënime në këto ligjërata, pasi që ata
mund të mos jenë në dijeni për të gjitha resurset, por nuk do ta pyesnin bibliotekarin për to. Nëse publikohen gjërat se si i përdorin studentët resurset e
bibliotekës në fushën e një lëndë të caktuar, këto gjëra duhet të ndahen me
profesorët. Profesorëve mund t’ju duhet t’i ndryshojnë metodat e tyre të
mësimdhënies për të siguruar se studentët janë në gjendje të gjejnë dhe të
kenë qasje në materialet mbi të cilat ata duhet ta bazojnë mësimnxënien e
tyre. Për plotësimin e nevojave të studentëve për bibliotekë duhet
bashkëpunim i ngushtë me profesorët. Bibliotekarët duhet të dalin jashtë bibliotekës dhe të shkojnë nëpër klasa, ku japin mësim në ekip me kolegët profesorë.
Vizitat e bibliotekarëve nëpër klasë do të duhej të rastisin me prezantimin
e një detyre që kërkon nga studentët të hulumtojnë një temë dhe të përgatisin
një punim, duke përdorur resurset e bibliotekës. Studentët mund ta kryejnë
detyrën në pjesë, ku bibliotekarët dhe profesorët, në çdo hap, iu japin studentëve informacione kthyese. Shkathtësitë themelore duhet të fitohen në kurset
në fillim. Kur studentët të zgjedhin fushën e tyre kryesore të studimit, ata do
të kenë nevojë të vazhdojnë t’i zhvillojnë dhe t’i ushtrojnë shkathtësitë e tyre
të shkrimit dhe të hulumtimit me ndihmën e bibliotekarëve dhe profesorëve.

bazuar në një temë ose një-me-një, nëse ajo është mënyra e vetme për t’i arritur – do të jetë e shumë dobishme në avancimin e përdorimit të bibliotekës dhe
resurseve të saj nga profesorët dhe studentët. Të paktën një universitet, e
kishte bërë mësimdhënien e tillë si kërkesë para se t’iu jepeshin profesorëve
kompjuterët në zyrat e tyre apo llaptopët. Shënimet e shtypura që iu ndihmojnë përdoruesve të fillojnë kërkimet e tyre nëpër baza të të dhënave, e të cilat
janë në dispozicion po ashtu mund të jenë të dobishme dhe mund t’iu dërgohen profesorëve në zyrat e tyre, nëse ata kanë qasje në Internet. Derisa është e
mundur, që nga studentët që i shfrytëzojnë shërbimet e bibliotekës të kërkohet
të ndjekin kurse, se si të kërkojnë në katalogë, në baza të të dhënave dhe në
Internet, një metodë e tillë me siguri nuk do të funksionojë për profesorët.
Puna me profesorët si kolegë është mënyra më efektive për ta avancuar aftësinë informative. Gjatë punës me profesorët, bibliotekarët duhet t’iu tregojnë
atyre çfarë dinë, çfarë mund të bëjnë dhe ofrojnë, para se profesorët të kërkojnë ndihmë.
Aktivitetet e aftësisë informative për studentët mund të promovojnë
bashkëveprimin mes profesorëve dhe bibliotekës. Stimulimet mund të jenë të
nevojshme që profesorët ta integrojnë aftësinë informative në kurset e tyre.
Mund të jetë i nevojshëm një proces i granteve për t’i financuar takimet e profesorëve jashtë vendit të punës, për të mësuar më shumë për aftësitë informative. Mund të jetë e nevojshme një kohë e lirë për profesorët, që i rishikojnë
përmbajtjet e kurseve të tyre apo për të krijuar detyra, ashtu si edhe zhvillimi
i udhëzuesve të bazuar në Internet dhe në vegla të tjera. Mundësitë për t’i
treguar praktikat më të mira iu ofrojnë profesorëve, që të mësojnë nga njëri
tjetri dhe të këmbejnë ekspertizën. Përkrahja administrative dhe partneritetet
në kampus do të ndihmojnë në avancimin e futjes së aftësive informative në
disiplinat akademike.
Bashkëpunimi dhe partneritetet mes profesorëve dhe bibliotekarëve mbi
programet e aftësive informative siguron programe të suksesshme. Disa institucione kanë zhvilluar udhëzime për një program efektiv të aftësive informative dhe ato ofrojnë një udhëzues të mirë lidhur me atë se çfarë duhet të bëhet.
Nëse është e mundur, duhet të kryhet një vlerësim i aftësive informative të studentëve për t’i zhvilluar standardet. Një pjesë e kësaj pune mund të bëhet në
mënyrë joformale, duke punuar me profesorët dhe duke rishikuar punimet që
i kanë dorëzuar studentët për të parë nëse ata përdorin një larmi burimesh.
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Aftësia informative për studentët dhe profesorët
Arsimi i vazhdueshëm është i rëndësishëm për bibliotekarët e sotshëm,
pasi që duhet që vazhdimisht t’i rifreskojmë shkathtësitë tona, derisa
teknologji dhe resurse të reja vihen në dispozicion. Sot, studentët, e po ashtu
edhe profesorët, kanë nevojë për udhëzime të kohëpaskohshme mbi përdorimin e bibliotekës, e veçanërisht kur fushat e interesimit kalojnë nga tema të njohura në ato të panjohura. Bibliotekarët kanë nevojë të gjejnë mundësi t’iu
ndihmojnë profesorëve të mësojnë se si t’i shfrytëzojnë më së miri katalogët
e bibliotekës dhe të bëjnë kërkime efektive në bazat e të dhënave në Internet.
Puna praktike e bazuar në tema të caktuara për profesorët – ose si grup i
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Zhvillimi i një liste të shkathtësive model të aftësive informative për studentët që hyjnë dhe diplomojnë nga universiteti po ashtu mund të jetë i dobishëm.
Kurset pilotuese mbi aftësitë informative, apo modulet në kurset e tjera lëndore, mund të jenë një mënyrë për të punuar me profesorë, për të provuar se
si të vazhdohet më së miri në vendin tuaj. Ndoshta, universiteti mund të ofrojë stimulime për profesorët që punojnë në këtë. Stimulimet mund të përfshijnë
ngarkesë më të lehtë të orëve të mësimit, llaptop, një pagë shtesë, fonde për të
ndjekur një konferencë, përkrahje për një asistent të diplomuar, apo diçka
tjetër që do ta bëjë pjesëmarrjen atraktive. Bibliotekarëve, po ashtu mund t’ju
duhet të ofrojnë programe për profesorët që t’iu ndihmojnë atyre t’i zhvillojnë
këto module. Bibliotekarët mund të punojnë me specialistët e teknologjisë
informative në kampus për të zhvilluar programe kompjuterike që mundësojnë mësimdhënien e aftësive informative.
Nëse mendohet më gjerësisht, bibliotekarët dhe shoqatat e bibliotekarëve
mund të punojnë me botuesit e teksteve që të ndihmojnë me integrimin e koncepteve të aftësive informative në tekste. Shoqatat profesionale mund t’i
zhvillojnë standardet e aftësive informative për arsimin e lartë. Bibliotekarët
dhe profesorët mund të punojnë me agjencitë akredituese dhe agjencitë e tjera
rregullative për ta njohur rëndësinë e aftësive informative në planprogram
dhe rolin që bibliotekarët duhet ta kenë në mësimdhënie dhe në mësimnxënie. Profesorët dhe bibliotekarët duhet të punojnë me agjencitë arsimore
dhe akredituese, si dhe me planifikuesit e planprogrameve, për të siguruar që
shkathtësitë informative të bëhen një komponent i domosdoshëm i mësimnxënies. Ky është një proces afatgjatë që do të vazhdojë ta ndryshojë rolin e
bibliotekarëve.
Si shtesë ndaj punës me profesorët për të integruar aftësitë informative
në kurset lëndore, bibliotekarët mund të zhvillojnë disa programe të vetat.
Për shembull, studentëve që aplikojnë për kartën e bibliotekës apo për
shfrytëzimin e shërbimeve të bibliotekës mund t’iu kërkohet që t’i
ndjekin udhëzimet mbi atë se si të kërkohet nëpër katalogë, në baza të të
dhënave dhe në Internet. Sesionet për punimet semestrale mund të ofrohen gjatë kohëve kyçe gjatë semestrit, ku bibliotekarët janë në dispozicion t’iu ndihmojnë studentëve që bëjnë hulumtime dhe shkruajnë
punime. Të gjithë studentët e rinj mund të ftohen (ose obligohen) që të
ndjekin një prezantim hyrës për bibliotekën. Udhëzime të veçanta mbi

bazat e të dhënave dhe resurset e tjera mund të ofrohen në kohë të përshtatshme gjatë semestrit.
Duhen vite për të zhvilluar programe efektive për aftësitë informative dhe
ato mund të realizohen vetëm përmes punës në bashkëpunim me profesorët
dhe udhëheqësit. Literatura profesionale ka shumë shembuj të programeve të
suksesshme dhe leximi i saj mund të jetë edhe motivues. Shoqata e
Bibliotekave të Kolegjeve dhe Hulumtimeve ka zhvilluar një numër standardesh dhe udhëzimesh që mund të jenë të dobishme, derisa ju punoni në
këto çështje (http://www.ala.orglala/acrl/acrlstandards/standardsguidelines.htm).
Po ashtu, pasi që ekziston një numër programesh që veç janë zhvilluar, mund
të mos fillohet nga zeroja, por mund të përdoren idetë e të tjerëve. Këtu janë
disa shembuj. Biblioteka Virtuale e Kentakit përfshin seksione mbi atë se si
të gjendet një larmi e informatave dhe si të bëhen hulumtime
(http://www.kvvl.org).
Po ashtu, ajo e ka një seksion për komunitete të ndryshme, duke përfshirë
një, ku profesorët mund të gjejnë informata mbi zhvillimin e kurseve dhe
informata të tjera. Udhëzuesi për Hulumtime në Bibliotekë i Programit
QuickStudy i Universitetit të Minesotas përfshin informata mbi fillimin e
hulumtimit tuaj, disenjimin e një strategjie për hulumtim, gjetjen e librave,
gjetjen e artikujve, gjetjen e faqeve të Internetit, gjetjen e fakteve, të
rishikimeve etj., si dhe vlerësimin e burimeve dhe citimin e burimeve
(http://tutoria1.lib.umn.edu). Seksioni për profesorë ka informata shumë të
dobishme për profesorët. Udhëzuesi i Teksasit për Aftësitë Informative është
interaktiv dhe ka për synim që t’i përgatisë studentët të eksplorojnë dhe të
hulumtojnë në botën e Internetit (http://tilt.lib.usystem.edu). Një listë e resurseve për bibliotekarë dhe profesorë ofron asistencë shtesë, duke përfshirë
edhe një listë adresash elektronike dhe një version të shpërndarë falas që të
tjerët ta përdorin. Universiteti i Kalifornisë në faqen e Internetit të
Bibliotekës së Mësimdhënies në Berkeley rendit shërbimet për profesorët,
udhëzimet e bibliotekës, faqet e kurseve dhe informata të tjera të dobishme
(http://www.1ib.berkeley.edu/TeachingLib/). Faqja UWired e Universitetit të
Uashingtonit fokusohet në inovacionet në mësimdhënien dhe mësimnxënien
me teknologji dhe është një qasje interesante (http://www.washington.edu/uwired/).
Këto janë vetëm disa prej shembujve interesantë dhe mund të mos jenë të përshtatshëm për kontekstin tuaj, por mund t’ju japin ide se si të vazhdoni më
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tutje. Përkrahja e gjerë e kampusit është shumë e dobishme që këto lloj nismash të jenë të suksesshme dhe të qëndrueshme.

me profesorët për t’i zhvilluar faqet e Internetit me informata që ndërlidhen
me kurset e tyre për t’iu ndihmuar studentëve në mësimnxënie dhe në kryerjen e hulumtimeve efektive. Këto faqe të Internetit mund të përfshijnë
prezantime të orëve të profesorëve, siç janë shënimet e kursit dhe ligjëratave
apo slajde në programin PowerPoint. Po ashtu, mund të përfshijnë edhe faqe
të Internetit, të cilat i kanë identifikuar bibliotekarët, e të cilat do të jenë të
dobishme dhe artikuj për t’i mbështetur informatat, që profesorët i ofrojnë
për studentët. Ekspertiza që e kanë bibliotekarët mund të përdoret për t’i
ndihmuar profesorët ta integrojnë teknologjinë në mësimdhënien dhe në
hulumtimet e tyre.
Profesorët mund të mbështeten në hulumtimet e tyre përmes shpërndarjes
selektive të informatave. Kjo do të përfshinte angazhimin e herëpashershëm
të bibliotekarëve në kërkimin nëpër baza të të dhënave në Internet mbi temat
e interesit për profesorët dhe duke iu dërguar atyre informatat më të fundit,
ose nëse është e mundur, vendosja e një sistemi, ashtu që kjo të ndodh
automatikisht. Është mirë për përdoruesit që të dëgjojnë kohë pas kohe nga
bibliotekarët për resurset dhe shërbimet e bibliotekës. Porositë elektronike
apo forma e tjera të porosive për profesorët, të fokusuara në interesimet e tyre
individuale, mund të jenë veçanërisht të dobishme.
Mund të dërgohen lajmërimet për shërbimet dhe resurset e reja apo të
ndryshuara, duke përfshirë gjërat si ndryshimet në orarin e bibliotekës dhe
bazat e të dhënave në dispozicion. Një titull interesant për këto porosi elektronike mund të jetë diçka ngjashëm me “Ide të Vogla të Bibliotekës” dhe
porositë duhet të jenë interesante dhe relevante në mënyrë që profesorët t’i
lexojnë ato. Kërkoni rregullisht të dhëna nga profesorët mbi çështjet që kanë
të bëjnë me koleksionet dhe shërbimet bibliotekare. Profesorët do të jenë të
kënaqur të jenë në dijeni se bibliotekari është i interesuar dhe i kupton nevojat e tyre të mësimdhënies dhe hulumtimeve. Kur pranoni një sugjerim apo
pyetje nga një profesor, përgjigjuni menjëherë edhe nëse nuk jeni në gjendje
që t’i përgjigjeni pyetjes së tyre apo ta plotësoni kërkesën e tyre menjëherë.
Komunikoni shpesh me profesorët.
Derisa bibliotekat vënë më shumë resurse në Internet, hulumtimet gjithnjë e më shumë kryhen jashtë objektit fizik të bibliotekës. Përdoruesit e largët
dëshirojnë dhe iu duhet asistencë interaktive nga bibliotekarët dhe për këtë,
janë zhvilluar mënyra për ta zgjeruar komunikimin e shërbimeve prej personi
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Shfrytëzimi dhe promovimi i resurseve në Internet
Një vegël e rëndësishme që mund ta përdorin bibliotekarët sot, për të arritur te profesorët dhe studentët, siç është ilustruar me anë të shembujve, është
një faqe e Internetit, ku përfshihen katalogë dhe baza të të dhënave. Rritja e
shpejt e resurseve në faqet e Internetit ka krijuar një nevojë të madhe për studentët që të bëhen të aftë në përdorimin e informatave. Bibliotekarët
akademikë kanë një rol të rëndësishëm si vlerësues, zgjedhës, dhe organizues
të informatave në Internet. Bibliotekarët duhet t’i mirëmbajnë faqet e
Internetit me një lidhje në postën elektronike për ta lehtësuar komunikimin
me të gjithë përdoruesit. Mund të ketë pjesë të veçanta të faqes së Internetit,
që iu kushtohet profesorëve, si për shembull një formular që iu mundëson
atyre t’i dorëzojnë kërkesat në lidhje me kurset e tyre përmes Internetit apo
një listë adresash, ku mund të marrin informata nga bibliotekarët – a profesorët e tjerë. Ndërlidhësit për fusha të caktuara mund të zhvillojnë informata
të veçanta për fushat e tyre dhe përdoruesit e tyre dhe mund t’ju përshtaten
nevojave të profesorëve dhe studentëve. Profesorët mund ta çmojnë asistencën me identifikimin e faqeve kryesore të Internetit në fushat e tyre lëndore.
Udhëzuesit me bazë në Internet janë përdorur në një numër institucionesh,
veçanërisht aty ku resurset nuk janë të mjaftueshme për t’i plotësuar nevojat
e përdoruesve që kanë kërkesa të mëdha dhe në rritje. Mësimdhënia me ndihmën e kompjuterit mund t’iu përshtatet nevojave dhe kërkesave dhe mund t’i
mundësojë secilit përdorues të punojë sipas ritmit të vet, dhe është në dispozicion kurdo që përdoruesit të jenë të motivuar të mësojnë dhe mund të duket
më e qasshme se një tavolinë e shërbimit. Këto programe kërkojnë kohë të
gjatë përgatitore dhe kompjuterë. Kështu që, mund të mos jenë më të mirat
në të gjitha kontekstet. Po ashtu, mund t’i zvogëlojnë kontaktet personale
mes përdoruesve dhe bibliotekarëve dhe mund ta pakësojnë mundësinë për të
zhvilluar marrëdhënie dhe për t’iu përgjigjur pyetjeve të veçanta.
Resurset në Internet mund t’i ndihmojnë profesorët në mësimdhënien e
tyre dhe lehtësojnë mësimnxënien e studentëve. Disa bibliotekarë punojnë
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në person edhe në ambientin e bazuar në Internet. Shërbimet e referimeve
digjitale variojnë nga referimet me postë elektronike te bisedat me bazë në
Internet. Këto opsione duhet të hulumtohen dhe të realizohen kur t’i keni
resurset teknologjike dhe njerëzore për t’i mbështetur ato. Derisa universitetet të bëhen më të pasura me teknologji, mund të jetë e mundur të fitohen
resurse të reja për t’i ofruar llojet e reja të shërbimeve.

kampusit mbi aftësimin profesional është një mënyrë tjetër për të arritur te
profesorët.
Kërkimi i mundësive për t’i nderuar dhe për t’i njohur profesorët është një
mënyrë tjetër për t’i përfshirë ata në bibliotekë. Prezantimet e bibliotekës, të
publikimeve të profesorëve, me një ngjarje të veçantë në kampua, për t’i njohur ata që kanë botuar, gjatë vitit të fundit, mund t’i sjellë profesorët në bibliotekë. Profesorët mund të sjellin kopje të publikimeve të tyre për prezantime dhe shitje, dhe mbledhja shoqërore e prezanton bibliotekën dhe forcon
lidhjen mes bibliotekarëve dhe profesorëve. Nëse keni profesorë të cilët janë
të promovuar apo me përvojë që zgjedhin libra, të cilat mund të jenë vëllime
në koleksionin e bibliotekës apo shtesa të reja, që janë të rëndësisë personale
për ta dhe që shpjegojnë arsyeshmërinë e tyre dhe pastaj vënia e një flete
përkujtuese në artikullin e zgjedhur mund të jetë shumë domethënëse për profesorët. Një ndejë e hapur e bibliotekës për profesorët para fillimit të vitit
akademik mund të jetë e dobishme që t’i sillni ata në bibliotekë që të shohin
se çfarë ka në dispozicion. Shumë kampuse ofrojnë prezantime orientuese
për profesorët e rinj, dhe një sesion orientues mbi bibliotekën mund të jetë
pjesë e rëndësishme e këtij procesi. Bibliotekarët duhet t’i pasojnë të gjitha
këto aktivitete me telefonata, vizita, dhe porosi elektronike për të siguruar se
profesorët kanë informatat që iu duhen për mësimdhënie dhe hulumtime.
Komisionet e bibliotekës të cilat luajnë një rol këshillues mund të jenë një
mënyrë për të përfshirë profesorët në bibliotekë. Për shembull, një komision
këshillues i një game të gjerë mund të jetë mënyrë efektive për të përfshirë
profesorët derisa edukohen për çështje tjera relevante të bibliotekës. Në
Universitetin e Illinoisit në Urbana-Champaign, një komision i tillë ka qenë
i rëndësisë parësore për të arritur tek profesorët – për t’iu ndihmuar atyre të
kuptojnë çështjet e bibliotekave bashkëkohore. Vitin e kaluar, komisioni e
financoi një program të kampusit mbi të ardhmen e bibliotekës akademike
dhe solli një numër folësish. Prezantimet në këtë konferencë, e cila u ndoq
nga profesorët dhe udhëheqësit, adresoi çështjet të cilat mund të jenë të
vështira në nivel lokal duke i vënë në kontekst global. Konferenca iu mundësoi bibliotekarëve dhe profesorëve që të bashkëveprojnë dhe diskutojnë
çështje të rëndësishme në një ambient që ishte përkrahës. Derisa ju prezantoni shërbime të reja, një konferencë e tillë mund të jetë veçanërisht efektive
në fitimin e vëmendjes së profesorëve, sidomos nëse ajo mbështetet nga
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Shtrirja dhe reklamimi i bibliotekës
Ne nuk mund të supozojmë se profesorët dhe udhëheqësit e tjerë të kampusit e dinë se çfarë bëjnë bibliotekarët apo se çfarë shërbimesh ofrohen nga
biblioteka. Disa biblioteka tani kanë caktuar bibliotekarë të shtrirjes, të cilët
janë përgjegjës për koordinimin e nismave reklamuese të bibliotekës. Derisa
kjo mund të ndihmojë dhe mund të jetë e përshtatshme në disa kontekste, të
gjithë bibliotekarët duhet të punojnë, të krijojnë një profil të lartë në kampus,
duke marrë pjesë në aktivitetet me fakultete dhe njësi të tjera të kampusit. Në
mënyrë që të rritet bashkëpunimi me profesorët, bibliotekarët duhet të shfrytëzojnë çfarëdo dhe të gjitha mundësitë për të bashkëvepruar me profesorët.
Bibliotekarët mund të ndjekin takimet e fakulteteve dhe ligjëratat në kampus
e po ashtu edhe programet akademike. Bibliotekarët duhet të kërkojnë takime
me komisionet e rëndësishme të kampusit. Të qenit të dukshëm dhe të interesuar në çështjet e fakulteteve është një mënyrë e rëndësishme për të gjetur
mundësi për të bashkëpunuar dhe për të qenë partnerë. Takimet joformale me
ushqim dhe biseda janë një mënyrë e shkëlqyeshme për të ndërtuar marrëdhënie dhe për të mësuar lidhur me agjendat e hulumtimit dhe mësimdhënies
së profesorëve.
Mundësitë për të marrë pjesë në planifikimin e kurrikulit të kampusit
mund të jenë shumë të çmueshme. Edhe nëse nuk jeni pjesë e komisionit,
kërkoni që të merrni pjesë në takime ashtu që të mund të jeni në dijeni për
planet e së ardhmes. Të qenit pjesë e aktiviteteve dhe e vlerësimeve të rezultateve arsimore, siç është akreditimi, po ashtu mund të jetë me vlerë. Ofrimi
i mësimdhënies apo aftësitë informative për studentët, profesorët dhe
udhëheqësit e kampusit është gjithmonë me rëndësi dhe, për profesorët dhe
udhëheqësit, programet duhet të thuren në mënyrë të tillë që t’i adresojnë
nevojat e tyre individuale dhe të departamenteve. Pjesëmarrja në trajnimet e
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udhëheqësit e kampusit.
Bibliotekarët, po ashtu duhet të marrin pjesë në aktivitetet dhe organizatat
e kampusit. Nganjëherë grupet e studentëve kanë nevojë për këshilltarë dhe
grupet e kampusit kanë nevojë për informata të cilat mund t’i ofrojë biblioteka që t’i mbështesë aktivitetet e tyre. Përfshirja në këto aktivitete mund t’ju
vë në pozitën e kolegut me një profesorë. Duhet të kërkohet çdo mundësi e
bashkëveprimit me profesorët dhe administratorët. Monitorimi i mediave të
kampusit për të mësuar për aktivitetet dhe ngjarjet që mund të kenë ndikim
në koleksionet dhe shërbimet e bibliotekës po ashtu mund të jetë i çmueshëm.
Informatat e mediave, po ashtu mund të ofrojnë arsye për të kontaktuar me
profesorët për të mësuar më shumë lidhur me mësimdhënien dhe hulumtimet
e tyre. Përfshirja në këto lloj aktivitetesh duhet të inkurajojë përdorimin dhe
përkrahjen e bibliotekës nga secili në kampus.
Bibliotekarët duhet të kërkojnë çdo mundësi që të lidhen me profesorët
dhe studentët. Krijimi i një kulture të partneritetit dhe bashkëpunimit mes
bibliotekarëve dhe profesorëve kërkon angazhim të madh në procesin e
mësimdhënies dhe mësimnxënies. Kjo punë është sfiduese, por e domosdoshme, nëse studentët duhet të edukohen për ambientin aktual dhe nëse profesorët duhet të përdorin resurset e bibliotekës në mënyrën e duhur.

Vers la Biliothequ
Iniverselle en Ligne
Alain Massuard

« Il en est des /ivres comme du feu de nos foyers; on va prendre cefeu chez
son voisin, on l’allume chez soi, on Ie communique a d’autres, et if appartient a tous. » Voltaire, Lettres phifosophiques.
Introduction: Une idée et un projet anciens
L’idée de réunir la totalite - ou la quasi-totalité - des livres existants dans
une seule collection, n’est pas nouvelle et elle est meme peut-être consubstantielle à la notion de bibliothéque. Nous n’allons pas refaire l’histoire
des bibliothéques mais il suffit d’en rappeler deux épisodes marquants pour
éclairer l’idée de la bibliothéque universelle et de ses avatars; deux
épisodes qui réunissent déjà des traits que no us retrouverons dans les projets contemporains: celui de la Bibliothéque d’ Alexandrie, trois siécles
avant notre ére et celui du Répertoire bibliographique universel au début du
XXe siécle.

Alain Massuard është udhëheqës i Bibliotekës së Institutit Francez në Pragë.
Ky artikull është prezantuar më 7 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
Versioni në gjuhën shqipe i këtij artikulli pason menjëherë pas versionit në gjuhën frënge.
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La Bibliothéque d’ Alexandrie : créée vers 290, son dessein est d’acquérir to utes les oeuvres écrites de I’Humanité. Pour cela plusieurs moyens
sont mis a contribution: Ptolémée demande aux autres souverains de lui
envoyer tout ouvrage ecrit digne di’intérét ; les oeeuvres sont empruntées
contre gage le temps de les copier; tout bateau arrivant dans le port
d’Alexandrie se voit confisquer ses livres qui seront copiés par des scribes,
l’original, s’il est de valeur enrichira la bibliothéque et la copie sera restituée au navire. Par ailleurs, ordre est donné de rechercher dans tout Ie
monde mediterraneen les ouvrages precieux qui manqueraient au catalogue.
C’est dans le cadre de cette meme demarche encyclopedique que
Ptolémée aurait commandé aux représentants des tribus juives la traduction
en grec de la Bible (dite “Bible des Septante”). A cette époque la bibliothéque compte déja 500 000 volumes (rouleaux de papyrus) et moins de
trois siécles plus tard, elle en comptera 700.000.

Leur devenir aussi compore des aspects similaires: si la bibliothéque
d’ Alexandrie a
brulé, elle a donné naissance a la traduction de la Bible en grec et permis que se developpe la prémiere école historiographique «comparatiste ».
Elle a été le sas indispensable de la transmission de la philosophie grecque.
Elle a donc laisse des traces importantes dans l’histoire intellectuelle de
l’humanité.
Le répertoire bibliographique universel a été un échec au regard du but
immédiat qu’il s’etait fixe, mais il a ete un formidable accelerateur de la
normalisation des données bibliographiqués, il a donné naissance a un systéme de classification qui est toujours utilisé dans de nombreuses bibliothéques. Otlet sera aussi un des inventeurs de la microfiche et du livre
microphotographique deux étapes vers la création des bibliothéqués
virtuelles puisqu’elles permettaient de dissocier l’accés au livre de la communication de son support papler.
Retenons aussi une différence fondamentale entre les deux: si la
Bibliothéque d’ Alexandrie prétendait donner a ccés a ux documents e uxmemes, le Répertoire n’aspirait qu’a etre un centre d’identification et de
localisation des exemplaires des documents.
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Le Répertoire bibliographique universel : en 1895, la premiére conference internationale de Bibliographie c onvoquée a Bruxelles par deux
jeunes a vocats, Paul Odet et Henri La Fontaine aboutit a la création d’un
Office International de Bibliographie (OIE) dont le but principal est de
créer un répertoire bibliographique universel (RBU) qui ssemblerait les
notices de tous les ouvrages publiés a travers le monde sur tous les sujets
et a toutes les époques. On estime que ce répertoire a contenu jusqu’a 12
millions de fiches en 1937. L’entreprise a nécessité une coopération internationale, aussi l’Office International de Bibliographie (OIE) s’est-il
attaché a normaliser les outils et techniques bibliographiques. De 1899 a
1905, Paul Odet et Henri La Fontaine feront paraitre sous l’égide de
l’Office International de Bibliographie (OIE) “la Classification Décimale
Universelle”.
Ces deux expériences - a plus de vingt siécles d’ écart - ont des traits
communs qui sont intéressants. Toutes deux partent du principe d’un savoir
universel qui fonde l’unité du fait d’etre homme. Elles ont la meme ambition «totalitaire» mais elles ne posent comme préalable aucun principe
hiérarchique basé sur l’origine des connaissances et elles mettent en avant
le fait que l’accés a tous les savoirs a un role positif.
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1. L’impact de la technologie sur les bibliothéques
1.1 Les conséquences de l’informatisation des bibliothéques
L’amélioration des bibliothéques va se concentrer sur ces deux points:
rendre les catalogues plus efficaces en rationalisant leur conception,
faciliter l’acces aux documents. L’apparition de l’informatique va transformer ces deux vecteurs d’accés a l’ information. Tout d’abord en
bouleversant le support de son signalement, c’est-a-dire les catalogues,
ensuite en touchant aux supports de l’information elle-meme.
L’informatisation des catalogues des bibliothéques a commencé dans les
années 1960. A la différence des catalogues manuels, il n’y a plus qu’une
seule base de données, qui permet une recherche selon les differents acces
titre, auteur et sujet et qui tient egalement lieu d’inventaire. Les catalogues
informatisés permettent de créer de noveaux points d’acces et également de
croiser les accés en utilisant des opérateurs booléens.
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L’usage d’écrans d’ordinateurs rend l’ensemble du catalogue consultable simultanément par tous les utilisateurs de la bibliothéque. Les catalogues sont de plus en plus souvent accessibles hors les murs de la bibliothéque par Internet. Vne norme, la norme Z39.50, permet une , interrogation simultanée de bases hétérogénes et réparties c’est-a-dire d’interroger
simultanement plusieurs OP AC, via une interface web,essentiellement
parce qu’ elle ne se contente pas de normaliser les données bibliographiques, mais aussi les requetes d’interrogation.
En fait, l’intégration des catalogues dans une seule base commune, universelle, meme si elle n’a pas ete realisee devient théoriquement possible et
les obstacles techniques qui ont fait échouer le projet de Répertoire bibliographique universel tombent.

cable), le cédérom, Internet et Ie multimédia. Il constitue un supprt
cmmun pour des opérations jadis trés differenciées, la lecture et l’écriture.
Grace au tout numérique, un ordinateur et un logiciel permettent de
gérer, avec les
memes principes, des textes, des images, des photos, des diapositives,
des documents sonores, pourvus que tous soient numérisés.
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Mais, it cette étape, il s’agit toujours de fournir un outil d’identification
et de localisation des exemplaires des documents. La vraie révolution consiste it dématerialiser les documents pour dissocier leur acces de leur conservation et de leur stockage physique.
1.2 La revolution numérique
Mais la vraie révolution, celle qui n’a sans doute pas fini de transformer
notre conception de l’accés a l’information, c’est la révolution numérique.
De quoi s’agit-il ? Et peut-on vraiment parler de révolution numérique ?
Tout d’abord qu’est-ce qui defini le « tout numérique »?
Le tout numérique désigne la généralisation du cod age numérique de
l’informatique, en remplacement du codage analogique du son et de l’image. Le premier objectif d’un systeme numérique est de reduire le signal
analogique complexe en une forme numérique manipulable, ce qui veut
dire en une suite de 1 et de 0, sans perdre la possibilité de recréer la richesse
et les nuances.
Le tout numérique permet le rapprochement des technologies de la
radio, du téléphone et de la télévision de celles de l’ordinateur.
Le tout numérique est aussi l’interconnexion des réseaux de distribution
(hertzien,
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En termes techniques, le “tout numérique” et l’Internet répresentent
done bien une revolution. Tous les “signaux” de la communication sont
désormais combinables et programmables dans des produits interactifs et
multimédias, mais aussi duplicables et transmissibles it l’infini, sans perte
de qualité. L’Internet est le reseau, l’infrastructure adaptée a cette “convergence” ; il connectera bientot, d’une maniére it peu pres g ratuite, toutes les
machines, tous les appareils domestiques, to us les sujets et les objets
économiques. Le four it micro-ondes, la pompe it essence, la machineoutil, le colis, le téléphone... seront demain des terminaux Internet capables
de communiquer entre eux.
La révolution ne touche pas seulement it l’accés it l’information; elle
concerne aussi sa production et sa conservation. On pressentait depuis vingt
ans que sa portee économique et culturelle s erait comparable it celIe de
l’invention de l’imprimerie. C ‘est aujourd’hui une certitude.
La nouvelle technologie numérique porte avec elle une dimension mondiale. Elle a, en effet, pour premiére caractéristique d’abolir l’espace
physique et de réduire l’espace temps. L’information devient potentiellement disponible dans l’instant en tout point du monde. Cette fluidité laisse
imaginer un effacement des barrierés géographiques, économiques, mais
aussi idéologiques qui ont fait jusqu’it present obstacle it la diffusion des
oeuvres de l’esprit. Elle ouvre des perspectives radicalement nouvelles it la
liberté de circulation des idées et it la démocratisation de l’accés it la culture. Et meme si une révolution technologique ne peut it elle seule accoucher de la liberte et de la democratie, on comprend que de telles promesses
suscitent des attentes et meme des impatiences. On le voit it la mesure des
résistances et des obstacles qui sont mis a cette circulation des idées dans
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des pays comme la Chine ou l’Iran par exemple.
En termes économiques, nous assistons en effet a un bouleversement
comparable a celui qu’a introduit la revolution industrielle, et qui touche
tous les secteurs.
D’une part, informtion - au sens large - represente une part croissante,
voire dominante du PIB.

