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Kritika, komente, 
vlerësime…
para botimit të librit

“Në kohë të duhur...ky libër shtjel-
lon një aspekt të zhvillimit dhe

të katalogimit, që ka rëndësi jetike në
fushën e bibliotekarisë. Të dymbëd-
hjetë autorët, të cilët kanë kontribuar
për këtë libër janë NDËR
MENDIMTARËT DHE ZBATUESIT
MË TË MËDHENJ NË FUSHËN E
KATALOGIMIT”.  

Peggy Johnson, MBA, MA
Bibliotekar i bibliotekave universitare
Bibliotekat e Universitetit të Minesotës
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Katalogimi elektronik: AACR2 dhe metadatat për botimet serike dhe
monografik është botuar në të njëjtën kohë edhe në revistën tremu-
jorëshe të katalogimit dhe të  klasifikimit, vëllimi 36, numrat 3 dhe 4,
2003 (Cataloging & Classification Quarterly). 

“Të bën përshtypje, si në çështjet që
i mbulon, ashtu edhe në vizionin që
jep... MBULON NJË FUSHË TË
GJERË VEPRIMI, SI DHE
PARAQET PERSPEKTIVËN... i
shtjellon të gjitha elementet kryesore
- nga AACR-ja, ISBD-ja, MARC-u
dhe ISSN-ja, deri te Dublin Core. Po
ashtu, shtjellohet edhe përshkrimi i
veprave të artit, numri identifikues i
objektit dhe VRA Core Categories,
nga skemat koduese deri te skemat e
metadatave dhe nga strategjia e
metadatave deri te çështjet e zbatim-
it. Libri, shpeshherë, e befason lex-
uesin me pikëpamje të reja të stan-
dardeve, të formuluara aq mirë dhe
me shpjegimin e rolit të tyre në kata-
logimin elektronik”.

Marcia Lei Zeng, Phd
Profesor
Universiteti Shtetëror i Kent-it

“I vlefshëm ...qetësues dhe
frymëzues. Kapitujt e këtij libri lex-
ohen me lehtësi. Pjesa më e madhe e
tyre ka vizionin e ndryshimeve rrën-
jësore. Ndërkaq, pjesa tjetër flet për
zbatimin e standardeve dhe të
teknologjive të reja eksperimentale.
Megjithatë, fuqia e këtij vëllimi, si
tërësi, mund të qëndrojë në shkallën,
ku diskutimet për ndryshime dhe
koncepte, jo shumë të njohura, janë
spikatur në kontekstin e parimeve të
bibliotekarisë dhe të standardeve
ekzistuese, të tilla si AACR2, si dhe
sa i përket asaj se si bibliotekat ia
kanë dalë mbanë me zhvillimet e
shpejta në të kaluarën dhe si vazhdo-
jnë ta mbajnë hapin e tyre të zhvil-
limit me kohën”.

Janet Swan Hill, MA
Redaktore e revistës “Education for
Cataloging and the Organization of
Information: Pitfalls and the Pendulum
“. Profesoreshë dhe ndihmësdrejtore-
shë për Shërbimet Teknike 
Bibliotekat e Universitetit të Kolorados
Boulder

EDHE DISA KRITIKA, KOMENTE DHE VLERËSIME...
para botimit të këtij libri.
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• OCLC ContentsFirst <http://www.oclc.org/services/databases/> ...........*
• PASCAL <http://www.inist.fr> ....................................................1999
• Periodica Islamica ........................................................................1994
• Referativnyi Zhurnal (Abstracts Journal of the All-Russion Institute

of Scientific and Technical Information-in Russion) ...................1992
• SwetsNet <www.swetsnet.com> ..................................................2001
* Së shpejti do të gjendet data e saktë e fillimit

Shënime të veçanta bibliografike lidhur me numra specialë të revis-
tave (separateve), si dhe të shërbimeve indekse dhe abstrakte:

• Shërbimet indekse/abstrakte, në këtë listë, do ta mbulojnë po ashtu
materialin në çdo “separat”, i cili botohet njëkohësisht me numrat
specialë të revistave tematike të Haworth-it ose DocuSerial.
Indekset/abstraktet mbulojnë, zakonisht, materiale në nivelin e
artikullit a të kapitullit.

• Qëllimi është që botimet monografike, të cilat botohen, njëkohësisht
t’u ofrohen atyre që nuk dëshirojnë t’i abonojnë, ose edhe bib-
liotekave që dëshirojnë ta blejnë një kopje të dytë, për t’ia shtuar
koleksionit të tyre qarkullues.

• Raporte për planin e miratuar të botimeve monografike i janë dër-
guar të gjithë shitësve me shumicë dhe mbledhësve të tyre. Revista
burimore është vënë në listë, si “seri”, për të shërbyer si paran-
daluese për blerjen e kopjeve të shumta të saj, në po të njëjtën
mënyrë, siç veprohet edhe me librat që botohen në seri. 

• Për t’i lehtësuar shërbimet për përdorues, inkurajohen të gjitha shër-
bimet indekse/abstrakte që ta bëjnë edhe indeksimin e njëkohë-
sishëm të shënimeve, që gjenden në fund të çdo faqeje të parë, të
secilit artikull a kapitull.

• Kjo ka për qëllim që t’i ndihmojë përdoruesit e bibliotekave me
çfarëdo mjeti referal (pa marrë parasysh se a është në formë të shty-
pur, elektronike, në Internet a në CD-ROM), që këtë monografi ta
vendosë aty ku duhet, po qe se ndonjë bibliotekë e ka blerë këtë ver-
sion, por nuk është e abonuar në revistën përkatëse. 

• Artikuj a kapituj të veçantë, në çdo botim të Haworth-it, janë po
ashtu në dispozicion përmes shërbimit të shpërndarjes së doku-
menteve të Haworth-it (HDDS). 

Shërbimet indekse e abstrakte dhe
mbulimi i faqeve të Internetit

Kjo pjesë ju ofron një listë të shërbimeve kryesore të indekseve dhe
të abstrakteve, që do të thotë se secili shërbim ka filluar ta mbulojë
botimin e dhënë gjatë periudhës së shënuar në anën e djathtë. Shumica
e faqeve të Internetit, që janë dhënë më poshtë, janë shprehur të gat-
shme se do t’i postojnë, do t’i shpërndajnë, do t’i mbledhin, do t’i
arkivojnë, do t’i citojnë ose edhe do ta njoftojnë përdoruesin e tyre me
përmbajtjen themelore hulumtuese të punimeve të caktuara. (Kjo listë
është përgatitur në datën e njëjtë me atë të të drejtës autoriale të këtij
botimi). 

Mbulimi i Internetit nga shërbimet abstrakte dhe indekse.............Viti në
të cilin ka filluar të mbulohet

• CNPIEC Reference Guide: Chinese National Directory of Foreign
Periodicals ....................................................................................1995

• Current Cites [Digital Libraries] [Electronic Publishing] [Multimedia
& Hypermedia] [Networks & Networking] [General] ...................2000

• FRANCIS. INIST/CNRS <www.inist.fr>....................................1999
• IBZ International Bibliotraphy of Periodical Literature

<www.saur.de>..............................................................................1995
• Index Guide to College Journals (core list compiled by integrating

48 indexes fequently used to support undergraduate programs in
small to medium sized libraries)..................................................1999

• Index to Periodical Articles Related to Law ...............................1989
• Information Science Abstract <www.infotoday.com>.................1992
• Informed Librarian, The <www.infosourcespub.com>..............1993
• INSPEC <www.iee.org.uk/publish/> ..........................................1983
• Journal of Academic Librarianship: Guide to Professional

Literature, The...................................................................1997
• Konyvtari Figyelo (Library Review) ...........................................1995
• Library & Information Science Abstracts (LISA) <www.csa.com>............1989
• Library & Information Science Annual (LISCA) <www.lu.com> ........1998
• Library Literature & Information Science ...................................1989
• OCLC ArticleFirst <http://www.oclc.org/services/databases/>........ *
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PAK FJALË PËR REDAKTORËT BOTUES

Dr. Sheila S. Intner është profesoreshë në Shkollën për Studime
Pasuniversitare të Shkencave të Bibliotekarisë dhe të Informacionit në
Kolegjin Simmons, si dhe drejtoreshë e GSLIS-it në Kolegjin “Mount
Holyoke”. Dr. Intner jep mësim në fushën e katalogimit dhe të zhvillimit
të koleksioneve, në lëminë e të shkruarit profesional dhe në çështjet
themelore të riparimit të materialeve bibliotekare, si dhe bën hulumtime
në fushën e katalogimit dhe të zhvillimit të koleksioneve dhe jep udhëz-
ime bibliografike. Është fituese e shpërblimit të kataloguesve
audiovizualë në Internet për vitin 1989, fituese e shpërblimit “Brubaker”
më 1992, dhe më 1997 fituese e shpërblimit “Margaret Mann” për kon-
tribut të çmueshëm në fushën e katalogimit dhe të klasifikimit. Ka botuar
16 libra, përfshirë Katalogimin Standard për Shkolla dhe Biblioteka
Publike (Standard Cataloging for School & Public Libraries), libër ky që
është duke u botuar për herë të tretë, si dhe është autore e shumë artiku-
jve dhe kapitujve të ndryshëm nëpër libra të ndryshëm. E redakton serinë
monografike Kufijtë e qasjes në materialet bibliotekare (Frontiers of
Access to Library Materials), botim i organizatës ALA, dhe shkruan në
revistën “Dollar and Sense” për çështje teknike, e cila del dy herë në
muaj. Kohëve të fundit, ajo ka botuar një punim për ndikimin e Internetit
në zhvillimin e koleksioneve. Ka mbajtur ligjërata të ndryshme në Japoni,
Kinë, Dallas dhe San Diego. Dr. Intner është zgjedhur kryetare e kata-
loguesve audiovizualë në Internet, kryetare e Seksionit të Katalogimit dhe
të Klasifikimit në Divizionin e Shërbimeve Teknike dhe të Burimeve të
ALA-s, kryetare e Shoqatës për Shërbimet Bibliotekare të Koleksioneve
dhe të Shërbimeve Teknike, si dhe këshilltare e Shoqatës së Bibliotekave
Amerikane. Ka punuar një vit në Izrael, si profesoreshë e Fondacionit
“Fulbright”. Së fundi, Dr. Intner është emëruar specialiste e lartë nga
Fondacioni “Fulbright”. 

Mr. Sally C. Tseng është drejtoreshë ekzekutive në Shoqatën e
Bibliotekarëve Amerikano-Kinez. Ka qenë shefe e Katalogimit të
Botimeve Serike në bibliotekat Linkoln të Universitetit Nebraska, prej vitit
1968 deri më 1981, si dhe shefe e Katalogimit të Botimeve Serike dhe bib-
liotekare e lartë në Universitetin e Kalifornisë në bibliotekat Irvine, prej



H Y R J E

Sheila S. Intner
Sally C. Tseng

Mary Lynette Larsgaard

Ishte një kohë, që meritonte të përshëndetej për procesin e shpejtë të
botimit të punimeve të konferencave shkencore, të seminareve dhe të
punimeve të instituteve të ndryshme. Pothuaj, gjithçka ishte automatike,
pasi që studiuesit e dinin se punimet që shpaloseshin, nëpër ngjarje të cak-
tuara, nga vetë autorët e punimit, shpesh ishin mundësitë e para për t’i
publikuar rezultatet e hulumtimeve të tyre të rëndësishme. Dhe, për arsye
se procesi i botimit të monografive filloi të ngadalësohej, gjithnjë e më
shumë. Ndoshta, rezultatet nuk do të arrinin te lexuesit, me vite të tëra,
sikur të mos botoheshin punimet e ligjëruara nëpër konferenca. Pa marrë
parasysh numrin e të pranishmëve në një konferencë, shumë të tjerë, të
interesuar, ose nuk do të mund të merrnin pjesë, për arsye të ndryshme,
ose, po qe se do të merrnin pjesë nuk do të mund t’i dëgjonin të gjitha
ligjëratat. Pa i pasur në duar botimet, përshtypjet e para, të fituara gjatë
ligjëratës, do të mbeteshin nën hije, pa mundur lexuesi t’i lexojë ato, sa
herë që të dëshirojë, dhe pastaj ta krijojë vizionin e tij për to. Kështu që,
punimet e botuara i kënaqnin nevojat e kolegëve, të cilët nuk kishin
mundur të merrnin pjesë në seminare a punime shkencore. I kënaqnin
nevojat e atyre që kishin marrë pjesë, mirëpo nuk kishin mundur t’i dëgjo-
jnë të gjitha ligjëratat, si dhe nevojat e atyre që i kishin dëgjuar ligjëratat,
por që dëshironin që përsëri t’ua hedhnin një sy kritik dhe ta shfletonin

vitit 1981 deri më 2002. Sally Tseng është një ligjëruese e kërkuar, pastaj
trajnuese, autore, përpiluese dhe redaktore e shumë librave, punimeve dhe
artikujve. Zhvillon veprimtarinë e saj në çëshjet që kanë të bëjnë me
Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit (AACR2), me automatizimin e
bibliotekave, me katalogimin, me organizimin bibliografik, me CD-ROM-
e, me digjitalizim, me burimet elektronike dhe të atyre në Internet, me
metadata, me rregullat standarde të botimeve serike dhe me zbatimin e
teknologjive të përparuara në bibliotekari. Angazhohet, për së tepërmi, në
organizimin profesional dhe ka dhënë kontribut të rëndësishëm në lëminë
e bibliotekarisë. Ka marrë shumë shpërblime, përfshirë shpërblimin për
shërbime të veçanta të CALA-s, grantin për hulumtime në Universitetin e
Kalifornisë, si dhe shpërblimin e parë presidencial të ALCTS-së për kon-
tribut në profesionin e bibliotekarisë dhe të informacionit. 