que ce soit du texte, du son, de l’image ou de la video. La bibliothéque voit
alors s’ouvrir a elle la possibilité de mettre des ressources ligne en créant
des documents électroniques supplémentaires, en reproduisant par exemple
des ressources physiques en format numérique pour les mettre a disposition
des publics sur le réseau. Le document numérique n’est done plus un document figé, mais un objet en perpétuellé évolution, ce qui complexifie son
stockage et sa conservation. De nouveaux défis apparaissent pour la preservation de ces documents: preservation des supports, des contenus, qui
doivent rester pertinents, bien sur, mais aussi intelligibles face a l’évolution
permanente des codages et des moyens informatiques.
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D’autre part, quand on réorganise une chaine économique en flux tendus, on réduit les stocks dans l’economie, on substitue de l’information aut
ravail : l’’information est deven1ie un facteur de production a part
entiére. Sa circulation sur les reseaux rend par ailleurs les marches plus fluides et reduit les transactions.
Et ça change tout: l’organisation de la production, les structures internes
aux entreprises, Ie contenu du travail, les conditions de la concurrence, le
rythme d’innovation, la relation avec les clients, Ie lien entre les produits
culturels et ceux qui les creent, peut-etre aussi une plus grande instabilite
des marchés...
2. Les bibliothéques numériques
2.1 L’apparition des collections numériques
Les documents numériques n’ont été considérés comme documents
d’acquisition et intégrés dans les collections qu’avec l’apparition du
cédérom, dans les années 80, utilisé tout d’abord comme support d’information reproduisant la version papier. Les cédéroms pouvaient poser
quelques problémes, pour la communication aux lecteurs par exemple, mais
ils ne changeaient pas véritablement Ie traitement bibliographique ou la
typologie des publications.
L’utilisation d’Internet se développe dans le milieu des années
90.Certaines ressources n’existent alors que sur le Web et ne nécessitent
aucun support. La publication évolue : en ligne, elle peut changer et présenter une uccession de versions différentes et datées, pour tous les contenus,
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Le document numérique devient done peu a peu un élément de préservation et de conservation du patrimoine. De nombreuses initiatives de
numérisation voient le jour, et certaines donnent naissance a des bibliothéques numériques accessibles en ligne comme par exemple:
Le Projet Gutenberg (http://www.gutenberg.org/), est considéré comme
la premiere bibliothéque electronique. Le projet Gutenberg fut lance par
Michael Hart en 1971 aux Etats-Unis (Universite de l’Illinois) afin d’assurer, a ce qui deviendra plus tard Internet, une bibliothéque de versions électroniques libres (parfois appelés e-texts) de livres physiquement existants.
Les textes fournis sont essentiellement du domaine public, soit parce qu’ils
n’ont jamais été sous copyright, soit parce que leur copyright a expiré. En
fevrier 2006, le projet Gutenberg, alimenté par des milliers de bénévoles,
se vante de contenir plus de 17 000 livres dans sa collection.
ABU: La Bibliothéque universelle (http://abu.cnam.fr/) qui a vu le jour
en avril 1993 (elle est alors la premiére bibliothéque électronique francophone). L’Association des Bibliophiles Universels, fondée en Avril 1993, a
pour objet le développement et la promotion des supports numériques permettant la libre manipulation de l’information, l’application de ces techniques a la diffusion des travaux de recherche des membres et d’informations du domaine public.
la Bibliothéque électronique de Lisieux (http://www.bmlisieux.com/).
fondée en juin 1996 par Olivier Bogros. La bibliothéque électronique de
Lisieux est un site web, sous-ensemble d’un site plus vaste a venir, qui a
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pour objet la diffusion en ligne et sans condition de textes litteraires et documentaires de langue française relevant du domaine public a partir d’exemplaires conservés dans ses collections patrimoniales. La création de la
Bibliothéque électronique de Lisieux est due en partie a la difficulté de trouver un public local en 1995 lors premiers essais de diffusion sur disquettes
de textes électroniques. Le public a été trouvé parmi la communaute des
internautes : public francophone, universitaire et étudiant, amateur de littératures et public distant empeché de lire dans sa langue d’origine ou
d’adoption.
Gallica (http://gallica.bnf.fr/),ne du programme de numérisation
développé par l’établissement public chargé du projet de la nouvelle bibliothéque nationale entre 1990 et 1994. Gallica propose un acces a 70 000
ouvrages numérisés, a plus de 80 000 images et a plusieurs dizaines
d’heures de ressources sonores. Cet ensemble constitue l’une des plus
importantes bibliothéques numériques accessibles gratuitement sur
l’Internet. Cette collection rassemble des editions prestigieuses, dictionnaires et périodiques. Elle cone erne de nombreuses disciplines telles l’histoire, la littérature, les sciences, la philosophie, le droit, l’économie ou les
sciences politiques. Si ces fonds privilégient la culture francophone, ils
offrent aussi nombre de classiques etrangers en version originale ou en traduction. On trouvera dans Gallica majoritairement des imprimes
numérisés en mode image. Néanmoins, on y trouve 1250 ouvrages en
mode texte.
Gallica facilite la navigation du lecteur dans les imprimes numerises en
mode image et les documents iconographiques, en lui permettant de lancer
des recherches dans les legendes et les tables des matieres. Parallelement,
des centaines de pages editoriales, , une chronologie et des liens reinserent
ces documents dans leur contexte.

Voyages en France permet au lecteur de suivre les écrivains français
et etrangers dans leur decouverte de la France du Moyen Age au XIXe
siécle. Voyages en Afrique rassemble textes, temoignages, comptes rendus d’explorations autour d’un continent qui a fascine les politiques, les
scientifiques et les aventuriers. Ces ensembles reunissent imprimes,
manuscrits et images.
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Gallica est accompagne de collections thématiques :
Gallica Classique vise un public scolaire et universitaire. De Villon a
Zola, il offre une sélection de plus d’un millier de classiques de la litterature, parmi lesquels plusieurs centaines de volumes en mode texte
Gallica Proust est construit autour du manuscrit du Temps retrouvé.
Gallica Utopie offre autour de ce théme un ensemble de textes canoniques.
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2.2 Définition de la bibliothéque numérique :
A partir de la constitution de ces collections numériques et avec le
developpement exponentiel du nombre de leurs usagers est ne l’idée de la
constitution de bibliothéques entierement numériques, de bibliothéques
virtuelles parfois aussi appelées bibliothéques sans murs.
La plupart des bibliothéques numériques relevent de techniques ou
d’objectifs variés, et il est par consequent trés difficile de les définir. Leurs
contenus peuvent provenir aussi bien d’une bibliothéque «traditionnelle»
que d’une collection privee ou encore d’une institution. EI1es peuvent aussi
étre specialisees sur une période en particulier ou sur un domaine spécifique.
On Ie voit, la bibliothéque numérique se presente sous des formes multiples, ce qui complexifie la definition que nous pouvons en donner.
Nous ne pouvons parler d’une bibliothéque sans en définir les roles, les
valeurs, les objectifs, en plus du contenu et des services. Le meme probléme se pose pour les bibliothéques numériques. De nombreuses définitions
en sont donnees par les chercheurs et les bibliotcaires, et s’il fallait n’en
retenir qu’une, ce serait celle d’une collection de documents numérises
(textes, images ou sons), et associes a differents services:
• un accés gratuit et libre sur Internet,
• des systémes d’accés offrant la possibilité d’une recherche et d’une consultation dans le corpus proposé,
• des informations générales sur les documents numérisés (notes, bibliographies,
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• renseignements sur l’auteur par exemple), des services de renseignements
en ligne,
• une commande de reproduction.

L’enjeu principal est n’accés aux collections patrimoniales du monde
entier (textes, images et sons) sur les réseaux de l’information ; la conception traditionnelle de la bibliothéque et du centre de documentation eclate
au profit du libre accés a ces gisements d’informations de plusieurs milliards de pages. Le travail quotidien des professwnnels de l’information se
modifie en profondeur et cela pour plusieurs annees. Cette evolution vers
la bibliothéque numérique universelle est comparable a ce que l’humanite
a connu avec la decouverte de l’ecriture et la diffusion du savoir et plus
tard, celIe de l’imprimerie et la constitution des premieres bibliothéques.
Tous les problemés ne sont cependant pas resolus : les formats d’echange
et de consultation des données evoluent sans cesse a l’instar des matériels
; l’encombrement des réseaux constitue un handicap certain; les systemes
mis,en place ne sont pas encore suffisamment sécurisés.
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Une bibliothéque numérique est donc une entite utilisant les technologies numériques pour acquerir, stocker, preserver et diffuser des documents. Ces documents sont soit publies directement - sous forme
numérique, soit numerises a partir d’un document imprime, audiovisuel ou
autre. Vne collection numérique devient une bibliothéque numérique
lorsqu’elle repond aux trois conditions suivantes :
• elle peut etre créée et produite dans un certain nombre d’endroits différents, mais elle doit etre accessible en tant qu’ entite unique;
• elle doit etre organisée et indexée pour un accés aussi facile que possible;
• elle doit etre stockée et gérée de manére a avoir une existence assez
longue aprés sa création;
Une bibliothéque numérique a donc une mission sensiblement identique a celle
des bibliothéques traditionnelles: la mise en place d’une collection cohérente,
organisée et répertoriée. Finalement, il nous faut conclure en considerant la blbhotheque numérique comme un site indépendant et organise, au service d’une
politique documentaire precise (ou le public vise et l’objectif sont déterminés),
proposant des services liés a la gestion et a la mise a disposition de la collection.
2.3 Les nouveaux acteurs des projets mondiaux:
La bibliothéque se donne de nouveaux moyens avec l’apparition de l’informatique, pour elargir les services qu’ elle offre au public; ses roles et ses
attributs se modifient. Mais c’ est l’ensemble du monde de l’information
qui est touche par Ie developpement de la technologie numérique : les projets nationaux de numerisation sont de plus en plus nombreux (la
Bibliothéque nationale de Chine a deja numerise quelques quarante millions de pages de son patrimoine écrit), ils peuvtn etre transnationaux (la
Biblioteca Universalis rassemblant les pays du G8 dont la Bibliothéque
nationale de France; le projet en cours pour la renaissance de la
Bibliothéque d’ Alexandrie en Egypte ; le nouveau programme de
l’UNESCO sur la société de l’information).
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3. Le projet Google-Print
3.1 Le contexte:
Coogle a été fondée en 1998 par deux informaticiens qui venaient de terminer leur thése a l’université de Standford: Larry Page et Sergey Brin.
Aprés avoir vainement contacte les principaux acteurs de la recherche d’information en place sur le Web pour exploiter leurs idees, ils o nt ouvert leur
propre entreprise en Califomie avec les ucces que l’on sait. La croissance
de la firme a été en effet explosive. Démarrée sur la base d’un moteur de
recherche d’informations sur le Web, elle a tres vite construit un modéle
d’affaires original d’une impressionnante efficacité. Le projet Coogle-Print
n’est qu’une des initiatives de Coogle spectaculaire surement mais pas
moins que d’autres lancées par la meme firme dans différents secteurs.
Coogle est d’abord un moteur de recherche sur le Web, c’est-a-dire un
outil de calcul analysant les phrases grace a des methodes statistiques et
morphosyntaxiques pour repérer des pages Web correspondant aux requetes
des internautes. L’idée premiere et originale des fondateurs de Google était
d’adjoindre aux techniques habituelles de recherche d’information une
variable supplementaire : la notoriété, mesurée par le nombre de liens
hypertextuels qui faisaient réference a une page donnée, pour classer les
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reponses a une requete donnée.
Cette idée a trés vite montré sa pertinence et a conduit au succés originel de la firme. Vne des grandes difficultés de la recherche sur Ie Web,
n’est pas tant, en effet, le repérage des pages que son classement afin que
l’internaute trouve l’information qui satisfera sa demande. Aujourd’hui ce
principe a été repris par les autres grands moteurs, et il ne saurait a lui seul
expliquer la perennite du succés de celui-la. Il faut y adjoindre bien d’autres
modalites concernant, par exemple, la taille et la structure des index, les
techniques d’indexation, de stockage, de filtrage, toutes relevant du secret
commercial jalousement garde et alimentant spéculations, enquetes et
analyses des experts.
Quoi qu’il en soit, le moteur est bien le metier premier de Google et son
coeur. C’est dans ce domaine que les efforts les plus importants ont été réalisés.

nautes interesses il n’y a qu’un pas, vite franchi par Google. Ainsi, la firme
vend des « mots-cles », correspondant aux pages Web indexees par la firme.
Les annonceurs, inserant leur message face aux reponses aux requetes des
internautes (AdWords 51% du CA) ou sur une page Web particuliere (AdSense,
48% du CA), font ainsi correspondre, du moins peut-on le supposer, leur
proposition commerciale aux centres d’interets des clients potentiels. Cette
vente est une mise aux encheres, donc, en theorie du moins, le prix est au plus
haut du marche. Enfin, les couts de transaction sont au plus bas puisque tout
est automatise grace a l’ingenierie linguistique et statistique, metier premier de
la firme.
Deuxieme c aracteristique originale du Web : les frontieres geographiques et sociales sont transgressees, au moins potentiellement, par Ie
reseau. Ainsi la firme, a condition d’avoir la force commerciale adequate,
s’adresse a un marche mondial d’annonceurs et, en meme temps, peut segmenter les cibles publicitaires sur un territoire eclate. Le vieux fantasme
des professionnels du marketing est, en theorie la aussi, realise : la personnalisation de masse, personnalisation puisque le message commercial est
chaque fois adapte a l’internaute, masse puisque la taille du reseau fait que
chaque message touchera un nombre d’intemautes statistiquement significatif.
Enfin, le caractere int eractif du media fait que l’on peut verifier, au
moins partiellement, l’impact d’un message publicitaire. L’intemaute, en
cliquant sur le lien qu’on lui propose, manifeste un certain interet pour la
marchandise ou le service qu’il croit trouver derriere.
Ce modele a fait et continue de faite la fortune de Google. Certains l’ont
appele « l’economie de la recherche ». Contrairement a bien des entreprises du secteur, celle-la a ete tres vite rentable et s’appuie sur un chiffre d’affaires reel. On considere aujourd’hui que le cash disponible est de 7 milliards de dollars, son benefice net avoisinerait les 4 milliards (12,25 pour
Microsoft) et sa capitalisation boursiere 90 milliards.
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3.2 Le modele de développement économique de Google :
La diversification est indispensable pour une entreprise comme Google.
Cetle diversification va s’appuyer sur une consequence annexe du fonctionnement du moteur. Pour atteindre sa pleine efficacite, celui-ci a archive sur
les disques durs de ses ordinateurs un nombre considerable de pages Web
et ainsi il s’est constrult un observatoire du fonctionnement de la toile par
la connaissance des contenus croisee avec celle du comportement des internautes au travers de leurs requetes. Cet effet d’echelle lui a ouvert d’autres
horizons.
A premiere vue Ie modele d’affaires de Google ne parait pas tres original. II s’agit tout bonnement de la vente d’espaces publicitaires comme la
realise depuis longtemps les medias classiques : presse, radio ou television
commerciales. Et pourtant la difference est radicale.
Meme si l’image devient de plus en plus presente sur le Web, ce dernier est
d’abord construit sur la langue ecrite. Le contenu des pages et leur indexation
reposent sur l’ecrit et un moteur analyse Ie langage au travers de sa manifestation ecrite. Ainsi les mots permettent de reperer des pages aussi bien que des
requetes d’internautes. De la a s’en servir comme moyen pour placer des
encarts publicitaires aux endroits les plus appropries pour toucher des inter-
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3.3 Google-Print, un produit de la diversification:
L’entreprise a développé une activite multiforme, ouvrant un tres large
eventail de services, souvent tres performants et innovants, comme sur les
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messageries, sur la cartographie, sur le traitement de l’actualite, sur le
reperage des images, sur l’indexation de la litterature scientifique, sur la
realisation de blogs, sur la telephonie, sur le Wi-fi et, bien entendu, sur la
numerisation de livres qui nous interesse ici. L’accord strategique conclu
entre Google et Sun le 4 octobre 2005 devrait encore elargir cet eventail de
services en ligne, qui ne necessitent qu’un navigateur pour offrir toutes les
fonctionnalites d’un service d’exploitation classique.

tion, necessairement industrielle a cette echelle, supporte malles traitements individuels generateurs de surcouts ; et donc d’une part, il n’y a
qu’un seul programme de numerisation, et, d’autre part, seule une minorite
d’ouvrages dans le domaine public sont accessibles en totalite, tous les
autres sont presentes sous forme d’extraits de quelques pages correspondant aux mots de la requete.
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Mais il faut surtout rappeler la premiere phrase de la presentation de la
societe sur son site: « Google a pour mission d’organiser a l’echelle mondiale les informations dans Ie but de les endre accessibles et utiles a tous ».
N’est-ce pas la precisement la mission d’une bibliothéque ondiale dediee a
l’interet general?
L’initiative Google-Print, comme celle plus ancienne de Google-News
(accés aux actualites), releve tout a fait de cette declaration de principe. La
personnalite des acteurs qui ont reagi a ces initiatives est r evelatrice : bibliothéques et editeurs, 0 u agence de presse, joumaux et joumalistes.
3.4 Qu’est-ce que Google-Print :
Le projet Google-Print comprend deux volets articules :
L’un, annonce en decembre 2004, s’adresse aux bibliothéques, plus precisement a cinq tv bibliothéques partenmres, It:s bibliothéques des universites de Harvard, de Stanford, du Michigan aux USA, de l’Universite
d’Oxford en Grande Bretagne et la bibliothéque publique de New York. Il
s’agit de numeriser a grande echelle leurs collections. Chaque bibliothéque
dispose d’une version numérique des ouvrages, tandis que
Google
met en ligne, de son coté, une autre copie.
L’autre, lance trois mois auparavant, vise les editeurs. Google propose
de mettre en ligne des extraits d’ouvrage de façon a en assurer la promotion en vue de leur vente via des services de librairies en ligne.
A y regarder de plus prés, il semble bien que les deux volets ne soient
que les deux faces d’une meme m edaille: les fonds de s bibliothéques sont
dans leur grande m ajorite encore couverts par le copyright; la numerisa-
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Le projet presente un certain nombre de differences avec les programmes de numerisation engages jusqu’alors differences qui expliquent
sans doute pour une bonne part les reactions qu’il a suscite :
la premiere difference est un changement radical d’echelle. L’ensemble
des fonds des bibliothéques concemees represente 15 millions d’ouvrages,
so it 4,5 milliards de pages Web. Google, malgre ces chiffres qui ont largement cireulés, n’a jamais cuonfiume ni l’ampleur des investissements
realises, ni celui des collections touchees. On peut étre sceptique sur ces
chiffres et reconnaitre neanmoins que la firme dispose d’une capacite d’investissement considerable qui rend credible une operation quitte restera
spectaculaire, meme si son amp leur n’atteint pas les sommets decrits dans
la presse.
par ailleurs, ici comme ailleurs, la firme montre un savoir-faire exceptionnel par sa precision et sa rapidite sur le decoupage et le traitement des
documents, autorisant des recherches sur le texte integral d’une simplicite,
fluidite et une pertinence inegalees a cette echelle. On peut s’en convaincre
en navigant sur le site de test ouvert en avril 2005.
Enfin, la question des droits a ete ecartee sur la base d’une interpretation nordamericaine de la propriete intellectuelle : un livre est considere comme autorise a
etre mis en ligne, sous forme d’extraits, sauf avis contraire des ayant droits.
Normalement une autorisation prealable est necessaire, mais Google joue le fait
accompli en ajustant si necessaire dans un second temps. Le pari ici etait que les
ayant droits verraient dans l’operation une opportunite de promotion lucrative,
puisqu’ils étaient intéressés aux ventes, des ouvrages. En cas de refus, la firme
s’appuyait sur la notion de fair use pour une consultation d’extraits. Le fair use
autorise aux Etats-Unis la consultation de documents sans autorisation prealable
dans un certain nombre de situations precises. Cette position n’est pas completement originale. D’autres acteurs du Web l’appliquent aussl.
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4. Oppositions et contre-projet
Passe l’effet de surprise et une fascination admirative, le projet a suscite
reactions et oppositions vives. La premiere et la plus mediatisee fut celle de
Jean-Noel Jeanneney, president de la Bibliothéque nationale de France.
Puis un certain nombre d’ayant droits ont conteste l’interpretation juridique
de la firme. Enfin, des projets altematifs sont annonces, soit chez des concurrents, soit au niveau de la Communaute européenne.
4.1 L’opposition du President de la Bibliothéque nationale de
France:
Lorsque Franyois Mitterrand lance, le 14 juillet 1988, le chantier de la
future BnF, il appelle de ses voeux : « une bibliotheque d’un type entierement nouveau ». De cette utopie primitive la Bibliothéque Nationale de
France ne semble pas avoir gardé grand chose, si ce n’est un remarquable
service d’accés a des documents numérises qui n’avait jusqu’a peu pratiquement pas d’équivalent au monde par l’ampleur des fonds mis en ligne
sur un seul site: Gallica, dont nous avons parle plus haut.
Quinze années plus tard, on est en droit de se demander si Google-Print
ne realise pas le reve du promoteur de la BnF. Entre Gallica et GooglePrint, il y a, en effet, un saut radical dans le nombre de livres et dans le
service (l’intérrogation se fait sur l’integralite des textes et non sur une
notice). Mais l’histoire est ironique: la premiére contestation, vigoureuse,
vient du president de la BnF, rapidement soutenu par le président de la
Republique française. Tout d’abord dans une tribune du journal Le Monde,
puis dans divers médias et meme dans un petit livre, J.-N. Jeanneney a
souligne le danger qu’il y aurait, selon lui, a laisser Google developper son
projet sans alternative de ce cote de l’Atlantique.
Le raisonnement consiste a dire que le projet Google-Print, mené par
une firme californienne a partir de collections de bibliothéques anglo-saxonnes, renforcerait encore la domination de la culture et donc le point de
vue américain sur le Web. Cela rappelle d’anciennes batailles et, dans son
livre, l’auteur, lui-meme historien des médias, l’illustre par des exemples
pris dans l’histoire du cinéma ou encore dans la naissance de la television
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Quelle que soit la pertinence du raisonnement, en particulier parce qu’il
ne tient pas compte du fait que les bibliothéques anglo-saxonnes achétent
beaucoup plus de livres étrangers- et donc europeens - que les bibliothéques européennes, l’important a noter est que l’objectif de l’auteur n’est
pas d’arreter le projet Google-Print, mais bien de susciter une alternative
européenne. 11 ne s’agit pas de se plaindre que Google numérise des millions de livres, mais de l’absence de projet équivalent en Europe, porte par
des institutions publiques.
4.2 Vers un projet europeen de bibliothéque européenne :
Cet appel a un sursaut européen n’est pas resté sans echo chez les
décideurs.
Au cours du printemps 2005 successivement: le président de la
République française lui a apporté son soutien en portant Ie deb at devant
les instances européennes; dix-neuf bibliothéques nationales européennes
ont signe une motion dans le meme sens et péesenté un service de recherche
croisées sur leur catalogue, six Etats européens ont envoye un coumer aux
présidents de la Commission européenne et du Conseil, suggérant a l’Union
européenne de prendre une initiative.
Le 13 juillet 2005, le ministre français de la Culture a mis en place un«
comité de pilotage en vue de la création d’une bibliothéque numérique
européenne» tres français. Et, derniere initiative, le 30 septembre 2005, la
Commission européenne a lance une consultation sur les bibliothéques
numériques en prevision du lancement d’un programme.
4.3 L’opposition des ayant droits :
Google a toujours présenté son service aux ayant droits comme une
opportunite d’augmenter leur vente d’exemplaires, et propose meme une
participation aux recettes de la publicité contextuelle pour les éditeurs.
Ceux-ci, apres avoir hésite quelques mois, vont, au printemps 2005, contester a la fois la possibilite de numeriser des livres sans autorisation prealable et l’interpretation dufair use.
Google a alors annoncé dans le courant de l’été la suspension partielle
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de son programme de numérisation pour la partie concernant les livres
encore sous copyright, demandant aux éditeurs la liste des livres qu’ils
voudraient exclure du programme. Dans le meme temps, elle s’est adressée
aux éditeurs européens pour leur proposer de num ériser leurs publications,
certains, peu nombreux jusqu’a présent, ont repondu favorablement. Des
interfaces adaptées ont été ouvertes dans chaque pays en octobre.
Mais ce sont les auteurs qui vont attaquer en justice les premiers. En
septembre 2005 une plainte est déposée a la cour fédérale conjointement
par trois auteurs et surtout la puissante Authors Guilde qui comprend 8.000
membres. Cette premiére salve a été rapidement suivie d’une seconde de
l’association des editeurs americains, AAP, representant 300 maisons d’édition, qui a déposé plainte a son tour le 19 octobre 2005 contre Google pour
avoir numérise des livres sans autorisation des ayant droits.

discrétement, un service de consultation en ligne des livres proposés a la
vente
(http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/browse//14210431/4031103724-2399620). Il s’agit d’extraits, l’accord des éditeurs est prealable et
le lien avec la vente est manifeste. Amazon ne sort pas de son métier d’origine et l’ensemble du processus est sous le controle de la chaine de production et distribution du livre.
Une autre réponse commerciale au projet Google-Print pourrait etre une
alliance d’acteurs, a but lucratif ou non, baptisée Open Content Alliance,
menee par Yahoo I, le concurrent direct de Google sur la recherche d’information sur le Web, Internet Archives, les bibliothéques des universites de
Califomie et de Toronto et bien d’autres encore.
A vrai dire meme si le sérieux des acteurs lui donne une crédibilité certaine, le projet est encore trop flou pour qu’on puisse le juger. Il semble
vouloir articuler des initiatives déja existantes ou a venir de numérisation,
une competence en archivage et une competence en recherche. Les arguments paraissent surtout construits en reaction a Google-Print. Ils insistent
sur Ie respect de la propri~t~ intellec,tuelle et sur l’importance de l’ouverture des outils.
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Vraisemblablement, un feuilleton judiciaire démarre. Il sera suivi attentivement par tous les acteurs, aux Etats-Unis d’abord, mais aussi partout
dans le monde car il fera jurisprudence. La Commission européenne dans
son document de réflexion sur les bibliothéques numériques, issu lui-meme
de l’interpellation franyaise face a Google-Print, souligne qu’il est indispensable pour les projets de numérisation a grande échelle d’assouplir les
régles de propriété intellectuelle, faute de quoi il sera plus couteux de
rechercher les ayant droits que de réaliser le travail, un point sur lequele le
consensus est trés large.
4.4 L’opposition des concurrents:
La troisiéme réaction est celle des concurrents de Google. Nous ne
citerons ici que les entreprises commerciales impliquees dans des projets
comparables par l’ambition et par type de services. Le projet de Google est
une réelle menace pour eux, car il a un caractére
monopolisté en interdisant, de fait, la création d’index concurrents sur le
texte ntégral des livres, sauf a realiser un effort parallele et redondant de
numérisation.
On aura it pu s’attendre a une réaction du libraire en ligne Amazon. En
realite, celui-ci a ouvert a peu prés au meme moment mais beaucoup plus
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Conclusion: Le renouvellement de la réflexion
Il y aura, a l’évidence, un avant et un aprés Google-Print. L’initiative et
les réactions qu’elle a engendrées ont obligé les differents acteurs a se repositionner et la réflexion s’est brutalement accélérée.
Jusque la les projets et réalisations n’ont pas manqué et bien malin celui
qui pourrait brosser un panorama exhaustif des bibliothéques en ligne, tant
l’activité est éclatée, foisonnante et hétérogéne. On peut espérer que Ie
debat actuel permettra de clarifier les situations.
Il faut donc remercier a la fois les dirigeants de Google et Jean-Noel
Jeanneney d’avoir attire l’attention de s ho mmes d’ affaires et celle des
pouvoirs publics sur les enjeux culturels et commerciaux de la numérisation des livres. Il ne faut pas leur faire grief des hesitations de leur argumentation. Ils écrivent ensemble une histoire inédite dont ils ne sauraient
maitriser les conséquences et l’aboutissement. Nous n’avons vraisemblablement assisté qu’aux premiers épisodes d’un long feuilleton a venir.
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Déja, en moins d’une année, les avancées dans le débat et les questions
portées au plus haut niveau des décideurs sont d’importance. En voici
quelques-unes dans le désordre qui ne manqueront pas de rebondir
prochainement :
Jusque la réservée a quelques passionnés ou professionnels éclaires, la
mise en ligne de la culture est devenue au travers de ce débat, pourtant circonscrit aux livres, un probléme autant industriel que politique. Dans cette
perspective quelle stratégie construire? Avec quels acteurs ? Quelles priorites définir?
La numérisation des documents, autre que des livres homo genes,
demandera des dispositifs autrement plus couteux que ceux mis en place
par Google. Deja la Commission européenne insiste sur l’urgence plus
pressante de la preservation du patrimoine audiovisuel dont les supports se
degradent trés rapidement.
La prise en charge de la numerisation par une société privée pose la
question de la pérenité a long terme des copies numériques.
La relation entre propriete intellectuelle et domaine public, dans ses
dimensions spatiales, temporelles et dans son épaisseur est et sera rediscutée. Comment redonner aux éditeurs leur vocation premive de soutien a
la création en échappant a un simple raisonnement de rente OU tout nouveau support est synonyme de rentree supplémentaire pour des oeuvres
existants par ailleurs ? Mais aussi peut-on privatiser les index qui ouvrent
l’acces a notre patrimoine culturel ? Ou encore ne doit-on pas, au minimum, disposer d’un controe démocratique sur les outils d’acces a la culture, comme il en existe sur les autres médias?
La relation entre les notions d’accés et celles de publication se brouillent au point que lepresident de la Bibliothéque nationale, qui a vocation a
tout rendre accessible propose de selectionner, tandis que l’opérateur privé,
lui, collecte sans exclusive. Cet aspect se décline aussi sur l traitement linguistique : l Web est-il un seul grand livre ouvert dans lequel on navigue ou
une série de documents autonomes? Ou encore, n’assiste-t-on pas tout simplement a la premiere exploitation commerciale du modele de la bibliothéque ?
La réalisation d’une bibliothéque a l’échelle mondiale favorise-t-elle
une culture dominante qui sera plus représentée et citee, ou au contraire des

cultures minoritaires qui n’ont jamais disposé d’un tel outil de promotion?
Est-ce un instrument de conformisme ou une incitation a la curiosité.
Ces questions, chacune essentielle a l’avenir de notre culture, appellent
des réponses concrétes. Leur orientation fait référence a de ux conceptions
di fférentes sous-jacentes du rapport aux documents et a la bibliothéque et
de notre relation a l’universel.
L’une plus latine privilégie l’unité, la construction des contenus, la
transmission des savoirs. L’universel trouve sa source en amont dans ce qui
est produit. La souveraineté, pour cette conception, signifie la preservation
de ce patrimoine commun, symbolise par l dépot legal de tout document.
L’autre, plus anglo-saxonne, insiste sur la diversite, la priorité est l’acés.
Les Etats-Unis n’ont pas de Bibliothéque nationale ; l’institution comparable est la Bibliothéque du Congrés, c’esta-dire celIe des representants du
peuple. L’Universel est en aval dans l’accés pour tous au patrimoine commun.
Bien entendu, les deux conceptions sont complémentaires et l’important
est de construire un équilibre satisfaisant entre l’une et l’autre, néanmoins
chacune des sensibilités insiste plutot sur l’un ou l’autre des deux poles. On
peut relire les débats precedents a la lumiere de cette dialectique.
Dans lecontexte de la mondialisation des législations et des pratiques
juridiques, la rencontre entre les conceptions franyaise et américaine du
droit d’auteur pourrait avoir pour effet pervers de poser des barrieres
infranchissables a la realisation d’une véritable bibliothéque universelle en
ligne.
Il est intéressant de constater que c’est au moment ou un des acteurs
principaux de la nouvelle culture, Google, s’est attaqué a un des principaux
vecteurs de la culture traditionnelle, le livre, que le débat a, enfin, pu
démarrer.
La bibliothéque numérique telle qu’elle se dessine sous nos yeux doit
etre un membre it part entiére de la “communauté numérique “. Elle doit se
concentrer sur Ie flux de l’information, ajuster les contenus, se construire
autour de disciplines et plus seulement de classifications. Collections,
instruments et données sont it mobiliser pour tous les usages possibles et
tous les niveaux d’utilisation. La bibliothéque numérique doit etre un point
de convergence de la société de l’information.
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Le bibliothécaire ne do it pas cependant oublier le lecteur qu’il est ant
tout. Et, parlant de ces utopies qui ressemblent it la Bibliothéque de Babel
de Borges, il m’est difficile de ne pas avoir it l’esprit un petit texte de
Raymond Queneau, en préface aux Cent mille milliards de poéme, dans
lequel il calcule ce qu’un honnete homme peut lire dans une vie: pas plus
de 5000 livres, 1 500 000 pages environ, en y consacrant une bonne part de
sa vie.
Que sont donc ces milliards de pages que nous promet la bibliothéque
universelle en ligne au regard de notre pauvre capacité de lecture? Je me
prends it rever maintenant d’une extension infinie de ma capacité it
engloutir des livres...

Kah biblioteka universale
në Internet
Alain Massuard

«Libri është si zjarri i vatrave tona: e marrim këtë zjarr te fqinji ynë, e ndezim në oxhakun tonë, ua japim të tjerëve dhe ai u takon të gjithëve»
Voltaire, Letrat filozofike
Hyrje: Ide dhe projekt i lashtë
Ideja për ta përmbledhur totalitetin – ose kuazitotalitetin - e librave
ekzistues në një koleksion të vetëm, nuk është ndonjë gjë e re, ndoshta ajo
është konsubstanciale me nocionin e bibliotekës. Tani nuk do ta bëjmë historinë e bibliotekave, por mjafton t’i përkujtojmë dy episode të rëndësishme për
ta ndriçuar idenë e bibliotekës universale dhe të problemeve të saj; dy
episode që tashmë përmbledhin tiparet që i gjejmë në projektet bashkëkohore: atë të Bibliotekës së Aleksandrisë, tre shekuj para epokës sonë dhe atë
të Repertorit Bibliografik Universal në fillim të shekullit XX.
Biblioteka e Aleksandrisë e krijuar rreth vitit 290 kishte për qëllim për
t’i mbledhur të gjitha veprat e shkruara të njerëzimit. Për këtë qëllim, shumë
mjete qenë vënë në punë: Ptomeleu kërkoi nga suverenët e tjerë, që t’i dërgojnë të gjitha veprat e shkruara që ishin me interes; veprat janë huazuar me
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pagesë, të kohës, për t’i kopjuar; çdo anije që vinte në Portin e Aleksandrisë
i konfiskoheshin librat që kopjoheshin nga SCRIBES-Shkruesit, origjinali,
nëse kishte vlerë e pasuronte bibliotekën, ndërsa kopja kthehej në anije. Për
ndryshe, është dhënë urdhri që nëpër tërë Mesdheun të kërkohen veprat e
çmueshme që mungonin në katalog.

it të Biblës në greqisht dhe ka mundësuar që të zhvillohet shkolla e parë historiografike «komparative». Ka qenë sita e domosdoshme e transmisionit të
filozofisë greke. Pra, ajo ka lënë gjurmë të rëndësishme në historinë intelektuale të njerëzimit.
Repertori Bibliografik Universal ka qenë dështim, në kuptimin e një qëllimi imediat, të cilin ia kishte vënë
synim vetvetes, por ai ka qenë një përshpejtues shumë i madh i normëzimit të
të dhënave bibliografike. Ka mundësuar
lindjen e një sistemi të klasifikimit, i cili
është përdorur gjithmonë në biblioteka
të shumta. Po ashtu, Odet do të jetë një
nga shpikësit e mikroskedave dhe i librit mikrofotografik, dy etapa kah krijimi
i bibliotekave virtuale, pasi që ato
mundësojnë të shkëputet qasja në libër
nga komunikimi me përbërësin e tij prej
letre.
Të nënvizojmë, po ashtu edhe një
dallim themelor mes të dyjave: nëse
Biblioteka e Aleksandrisë pretendonte
të japë qasje në vetë dokumentet, Ligjeratë e Alain Massuard, udhëheqës i
Repertori aspironte vetëm të bëhet Bibliotekës së Institutit Francez në Pragë
qendër e identifikimit dhe e lokalizimit
të ekzemplarëve të dokumenteve.
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Në kuadër të po të njëjtit demarsh enciklopedik, edhe Ptomeleu do të ketë
kërkuar, nga fiset herreje, përkthimin në greqisht të Biblës (e quajtura «Bibla
DES SEPTANTES-e shtatëdhjetëve»). Në këtë kohë, Biblioteka tashmë
numëronte 500 000 vëllime (rrotullame të papirusit) dhe për më pak se tre
shekuj më vonë, ajo do të numërojë 700 000 vëllime.
Repertori Bibliografik Universal. Më 1895, Konferenca e parë
ndërkombëtare e Bibliografisë e thirrur në Bruksel nga dy avokatë të rinj,
Paul Odet dhe Henri La Fontaine, ia del të krijojë një Zyrë Ndërkombëtare të
Bibliografisë (OIE) qëllimi kryesor i së cilës ishte krijimi i një Repertori
Bibliografik Universal (RBU), i cili do të përmblidhte shënimet – NOTICES,
e të gjitha veprave të publikuara nëpër tërë botën, mbi të gjitha temat dhe për
të gjitha kohët. Vlerësohet se ky repertor, më 1937 ka përmbajtur deri në 12
milionë skeda. Kjo ndërmarrje ka shtruar nevojën e një bashkëpunimi
ndërkombëtar. Po ashtu, Zyra Ndërkombëtare e Bibliografisë (OIE) kishte
për qëllim t’i normojë mjetet dhe teknikat bibliografike. Nga viti 1899 deri
më 1905, Paul Odet dhe Henri La Fontaine do ta botojnë nën drejtimin e
Zyrës Ndërkombëtare të Bibliografisë (OIE) «Klasifikimin Decimal
Universal».
Këto dy përvoja – me mbi njëzet shekuj distancë – kanë tipare të përbashkëta interesante. Që të dyja nisen nga parimi i një dije universale, që
bazon njësinë e faktit të të qenit njeri. Ato kanë të njëjtën ambicie «totalitare», por nuk e shtrojnë si paraprak asnjë parim hierarkik të bazuar mbi
origjinën e dijeve dhe e shpijnë përpara faktin se qasja në të gjitha dijet ka një
rol pozitiv.
Fati e tyre përmban po ashtu aspekte të ngjashme: edhe pse
Biblioteka e Aleksandrisë ka qenë djegur, ajo ka shënuar lindjen e përkthim-
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Ndikimi i teknologjisë mbi bibliotekat
1.1 Konsekuencat e digjitalizimit të bibliotekave
Përmirësimi i bibliotekave do të përqendrohet mbi këto dy pika: t’i bëjë
katalogët më efikas, duke e racionalizuar konceptin e tyre dhe ta lehtësojë
qasjen në dokumente. Paraqitja e informatikës do t’i transformojë këta dy
vektorë të qasjes në informacion. Së pari, duke e shkëputur LE SUPPORTmaterialin, mjetin, nga shënimi i tij, d.m.th. katalogët, pastaj duke prekur në
SUPPORT-materialin e vet informacionit.
Digjitalizimi i katalogëve të bibliotekave ka filluar në vitet 1960. Për dal-
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lim nga katalogët manualë, tani kemi të bëjmë me vetëm një bazë të të dhënave, e cila mundëson kërkimin e qasjeve të ndryshme: titulli, autori dhe
tema, dhe që, po ashtu, përmban vendin e inventarit. Katalogët e digjitalizuar
mundësojnë krijimin e pikave të reja të qasjes dhe po ashtu edhe ta takojnë
qasjen, duke përdorur operatorët boolen.
Përdorimi i ekraneve të ordinatorëve mundëson që i tërë katalogu të konsultohet në të njëjtën kohë nga të gjithë përdoruesit e bibliotekës. Katalogët,
për ditë e më shpesh, kanë qasje jashtë mureve të bibliotekës nëpërmjet
Internetit. Një normë, norma Z39. 50, mundëson një konsultim simultan të
bazave heterogjene dhe të ndara d.m.th. të konsultojë shumë OPAC, nëpërmjet një lidhjeje në Web, në mënyrë esenciale, pasi që ajo nuk kënaqet vetëm
t’i normojë të dhënat bibliografike, por edhe kërkuesit e konsultimit.
Në fakt, integrimi i katalogëve në një bazë të vetme të përbashkët, universale, edhe nëse ajo nuk ka qenë e realizuar, teorikisht bëhet e mundur dhe
pengesat teknike, që kanë bërë të dështojë projekti i Repertorit Bibliografik
Universal, tashmë bien poshtë.
Por, në këtë etapë, gjithnjë kjo ka të bëjë me atë që të japë një mjet të identifikimit dhe të lokalizimit të ekzemplarëve të dokumenteve. Revolucioni i
vërtetë konsiston në dematerializimin e dokumenteve, për ta ndarë qasjen e
tyre nga konservimi dhe nga stokimi fizik.

Ai konstituon një SUPPORT-material të përbashkët për operacionet dikur
fort të ndryshme, leximit dhe shkrimit.
Në saje të tërësisë digjitale, kompjuteri dhe logjisieli mundësojnë të
menaxhohen, me të njëjtat parime, tekstet, imazhet, fotografitë, diapozitivët,
dokumentet zanore, me kusht që të gjithë të jenë të digjitalizuar.
Me terma teknikë, «TËRESIA digjitale» dhe Interneti paraqesin pra, një
revolucion. Të gjitha «sinjalet» e komunikimit tash e tutje janë të kombinueshme dhe të programueshme në produkte interaktive dhe multimedia, por
gjithashtu edhe të duplifikueshme dhe të transmetueshme deri në pafund, pa
humbur në cilësi. Interneti është rrjeti, infrastruktura e adaptuar në këtë «konvergjencë»; ai do të lidhë së shpejti, në mënyrë gati gratis, të gjitha makinat,
të gjitha aparatet shtëpiake, të gjitha subjektet dhe objektet ekonomike. Furra
me mikrovalë, pompa e benzinës, veglat, paketat, telefoni... nesër do të jenë
terminale Interneti të afta për të komunikuar ndërmjet vete.
Revolucioni nuk prek vetëm në qasjen në informatë; ajo ka të bëjë edhe
me prodhimin dhe konservimin e saj. Qysh para njëzet vjetësh parandihej se
rëndësia e tij ekonomike dhe kulturore do të ishte e krahasueshme me atë të
shpikjes së shtypshkronjës. Sot, kjo gjë është e sigurt.
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1.2. Revolucioni digjital
Por, revolucioni i vërtetë, ai që pa dyshim nuk ka mbaruar së transformuari konceptin tonë të qasjes në informatë, është revolucioni digjital.
Me çka ka të bëjë ai? Dhe, a mund të flitet vërtet për revolucion digjital?
Së pari çka e definon «LE TOUT-tërësinë digjitale»?
Tërësia digjitale shënjon përgjithësimin e kodimit digjital të informatikës,
duke e zëvendësuar kodimin analogjik të zërit dhe të imazhit. Objektivi i parë
i një sistemi digjital është reduktimi i sinjalit analogjik kompleks në një
formë digjitale të manipulueshme, që do të thotë në një seri të 1 dhe 0, pa e
humbur mundësinë për të rikrijuar pasuri dhe nuanca;
Tërësia digjitale mundëson përafrimin e teknologjive të radios, të telefonit dhe të televizorit me atë të kompjuterit;
Tërësia digjitale është, po ashtu, ndërlidhje e rrjeteve të shpërndarjes
(hertziane-(valore), kabllovike), CD-ROM-ve, Internetit dhe multi-medias.
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Teknologjia e re digjitale bart me vete një dimension botëror. Në të vërtetë
ajo për karakteristikë të parë e ka heqjen e hapësirës fizike dhe reduktimin e
hapësirës kohë. Informata bëhet potencialisht e disponueshme për një çast në
të gjitha pikat e botës. Ky fluiditet lë të imagjinohet zhdukja e barrierave
gjeografike e ekonomike, por edhe ideologjike, që deri tani paraqisnin
pengesë në difuzionin e veprave shpirtërore. Ajo hap perspektiva rrënjësisht
të reja në lirinë e qarkullimit të ideve dhe në demokratizimin e qasjes në kulturë. Por, edhe nëse revolucioni teknologjik nuk mund të sjell liri dhe
demokraci, kuptohet se premtime të tilla shkaktojnë pritje madje edhe
padurim. Kjo shihet në masën e rezistencave dhe pengesave që i janë vënë
këtij qarkullimi të ideve në vendet, për shembull, si Kina ose Irani.
Me terma ekonomikë, në të vërtetë po asistojmë në një përmbysje të krahasueshme me atë që e bëri revolucioni industrial dhe që i preku të gjithë sektorët.
Nga një anë, informata – në kuptim të gjerë – paraqet një pjesë në rritje,
shih dominuese të PIB.
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Nga ana tjetër, kur riorganizohet një zinxhir ekonomik me fluks të gjerë,
reduktohen stoqet në ekonomi, substituohet nga informata në punë: informata është bërë një faktor i prodhimit krejt i veçantë. Qarkullimi i saj në
rrjete i bën tregjet më fluide dhe i redukton transaksionet.
Dhe, kjo ndërron gjithçka: organizimin e prodhimit, strukturat e brendshme në ndërmarrje, përmbajtjen e punës, kushtet e konkurrencës, ritmin e
inovacionit, relacionin me klientët, lidhjen ndërmjet prodhimeve kulturore
dhe atyre që i krijojnë, e ndoshta edhe një jostabilitet edhe më të madh të
tregjeve...

Projekti Gutenberg (http://www.gutenberg.org/) është konsideruar si biblioteka e parë elektronike. Projekti Gutenberg qe lansuar nga Michel Hart
më 1971 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (Universiteti i Ilinoisit) me qëllim që të sigurojë, atë që më vonë do të bëhet Internet, një bibliotekë të versioneve elektronike të lira (nganjëherë të quajtura e-tekste) të librave fizikisht
ekzistues. Tekstet e dhëna esencialisht janë të domenit publik, qoftë pasi ata
kurrë nuk kanë pasur copyright, qoftë pasi copyright-i i tyre ka skaduar. Në
shkurt të vitit 2006, projekti Gutenberg, i ndihmuar nga miliona vullnetarë,
mburret të ketë më tepër se 17 000 libra në koleksionin e tij.
ABU: Biblioteka Universale (http:/abu.cnam.fr/) që u krijua në prill të
vitit 1993 (ajo është biblioteka e parë elektronike frankofone). L’Association
des Bibliophiles Universels, e themeluar në prill të vitit 1993, ka për objekt
zhvillimin dhe promovimin e materialeve digjitale që mundësojnë manipulimin e lirë të informatës, aplikimin e këtyre teknikave në difuzimin e
punimeve të kërkimit të anëtarëve dhe të informacioneve të domenit publik.
Biblioteka Elektronike e Lizjës (http://www.bmlisieux.com/) e
themeluar në qershor të vitit 1996 nga Olivier Bogros. Biblioteka Elektronike
e Lizjës është një adresë web, në tërësinë e një adrese më të gjerë që do të
vjen, e cila ka për objekt shpërndarjen Online dhe pa kushte të teksteve
letrare dhe të dokumentare të gjuhës frënge, të cilat dalin nga domeni publik,
duke u nisur nga ekzemplarët e konservuar në koleksionet e tij trashëgimorë.
Krijimi i Bibliotekës Elektronike të Lizjës është bërë pjesërisht nga
vështirësia për të gjetur një publik lokal më 1955 gjatë përpjekjeve të para të
shpërndarjes në disketa të teksteve elektronike. Publiku u gjet nga mjediset e
internautëve: publik frankofon, universitar dhe studentor, amator të letërsisë
dhe publik distant i penguar të lexojë në gjuhën e tij të origjinës ose të adoptimit.
Gallica (http://gallica.bnf.fr/), e lindur nga programi i digjitalizimit i
zhvilluar nga institucioni publik i ngarkuar me projektin e Bibliotekës së Re
Kombëtare mes 1990 dhe 1994. Gallica propozon qasje në 70 000 vepra të
digjitalizuara, në mbi 80 000 imazhe dhe në shumë dhjetëra orë të burimeve
zanore. Kjo tërësi konstituon njërën nga bibliotekat më të rëndësishme digjitale me qasje falas në Internet. Ky koleksion përmbledh botimet prestigjioze,
fjalorët dhe periodikët. Ato u përkasin disiplinave të shumta si: historia, letërsia, shkencat, filozofia, drejtësia, ekonomia ose shkencat politike. Këto fonde
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Bibliotekat e digjitalizuara
2.1. Paraqitja e koleksioneve digjitale
Dokumentet e digjitalizuara kanë qenë konsideruar si dokumente të
kushtueshme dhe të integruara në koleksione vetëm me paraqitjen e CDROM-ve, në vitet ‘80, të përdorura së pari si materiale përcjellëse të informatës që e riprodhonte versionin letër. CD-ROM-ët mund të paraqisnin disa
probleme, P.sh. për komunikimin me lexuesit, por ata nuk ndryshonin me të
vërtetë trajtimin bibliografik ose tipologjinë e publikimeve.
Përdorimi i Internetit zhvillohet në mesin e viteve ‘90. Disa burime,
atëherë ekzistonin vetëm në Web dhe nuk kërkonin asnjë material përcjellës.
Publikimi evoluon: Online, ai mund të ndryshojë dhe të paraqesë një sukses
të versioneve të ndryshme dhe të datuara, për të gjitha përmbajtjet, çfarëdo
qoftë teksti, zëri, imazhi ose videoja. Biblioteka, atëherë sheh se i hapet
mundësia të vë burime, duke krijuar dokumente elektronike shtesë, duke
reprodukuar për shembull burimet fizike në format digjitale për t’i vënë te
publiku në rrjet. Dokumenti digjital nuk jep më një dokument të ngurosur,
por një objekt në evoluim të përhershëm, gjë që e bën edhe më kompleks
stokimin dhe konservimin e tij. Sfida të reja shfaqen për ruajtjen e këtyre
dokumenteve: ruajtja e materialeve përcjellëse, e përmbajtjeve që duhet të
mbeten të përshtatshme, sigurisht, por edhe zgjuarsia kundruall evolucionit
permanent të kodimeve dhe të mjeteve informatike.
Pra, dokumenti digjital bëhet, pak nga pak, element i ruajtjes dhe i konservimit të trashëgimisë. Iniciativa të shumta digjitale e shohin dritën dhe
disa sish bëjnë lindjen e bibliotekave digjitale që kanë qasje Online si për
shembull :
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e privilegjojnë kulturën frankofone, por ofrojnë edhe një numër të klasikëve
të huaj në versionin origjinal dhe të përkthyer. Në Gallica do të gjejmë, me të
madhe, variante të shtypura digjitale në mënyrën e imazheve. Përndryshe, aty
gjenden 1 250 vepra në variantin tekst.
Gallica lehtëson navigimin e lexuesit në faqet e shtypura digjitale në
mënyrën imazh dhe dokumentet ikonografike, duke i lehtësuar të lansojë
kërkime në legjendat dhe faqet e përmbajtjes. Paralelisht, qindra faqe editoriale, një kronologji e lidhjeve i ndërfut përsëri këto dokumente në kontekstin
e tyre.

Nuk mund të flasim për një bibliotekë pa i definuar rolet e saj, vlerat,
objektivat përveç përmbajtjes dhe shërbimeve. I njëjti problem shtrohet për
bibliotekat digjitale. Definicione të shumta janë dhënë për to nga kërkuesit
dhe bibliotekistët, dhe nëse do të duhej veçuar njërën sish, kjo do të ishte ajo
e një koleksioni të dokumenteve të digjitalizuara (tekstet, imazhet ose ato
zanore), dhe të asociuara për shërbime të ndryshme :
• një qasje gratis dhe e lirë në Internet;
• sistemet e qasjes që ofrojnë mundësinë e kërkimit dhe konsultimit në korpusin e propozuar;
• informatat e përgjithshme mbi dokumentet e digjitalizuara (shënimet, bibliografitë, të dhënat p.sh. mbi autorin), shërbimet e informatave Online;
• porositja e reprodukimit.
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Gallica shoqërohet (përcillet) nga koleksionet tematike:
Gallica Classique synon një publik shkollor dhe universitar. Nga Villoni deri te Zola, ofron një përzgjedhje të më shumë se një mijë klasikëve të
letërsisë, mes të cilëve shumë qindra vëllimesh në mënyrën tekst.
Gallica Proust është ndërtuar përreth dorëshkrimit të Kohës së rigjetur.
Gallica Utopie ofron përreth kësaj teme një tërësi të teksteve kanonike.
Udhëtimet në Francë i mundëson lexuesit të ndjekë shkrimtarët francezë
dhe të huaj në zbulimin e tyre të Francës nga Mesjeta deri në shekullin XIX.
Udhëtimet në Afrikë përmbledhin tekstet, dëshmitë, raportimet e
eksplorimeve përreth një kontinenti që i ka fascinuar politikanët, shkencëtarët dhe aventuristët. Këto tërësi përmbledhin faqet e shtypura, dorëshkrimet
dhe imazhet.
2.2 Definimi i bibliotekës digjitale :
Duke u nisur nga konstituimi i këtyre koleksioneve digjitale dhe me zhvillimin eksponencial të numrit të përdoruesve të tyre ka lindur ideja e konstituimit të bibliotekave tërësisht digjitale, të bibliotekave virtuale ndonjëherë
të quajtura edhe biblioteka pa mure.
Shumica e bibliotekave digjitale vënë në dukje teknika ose objektiva të
ndryshme dhe për rrjedhojë është shumë vështirë të definohen ato.
Përmbajtjet e tyre mund të burojnë nga një bibliotekë «tradicionale» po aq sa
nga një koleksion privat apo edhe të ndonjë institucioni. Ato mund të jenë të
specializuara për një periudhë në veçanti ose për një domen specifik.
Siç po shihet biblioteka digjitale paraqitet nën forma të ndryshme, që e
bën kompleks definimin që ne mund t’ia japim.
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Biblioteka digjitale është pra një entitet që përdor teknologjitë digjitale
për të mbledhur, stokuar, ruajtur dhe difuzuar dokumentet. Këto dokumente
janë publikuar qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë – në formë digjitale, qoftë të
digjitalizuara duke u nisur nga një dokument i shtypur, audiovizual ose tjetër.
Një koleksion digjital bëhet bibliotekë digjitale kur u përgjigjet tri kushteve
vijuese:
• mund të jetë krijuar dhe prodhuar në një farë numri të vendeve të ndryshme,
por ajo duhet të jetë aksesibël si entitet unik;
• duhet të jetë e organizuar dhe e indeksuar për një qasje sa më të lehtë që të
jetë e mundur;
• duhet të jetë e stokuar dhe e udhëhequr në atë mënyrë që të ketë një ekzistencë mjaft të gjatë pas krijimit të saj.
Biblioteka digjitale, pra, ka një mision të ndjeshëm identik me atë të bibliotekave tradicionale: plasimin e një koleksioni koherent, të organizuar dhe të
përzgjedhur. Më në fund, na duhet konkluduar duke e konsideruar bibliotekën
digjitale si një vend të pavarur dhe të organizuar, në shërbim të një politike dokumentare të saktë (ku janë përcaktuar publiku i synuar dhe objektivi), që propozon
shërbime të lidhura me udhëheqjen dhe vënien në dispozicion të koleksionit.
2.3 Aktorët e rinj të projekteve botërore
Biblioteka u përkushtohet mjeteve të reja me paraqitjen e informatikës,
për të zgjeruar shërbimet që ua ofron publikut; rolet dhe atributet e saj mod-
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ifikohen. Por, tërësia e botës së informatës është prekur nga zhvillimi i
teknologjisë digjitale: projektet nacionale të digjitalizimit për ditë e më
shumë janë më të numërta (Biblioteka Kombëtare e Kinës tashmë ka digjitalizuar nja 40 milionë faqe të trashëgimisë së saj të shkrimit), ato mund të jenë
transnacionale (Biblioteca Universalis i përmbledh vendet e G8 ku bën pjesë
edhe Biblioteka Kombëtare e Francës; projekti në vazhdim për rilindjen e
Bibliotekës së Aleksandrisë në Egjipt; programi i ri i UNESCO-s për
shoqatën e informacionit).
Qëllimi kryesor nuk është qasja në koleksionet trashëgimore të mbarë
botës (tekstet, imazhet dhe ato zanore) në rrjetat e informatave ; koncepti
tradicional i bibliotekës dhe i qendrës së dokumentimit shpërthen në dobi të
qasjes së lirë të këtyre shtresave të informacionit të shumë miliarda faqesh.
Puna e përditshme e profesionistëve të informatës modifikohet në thellësi dhe
atë për vite të shumta. Ky evolucion kah biblioteka digjitale universale është
i krahasueshëm me atë që njerëzimi e ka njohur me zbulimin e shkrimit dhe
difuzimin e dijes më vonë, atë të shtypshkronjës dhe konstituimin e bibliotekave të para. Të gjitha problemet megjithkëtë nuk janë zgjidhur : formatet e këmbimit dhe konsultimit të të dhënave evoluojnë pa pushim si materialet ; stërngarkimi i rrjeteve konstituon një hendikep të sigurt ; sistemet e
vendosura ende nuk janë mjaft të siguruara.

kalkulimi i cili i analizon frazat në saje të metodave statistike dhe morfosintaksike për të reperuar faqet Web të cilat korrespondojnë me kërkesat e përdoruesve të internetit. Ideja e parë dhe origjinale e themeluesve të Google-s
ishte t’ua bashkojë teknikave të rëndomta të kërkimit të informatës një variabël suplementare: dijenia, e matur nga numri i lidhjeve hipertekstuale e cila
bënte referencë një faqe të dhënë, për të bërë klasë përgjigjesh në një kërkesë
të dhënë.
Kjo ide shumë shpejt e dëshmoi përshtatshmërinë e saj dhe ka shpënë në
suksesin origjinal të firmës. Një nga vështirësitë e mëdha të kërkimit në Web,
në të vërtetë, nuk është aq reperimi i faqeve sa klasifikimi me qëllim që internautët ta gjejë informatën që do ta kënaqë kërkesën e tij. Sot ky parim është
rimarrë nga motorët e tjerë të mëdhenj, dhe vetë ai nuk do të mund të shpjegonte vazhdimësinë e suksesit të atij tjetrit. Këtu duhet bashkëngjitur shumë
modalitete të tjera, për shembull, ato që kanë të bëjnë me madhësinë dhe
strukturën e indekseve, teknikat e indeksimit, të stokimit, të filtrimit, të gjitha
ngrihen nga sekreti komercial i ruajtur me xhelozi dhe duke i ushqyer
spekulimet, anketat dhe analizat e ekspertëve.
Sidoqoftë, motori është zeja e parë e Google-s dhe zemra e tij. Në këtë
domen janë realizuar përpjekjet më të rëndësishme.
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Projekti Google-Print
Konteksti
Google ka qenë themeluar më 1988 nga dy informaticientë që sapo i
mbaruan doktoraturat në Universitetin e Standfordit: Larry Page dhe Sergey
Brin. Pasi më kot i patën kontaktuar aktorët kryesor të kërkimit të informatës
në vend mbi Web-in për të eksploatuar idetë e tyre, ata e hapën ndërmarrjen
e tyre në Kaliforni me suksesin që dihet. Rritja e firmës ka qenë në të vërtetë
eksplozive. E nisur mbi bazën e një motori kërkimesh të informatave në Web,
shumë shpejt ajo e ka ndërtuar një model afarist origjinal me një efikasitet
impresionant. Projekti Google –Print është vetëm një iniciativë e Google-s
spektakular sigurisht por jo më pak se të tjera të lansuara nga e njëjta firmë
në sektorë të ndryshëm.
Google së pari është një motor kërkimi në Web, do me thënë një mjet
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Modeli i zhvillimit ekonomik të Google
Dallimi është i domosdoshëm për një ndërmarrje si Google. Ky dallim do
të mbështetet në një rrjedhojë aneks të funksionimit të motorit. Për të arritur
efikasitetin e plotë, ky e ka arkivuar në DISQUES DURS (hardwera) të kompjuterëve të tij një numër të konsiderueshëm të faqeve Web dhe kështu është
ndërtuar një observator i funksionimit të thurjes nga dija e përmbajtjeve të
kryqëzuara me atë të sjelljes së përdoruesve të internetit nëpërmjet kërkesave
të tyre. Ky efekt i shkallës atij i ka hapur horizonte të tjera.
Në shikim të parë modeli afarist i Google-s nuk duket shumë origjinal.
Kjo ka të bëjë me shitjen e hapësirës publicitare siç po e realizojnë qe një
kohë të gjatë mediat klasike: shtypi, radio ose televizionet komerciale.
Edhe pse imazhi po bëhet për ditë e më shumë i pranishëm në Web, ky i
fundit së pari është ndërtuar në gjuhën e shkruar. Përmbajtja e faqeve dhe
indeksimi i tyre mbështeten në shkrim dhe një motor analizon ligjërimin
nëpërmjet manifestimit të tij të shkruar. Kështu, fjalët mundësojnë të repero-
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hen faqet si dhe kërkesat e internautëve. Dhe, nga aty shërbehet si mjet për të
plasuar pllakate publicitare në vendet më potenciale për të prekur
INTERNAUTËT e interesuar është vetëm një hap, shpejt i kapërcyer nga
Google. Kështu, firma shet «fjalë-çelës», që korrespondojnë me faqet Web të
indeksuara nga firma. Ata që japin shpalljet, duke i ndërfutur mesazhet e tyre
përball përgjigjeve të kërkesave të internautëve (AdWords 51% du CA) ose
për një faqe Web të veçantë (AdSense, 48% du CA), bëjnë kështu të korrespondojë, së paku mund të supozojmë, propozimet e tyre komerciale në
qendër të interesit të klientëve potencialë. Kjo shitje është vënë në shtrenjtim,
pra, së paku në teori, çmimi është më i lartë se në treg. Më në fund, shpenzimet e transaksionit janë më të ulëtat sepse krejt është automatizuar në saje
të inxhinierisë linguistike dhe statistike, zeje e parë e firmës.
Karakteristika e dytë origjinale e Web-it: kufijtë gjeografikë dhe socialë
janë thyer, së paku potencialisht, nga rrjeti. Kështu firma, me kusht që të ketë
forcën komerciale adekuate, i drejtohet një tregu botëror të shpallësve dhe, në
të njëjtën kohë, për të segmentuar caqet publicitare në një territor. Fantazma
e vjetër e profesionistëve të marketingut, po ashtu në teori, është realizuar:
personalizimi i masës, personalizim pasi që mesazhi komercial çdo herë
është adaptuar për internautin, masë sepse madhësia e rrjetit bën që çdo
mesazh të prek një numër të internautëve statistikisht shenjëzues.
Më në fund, karakteri interaktiv i medias bën që të mund të verifikohet, së
paku parcialisht, ndikimi i mesazhit publicitar. Internauti, duke klikuar në lidhjen që i është propozuar, manifeston njëfarë interesimi për tregun ose në
shërbimin që beson se e gjen aty. Ky model i ka sjellë dhe vazhdon t’i sjellë
fat Google-s. Disa e kanë quajtur «ekonomi e kërkimit». përkundër shumë
ndërmarrjeve të sektorit, ajo ka qenë shumë shpejt rentabile dhe mbështetet
në një shifër afariste reale. Konsiderohet se sot cash-i i disponueshëm është
7 miliardë dollarë, fitimi i pastër i afrohet 4 miliardëve (12.25 për
Microsoftin) dhe kapitali i saj i bursës është 90 miliardë.

në digjitalizimin e librave që na intereson këtu. Marrëveshja strategjike e lidhur ndërmjet Google-s dhe Sun-it më 4 tetor 2005 do të duhej ta zgjeronte
edhe më tepër këtë shtrirje të shërbimeve Online, i cili ka nevojë vetëm për
një navigator për të ofruar të gjitha funksionalitetet e një shërbimi të eksploatimi klasik.
Por, sidomos duhet përkujtuar fjalinë e parë të prezantimit të Firmës në
sajtin e saj: «Google ka për mision të organizojë në shkallë botërore informatat me qëllim që t’i bëjë më të kapshme dhe më të dobishme për të gjithë».
A nuk është pikërisht aty misioni i një biblioteke botërore dedikuar interesit
të përgjithshëm?
Iniciativa Google-Print, sikurse ajo më e vjetra e Google-News (qasja në
aktualitete), buron plotësisht nga kjo deklaratë e parimit. Personaliteti i
aktorëve që kanë reaguar në këto iniciativa është e rëndësishme: bibliotekat
dhe botuesit, ose agjencitë e lajmeve, gazetat dhe gazetarët.
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Google-Print, produkt i ndryshimit
Ndërmarrja ka zhvilluar një aktivitet multi-formë duke hapur një shtrirje
shumë të gjerë të shërbimeve, shpesh shumë performante dhe inovuese,
sikurse mesazheritë, hartografinë, trajtimin e aktualitetit, reperimin e
imazheve, indeksimin e literaturës shkencore, telefoninë, Wi-fi, dhe sigurisht,
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Çka është Google-Print
Projekti Google-Print përmban dy synime të artikuluara:
Njëra, e shpallur në dhjetor të vitit 2004, i drejtohet bibliotekave, më saktësisht pesë bibliotekave partnere, bibliotekave universitare të Harvardit, të
Dtanfordit, të Miçigamit në SHBA, të universitetit të Oksfordit në Britaninë
e Madhe dhe bibliotekës publike të Nju Jorkut. Ajo ka të bëjë me digjitalizimin në shkallë të madhe të koleksioneve të tyre. Çdo bibliotekë disponon me
një version digjital të veprave, derisa Google vë në linjë, nga ana e saj, një
kopje tjetër.
Tjetra, e lansuar para tre muajsh, synon botuesit. Google-a propozon të vë
në linjë ekstrakte të veprës, në atë mënyrë që të sigurojë promovimin me qëllim të shitjes së tyre nëpërmjet shërbimeve bibliotekare Online.
Nëse shikohet nga afër, duket mirë se të dy synimet janë dy anë të të
njëjtës medalje: fondet e bibliotekave me shumicë janë ende të mbuluara nga
copyright-i; digjitalizimi, i nevojshëm industrial në këtë shkallë, vështirë e
duron trajtimin individual që është shumë i shtrenjtë; pra nga njëra anë, ka
vetëm një program të digjitalizimit dhe, nga ana tjetër, vetëm një pakicë
veprash në domenin publik kanë qasje në tërësi, të gjitha të tjerat paraqiten
në formë të ekstrakteve prej disa faqesh që korrespondojnë me fjalët e
kërkesës.
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Projekti paraqet një numër dallimesh me programe te digjitalizimit të
angazhuara, deri atëherë të diferencuara, që pa dyshim shpjegon për një pjesë
të madhe reagimet që i ka shkaktuar:
Diferenca e parë është një ndryshim radikal i shkallës. Tërësia e fondeve
të bibliotekave të përkuara paraqet 15 milionë vepra apo 4.5 miliardë faqe
Web. Google, përkundër këtyre shifrave që kanë qarkulluar gjerësisht, kurrë
nuk ka konfirmuar as gjerësinë e investimeve të realizuara, as atë të koleksioneve të prekura. Mund të jemi skeptik për këto shifra dhe së paku të pranojmë se firma disponon me kapacitet të investimit të konsiderueshëm që e
bën të besueshëm se do të mbetet spektakular, dhe nëse gjerësia e tij nuk i
prek majat e dhëna nga shtypi;
Për ndryshe, këtu si gjithkund tjetër, firma ka treguar një shkathtësi të
jashtëzakonshme me saktësinë dhe shpejtësinë në prerjen e trajtimin e dokumenteve, duke autorizuar kërkime në tekstin integral të një thjeshtësie, fluiditeti dhe të një përshtatshmërie të paparë në këtë shkallë. Mund të bindemi
për këtë nëse navigojmë në sajtin e testit të hapur në prill të vitit 2005;
Më në fund, çështja e të drejtave është thyer në bazë të një interpretimi veriamerikan të pronësisë intelektuale: libri konsiderohet si i autorizuar për t’u vënë
Online, në formë të ekstrakteve, përpos mendimit të kundërt të atyre që i kanë ato
të drejta. Normalisht, autorizimi paraprak është i nevojshëm, por Google-a luan
me faktin e kryer, duke u arsyetuar nëse ka nevojë në një kohë tjetër. Këtu basti
ishte se ata që i kanë të drejtat e autorit shihnin, në këtë veprim, një përfitim të
promovimit lukrativ, sepse ata ishin të interesuar për shitjen e veprave. Në rast
refuzimi, firma mbështetet në nocionin e fair use për konsultimin e ekstrakteve.
Fair use-i autorizon në SHBA konsultimin e dokumenteve pa autorizim paraprak
në një numër të situatave të caktuara. Ky pozicion nuk është krejt origjinal. Po
ashtu e aplikojnë edhe aktorë të tjerë të Web-it.