Mr. Mary Lynette Larsgaard është ndihmësshefe e Laboratorit të
Hartave dhe të Fotografive në Bibliotekën Davidson në Universitetin e
Kalifornisë në Santa Barbara. Laboratori i Hartave dhe i Fotografive në
Universitetin e Kalifornisë ka një koleksion prej afro 4.5 milionë njësish
dhe është biblioteka më e madhe universitare e çdolloj biblioteke në
Amerikën Veriore. Mary Larsgaard është autore e shumë artikujve në
revista dhe në libra, përfshirë Hartat dhe materialet e tjera hartografike:
katalogimi, klasifikimi dhe kontrolli bibliografik (Maps and Related
Cartographic Materials: Cataloging, classification, and Bibliographic
Control, botuar nga “Haworth Press”, Inc) dhe autore e tri botimeve të
Bibliotekarisë dhe hartave: njohuri themelore (Map Librarianship: an
Introduction, botuar nga Libraries Unlimited). Fusha e veçantë e studim-
it të saj është krijimi i të dhënave për katalogun dhe mbledhja e kujdesi
për hartat gjeologjike dhe topografike të kohëve të fundit, si dhe të atyre
të shekullit XX. Mbetet, gjithnjë, aktive në tryezën e rrubullakët në disku-
timet për harta dhe çështje gjeografike të Shoqatës së Bibliotekave të
Amerikës (ALA), pastaj në Shoqatën Perëndimore të Bibliotekave, të cilat
merren me mbledhjen e hartave, si dhe në Komisionin Anglo-Amerikan
të Katalogimit për Materialet Hartografike. Ka qenë bashkëkryetare me
Sally C. Tseng në Komisionin Drejtues të Konferencës së ALCTS-së për
krijimin e metadatave të Internetit dhe të instituteve rajonale në AACR2
dhe metadata. Në vitin 2000 u promovua bibliotekare e shkallës së V-të,
gradë kjo që u jepet vetëm bibliotekarëve, të cilët kanë dëshmuar
shkathtësi të nivelit të lartë dhe të cilët njihen ndërkombëtarisht për
autoritetin e tyre në shkencat e bibliotekarisë. 

[Indeksi i përbashkët i katalogimit i Shtëpisë Botuese “Haworth”]: “Introduction.” Intner, Sheila S., Sally C. Tseng,
and Mary Lynette Larsgaard. I botuar në të njëjtën kohë në Cataloging & Classification Quarterly (The Haworth
Information Press, botim i Haworth Press, Inc.) Vol. 36, No. 3/4, 2003, pp. 1-4; dhe: Electronic Cataloging: AACR2 and
Metadata for Serials and Monographs (ed: Sheila S. Intner, Sally C. Tseng, and Mary Lynette Larsgaard) The Haworth
Information Press, botim i Haworth Press, Inc., 2003, pp. 1-4. Kopje të këtij artikulli mund të porositni, me një çmim të
caktuar, nga Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth Press” [1-800-Howorth, 9:00 a.m. -
5:00 p.m. (EST). Adresa elektronike: docdelivery@howorthpress.com]. 

http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J104
© 2003 by The Haworth Press, Inc. All rights reserved

10.1300/J104v36n03_01



së dhe asaj të Instituteve Rajonale nuk ishte e njëjtë, megjithëse disa prej
ligjëruesve ishin të ftuar në të dy konferencat dhe ata morën pjesë në të
dyjat; E dyta, ligjëruesve në Konferencën e vitit 2000 u ishte ndarë një
kohë prej pesëmbëdhjetë deri njëzet minutash për t’i paraqitur punimet e
tyre, ndërsa ligjëruesit e Konferencës së Instituteve Rajonale më 2001-
2002 kishin për detyrë që të shpalosnin informacione të plota gjatë afro
nëntëdhjetë minutave. Kjo bëri që të përpiqeshin t’i pasuronin punimet e
tyre me informacione, nga më të rejat, jo vetëm ligjëruesit e përgjegjshëm,
por edhe ata ligjërues që kishin aso temash, që nuk kishin pësuar
ndryshime aq të mëdha. Kështu, brenda dy konferencave t’i plotësonin
dhe t’i pasuronin punimet e tyre me qëllim që t’i përshtateshin këtij orari. 

Gjashtë ligjërues, punimet e të cilëve ishin të përfshira në monografinë
Katalogimi i Internetit, janë përfshirë edhe në këtë botim me materiale të
përpunuara. Ata janë: Murtha Baca, Michael Gorman, Jean Hirons, Sheila
S. Intner, Regina Romano Reynolds dhe Brian E. C. Schottlaender.
Gjashtë ligjëruesit e tjerë, të cilët janë të përfshirë në këtë botim, sjellin
materiale krejtësisht të reja. Ata janë: Grace Agnew, Ann Huthwaite, Erik
Jul, Yuan-liang Ma, Wei Liu dhe Barbara B. Tillett. Yuan-liang Ma dhe
Wei Liu ishin bashkautore dhe ligjëruese të një punimi të vetëm. Kështu
që, në këtë vëllim pesë punime botohen për herë të parë. 

Sa i përket përgatitjes së ligjëratave për botim, ne përdorëm një
strategji, ku kërkuam prej kolegëve tanë, të merrnin shënime gjatë
ligjëratave dhe ta përgatitnin draftin e parë për botim, të atyre punimeve.
Në vijim po i përmendim kolegët tanë, të cilët punuan me zell dhe mba-
jtën shënime gjatë ligjëratave: David C. Van Hoy (për Jean Hirons),
Steven Miller (për Ann Huthwaite), Birdie McLennon (për Regina
Romano Reynolds) dhe Larry Heiman (për Brian E. C. Schottlaender). Në
këtë mënyrë, këta katër ligjërues nuk kishin nevojë që t’i përpunonin sër-
ish punimet e tyre, e që do të rezultonte sadopak në ndryshimin e përm-
bajtjes së informacioneve nga ligjëratat e mëparshme. Ligjëruesit dhe
kolegët tanë, të cilët morën shënime gjatë ligjëratave, punuan së bashku
që punimet e tyre t’i pasqyrojnë, jo vetëm me fjalët e dëgjuara nga të pran-
ishmit, por edhe qëllimin e ligjëruesve. 

Punën tonë e kemi ndarë në tri pjesë: 
Pjesa e parë fillon me dy punime hyrëse: Michael Gorman me temën

“Katalogimi në epokën elektronike” dhe Brian E. C. Schottlaender me
punimin “Pse metadata? Pse unë? Pse tani?”

Këto punime e mbulojnë, gjerësisht, tërë këtë temë në fushën e bib-

përmbajtjen e tyre. 
Sot, kohët kanë ndryshuar. Botimi automatik i punimeve të rëndë-

sishme nëpër ngjarjet e ndryshme shkencore nuk bëhet në mënyrë
automatike, siç bëhej më herët. E kjo, për një gjë, konferencat e shumta,
nga të gjitha fushat, e vështirësojnë punën e botuesve që të mund t’i boto-
jnë të gjitha materialet, e veçanërisht nëse ato janë në interes të një grupi
të vogël lexuesish. Sa më i vogël që të jetë numri i lexuesve aq më pak ka
gjasa që të grumbullohen para për botimin e atyre punimeve. Po qe se një
botues nuk mund t’i mbulojë shpenzimet dhe nuk mund të krijojë profit,
kjo thjesht do të thotë të bësh biznes jo të mirë për të. Po ashtu, edhe për
një gjë tjetër, lexuesit bombardohen me materiale, përherë e më të shum-
ta, në fushën e tyre të interesit, duke bërë që edhe lexuesi më i përkushtu-
ar të pikëllohet nga koha, tepër e shkurtër, për t’i lexuar të gjitha ato.
Kështu që, lexuesit ngurrojnë të kërkojnë botime të reja nga botuesit. 

Duke marrë parasysh këtë gjendje, ne redaktorët ishim të nderuar kur
redaktorja e revistës tremujorëshe Katalogimi dhe klasifikimi (Cataloging
& Classification Quarterly), Ruth Carter, na kërkoi që t’i përgatitnim për
botim punimet e Shoqatës për Shërbime Teknike dhe të Koleksioneve të
Instituteve Rajonale mbi Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit dhe
të metadatave, botimi i dytë, versioni i redaktuar 2002, të mbajtura më
2001-2002. Kjo lëmi paraqitte një interes të madh për lexuesit, mirëpo
nuk mungonte as përkushtimi i Shtëpisë Botuese “Haworth Press” që të
sillte para lexuesve materiale të rëndësishme shkencore. 

Iu qasëm kësaj detyre me një shqetësim mjaft të madh, për arsye se e
dinim se botime të tjera, veçse i kishin mbuluar prezantimet e disa
ekspertëve, që kishin ligjëruar në këtë konferencë dhe nuk donim t’i
dyfishonim punimet e tyre. Po ashtu, edhe disa prej ligjëruesve i kishin
mbajtur ligjëratat e tyre vetëm prej disa shënimeve të shkurtra, e jo prej
teksteve të plota, që do ta pasqyronin komplet ligjëratën e tyre. Ne, iu
qasëm të dy këtyre çështjeve, veç e veç, dhe shpresojmë që ky botim do
t’i kënaqë nevojat e lexuesve.

Sa i përket dyfishimit të materialeve, me botimet e mëhershme - më së
shumti me monografinë e shkëlqyer të Shtëpisë Botuese “Scarecrow
Press”, Katalogimi i Internetit, punime të mbështetura në Konferencën e
ALCTS-së për metadatat dhe Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit,
botimi i dytë, mbajtur në Çikago në korrik të vitit 2000, botuar nga Wayne
Jones, Judith Ahronheim dhe Josphine Crawford - na ndihmoi zgjedhja që
bëmë në dy mënyra: E para, lista e ligjëruesve të Konferencës së ALCTS-
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plotë. Ne i kërkojmë falje paraprake lexuesve të këtij libri, si dhe
autorëve, puna e të cilëve do të mund të ndikohej për shkak të gabimeve
tona. Ne, po ashtu, dëshirojmë të shprehim falënderimin tonë për punën e
palodhshme të Charles Wilt, Julie Reese dhe shumë anëtarëve të tjerë të
personelit të ALCTS-së, pa të cilët Konferenca e Instituteve Rajonale nuk
do të kishte ndodhur dhe ky libër nuk do të kishte marrë formën për-
fundimtare. 

liotekarisë dhe të metadatave - pse metadatat duhet t’iu interesojnë bib-
liotekarëve, çfarë roli mund të luajnë metadatat në shërbimet bibliotekare
në raport me individët dhe çfarë kontributi mund të japin bibliotekarët për
zhvillimin e sistemit të metadatave dhe të zbatimit të tyre në biblioteka?

Pjesa e dytë vazhdon me katër punime, të përqendruara në mënyrën se
si bibliotekat mund t’i vënë në përdorim metadatat: Punimi i Grace
Agnew “Zhvillimi i një strategjie të metadatave”; i Murtha Baca “Çësht-
je praktike në zbatimin e skemave të metadatave dhe fjalorët e kontrollu-
ar për informacionet e trashëgimisë kulturore”; i Yuan-liang Ma dhe Wei
Liu “Burimet digjitale dhe zbatimi i metadatave në bibliotekën e
Shanghait”; dhe punimi i Sheila S. Intner “Përpjekjet drejt nxjerrjes së
informacionit”. Tri punimet e para japin shpjegime të përgjithshme për
sistemet e metadatave dhe parimet e qeverisjes së tyre, dhe i përshkruajnë
disa projekte të veçanta përmes të cilave metadatat janë zbatuar në prak-
tikë. Punimi i katërt i largohet praktikave standarde në përdorim dhe
parashton pyetjen nëse formatet jostandarde që shërbejnë për qasje në
burimet elektronike do të mund të ishin më produktive për përdoruesit e
bibliotekave gjatë kërkimit të tyre. 

Të pesë punimet, në pjesën e tretë, mbulojnë tema edhe më të ngushta
dhe përfshijnë: “AACR2 dhe standardet e tjera të metadatave” nga Ann
Huthwaite; “AACR2 dhe metadatat: mundësitë e bibliotekave në rrjetin
global semantik të Internetit” nga Barbara B. Tillett; “Botimet serike” nga
Jean Hirons; “MARC dhe gjuhët koduese” nga Eric Jul; dhe “Numri i
ISSN-së” nga Regina Romano Reynolds. Ky grup punimesh merret me
biblioteka të veçanta dhe/ose me standardet e metadatave, elementet bren-
da standardeve dhe politikat në fuqi në Bibliotekën e Kongresit. Lexuesit
duhet të jenë të vetëdijshëm se ashtu si koha që nuk pret për askënd, disa
prej informacioneve, të diskutuara në këto punime, si “të reja”ose si “jo të
vëna në zbatim” mund të mos jenë më të reja, ose mund të jenë realizuar,
përderisa ky libër ka qenë në botim. Gjersa autorët kanë pasur të drejtë
duke i shpalosur këto informacione në atë kohë, ne i kemi shtuar këto
vërejtje me qëllim që askush të mos keqkuptohet. 

Qëllimi i këtij libri është ta shpjegojë, ta përshkruajë dhe ta ilustrojë
krijimin e një bote të re për bibliotekat me zbatimin e metadatave. Kjo
është një botë shumë komplekse dhe dinamike, ku gjërat ndryshojnë në
mënyrë të vazhdueshme dhe asgjë nuk qëndron statike. Si redaktorë, jemi
përpjekur për t’i paraqitur punimet sa më qartë dhe më saktë. Po qe se
është bërë ndonjë gabim në këtë botim, atëherë ne mbajmë përgjegjësi të
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KATALOGIMI NË EPOKËN ELEKTRONIKE

Michael Groman

PËRMBLEDHJE. Shpjegon arritjet në kontrollin bibliografik në tri vitet e
fundit, si dhe përpjekjet që janë bërë në drejtim të Kontrollit Universal
Bibliografik. Shtjellon ndikimin e qëllimshëm dhe të paqëllimshëm të tri stan-
dardeve - formatit MARC (lexo: MARK), ISBD-së dhe AACR-së. Analizon llo-
jet e burimeve në Internet dhe nevojën e organizimit të tyre, si dhe ngjashmëritë
e dallimet e tyre me materialet tradicionale, për të cilat kanë njohuri bibliotekarët.
Sugjeron strategji për zgjidhjen e problemeve që në dukje duken të
pazgjidhshme, sa i përket katalogimit të Internetit, dhe parasheh zhvillimin e
metadatave. [Kopje të këtij artikulli mund të porositni, me një çmim të caktuar,
nga Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth
Press”: 1-800-Howorth. Adresa elektronike: <docdelivery@howorthpress.com>
Faqja e Internetit: <http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth Press,
Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Standardet e kata-
logimit, MARC21, AACR2R, ISBD, Kontrolli Universal Bibliografik,
Katalogimi i Burimeve të Internetit, Standardet e metadatave

PJESA 1
ÇËSHTJE THEMELORE

Michael Gorman është dekan i shërbimeve bibliotekare, Universiteti Shtetëror i Kalifornisë-Fresno, 520 North Barton,
Fresno, CA 93740-8014 (Adresa elektronike: michael_gorman@csufresno.edu).