4.1 Kundërvënia e Presidentit të Bibliotekës Kombëtare të Francës
Kur François Mitterrand-i i hapi, më 14 korrik 1988, fillimet e ndërtimit të
BkF, shprehu dëshirën e tij: «një bibliotekë e tipit tërësisht të hapur». Nga kjo
utopi primitive Biblioteka Kombëtare e Francës nuk duket se ka ruajtur shumë
gjë, nëse kjo nuk është një shërbim i rëndësishëm i qasjes në dokumentet digjitale, e cila deri tash nuk kishte pothuaj praktikisht ekuivalent në botë nga gjerësia
e fondeve të vëna Online në një sajt të vetëm: Gallica, për të cilën folëm më lart.
Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, kemi të drejtë të pyesim nëse Google-Print
nuk e realizoi ëndrrën e promotorit të BkF. Ndërmjet Gallica dhe GooglePrint, në të vërtetë, ka një kërcim radikal në numrin e librave dhe në shërbim
(çështja shtrohet mbi integritetin e teksteve dhe jo mbi një shënim). Por, historia është ironike: kontestimi i parë, shumë i madh, vjen nga presidenti i
BkF, i mbështetur menjëherë nga presidenti i Republikës franceze. Së pari, në
një tribunë të gazetës Le monde, pastaj në media të ndryshme e madje edhe
në një libër të vogël, J.-N. Jeanneney ka nënvizuar rrezikun që do të kishte,
sipas tij, po t’i lihej Google-s të zhvillojë projektin e tij pa alternativë nga kjo
anë e Atlantikut.
Arsyetimi ka të bëjë me atë se projekti i Google-Print, i udhëhequr nga
një firmë nga Kalifornia duke u nisur nga koleksionet e bibliotekave anglosaksone, do ta përforconte edhe më tepër dominimin e kulturës, pra, edhe të
pikëpamjes amerikane për Web-in. Kjo përkujton betejat e dikurshme dhe, në
librin e tij, autori, edhe vetë historian i mediave, e ilustron me shembujt e
marrë nga historia e kinemasë ose edhe me lindjen e televizionit.
Çfarëdo qoftë vlera e arsyetimit, veçanërisht pasi ai nuk e ka parasysh faktin se bibliotekat anglo-saksone blejnë shumë më shumë libra të huaj – pra
edhe evropianë- sesa bibliotekat evropiane, është e rëndësishme të vihet re se
objektivi i autorit nuk është ta ndalë projektin Google-Print, por të kërkojë
një alternativë evropiane. Kjo nuk ka të bëjë me ankimin ndaj Google-s digjitalizuese e miliona librave, por me mungesën e projektit ekuivalent në
Evropë, i sjellë nga institucionet publike.
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Kundërvëniet dhe kundër-projekti
Pasi kaloi efekti i befasisë dhe një fascinim admirues, projekti ka shkaktuar reagime dhe kundërvënie të gjalla. E para dhe më e popullarizuara qe ajo
e Jean-Noel Jeanneney, kryetare e Bibliotekës Kombëtare të Francës. Pastaj,
një numër i atyre që i kanë të drejtat e autorit e kanë kontestuar interpretimin
juridik të firmës. Më në fund, projektet alternative janë shpallur, qoftë te
konkurrentët, qoftë në nivel të komunitetit evropian.
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4.2 Kah një projekt evropian i bibliotekës evropiane
Ky apel për një përpjekje evropiane nuk ka mbetur pa jehonë te vendimmarrësit.
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Gjatë pranverës së vitit 2005, radhazi, presidenti i Republikës franceze i
ka dhënë atij mbështetje duke e vënë debatin para instancave evropiane; nëntëmbëdhjetë biblioteka kombëtare evropiane e kanë nënshkruar një mocion
në të njëjtin kuptim dhe kanë paraqitur një shërbim të kërkimit të kryqëzuar
në katalogun e tyre, gjashtë shtete evropiane e kanë dërguar një letër
kryetarëve të Komisionit Evropian dhe të Këshillit, duke i sugjeruar Unionit
Evropian që të marrë një iniciativë.
Me 13 korrik 2005, ministri francez i Kulturës ka vendosur një shumë
franceze për «një komitet të pilotimit me qëllim të krijimit të një biblioteke
digjitale evropiane». Dhe, iniciativa e fundit, më 30 shtator 2005, Komisioni
Evropian ka lansuar një konsultim për bibliotekat digjitale në parashikim të
lansimit të një programi.

të gjithë aktorët, së pari në SHBA, por edhe në botë, sepse ajo e bën
jurisprudencën. Komisioni Evropian në dokumentin e tij të reflektimit
mbi bibliotekat digjitale, e dalë nga interpelanca franceze përball GooglePrint, nënvizon se është e domosdoshme për projektet e digjitalizimit në
shkallë të madhe që t’i lehtësojnë rregullat e pasurisë intelektuale, në
mungesë të së cilës do të ishte më e kushtueshme të kërkohet e drejta e
autorit sesa të realizohet puna, pikë në të cilën konsensusi është shumë i
gjerë.
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4.3 Kundërvënia e poseduesve të të drejtave të autorit
Google-a gjithmonë u ka paraqitur shërbimin e tij poseduesve të të drejtave të autorit si një përparësi për ta shtuar shitjen e ekzemplarëve dhe propozon, madje edhe një participim në recetat e publicitetit kontekstual për botuesit. Këta të fundit, pasi patën hezituar disa muaj, në pranverën e vitit 2005 e
kontestuan njëkohësisht mundësinë e digjitalizimit të librave pa autorizim
paraprak dhe interpretimin e fair use.
Google-a mandej ka shpallur gjatë po asaj vere suspendimin e pjesshëm
të programit të tij të digjitalizimit për pjesën që ka të bëjë me librat që ende
janë nën copyright, duke kërkuar nga botuesit listën e librave që ata do të
dëshironin t’i nxirrnin nga programi. Në të njëjtën kohë, ajo u është drejtuar
botuesve evropianë për t’iu propozuar digjitalizimin e publikimeve të tyre,
sigurisht, pak i numërt deri më tani, ata janë përgjigjur pozitivisht. Ndërlidhje
të adaptuara kanë qenë hapur në çdo vend në tetor.
Por, autorët janë të parët, që do ta sulmojnë nëpërmjet drejtësisë. Në shtator të vitit 2005 një padi është deponuar në Gjykatën Federale nga tre autorë
dhe sidomos nga e fuqishmja Authors Guilde që ka 8000 anëtarë. Kjo është
pasuar menjëherë nga padia e Shoqatës së Botuesve Amerikanë, AAP, që përfaqëson 300 shtëpi botuese, e cila është deponuar më 19 tetor 2005 kundër
Google-s pasi kishte digjitalizuar librat pa autorizim të të drejtave të autorit.
Me gjasë, një fejton juridik po fillon. Kjo do të përcillet me kujdes nga
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4.4. Kundërvënia e konkurrentëve
Reagimi i tretë është ai i konkurrentëve të Google-s. Do t’i citojmë vetëm
ndërmarrjet komerciale, të cilat janë të implikuara në projekte të ngjashme
nga ambicia dhe nga tipi i shërbimeve. Projekti i Google-s është një kërcënim real për ata, sepse ai ka karakter monopolist duke e ndaluar, në të vërtetë,
krijimin e indekseve konkurrentë mbi tekstin integral të librave, përpos për ta
realizuar një përpjekje paralele dhe të fryrë të digjitalizimit.
Do të kishim mundur ta pritnim reagimin e librarisë Online Amazon. Në
realitet, ky e ka hapur gati në të njëjtën kohë, por shumë më diskret, një shërbim të konsultimit Online për librat e propozuar për shitje (http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/browse//14210431/403-1103724-2399620). Kjo ka të
bëjë me ekstraktet, pëlqimi i botuesve është paraprak dhe lidhja me shitjen
është e dukshme. Amazon-a nuk del nga zeja e saj e origjinës dhe tërësia e
procesit është nën kontroll të zinxhirit të prodhimit dhe të shpërndarjes së librit.
Një përgjigje tjetër ndaj projektit të Google-Print do të mund të ishte
aleanca e aktorëve, me qëllime fitimprurëse ose jo, e quajtur Open Content
Alliance, e udhëhequr nga Yahoo I, konkurrenti i drejtpërdrejtë i Google-s në
kërkimin e informatës në Web, Internet Archives, bibliotekat e universiteteve
të Kalifornisë dhe të Torontos e edhe shumë të tjera.
Thënë të vërtetën, edhe pse serioziteti i aktorëve i jep një kredibilitet të
sigurt, projekti është ende tepër i paqartë që të mund ta gjykojmë. Duket se
dëshiron të artikulojë iniciativat, tashmë ekzistuese, ose të atyre që do të vijnë
të digjitalizimit, një kompetencë në arkivim dhe një kompetencë në kërkim.
Argumentet shfaqen sidomos të ndërtuara në reaksion me Google-Print. Ata
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insistojnë në respektimin e pasurisë intelektuale dhe në rëndësinë e hapjes së
veglave.

ar përsëri. Si t’u jepet botuesve vokacioni i mbështetjes në krijim, duke i ikur
një arsyetimi të thjeshtë të rentës, ku çdo përkrahje është sinonim i kthimit
suplementar për veprat ekzistuese, por edhe a mund t’i privatizojmë indekset
që hapin qasjen në trashëgiminë tonë kulturore? Ose edhe a nuk duhet, në
minimum, të ketë një kontroll demokratik mbi mjetet e qasjes në kulturë,
ashtu si ekziston në mediat e tjera?
Relacioni ndërmjet nocioneve të qasjes dhe atyre të publikimit ngatërrohen deri aty sa presidenti i bibliotekës kombëtare, që ka vokacion të vë qasje
në gjithçka, propozon të seleksionojë ndërsa operatori privat mbledh pa
ekskluzivitet. Ky aspekt lakohet edhe në trajtimin linguistik: a është Web-i
vetëm një libër i madh i hapur, në të cilin navigohet ose një seri e dokumenteve autonome? Ose edhe më tej, a nuk po asistojmë fare thjesht në
eksploatimin e parë komercial të modelit të bibliotekës?
Realizimi i një biblioteke, në shkallë botërore, favorizon një kulturë
dominuese, e cila do të jetë më e përfaqësuar dhe më e cituar, ose përkundrazi
e kulturave minoritare, të cilat nuk e kanë pasur kurrë një mjet të tillë të promovimit? A është një instrument i konformizmit ose inicim në kuriozitet.
Këto pyetje, çdonjëra esenciale për ardhmërinë e kulturës sonë, kërkojnë
përgjigje konkrete. Orientimi i tyre u referohet dy koncepteve të ndryshme të
pashprehura qartë të raportit me dokumentet dhe me bibliotekën, si dhe të
relacionit tonë me universalen.
Njëra, më latine, e privilegjon unitetin, ndërtimin e përmbajtjeve, transmisionin e dijeve. Universalja e gjen burimin e saj në përpjetëz të asaj që është
prodhuar. Suvereniteti, për këtë koncepcion, shënjon ruajtjen e kësaj
trashëgimie të përbashkët, e simbolizuar nga deponimi legal i çdo dokumenti.
Tjetra, më anglo-saksone, insiston në diversitetin, prioritetin në qasje.
SHBA nuk kanë bibliotekë kombëtare; institucion i krahasueshëm me të
është Biblioteka e Kongresit, domethënë ajo e përfaqësuesve të popullit.
Universalja është në teposhtëz të qasjes për gjithë në trashëgiminë e përbashkët.
Sigurisht, të dy konceptet janë komplementare dhe është e rëndësishme të
ndërtohet një ekuilibër i kënaqshëm mes njërit dhe tjetrit, megjithatë çdonjëri
nga sensibilitetet insiston më tepër në njërin ose në tjetrin nga dy polet. Mund
të rilexohen debatet e mëparshme në dritën e kësaj dialektike.
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Konkluzion: ripërtëritja e refleksionit
Do të ketë, dhe është evidente, një para dhe një pas Google-Print.
Iniciativa dhe reagimet që ajo i ka shkaktuar i ka obliguar aktorët e ndryshëm
të ripozicionohen dhe refleksioni është përshpejtuar brutalisht.
Deri aty projektet dhe realizimet nuk kanë munguar dhe do të jetë mjaft
finok ai që do të mund të bënte një panoramë të bibliotekave Online, aq
shumë është ngjallur aktiviteti, fuzionues dhe heteriogjen. Mund të shpresohet që debati aktual do të mundësojë t’i qartësojë situatat.
Duhet falënderuar njëkohësisht edhe drejtuesit e Google-s edhe Jean-Noel
Jeanneneny-in që kanë tërhequr vëmendjen e afaristëve dhe të pushtetit publik mbi adutet kulturore dhe komerciale të digjitalizimit të librave. Nuk duhet
pasur hezitime për argumentimin e tyre. Ata shkruajnë së bashku një histori
të pabotuar së cilës nuk mund t’ia zotërojnë rrjedhojat dhe përfundimet. Me
gjasë ne kemi asistuar vetëm në episodet e para të një fejtoni të gjatë që do të
vjen.
Tashmë, në më pak se një vit, përparimet në debatin dhe çështjet e sjella
në nivelin më të lartë të vendimmarrësve janë të rëndësishme. Ja disa nga hallakamat që së shpejti do të rriten edhe më shumë:
Deri këtu i rezervuar vetëm për ca të pasionuar dhe profesionistë të ndritur, vënia Online e kulturës është bërë nëpërmjet këtij debati, megjithëse i
kufizuar vetëm me librat, një problem sa industrial aq edhe politik. Në këtë
perspektivë, çfarë strategjie duhet të ndërtohet? Me cilët aktorë? Cilat prioritete të definohen?
Digjitalizimi i dokumenteve, ndryshe nga librat homogjenë, do të kërkojë
dispozitivë më të shtrenjtë sesa ata që i ka vendosur Google. Tashmë,
Komisioni Evropian insiston në urgjencën më të ngutshme të ruajtjes së
trashëgimisë audiovizuale, materialet e së cilës po degradohen shumë shpejt;
Marrja përsipër e digjitalizimit nga një ndërmarrje private e shtron çështjen e vazhdimësisë afatgjate të kopjeve digjitale;
Relacioni ndërmjet pasurisë intelektuale dhe domenit publik, në dimensionet e tyre hapësinore, kohore dhe në dendësi, është dhe do të jetë diskutu-
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Në kontekstin botëror të legjislacioneve dhe të praktikave juridike, takimi
ndërmjet koncepteve franceze dhe amerikane të të drejtës së autorit do të
mund të kishte për efekt pervers shtrimin e barrierave të pakalueshme në realizimin e një biblioteke të vërtetë universale Online.
Është interesante të konstatohet se në momentin kur një nga aktorët kryesor të kulturës së re, Google, është atakuar në një nga vektorët kryesorë të
kulturës tradicionale, librin, më në fund ka qenë e mundur të fillohet debati.
Biblioteka digjitale e tillë çfarë po del para syve tanë duhet të jetë një anëtar krejt i veçantë i « komunitetit digjital ». Ajo duhet të përqendrohet në
fluksin e informatës, t’i përshtat përmbajtjet, të ndërtohet rreth disiplinave
dhe jo vetëm të klasifikimeve. Koleksionet, instrumentet dhe të dhënat duhet
të mobilizohen për të gjitha përdorimet e mundshme dhe për të gjitha nivelet
e përdorimit. Biblioteka digjitale duhet të jetë pikë konvergjimi e shoqërisë
së informatës.
Bibliotekisti, megjithatë nuk duhet ta harrojë lexuesin. Dhe, duke folur
për ato utopitë që përmblidhen në Bibliotekën e Babelit të Borges-it, më është
e vështirë të mos ta kem në mendje një tekst të vogël të Raymond Queneaus, në parathënien e Njëqind mijë miliardë poema, në të cilin ai llogarit atë që
një njeri i kultivuar mund të lexojë gjatë gjithë jetës: jo më shumë se 5 000
libra, rreth 1 500 000 faqe, duke ia përkushtuar një pjesë të mirë të jetës së
tij.
Çka janë pra këto miliarda faqe që na premton biblioteka universale
Online në raport me kapacitetin tonë të varfër të leximit? Po filloj të ëndërroj
tani për një zgjerim të pafundëm të kapacitetit tim për të gllabëruar libra...
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Managing Change in Public Services:
Educator, Navigator, Manager:
Integrating the Varied Roles of Librarians
Barbara J. Ford

Libraries in the New Millennium
Technology has granted opportunities to expand the global reach and local
touch of libraries by providing increased lifelong-learning opportunities for
library users and staff. As the Internet continues to grow and to become more
complex, libraries are key factors in organizing the resources and educating
the public about what is available.
There are a number of critical environmental factors in the years ahead.
There will be a growing emphasis on the content of library materials rather
than their physical format. Technology will continue to transform the manner
in which basic library functions are performed. Distinctions currently separating disciplines will shrink and more interdisciplinary work will happen.
Universities and governments will focus on information in global and international contexts. The education of students will require larger amounts of
Barbara J. Ford është drejtoreshë e Qendrës Mortenson për programe ndërkombëtare të bibliotekave në Universitetin e Illionis në Urbana-Champaign, Urbana, Illinois USA.
Ky artikull është prezantuar më 5 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
Versioni në gjuhën shqipe i këtij artikulli pason menjëherë pas versionit në gjuhën angleze.
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information and resources to fill needs beyond the scope of traditional
research. No library will be self-sufficient and this will drive an increased
need for technology.
Participating in the Internet allows users to independently gather information from a variety of sources on a myriad of topics. Anyone with access can
make independent contact with people worldwide and share in global discussions, as well as independently disseminate information of all types. Such
collaboration allows people who are isolated by geographical, institutional
and status factors to engage in the creation of knowledge, its dissemination
and the decision making it requires.
We are constantly expanding library programs by offering new services
such as e-mail reference service, adding new databases, expanding Internet
access, among other things. Library users have come to expect these services as well as new possibilities for information-gathering; communication,
education and research. The tactics and tools now available are allowing us
to meet these expectations and to provide greater opportunities to be innovative in realizing professional values and carrying out the enduring mission of
service. Through technology there is the opportunity to provide and to
receive information with immediacy and relevance, adding value to library
service.

We must develop a library policy agenda for the digital age, focused on a
broad range of library and information issues such as telecommunications,
preservation and student learning standards. We must also create a library
service agenda to address barriers facing the information poor.
The library and information profession is enriched by the skills and
knowledge of its individual members. Through specialized training and experience, librarians contribute to the varied missions of their -institutions and
organizations.
Over time, they have refined services to meet the unique and ever changing needs of the communities served. Librarians with a multiplicity of roles
and skills hold important values in common with information specialists.
These values may have special meanings or require a different emphasis in
each of the professional settings in which librarians and information professionals deliver services. The following is an interpretation of core values
developed by a task force of the American Library Association, which may
be adopted or revised by others.
A long standing value is connection of people to ideas. We guide the seeker in defining and refining the search; we foster intellectual inquiry; we nurture communication in all forms and formats.
Assurance of free and open access to recorded knowledge, information,
and creative works is a role we have historically played. We recognize
access- to ideas across time and across cultures is fundamental to society and
to civilization.
Through a commitment to literacy and learning, we aid people to become
independent lifelong learners by selecting and offering materials that support
the differing needs of all learners and that entertain and delight the human
spirit
Respect for the individuality and the diversity of all people is demonstrated in our services. We honor each request without bias, and we meet it with
the fullness of tools at our command. We respect the individual’s need for privacy confidentiality, and the right of access to library and information services and resources regardless of race, creed, national origin, age, ability, gender, or sexual orientation.
Freedom-for all people to form, hold, and to express their own beliefs is evidenced in our belief that all people have the right to seek, to know, and to find.
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Core values
Libraries and librarians connect people to recorded knowledge in all formats and protect the right to a free and open information society. It is essential that we communicate clearly and strongly why libraries and librarians are
unique and valuable and ensure equitable access to knowledge and information resources in all formats for all people. Librarians promote continuous,
lifelong learning for all people through library and information services of
every type. Libraries are great democratic institutions, serving people of very
age, income level, location; ethnicity, or physical ability, and providing the full
range of information resources needed to live, leam, govern, and work.
Librarians help children and adults develop the skills they need - the ability to
read and use computers - understanding that the ability to seek and effectively utilize technology resources is essential in a global information society.
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Preservation of the human record is a lofty goal we gave long worked on~
The cultural memory of humankind and its many families, its stories, its
expertise its history, and its evolved wisdom must be preserved so it may illuminate the present and make the future possible.
Excellence in professional service to our communities is the basis of- our
programs and services. Our commitment requires integrity, competence, personal growth, effective stewardship,, and service to our discipline as well as
to our public.
Formation of partnership to advance these values is increasingly important. We believe in the interdependence of libraries and librarians and advocate collaboration in all areas and between all types of library, knowing that
collections and services evolve successfully through such collaboration.
These shared values lead to varied and expanding roles for librarians in
the new millennium.

Some people infer that reference librarians must revolutionize their service approach if they are to may in business. The Internet is transforming how
people look for and find information. Most people with access to the Internet
will start there searching for information. Students working on papers who
need information when the libraries are closed will turn to the Internet.
Librarians need to continue to rethink services and how they are delivered,
they must be where the users need them and in a way that is convenient and
useful. Librarians must break out of the mold of thinking of desks and operating hours and begin serving user needs when, where and how the users wish
to be served.
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Educator and Teacher
Librarians can provide expertise on information organization and
retrieval, customer service, and access for the broadest range of information
users. They add value to the information environment by consulting with
each other, evaluating resources, training themselves and users, and shaping
content. While this may be done in a different context in various library settings it is a core role today’s librarian.
In some ways the response of librarians to the Internet is no different than
their response to earlier new technologies. In the 1950s people were concemed about television -and it possible impact . Authors in library literature
discussed the issues-the need to provide quality programming and show only
cultural and educational programs; ways to provide
guidance for parents in selecting programs and establishing program standards; concern about the impact of television on reading and literacy skills;
how to take advantage of the opportunity for libraries to grow with the new
media; and similar concerns. This sounds much like the discussion of the
internet today as librarians educate people about the resources available and
point them toward good sites and sources.
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Patrons come to libraries with varied sets of skills. Young library users
who are more technologically knowledgeable than previous generations
expect full access to electronic resources. They are demanding consumers of
computer resources both within the library and from remote locations.
Different age groups will have vastly different expectations of the library in
the future. At the same time more older user will have a less robust set of
technology skills and may tax the library staff in different ways, perhaps by
needing more assistance with electronic resources. Library staff members
will have to adapt to foster information fluency and literacy to serve various
levels of users. Librarians need to continue their concern for library customers as individuals with individual needs and keep the ethic of public service at the center of the profession.
In addition, librarians in the United States are also focusing on educating
parents and others about Internet related issues to help children and students
make good use of this revolutionary learning tool. The American Library
Association took an early lead in this role and continues to provide selected
Internet sites to help direct users to what is best on the Internet. Parents must
teach children which sites are appropriate and which should be avoided - as
parents have historically designated safe and unsafe streets or neighborhoods
for children. Librarians can help by educating parents and providing a good
web portal that can guide them in finding useful sources for children.
Many public libraries now offer their patrons courses on how to use the
Internet. Some of these are general and some focus on specific topics such as
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how to find a job or how to locate investment information. This is a reflection of services offered in schools. Some educators are beginning to claim
that technology is remaking schools with a degree of
individualized coaching and tutoring which was not available to most students in the past. Students may receive a curriculum tailored to their needs,
learning style, pace and profile of mastery, and their record of success with
earlier materials and lessons. In academic settings librarians are providing
bibliographic-instruction so students learn how to evaluate the varied sources
available on the Internet much as they learn to evaluate printed sources.
Many of these activities are course integrated and teach students how to
locate, evaluate, and use information in the context of the subjects they are
studying.
Educating and teaching is a key role for librarians in-the new millennium.
Library and information users need training from skilled professionals both
individually and in groups.

Reviewing the web page developed at the Chicago Public Library provides an example of one library’s attempt to help users navigate the world of
the Internet This effort involves many staff with different expertise. Subject
experts have developed good bibliographies and web links for sources on a
wide range of topics. Technology experts have decided
how to most appropriately make the materials available in the technology
setting. The focus has been on local resources/topics and the Chicago Public
Library site received more 5 million hits last year. In addition to providing
access to local resources, the site points to distant resources and recently
began offering e-mail reference. In the first few months questions focusing
on Chicago have been received from around the world. This is indicative of
how people think about information - if you want to know about Chicago you
go to a Chicago web site and use the materials available and then ask for
more help from the site if needed.
Choices must be made locally about what kind of navigation and guidance
libraries are able to provide. At the Chicago Public Library materials heavily
used by school children have been digitized to make them easily accessible
from any location. Among the first projects was information about local
political figures who are often the subject of student projects and papers and
materials to support the metro history fair where students develop yearly
projects. A popular part of the site is information about the Sears Tower, the
tallest building in Chicago and one of the tallest in-the world. During the past
year staff partnered with the department of streets and sanitation and developed a detailed web- site with many digitized materials focusing on the city’s
sewers. This has led to visibility among other city agencies, more opportunities to work together and has provided access to important materials outside
the library collection and made them easily available to researchers. The
municipal reference library which focuses on local governmental sources has
provided much helpful information about the history of the city and current
activities.
Through the extensive work on the web site, librarians at the Chicago
Public library have provided the world with access to and guidance about the
information available about the city of Chicago. Librarians in any setting can
use the opportunities provided by the new technology to expand access andservices-in-the digital setting.
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Navigator and Guide
Librarians have always helped users navigate the information and library
environment. Now there are new formats where guidance is needed by varied users. The internet has no means of quality control, with information and
disinformation commingling, this is where librarians can serve as navigators
and guides. Helping to organize the Internet through reviewing and recommending web sites has become an important role for librarians. Librarians
also provide continuous learning and guidance for adults and children in
using the Internet. As the internet is a key vehicle in this century, librarians
are the navigators. As navigators we have long identified, selected, cataloged,
and preserved our nations’
cultures using traditional methods. Now librarians can now provide customer support, training and expertise in navigating the information world. We
can mesh the emerging digital sources with traditional print and other types
of materials.
Librarians can become value-added advisors by managing information,
identifying relevant sources, analyzing data, and networking.
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It is as managers where the commitment to values can become evident. In
local settings librarians must ensure that staff receive the assistance they need
in learning about new technologies and developing the skills to be educators
and navigators.
Thinking broadly is essential as librarians work with others to manage the
current information environment. Librarians must continue to demonstrate
how libraries are part of the solution to the problems facing nations. It is
essential to communicate how libraries contribute to-economic vitality and
increased productivity; how they improve literacy; and how they broaden the
horizons and opportunities for people of all ages and backgrounds. In every
setting librarians must endorse principles for the development of the infrastructure: equitable universal access to information; privacy in communications and scrutiny for personal data; intellectual freedom; protection of intellectual property rights balanced by the doctrine of fair use; and public space
for libraries and other nonprofit organizations.
Librarians must be a force in the international in formation discourse, one
that embraces new technological forms, but within the traditional values of
freedom of expression, equity of access and respect for a plurality of points of
view. They must be active, formal participants in various national and international arenas by discussing and deciding aspects of the information society
which affect libraries and their public. Librarians must identify and collaborate with other organizations and groups working for broader public participation in the development of information society issues. Librarians must define
their position and role within the emerging information environment.
Librarians must learn about, analyze, share information about, and shape
important national information issues in addition to traditional library issues.
The lines between content provider, software application developer, and
access service provider have become blurred in recent years. Many organizers have yet to sort out the structure and division of responsibility relating to
digital information. Librarians can help define the manner in which information is collected, analyzed and accessed in the digital setting. The rate of
change requires great flexibility and openness to new approaches, roles and
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structures librarians and all other information professionals need to manage
content and expand their roles in the internal organizational structure. As
managers and leaders, librarians must ensure that their core values are considered in decisions related
to technology and how information is organized and presented in digital
formats. Librarians must lead the way in the new millennium.
Future Roles
How should the fast-emerging knowledge-based civilization interface
with the ways and means of the past? The most urgent issues today are still
the same ones –how to get food and shelter for the family and how to make
tomorrow better than today. While some are connected in vast networks that
bypass national boundaries and exist in cyberspace, most
people on earth are not connected to these new worlds. They exist outside
the electronic gates in another world of poverty and despair, in which physical survival dictates the terms of daily life. The highly industrialized countries account for more than 88 percent of Internet users in 1998. The communications gap between the developed nations and the developed nations
and the developing nations is so great that the world is fast dividing into the
information rich and the information poor. The future is” a land of opportunity for those who are affluent, mobile and highly educated. It may become
a difficult time for the majority of citizens including the poor, the non-college
educated, and the non-connected who do not have access to digital resources.
With some governments deregulating and selling off their telecommunications and broadcasting infrastructures, the commercial sphere may become
the ultimate arbiter of who is connected and in the wired global economy.
Those who can afford access to cyberspace and the shared networks and virtual worlds will be connected, and others will remain outside the electronic
world. The growing disparity in income and wealth between rich and poor is
affecting all countries. Millions of north and south Americans lack the financial resources, educational skills, and time to become active players in the
new electronically mediated networks. Editors of a special issue of Time
magazine dedicated to cyberspace noted that access to electronically mediat-
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ed worlds will be essential to one’s ability to function in a democratic society. All citizens must have access to digital resources and libraries can help
make this happen.

nies, publishers, and existing networks. Librarians need to be close to their
users to know their needs. They must cultivate the ability to learn, change,
live and thrive in the uncertainty that evolving technology creates and they
must be open to the changes which are inevitable librarians must venture
beyond familiar boundaries of who they are, how they define their professional lives, and the familiar arenas in which they work. Information technologies can overcome boundaries of income, access, time and place to provide exciting, substantive, and interactive forms of teaming and information.
Librarians must playa leadership role in making this happen as managers,
educators and navigators.
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Access issues are not new in the communications arena. Questions surrounding access were raised when the telephone was first introduced, and
later when radio and television appeared. Today the issue of access has
become more significant. The digital revolution is bringing all the major
forms of technologically mediated communications voice, data, video together in an integrated web. More and more personal and commercial communications take place in electronic networks making them indispensable to survival in an electronic world. The abilities to connect with fellow human
beings, to engage in commerce, and to create communities of shared interest
are increasingly mediated by these powerful new forms of electronic communications. Much of human socialization is beginning to occur in electronic
worlds and the question of access becomes key. Again, libraries can playa
key role in providing access for all.
Until now issues of access in cyberspace have been narrowly construed.
Concerns have been raised over the affordability of hardware and software,
the availability of service, computer literacy, First Amendment rights, privacy, and the control over data flows. The right not to be excluded the right of
access becomes more and more important in a world increasingly made up of
electronically mediated commercial and social networks. As more and more
day to day communication among people, as well as much of lived experience, take place in the virtual worlds of cyberspace, questions of access will
become paramount and the right not to be excluded will become critical. In
the emerging scheme of things it is essential to secure every individual’s right
of access to the many networks through which humans communicate, interact, and conduct business. Libraries must provide access to these many networks for anyone needing or desiring it.
Librarians must think broadly about their work and collaborate with technical personnel so systems developed will provide easily useable helpful
access. They need to be talking with telecommunication and cable compa-
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nuk do të mund të përmbush vetë këto nevoja dhe kjo do të kërkojë nevojë
më të madhe për teknologjinë.

Menaxhimi i ndryshimit në shërbimet
publike: edukator, hulumtues,
menaxher – integrimi i roleve të
ndryshme të bibliotekarëve
Barbara J. Ford

Bibliotekat në mileniumin e ri
Teknologjia ka ofruar mundësinë për të zhvilluar një veprimtari globale
me efekte edhe në një vend të caktuar, ku aktualisht veprojnë bibliotekat,
duke siguruar mundësi të mëdha të mësimit të vazhdueshëm për përdoruesit
dhe personelin e bibliotekave. Me zhvillimin dhe zgjerimin e Internetit, i cili
gjithnjë e më kompleks po bëhet, bibliotekat janë faktorët kryesorë në organizmin e burimeve dhe edukimin e publikut se çfarë mund të gjendet në të.
Ekzistojnë një numër i faktorëve të rëndësishëm në vitet që kemi përpara.
Do të ketë një rritje të theksuar sa i përket përmbajtjes së materialeve të një
biblioteke se sa forma e tyre fizike. Teknologjia do të vazhdojë të transformojë mënyrën në të cilën do të kryhen funksionet themelore të bibliotekës.
Dallimet të cilat tani më i ndajnë disiplinat do të zvogëlohen dhe do të ketë
më shumë punë ndërdisiplinare. Universitetet dhe qeveritë do të përqendrohen për informacionin në kontekstin global dhe ndërkombëtar. Arsimimi i
studentëve do të kërkojë më shumë informacione dhe burime të cilat i përmbushin nevojat përtej hulumtimeve të njohura tradicionale. Asnjë bibliotekë

Duke u bërë pjesë e Internetit përdoruesit kanë mundësi që në mënyrë të
pavarur të marrin informacione nga burime të ndryshme në një varg, pa fund,
temash. Secili që ka qasje në Internet mund të krijojë kontakte të pavarura me
njerëzit në mbarë botën dhe të shkëmbejë diskutime globale, si dhe do të
mund të shpërndajë informacione të të gjitha llojeve, në mënyrë po ashtu të
pavarur. Një bashkëpunim i tillë u mundëson njerëzve, të cilët janë të
kufizuar prej faktorëve gjeografikë, institucionalë apo statusorë të përfshihen
në krijimin e njohurive, përhapjes së tyre dhe marrjen e vendimeve që mund
të kërkohen.
Ne, në mënyrë të vazhdueshme po i zgjerojmë programet e bibliotekave,
duke ofruar shërbime të reja si shërbimet e referencës, përmes adresës elektronike, duke shtuar baza të reja të të dhënave, duke zgjeruar qasjen në
Internet etj. Përdoruesit e bibliotekës tashmë presin që biblioteka të ofrojnë
këto shërbime si dhe mundësi të reja për grumbullimin e informacionit;
komunikimin, arsimimin dhe hulumtimin. Taktikat dhe mjetet në dispozicion na mundësojnë që t’i përmbushim këto pritje të përdoruesve dhe të
ofrojmë mundësi edhe më të shumta për të qenë më inovatorë në realizimin
e vlerave profesionale dhe të vazhduarit e një misioni të gjatë të të ofruarit
shërbime. Ekziston mundësia që përmes teknologjisë të sigurohen dhe të
pranohen informacionet me shpejtësi, duke shtuar vlerën e shërbimeve të
bibliotekës.
Vlerat themelore
Bibliotekat dhe bibliotekarët i vënë në lidhje njerëzit me njohuritë e dokumentuara në të gjitha formatet dhe i mbrojnë të drejtat për një shoqëri të lirë
dhe për informacion të hapura. Është thelbësore që ne të komunikojmë qartë
dhe fuqishëm, pse bibliotekat dhe bibliotekarët janë unikë dhe të vlefshëm
për të siguruar qasje të barabartë në burime të dijes dhe të informacionit të të
gjitha formateve dhe për të gjithë njerëzit. Bibliotekarët e promovojnë në
mënyrë të vazhdueshme mësimin gjatë gjithë jetës për të gjithë njerëzit
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përmes bibliotekës dhe shërbimeve të tjera informuese të të gjitha llojeve.
Bibliotekat janë institucione madhështore demokratike, të cilat ju shërbejnë
njerëzve të secilës moshë, me të ardhura të ndryshme, në lokacione të
ndryshme, të etniteteve apo me aftësi të kufizuara fizike, duke u ofruar një
varg shërbimesh informuese, të cilat janë të nevojshme për të jetuar, mësuar,
qeverisur dhe punuar. Bibliotekarët u ndihmojnë fëmijëve dhe të rriturve që
të zhvillojnë shkathtësitë për të cilat kanë nevojë – aftësitë për të lexuar dhe
përdorur kompjuterë – duke kuptuar që aftësia për të kërkuar dhe për të përdorur në mënyrë efektive burimet teknologjike është thelbësore në shoqërinë
globale të informacionit.

jemi për kërkime intelektuale; në jemi për komuniko në të gjitha format dhe
formatet.
Sigurimi i qasjes së lirë dhe të hapur në dijen, informacionin dhe veprat
kreative të dokumentuara është një rol të cilin e kemi luajtur që moti. Në
dimë që qasja në ide gjatë kohëve të ndryshme dhe në kultura të ndryshme
është thelbësore për një shoqëri dhe civilizim.
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Ne duhet të zhvillojmë një agjendë të politikave të bibliotekës për epokën
digjitale, të përqendruar në një varg çështjes, që kanë të bëjnë me bibliotekat
dhe informacionin si telekomunikimi, ruajtja dhe standardet e mësimit të studentëve. Ne duhet të krijojmë, po ashtu, një agjendë të shërbimeve të bibliotekës, e cila do të zhbllokonte barrierat e një shërbimi të varfër informues.
Profesioni bibliotekar dhe informues pasurohet në bazë të shkathtësive
dhe njohurive të individëve që punojnë në të. Përmes trajnimeve të specializuara dhe përvojës, bibliotekarët kontribuojnë në përmbushjen e misioneve
të ndryshme të institucioneve dhe organizatave të tyre.
Me kalimin e kohës, ata i kanë kulluar dhe përzgjedhur shërbimet e tyre
për t’i përmbushur nevojat unike dhe të cilat kanë ndryshuar pandërprerë të
bashkësisë së cilës i kanë shërbyer. Bibliotekarët me shumëllojshmëri të
roleve dhe shkathtësive kanë vlera të rëndësishme dhe të përbashkëta me specialistët e informacioneve. Këto vlera mund të kenë kuptim të veçantë apo
kërkojnë theks të veçantë në secilin vend profesional të punës, ku bibliotekarët dhe profesionistët e informacioneve ofrojnë shërbime. Më poshtë
po japim një interpretim të vlerave themelore të përpiluara nga grupi punues
i Shoqatës së Bibliotekave Amerikane, të cilat mund të përshtaten dhe të korrigjohen nga të tjerët.
Një vlerë e qëndrueshme është lidhja e njerëzve me idetë. Ne e udhëheqim kërkuesin e informacioneve në përcaktimin dhe filtrimin e kërkimeve; ne
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Përmes përkushtimit për dije dhe mësim, ne u ndihmojmë njerëzve të
bëhen nxënës të pavarur gjatë gjithë jetës duke përzgjedhur dhe ofruar materiale, të cilat i mbështesin nevojat e ndryshme të të gjithë atyre që dëshirojnë
të mësojnë dhe të cilat e kënaqin dhe e nanurisin shpirtin njerëzor.
Respekti për individualitetin dhe ndryshimet ekzistuese të të gjithë
njerëzve demonstrohen në shërbimet tona. Ne e nderojmë çdo kërkesë në
mënyrë të paanshme, dhe ne përpiqemi ta përmbushim atë me gjithë mjetet e
nevojshme që i kemi nën komandën tonë. Ne i respektojmë nevojat e individëve për konfidencialitet dhe të drejtën private, si dhe të drejtën e qasjes në
shërbimet e bibliotekës dhe burime të informacionit pa marrë parasysh racën,
besimin, origjinën kombëtare, moshën, aftësitë, gjininë, apo orientimin seksual.
Lira e të gjithë njerëzve për të formuar, mbajtur apo shprehur besimet e
tyre dëshmohet në besimin tonë se të gjithë njerëzit kanë të drejtë të kërkojnë, të dinë dhe të zbulojnë.
Ruajtja e dokumentacioneve njerëzore është një qëllim i lartë dhe ne i
përkushtojmë punë të madhe këtij aspekti. Kujtesa kulturore e njerëzimit dhe
e familjeve të saj, historive, tregimeve, ekspertizave si dhe mençuria dhe
ditura e zhvilluar duhet të ruhen me qëllim që të mund të shndris të tashmen
dhe ta bëjë të mundur të ardhmen.
Efikasiteti në shërbimet profesionale për bashkësinë tonë është baza e
shërbimeve dhe e programeve tona. Përkushtimi ynë kërkon integritet, kompetencë, ngritje personale, udhëheqje efektive dhe shërbime si për disiplinat
tona ashtu edhe për publikun.
Formimi i partneriteteve për t’i zhvilluar këto vlera gjithnjë e po rritet më
tepër. Ne besojmë në pavarësinë e bibliotekave dhe bibliotekarëve, në mbrojtjen dhe ngritjen e zërit, në mënyrë të përbashkët në të gjitha sferat dhe ndër-
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mjet të gjitha llojeve të bibliotekave, duke e ditur se koleksionet dhe shërbimet evoluojnë me sukses përmes bashkëpunimit. Këto vlera të përbashkëta na udhëheqin drejt roleve të ndryshme për bibliotekarët në mileniumin e ri.

shërbimeve dhe se si të ofrohen ato. Ato duhet të jenë aty ku përdoruesi i
donë dhe në mënyrën me të lehtë dhe të dobishme të mundur. Bibliotekarët
duhet ta heqin të menduarit e cili ka zënë ndryshk për të shërbyer vetëm në
tavolina dhe gjatë orarit të bibliotekës, por të fillojnë t’u shërbejnë nevojave
të përdoruesve kur, ku dhe si dëshirojnë përdoruesit të shërbehen.
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Edukator dhe mësues
Bibliotekarët mund të ofrojnë në organizimin e informacionin dhe gjetjen
e tij, shërbimet për përdorues dhe qasje në një varg shërbimesh të informacionit për përdoruesit e tyre. Ata i shtojnë vlerë këtyre shërbimeve duke e
konsultuar njëri tjetrin, duke i vlerësuar burimet, duke i trajnuar veten dhe
përdoruesit dhe duke i dhënë formë përmbajtjes. Edhe pse kjo mund të bëhen
në një kontekst më të ndryshëm në vende të ndryshme bibliotekare, ajo
mbetet njëra prej roleve më të rëndësishme të një bibliotekari sot.
Në disa mënyra, reagimi i bibliotekarëve ndaj Internetit nuk është ndonjë
reagim i tyre më i ndryshëm nga teknologjitë e reja të mëhershme. Në vitet e
‘50-të njerëzit brengoseshin për televizionin dhe për ndikimin e tij të mundshëm. Autorë në literaturën bibliotekare e diskutuan këto çështje, dhe nevojën për të ofruar programe cilësore në shfaqjen e programeve kulturore dhe
arsimore; po ashtu, mënyra për t’i udhëzuar prindërit në përzgjedhjen e programeve dhe vënien e standardeve për ato programe; shqetësimin sa i përket
ndikimit të televizionin në shkathtësitë e të lexuarit dhe të nxënies së dijes; si
të përfitonin nga mundësia që bibliotekat të zhvilloheshin krahas këtij mediumi të ri; si dhe një varg shqetësimesh të tjera të ngjashëm. Kjo tingëllon
mjaft ngjashëm me diskutimet për internetin sot pasi bibliotekarët i edukojnë
njerëzit për burimet në dispozicion dhe u dëftojnë atyre rrugën drejt faqeve
dhe burimeve të mira të internetit.
Disa njerëz mendojnë se bibliotekarët referat duhet të modernizojnë krejtësisht qasjen e shërbimeve të tyre nëse dëshirojnë të jenë në biznes. Interneti
po e transformon mënyrën se si njerëzit kërkojnë dhe i gjejnë informacionet.
Shumica e njerëzve me qasje në Internet do kërkojnë në fillim informacion
aty. Studentët të cilët i përgatisin punime e tyre dhe të cilët kanë nevojë për
informacione atëherë kur biblioteka është e mbyllur do t’i kthehen Internetit
për informacion. Bibliotekarët do të vazhdojnë të mendojnë për formën e
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Përdoruesit vijnë në biblioteka më një mori shkathtësish të cilat i posedojnë. Përdoruesit e rinj të bibliotekave të cilat kanë më shumë njohuri për
teknologjinë se sa gjeneratat e mëparshme presin qasje të plotë në burimet
elektronike. Ata janë konsumatorë të burimeve përmes kompjuterit si brenda
bibliotekës ashtu edhe jashtë saj. Grup mosha të ndryshme do të presin shërbime të ndryshme nga bibliotekat në të ardhmen. Në të njëjtën kohë, përdoruesit më të moshuar do të kenë më pak shkathtësi teknologjike dhe mund
të kërkojnë që personeli bibliotekar të kryej shërbime në mënyra të ndryshme
për ta, ndoshta duke kërkuar më shumë ndihmë në shfrytëzimin e burimeve
elektronike. Personeli i bibliotekës do të duhet të përshtatë rrjedhën e informacionit dhe nxënien e dijes për t’iu shërbyer niveleve të ndryshme të përdoruesve. Bibliotekarët duhet të vazhdojnë të brengosen për konsumatorët e
bibliotekës pasi individët paraqesin nevoja të ndryshme dhe të mbajnë shërbimet publike në qendër të profesionit të tyre.
Përveç kësaj, bibliotekarët në Shtetet e Bashkuara janë të përqendruara po
ashtu në edukimin e prindërve dhe të tjerëve në çështjet sa i përket Internetit
për t’iu ndihmuar fëmijëve dhe studentëve që ta përdorin për së mbari këtë
mjet mësimi, i cili ka bërë revolucion. Shoqata e Bibliotekave të Amerikës
është marrë që herët me këtë çështje dhe vazhdon të ofron faqe të ndryshme
të përzgjedhura të Internetit për t’iu ndihmuar përdoruesve që të shohin atë
që është e mirë në Internet. Prindërit duhet t’i mësojnë fëmijët se cilat faqe
janë të mira dhe cilat duhet të mënjanohet, pasi prindërit dihet që historikisht
i drejtojnë fëmijët e tyre drejt rrugëve të apo fqinjësisë së sigurt dhe jo të sigurt. Bibliotekarët mund të ndihmojnë duke i edukuar prindërit dhe duke ofruar një port të mirë në Internet i cili mund t’i ndihmojë ata për të gjetur burime
të dobishme për fëmijët e tyre.
Shumë biblioteka publike tani u ofrojnë përdoruesve të tyre kurse se si të
përdoret Interneti. Disa prej tyre janë të përgjithshme e disa përqendrohen në
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tema të veçanta se si të gjejnë punë apo se si të gjejnë informacione për investime. Kjo është një refleksion i shërbimeve të cilat ofrohen në shkolla. Disa
edukatorë kanë filluar të thonë se teknologjia është duke i ribërë shkollat
duke i bërë studentët që të janë mësues dhe trajnerë të vetvetes, e cila nuk
ishte e mundur në të kaluarën. Studentët mund të kenë ndonjë planprogram
të përshtatur me nevojave të tyre, stileve të mësimit, hapave dhe profilit të
studimeve, dhe se dokumentacionin e suksesit të tyre me materiale dhe
mësimet e mëhershme.
Në vende akademike, bibliotekarët japin udhëzime bibliografike kështu që
studentët mësojnë se si t’i vlerësojnë burimet e ndryshme në Internet ashtu siç
mësojnë edhe për t’i vlerësuar burimet e shtypura. Shumica e këtyre aktiviteteve
janë të integruara në kurse dhe u mësojnë studentëve për t’i gjetur, vlerësuar dhe
shfrytëzuar informacionet në kontekstin e lëndës të cilën janë duke e studiuar.
Edukimi dhe mësimdhënia janë role të rëndësishme të bibliotekarëve në mileniumin e ri. Përdoruesit e informacionit dhe të bibliotekave kanë nevojë për trajnim nga profesionist me shkathtësi të punës individuale dhe në grupe.
Hulumtues dhe udhëzues
Bibliotekarët gjithmonë u kanë ndihmuar përdoruesve gjithmonë për të
hulumtuar për gjetjen e informacioneve si dhe për të hulumtuar bibliotekat.
Tani informacionet gjenden në formate të reja ku nevojiten udhëzime sipas
niveleve të ndryshme të përdoruesve. Interneti nuk ka ndonjë kontroll të cilësisë, me informata dhe dezinformata së bashku. Kjo është ajo ku bibliotekarët
mund të shërbejnë si hulumtues dhe udhëzues. Të ndihmosh të organizosh
Internetin duke shikuar dhe rekomanduar faqe të ndryshme është bërë një rol
i rëndësishëm i bibliotekarëve. Bibliotekarët po ashtu ofrojnë mësim të vazhdueshëm dhe udhëzime për të rriturit dhe për fëmijët se si të përdoret
Interneti. Pasi Interneti është bërë çelësi i këtij shekulli, bibliotekarët janë
hulumtues. Si hulumtues, ne kemi kohë që e kemi identifikuar, përzgjedhur,
kataloguar dhe ruajtur kulturat e kombeve tona duke përdorur metoda tradicionale. Sot, bibliotekarët mund t’u ofrojnë përdoruesve mbështetje, trajnim
dhe ekspertizë në hulumtimin e botës së informacioneve. Ne mund t’i
ndërthurim burimet digjitale që po zhvillohen me shpejtësi me burimet e
shtypura të tradicionale të të gjitha llojeve.

Roli evolutiv i bibliotekarëve
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Nëse i hedhim një sy faqes së Internetit të zhvilluar nga biblioteka
publike e Çikagos mund të shohim një shembull se si biblioteka përpiqet t’u ndihmojë përdoruesve që ta hulumtojnë botën e Internetit. Kjo
përpjekje përfshinë një numër të personelit me ekspertiza të ndryshme.
Ekspertët e fushave të ndryshme kanë zhvilluar bibliografi të mira dhe
linçe të internetit të burimeve të ndryshme në një varg temash. Ekspertët
e teknologjisë kanë marrë vendimet më të mira se si ta vendosin më së
miri këtë material në teknologjinë në dispozicion. Përqendrimi ka qenë
në burimet apo temat lokale kështu që biblioteka publike e Çikagos u
vizitua më shumë se 5 milion herë vitin e kaluar. Përveç se ofrohet qasje
në burimet lokale, faqja e internetit udhëzon për qasje në burimet e
largëta dhe se së fundi kanë filluar të ofrojnë shërbime referale përmes
adresës elektronike. Në muajt e parë janë pranuar pyetje nga e mbarë
bota sa i përket Çikagos. Kjo tregon se si njerëzit mendojnë për informacionin – pra nëse dëshiron të dish për Çikagon, ju vizitoni faqen e
Internetit të Çikagos dhe përdorni materialet në dispozicion dhe pastaj
pyetni për më shumë ndihmë po të jetë e nevojshme.
Zgjedhjet duhet të bëhen në nivel lokal sa i përket llojit të hulumtimeve
dhe udhëzimeve që një bibliotekë mund të ofrojë. Në bibliotekën publike
të Çikagos janë digjitalizuar materialet të cilat përdoren më së shpeshti
nga nxënësit e shkollave për të bërë të mundshëm një qasje të lehtë nga
secila pjesë e vendit. Ndër projektet e para ishte krijimi i informacionit për
figurat lokale politike pasi ishin objekt i shpeshtë i projekteve të studentëve dhe i punimeve të tyre për të mbështetur historinë e këtij metropoli në
të cilën studentët bëjnë projekte për çdo vit. Një pjesë popullore e kësaj
faqe është informacioni sa i përket “Sears Tower”, njëra prej ndërtesave
më të larta në Çikago dhe njëra prej më të lartave në botë. Gjatë vitit të
kaluar, personeli bëri partneritet me departamentin e rrugëve dhe sanitetit
dhe zhvilluan një faqe të Internetit me informacione të hollësishme e cila
përmban shume materiale të digjitalizuara të cilat kanë të bëjnë me kanalizimin e qytetit. Kjo ka shpjerë në vetëdijesimin e agjencive të tjera të
qytetit duke ofruar më shumë mundësi të përbashkëta dhe për të ofruar
qasje në materiale të rëndësishme jashtë koleksioneve të bibliotekës dhe të
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jenë në dispozicion për hulumtime. Biblioteka referale e komunës e cila
përqendrohet në burimet lokale qeveritare ofron shumë informacione të
dobishme për historinë e qytetit dhe aktivitetet aktuale.

pamjeve pluraliste. Ata duhet të jenë aktiv, pjesëmarrës zyrtarë në shumë
debate kombëtare dhe ndërkombëtare duke diskutuar dhe vendosur aspekte të shoqërisë së informacionit të cilat kanë ndikim në biblioteka dhe në
publikun e tyre. Bibliotekarët duhet të identifikojnë dhe të bashkëpunojnë
me organizata dhe grupe punuese për një pjesëmarrje të gjerë të publikut
në zhvillimin e çështjeve të ndryshme informuese të shoqërisë.
Bibliotekarët duhet të përkufizojnë pozicionin dhe rolin e tyre brenda
tipave të ndryshme të informacioneve të cilat po zhvillohen çdo ditë e më
tepër. Bibliotekarët duhet të mësojnë, analizojnë, shkëmbejnë informacione dhe t’i japin formë informacioneve të rëndësishme kombëtare
përveç çështjeve të bibliotekave tradicionale.
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Përmes një pune të palodhshme në faqe të Internetit, bibliotekarët e
bibliotekës publike të Çikagos i kanë ofruar botës qasje dhe udhëzime sa i
përket informacioneve në dispozicion sa i përket qytetit të Çikagos.
Bibliotekarët në çdo vend dhe kohë i shfrytëzojnë mundësitë e ofruara nga
teknologjia e re për të zgjeruar qasjen dhe shërbimet në një ambient digjital.
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Menaxher dhe udhëheqës
Bibliotekarët janë menaxher atëherë kur kemi të bëjmë me përkushtimin ndaj vlerave. Në ambiente lokale, bibliotekarët duhet të sigurojnë që
personeli të marrë ndihmën e duhur në të mësuarit sa i përket teknologjive
të reja dhe zhvillimit të shkathtësive për tu bërë edukator dhe hulumtues.
Po të mendojmë në përgjithësi, atëherë është thelbësore që bibliotekarët
të punojnë me njëri tjetrin për të menaxhuar informacionet e formave të
ndryshme në këtë kohë. Bibliotekarët duhet të vazhdojnë të demonstrojnë
se si bibliotekat janë pjese e zgjidhjes së problemeve me të cilat ballafaqohen kombet. Është thelbësore për të komunikuar se si bibliotekat të kontribuojnë në gjallërimin e ekonomisë dhe rritjen e prodhimtarisë; se si ato
të mund të zhvillojnë dijen e një populli, dhe se si ato mund të zgjerojnë
horizontin dhe mundësin për njerëzit e të gjitha moshave dhe përkatësive
personale. Në çdo situatë, bibliotekarët duhet të ofrojnë parime për zhvillimin e infrastrukturës: qasje të përgjithshme të barabartë në informacione,
mbrojtje të identitetit dhe të dhënave personale në komunikim; liri intelektuale; mbrojtje të pronës intelektuale e balancuar nga doktrina për shfrytëzim të drejtë; dhe hapësirë publike për bibliotekat dhe organizatat e tjera
jo fitimi prurës.
Bibliotekarët duhet të jenë forcë në formimin e diskursit ndërkombëtar,
një të tillë që i përqafon format e reja të teknologjisë, por brenda vlerave
tradicionale për lirinë e shprehjes, qasje të barabartë dhe respektim të pikë-

Çështjet midis ofruesit të përmbajtjes, zhvilluesve të aplikacioneve
softuerike dhe qasjes në shërbimet nuk kanë ndonjë kufi të qartë këto vitet
e fundit. Shumë organizues kanë për detyre ende që të ndajnë strukturën
dhe përgjegjësitë sa i përket informacioneve digjitale. Bibliotekarët mund
të ndihmojnë në përkufizimin e mënyrës në të cilën informacioni mblidhet, analizohet dhe bëhet i shfrytëzueshëm në ambiente digjitale. Shkalla
e ndryshimit kërkon fleksibilitet të madh dhe transparencë sa i përket qasjeve të reja, rolit dhe strukturës të cilën bibliotekarët dhe profesionistët e
tjerë të informacionit kanë nevojë ta kenë për të menaxhuar përmbajtjen,
dhe t’i zgjerojnë përgjegjësitë e tyre në strukturën e brendshme organizative. Si menaxher dhe udhëheqës, bibliotekarët duhet të sigurojnë që vlerat e tyre themelore të merren parasysh në vendimet lidhur me teknologjinë
dhe si organizohet informacion dhe se si prezantohet në formatet digjitale.
Bibliotekarët duhet ta udhëheqin rrugën për në mileniumin e ri.

Rolet e ardhshme
Si duhet që ky civilizim që po zhvillohet shpejt i mbështetur në dije do
të jetë në harmoni me rrugët dhe mjetet e së kaluarës? Çështjet më urgjente
sot mbeten po ato të njëjtat – si të sigurojmë ushqim dhe strehë për familjen dhe si ta bëjmë të nesërmen më mirë se të sotmen. Përderisa ca janë të
lidhur me rritje të mëdha të cilat i tejkalojnë kufijtë kombëtar dhe tani më

Java e bibliotekës në Kosovë 2006

Roli evolutiv i bibliotekarëve

ekzistojnë në botën e kibernetikës, shumica e njerëzve të kësaj bote nuk
kanë lidhje në këtë botë të re. Ata ekzistojnë jashtë këtyre portave elektronike në një botë të varfër dhe në dëshpërim, në të cilën mbijetesa fizike
i dikton kushtet e jetës së përditshme. Vendet e industrializuara me zhvillim të lartë llogarisin në më shumë se 88 përqind të përdoruesve të
Internetit në vitin 1998. Zbrazëtira e komunikimit midis kombeve të zhvilluara dhe kombeve në zhvillim është aq e madhe sa që bota po zhytet në
një ndarje të një botë me të pasur me informacione dhe me të varfër pa
informacione. E ardhmja është “një tokë me mundësi” për ata të cilët duan,
mund të lëvizin dhe me arsimimi të lartë. Mund të vijë një periudhë e
vështirë për shumicën e qytetarëve duke përfshirë edhe të varfrit, të pa
edukuarit nëpër universitete dhe ta pa lidhurit përmes komunikimit të cilët
nuk kanë qasje në burimet digjitale.

përmes teknologjisë, si zërin, informacionin, videot në një rrjet të përbashkët të integruar. Për ditë e më shumë ndodhin komunikime personale
dhe komerciale në rrjetin elektronik duke e bërë të pazëvendësueshme për
të mbijetuar në një botë elektronike. Mundësia për t’u lidhur në komunikim me njëri tjetrin, për të bërë tregti, si dhe për të krijuar bashkësi me
interes të përbashkët po bëhen me ndihmën e këtyre formave të rejat të
fuqishme të komunikimit elektronik. Shumë prej shoqërizimit human po
bëhet në botën elektronike dhe se çështja e të qasurit në këtë botë është
vendimtare. Edhe këtu, bibliotekat mund të luajnë një rol vendimtar në
sigurimin e qasjes për të gjithë.
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Me disa qeveri të cilat po i heqin disa rregulla dhe e shesin infrastrukturën e telekomunikimit dhe transmetimit sfera komerciale mund të bëhet
arbitri i fundit për atë se cili mund të lidhet në komunikim dhe në ekonominë elektronike globale. Ata të cilët kanë me se të ofrojnë qasjen në botën
e kibernetikës dhe rrjetin e përbashkët si dhe në botën virtuale do të mund
të lidhen në komunikim, dhe të tjerët do të mbesin jashtë botës elektronike. Rritja e dallueshme në të ardhura dhe në pasuri mes të pasurve dhe të
varfërve po ndikon në të gjitha vendet e botës. Milion amerikano-veriorëve dhe jugorëve u mungojnë burimet financiare, shkathtësitë arsimore
dhe koha që të bëhen lojtarë aktiv në rrjetin e ri elektronik. Redaktorët e
një numri special të magazinës “Time” e cila ishte kushtuar kibernetikës
shkruanin se qasja në botën e ndërmjetësuar përmes elektronikës do të jetë
thelbësore për aftësitë e dikujt që të funksionojë në një shoqëri
demokratike. Të gjithë qytetarët duhet të kenë qasje në burimet digjitale
dhe bibliotekat të cilat janë mundësi që kjo të ndodh.
Çështjet sa i përket qasjes nuk janë të reja në fushën e komunikimit.
Çështje të ndryshme u ngritën kur për herë të parë u instalua telefoni, dhe
më vonë kur radio dhe televizioni u shfaqën në botën komunikuese. Sot
kjo çështje është bërë edhe më e rëndësishme. Revolucioni digjital po i
sjellë së bashku të gjitha format kryesore të komunikimit të ndërmjetësuar

109

Deri më tani çështja e qasjes në botën kibernetike nuk është trajtuar aq
sa duhet. Shqetësimet kanë të bëjnë me mundësinë e pagesës për kompjuterët dhe softuerët, nëse shërbimet janë në dispozicion, nëse ka njohje
të kompjuterit, nëse janë të siguruara të drejtat sipas amandametit të parë,
nëse janë të siguruara të drejtat e mbrojtjes private si dhe për kontrollin e
rrjedhës së informacionit. E drejta për t’u mos u përjashtuar, e drejta për
të pasur qasje bëhet edhe më e rëndësishme në botën e lidhur të komunikimit elektronik . Aq më shumë që rritet komunikimi midis njerëzve si
dhe përvoja që bëhet të ndodhin në hapësirën elektronike do të ngrihen
çështje sa i përket qasjes dhe se e drejta për t’u mos u përjashtuar apo lënë
anash do të bëhet e një rëndësie parësore. Në këtë skemë në zhvillim të
gjërave është thelbësore të sigurojmë çdo individi të drejtën për t’u qasur
në rrjetet e ndryshme përmes të cilit njerëzit komunikojnë, ndërveprojnë si
dhe bëjnë biznes. Bibliotekat duhet të ofrojnë qasje në këto rrjete të
ndryshme për secilin që ka nevojë apo e dëshiron.
Bibliotekarët duhet të mendojnë shtruar për punën e tyre dhe të
bashkëpunojnë me personelin teknik, kështu që sistemet e zhvilluara të
ofrojnë qasje në mënyrë të lehtë. Ata duhet të flasin me kompanitë e
telekomunikimit dhe kabllovike, botuesit si dhe rrjetet ekzistuese.
Bibliotekarët duhet të jenë afër përdoruesve për t’i kuptuar nevojat e tyre.
Ata duhet të kultivojnë aftësinë për të mësuar, ndryshuar, jetuar dhe
lulëzuar në pasigurinë të cilën e krijon teknologjia evolutive, si dhe ata
duhet të jenë të hapur për ndryshimet të cilat janë të pashmangshme.
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Bibliotekarët duhet të ecin përtej kufijve të njohur të cilët i dinë, të dinë se
si ta përkufizojnë jetën e tyre profesionale, si dhe përtej fushave të njohura në të cilat punojnë. Teknologjitë e informacionit mund t’i tejkalojnë
kufijtë e të ardhurave, qasjes, kohës dhe vendit për të ofruar forma substanciale dhe ndërvepruese të ekipeve dhe të informacioneve.
Bibliotekarët duhet të luajnë rolin udhëheqës që kjo gjë të ndodhë duke
qenë si menaxherë, edukatorë dhe hulumtues.