[Indeksi i përbashkët i katalogimit i Shtëpisë Botuese “Haworth”]: “Cataloguing in an Electronic Age”. Gorman,
Michael i botuar në të njëjtën kohë në Cataloging & Classification Quarterly (The Haworth Information Press, botim i
Haworth Press, Inc.) Vol. 36, No. 3/4, 2003, pp. 5-17; dhe: Electronic Cataloging: AACR2 and Metadata for Serials and
Monographs (ed: Sheila S. Intner, Sally C. Tseng, and Mary Lynette Larsgaard) The Haworth Information Press, botim i
“Haworth Press’, Inc., 2003, pp. 5-17. Kopje të këtij artikulli mund të siguroni, me një çmim të caktuar, nga Shërbimi i
shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth Press” [1-800-Howorth, 9:00 a.m. - 5:00 p.m. (EST). Adresa
elektronike: docdelivery@howorthpress.com]. 

http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J104
© 2003 by The Haworth Press, Inc. All rights reserved
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KONTROLLI UNIVERSAL BIBLIOGRAFIK

Kur për herë të parë, para tridhjetë vjetësh, u bë përparim1 në krijimin
e një modeli standard të Kontrollit Universal Bibliografik, bota bib-
liotekare vetëm sa kishte filluar t’i shihte mundësitë e bashkëpunimit në
zbatimin e standardeve ndërkombëtare dhe automatizimit të bibliotekave.
Standardet ndërkombëtare ishte në fazën fillestare (më afër një ideje sesa
një realiteti) dhe ideja që secila njësi të katalogohej njëherë në vendin e
origjinës - e pastaj ato të dhëna t’u jepen edhe vendeve të tjera - dukej një
gjë shumë e largët për t’u zbatuar në praktikë. Të dhënat shkëmbeheshin
ndërmjet bibliotekave (zakonisht ndërmjet bibliotekave kombëtare), por
në një mënyrë tepër të paleverdishme - të shtypura në letër - dhe meqë
bëheshin me rregulla e praktika të ndryshme të katalogimit ato pastaj kon-
vertoheshin me vështirësi të mëdha në katalogët e vendeve përkatëse.
Zgjidhja ishte ndërmjet përfshirjes së të dhënave ndërkombëtare, pa ndon-
jë ndryshim - gjë që e degradonte katalogimin me shpejtësi - ose kor-
rigjimin e tyre të tërësishëm (dhe shtypja e sërishme e skedave). Kjo gjë
do të kushtonte shumë më lirë dhe do të bëhej shumë më shpejt, po qe se
njësia do të katalogohej nga vetë biblioteka prej fillimit. 

Katalogu i Lexueshëm prej Makinës (Machine-Readable Cataloging
(MARC)) ishte në fazën fillestare, në kohën kur Kontrolli Universal
Bibliografik proklamohej si një zgjidhje ideale2, Standardet
Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik (ISBD) ishin ende në fazën e
përshkrimit3 dhe përkundër parimeve të Parisit4, rregullave të katalogimit
të vendeve të ndryshme u mungonte baza themelore e funksionimit dhe e
pikave të qasjes (si “kryetitujve”), si dhe mbështeteshin në praktika të
ndryshme të përshkrimit. Besoj se ishte nevoja (bibliotekat kombëtare dhe
hulumtuese, në mbarë botën, kishin nevojë për katalogim aktual dhe më
pak të kushtueshëm) dhe mënyra e bashkërendimit (automatizimi dhe
veçanërisht formati MARC) që na kanë sjellë më afër Kontrollit Universal
Bibliografik, sesa ëndrra e çdokujt për një gjë të tillë, tridhjetë vjet më
parë. 

Ideja për një bibliografi universale është po aq e vjetër sa vetë bibli-
ografia5. Ideja ekonomike e krijimit të kontrollit bibliografik me anë të
shkëmbimit të të dhënave të katalogimit ndërmjet bibliotekave (katalogi-
mi i përbashkët) apo blerja e të dhënave të katalogut për bibliotekat e tjera
(zakonisht për ato kombëtare) i takon diku mesit të shekullit XIX. Në të
vërtetë, bibliotekari amerikan, Charles Coffin Jewett, i përpiloi rregullat e

HYRJE

Ekziston një tregim i vjetër për një peshkatar, i cili po peshkonte në një
lum dhe të cilit na i paskëshin thënë se “ti nuk mund të peshkosh këtu!”,
e ai na u paska përgjigjur: “Por unë, veçse jam duke peshkuar”. Ky tregim
nuk është vetëm për ta ilustruar dallimin ndërmjet fjalëve “mund” dhe
“guxon”, që duhet t’i keni mësuar, që në prehër të nënës, por edhe për
prirjen e qenieve njerëzore për të mos kuptuar se ata janë duke bërë gjëra
të pamundura, derisa të tjerët t’ua tregojnë këtë. Gjëja e pamundur, të
cilën bibliotekarët janë duke e bërë, për një kohë të gjatë, është klasifiki-
mi - përmbledhja e dimensioneve të pakufishme të njohurive në klasat
prej 000-999 apo prej A - Z. Kush tjetër, përveç atij me krenari të lindur
prej natyre të kataloguesit, do të guxonte të vendoste një shifër në ato
dokumente komplekse dhe ta vendoste në vendin e duhur, që do të mbetej
aty përgjithmonë?! Tash kemi edhe një gjë të pamundur për të bërë dhe
duhet ta bëjmë atë, edhe pse e dimë që është e pamundur - mendim, që
mbase kurrë nuk do t’i shkonte ndërmend, të themi, Melvil Dewey-it! Kjo
gjë e re është të krijosh rregull në kaos, ta vësh vetëtimën në shishe, të
marrësh një dokument elektronik, të kahershëm nga Interneti dhe ta bësh
atë pjesë të një bote harmonike dhe të rregulltë - thënë shkurt, ta zbatosh
një lloj kontrolli bibliografik në Internetin e çrregulluar. Po qe se arrihet
kjo, ashtu siç mund të pretendojnë politikanët dhe futuristët, mendja
intelektuale do ta kapë botën e kibernetikës, por çfarë dobie kanë ato
materiale që janë në Internet, kur nuk mund t’i gjejmë edhe pas shumë
përpjekjesh? Nëse do ta kishim një botë të Internetit me atributet e një
biblioteke të madhe të organizuar, ashtu si duhet, si do ta dinim nëse kjo
botë do të mund të jetë rival i mundshëm me një bibliotekë botërore?

Ironia më e madhe, në gjendjen ku jemi tash, është se pothuaj kemi
arritur një përkryerje në kontrollin bibliografik të materialeve “tradi-
cionale” bibliotekare, në një kohë kur shfaqja e burimeve elektronike
është parë, nga disa, si kërcënim ndaj ekzistencës së shërbimeve bib-
liotekare - përfshirë këtu edhe kontrollin bibliografik. Para se ta shpjego-
jmë pyetjen e “katalogimit të Internetit dhe të faqeve të tij”, do të ishte e
nevojshme t’ua hidhnim një vështrim arritjeve të mëdha, që kanë ndodhur
në tri vitet e fundit. Duke marrë parasysh drejtimin se kah po shkojmë, do
të ishte e udhës të dinim se ku kemi qenë. 
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plot me probleme të paparashikueshme dhe se valët e shkaktuara nga një
guralec, i hedhur në një skaj të pellgut bibliografik, ndoshta do ta trazojë
gjithë botën bibliografike. 

Formati MARC, është formati prej cilit çdo standard tjetër është
një arritje e madhe historike. Praktikisht, ai ka qenë forca kryesore në
arritjen e standardizimit ndërkombëtar. Thënë shkurt, ai është motori që
ka bërë të mundur Kontrollin Universal Bibliografik. Udhëtimi, nga koha
kur janë prodhuar skedat në letër e deri sot, te shndërrimi i tyre në një flu-
tur të bukur, ka qenë mjaft i gjatë, por edhe i suksesshëm. Megjithatë,
është mirë të cekim se qëllimet fillestare, për të cilat është krijuar ky for-
mat (duke e ditur se ai është më tepër një format me shtrirje të gjerë, sesa
një mënyrë me anë të të cilit do të ruheshin dhe manipuloheshin informa-
cionet bibliografike) kanë krijuar pengesa, të cilat nuk na befasojnë aq
shumë, nëse ndalemi dhe e vrasim mendjen se kemi të bëjmë me stan-
darde, tashmë tridhjetëvjeçare.  

Struktura e formatit MARC është ajo e një skedeje, në një kohë
kur sistemet kompjuterike kërkojnë një qasje tjetër të organizimit të infor-
macioneve. Sido që të jetë, tash ekzistojnë dhjetra miliona të dhëna në
botë: MARC-u është pranuar dhe përdoret në mbarë botën; MARC-u
është baza e pothuaj të gjitha sistemeve të automatizuara bibliografike
(përfshirë edhe sistemet e prodhuara për qëllime komerciale); dhe, deri
më tash, asnjë sistem tjetër nuk është përkrahur më shumë se MARC-u.
Do të ishte e tepërt po të themi se MARC-u është thjesht një kornizë stan-
darde – d.m.th. është një mënyrë e ruajtjes dhe e krijimit të mundësisë që
të manipulohet me ato të dhëna, që janë formuluar në pajtim me standard-
et (kodet e katalogimit, e të tjera). Nuk do ta teproj po të shtoja se formati
MARC nuk mund të identifikohet si “katalogimi MARC”, ashtu siç
thuhet, shpesh, në shkrimet për metadatat dhe katalogimin e “thjeshtë-
suar”. Natyrisht se nuk ka diçka të tillë si “katalogimi MARC” – MARC
është mënyra në të cilën i kodojmë rezultatet e procesit të katalogimit dhe
ka pak, ose nuk ka fare ndikim në atë proces. 

Njëra prej dy dokumenteve të studiuara në Konferencën
Ndërkombëtare të Ekspertëve të Katalogimit (International Conference of
Cataloguing Experts) ishte dokumenti që ofronte një përshkrim krahasues
të agjencive të katalogimit nga mbarë bota. Dokumenti shpalosi ngjash-
mëri të mëdha të informacionit, të gjetur në përshkrime të tilla, si dhe
mënyrën e renditjes në të cilën ishte paraqitur ai informacion. Ekzistonin
ndryshime në përdorimin e shkurtesave, si dhe në çështjet e tjera stilistike

tij të katalogimit6, pikërisht një skemë që e propozoi ai, në bazë të së
cilës pastaj Instituti Smithonian do t’i përgatitte “titujt e veçantë
stereotip” do të përdoreshin në katalogët e bibliotekave amerikane. Ne
mund të shohim, në këto që u thanë më lart, dhe në shërbimin e
shkëlqyeshëm të skedave të Bibliotekës së Kongresit që e mundësuan kri-
jimin e Katalogut të përbashkët kombëtar, se nevojës dhe dëshirës për
funksionimin e kontrollit bibliografik i mungonte vetëm një teknologji e
përshtatshme. Tash e kemi të lehtë ta shohim trajekoren që e bëri të pash-
mangshëm krijimin e formatit MARC, pastaj krijimin e Standardeve
Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik (International Standards
Bibliographic Description (ISBD)), të AACR2-së, si dhe të mjeteve të
tjera të standardeve ndërkombëtare bibliografike, të cilat mund të themi
se janë më shumë rezultat i forcave historike sesa i ndonjë përpjekjeje të
përbashkët. 

HISTORIKU I STANDARDEVE

Qëllimet fillestare të krijimit të secilit nga tri standardet, që do t’i për-
mendim më poshtë, ishin paksa të ndryshme nga ndikimi përfundimtar që
patën në zhvillimin e standardeve ndërkombëtare. Formati MARC u kri-
jua fillimisht për ta lehtësuar krijimin e skedave të Bibliotekës së
Kongresit. Standardet Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik
(International Standard Bibliographic Description) janë zhvilluar nga
Standardet e përshkrimit bibliografik të hartuara nga një komision i
themeluar prej Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave Bibliotekare dhe
prej Konferencës Ndërkombëtare të Ekspertëve të Katalogimit7. Ndër të
tjera, standardet e përshkrimit bibliografik shiheshin si një mënyrë për
standardizimin e paraqitjes së të dhënave të një vepre të përshkruar, me
qëllim që ato të mund të futeshin në kompjuter dhe të shndërroheshin në
formatin MARC (në atë kohë kishte rëndësi stili dhe shenjat e pikësimit).
AACR2-ja ishte kulminacioni i një dekade përpjekjesh për të sjellë një
formë unike të praktikave të katalogimit në botën anglisht-folëse dhe
veçanërisht për t’i koordinuar praktikat përshkruese britanike dhe
amerikano-veriore të katalogimit. Secili prej këtyre tri standardeve kishin
një ndikim, shumë më të madh, sesa ajo që pritej prej të gjithëve, përjash-
tim këtu bëjnë vetëm largpamësit. Është e udhës të sjellim dhe të përkuj-
tojmë se si dhe pse u zhvilluan këto standarde. Ndoshta, për arsye se duhet
të kuptojmë se bota bibliografike (ashtu si vetë bota e vërtetë) është për-
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internazionale. [Rregullat e katalogimit, në botimin e tyre të dytë, janë
rregullat më të përdorura në botë (ato janë përkthyer në shumë gjuhë) dhe
de fakto ato janë rregullat e vetme që paraqesin një kod ndërkombëtar të
katalogimit.] 

Natyrisht, që, kjo gjendje është e pjesërishme, për shkak të mbi-
zotërimit të gjuhës angleze (në format e ndryshme) në botën moderne,
mirëpo edhe për shkak të faktit se AACR2-ja paraqet zbërthimin më të
hollësishëm të parimeve të rregullave të katalogimit për autorin / titullin,
të vendosura në parimet e Parisit dhe të mbështetura në analizën dhe
studimin e parë të këtij lloji nga Seymour Lubetzky9, si dhe për shkak të
zbatimit të Standardeve Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik për të
gjitha llojet e materialeve bibliotekare. 

Në këtë mënyrë kemi arritur në prag të Kontrollit Universal
Bibliografik për të gjitha materialet “tradicionale” (d.m.th. jo-elektronike)
me anë të një formati universal, të pranuar për shkëmbimin e të dhënave
bibliografike, me anë të një standardi, përgjithësisht të pranuar për
regjistrimin e informacioneve përshkruese, dhe me anë të një kodi të kat-
alogimit pothuajse universal, i cili ose është në përdorim, ose ka ndikim
të madh në kodet e katalogimit të shumicës së vendeve të botës. Pra, a ka
në parim ndonjë arsye se, pse nuk duhet t’i sjellim dokumentet dhe
burimet elektronike brenda kësaj arkitekture të kontrollit bibliografik?
Përgjigjja është “jo”. A ekzistojnë arsye praktike se, pse kjo detyrë është
e vështirë? Përgjigjja është “po”. 