Metadatat

Metadata: zgjerimi i sferës së
shërbimeve në katalogun e
bibliotekës për objekte digjitale
Rebecca Lubas

Çfarë është metadata? “Të dhëna për të dhënat”
Metadata është informata që e përshkruan burimin e vet informatës. Për
shembull, me burime nënkuptohen librat, ueb-sajtet dhe videot. Metadata
mund të përshkruajë një sferë të gjerë të informatave, siç janë:
• tema kryesore e burimit;
• krijuesit e burimit;
• informatat teknike për ruajtjen dhe qasjen në burim;
• të drejtat ligjore ndaj burimit

Metadata mund të shfrytëzohet për t’i gjetur, për t’i mbledhur dhe për t’i
mirëmbajtur burimet gjatë periudhave me të gjata kohore.

Rebecca Lubas është bibliotekare për Formate të Veçanta, Bibliotekat e MIT, Massachusetts, ShBA.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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• Metadata mund të tregojë se në lidhje me çka është informata, si të shfrytëzohet
informata dhe nëse të nevojitet leja për shfrytëzimin e saj;
• Metadata i jep domethënien kërkimit në Internet;
• Metadata ndihmon që të përcillen informatat tuaja te audienca e duhur;
• Metadatat përshkruese ju tregojnë se cila është tema e çështjes së caktuar,
ju përshkruan formën e saj e po ashtu ju tregon edhe krijuesin e saj;
• Metadata administrative ju tregon se pronë e kujt është artikulli dhe kush e
mirëmban atë;
• Metadata teknike ju tregon se si është i ruajtur dhe i mbrojtur artikulli, si
dhe çfarë specifika të sistemit duhet të përdorni. Metadata për të drejtat, ju
shpjegon të drejtat e autorit, si dhe kushtet e shfrytëzimit. Bibliotekat, tani,
me qindra vjet krijojnë metadata!

Shembuj të standardeve të metadatave
- MARC (Shfrytëzohet në biblioteka, një standard me i vjetër dhe i zhvilluar mirë)
- Dublin Core (Ndërdisiplinor, shpeshherë shfrytëzohet në biblioteka për
objekte digjitale) – DDI - (të dhënat për Shkencat Shoqërore)
- EAD - (Arkivat)
- PGDC - (për të dhëna gjeografike)
- IMS - (për metadata arsimore)
- METS - (metadata strukturore)
- VRA CORE - (burime vizuale)
- ONIX - (botues dhe librashitës).
Bibliotekarët mund të jenë ekonomatë të mirë të metadata-s
Katalogu i bibliotekës ishte edhe regjistri i Bibliotekës, duke u bazuar në një
sistem të besueshëm dhe të qëndrueshëm që shfrytëzuesit i nevojitet ta mësojë.
Tani, burimet e informatave po shumëfishohen si në numër ashtu edhe për nga
lloji.
Meqenëse koleksionet nuk mbahen më në rafte fizike, bibliotekarët tani
duhet të jenë më shumë se portierë. Ata tani duhet të evoluojnë në udhëzues
dhe drejtues. Katalogu tanimë nuk mbahet në një vend të caktuar fizik; shfry-
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tëzuesit e bibliotekës mund të kenë qasje në koleksione nëpër tërë botën nga
kompjuterët e tyre. Për më shumë, shfrytëzuesi me atë rast nuk shikon vetëm
se (çfarë përmban biblioteka, sepse në rastin e objekteve digjitale katalogu
mund ta dërgojë shfrytëzuesin drejt te burimi përkatës).
Çështjet që duhet konsideruar në lidhje me zhvillimin e
katalogut/regjistrit të bibliotekës dhe shfrytëzuesve në ditët e sotme:
• Shfrytëzuesit tanë nuk janë më të mbyllur në ndërtesat e bibliotekës;
• Bibliotekat dhe katalogët janë në një fazë të përkohshme të evoluimit, duke
u përpjekur që të mbijetojnë sipas metodave të vjetra, por duke i shfrytëzuar
metodat e reja, kohë pas kohe;
• Rritja e përmasave rezulton me rritjen e standardeve;
• Katalogu duhet të adaptohet dhe të përparojë ose
përndryshe do të bëhet i
padobishëm dhe joefikas;
• Katalogu duhet të bëhet
qendër dinamike e navigacionit, fleksibile dhe e
adaptueshme. Analizat,
klasifikimi dhe përshkrimi
i lëndës mbeten themel i Ligjeratë e Rebecca, Bibliotekare e Formateve Speciale
një organizate informative në Bibliotekat e MIT, ShBA
- vetëm shprehjet dhe
ambalazhi ndryshojnë;
• Pyetja "Cilat janë nevojat për qasje në këtë koleksion?" duhet të parashtrohet
herët, kur pjesa më e madhe e informatave janë në dispozicion dhe të arritshme;
• Ne duhet t'i përcjellim shfrytëzuesit se në çfarë forma ata po kërkojnë më
shumë, nuk mund të presim nga shfrytëzuesit që ata t'iu përshtaten standardeve tona;
• Ne duhet ta përcaktojmë burimin tonë më të çmueshëm dhe më të kufizuar,
kohën tonë, në mënyrën më efikase të mundshme;
• Metadata duhet përzgjedhur dhe përpunuar në mënyrë që të parashikohet se
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si do t'i kërkojë shfrytëzuesi informatat;
• Studimi i mënyrës së shfrytëzimit të Internetit është treguar efikas për
kufizimet e rrjetit dhe 'veglat kërkuese', tani është koha që të zbulohet se si
shfrytëzohet metadata;
• Prodhimi i metadata-s nuk mjafton; përpiluesit e katalogëve duhet të jenë të
përfshirë edhe në krijimin dhe dizajnimin e 'veglave kërkuese' dhe kufizimeve përkatëse;
• Puna e Departamentit për Katalogë duhet të jetë lehtësimi maksimal i vet
shfrytëzimit të Katalogut, në mënyrë që muri ndërmjet shfrytëzuesit dhe
informatave që kërkohen të jetë pothuajse jo-ekzistues;
• Biblioteka do të vazhdojë t'i ketë rrënjët në koleksionet fizike përderisa
zgjerohet përtej kufijve fizikë;
• Katalogu mund t'i dhurojë bibliotekës formën dhe drejtimin e saj, përderisa
e promovon prosperitetin e saj.
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Llojet e metadatave që përdoren për OCW
Ata që krijojnë versione DCW të materialit të kurseve, janë ata që i sigurojnë
metadatat paraprake. Pastaj, personeli i bibliotekës i përmirëson metadatat:
o Enciklopedia e temave: Klasifikimi i Programeve Udhëzuese (KPU) dhe
Biblioteka e Termave Kryesore të Kongresit;
o Metadatat Teknike: do të përcaktohen në bazë të objektit të mësimit;
o Të drejtat: lejet kreative të përfaqësuesve ("disa të drejta të rezervuara").
Si shfrytëzohet metadata?
Shfrytëzuesit e DCW mund të kërkojnë kurse në një temë të caktuar, ose
mund të kërkojnë “objekte mësimore” individuale - provime, shënime nga
kurset, eksperimente laboratorike etj., sipas nevojës së tyre.
Drejtimet e ardhshme

Krijimi i njësisë për metadata në Bibliotekat e MIT
Për shkak të ndryshimit të nevojave të shfrytëzuesve dhe koleksioneve,
Departamenti për Katalogë në MIT ka eksperimentuar me krijimin e Njësisë
për Shërbime Metadata.
Ne kemi krijuar partneritet me projektin OpenCourseWare (OCW-program i kurseve të hapura), një përpjekje për të siguruar materiale të kurseve
për të gjitha kurset Online të MIT-së, që janë falas për të gjithë personat që
kanë qasje në Internet. OCW ka mijëra burime digjitale që kanë nevojë për
metadata, në mënyre që kërkimet dhe mbrojtja e tyre të jetë më e mirë.
Ne kemi marrë pjesë në testimin dhe dizajnimin e përmbajtjes së sistemit
menaxhues për DCW dhe e kemi punësuar një ndihmës për Prodhimin e
Metadata-s, si dhe një bibliotekar për Metadata.
Njësia e re u ballafaqua me sfida, me të cilat puna tradicionale rreth katalogëve nuk ishte ballafaquar më parë:
• Përcaktimin e afateve të fundit;
• Shfrytëzimin e standardeve;
• Rritjen e vartësisë së jobibliotekarëve ndaj informatave "bibliografike".

• Konsultimi & trajnimi - mësimi i personave të ndryshëm si t'i mbajnë metadatat e tyre gjatë krijimit të resurseve;
• Meqenëse gjenden me miliona resurse në web, do të ishte e pamundur për
bibliotekarët, që të gjitha t'i vendosin në katalog. Na duhet t'i zhvillojmë
metodat për shfrytëzimin e metadatave, që na ofrohen nga krijuesi/autori i
resurseve;
• E ardhmja e krijimit të metadatave është bashkëpunimi dhe përmirësimet.
Web-sajtet për t’u vizituar:
Bibliotekat MIT http://libraries.mit.edul
Njësia për Metadata
http://libraries.mit.edulmetadatal
OpenCourseWare (program i kurseve të hapura)
http://ocw.mit.edulindex.html

Metadatat

119

të jetë e llojit “a” (material gjuhësor) sikurse një libër. Parimisht, nëse artikulli është të shumtën tekst, edhe pse mund ta manipuloni tekstin, në mënyre që
nuk do të mund ta manipulonit si artikull të shtypur, është e llojit “a”.
Një resurs “i vërtetë” elektronik është programi, ose përmban shumë elementë multimedialë. Për shembull, nëse e keni software-in për Microsoft
Word ose Windows NT, ato do të futeshin në katalog nën llojin “m”. Regjistri
i të dhënave është i llojit “m”.

Formatet speciale të katalogëve:
udhëzues shumë i shpejtë për
elementet unike & fushat MARC

006 Dosja kompjuteristike 006 ka vetëm katër fusha. 006-et tuaj zakonisht do
të duken kështu:
[m d ]
“m” është për dosje kompjuterike dhe “d” është për dokumentin, i cili
është kodi i saktë për File Type (Llojin e Dosjes) për pjesën me të madhe të
CD-ROM që do të shihni. Shikoni Formatet dhe Standardet Bibliografike
http://www.oclc.org/bibformats/ për kodet e tjera.
007
CD-ROM:
007 c /b 0 /d c /e g
Resurs Interneti: 007 c /b r/d c /e n

Rebecca Lubas

Përshkrimi fizik – 300
Për të gjitha formatet speciale:
Shënimi 520 (shënimi përmbledhës) është shumë i dobishëm për materialet që nuk janë libra. Meqenëse klienti nuk mund të kërkojë video ose
burime elektronike me aq lehtësi sikur për libra, shënimi përmbledhës mund
t’u krijojë atyre një ide të mirë se për çfarë është materiali dhe po ashtu mund
ta bëjë kërkimin në bazë të fjalëve kryesore në katalog më të fuqishëm.
Burimet elektronike
Fushat e Fiksuara
Forma do të kodohet me “s” për elektronik.
Lloji Pjesa më e madhe e atyre që do të merremi, sipas të gjitha gjasave do
Rebecca Lubas është bibliotekare për formate të veçanta, bibliotekat e MIT, Massachusetts, ShBA.
Ky artikull është prezantuar më 7 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.

CD-ROM, ngjyra është:
1 CD-ROM: /b col. ; /c 4 3/4 in.
Disketa:
1 disk kompjuterik : /b col. ; /c 3 1/2 in.
Resursi i Internetit ka nr. 300 fusha!
Shënimi për kërkesat e sistemit - 538
1
Shembuj:
538 Kërkesa të sistemit: IBM-kompjuter
System requirements note - 538
Examples:
538 System requirements: IBM-compatible kompjuter (procesor 486 ose
më të mirë); 8 MB RAM; Windows 95 ose më të ri; Adobe Acrobat reader;

120

Java e bibliotekës në Kosovë 2006

Metadatat

121

CD-ROM drive.
538 Kërkesat e sistemit: Worl Wide Web brower (kërkues i ueb-sajteve në
tërë botën).
Titulli nga shënimi - 500
Titulli nga shënimi është i DOMOSDOSHËM, edhe nëse titulli është nga
ekrani i titullit, burimi kryesor i informatave.

Të dhënat matematikore/hartografike – 255

Shembuj:
500 Titull nga ekrani i vogël
500 Titull nga etiketa e diskut
500 Titull nga faqja kryesore
Ju mund të ngarkoni software-in në PC në dhomën e resurseve për pamje
paraprake. Ose, katalogun nga etiketa e diskut. Nuk është turp që të bëhet kjo
- këtë e bën LC-ja!

Sipas asaj se si përfaqësohet shkallëzimi në fletë, ka disa kushte për
regjistrimin e të dhënave rreth shkallëzimit:
Pjesa përfaqësuese e shtypur në hartë:
Përshkrimi i pjesës përfaqësuese ashtu si duket në atë pjesë.
Shkallëzimi 1 :36 000 000
Shkallëzimi 1 :63 360. 1 inç me 1 milje.
Nëse nuk paraqitet shkallëzimi: 255/ a Shkallëzimi nuk është paraqitur.
Për hartat që nuk janë të vizatuara me shkallëzim (p.sh. hartat e vendeve
të imagjinuara, pamjet e fotografuara nga lart, ose shkallëzimet jolineare)
vetëm vendosni frazën
Nuk është vizatuar me shkallëzimin inç me 255/ a

Materialet hartografike-lloji i të dhënave “e”
Organet për krijimin e hartave ose hartografët si e dhënë kryesore - 110
ose 100
Hartat kanë të dhëna korporatash shumë më shpesh se formatet e tjera. Nëse
është e qartë se një organ për krijimin e hartave ka përgjegjësi primare krijimin e
hartave, atëherë duhet të jetë e dhëne kryesore. Nëse ndonjë person është i
regjistruar si hartograf ose topograf, zakonisht ata do të jenë në të dhënat shtesë.
Një person mund të futet në të dhënat kryesore vetëm në rast se ai person është
përgjegjës për disenjimin, hartografinë dhe vizatimin e tërësishëm të hartës.
Titulli – 245
Burimi kryesor është vetë harta. Nëse e përdorni ndonjë titull më shumë
se from (nga) në hartë, atëherë vendosni shënimin 500 pas shtesës së paraqitur ose lloj tjetër apo shënim gjithëpërfshirës.

Të dhënat 255/ një nënfushë, e përmbajnë deklaratën e shkallëzimit. Kjo e
përfshin një pjesë të përfaqësisë (p.sh. 1:63 360) dhe çfarëdo deklaratash të
ekuivalencës verbale (1 inç me 1 milje). Deklarata e shkallëzimit gjithmonë
paraprihet me fjalën “Scale” (Shkallëzim).

Për një artikull shumëpjesësh me tri apo më shumë shkallëzime vendoseni frazën
255/a Shkallëzimi dallon
Përshkrimi fizik – 300
Mat hartën ndërmjet “vijave të përpikta” (kufijtë e hartës), nëse ka vija të
përpikta. Nëse jo, mat hartën ndërmjet pikave më të largëta.
Nëse harta gjendet në të dy anët e fletës, mos harroni ta shkruani “në dy
anët” në 300/b. Mos iu refero pjesës prapa “verso” në përmbajtje, sepse harta
që i mbulon të dy anët nuk ka pjesë të prapme.
Po ashtu, nëse harta kryesore është në të dy anët, mat hartën, fletën dhe
madhësinë e palosjes për 300 /e. Gjatë përfundimit të matjeve të keni kujdes
në vënien e pjesëve.
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Shembull:
300 bb 1 hartë : /b të dy anët, kol. ; /e 25 x 35 cm., në fletë 30 x 40 cm
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Nëse ka indekse, tekst etj., në të dy anët e fletës dhe nëse ka përmbajtje të
ndryshme për verso & recto, përmendni artikujt në secilin shënim.
Mikroformat

Shënimi mbi karakteristikat – 500
Shënimi që i përket kohës së gjendjes konsiderohet si shënim mbi karakteristikat dhe duhet të vendoset sipas rregullave. Nëse koha e gjendjes është
pjesë e numrit të hartës, ishte më mirë të vendoset shënimi në hapësirën e
shënimit mbi karakteristikat se në hapësirën e shënimit për numra.

Fushat e Fiksuara Plotësojeni sikur të ishte për ndonjë libër, por për
fjalën “Form” duhet të përdorni kodin për të treguar llojin e mikroformës:
a Mikrofilm. Artikulli është një mikrofilm.
b Microfiche. Artikulli është një mikrofishë.
c Micro-opaque. Artikulli është një micro-opaque.

Shënimi mbi përmbajtjen - 500 ose 505
505 shënohet për hartat, vetëm në 300, për çfarëdo përmbajtje tjetër shënimet
vendosen në shënimin 500.
Shënimi mbi “përmbajtja e struktura” mund të përdoret si përmbajtje që nuk
mbulohet në fushën e përshkrimeve fizike.
Shembull i shënimit mbi përmbajten e strukturuar:
500 bb Kuadro: [Moska dhe afërsia] - [Leningradi dhe afërsia] — Pellgu
Donets [Bashkimi Sovjetik Jug-lindor]
Llojet e tjera të elementëve që gjenden në hartë mund të vendosen në shënimin me përmbajtje të pastrukturuar. Në përgjithësi, lista e artikujve të radhitur sipas rëndësisë.
500 bb Përfshijnë indekset, tekstin dhe reklamat.
500 bb Përfshijnë indekset, tekstin dhe “Harta e Downtown Charlotte”
Vendosni shënimin për ilustrime, për harta pa ilustrime.
Kërkoni hartat e lokacioneve dhe hartat e hapësirave. Hartat e lokacioneve përmbajnë shumë pak detaje. Ndwrkaq, ato tw hapësirave paraqesin një
hapësirë me të madhe se harta kryesore dhe kanë një nivel me të lartë të hollësive (shiko definicionet në manualin e hartave). Nëse e keni këtë lloj hartash, ato po ashtu futen në shënimet “Përfshijnë”.

Parimisht, ju e vendosni në katalog mikroformën sikur të ishte një libër
origjinal. Përshkrimi i mikroformës paraqitet në:
Shënimin e riprodhimit – 553
Shembuj:
533
Mikrofilm.‡b Uashington, D.C. : ‡c instituti i Dokumenteve
Historike të Shteteve të Bashkuara, ‡d [1972] ‡e 12 lëkundje ; 35 mm.
533
Microfishë. ‡m Jan. 1930-Nënt. 1945. ‡b Glen Rock, N.J. :‡c
Mikrofilmimi Korp. e
Amerikës, ‡d 1975. ‡e 66 microfishë.

533
Microfishë. ‡b Ann Arbor, Mich. : ‡c Universiteti për Mikrofilme, ‡d
1981. ‡e 2 microfishë. ‡f (CIHM/ICMH microfishë seria; nr. 00123).
Microfishë. /b Washington, D.C. : /c SUPTDOCS/GPO, /d 1992
/e 1 microfishë (270 korniza) : negative; 12 x 17 cm.
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Disa informata:
*numri i kornizave të jepet vetëm nëse mund të konstatohet lehtësisht
**gjendja e qartë vetëm kur polariteti është negativ (p.sh. drita në errësirë; 007
[del.]d=b) ***madhësia të jepet vetëm nëse nuk është l1x15 cm. (p.sh. 4x6 inç)
Grafika - lloji i të dhënave ‘k’
007 /a k /b f /d c /e o /f t (kjo është një foto print, me ngjyra, në letër, në kornizë druri)
Nëse nuk ka tekst në pikturë, vendosni titullin.
245 00 Perëndimi i diellit mbi Rocky Mountains (Malet Shkëmbore) /h [pikturë].
300
1 poster: /b col. ; /c 25 x 30 cm. në kornizë, 35 x 35 cm.
500 Titulli caktohet nga përpiluesi i katalogut.
Mund të vendosni të krijoni një shënim përmbajtje për ta përshkruar pikturën,
veçanërisht nëse titulli nuk e përshkruan mirë.
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Videoincizimet - lloji “2”
Fushat e Fiksuara
Koha: Gjithmonë përmbledh deri te minuti i radhës (p.sh. Video është 59
min., 03 sec. përmbledh në 060 për fushën e Kohës). Shiko, po ashtu 300 /a.
Audn: Kodin për audiencë vendose vetëm nëse kemi deklaratë të qartë
(p.sh.: “Moshat 4-6” ose “për trajnerët dhe menaxherët”) në etiketën e
kasetës, në kuti ose në ndonjë lloj tjetër të paketimit, apo në shënimet e
mëparshme. Gjithashtu, nëse audienca është shumë e gjerë, mos provoni ta
kodoni (p.sh. Mosha 9 - të rritur).
DtSt; Datat: Lloji “s” përdoret zakonisht. Lloji “p” përdoret shpeshherë,
ku data e parë është ajo e publikimit të videos dhe data e dytë është transmetimi origjinal i një filmi. Shiko 260 /c dhe shënimet 500.
Të dhënat kryesore – 1xx

Incizimet e fjalëve të folura - lloji i të dhënave “i”
Shpejtësia standarde për një kasetë zëri është 1 7/8 ips (nënfusha ‡d, kodi
l). Kur regjistri nuk e paraqet qartazi konfigurimin e incizimit, shfrytëzuesit
mund ta përdorin ose kodin u në nënfushën ‡e apo ta konkludojnë një konfigurim nga vetë incizimi.
Madhësia standarde është 3 7/8 x 2 1/2 inç (nënfusha ‡g, kodi j).
Gjerësia standarde e shiritit është 1/8 inç (nënfusha ‡h, kodi l).
Konfigurimi standard për një kasetë është 4-vija, pa marrë parasysh nëse
kaseta është mono apo stereo. Vendose kodin c në nënfushën ‡i përveç nëse
në artikull ceket specifikisht se është me 2-vija.
Vendose kodin e duhur në nënfushat ‡d, ‡g dhe ‡h, edhe në rast se informata nuk paraqitet në artikull.
007
s ‡:b s ‡d l ‡e u ‡f n ‡g j ‡h l ‡i c ‡n e
300
1 kasetë me zë : ‡b analog.

Videot rrallë herë kanë të dhëna kryesore për autorin. Zakonisht e vetmja herë
kur autori futet në të dhënat kryesore, është për kasetën e ligjëratave apo prezantimit të individit apo individëve, që e japin prezantimin para kamerës për tërë
gjatësinë e videos, kur individi e ka shkruar/krijuar materialin e prezantuar, dhe
nuk ka fare animacione të shtuara, grafika apo aktrim dhe kur ka shumë pak lëvizje të kamerës (pra, kamera është e drejtuar nga prezantuesi gjatë tërë kohës).
Titulli – 245
/a Zgjidhja e parë për burimin e titullit të videos është vetë korniza e titullit të videos. (Për qëllimet e përpiluesit të katalogut ky do të jetë shënimi i
pamjes paraprake). Zgjidhja tjetër është etiketimi i kasetës. Titulli që është
marrë nga etiketa e kasetës nuk ka nevojë të futet në kllapa, por burimi i
shënimit të titullit duhet të vendoset në kllapa.
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Titulli, po ashtu, mund të përmendet në program. Nëse e shfrytëzoni titullin e thënë, krijoni burimin e shënimit të titullit. Nëse titulli vjen vetëm nga
kutia, duhet të vendoset në kllapa dhe një shënim që shpjegon burimin e titullit duhet të jepet (shiko shënimin 500).
Deklarata e përgjegjësisë - 245 /c
Në përgjithësi, vendose drejtorin, producentin dhe shkrimtarin/skenaristin në
hapësirën e deklaratës së përgjegjësisë. Ndonjëherë kompania prodhuese ka
shumë përgjegjësi.

Metadatat

127

Në gjuhën shqipe dhe serbe me titra në gjuhën angleze
Burimi i duhur i titullit – 500
Përdoret në rast se titulli është marrë nga diku tjetër e jo nga titulli i kornizës.
Këtu janë format standarde të burimeve më të zakonshme të shënimeve të
titujve:
500 Titulli nga etiketa e kasetës.
500 Titulli i thënë në program.
500 Titulli nga kutia.
500 Titulli i caktuar nga përpiluesi i katalogut.

Format e ndryshme të titujve – 246
Deklaratat e përgjegjësisë (rolet) – 511
Nëse titulli në etiketën e kasetës apo në kuti dallon nga titulli i kornizave, e
përdorim 246-in me nënfushën i. Shembull:
246 : 1 b: /i Titulli në etiketën e kasetës: la Dr. Seuss’ sing along

Ky shënim është për rolet në film ose program. Po ashtu, shfrytëzohet si
Moderator, Narratori që paraqitet në ekran (mund të quhet Prezantues).

Përshkrimi fizik – 300

Deklaratat e përgjegjësisë (atributet) – 508

Për një video tipik VHS:

Shembulli i pikësimit të 508-shit:

300 :bb: 1 videokasetë (56 min., 20 sec.) : /b sd., col. ; /c 1/2 in.

508 :bb: Drejtori i fotografisë, Steve Smith; redaktori i filmit, Steve Hank;
narratori, Rick Conners; muzika, Jerome Bettis; konsultanti, George Rosum.

Formati i incizimit – 538
Kjo e tregon formatin në të cilin është incizimi.

Web-sajtet e dobishme për Katalogët me Format Special

538 VHS.

Të përgjithshmet

ose

538 DVD.

Gjuha – 546
Nëpër video, është e dobishme që të vendosen në listë të dy gjuhët, ajo e folura dhe ajo në të cilën janë titrat. Shembull:

Formatet & Standardet Bibliografike (dokumentacionet OCLC’s MARC)
http://www.oelc.org/bibformats/en/
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Shënime të Përgjithshme për Regjistrat e Katalogëve
http://www.olacinc.org/capc/summnotës.html
Burimet elektronike
OLAC Kapitulli 9 prezantim (Resurset Elektronike)
http://www.olacinc.org/capc/training.html
Hartat (Materialet hartografike)
MIT Udhëzues i Katalogut të Kopjeve të Hartave
http://macfadden.mit.edu:9500/colserv/cat/monocat/mapcat.htm
OLAC kapitulli 3 prezantim (Materiale hartografike)
http://www.olacinc.org/capc/training.html
Mikroformat
MIT Udhëzues i Katalogut të Kopjeve të Mikroformave
http://macfadden.mit.edu:9500/colserv/cat/monocat/Fich.htm
Video
MIT Udhëzues i Katalogut të Kopjeve të Videove (procedure lokale)
http://macfadden.mit.edu:9500/colserv/cat/monocat/video.htm
OLAC DVD (Video) Udhëzues
http://www.olacinc.org/capc/dvdprimer0.html
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The Role of Library Associations
Worldwide and International
Cooperation Among Libraries:
Together We are Stronger
Barbara J. Ford

It is a pleasure for me to be with you as you celebrate the Library Week
in Kosovo for the fourth year. I look forward to discussing library and association issues with all of you during this week. It gives me special pleasure,
as a past president of the American Library Association and member of the
governing board of the International Federation of Library Associations and
Institutions, to talk with you about library associations.
Library associations are essential to the development of strong libraries to
serve diverse user groups and cultural, educational, and economic activities
of our communities. Today, I would like to begin by talking about why people join library associations.
People join associations for the following reasons:
*Exchange professional knowledge
*Learn new developments
Barbara J. Ford është drejtoreshë e Qendrës Mortenson për programe ndërkombëtare të bibliotekave
në Universitetin e Illionis në Urbana-Champaign, Urbana, Illinois USA.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
Versioni në gjuhën shqipe i këtij artikulli pason menjëherë pas versionit në gjuhën angleze.
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*Improve welfare of members
*Research, standards, statistics
*Solve mutual problems
*Foster cooperation
*Improve image and status of the profession
*Extend professional contacts
*Feel part of the profession.
Library associations should try to develop programs and activities to
address the varied reasons that people join associations.
There are several principles for strong library associations. They should
have a clear vision of the future which they share with members and other
stakeholders. The policies of the association should be non-parochial and
inclusive of everyone working in and supporting all types of libraries. The
association should work to bring on board other stakeholders in the information society. This includes other associations working on similar issues and
the corporate community who want to support libraries. Today all associations need to build on international partnerships and work with other similar
associations in other parts of the world.
A strong vision for a library association includes advocating for the value
of libraries and librarians in connecting people with knowledge in all forms.
They should be advocates for the public’s right to a free and open information society and help their members develop the skills needed for advocacy.
Programs and services of associations might include the following:
*Career and placement services for librarians
*Education about library issues for members and the general public
*Continuing professional development for members
*Conferences where members can share their expertise, learn, and network with other librarian.
*Studies of salaries and employment in the library sector
*Publications of value to members about library issues and programs
*Opportunities for members to share expertise with other members
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*Standards for various types of libraries and library activities
*Advocacy for libraries and library issues to the public
*Research on library programs and issues.
The International Federation of Library Associations (www.ifla.org)
offers a good model for library associations, as it describes three pillars that
it focuses on in its work. Society is one pillar and the focus is how libraries
serve society by preserving memory, feeding development, enabling education and research, and supporting international understanding and community well-being. The profession is another pillar, and IFLA tries to be the global voice for libraries and the profession; to improve methods, technical means
and standards; and provide special programs directed toward professional
concerns. Members are the third pillar, and they contribute time and
resources to achieve goals to improve libraries and information practice and
serve a global society.
Some associations focus on organizational values as they work to be
effective for members and other stakeholders. Some typical organizational
values might be:
*Good member services are provided.
*All types of libraries are included in association activities and programs.
*All librarians, library staff and others working to improve library services are welcome as members.
*An open, inclusive, collaborative environment is present in the association.
*Professionalism and integrity are valued.
*Excellence and innovation are supported in all association projects.
*Extending and expanding library services are important association activities.
*Social responsibility and the public good are always at the center of the
association.
The American Library Association (www.ala.org) has developed a set of
key messages and talking points that are available to help members be strong
advocates for libraries. These messages are:
Libraries are changing and dynamic places.
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Libraries are places of opportunity.
Libraries bring you the world.
The purpose of these messages is to convey what is unique about libraries
and to communicate about librarians as well as libraries. The messages are
intended to be important and relevant for both internal and external audiences
and be broad in scope and adaptable to the diversity of libraries.
Expanding advocacy for libraries and librarians is an important role for
library associations. There are several stages to expand advocacy. They are:
*Setting the stage and taking stock of the current situation
*Call to action for members
*Framing the issue so everyone knows how to be a strong advocate
*Going public
*Getting help from friends and other stakeholders
* Finding champions such as prominent people who can serve as advocates
*Mobilizing everyone who is involved.
Most important is to not give up, since it may take time to accomplish
what the association sets as its advocacy goals.
Associations today face several opportunities with changes that are happening in our world. Technology offers new ways to reach out to members,
potential members and other stakeholders. Effective marketing and communication are essential to keep members involved and make a difference in
library services and programs. Recruitment of new members must always be
a focus, so the association can continue to grow. Fund raising from a variety
of sources, such as governments and the private sector, may be essential to
accomplish goals. External relationships must be cultivated with potential
partners and other groups. Global issues cannot be ignored as an idea developed in one country by an association can often be used in another country.
It is an exciting time to be working with library associations to enhance the
development of strong libraries and innovative librarians.