INTEGRIMI I DOKUMETEVE ELEKTRONIKE

Atributet se si duhet të duket një bibliotekë e organizuar janë të njohu-
ra për ne. Ato janë organizata që ofrojnë informacion, janë të mirëfillta
dhe stabile. Ka prej tyre që pretendojnë që dokumentet elektronike dhe
faqet e Internetit (vendin ku grumbullohen dokumentet elektronike) të
dallojnë për nga lloji dhe dimensionet prej të gjitha formateve të tjera, që
i ka shfrytëzuar njeriu për të komunikuar dhe për ta ruajtur njohurinë
mendore gjatë shekujve. Po ta shikojmë këtë çështje më në thelb shohim
se ky është një mendim i pambështetur – në fund të fundit edhe në këtë
medium kemi të bëjmë me tekste, pamje, zëra dhe simbole – mirëpo ky
mendim gjen mbështetje në atë se dokumentet këtu humbin shumë shpe-
jt, pa lënë gjurmë, dhe se karakterizohen nga paqëndrueshmëria e tyre.
Këto karakteristika, për të cilat i vie keq secilit bibliotekar, janë rezultat i

(kryesisht për shkak të ndryshimeve gjuhësore), mirëpo në atë konferencë
u arrit që të vendosej për një kombinim të përshkrimeve që do ta formonin
bazën e asaj që quhej Standardi i Përshkrimit Bibliografik (Standard
Bibliographic Description), dhe që më vonë u njoh me emrin Standardet
Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik (International Standards of
Bibliographic Description (ISBD)). Fillimisht, ideja ishte që të arrihej një
harmonizim në kodet e katalogimit sa u përket atyre çështjeve që nuk
paraqitnin ndonjë problem gjatë përshkrimit të informacioneve.
Megjithatë, pas pak, kjo u zëvendësua me idenë se përdorimi universal i
shenjave të veçanta të pikësimit, që do t’i përcaktonin qartë zonat dhe ele-
mentet e standardeve të përshkrimit bibliografik, jo vetëm që do të ndih-
monin në kuptimin e të dhënave bibliografike, në gjuhë të ndryshme, por
do të mund të përdoreshin edhe në shndërrimin automatik të atyre të dhë-
nave në formatin MARC. Nuk është kurrfarë rastësie që zonat dhe ele-
mentet e standardeve ndërkombëtare të përshkrimit bibliografik përkojnë
saktësisht me fushat dhe nënfushat e formatit MARC. Pa dalë nga tema e
përpjekjeve, drejt krijimit të standardeve, duhet të theksojmë se si formati
MARC ashtu edhe Standardet Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik
(ISBD) u zhvilluan fillimisht për përshkrimin e librave, dhe krejt më vonë
u përgjithësuan në standarde për të gjitha materialet bibliotekare. 

Botimi i dytë i Rregullave Anglo-Amerikane të Katalogimit (Anglo-
American Cataloguing Rules (AACR2)) është krejt diçka tjetër. Në atë kohë
ishte politikisht e përshtatshme që ky botim i ri të identifikohej si një kor-
rigjim i botimit të mëparshëm të Rregullave Anglo-Amerikane të
Katalogimit (1986), mirëpo AACR2-ja ndryshon krejtësisht nga
pararendësi i tij, në disa aspekte të rëndësishme. Për shembull, do të
mjaftonte po ta theksojmë faktin se AACR2-ja është tekst unikat (e jo si
pararendësi i tij, i cili qe shkruar edhe në versionin amerikano-verior edhe
në atë britanik), pastaj është punimi më i kompletuar, i dalë nga Standardet
Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik për materialet e të gjitha llojeve
deri më tani, dhe paraqet triumfin e parimeve të Lubetzkian-it, të cilat
AACR-ja e parë nuk i kishte. AACR2-ja me shpejtësi i tejkaloi, madje edhe
arritjet historike të të qenit një kod unik i katalogimit në gjuhën angleze, për
t’u bërë pastaj kodi më i përafërt botëror që kemi. Në hyrjen e përkthimit në
italisht të AACR28 mund t’i gjejmë këto komente për këtë botim: 

Le Regole di catalogazione, nella loro seconda edizione, sono il codice
piú diffuso nel mondo (sono state pubblicate in gran numero di lingue
diverse) e l’unico che-di fatto-svolga le funzioni di codice catalografico
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elektronike që gjenden në Internet;  
3. Faqet komerciale dhe pornografitë. Njerëzit, me dëshirën për të shi-

tur diçka, kanë zënë vend nëpër faqe të ndryshme të Internetit. Duke u
nisur nga rrobaqepësit që bëjnë shitje në formë elektronike për çështje
biznesi e deri te pornografët. Të gjithë e ndjekin ëndrrën e madhe të kap-
italistit amerikan, duke e ditur se jo vetëm që mund të kenë, në çdo minut
ndonjë klient, por edhe se ai ose ajo do të kalojë një kohë të gjatë në
Internet; 

4. Revistat elekronike. Natyrisht, që shumica e revistave elektronike
mbështeten në frytet e një industrie të shtypur. Parashikimet në dekadën e
fundit parashihnin një zëvendësim të formatit të shtypur me revistat elek-
tronike, por deri më tani askush nuk e ka zhvilluar një model ekonomik
për t’u përgatitur për një ndryshim kaq të madh, dhe se, tani për tani,
ekziston, veçse një numër mikroskopik i revistave të vlefshme komerciale
elektronike. Problemi është se koncepti i revistës (botime serike me
artikuj të ndryshëm, të cilët parapaguhen – pa marrë parasysh se a lexo-
hen apo jo) duket i pazbatueshëm në epokën elektronike. Shumë prob-
leme të të përshtaturit me teknologjinë janë shkaktuar nga automatizimi i
procedurave dhe i burimeve pa e analizuar mirë këtë çështje si tërësi. Në
epokën e komunikimit elektronik, pse të mos sigurohen shërbime që do ta
shpërndanin artikullin sipas kërkesës së caktuar dhe të ngarkohet me
pagesë vetëm ai, që e lexon atë artikull? Në një botë të tillë “revista” nuk
do të ekzistonte më, dhe se bibliotekat do të katalogonin në atë nivel siç e
ka theksuar S. R. Ranganathan “mikro-mendimi” – nivel, që ua kemi lënë
gjithmonë shërbimeve indekse dhe abstrakte;

5. Arkivat e digjitalizuara (tekstuale, zanore dhe vizuale). Njëra prej
arritjeve më të rëndësishme dhe më të vlefshme në epokën elektronike
është mënyra e krijimit të arkivave, që janë vënë në dispozicion për një
audiencë të gjerë globale. Gjer më tani, në arkiva (që, sipas definicionit
janë unike) kanë pasur qasje vetëm studiuesit, të cilët kanë pasur kohë dhe
mjete për të udhëtuar për në destinimin ku gjendej arkivi. Ta marrim një
shembull të njohur: Projekti i kujtesës amerikane i Bibliotekës së
Kongresit10, i cili është një arkiv i madh i pamfleteve dhe i teksteve të
tjera, i njësive grafike, i filmave, i  regjistrimeve zanore, i hartave etj., po
i shfrytëzon të mirat e digjitalizimit dhe të Internetit, për t’i mundësuar
botës qasje në pasuritë e papërshkrueshme të koleksioneve arkivore të
kësaj biblioteke. Edhe institucione të tjera kanë krijuar arkiva të tyre në
Internet, të tilla si: të monedhave, të pullave postale, të posterave, të

historisë së komunikimit njerëzor – secili format i ri gjeneron më shumë
dokumente sesa pararendësi i tij, ndërsa veçohet për më pak qëndruesh-
mëri në krahasim me të parin. Po të dëshironim ta bënim një kopje të
gurëve që mbajnë tekste të gdhendura, atëherë kjo do të na merrte shumë
kohë, por ato mesazhe pastaj vazhdojnë të lexohen me shekuj të tërë.
Tash, sa hap e mbyll sytë, mund të dërgoni një mesazh nga Çikagoja në
Addis Ababa, por ai mesazh edhe mund të avullohet me po të njëjtën
shpejtësi. Shumica e dokumenteve elektronike janë mu si ato pjesëzat e
imta të materies që njihen vetëm për shkak se shkencëtarët mund ta përc-
jellin ekzistencën e tyre gjatë një mikro-milisekonde. A mund të themi se
ekziston ende një mesazh, që është dërguar me postë elektronike, por që
është fshirë pa u hapur fare?

Mua më duket se duhet të dimë më shumë, sesa deri më tani, për atë se
me çfarë kemi të bëjmë, e sidomos kur flasim për organizimin e doku-
menteve dhe faqeve të ndryshme në Internet. Këto mund të ndahen në
pesë lloje:

1. Materiale me interes të vogël. Bibliotekat kanë bërë përzgjedhje më
shumë, sesa mendohet, kur kemi të bëjmë me koleksionet e tyre. Tani nuk
po flas për përzgjedhjen e formateve (libra, zëra, video, etj.) por për për-
jashtimin e qëllimshëm apo të paqëllimshëm të mbledhjes së një numri të
madh të informacioneve. Shumë gjëra që i kemi injoruar më parë dhe nuk
i kemi mbledhur, tash shfaqen në Internet. Për ta demonstruar këtë, vetëm
bëni një kërkim në çfarëdo lëmie dhe hidhjani një shikim mijëra rezultat-
eve dhe do të vëreni një anologji të dukshme ndërmjet tyre. Faqet person-
ale të Internetit janë versioni elektronik i albumeve personale dhe ditareve
të shkruara – që janë me interes të madh për përpiluesin, por jo edhe aq të
rëndësishëm për të tjerët. Revistat e restoranteve? Komunikatat për shtyp
në formë digjitale? Buletinë të shoqatave? Planprograme? Reklama? E
kështu më radhë – mijëra materiale plot me gjëra jo shumë interesante. E
çfarë s’ka tjetër atje? 

2. Burime me prejardhje nga materialet e shtypura. Një pjesë e mirë e
Internetit përbëhet prej shumë dokumenteve dhe faqeve që kanë prejard-
hje nga industria e shtypur, dhe ekzistenca e tyre varet prej suksesit të asaj
industrie. Këto nuk paraqesin ndonjë problem të madh teknik. Në parim,
e dimë se si t’i katalogojmë botimet e ndryshme të teksteve dhe grafikave,
kështu që zgjerimi i kësaj dije në botën e Internetit nuk është ndonjë sfidë
e madhe intelektuale. Përveç kësaj, burimet elektronike me prejardhje nga
materialet e shtypura kanë një jetëgjatësi më të madhe sesa burimet e tjera

PJESA 1. ÇËSHTJE THEMELOREKatalogimi elektronik: AACR2 dhe metadatat për botimet serike dhe monografitë14 15



e dorëshkrimeve prej të cilave lindën tekstet e hershme të shtypura nuk
gjason me tërësinë e materialeve elektronike me të cilën po ballafaqohe-
mi tani. Ne jemi larg nga ajo botë tërheqëse e inovacioneve dhe
kreativitetit ashtu siç paraqitet prej atyre që shpresojnë të bëjnë para në
“epokën e informacionit.” Ajo se çfarë po shohim është një kthim prapa
kulturor e jo një progres kulturor. Problemi me kulturën e dorëshkrimeve
ishte se shumica e teksteve humbnin, të tjerat ndryshonin gjatë shtypjes së
kopjeve, shumicës u mungonin gjëra të atilla, si titulli dhe autorët, si dhe
që të gjithave u mungonin informacionet për botuesit dhe agjencitë
shpërndarëse. Sot, po qe se digjet një bibliotekë, deri në themel, ajo do të
shikohet si një tragjedi lokale, e po qe se digjej një bibliotekë me
dorëshkrime deri në themel, ajo shikohej si një katastrofë kulturore prej
së cilës nuk kishte shërim. Secili që ka provuar të katalogojë dokumentet
dhe faqet elektronike do t’ju tregojë se ato janë të pakapshme dhe se e
ndryshojnë formën e tyre. Atyre shpesh u mungon titulli dhe autorët,
mund ose ndoshta nuk do të ekzistojnë të nesërmen, u nënshtrohen
ndryshimeve të paparashikuara, dhe me të humbur njëherë ato mbeten të
humbura përherë. A duket kjo si diçka e njohur? Natyrisht, që ekziston një
dallim i madh ndërmjet epokës së dorëshkrimeve dhe epokës elektronike.
Dorëshkrimet para Gutenberg-ut ishin krijuar nga një elitë e arsimuar.
Ndërsa, secili që bën një kërkim, duke e përdorur një nga makinat
kërkuese të Internetit, të themi Alta Vistën, e kupton menjëherë se bota e
Internetit është e mbushur me mbeturina të punimeve të individëve, gjys-
më të shkolluar, injorantë dhe të çmendur.

Çfarë të bëjmë me këtë kthim prapa, me këtë katastrofë kërcënuese?
Ata që i ngrisin duart lart, për shkak të dëshpërimit, do të falen, por neve
bibliotekarëve na pëlqen të veprojmë dhe do ta kërkojmë përgjigjen për
këtë, pa marrë parasysh se çfarë do të ndodhë. Gjëja e parë që duhet bërë
është të dimë se çfarë dëshirojmë të organizojmë. Në Internet fare lehtë
mund ta bëjmë dallimin ndërmjet pornografive dhe gjyqit suprem. Ne
mund t’i dallojmë ndërmarrjet komerciale, të cilave nuk u nevojitet ndih-
ma jonë për t’i pasqyruar para konsumatorit të mundshëm. Ne, ndoshta
mund t’i dallojmë edhe ato materiale, të cilat nuk paraqesin ndonjë interes
(por kjo ndjenjë, që mund ta ketë bibliotekari për një material, mund të
paraqet një burim të paçmueshëm kulturor për dikë tjetër). Kjo na lë sër-
ish me tri klasë të gjera materialesh – burime me prejardhje nga materi-
alet e shtypura, arkivat digjitale dhe burimet e vërteta elektronike, ndosh-
ta me vlerë për përdoruesin e bibliotekave. Siç kam thënë edhe më parë,

dorëshkrimeve, të kopjeve të shtypura dhe të vizatimeve, të filmave të
vjetër, të regjistrimeve zanore, të fotografive, si dhe të çfarëdo materiali
tjetër që shërben për të komunikuar, përfshirë edhe artefaktet. Për një
kohë ka ekzistuar një ndarje e madhe ndërmjet katalogimit për biblioteka
dhe katalogimit për arkiva. E para përqendrohej në manifestimet individ-
uale të materialit, ndërsa tjetra është marrë kryesisht me krijimin e
mjeteve për gjetjen dhe mbledhjen e dokumenteve. Në këto njëzet e ca
vjet prej paraqitjes së AACR2-së ka pasur një ecje përpara për t’i sjellë
këto dy katalogime tradicionale më afër njëra tjetrës11. Edhe pse te dyja
mund të veprojnë përgjithmonë në nivele të ndryshme, nuk ka kurrfarë
arsye se pse praktikat e tyre të katalogimit të mos harmonizohen dhe
rezultatet e një harmonizimi të tillë të zbatohen në pjesë të ndryshme të
Projektit të kujtesës amerikane dhe të arkivave të tilla digjitale. 