Roli i shoqatave bibliotekare në
mbarë botën dhe bashkëpunimi
ndërkombëtar mes bibliotekave:
së bashku jemi më të fuqishëm
Barbara J. Ford

Është kënaqësi e imja të jem me ju në festimin e Javës së Bibliotekës në
Kosovë për herë të katërt. Jam e kënaqur të diskutoj këtë javë me ju sa i përket bibliotekave dhe shoqatave bibliotekare. Po ashtu, më jep edhe një
kënaqësi të veçantë, si presidente e mëhershme e Shoqatës së Bibliotekave të
Amerikës dhe si anëtare e Bordit Udhëheqës të IFLA-s, të bisedoj me ju për
shoqatat e bibliotekave.
Shoqatat bibliotekare janë thelbësore në zhvillimin e bibliotekave të
fuqishme, të cilat iu shërbejnë grupeve të ndryshme kulturore e arsimore, të
përdoruesve dhe veprimtarisë ekonomike në bashkësitë tona. Sot, dëshiroj të
filloj bisedimin se pse njerëzit anëtarësohen në shoqatat bibliotekare.
Njerëzit u bashkohen shoqatave për arsyet e mëposhtme:
• T'i shkëmbejnë njohuritë e tyre profesionale;
• Të mësojnë për zhvillimet e reja;
• Ta përmirësojnë mirëqenien e anëtarëve të tyre;
• Të hulumtojnë standarde e statistika;
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• Të zgjidhin probleme reciproke;
• Të ofrojnë bashkëpunim;
• Ta avancojnë imazhin dhe statusin e profesionit;
• T'i zgjerojnë kontaktet profesionale;
• Të ndihen pjesë e profesionit.
Shoqatat e bibliotekave duhet të përpiqen të zhvillojnë programe dhe
aktivitet që u drejtohen nevojave të ndryshme të njerëzve, të cilët u
bashkëngjiten shoqatave.

Roli i shoqatave bibliotekare

137

studime të rrogave dhe të punësimit në sektorin e bibliotekave;
botime me vlera për anëtarësinë, për çështjet dhe programet e bibliotekave;
mundësi për anëtarësinë për të shkëmbyer ekspertizën me anëtarët e tjerë;
standarde për lloje të ndryshme të bibliotekave dhe aktivitetet e bibliotekave;
promovim të vlerave për bibliotekat dhe çështjet bibliotekare te publiku;
hulumtim sa i përket çështjeve dhe programeve bibliotekare.

Ekzistojnë disa parime të shoqatave të fuqishme bibliotekare. Ato duhet të
kenë një vizion të qartë për të ardhmen që e ndajnë me anëtarët dhe pjesëtarët
e tjerë me rëndësi. Politikat e shoqatës duhet të jenë të paanshme dhe
gjithëpërfshirëse për secilin që punon dhe i mbështet të gjitha llojet e bibliotekave. Shoqata duhet të punojë së bashku me persona të rëndësishëm në
shoqërinë e informacionit. Kjo përfshin edhe shoqatat e tjera që punojnë në
çështje të njëjta, si dhe bashkësinë e korporatave që dëshirojnë t’i mbështesin
bibliotekat. Sot, të gjitha shoqatat kanë nevojë të ndërtojnë partneritete
ndërkombëtare dhe të punojnë me shoqatat e tjera të ngjashme, në pjesë të
ndryshme të botës.

Federata Ndërkombëtare e Shoqatave Bibliotekare (www.ifla.org) ofron
një model të mirë për shoqatat bibliotekare, pasi punon sipas tri shtyllave.
Njëra prej tyre është Shoqëria dhe, në fokus qëndron se si bibliotekat i shërbejnë shoqërisë, duke e ruajtur kujtesën e tyre, duke ushqyer zhvillimin, duke
mundësuar arsimin dhe hulumtimin, si dhe duke mbështetur mirëkuptimin
dhe mirëqenien e bashkësisë ndërkombëtare. Profesioni është një shtyllë
tjetër dhe IFLA përpiqet të jetë një zë global për bibliotekat dhe profesionin;
për t’i përmirësuar metodat, mjetet teknike dhe standardet dhe ofron programe të veçanta që trajtojnë probleme profesionale. Anëtarët janë shtylla e
tretë, të cilët ia kushtojnë kohën dhe burimet e tyre për t’i arritur qëllimet për
përmirësimin dhe zhvillimin e bibliotekave dhe praktikave informuese, si dhe
u shërbejnë një shoqërie globale.

Një vizion i fuqishëm për shoqatat bibliotekare përfshin mbrojtjen e vlerave të bibliotekave dhe bibliotekarëve, duke i bashkuar njerëzit me njohuri të
të gjitha formave. Ato duhet të jenë mbrojtëse për të drejtën publike, për një
shoqëri të informacionit të lirë e të hapur dhe t’u ndihmojnë anëtarëve të tyre
t’i zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për këtë mbrojtje.

Disa shoqata fokusohen në vlerat organizative, pasi ato punojnë për të
qenë efektive për anëtarët e tyre dhe për pjesëtarët me rëndësi në shoqëri.
Disa vlera tipike të organizatës mund të jenë:

Programet dhe shërbimet e shoqatave duhet të përfshijnë me sa vijon:
shërbimet e karrierës dhe të vendosjes për bibliotekarë;
edukim sa i përket çështjeve bibliotekare për anëtarët dhe publikun e
gjerë;
zhvillim të vazhdueshëm profesional për anëtarësinë;
konferenca, ku anëtarët mund t’i shkëmbejnë përvojat, ekspertizën, të
mësojnë dhe të krijojnë lidhje me bibliotekarë e tjerë;

• shërbime të mira për anëtarët;
• të gjitha llojet e bibliotekave janë të përfshira në aktivitetet dhe programet e shoqatës;
• të gjithë bibliotekarët, personeli bibliotekar dhe të tjerët që punojnë për
zhvillimin e shërbimeve të bibliotekës janë të mirëseardhur si anëtarë;
• krijohet një atmosferë e hapur, gjithëpërfshirëse dhe bashkëpunuese në
shoqatë;
• vlerësohen profesionalizmi dhe integriteti;
• profesionalizmi dhe idetë e reja mbështeten në të gjitha projektet e
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shoqatës;
• zgjerimi dhe përhapja e shërbimeve të bibliotekës janë aktivitete të
rëndësishme të shoqatës;
• përgjegjësia shoqërore dhe e mira publike janë gjithmonë në qendër të
shoqatës.

Shoqata e Bibliotekave Amerikane (www.ala.org) ka përpiluar një varg
mesazhesh të rëndësishme për t’iu ndihmuar anëtarëve të saj, që të jenë
mbrojtës të fuqishëm për bibliotekat. Këto mesazhe janë:
• bibliotekat janë vende që ndryshojnë vazhdimisht;
• bibliotekat janë vende të mundësive;
• bibliotekat jua ofrojnë botën.
Qëllimi i këtyre mesazheve është që të transmetojnë atë që është unike për
bibliotekat dhe që të transmetojë veprimtarinë, si të bibliotekarëve ashtu edhe
të bibliotekave. Mesazhet kanë për qëllim të jenë të rëndësishme dhe relevante, si për audiencën e brendshme, ashtu edhe të jashtme dhe të jenë sa më
gjithëpërfshirëse, të adaptueshme për bibliotekat e ndryshme.
Të shpërndahet zëri mbrojtës për bibliotekat dhe bibliotekarët është një rol
i rëndësishëm për shoqatat e bibliotekave. Janë disa faza nëpër të cilat duhet
të kalohet për ta arritur këtë qëllim. Ato janë:
• krijimi i skenës dhe informimi me situatën aktuale;
• apelimi drejtuar anëtarëve për veprim;
• përkufizimi i çështjeve, kështu që secili të dijë se si dhe pse ta ngritë
zërin mbrojtës;
• dalja në publik;
• marrja e ndihmës nga miqtë dhe persona të tjerë të rëndësishëm;
• gjetja e udhëheqësve të tillë si njerëz me rëndësi, të cilët mund të shërbejnë si zë mbrojtës;
• mobilizimi i secilit që është i përfshirë.
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Më e rëndësishmja është që të mos heqim dorë, pasi mund të marrë kohë
të gjatë për t’i përmbushur qëllimet, të cilat një shoqatë i përcakton.
Në ditët e sotme, shoqatave u paraqiten shumë mundësi me ndryshimet që
po ndodhin në botën tonë. Teknologjia ofron mënyra të reja për të komunikuar me anëtarët, me anëtarët e mundshëm dhe me persona të tjerë të rëndësishëm. Një marketing dhe një komunikim efikas janë çështjet thelbësore për
t’i mbajtur anëtarët të angazhuar dhe për të bërë ndryshime në shërbimet dhe
programet e bibliotekave. Anëtarësimi i anëtarëve të rinj duhet të jetë gjithnjë në fokus. Kështu, që, shoqata të mund të vazhdojë dhe të zhvillohet më tej.
Ngritja e fondeve nga burime të ndryshme, si nga sektori qeveritar dhe ai privat, mund të jetë thelbësor për përmbushjen e qëllimeve. Marrëdhënie të
jashtme duhet të kultivohen me partner dhe grupe të tjera të mundshme.
Problemet globale nuk mund të injorohen, pasi një ide e zhvilluar në një vend
tjetër nga një shoqatë, shpesh mund të përdoret edhe në një vend tjetër. Është
një kohë tërheqëse për të punuar me një shoqatë bibliotekare për ta ngritur
zhvillimin e bibliotekave të fuqishme dhe risitë e bibliotekarëve.

Biblioteka publike në Kosovë

Gjendja në bibliotekat e Kosovës
para automatizimit
Fatime Mehmetaj

Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës tanimë ka siguruar programim e kompjuterizuar për biblioteka Ex Libris, Aleph 500, dhe ka filluar
implementimin e tij në bibliotekë. Kjo është një e arritur e madhe në fushën
e bibliotekarisë dhe të informacionit në Kosovë. Do të ishte shumë e
arsyeshme, që edhe bibliotekat ndërkomunale të Kosovës të inkuadrohen, sa
më parë që të jetë e mundur, në këtë rrjet me një projekt të përbashkët, në
mënyrë që të jemi në trend me zhvillimet e bibliotekarisë në botë.
Të gjithë jemi të vetëdijshëm se në bibliotekat e Kosovës janë të pranishme një numër i madh pengesash dhe problemesh, pa eliminimin e të cilave
vështirësohet shumë implementimi i këtij programi.
Bibliotekat e Kosovës nuk janë këndellur fare nga e kaluara e hidhur e masave
të dhunshme, e cila me vite të tëra e ka çrregulluar dhe e ka penguar veprimtarinë e tyre. Edhe pas vitit 1999 përkundër segmenteve të tjera të kulturës, që pak
a shumë kanë pasur një zhvillim dhe përkrahje, bibliotekat nuk e kanë pasur
përkrahjen e duhur nga institucionet prej të cilave varen. Pothuajse janë injoruar.
Prandaj, edhe ato përkundër angazhimit maksimal, nuk kanë pasur mundësi ta
kryejnë misionin e tyre, që të jenë në shërbim të plotë të komunitetit.
Fatime Mehmetaj është kryetare e Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës për rajonin e Prishtinës.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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Infrastruktura
Problemi kryesor i të gjithë bibliotekave publike të Kosovës është infrastruktura.
Pothuajse të gjitha bibliotekat, veprimtarinë e tyre e zhvillojnë në objekte
të vjetra, të papërshtatshme si: shtëpi private, shtëpi të kulturës dhe objekte
të tjera të improvizuara. Prej vitit 1945 e deri më sot në Kosovë janë vënë
gurëthemelet për vetëm 2 biblioteka: Bibliotekën Kombëtare dhe
Universitare të Kosovës dhe degën “Biblioteka Përkujtimore” në truallin e
shkrimtarit të ndjerë Hivzi Sulejmanit. Biblioteka Ndërkomunale e Prishtinës
punon në një shtëpi private të ndërtuar në vitin 1930, me vetëm 447 m², e cila
nuk i plotëson fare kushtet për zhvillimin e veprimtarisë se saj. Ky objekt
është në një vend të fshehtë, të padukshëm nga rruga, pa dritë të
mjaftueshme, me lagështi të përhershme që e rrezikon fondin dhe me dyer e
dritare të vjetruara. Është mëkat dhe humbje e kotë të investohet në renovim.
Edhe degët nuk janë në një gjendje shumë të mirë, posaçërisht ato në fshatra.
Në programet vjetore që i paraqesim në Ministrinë e Kulturës dhe në
Drejtorinë për Kulturë dhe Gjini, në Komunën e Prishtinës e kemi sensibilizuar çështjen e ndërtimit të objektit të ri të bibliotekës. Gjithashtu, Këshilli
i bibliotekës, i cili përbëhet nga personalitete të njohura të Kosovës, u është
drejtuar me shkrim Qeverisë së Kosovës, Zyrës së Presidencës, por mjerisht
deri sot askush nuk është marrë seriozisht me këtë çështje.
Delegacione të huaja që e kanë vizituar këtë bibliotekë janë prekur shumë
me neglizhencën dhe përkrahjen e vogël që kanë bibliotekat nga shteti.
Kryeqendra e Prishtinës, që mëton të bëhet metropol, me një numër aq të
madh banorësh, që po rritet në mënyrë marramendëse, meriton një objekt
modern të bibliotekës sipas standardeve evropiane.
Mungesa e sallave të leximit
Si pasojë e objektit dalin një varg vështirësish të tjera. Momentalisht, në
Qendër është një sallë e leximit për të rritur me 44 ulëse, e cila nuk i plotëson kërkesat e lexuesve dhe shpesh pritet në radhë për një ulëse. Po ashtu, në
Degën në Pallatin e Rinisë edhe pse kushtet janë kryesisht të mira, krahasuar
me kërkesat, hapësira është e pamjaftueshme. Që në orën 7:00 të mëngjesit
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mblidhen studentët para hyrjes. Për t‘i evituar problemet radhiten librezat
sipas kohës së arritjes. Sapo të plotësohet numri 108, të tjerët kthehen ose
presin me orë për lirimin eventual të ndonjë ulëseje. Marramendëse është
edhe shuma e qirasë prej 964 euro që paguhet çdo muaj për këtë lokal, edhe
pse Pallati i Rinisë është
objekt shoqëror, që është
ndërtuar me kontributin e
qytetarëve. Ndërsa, çka
është absurde, në Qendër
nuk ka fare sallë të leximit
për fëmijë, gjë që e
pamundëson mbajtjen e
aktiviteteve të ndryshme
kulturore. Jemi përpjekur të
bëjmë improvizimin e një
këndi me 5-6 ulëse ku fëmijët lexojnë. Gjithashtu, nuk Ligjeratë e Fatime Mehmetajt, kryetare e Shoqatës së
ka salla për aktivitete të Bibliotekarëve të Kosovës për rajonin e Prishtinës
ndryshme kulturore, si:
ekspozitat e librit, si dhe ekspozita individuale të krijuesve të ndryshëm; salla
për trajtimin e temave të ndryshme me rëndësi për komunitetin; për mbajtjen
e seminareve; trajnimeve etj. Sa herë që ka ndonjë aktivitet duhet t’i qesim
jashtë lexuesit e sallës se leximit.
Mungesa e hapësirës për vendosjen e koleksioneve të reja. Raftet e
stërmbushura me libra
Sipas IFLA-s fondet e bibliotekave duhet të jenë të hapura, në mënyrë që
komuniteti të
ketë qasje dhe të bëjë vetë përzgjedhjen e literaturës. Mjerisht, për shkak
të objektit fondet e koleksioneve janë të mbyllura dhe të shkëputura, disa herë
me mure. Bëjmë përpjekje maksimale që lexuesve t’u krijojmë mundësi të
kenë qasje në koleksione, por kjo nuk mjafton. Po ashtu, lexuesit me të meta
fizike nuk kanë qasje në bibliotekë për shkak të mungesës së shkallëve të
posaçme për ta.
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Mungesa e hapësirave për Internet
Interneti në bibliotekë është i instaluar për përdorues, por hapësira ku
është i vendosur nuk është e mjaftueshme. Ka vend vetëm për 5 kompjuterë.
Pasurimi i bibliotekës me tituj të rinj është nën çdo nivel. Mjetet që
ndahen çdo vit nga Ministria për Kulturë, Rini dhe Sport janë qesharake. Në
vendet e përparuara, biblioteka siguron çdo titull të ri që botohet, ndërsa te ne
nuk jemi në gjendje t’i përcjellim botimet e reja.
Sikur të mos ishte ndihma e Drejtorisë për Kulturë dhe Gjini e Komunës
së Prishtinës, e cila këto tri vjet ka ndarë mjete të konsiderueshme për
pasurimin e bibliotekës me tituj të rinj dhe hapjen e bibliotekave te reja, ne
do të kishim dal qesharak para lexuesve. Edhe bibliotekat komunale,
mbikëqyrjen profesionale të të cilave e kemi obligim ne, janë në një gjendje
edhe me të rëndë. Objektet e bibliotekave janë të vendosura nëpër shtëpi të
kulturës dhe janë në gjendje të mjerueshme. Mungojnë hapësirat, nuk janë të
ndarë sektorët, pasurimi me koleksione është i varfër.

Biblioteka publike e Prizrenit
dhe tradita e saj
Drita Millaku

Qyteti i Prizrenit, qytet me traditë të vjetër bibliotekare, e cila daton që nga
viti 1513, po ashtu edhe biblioteka aktuale edhe pse është njëra nga bibliotekat
më të vjetra në Kosovë, ende nuk ka arritur të ketë një objekt adekuat për punën
e saj, duke kaluar nga një vend në tjetrin, por duke mos e pushuar për asnjë
moment veprimtarinë e saj, si dhe duke u ballafaquar edhe me shumë vështirësi.
Në radhë të parë mund të përmendet mungesa e hapësirës për punë.
Biblioteka, që nga viti 1967 u bart në objektin e Shtëpisë së Kulturës, ku
edhe është aktualisht. Fillimisht, me një hapësirë pune prej 125 m², pastaj është
zgjeruar në 235 m² dhe tani së fundi ka hapësirë prej 295 m².
Momentalisht funksionojnë këta sektorë:
• Sektori i përpunimit;
• Sektori i hulumtimit dhe i zhvillimit;
• Sektori i fëmijëve;
• Sektori i të rriturve;
• Salla e leximit - me sallën e Internetit;
• Këndi amerikan (i cili pritet të hapet së shpejti)
• Biblioteka lëvizëse - Infobusi
Drita Millaku është kryetare e Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës për rajonin e Prizrenit.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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Për funksionimin efikas të këtyre sektorëve kuptohet se nevojitet hapësirë
më e madhe pasi që brenda një dite biblioteka frekuentohet nga 500-600 lexues,
të cilët kërkojnë shërbime të ndryshme, qoftë huazim, lexim, përdorim kompjuteri apo informacione të tjera.
Problem i veçantë në këtë drejtim është sektori i leximit, i cili që në orët e hershme të mëngjesit plotësohet, e pastaj një numër i konsiderueshëm i studentëve
ngelet pa vende, e të mos flasim për aktivitetet shtesë, ku biblioteka ka të formuar
klubin letrar, grupin e recituesve dhe grupin e piktorëve të vegjël, të cilët çdo javë
mbajnë aktivitetet e tyre. Edhe Interneti paraqet një problematikë në vete, pasi që
funksionon në të njëjtën hapësirë me sallën e leximit. Momentalisht aty gjenden
10 kompjuterë në shërbim të lexuesve, 6 në shërbim të punëtorëve, 7 në Këndin
amerikan dhe 2 kompjuterë (laptop) për Libërbusin.
Mungesën e hapësirës e vështirëson
edhe më tepër mungesa e buxhetit të
ofruar për veprimtarinë e bibliotekës, ku
shumë projekte dhe aktivitete nuk kanë
mundësi realizimi e të mos flasim për
pasurimin e fondit librar, i cili realizohet
shumë pak, falë donacioneve të
ndryshme, të cilët e ndihmojnë bibliotekën .
Duke pasur parasysh të arriturat e
ndryshme bashkëkohore, si dhe programet e ndryshme, në të cilat punojnë
bibliotekat e vendeve të ndryshme, si
dhe programin e filluar nga BKUK, bib- Ligjeratë e Drita Millakut, kryetare e
lioteka jonë shpreson në përkrahje të Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës për
ndryshme, qoftë në aspektin profesional rajonin e Prizrenit
apo material, që edhe ne të inkuadrohemi në këtë program. Duke e parë rëndësinë e automatizimit si një nga prioritetet
e bibliotekës ne shpresojmë që edhe biblioteka jonë ta ketë mundësinë e qasjes
në këtë program. Mirëpo, jemi të vetëdijshëm se për këtë qëllim mund të
paraqiten vështirësi të ndryshme, të cilat shpresojmë se do t’i evitojmë me
përkrahje të ndryshme financiare, po edhe profesionale.

Biblioteka Ndërkomunale “Latif
Berisha”: historik i shkurtër
Xhevahire Kelmendi

Kjo bibliotekë daton nga viti 1945 dhe gjerë tani është bartur 4 herë nga
një vend në një vend tjetër. Biblioteka, momentalisht ka një objekt funksional prej 1089 m², duke i plotësuar kriteret e domosdoshme për zhvillimin e
veprimtarisë se suksesshme të saj dhe ka një fond librar prej 87 000 ekzemplarësh, në të gjitha gjuhët e komuniteteve. Në këtë bibliotekë momentalisht
funksionojnë këta sektorë:
• Sektori për hulumtim dhe zhvillim të veprimtarisë bibliotekare;
• Sektori i pasurimit dhe i përpunimit të koleksioneve;
• Sektori i periodikut;
• Sektori profesional;
• Sektori për të rritur;
• Sektori për fëmijë;
• Këndi i bibliotekës në gjuhën boshnjake;
• Bibliobusi (Biblioteka lëvizëse), si dhe tri nëndegët në fshatrat: Bare, “Tunel i
Parë” dhe Vllahi, të cilat funksionojnë në kuadër të kësaj biblioteke.
Në këtë bibliotekë frekuentojnë përdorues të të gjitha komuniteteve dhe grupmoshave. Brenda një viti në këtë bibliotekë anëtarësohen afër 5 000 lexues
Xhevahire Kelmendi është kryetare e Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës për rajonin e Mitrovicës.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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dhe kryhen mbi 50 000 shërbime.
Ndër të tjera, kjo bibliotekë bashkëpunon edhe me shumë biblioteka të tjera
të regjionit, si dhe jashtë vendit, me disa nga të cilat edhe është e binjakëzuar.
Si rezultat i një bashkëpunimi të frytshëm është edhe Biblioteka-lëvizëse
(Bibliobusi), grant ky nga Komuna e Hassleholmit e Suedisë, që është mjaft
funksional dhe shumë i rëndësishëm në distribuimin e librit në të gjitha ato
vende, ku ende nuk janë hapur biblioteka.
Megjithatë, edhe përkundër rezultateve, si çdo institucion tjetër edhe kjo bibliotekë ballafaqohet me vështirësi të natyrave të ndryshme, posaçërisht në
prag të pranimit të programit ALEPH 500 dhe të automatizimit të shërbimeve
bibliotekare.
Njëra nga vështirësitë është: buxheti shumë i vogël, krahasuar me hapësirën,
si dhe strategjinë e zhvillimit të shërbimeve bibliotekare në regjionin e
Mitrovicës; mungesa e pajisjeve elektronike, të cilat padyshim se do të
ndikonin në efikasitetin ose shpejtimin e informacioneve për përdoruesit;
pamundësia e pasurimit të fondeve të saj me koleksione sa me aktuale dhe sa
me të kërkuara nga përdoruesit; mosfunksionimi i bibliobusit me kapacitet të
plotë në të gjithë ato vende, ku kanë nevojë për librin dhe në të cilat ende nuk
kemi biblioteka; si dhe nevoja imediate për trajnim permanent të stafit e
posaçërisht personelit të rinj, konform nevojave dhe kërkesave të përdoruesve të bibliotekës, në realitetin e ri politik të Kosovës.
Shpresojmë se në të ardhmen bibliotekat do ta kenë një tretman dhe përkrahje shumë më të madhe financiare nga ana e institucioneve shtetërore me qëllim që të arrijmë suksese shumë më të mëdha sesa gjerë më tani në punën me
përdoruesit e librit dhe materialit tjetër bibliotekar.

Biblioteka Ndërkomunale “Anton
Çetta” nëpër sfidat e kohës
Nuhi Syla

Në rrethana tranzicioni dhe konsolidimi institucional, nëpër të cilat po
kalon Kosova, edhe Biblioteka Ndërkomunale “Anton Çetta” në Ferizaj po
përballet me vështirësi të ndryshme. Përkundër vështirësive të shumta, të
ndërgjegjshëm për rëndësinë e këtij institucioni, në shërbim të lexuesve dhe
me angazhime maksimale, po arrijmë të realizojmë një sukses të pamohueshëm në këtë mision të shenjtë kulturor të leximit, edukimit dhe përparimit për qytetarin ferizajas.
Biblioteka “Anton Çetta” duke qenë bibliotekë ndërkomunale, që përfshin
gjithë rajonin e Ferizajt, ka një rol kryesor në afirmimin e librit, në organizimin, shtrirjen dhe realizimin e veprimtarisë profesionale bibliotekare, zgjerimin e aktiviteteve dhe të rrjetit bibliotekar, pasurimin e fondit librar në
vazhdimësi, krijimin dhe zgjerimin e kushteve ambientale e teknike për lexuesit, përmbushjen e nevojave, gjithnjë në rritje, për kuadro përkatëse.
Shqetësim i përgjithshëm dhe një ndër problemet kryesore është senziblizimi
i opinionit për rëndësinë e institucionit të Bibliotekës dhe librit në përgjithësi.
Rëndësia e pazëvendësueshme e kultivimit, e zhvillimit dhe e përparimit kulturor për gjeneratat e reja. Angazhim, përkujdesje dhe kontribute më adekuate të udhëheqjeve kompetente institucionale për ngritjen e cilësisë së punës
bibliotekare dhe kulturore. Stimulimi, motivimi dhe vlerësimi i punë së një
Nuhi Syla është kryetar i Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës për rajonin e Ferizajt.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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kolektivi dhe trajtimi me përparësi i sukseseve të çdo institucioni në shërbim
të suksesit global.

teknike në funksion të punës së mirëfilltë dhe në shërbim të lexuesit. Këtu
nënkuptojmë instalimin e rrjetit të Internetit dhe rregullimin e sallës së
pajisur me 10 kompjuterë, si një mundësi dhe përvojë e re komunikimi dhe
çasje bashkëkohore me opinionet dhe zhvillimet e përmasave botërore.
Biblioteka nën emërtimin Ndërkomunale, kaloi nën përkujdesjen e Ministrisë
së Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Çështjeve Jorezidente, duke përfshirë nën
patronatin e vet edhe bibliotekat komunale të Kaçanikut, të Shtërpcës dhe të
Shtimes. Me këtë fillon edhe pasurimi i fondit librar dhe angazhimi i punëtorëve të rinj, të domosdoshëm për profilizimet e reja sektoriale, që rezulton
edhe me shtimin e numrit të lexuesve.
Më 19 korrik të vitit 2001 biblioteka krijon edhe identitetin e vet përmes
emërtimit “Anton Çetta” dhe ngritjen e bustit përkatës, të financuar nga qytetarët ferizajas.
E gjithë veprimtaria bibliotekare është e profilizuar dhe zhvillohet me
efikasitet në tetë sektorë:
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Mjetet financiare janë problem në vete për mosrealizimin adekuat të veprimtarisë bibliotekare në Bibliotekën Ndërkomunale “Anton Çetta” në Ferizaj, puna
e të cilës vështirësohet edhe nga mungesa e hapësirës dhe ambienteve të nevojshme, mjete modeste teknike dhe elektronike, kuadri i pamjaftueshëm i punëtorëve, mosshtrirja e veprimtarisë në sektorët e nevojshëm të bibliotekarisë etj.
Përkundër gjithë vështirësive të përmendura dhe në këto kushte të
kufizuara dhe mjaft të vështira pune për të zhvilluar aktivitetin normal dhe për
të zgjuar interesimin e lexuesit, Biblioteka Ndërkomunale e Ferizajt evidenton
anëtarësimin vjetor të mëse 4 000 lexuesve, në shërbim të të cilëve ka një sallë
leximi me 50 ulëse. Na gëzon fakti se me një punë të palodhshme profesionale e mikëpritëse, ne kemi bërë që lexuesit në masë të madhe t’i afrohen bibliotekës, mirëpo për të korrur një sukses edhe më të madh ne ndihemi keq kur
ata kthehen nga Biblioteka jonë në mungesë vendi. Fakt tjetër brengosës është
edhe pasurimi i fondit librar, ku nuk mund të jemi në hap me kohën për sigurimin e librave të botuara, që lexuesi ta gjejë librin e kërkuar në bibliotekë.
Si bibliotekë ndërkomunale ne synojmë edhe pasurimin e bibliotekave në
rajon me fond librar, gjë që shumë rrallë jemi në gjendje ta bëjmë. Biblioteka
dihet se është një institucion, ku bën shpërndarjen e koleskioneve librare dhe
nëse një gjë të tillë s’mund ta bëjë në hap me kohën atëherë ajo po humb
vlerën e vet kulturore, arsimore dhe edukative.
Nevojë e kohës dhe e trendit zhvillimor bibliotekar është edhe zgjerimi i
fushëveprimit në sektorët e nevojshëm, rritja e numrit të punëtorëve që
Biblioteka të punojë deri në orën 22:00.
Mbi bazën e përkushtimit të palodhshëm dhe punës profesionale edhe
përmes organizimeve të ndryshme afirmative, përballë gjithë vështirësive të
pasluftës, kemi arritur të realizojmë suksese mjaft solide të bibliotekës sonë
në afirmimin e librit dhe tërheqjen e vëmendjes së lexuesit.
Biblioteka u renovua në vitin 2001 nga Fondacioni “Soros”, i cili kontraktoi renovimin e ambinteve të bibliotekës dhe u krijuan kushte të nevojshme
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1. Sektori i huazimit të librit për fëmijë;
2. Sektori i huazimit të librit për të rritur;
3. Sektori i informatikës;
4. Sektori i katalogimit të librit;
5. Sektori i hulumtimit dhe i zhvillimit;
6. Sektori i financave;
7. Salla e leximit për të rritur;
8. Salla e leximit për fëmijë.
Krahas punës themelore që bëhet në bibliotekë organizohen dhe veprimtari të tjera në shërbim të afirmimit të librit dhe të kulturës në përgjithësi.
Organizimet janë të karakterit afirmativ, kulturor e arsimor, si: ekspozita të
veprave artistike, orë letrare, takime me shkrimtarë, debate publike, eskpozita koleksionesh librare. Mandej, manifestime kulturore si: Dita e bibliotekës,
zgjedhja e lexuesit më të mirë, grupi letrar i bibliotekës, konkurse letrare,
promovime, botim libri, sigurimi i librave të vjetër shqip etj.
Biblioteka bashkëpunon me të gjitha bibliotekat dhe në shenjë të këtij
bashkëpunimi është e binjakëzuar me Bibliotekën “Shefqet Musaraj” të
Vlorës. Bashkëpunimet karakterizohen me dhurim të fondit librar dhe
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shkëmbim përvojash. Mundohemi dhe jemi në kontakt për binjakëzim edhe
me ndonjë bibliotekë nga shtetet Perëndimore. Biblioteka bashkëpunon edhe
me shkollat e rajonit për takime të ndryshme me nxënës, përkatësisht lexues.
Stafi i bibliotekës ka marrë pjesë në seminare dhe në trajnime të vazhdueshme si p.sh. në Kroaci, në Ulqin, në Shqipëri dhe brenda Kosovës, të
organizuara nga Biblioteka
Kombëtare dhe Ministria e Kulturës. Biblioteka ndihmon me fond librar
bibliotekat, ku ndihet mungesë e fondeve.
Në këtë kohë, ku mendohet për automatizimin e bibliotekave, mendojmë
për një aplikim sa më të suksesshëm, duke pasur sa më shumë trajnime dhe
seminare për fillimin e punëve me një kohë sa më të shkurtër. E dimë se duhet
kohë dhe seriozitet në punë, mirëpo kërkojmë që të kemi përkrahje financiare nga Ministria e Kulturës dhe ne do ta japim kontributin tonë në mënyrë
profesionale.
Biblioteka e Ferizajt do të mundohet që baza e profesionalizimit të jetë
çdoherë bazë e punës së suksesshme, çdoherë në të mirë të lexuesve dhe qytetarëve.