Më poshtë kemi disa probleme themelore me të cilat ballafaqohemi kur
përpiqemi t’i organizojmë dokumentet elektronike, si dhe faqet e
Internetit (për ndryshim prej atyre me prejardhje nga industria e shtypit):

• ekzistojnë shumë prej tyre;
• shumë prej dokumenteve dhe faqeve të Internetit nuk kanë qenë kurrë

dhe nuk do të paraqesin ndonjë interes për bibliotekat dhe përdoruesit e
tyre;

• shumica e atyre dokumeteve elektronike janë vetëm për shfrytëzim të
përkohshëm, në nivel lokal, ose pa kurrfarë dobie;

• ne kemi pak ose nuk kemi fare garancion se një dokument i caktuar
elektronik është tamam ashtu siç duhet të jetë;

• ne kemi pak ose nuk kemi fare siguri se një dokument apo faqe e
intenetit do të mbajë formën e ngjashme kur të zhvendoset në një
lokacion tjetër, apo ndoshta ekzistenca e tij do të vihet në diskutim; 

• nuk kanë asgjë të përbashkët me nivelin e standardizimit të shën-
imeve dhe të parashtrimit të çështjeve që i gjejmë në libra dhe në
materiale të tjera të prekshme bibliotekare. 

SHENJAT E MËHERSHME HISTORIKE DHE OGURE

Duke mos qenë në asnjë aspekt unike, këto probleme gjasojnë, çuditër-
isht, me problemet që u paraqitën në fillim, kur u desh të bëhet katalogi-
mi i dorëshkrimeve dhe i teksteve të hershme në format të shtypur. Tërësia
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quajmë atë “metadata”, po qe se ndihemi më mirë me këtë, e e cila
do të plotësohej sipas standardeve bibliografike (ose të zbatohet
plotësisht ose të mos përdoret fare) nga kataloguesit dhe profesion-
istët;

• identifikojmë ato dhe të marrim një nënstrukturë të formatit MARC
dhe ta lëmë atë kornizë që të plotësohet nga kushdo;

• lëmë ato në ujrat e trazuara të Internetit që të gjenden ose edhe të mos
gjenden nga kërkuesi, atëherë kur t’i duhen.

Këto mundësi radhiten nga e shtrenjta dhe efektivja e deri te e lira dhe
jo-efektivja. Po ashtu, ekzistojnë mendime të tjera dhe klasifikime të
ndryshme sa i përket kësaj radhitjeje, por këto janë ato se çfarë kemi të
zgjedhim para nesh. Unë besoj se “metadatat”, ashtu siç i shohim tani, do
të zhvillohen drejt standardizimit të elementeve dhe përmbajtjes së infor-
macionit, dhe brenda një kohe të shkurtër nuk do të kenë fare dallim prej
katalogimit të vërtetë. Kjo, natyrisht vlen për ato burime që konsiderohen
“me vlerë”. Ndërsa, të tjerat do të vazhdojnë rrugën e tyre të shfrytëzim-
it, shpërfilljes ose të harresës, pa derdhur shumë lot për to. 

Para se të krijojmë çfarëdo kontrolli, na del përpara çështja e identi-
fikimit të materialeve “me vlerë”. Përsëri kemi zgjidhje. Së pari krijimi i
një plani të madh për zhvillimin e koleksioneve të Internetit dhe së dyti
krijimi i një rregulle themelore me të cilën bibliotekat dhe bibliotekarët,
si dhe grupet e bibliotekave, do t’i zgjedhnin dhe do t’i katalogonin doku-
mentet, burimet dhe faqet që do t’i konsideronin me vlerë. Po qe se ju
pëlqen nocioni i një “politike kombëtare të informacionit” patjetër se do
t’ju pëlqejë edhe kalimi i viteve në përpjekje për krijimin e një politike
kombëtare për koleksionet e Internetit. Kjo nuk është ajo që më pëlqen
mua. Qasja e dytë do të jetë një reprizë e historisë së bibliotekave.
Individët dhe bibliotekat e veçanta i kanë ndërtuar koleksionet e tyre gjatë
viteve të tëra të veprimtarisë së tyre. E krejt më vonë katalogu përmbled-
hës i bibliotekave i solli ato koleksione individuale brenda një sistemi
kombëtar. Dallimi, këtë herë, është se beneficionet e punës së bib-
liotekave individuale dhe grupeve të bibliotekave, në epokën e Internetit,
mund t’i vihen në dispozicion të gjithëve njëkohësisht. Le të lulëzojnë me
mijëra informacione në Internet dhe dalngadalë shënim pas shënimi,
koleksion pas koleksioni, burimet me vlerë në Internet do të organizohen
dhe do të vihen në dispozicion për shfrytëzim, sipas asaj që do të quhet
sistem kombëtar, i cili do të udhëhiqej prej standardeve të pranuara kom-
bëtarisht. 

burimet me prejardhje nga materialet e shtypura pa dyshim se mund t’i
bëjmë pjesë të botës së sitemit të kontrollit bibliografik duke i përdorur
lidhjet e adresave të tyre elektronike nga të dhënat ekzistuese, ose duke i
përshkruar ato sipas niveleve të ndryshme, si dhe në bazë të të dhënave të
plota duke i përdorur standardet ekzistuese.

Duke e eliminuar njërën pjesëz të informacionit elektronik, përsëri na
mbetet edhe një pjesë e madhe. Kjo pjesë përbëhet prej informacioneve
dhe studimeve me vlerë që gjenden vetëm në botën e Internetit e që nuk
mund të gjenden lehtë, në çdo kohë që të dëshirojmë, përmes kërkimit me
fjalë kyçe në ndonjë prej makinave kërkuese të Internetit. Kjo mënyrë e
kërkimit mendohet të jetë një ndër sistemet më të këqija për gjetjen e
informacionit. Ekziston diçka joshëse në metaforën “bëj surfing” (e
posaçërisht kur dikush mendon se të bësh surfing është diçka ngashën-
jyese, por pak a shumë përfundon po aty ku ke filluar, i dërrmuar plotë-
sisht), por si një qytetar nga Kalifornia, mendoj se metafora  tjetër “duke
e shoshitur arin” do t’i përshtatej më mirë kësaj mënyre të kërkimit. Por,
a jemi të nemur që ta kalojmë pjesën tjetër të jetës nëpër rrëkejt e ftohtë
të kërrusur, duke e shoshitur rërën e përzier me dhe, duke pritur që të
shfaqet një grimcë e vetme e arit që shkëlqen? Përgjigjja është... “ndosh-
ta”. 

METADATAT – MËNYRA E TRETË

Siç e shihni, deri këtu kam arritur pa e përmendur fjalën “metadata”.
Por, tash do ta thyej akullin. Ideja e metadatave është mënyra e tretë,
përafërsisht në gjysmë të katalogimit. Është i shtrenjtë por efikas. Për dal-
lim prej kërkimit me fjalë kyçe që është i lirë por jo efektiv. Disa besojnë
se e ardhmja i takon metadatave – kjo është e vështirë për t’u besuar, duke
pasur parasysh shembullin më të mirë të saj që njihet, Dublin Core, e që
është një nënstrukturë e formuluar gabimisht për të dhënat e formatit
MARC. Le t’i kthehemi përsëri pyetjes se, çfarë është ajo që duhet ta
bëjmë sa u përket burimeve të pastra dhe të vlefshme elektronike dhe të
cilat dëshirojmë t’i dallojmë nga pjesa tjetër e Internetit? Nga
këndëvështrimi im i kemi katër mundësi. Ne mund t’i:

• identifikojmë dhe katalogojmë ato sipas standardeve që i përdorim
për materialet e tjera;

• identifikojmë ato dhe të marrin një nënstrukturë të formatit MARC
(një kornizë standardesh dhe jo një standard përmbajtësor), dhe ta
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po këtë bibliotekë. Ka dhënë mësim në një shkollë të bibliotekarisë në
vendlindjen e tij në Britani, si dhe në Shtetet e Bashkuara. Krejt vonë, ka
dhënë mësim edhe në një kurs veror në Universitetin e Kalifornisë,
Berkeley, Shkolla e Shkencave të Bibliotekarisë dhe të Informacionit.

Është redaktori i parë i Rregullave Anglo-Amerikane të
Katalogimit, botimi i dytë (1978), si dhe bëri korrigjimin e kësaj vepre
(botimi i vitit 1988). Është autor i librit Përmbledhje e AACR2-së (The
Concise AACR2), botimi i tretë (1999); është redaktor i Shërbimeve
Teknike Sot dhe Nesër (Technical Services Today and Tomorrow), botimi
i dytë (1998); dhe redaktor i Konvergjencës (Convergence), punime të
Konferencës së Dytë të LITA-s dhe Kalifornia, që të dyja të botuara më
1991. Është bashkautor me Walt Crawfor i librit Bibliotekat në të
ardhmen: ëndrrat, çmenduritë dhe realiteti (Future Libraries: Dreams,
Madness, and Reality), libër që kishte fituar shpërblimin “Blackwell” më
1997. Ai e botoi Fuqia jonë e vetme (Our Singular Strength) më 1997.
Libri i tij i fundit Vlerat tona të qëndrueshme (Our Enduring Values) e
botuar nga ALA më 2000, fitoi shpërblimin “Highsmith” të ALA-s më
2001, si libri më i mirë në bibliotekari. Z. Gorman është autor i qindra
artikujve në revistat e ndryshme profesionale dhe shkencore. Ka dhënë
kontribut, duke shkruar kapituj në shumë libra të ndryshëm dhe është
autor ose redaktor i disa librave dhe i monografive të tjera. Ka ligjëruar
nëpër shumë konferenca të ndryshme në nivel ndërkombëtar, kombëtar
dhe shtetëror. 

Michael Gorman është anëtar i Shoqatës Britaneze të Bibliotekave. Për
meritat e arritura më 1979 është nderuar me shpërblimin “Margaret
Mann”, më 1992 ëshë nderuar me medaljen “Melvil Dewey”, më 1997
fitues i shpërblimit “Blackwell” dhe më 1999 është fitues i shpërblimit të
Shoqatës së Bibliotekave të Kalifornisë. 

PËRFUNDIM

E fundit dhe më e rëndësishmja është se, çfarë do të ishte qëllimi i tërë
kësaj, në qoftë se nuk ruhen burimet e identifikuara dhe të kataloguara?
Për këtë, unë do t’i hedhja sytë kah arkivat elektronike kombëtare, të cilat
do të mirëmbaheshin nga qeveritë dhe kompanitë private, për të siguruar
mbijetesën e pafundme të të dhënave elektronike, produkt i botës njerë-
zore. Çmimi dhe të qenit praktik, për skema të tilla, sadopak ma ngacmon
mendjen dhe e lëkund besimin tim. Natyrisht se mund t’i shmangemi
problemit dhe të shpresojmë se gjithçka do të bjerë në vendin e vetë, pas
krejt kësaj që jemi duke bërë tani. Si alternativë, ne mund t’i kthehemi
mënyrës së vetme të ruajtjes së materialeve të shumta të teksteve dhe të
pamjeve, që gjenden në Internet – t’i shtypim ato në letër pa acid. Po qe
se parapëlqeni të qeshni me këtë sugjerim, atëherë do t’ju këshilloja të
hulumtoni, për të parë koston finaciare dhe atë kulturore të alternativave
të tjera dhe pastaj të bëni një gjykim të drejtë.  

Metadata është një fjalë shushuritëse, e cila po e humb shushurimën e
saj, por problemet dhe çështjet e vërteta fshihen pas madhështisë dhe
dërdëllitjes së teknologjisë. Çfarë do të bëjmë që t’i identifikojmë dhe ta
krijojmë mundësinë e qasjes në informacionet e rëndësishme të botës
njerëzore, që gjenden vetëm në formë elektronike? Si do t’ia bëjmë me
paqëndrueshmërinë dhe zhdukjen e këtyre informacioneve? Si do t’i rua-
jmë këto burime që t’ua lëmë pasardhësve? Ne do t’u gjejmë përgjigje
këtyre pyetjeve vetëm nëse e vëmë në përdorim mençurinë dhe mendje-
hollësinë, nëse i respektojmë mësimet e historisë dhe nëse punojmë duke
pasur në mendje interesin e të gjithë përdoruesve tanë, të tanishëm dhe të
ardhshëm. 

SHËNIME PËR AUTORIN

Michael Gorman është dekan i shërbimeve bibliotekare në Bibliotekën
“Henry Madden” në Universitetin e Kalifornisë, Fresno. Prej vitit 1977 e
deri më 1998 ka punuar në bibliotekën e Universitetit të Illiniois-it drej-
tor i Shërbimeve Teknike, drejtor i Shërbimeve të Përgjithshme dhe si
zëvendësdrejtor. Prej vitit 1966 e deri më 1977 ishte shef i Katalogimit në
bibliografinë kombëtare britaneze, anëtar i Sekretariatit planifikues i
Bibliotekës së Britanisë dhe shef i Zyrës së Standardeve Bibliografike në
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PSE METADATA?
PSE UNË?
PSE TANI?

Biran E. C. Schottlaender 

PËRMBLEDHJE: Paraqet një hyrje të përgjithshme sa u përket meta-
datave dhe vë në pah se pse çështja e metadatave është në qendër të
diskutimeve, në lidhje me zhvillimin e shërbimeve bibliotekare, e
veçanërisht të shërbimeve të bibliotekave digjitale?  Dhe, pse
bashkësia e katalogimit është dhe duhet të jetë në qendër të disku-
timeve? [Kopje të këtij artikulli mund të sigurohen, për një shumë të
caktuar, nga Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë
Botuese “Haworth”: 1-800-HAWORTH. Adresa elektronike: <docde-
livery@haworthpress.com> Faqja e Internetit:
<http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth Press, Inc. Të
gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Standardet e meta-
datave, bashkësia e katalogimit, skemat koduese, standarde përmbajtësore

Në zyrën time punon një grua e re, e cila është përgjegjëse për mbajt-
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Punues është ky: Metadatat janë “të dhëna të koduara dhe me strukturë,
që i përshkruajnë karakteristikat e njësive që përmbajnë informacione për
të shërbyer si ndihmesë në identifikimin, gjetjen, vlerësimin dhe menax-
himin e njësive të përshkruara”3. Pa marrë parasysh se dikush i sheh
metadatat të kenë strukturë të të dhënave, të cilat i përshkruajnë karakter-
istikat e burimeve, ose mjegulla informacionesh kolaterale rreth një të
dhëne, prapë ekziston një marrëdhënie trashëguese ndërmjet metadatave
dhe informacioneve të objekteve që përshkruhen. 

Meqë kam thënë më herët, se, njëra prej karakteristikave të
natyrës së informacioneve, pjesë e të cilës jemi edhe vetë, është rritja e
vazhdueshme e burimeve, e konkluzioni për këtë është: metadata, meta-
data çdokund. Po ashtu, meqë kemi thënë më herët, se burimet në botën
digjitale të informacionit janë gjithnjë e më të specializuara, gjithnjë e më
të shpejta dhe gjithnjë e më komplekse, atëherë ndikimi i tyre te metadatat
do të thotë se ato duhet të jenë gjithnjë e më funksionale për t’iu
përgjegjur këtyre fenomeneve.   

Një fjalë që e dëgjojmë shumë në diskutimet për metadatat është
fjala “skema”. Po ashtu, edhe për këtë fjalë ekzistojnë shumë definicione.
Definicioni më me vlerë që kam hasur deri më tani është ai i Murtha
Baca-s në librin e saj Hyrje në metadata, i botuar për Institutin e
Hulumtimeve Getty. Ajo e shpjegon skemën mjaft mirë si “një grup rreg-
ullash për kodimin e informacioneve që i mbështesin grupet e veçanta të
përdoruesve”4. Ekzistojnë tri lloj skemash për të cilat do të doja të flisja:
skema koduese; skema e metadatave dhe skema arkitekturale.

Skema koduese

Skemat koduese janë të shumta, por dëshiroj t’i përmendi katër syresh:
MARC, SGML, HTML dhe XML. MARC (Machine-Readable
Cataloging - Katalogu i Lexueshëm nga Makina) është strukturë stan-
darde për kodimin e të dhënave të katologuara, në shumicën e rasteve për
të dhënat bibliografike, megjithëse ka edhe zbatime të tjera. SGML
(Standard Generalized Markup Language) është një standard ndërkombë-
tar, ISO 8879, i cili e zhvillon një format për krijimin e kodeve për-
shkruese brenda një dokumenti dhe pastaj zgjedh një metodë specifike për
përshkrimin e strukturës së atij dokumenti. Në parim SGML-ja i ka tri
përparësi: zgjerueshmërinë, aftësitë strukturale dhe aftësitë provuese të
validitetit të të dhënave të krijuara sipas këtij kodi. SGML-ja është punuar

jen e procesverbaleve nëpër takime të ndryshme, që mbahen brenda bib-
liotekave San Diego të Universitetit të Kalifornisë, përfshirë edhe takimet
e grupeve menaxhuese të bibliotekës, të cilat ne i quajmë, thjesht, takime
“kabinetesh”. Ajo po e kryente punën e saj për bukuri, për muaj të tërë,
derisa një ditë iu afrua zëvendësit tim dhe e pyeti: “Çfarë është kjo meta-
data që po e dëgjoj çdo ditë?” Si rrjedhojë më shkoi mendja ta filloj
ligjëratën time në këtë mëngjes me “Çka është me këto metadata?”
Mirëpo, në vend të kësaj vendosa që punimin tim ta titulloja me këto tri
pyetje: “Pse metadata? Pse unë? Pse tani?”, si një formë për ta bërë një
hyrje të përgjithshme dhe për ta përmbledhur ligjëratën time në një
mënyrë sa më të kuptimshme. Kah fundi i ligjëratës kam ndërmend t’i
përgjigjem të tri pyetjeve, por së pari do të dëshiroja t’i përdori këto si një
mjet kufizues, në atë se, çfarë shpresoj të jetë një vështrim i dobishëm, si
për natyrën e informacioneve ashtu edhe për natyrën profesionale në të
cilën e gjejmë veten.

PSE METADATA?

Po qe se diçka do ta karakterizonte universin e informacioneve në të
cilin gjendemi sot, ajo është përshkueshmëria e tij. Burimet e informa-
cionit rriten vazhdimisht, shumica e të cilëve kërkojnë kushte tepër të
veçanta. Shumica e këtyre burimeve janë komplekse dhe të grumbulluara,
në atë mënyrë, sa edhe për pjesët e tyre më të veçanta kërkohet një lloj
menaxhimi. Këto karakteristika të universit të informacioneve na bëjnë ta
njohim edhe botën e metadatave. 

Ne, që të gjithë, e dimë se ekzistojnë ndoshta po aq definicione
për metadatat sa ka edhe pyetje të njerëzve në këtë drejtim. Në të vërtetë,
Grupi Punues për Metadatat i përmblodhi definicionet e ndryshme, të cilat
i haste gjatë procesit të punës dhe i futi në shtojcën e raportit të tij final1.
Aty përfshiheshin rreth 25 sosh. Njëri prej më të mirëve ishte ai i Clifford
Lych-it: “Një mjegull informacionesh kolaterale rreth një objekti me të
dhëna”2. Ato çfarë më pëlqejnë në këtë definicion janë fjalët “mjegull”
dhe “kolaterale”. Fjala “mjegull” ma kujton atë personazhin në filmin
“Peanuts”, të cilit gjatë tërë kohës i vërtitej mjegulla, ndërsa fjala “kolat-
erale” i qartëson marrëdhëniet trashëguese ndërmjet informacioneve dhe
metadatave të tyre. Grupi Punues i shfrytëzoi këto definicione për ta for-
muar një definicion të vetin. Për shumë arsye, besoj se definicioni i tyre
është njëri prej definicioneve më të mira që ekziston. Definicioni i Grupit
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me materialet bibliotekare dhe për formulimin e pikave të qasjes për
autorët, për titujt, për punimet e tjera të së njëjtës fushë etj. Edhe standard-
et themelore të Programit për Bashkëpunim në Fushën e Katalogimit
(Program for Cooperative Cataloging (PCC)) janë një përpjekje tjetër. 

Një skemë tjetër përshkruese e metadatave, e cila nuk bën pjesë në
botën e katalogimit dhe e cila ka shtrirje të gjerë është Dublin Core (e njo-
hur zyrtarisht si “Dublin Metadata Core Element Set”). Kjo skemë është
një grup rregullash themelore të elementeve, një grup i thjeshtë i ele-
menteve të të dhënave, të përpiluara për të ndihmuar në përshkrimin dhe
lehtësimin e gjetjes së objekteve, të cilat duken si dokumente në botën e
Internetit. Kjo frazë “objekte që duken si dokumente” është e rëndë-
sishme, për shkak se universi i informacioneve digjitale është plot me
objekte digjitale, të cilat nuk duken si dokumente dhe Dublin Core ndosh-
ta është ose nuk është e përshtatshme që t’i përshkruaj ato. 

Në botën e dokumenteve qeveritare, skema e metadatave në shfrytëz-
im është AGLS-ja, që qëndron për Australian Government Locator
Service (Shërbimi për Gjetjen e Vendndodhjes së Dokumenteve
Qeveritare të Australisë), dhe e cila është një skemë përshkruese e bazuar
në Dublin Core. Një skemë tjetër është FGDC-ja, standard i metadatave,
i cili është zhvilluar nga Komisioni Federal i të Dhënave Gjeografike
(Federal Geographic Data Committee) e përpiluar për metadatat gjeo-
hapësinore. E kjo është mbështetur në standardet përmbajtësore të meta-
datave digjitale gjeohapësinore (të njohura si CSDGM) i bazuar në XML. 

Në botën e artit, REACH (Record Export for Art and Cultural
Heritage) janë rregulla të metadatave standarde, të krijuara nga Grupi i
Bibliotekave Hulumtuese. Elementet kryesore në këto standarde janë për-
piluar prej standardeve të ndryshme në trashëgiminë kulturore dhe në art,
përfshirë këtu edhe CDWA (Categories for the Descriptions of Works of
Art), fjalorin e të dhënave të krijuar nga MESL (Museum Educational Site
Licensing project), si dhe Pikat e qasjes, të krijuara nga Konsorciumi për
Shkëmbimin Elektronik të Informacioneve Muzeale (Consortium for the
Computer Interchange of Museum Information (CIMI)). Rregullat e
REACH-it janë me interes sepse funksionojnë si standarde të meta-meta-
datave. Kategoritë themelore VRA janë rregulla të metadatave të krijuara
nga Komisioni i Standardeve të të Dhënave për Burimet Vizuale (Visual
Resources Association Data Standards Committee), të përpiluara për t’i
përshkruar burimet vizuale dhe fotografitë që i shoqërojnë.  

Dy skema të tjera të rëndësishme përshkruese janë: Iniciativa e

në atë mënyrë saqë na mundëson të merremi me burimet komplekse, të
cilat u përmendën më herët. Ky kod na mundëson ta bëjmë këtë gjë me
një strukturë organizative tepër të lartë dhe po ashtu, na jep mundësinë e
kontrollimit të burimeve, gjatë procesit të kodimit. Këto janë të mirat e
këtij kodi, i cili, po ashtu ka edhe mangësi. Është gjuhë koduese tepër
komplekse dhe kërkon përkushtim të madh, thënë thjesht është një gjë për
të cilën shumica prej nesh, madje as që dëshiron të investojë. Gjuha
koduese me të cilën janë të njohur shumica e njerëzve është HTML
(HyperText Markup Language). Ekziston një mendim i përhapur, dhe ai
mendim është i gabueshëm, se HTML-ja është version i mangët i SGML-
së. Përderisa HTML-ja është mbështetur në gjuhën koduese SGML, ajo
nuk është nëndarje e saj, edhe pse njerëzit që e krijuan atë e kanë pasur në
mendje kryesisht SGML-në. HTML-ja është përpiluar për të koduar
hipertekste, multimedia, si dhe dokumente të vogla e të thjeshta. Gjuha
më e përfolur koduese, brenda bashkësisë sonë, është XML (lexo: eks em
ell - Extensible Markup Language), që shihet kryesisht si një zgjidhje
fatlume ndërmjet të HTML-së dhe SGML-së. Në të vërtetë, XML është
një nëndarje e thjeshtësuar e SGML-së, e përpiluar për t’u zbatuar në
botën e Internetit. Ky kod e ruan cilësinë e zgjerueshmërisë së SGML-së,
gjë që nënkuptohet edhe nga vetë emri i tij, si dhe aftësitë e strukturimit
dhe të validitetit, por është shumë më i thjeshtë për t’u zbatuar.

Skema e metadatave

Numri i llojeve të metadatave është në rritje e sipër. Mirëpo, një herë
e një kohë, të themi para pesë vjetësh, kur njerëzit flisnin për metadatat,
dhe se, sa komplekse ishte bota e tyre, ata kishin në mendje katër lloje:
përshkruese, administrative, teknike dhe të së drejtës autoriale. Tani ekzis-
tojnë shumë më shumë syresh, siç janë metadatat e sigurimit, të informa-
cioneve personale (për shembull Vcard), të manaxhimit komercial (kosto-
ja, etj.), të vlerësimit të përmbajtjes dhe të ruajtjes. Do të përqendrohesha
në metadatat përshkruese, duke i gjurmuar disa prej skemave që janë për-
dorur në botën e metadatave përshkruese.

Në botën e katalogimit bibliotekar, ISBD-ja (Standardet
Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik) është skema më e përhapur
për përshkrimin e shumicës së llojeve të materialeve bibliotekare. Në
ndërkohë, Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit, botimi i dytë
(AACR2) është standard përmbajtësor për të dhënat bibliografike lidhur
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time, përqendrohen kryesisht në sintaksë. Semantika ka mbetur fushë e
veprimtarisë kataloguese të bibliotekave, e veçanërisht siç është manifes-
tuar në AACR2. Me fjalë të tjera, shumica e skemave të metadatave
përqendrohen në fjalitë si: “Kur ta përshkruani një objekt, ju duhet të jeni
të sigurtë ta përfshini në atë përshkrim titullin e tij, krijuesin, etj.”.
Skemat, vetëm në raste të rralla japin udhëzime, se si të bëhet ky për-
shkrim. Mirëpo, është bota e katalogimit bibliotekar dhe rregullat e saj në
AACR2, e cila është përqendruar në të vendosurit, nëse një objekt e ka tit-
ullin a krijuesin e tij dhe nëse i ka, si e ku t’i vendosim ata.

Skema arkitekturale

Pasi që kam folur, pak a shumë, për disa lloje të skemave përshkruese,
tani më lejoni të flasë edhe për tri skema arkitekturale. E para, INDECS
(Interoperability of Data in E-Commerce Systems -Ndëroperacionalizimi
i të Dhënave në Sistemet Komerciale Elektronike) është deri diku e rëndë-
sishme për arsye të krijuesit të saj. Ajo u krijua për t’i konvertuar një mori
standardesh, të vëna nga bashkësitë që merreshin me mbrojtjen e së
drejtës autoriale, përfshirë edhe projektin e shoqatave të së drejtës autori-
ale me emrin Sistemi i Përbashkët i Informacionit (Common Information
System (CIS)), pastaj Kodin Standard Ndërkombëtar të të Dhënave
(International Standard Recording Code (ISRC)) dhe projektin MUSE,
Numrin Standard Ndërkombëtar të Materialeve Audiovizuale
(International Standard Audiovisual Number (ISAN)), ISBN-në dhe
ISNN-në, si dhe Sistemin Identifikues të Objekteve Digjitale (Digital
Object Identifier (DOI)).6 

Në këtë fushë ne jemi mësuar të dëgjojmë për dy skema arkitek-
turale, e ato janë: RDF (Resource Description Framework - Korniza
Përshkruese e Burimeve) dhe Korniza Warwick (Warwick Framework).
RDF-ja është një infrastukturë për “kodimin, shkëmbimin dhe përdorim-
in e sërishëm të metadatave të organizuara”7. Korniza Warwick e zgjeron
këtë koncept deri në një masë dhe definohet si “arkitektura depo për
forma të ndryshme të metadatave” 8. Me fjalë të tjera, është një infrastruk-
turë e gjerë për përshkrimin e burimeve të Internetit. Në superqendrën
kompjuterike të San Diegos të Universitetit të Kalifornisë, shkencëtarët e
kompjuterëve kanë zhvilluar një sistem me emrin SRB, i cili është i
bazuar në kornizën Warwick. SRB është një program, i cili mundëson fut-
jen e objekteve të ndryshme digjitale në arkitekturën depo, e cila pastaj

Kodimit të Tekstit (Text Encoding Initiative (TEI)) dhe EAD (Encoding
Archival Desrciption (Përshkrimi i Koduar për Arkiva). Edhe TEI edhe
EAD janë lloje dokumentesh të mbështetura në SGML. Informacionet, në
pjesën e sipërme të dokumentit të koduar, përmbajnë elemente të njëjta
me dokumentin që e përshkruajnë, të përpiluara për të bartur të dhëna
identifikuese për secilin dokument. Të dy këto skema funksionojnë si
standarde të metadatave.  