Bibilioteka Ndërkomunale në
Gjakovë: historik i shkurtër
Rreze Rudi1

Biblioteka Ndërkomunale në Gjakovë, këtë vit mbush 59 vjetorin e
themelimit. Punon në një kthinë të adaptuar të Pallatit të Kulturës “Asim
Vokshi”, duke mos përmbushur nevojat e mirëfillta të infrastrukturës së bibliotekarisë, por bën një punë profesionale dhe shumë solide. Fondi librar
është në shtim e sipër, ndërsa personeli është i plotësuar. Paslufta, bibliotekën
në Gjakovë, si dhe degët e saj, i gjeti në një shkatërrim shumë të madh.
Fati i Bibliotekës në Gjakovë, i degëve të saj dhe në shtrirje rajonale, është
i lidhur me fatin e popullatës, në përgjithësi, që përjetoi kjo pjesë veri perëndimore e Kosovës, si dhe Kosova në përgjithësi, nga regjimi që udhëheqej nga Serbia.
Gjakova dhe dy pjesë të tjera rajonale si: Deçani e Rahoveci, përjetuan të
njëjtën gjendje shkatërruese në institucione kulturore, me theks të veçantë
dhe me tendencë.
Gjakova daton prej vitit 1947 me Bibliotekë publike, në objektin e Pallatit
të Kulturës “Asim Vokshi”.

Rreze Rudi është kryetare e Shoqatës së Bibliotekarëve të Kosovës për rajonin e Gjakovës.
Ky artikull është prezantuar më 4 prill 2006 në kuadër të Javës së Bibliotekës në Kosovë 2006.
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Viti 1989, kur suprimohen organet drejtuese të institucioneve, fillon dëmi
dhe shkatërrimi me vetëdije dhe në organizim, në të gjitha instancat kulturore në komunë, madje edhe në Bibliotekë, ku lexuesi ishte 98 % shqiptarë.
Shkatërrimi fillon me udhëheqjen. Me pengimin e futjes së librit në gjuhën
shqipe dhe me pasurimin e fondit në gjuhë dhe ideologji serbe. Me zhdukjen
e librit në mënyrë të heshtur. Ndërsa, në biblioteka lokale mbyllet funksionimi në Ponoshec, Cërmjan, Demjan, duke u shpërdoruar fondi librar, ndërsa
gjatë luftës digjet në tërësi Biblioteka në Brekoc.
Pas luftës, në qershor të vitit 1999, hapet Biblioteka e Qytetit. Nga viti
2001, ngritet në mbikëqyrje profesionale në Bibliotekë Ndërkomunale
(rajonale), me dy komuna si më lartë.
1989
Gjendja e librave:
Biblioteka e Qytetit: 42 193 ekzemplarë.
Bibliotekat lokale (7) :
Brekoc 7 136 ekzemplarë;
Bishtazhin: 7 182 ekzemplarë;
Rogovë: 8 990 ekzemplarë;
Skivjan: 7 191 ekzemplarë;
Ponoshec: 3 335 ekzemplarë;
Demjan: 6 452 ekzemplarë dhe
Cërmjan: 7 256 ekzemplarë.
______________
Gjithsej në degë: 47 542 ekzemplarë
Gjithsej në Gjakovë: 89 735 ekzemplarë
Qershor 1999
Dëmet në libra
Të mbetura:
Në Bibliotekën e Qytetit: 8 542 ekzemplarë;
Në bibliotekat lokale: 3 578 ekzemplarë;
Gjithsej në komunë: 12 120 ekzemplarë;

Biblioteka publike në Kosovë
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Të përdoshme vetëm 6 590 ekzemplarë.
Dëmet në objekte
Në Bibliotekën e Qytetit: objekti i padjegur, jo i demoluar, fondi i zhdukur
pjesërisht;
Në Brekoc: objekti i djegur, fondi librar i zhdukur;
Në Demjan: objekti i djegur, fondi librar i zhdukur;
Në Cërmjan: objekti i djegur, fondi i zhdukur;
Në Rogovë: objekti i demoluar, fondi i shkatërruar pjesërisht;
Në Ponoshec: objekti i djegur, fondi i zhdukur;
Në Bishtazhin: objekti i ruajtur, fondi i dëmtuar pjesërisht dhe
Në Skifjan: objekti i demoluar, fondi shkatërruar.
Sipas një statistike të shikuar, në Bibliotekën e Qytetit, menjëherë pas
luftës, dëshmon se kishte një fond librar rreth12 mijë ekzemplarë, shkrime
dhe literaturë të ndryshme. Është me rëndësi të ceket se 60 % e fondit librar
ishte tematikë ideologjike edhe përkundër këtij imponimi, ishte gati krejt literaturë e papërdorshme.
Në bibliotekat në rajon, me popullsi të banuar 96 % shqiptarë, është vërejtur dëmi më i madh, marrë në tërësi në Kosovë. Kështu, tregohet pasqyra e
qëllimtë dhe tendencioze për shkatërrim të kulturës.
Sasia e librave në rajon
Më 1989: 245 635 ekzemplarë;
Në qershor 1999: 26 300 ekzemplarë;
U dëmtuan dhe u zhdukën gjatë viteve 1989-1999: 219 335 ekzemplarë.
Bibliotekat sot
Një krahasim me vitet që i lamë, tregon se ka një ecuri të mirë për nga përgatitja profesionale dhe hulumtimi i fondit librar në rajon. Brengosëse është
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edhe më tej infrastruktura për t’u bërë një punë më profesionale. Mungon
objekti dhe hapësira për huazim. Mungon salla për lexim pasi që në Gjakovë
tani ka fakultet dhe është shtuar numri i lexuesve. Mungon hapësira për
deponim të librit dhe ajo pjesë që kemi është e errët, si dhe nën regjimin e
kushteve atmosferike, pasi që sa herë të bie shi lagen librat. Mungon hapësira
e mjaftueshme e sallës së Internetit, si dhe kompjuterët e mjaftueshëm. Duke
pasur pasarysh shtimin e numrit të anëtarëve të bibliotekës mungon edhe
libri, që është i domosdoshëm.
Shtimi i fondit librar dhe strukturimi
Shtimi i Fondit librar rritet nga fondacione të ndryshme. Posaçërisht nga
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Dhe, tani në Bibliotekën
Ndërkomunale në Gjakovë ky fond është shtuar dhe funksionimi është
ndryshuar në tërësi. Pasurimi i fondit librar është shtuar në shumë gjuhë, si
në: gjuhën angleze, gjuhën franceze, gjuhën gjermane, duke u ruajtur edhe
ato në gjuhën serbe.
Gjendja e tanishme
Biblioteka Ndërkomunale -Gjakovë: 24 659 ekzemplarë.
Në degë: 13 459 ekzemplarë.
Në Fakultetin e Edukimit: 1 720 ekzemplarë.
Në shkolla fillore dhe të mesme: rreth 12 500 ekzemplarë.
Totali, në komunën e Gjakovës, me fond librar është: 48 365 ekzemplarë.
Gjendja në Rajon (Ndërkomunale):
Deçan: 32 799 ekzemplarë;
Rahovec: 11 755 ekzemplarë.
Totali në rajon: 92 919 ekzemplarë.
Punëtorë bibliotekarë në rajon: 15.

Aspekte të zhvillimit të bibliotekës
“Azem Shkreli” në Pejë
Shqipe Alihajdari-Shala

Biblioteka Ndërkomunale “Azem Shkreli” është vendosur në lokalet
e pensionerëve, për shkak se në objektin e saj përkatës është vendosur
policia e UNMIK-ut. Lokali nuk është i përshtatshëm e as funksional,
qoftë në organizimin e kthinave, qoftë në madhësinë e hapësirave, ku
kryhen proceset e punës bibliotekare. Nuk ka as hapësirë të mjaftueshme
për disa sektorë. Pos kësaj, biblioteka në fjalë ka mangësi në teknologji
bashkëkohore: i mungon numri i mjaftueshëm i kompiuterëve. I kemi
gjithsej 6 sish. Lokali është i vjetëruar dhe organizimi i kthinave është
jofunksional: hapësirat janë si pa krahë, larg njëra tjetrës dhe nuk janë të
mjaftueshme. Kjo pengon për një koordinim më të mire të punëve nëpër
sektorë. Mungon salla për fëmijë, depoja për trashëgimi dhe e periodikut. Libri i fëmijëve është i vendosur në korridor. Bile edhe stafi
huadhënës.
Biblioteka ka qasje në Internet. Në sallën e leximit s’ka kompiuterë e si
pasojë as qasje në Internet. Edhe pse është e madhe dhe ka inventarë të
mjaftueshëm e cilësorë, është vështirë për të krijuar kushte pune normale në
kohën e dimrit: 1/3 e objektit është dritare. Ato janë të vjetëruara dhe nuk
kanë izolim, si dhe vështirë çelen. Dimrit është shumë vështirë për ta ngrohur. Me fjalë të tjera, objekti aktual nuk i plotëson kushtet për veprimtari të
sukseshme në fushën e bibliotekarisë.
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Kuadri i bibliotekës pjesërisht e ka zotëruar punën me kompjuterë, si dhe
ka zotëruar njohuritë për aplikimin e standardeve. Kështu, në këtë bibliotekë
bëhet përpunimi i librit, klasifikimi në detaje dhe katologimi sipas ISBD(G)së. Puna bëhet në mënyrë profesionale.
Mendojmë se ka nevojë për trajnim për ta aplikuar programin ALEPH 500
dhe është e udhës që sa më parë të lidhemi në rrjetin elektronik. Shpresojmë
se çështjen e lokalit do ta zgjidhim gjatë këtij viti, kur policia të dalë në
objektin e vet përkatës, respektivisht objektin e ish-organeve të sigurimit
shtetëror.

Biblioteka dhe komuniteti

Roli dhe rëndësia e bashkëpunimit
ndërbibliotekar me vështrim të
posaçëm në Kosovë
Hajrullah Mustafa

Bashkëpunimi, përkatësisht kooperimi dhe binjakëzimi në kuptim më të përgjithshëm, paraqet faktorin shumë të rëndësishëm për zhvillim progresiv të
çdo sfere dhe lëmie shoqërore, prandaj edhe sferës së
bibliotekarisë si një lëmi me peshë dhe rëndësi të
posaçme shoqërore.
Shumë njohës dhe specialistë të bibliotekarisë,
këtë faktor, e radhisin në grupin e parë të faktorëve
të rëndësishëm të progresit, të zhvillimit, masovizimit dhe avancimit të bibliotekave dhe shërbimeve bibliotekare. Rëndësia
e bashkëpunimit ndërbibliotekar ndër tjera qëndron në:
- përfitimin e dyanshëm të bibliotekave;
- përmirësimin e kushteve të punës;
- zhvillimin e dyanshëm kulturor;
- plotësimin më të shpejtë të nevojave të përdoruesëve etj.
Këto përfitime të tjera, ndonëse nuk mund të jenë çdoherë të barabarta,
prapëseprapë konsiderohen si promotor i lëvizjes progresive dhe të avancimit të bibliotekarisë.
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Në artikullin “Projektet e IFLA-së për Binjakëzimin e Bibliotekave”16,
Nensi Xhon radhitë përfitimet si më poshtë:
• Ky binjakëzim shkëmben informacione për bibliotekat;
• Përmirëson hyrjen e informacionit të botimeve si për vendet e zhvilluara
ashtu edhe ato më pak të zhvilluara;
• Informon për teknikat e reja në administrimin e bibliotekave, si dhe
teknologji të reja për programet e bibliotekave të përhapura, gjegjësisht
në vendet e zhvilluara;
• Bën objekt diskutimi problemet ndërkombëtare të nivelit zbatues operativ;
• Përfshin gjithë nivelet e bibliotekarisë, duke pasqyruar problemet e tyre;
• Jep vizion të gjerë për profesionin e bibliotekarisë.

Po ashtu, edhe bibliotekat ndërkomunale të Kosovës janë duke zhvilluar
raporte reciproke të bashkëpunimit, shumë të ngushtë, jo vetëm mes vete, por
edhe me shumë biblioteka të tjera të vendeve të ndryshme.
Siç dihet, ato tani janë binjakëzuar me bibliotekat më të njohura publike
të Shqipërisë. Ky bashkëpunim ka mundësuar, gjerë më tani, në afrimin, njohjen dhe këmbimin e përvojave bibliotekare, por edhe në begatimin e fondit
librar të tyre. Edhe pse përfitimet nga ky bashkëpunim, jo që nuk ka, por
asnjëherë nuk mund të jetë i njëjtë, prapëseprapë ky binjakëzim paraqet një
faktor shumë të rëndësishëm në afirmimin dhe avancimin e bibliotekarisë së
Kosovës, kur dihet fakti dhe e kaluara historike e saj.
Me ndryshim nga këto të theksuara më lart, pra BKUK dhe bibliotekat
ndërkomunale, në situatë shumë të pavolitshme, si në aspektin e fondit librar,
hapësinor, infrastrukturës dhe kuadrit janë bibliotekat publike komunale të
Kosovës, bile-bile edhe tipat e bibliotekave shkollore dhe speciale, e që shumica nga këto nuk mund ta ngritin në nivel të kënaqshëm edhe faktorin e
bashkëpunimit dhe të binjakëzimit, nga i cili me siguri do të kishin përfitime
të dukshme.
Duke mos pasur të dhënat konkrete të përfitimeve nga bashkëpunimi
ndërbibliotekar do të theksoj vetëm për Bibliotekën Ndërkomunale “Latif
Berisha” të Mitrovicës, e cila për 6 vjet, pas luftës, jo vetëm se përfitoi
shumë, por tërësisht ndërroi fizionominë që kishte dikur. Posaçërisht, vlen të
përmenden këto: Binjakëzimi me Bibliotekën Publike të Brestit të Francës,
ku fondin e pasuroi me mbi 1 500 koleksione, shumë interesante, për sektorin
e fëmijëve, si dhe plastifikimin e pjesërishëm të këtij fondi; blerjen e mbi 500
koleksioneve më të kërkuara në gjuhën shqipe; si dhe trajnimin 10-ditor i dy
punonjësve të kësaj biblioteke në Francë, të cilët u pajisën me përvojë mjaft
të begatshme bibliotekare, e cila aplikohet në Francë dhe atë në 15 biblioteka të tipave të ndryshme. Pastaj, përfitimet nga Zyra Franceze në Prishtinë,
ku kjo bibliotekë përfitoi inventar dhe pajisje për sektorin e fëmijëve, gjeneratorë, si dhe mjete të tjera, shumë të nevojshme dhe të domosdoshme për
funksionimin e suksesshëm të Bibliotekës; përfitime nga Brigada
Shumëkombëshe-Veri, e cila bëri rehabilitimin e sallës së studentëve; IOM
instaloi ngrohjen qendrore në bibliotekë dhe gëlqerosi pjesët e brendshme të
lokaleve të Bibliotekës; hapja e Qendrës së Internetit; pastaj bashkëpunimi
me Bibliotekën e qytetit Hassleholm të Suedisë, nga i cili Biblioteka e
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Qëllimet dhe objektivat e programeve të bashkëpunimit dhe të binjakëzimeve të bibliotekave fokusohen kryesisht në:
- zhvillimin dhe pasurimin e koleksioneve të bibliotekave;
- në trajnimin dhe kualifikimin e bibliotekarëve, si dhe
- ndihmesa të tjera bibliotekare, si në sferën e infrastrukturës dhe
teknologjisë së re informative, ashtu edhe në organizimin e aktiviteteve të
përbashkëta kulturore, që kanë për objektiv afirmimin e kulturës në
përgjithësi dhe kulturës së të lexuarit në veçanti, si dhe promovimin e kulturave të vendeve, bibliotekat e të cilave janë të binjakëzuara dhe
bashkëpunojnë në mënyrë reciproke.
Duke u bazuar në rolin dhe rëndësinë që ka bashkëpunimi ndërbibliotekar,
menaxherët dhe ekspertët e bibliotekarisë së Kosovës, në realitetin e ri politik, të krijuar pas luftës në Kosovë, e ngritën dhe e afirmuan këtë çështje, nga
e cila edhe dolën shumë përfitime për shumë biblioteka, gati të të gjitha
niveleve dhe tipave.
Kështu, BKUK zhvillon një bashkëpunim të ngushtë dhe reciprok me
shumë biblioteka nacionale dhe universitare, të vendeve të ndryshme të
botës, por edhe me shumë institucione të tjera, zyra diplomatike, shoqata
joqeveritare, të vendeve të shumta dhe nga të cilat, përveç përfitimeve nga
njohja dhe këmbimi i përvojave bibliotekare, pati përfitime edhe në pasurimin e Bibliotekës me koleksione të shumta dhe shumë të rëndësishme për përdoruesit e saj.
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Mitrovicës fitoi Bibliobusin etj.
Duke iu falënderuar bashkëpunimit, shumë të mirë dhe reciprok me
Bibliotekën Universitare të Oslos, përfaqësuesi i bibliotekës merr pjesë në
Kongresin e 71-të të IFLA-së, që u mbajt në gusht 2005 dhe ku u këmbyen
përvoja për bashkëpunim të mëtejshëm. Bashkëpunime të tilla jemi duke
zhvilluar edhe me shumë biblioteka të tjera e posaçërisht me: Bibliotekën
Universitare të Kantonit të Bihaqit, pastaj me Bibliotekën e Tuzllës, me
Bibliotekën e Rijekës së Kroacisë etj.
Megjithatë, binjakëzimi i Bibliotekës së Mitrovicës me Bibliotekën
Publike të Fierit është bashkëpunim model, që solli dy përfitime të të dy bibliotekave, si në këmbimin e përvojave dhe koleksioneve, po ashtu edhe në
begatimin e fondit librar, e posaçërisht për periudhën 1990-1999, fond të cilin
Biblioteka e Mitrovicës nuk e kishte.
Ndërsa, tani është duke u përgatitur edhe një projekt për trajnimin profesional të kuadrit të ri të Bibliotekës së Mitrovicës, në bashkëpunim me
Bibliotekën Publike të Fierit, si dhe aktivitete të tjera të përbashkëta kulturore.

shërbim të të gjitha komuniteteve nëse, në mes tjerash, fokusohet në këto
objektiva:
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- Pozicion i ardhmërisë Duke elaboruar këto të dhëna, shihet qartë së çfarë roli dhe rëndësie ka
bashkëpunimi ndërbibliotekar, e që mendoj se duhet ta afirmojmë dhe ta
avancojmë, edhe shumë më tepër sesa gjerë më tani, sepse me këtë e ndihmojmë komunitetin, pasi që Biblioteka vepron dhe funksionon, në fund të
fundit, për nevoja të komunitetit, përndryshe ndoshta edhe nuk do të kishte
asnjë kuptim. Prandaj, nëse dëshirojmë, e gjithsesi duhet që biblioteka të jetë
në shërbim të të gjithë komunitetit, pikë së pari duhet që të ketë tretmanin e
duhur në shoqëri, d.m.th. duhet të ketë përkrahje dhe mbështetje permanente
nga institucionet shtetërore, lokale dhe qendrore në vendin ku gjendet dhe ku
vepron. Kështu, shteti duke ndihmuar dhe përkrahur Bibliotekën, ndihmon
dhe avancon komunitetin, pasi që Biblioteka në vazhdimësi është në shërbim
të komunitetit. Këtu, pra shihet ndikimi interaktiv në mes shtetit, bibliotekës
dhe komunitetit.
Biblioteka si institucion kulturor, edukativ dhe informativ, mund të jetë në
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1. Në pasurimin dhe begatimin e vazhdueshëm të fondit librar, për të gjitha
komunitetet, së pari të atyre që jetojnë dhe veprojnë në Kosovë, e edhe
komunitetit ndërkombëtar, sepse edhe ata janë pjesë e këtij komuniteti;
2. Ngritja dhe afirmimi i bashkëpunimit ndërbibliotekar, që me siguri do të
shënonte rezultate të volitshme sidomos në:
a. Këmbimin e publikimeve dhe të materialit tjetër bibliotekar, nga dhe për
interesin e komuniteteve të ndryshme. Në këtë rast, vlen të përmendet
një praktikë, shumë pozitive e aplikuar në bibliotekat ndërkomunale në
vitin 2002, kur
është
bërë
tërheqja e fondit librar të
pashfrytëzuar
nga këto biblioteka
dhe
dhënia
në
shfrytëzim të
atij fondi bibliotekave, që
kishin nevojë
për të. Nga
Biblioteka e Bibliobusi i Bibliotekës ndërkomunale “Latif Berisha” - në
Mitrovicës shërbim të komunitetit
janë tërhequr
mbi 15 000 ekzemplarë libra dhe i janë përcjellë bibliotekave që kishin
nevojë, e sidomos komunitetit serb;
b. Afirmimin dhe avancimin e huazimit ndërbibliotekar për nevojat e
komuniteteve;
c. Këmbimin e ekspertëve dhe profesionalistëve, të cilët padyshim do
të avancojnë profesionalizmin dhe praktikat bibliotekare, siç është
edhe kjo e "Javës së Bibliotekës në Kosovë";
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d. Nxitjen dhe afirmimin e një veprimtarie bibliotekare kërkimore hulumtuese, e cila do të ndihmonte, ndër të tjera, në identifikimin
dhe plotësimin më efikas dhe më praktik të kërkesave të përdoruesve;
e. Aplikimin e programeve të automatizuara në shërbimet bibliotekare,
me qëllim që përdoruesit e bibliotekave, në mënyrë sa më të shpejtë, sa më efikase dhe sa më funksionale të kenë çasje në informacionet që ofron Biblioteka, siç është programi "Aleph 500";

Organizimin e aktiviteteve të larmishme të përbashkëta kulturore, të cilat
padyshim kanë për qëllim afirmimin dhe promovimin e kulturave të të gjitha
komuniteteve, sepse vetëm kështu biblioteka do të korrespondojë dhe do të
ishte urëlidhjeje me komunitetin. Në këtë rast, Biblioteka e Mitrovicës nëse
do të ketë mbështetje financiare do të mundësojë lëvizjen e Bibliobusit multietnik, në për gjitha vendet, ku ka nevojë për librin dhe ku ende nuk funksionojnë bibliotekat, e sidomos në Veriun e Kosovës, me të vetmin qëllim që
të jetë në shërbim të të gjitha komuniteteve;
Nxitjen dhe zhvillimin e veprimtarisë botuese e publicistike të bibliotekave,
dimension ky, shumë pak, i afirmuar gjerë më tani, në veprimtarinë bibliotekare të Kosovës, edhe pse për këtë dihet se shkaku kryesor është mungesa e mjeteve financiare në biblioteka.
Mendoj se këto dhe objektivat e tjera mund, por edhe duhet të realizohen
vetëm me një bashkëpunim reciprok dhe shumë të sinqertë, ndërmjet
pushtetit lokal e qendror në Kosovë, në mesin e të cilëve vepron dhe funksionon Biblioteka Publike, si institucion shumë i rëndësishëm kulturor,
edukativ dhe informativ. Ndërsa, para bibliotekave shtrohet detyra prioritare
e bashkëpunimit ndërbibliotekar, sepse konsiderohet si promotor dhe strumbullar i sigurtë i avancimit dhe i futjes në rrjedhat e bibliotekarisë së zhvilluar Perëndimore.

Biblioteka publike reflekton
diversitetin kulturor të mjedisit
Sylejman Pireva

Ka shumë rëndësi që rolin dhe funksionin e bibliotekës ndaj përdoruesve ndër
të parët ta kuptojnë vetë udhëheqësit dhe punonjësit e bibliotekës, e cila duhet t’iu
sigurojë në mënyrë të barabartë qasje të lirë dhe të pakufizuar në informata, pa
marrë parasysh përkatësinë gjuhësore, fetare, racore, ideologjike etj. Fundja, këto
të drejta janë të garantuara edhe me konventa ndërkombëtare, siç është Deklarata
Universale e të Drejtave të Njeriut e Kombeve të Bashkuara, e miratuar në vitin
1948 (Neni 9), ku përveç të tjerash, parashihen edhe të drejtat e individit për të
qenë i pavarur në të gjykuar dhe e drejta elementare për qasje të lirë në informata. Por, duke vërejtur se nuk mjafton vetëm garantimi i këtyre të drejtave, me
rastin e 75-vjetorit të IFLA-s, më 1977, u miratua Deklarata e Glazgout mbi
Bibliotekat, që shkon përtej, duke kërkuar edhe mbrojtjen e këtyre të drejtave.
Biblioteka të pasqyrojë diversitetin e kulturave
Është e ditur se nuk ka pothuajse asnjë vend në botë që përbëhet nga një
komb i vetëm, e që nuk është i përzier edhe me ndonjë grup të një komuniteti
tjetër. Edhe në Kosovë, ndonëse mbi 90 % të popullsisë janë shqiptarë, ka
edhe pakica të tjera, ku me numër më të madh dallohen serbët. Mund të them
Sylejman Pireva është drejtor i Bibliotekës Ndërkomunale "Hivzi Sulejmani" në Prishtinë
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se edhe në të kaluarën bibliotekat ndër ne kanë bërë përpjekje që të pasqyrojnë diversitetin gjuhësor e kulturor në Kosovë, por për shkak të politikës, ka
ekzistuar një lloj diskriminimi, por në këtë rast ndaj popullit shumicë.
Konkretisht, vetë Biblioteka Ndërkomunale “Hivzi Sulejmani” e Prishtinës,
as pas 7 vjetëve në liri, nuk ka arritur ta barazojë raportin ndërmjet librit
shqip dhe atij në gjuhën serbe; ende dominon me shumicë libri në serbisht.
Por, me të kaluarën do të merremi vetëm për aq sa për të kuptuar se roli i bibliotekave nuk bën të jetë diskriminues ndaj askujt. Përkundrazi, ato duhet të
sillen njësoj ndaj të gjitha komuniteteve. Stafi i Bibliotekës “Hivzi
Sulejmani”, që nga ditët e para, pas ndryshimeve më të reja që kishin ndodhur, është treguar mjaft korrekt dhe i kujdesshëm për respektimin dhe përmbushjen e kërkesave që dalin nga konventat ndërkombëtare. Janë ruajtur
plotësisht të gjitha koleksionet në gjuhën serbe të paprekura, derisa nuk është
marrë vendim nga përgjegjësi ndërkombëtar i emëruar nga UNMIK-u, z.
Deogratis, ekspert për biblioteka, që të gjithë titujt me më shumë se dy kopje,
pa marrë parasysh se cilës gjuhë i përkasin, të tërhiqen dhe të ruhen në fondin
rezervë, në mënyrë që t’u lirohet vendi librave të rinj. Këtë edhe e kemi bërë.
Më vonë, nga ky fond, i janë dhënë pa kompensim më se 3 mijë libra, dy bibliotekave në lokalitetet serbe, në Plemetin dhe Llapna Sellë.

Vetëlargimi i punonjësve serbë, në qershor të vitit 1999, kishte krijuar një
zbrazëtirë në këtë Bibliotekë dhe në disa degë të saj dhe nuk ishte aq punë e
lehtë që vendet e tyre të plotësoheshin përnjëherë me kuadër përkatës, sepse
punonjësit e rinj nuk kishin as përgatitjen e as përvojë e duhur dhe as nuk
kishte buxhet. Për këtë arsye ishte marrë qëndrim që të gjithë ata që dëshirojnë të kthehen, t’iu mundësohej kjo, pa farë procedure, për t’ia rifilluar punës,
por nuk pati ndonjë rast për t’u shënuar. Prandaj, u desht të kalojë njëfarë
kohe, derisa gjendja qe normalizuar.
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Qëndrimi: jo largim nga puna i punonjësve serbë
Biblioteka Ndërkomunale “Hivzi Sulejmani” është ndër të rrallat që
kishte një rrjet shumë të zhvilluar, me shumë degë. T’ua përkujtoj, se derisa
nuk u administrua nga pushteti serb, kjo Bibliotekë kishte 28 degë, 4 nga të
cilat ishin thuaja të pastra serbe, me koleksione dhe përdorues, si dhe 10 të
tjera me koleksione të përziera, ngase mjediset ku vepronin ato, ishin me
popullatë të përzier: shqiptarë, serbë, malazezë, boshnjakë, romë, turq etj.
Ndërsa, prej 47 punonjësve, sa ishin të punësuar, 18 prej tyre ishin të
minoriteteve serbe, malazeze etj., dhe ishin të përfaqësuar në të gjitha organet
e bibliotekës.
Ta përmend edhe këtë fakt, se kjo Bibliotekë ishte bërë e njohur për punë
në harmoni dhe tolerancë ndërnjerëzore dhe ndërnacionale dhe ky imazh i
krijuar, për vite me radhë, ishte nëpërkëmbur dhe humbur vetëm pas ardhjes
së administrimit serb, nën rrethana që dihen…
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Angazhimi për afrim, bashkëpunim dhe riintegrim
Bibliotekat-degë të Bibliotekës Ndërkomunale “Hivzi Sulejmani”, në
lokalitetet serbe, si në Graçanicë, Çagllavicë, Llapna Sellë dhe Prekovc, siç
jemi të informuar, nuk kanë ndërprerë punën asnjëherë. Deri në qershor të
vitit 1999, ato me çdo gjë kanë qenë të lidhura dhe të varura nga Biblioteka
qendrore në Prishtinë. Janë furnizuar me koleksione të përpunuara dhe të gatshme për përdorim, këtu i kanë marrë pagat punonjësit e tyre dhe ata ishin
përfaqësuar në të gjitha organet e bibliotekës.
Ne ishim për atë që kjo marrëdhënie me këto degë të vazhdonte si më
parë. Ishim të vetëdijshëm se rrethanat ishin ndryshuar, se kishte vështirësi
për qarkullim dhe lëvizje të lirë. Ndaj kësaj gjendjeje të krijuar nuk ishim
indiferentë, prandaj mundoheshim të gjenim rrugët për t’u afruar disi me to
dhe të rikthehej gjendja e mëparme. Dy herë u jemi drejtuar me shkrim
organeve komunale dhe të Ministrisë së Kulturës për gjetjen e mundësisë për
të kontaktuar me punonjësit e këtyre bibliotekave dhe për të rifilluar
bashkëpunimin, por nuk kemi marrë përgjigje të duhur. Na ka rënë në dorë
vetëm një herë një dokument, i nënshkruar nga zyrtari i Ministrisë së
Kulturës, përgjegjës për biblioteka, me të cilin shihet se si i ishte drejtuar
Kuvendit Komunal të Prishtinës dhe Drejtoratit për Kulturë, duke e njoftuar
për kërkesën zyrtare të Bibliotekës Nndërkomunale “Hivzi Sulejmani” dhe u
kishte sygjeruar që të ndërmerrnin diçka për të ndërhyrë në përmirësimin e
gjendjes së krijuar, sepse ato biblioteka binin nën administrimin e komunës
dhe ajo e kishte ketë të drejtë. Dhe, asgjë më tepër. Kujtoj se për këtë është
dashur të punohet më shumë.
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Sot është tjetër klimë dhe të tjera shanse
Mosinteresimi i pjesëtarëve të të gjitha komuniteteve që janë pakicë në
kryeqytet, për të shfrytëzuar literetaturën e Bibliotekës është evident. Nuk di
si qëndron situata me bibliotekat e tjera publike, por në Bibliotekën “Hivzi
Sulejmani” gjendja është jo e mirë. Dhe, përderisa në këtë bibliotekë mungojnë përdoruesit e të gjitha komuniteteve që janë banorë të Prishtinës apo të
rrethinës, mendoj se diçka nuk është në rregull. Stafi dhe punonjësit e bibliotekës janë të gatshëm dhe të përgatitur për t’iu shërbyer pjesëtarëve të të
gjitha bashkësive, pa farë dallimi. Do të trajtohen si qytetarë të shtetit të
Kosovës dhe ata do të jenë të mirëpritur kurdoherë. Koleksionet e bibliotekës
janë shumë të pasura në gjuhën serbe, turke dhe në disa gjuhë të tjera, nga
fusha të shumta të shkencës, kulturës, artit, letërsisë etj., prandaj kanë arsye
për t’iu qasur kësaj biblioteke.
Biblioteka në marrëveshje me Ministrinë e Kulturës, vitin e kaluar pati
shpallur konkurs për pranim në punë nga minoriteti serb dhe kishin konkurruar dy vetë, por ditën kur u mbajt intervista, ata nuk u paraqitën, ndonëse
ishin lajmëruar me kohë. Atëherë u vendos që të pranohet një kandidate e
minoritetit boshnjak.
Shpresojmë se nuk do të kalojë edhe shumë kohë dhe Biblioteka “Hivzi
Sulejmani” do të ketë në radhët e përdoruesve anëtarë nga të gjitha komunitetet, pasi jemi të bindur se edhe klima politike dhe e sigurisë është nga dita
në ditë përherë e më volitshme, prandaj dhe shanset janë të sigurta.
Ndërsa, me bibliotekat-degë në Graçanicë, Llapna Sellë dhe Çaglavicë
jemi të gatshëm t’iu afrojmë gjithë përkrahjen tonë profesionale dhe literaturë
nga fondi rezervë i koleksioneve, mjafton që ato të tregojnë interesim dhe
afrim me Bibliotekën qendrore dhe të mos harrojnë se ato janë degë të saj dhe
dikur jo moti, është investuar shumë për to.
Ne nuk jemi të rezervuar ndaj tyre, prandaj presim iniciativën se janë të
gatshëm për këtë.
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