Edhe dy skema të tjera të rëndësishme të metadatave jopërshkruese, të
cilat do të doja t’i përmendja shkurtimisht janë: PICS dhe A’Core. PICS
(Platform for Internet Content Selectivity) ishte një ndër iniciativat e para
dhe më të fuqishme për vlerësimin e përmbajtjeve të materialeve të
ndryshme. Metadatat PICS janë instrumente në makinat kërkuese komer-
ciale në Internet, të cilat mundësojnë kufizimin e qasjes në faqe të caktu-
ara të Internetit. A’Core (Admin Core) është standard i metadatave për
metadata. Sisteme të ndryshme e përdorin A’Core për “ta përcaktuar
shfrytëzimin dhe konvertimin e përmbajtjes së metadatave, si dhe japin
hollësi se si të vëmë kontakte me njësitë e përfshira në menaxhimin e
metadatave përbajtësore”5. Në këto sisteme komplekse, në të cilat jemi
duke punuar, kemi standarde a skema të shumëfishta të metadatave, të
cilat janë në funksion të menaxhimit të llojeve të ndryshme të objekteve.
Është pikërisht A’Core që i ndihmon sistemet t’i identifikojnë të gjitha
këto metadata.

Tani, të themi diçka për “identifikuesit”, një lloj tepër i përpiktë i
metadatave përshkruese: Numri Standard Ndërkombëtar i Librit (ISBN)
dhe Numri Standard Ndërkombëtar për Botimet Serike (ISSN) janë,
mbase, identifikuesit më të njohur te bibliotekarët. ISAN, Numri Standard
Ndërkombëtar për Materiale Audiovizuale, është ndoshta më pak i njohur.
Përveç këtyre ekzistojnë lloje të URI-ve (Uniform Resource Identifiers),
ose identifikuesit e burimeve uniforme, prej të cilëve më i njohuri është
URL-ja (Uniform Resource Locator), i cili fillon me http://. Lloje të
indentifikuesve të tjerë uniform janë URN (Uniform Resource Names) dhe
URC (Uniform Resource Characteristics). Ato, së bashku, kanë për qëllim
të funksionojnë, pak a shumë, në të njëjtën mënyrë si URL-të, por t’i
shmangen disa problemeve me të cilat ballafaqohen URL-të, e posaçërisht
t’i shmangen prirjes për të ndryshuar vazhdimisht. Ata që punojnë në URN
dhe URC shpresojnë se emrat dhe karakteristikat e dokumentit janë më të
qëndrueshme se vendndodhja e tij. E vërteta për këtë mbetet të shihet. 

Skemat përshkruese të metadatave të posapërmendura, me ca përjash-
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Institutions) e përshkruajnë këtë detyrë të përbashkët me katër fjalë: gjej,
përzgjedh, identifiko dhe përdore12. Mendoj se kur Attig e ka përdorur
fjalën “të përbashkët” ka menduar në dy çështje: E para, detyra që duhet
mbështetur është e përbashkët; e dyta, ajo detyrë është e përbashkët për
një spektër të gjerë përdoruesish. Unë do të sugjeroja se katalogimi dhe
metadatat ndërthuren deri në atë shkallë, sa edhe e mbështesin këtë detyrë. 

PSE TANI?

Më herët thashë se shumica e skemave të metadatave janë të përqen-
druara më tepër në sintaksë sesa në semantikë. Me fjalë të tjera, shumica
(në mos të gjitha) e standardeve përmbajtësore janë të mbështetuara në
sisteme bibliotekare: AACR2, Tezauri i Artit dhe i Arkitekturës (Art &
Architecture Thesaurus (AAT)), Lista e Kryetitujve Lëndorë të
Bibliotekës së Kongresit (Library of Congress Subject Headings
(LCSH)), Arkivat, Dokumentet Personale dhe Dorëshkrimet (Archives,
Personal Papers, and Manuscripts (APPM)). Që të gjitha këto kanë ardhur
nga bota e bibliotekarisë. Shumë pak standarde përmbajtësore, po qe se ka
ndonjë, ekzistojnë jashtë botës së bibliotekarisë. Mendimi im është se
ambivalenca e sistemeve jobibliotekare, nëse jo drejtpërdrejt, ka filluar të
rritet sa i përket zhvillimit të sistemeve përmbajtësore. Edhe bashkësia
tjetër jobibliotekare ka filluar ta njohë rëndësinë dhe dobishmërinë e stan-
dardeve përmbajtësore. Në të vërtetë, unë shoh këtu një bashkëdyzim
ndërmjet botës së katalogimit dhe metadatave deri në atë masë saqë është
e vështirë të bëhet ndonjë dallim mes tyre. Vëreni, për shembull, këto fjalë
të Stuart Weibel: “15 elementet e Dublin Core do të ishin më koherente po
qe se do të krijoheshin në bazë të një modeli logjik, të tillë siç është
paraqitur në Kërkesat Funksionale për të Dhënat Bibliografike (FRBR) të
Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave dhe të Institucioneve
Bibliotekare”13. Kjo fjali është e pazakontë nëse e kemi parasysh se është
thënë nga po i njëjti person, i cili e kishte krijuar standardin Dublin Core
si alternativë të katalogimit. “Informacionet shtesë” të elementeve të
Dublin Core, për të cilat mund të keni dëgjuar, janë një tentim i ri për t’i
pasuruar elementet e Dublin Core, duke u mbështetur në disa lloje të stan-
dardeve përmbajtësore: në tezaurët lëndorë, sistemet e kontrollit autorial
dhe sistemet e klasifikimit.

Në njërën anë, ekziston një rritje e njohurive te personeli që mer-
ret me krijimin e metadatave për lidhjen që ka ky sistem me punën, që, ne,

mund të manipulojë me çfarëdolloj metadatash. Për arkitekturën depo nuk
paraqet kurrfarë problemi se çfarë skeme e metadatave ështe përdorur për
t’i koduar të dhënat e dokumenteve, sepse e ka aftësinë e menaxhimit të
çdo gjëje në një nivel superarkitektural. 

PSE UNË?

Tani do të flasë për pyetjen e dytë: “Pse unë?” Pse duhet që katalogue-
sit të jenë në ballë të zhvillimit të metadatave? Për shkak se metadatat
kanë të bëjnë me krijimin e qasjes në burimet e ndryshme. Edhe katalogi-
mi ka të bëjë me krijimin e qasjes në burimet e ndryshme. Katalogimi e
përshkruan përmbajtjen dhe marrëdhëniet me materialet e tjera të asaj
përmbajtjeje. Kevin Butterfield flet për katalogimin si një “proces i
padukshëm i vënies së rregullit”9. Për ta qartësuar këtë, edhe bota e
Internetit ka mundur ta përdorë këtë proces të vënies së rregullit.
Butterfield thekson, por edhe ne të gjithë e dimë instinktivisht, se kata-
logimi nuk përcakton rregulla dhe nuk ka të bëjë me ato të dhëna, të kri-
juara si rezultat i atyre rregullave. Katalogimi ka të bëjë me standardet, ka
të bëjë me zhvillimin e fjalorit të caktuar dhe ka të bëjë me zhvillimin e
sistemeve për përshkrim dhe klasifikim. Këto janë procese me të cilat
bota e katalogimit ka qenë e angazhuar qe një kohë të  gjatë – me dekada,
nëse jo me shekuj – dhe se ne kemi mjaft përvojë dhe profesionalizëm që
t’ua dëshmojmë këtë bashkësive të tjera, të cilat mendojnë se këto çësht-
je po shqyrtohen për herë të parë në këtë kohë. Raporti i Grupit Punues
për metadatat dhe rregullat e katalogimit vuri në pah se “kataloguesit
duhet të përfshihen në zhvillimin e standardeve të metadatave.
Profesionalizmi ynë në bibliografi dhe katalogim është, pa dyshim, shumë
i dobishëm dhe shpesh i mirëseardhur në përcaktimin e elementeve të
metadatave dhe përgatitjen e udhëzimeve për përdorimin e tyre”10. Nuk
jam edhe aq i sigurtë se ajo “shpesh të mirëseardhur” ka qenë e vërtetë më
1998. Por, tash katër vjet më vonë, mendoj se është shumë më shumë e
vërtetë. 

Në raportin e Grupit Punues, bashkautori John Attig vuri re se pikë
bashkimi ndërmjet katalogimit dhe metadatave është, ose duhet të jetë,
detyra e përbashkët, të cilën e mbështesin11. Kërkesat funksionale për të
dhënat bibliografike (Functional Requirements for Bibliographic Records
(FRBR)) të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave dhe Institucioneve
Bibliotekare (Internatinal Federation of Library Associations and
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Ndoshta, ndëroperacionalizimi i çështjeve do të jetë një sfidë edhe
më e madhe sesa të tjerat. Ndëroperacionalizimi definohet si “aftësia e dy
a më shumë sistemeve a komponenteve që të shkëmbejnë informacione
dhe t’i përdorin informacionet e shkëmbyera pa ndonjë pengesë a mund
të madh, në secilin prej sistemeve16. Kur këto botë të fushave të ndryshme
flasin për ndëroperacionalizimin, ato, pa dyshim, kanë parasysh ndërop-
eracionalizimin sintaktik, semantik dhe strukturor. Këto janë sfida
teknike, nëse doni të jem më i qartë në këto që po them. Sfida, të po të
njëjtës shkallë, janë edhe ndëroperacionalizimet kulturore që përsëriten
brenda vetë botëve të fushave të ndryshme. 

T’i kthehemi tri pyetjeve të mia – “Pse metadata? Pse unë? Pse
tani?”- të cilave i përgjigjem kështu: “për arsye se nuk mund t’i ikim kësaj
dukurie dhe kjo duket gjithnjë e më e qartë; për arsye se kjo është ajo për
të cilën ne jemi; dhe së fundi, për arsye se jo vetëm se na nevojiten meta-
datat, si një mjet, në mesin e mjeteve të tjera, porse metadatat na nevojiten
për të ndihmuar në realizimin e krejt potencialit të këtyre mjeteve”.
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personeli i katalogimit jemi duke e bërë që moti. Në anën tjetër, interesi
komercial dhe ligjor në të pasurit e së drejtës së menaxhimit, me të cilën
kanë të bëjnë bibliotekat aq shumë, mund t’i sjellë këto dy botë edhe më
afër njëra tjetrës, për shkak se e drejta e menaxhimit kërkon një shkallë të
specifikacitetit përshkrues, i cili është duke u praktikuar nga bota e kata-
logimit dhe jo nga bota e metadatave. Sipas parimeve të FRBR-së, ku
përqendrimi i botës së metadatave ka qenë në funksionet e “gjetjes”, “për-
dorimit” dhe “identifikimit”, e që është efikase në menaxhim, këto
përqendrime kanë qenë edhe më të mëdha në botën e katalogimit. Grupi
Punues i Metadatave dhe i rregullave të katalogimit thekson se “katalogët
tanë janë bërë një mjet në mesin e mjeteve të tjera, por këto mjete nuk janë
të ndara dhe të izoluara prej njëri-tjetrit. Katalogu është një mjet në mesin
e rrjetit të mjeteve të tjera”14.

PËRFUNDIM

Do të dëshiroja ta përmbyll ligjëratën me pak fjalë për sfidat dhe
mundësitë që ekzistojnë në botën e metadatave dhe të katalogimit. Një
sfidë e madhe është ajo e shkallës së “qëndrueshmërisë”, ose edhe e
mungesës së kësaj veçorie, të dokumenteve elektronike. Qëndrueshmëria
është një koncept i shtjelluar nga David Levy prej Fakultetit të
Bibliotekarisë në Universitetin e Washingtonit, që i referohet asaj se sa
janë të qëndrueshme dokumentet elektronike në kohë dhe hapësirë. Levi
vëren se dokumentet e shtypura janë shumë më shumë të qëndrueshme në
kohë dhe hapësirë sesa ato digjitale15. Unë them se shkalla e madhe e
joqëndrueshmërisë në kohë dhe hapësirë të dokumenteve elektronike
paraqet implikime serioze për natyrën dinamike të metadatave të krijuara
për ato dokumente.

Një sfidë tjetër është ajo e standardeve përmbajtësore. Është e
vërtetë se ekziston një ndërveprim në rritje, ndërmjet botës së katalogim-
it dhe të metadatave. Mirëpo, prapëseprapë mbetet shumë punë për t’u
bërë sa i përket standardeve përmbajtësore, si dhe vendosjes së standard-
eve për kontrollin e fjalorëve profesionalë. Zhvillimi i këtyre të fundit
bëhet mjaft kompleks kur kërkohet që të zbatohet nëpër sektorë të
ndryshëm. Rregullat e fjalorit që i ndjek lëmia e artit dhe e arkitekturës do
të jenë ndryshe nga rregullat e shkencave shoqërore. Shpërndarja e njëtra-
jtshme e metadatave nëpër lloje të ndryshme të lëmive do të jetë një sfidë,
siç është edhe harmonizimi i rregullave të metadatave.
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ZHVILLIMI I NJË STRATEGJIE TË METADATAVE

Grace Agnew

PËRMBLEDHJE. Ky punim ka të bëjë me fazat e krijimit të një baze të
metadatave, duke përfshirë edhe krijimin e një modeli sipas nevojave të
bashkësisë suaj, përzgjedhjen dhe përshtatjen e metadatave standarde, doku-
mentimin e metadatave të krijuara, popullimi i bazës së të dhënave, si dhe
shkëmbimi i metadatave tuaja me baza dhe iniciativa të tjera të metadatave.
Përveç këtyre janë paraqitur edhe ide dhe mundësi të reja, të cilat mund të
zbatohen, sa u përket metadatave të multimediave, e veçanërisht të videove.
[Kopje të këtij artikulli mund të sigurohen, për një shumë të caktuar, nga
Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth”: 1-
800-HAWORTH. Adresa elektronike: <docdelivery@haworthpress.com>
Faqja e Internetit: <http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth
Press, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Standardet e meta-
dateve, bazat e të dhënave të katalogut, iniciativat e metadatave, multime-
dia, fotografi lëvizëse dhe të videos. 
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do të na orientonte drejt një strategjie koherente të metadatave. Si do të
vendosin bibliotekat që t’i investojnë burimet e pakta njerëzore në shër-
bim të përdoruesve të tyre? Në fillim metadatat ishin më të thjeshta dhe
mundësitë për të bërë gabime, që do të kushtonin më vonë, ishin më të
pakta kur bëhej fjalë, për shembull, për mënyrën e zbatimit të formatit
MARC. Tani këto pyetje janë më komplekse dhe kanë të bëjnë edhe me
atë se, çfarë të zbatojmë dhe për çfarë arsye vendosim ta fusim në zbatim
atë format të metadatave? 

Një strategji efektive e metadatave duhet t’i ketë pesë cilësi vijuese:

• Të jenë fleksibile. Metadatat duhet të jenë fleksibile me qëllim që
t’i përshtaten ndryshimeve sipas nevojave të përdoruesve dhe ard-
hjes së teknologjive të reja;

• Të jenë standarde. Ato duhet të jenë të shkëmbyeshme, si në mesin
e përdoruesve, ashtu edhe ndërmjet regjistrave të metadatave,
anembanë botës;

• Të jenë të qarta. Informatat brenda metadatave duhet të jenë unike
dhe të qëndrueshme për interpretim, si nga qeniet njerëzore, ashtu
edhe nga makinat (kompjuteri);

• Të jenë efektive. Metadatat duhet të mbijetojnë në kohë dhe në
hapësirë. Të jenë gjithmonë të gatshme për qasje nga përdoruesit
dhe të jenë të integruara ngusht me burimet e informacionit që i
përshkruajnë; 

• Të jenë të  integrueshme. Metadatat duhet të integrohen me meta-
datat trashëguese, të tilla si katalogët e bibliotekave, me qëllim që
të ruhet vazhdimësia e një përshkrimi dhe menaxhimi të qën-
drueshëm dhe uniform i burimeve bibliotekare të informacionit. 

Metadatat mund të jenë të brendshme në vetë objektin digjital, të tilla
si informacionet në fillim të formatit kodues TEI, dhe të jashtme, të tilla
si metadatat e ruajtura në një bazë të dhënash qendrore. Por, mund të jetë
edhe një kombinim i këtyre dy strategjive. Shembull i strategjisë së kom-
binuar do të ishte mbledhja e informacioneve të brendshme të objektit
digjital nga baza qendrore e të dhënave. Metadatat mund të përfitohen
automatikisht nga vetë objektet digjitale inteligjente, të tilla si dokumentet
e organizuara në XML, apo të krijuara nga vetë njeriu. Ajo që paraqet një
rëndësi të madhe është se metadatat janë zhvilluar sipas nevojave të për-
doruesve dhe paraqesin një domethënie të qëndrueshme për universin e

STRATEGJIA E ZHVILLIMIT TË METADATAVE

Metadatat mund të definohen thjesht si informacione për informa-
cionet. Në bibliotekat tradicionale, metadatat janë vetë katalogu i bib-
liotekës, që i përshkruajnë burimet e informacionit, të mbledhura a të
menaxhuara nga ajo bibliotekë. Megjithëse, në epokën digjitale të infor-
macionit, metadatat kanë marrë një karakter më vete. Metadatat e sjellin
inteligjencën dhe koherencën te koleksionet digjitale, si dhe sjellin rreg-
ull dhe kuptim te Interneti i çorientuar. Metadatat mund të përdoren për të
dokumentuar çdo aspekt të iniciativave të bibliotekave digjitale: përzgjed-
hjen, organizimin, ruajtjen, gjetjen dhe interpretimin e informacioneve
digjitale. 

MARC (Katalogu i Lexueshëm nga Makina) ishte njëri prej zbulimeve
më të jashtëzakonshme në zhvillimin e metadatave. MARC-u mbështetej
në parime standarde të shenjave të pikësimit – në Rregullat Anglo-
Amerikane të Katalogimit (AACR) dhe në Standardet Ndërkombëtare të
Përshkrimit Bibliografik (ISBD) – për të krijuar metadata të logjikshme
dhe ndëroperacionale, të cilat mund të shkëmbehen dhe të interpretohen
nga bashkësia ndërkombëtare. Në kohën e këtij punimi, MARC-u mbetet
standardi më i arritur i metadatave, që ekziston deri më tani. 

Kohëve të fundit janë zhvilluar sisteme të reja të metadatave të quajtu-
ra “skema”, të cilat e mbështesin, kryesisht, një format të informacioneve,
të tilla si: Përshkrimi i Koduar për Arkiva (Encoded Archival Description
(EAD)); pastaj CIDOC (Le Comite international pour la documentation
du Conseil international des musees) i përpiluar për t’i ndihmuar një
bashkësie të veçantë përdoruesish, për gjetjen e materialeve arkivore; apo
edhe TEI (Text Encoding Initiative (Iniciativa për Kodimin e Teksteve)) i
përpiluar për një medium të vetëm informacionesh, atë të teksteve, dhe
MPEG-7 (Motion Picture Experts Group) i përpiluar për informacione
multimediale. Skemat e bazuara në XML për të përshkruar dhe për të
dokumentuar lloje të ndryshme të informacioneve digjitale kanë një dukje
tjetër. Ato përfshijnë shenjat muzikore, problemet matematikore, revistat
elektronike etj. Shumica e skemave përmbajnë metadata përshkruese, në
krye apo edhe në përmbajtjen e dokumentit, të krijuar në formatin XML.
Bibliotekat kanë shumë zgjedhje dhe mundësi përpara vetes për t’i për-
shkruar sa më mirë burimet digjitale. 

Megjithë këtë bollëk të mjeteve dhe të teknologjive të përshkrimit dhe
të menaxhimit të objekteve digjitale u mungon një hartë udhëzuese, e cila
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gjithnjë e më i madh, pasi që edhe të botosh në faqe të Internetit është bërë
një gjë e thjeshtë. Një përdorues tipik akademik është ai që kërkon informa-
cione, por në të njëjtën kohë është një botues informacionesh, si dhe një
nxënës i përjetshëm, mu sikur të diplomuarit në botën komerciale, të cilët
përpiqen të mbajnë hapin me teknologjitë e ndryshme, të cilat ndryshojnë
me shpejtësi dhe që mundohen t’i zgjerojnë njohuritë e tyre në çdo fushë.
Është e pamundur që të përvetësohen të gjitha informacionet thelbësore të
secilës fushë, të cilat vazhdimisht po shtohen, si në shkencat humanitare dhe
shoqërore, ashtu edhe në mjekësi dhe në shkencat e tjera. 

MODELI I INFORMACIONIT

Ne e krijojmë një model të informacionit duke i kuptuar kërkesat e për-
doruesit, fushën e informacionit, si dhe mënyrat e kërkimit të përdoruesit.
Secili mund të bëjë intervista dhe hulumtime, për mënyrat e kërkimit në
burimet digjitale të bibliotekave. Një mënyrë e mirë për t’i kuptuar nevo-
jat e përdoruesve për informacione është të hulumtohen produktet për-
fundimtare. Në vendet si universiteti, këto produkte mund të jenë librat
shkollorë dhe materialet e nevojshme për lëndët që mësohen; librat e tjerë,
artikujt, punimet seminarike, tezat dhe doktoratet e punuara nga profe-
sorët dhe studentët; grantet për të cilat anëtarët e universitetit kanë bërë
kërkesë; dhe informacionet digjitale, të cilat i kanë botuar vetë studentët
dhe profesorët në Internet. 

Një model themelor i një universi akademik të informacioneve dhe i
rolit të metadatave, në atë univers, do të dukej diçka si ilustrimi A. 

Me të kuptuar entitetet kryesore brenda modelit (përdoruesit dhe
burimet e informacionit, të vëna në shfrytëzim) do të thotë se jemi të gat-
shëm që ta krijojmë një sistem të metadatave për t’i mbështetur nevojat e
përdoruesve, për t’i gjetur, për t’i vlerësuar dhe për të pasur qasje në infor-
macione të ndryshme. Po ashtu, ky sistem do të ndihmonte edhe në sig-
urimin e informacioneve të qëndrueshme dhe me aftësi integruese. 

Një sistem i metadatave do të përbëhej prej të gjitha elementeve, të
paraqitura në diagramin e mëposhtëm, në ilustrimin B. 

informacioneve me të cilin është i njohur përdoruesi. Një sistem standard
dhe efektiv i metadatave do të ishte përcaktimi i vendndodhjes së objek-
teve të informacionit, brenda universit të informacioneve, që i kërkon për-
doruesi. Kështu që, informacionet e gjetura do të jenë kontekstualisht
domethënëse brenda nevojës së tij të përgjithshme për informacione. 

Hapi i parë (dhe më i vështiri) është që të kuptohet universi i vërtetë i
informacionit të klientelës së bibliotekës. Ky univers i informacioneve
mund të kuptohet si një model bazë, i cili përbëhet prej entiteve, marrëd-
hënieve ndërmjet entiteteve dhe atributeve të entiteve. Entitetet kryesore
të përfshira këtu janë: përdoruesi; krijuesi i metadatave, në veçanti, në
raport me përdoruesin; metadatat që mundësojnë gjetjen dhe vlerësimin e
informacioneve; dhe objekti (apo burimi) digjital i informacionit, të cilin
e përshkruajmë, e kërkojmë, e gjejmë dhe e shfrytëzojmë brenda botës së
informacionit. 

Universi i informacioneve paraqet kufizime për përdoruesin që i dikton
se çfarë informacione të kërkojë dhe mënyrën e shfrytëzimit të tyre.
Kufizime të rëndomta paraqet universi i informacioneve në fusha të veçan-
ta të dijes, të tilla si në astrofizikë apo mjekësi; në organizata të ndryshme,
të tilla si në universitete apo kompani; si dhe sa i përket nevojave të për-
doruesve për informacione, për qëllime të hulumtimit, mësimdhënies, apo
për nevoja industriale. Do të ishte me rëndësi po të shikonim përtej fushave
kryesore të dijes dhe të krijonim metadata edhe për ato fusha “të ska-
jshme”, të cilat paraqesin ndonjë vartësi me fushat kryesore. Një univer-
sitet mund të jetë pjesë e një konsorciumi, për shembull, ose mund të
bashkëpunojë me një universitet tjetër për të ofruar mësime nga distanca.
Një studim i citateve në hulumtimet e bëra nga studentët mund të jetë një
tregues i mirë, se sa shumë janë mbështetur ata në burimet e Interneti, të
gjetura përmes makinave kërkuese të Internetit, në raport me koleksionet
bibliotekare. Në këtë mes, shfrytëzimi i metadatave është i rëndësishme
për t’i integruar koleksionet e përshkruara digjitale, kështu që bibliotekat
ta mundësojnë qasjen në këto fusha me interes, të cilat ofrojnë informa-
cione të bollshme për përdoruesin. 

Strategjia fleksibile e metadatave do të përfshinte të kuptuarit e
ndryshimeve të vazhdueshme të nevojave të përdoruesit, si dhe rolin e tij në
këtë mes. Makinat kërkuese të Internetit, të tilla si Google dhe Alta Vista,
janë tepër të thjeshta për t’u përdorur, por mjaft të sofistikuara në aftësitë
përpunuese të të dhënave dhe gjetjen e tyre. Përdoruesi pret që gjetja dhe
shfaqja e informacioneve të jetë e shpejtë, kontekstuale, e modifikuar sipas
kërkesave të tij, unike dhe e saktë. Sa i përket kësaj, roli i përdoruesve është
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Sistemi i metadatave do të mbështetej në modelin e informacioneve që
do të paraqiste tërë të kuptuarit tonë ndaj kërkesave të përdoruesve,
fushën e informacionit në të cilën ata përqendrohen dhe si ata i mbledhin
dhe i shfrytëzojnë burimet e informacionit. Duke u mbështetur në nevojat
e klientelës, atëherë ne e zgjedhim një skemë kryesore të metadatave, për
të shërbyer më pastaj, si skema e vetme e metadatave, apo siç e quaj unë
skema “bazë”, të cilës pastaj do të mund t’i shtoheshin edhe skema të
tjera, në bazë të shtimit të nevojave për ta mbuluar një lëndë të caktuar
dhe në bazë të nevojave të përdoruesit, ose në bazë të nevojës për burime
të tjera shtesë. 

Përzgjedhja dhe zbatimi i një skeme bazë i metadatave mundëson
pavarësimin e formatit të metadatave, pasi që një skemë e mirë do të shër-
bente si udhëzues dhe se do të ishte e gatshme të përfshinte edhe skema
të tjera, me elemente shtesë, të formuluara për t’i përmbledhur lëndët e
caktuara, të tilla si standardet gjeohapësinore CSGDM. Dy skema bazë, të
cilat ia vlen t’i përmendim janë: MARC dhe Dublin Core. 

Sistemi MARC është korrigjuar disa herë dhe tash quhet MARC
21, version i korrigjuar në fillim të shekullit XXI. MARC-u është një stan-
dard i arritur dhe i mirëmbajtur me rregulla të përshkruara dhe me fjalorë
të kontrolluar për secilin element. Është në përdorim nëpër biblioteka të
ndryshme anembanë botës. Të dhënat e krijuara në këtë format shkëmbe-
hen dhe interpretohen lehtë nga sistemet e integruara bibliotekare dhe nga
përdoruesit e bibliotekave në mbarë botën. Ndërsa, për t’i zhvilluar pro-
filet themelore të formatit MARC janë bërë shumë përpjekje të vazh-
dueshme, e veçanërisht për katalogimin e përbashkët të të dhënave në këtë
format sipas Programit për Katalogim të Përbashkët (Program for
Cooperative Cataloging). Në MARC, që tash, mund të konvertohen disa
skema të metadatave, madje për të qenë më i saktë, shumë standarde të
tjera të metadatave janë zhvilluar në bazë të këtij standardi të rëndë-
sishëm. 

Dublin Core, i cili përbëhet prej pesëmbëdhjetë elementeve alter-
native dhe të përsëritshme, është më tepër një grup elementesh sesa një
skemë. Në të vërtetë, edhe vetë krijuesit dhe ithtarët e Dublin Core disku-
tojnë nëse Dublin Core është një skemë e vërtetë apo jo. Por, përkundër
këtyre elementeve të papërcaktuara që ka, Dublin Core është përdorur në
shumë iniciativa të bibliotekave digjitale dhe të konsorciumeve si skemë.
Konsorciumi për Shkëmbimin e Informacioneve Muzeale përmes
Kompjuterit (Computer Interchange of Museum Information (CIMI))

ILUSTRIMI A

ILUSTRIMI B
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“Literatura jo zyrtare”  Dokumentet zyrtare  
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   Strategjia e zhvillimit të sistemit të metadatave  

PËRBËRJA E SKEMËS SË METADATAVE

• Elementet e të dhënave - Njësia më e imtë e kuptimit - fusha e përcaktuar

•  Atributi - i përmirëson, i zgjeron dhe i interpreton elementet e të dhë-
nave

• Vlera - informacione unike për secilin element të të dhënave

• Kufizimet - rregulli i vënë te paraqitja e elementeve të të dhënave sa i   
përket përputhjes; realizueshmërisë semantike

• Emërtimi - emri i elementeve të të dhënave sipas kontekstit të caktuar. "Si     
do të shfaqen elementet e të dhënave në Internet për përdoruesin".



kërkohet të jetë element më vete i të dhënave sipas një fjalori të kontrol-
luar dhe rregullave të sakta të formatizimit, për secilin element, veç e veç.

Nuk është aq e rëndësishme të krijohen elemente të të dhënave për
disa parime abstrakte saqë është e rëndësishme që ato elemente të jenë në
pajtim me tri parime themelore:

1. elementet e të dhënave kanë kuptim dhe janë të dobishme për
bashkësinë e përdoruesve;

2. elementet e të dhënave janë të pajisura mirë me definime, parime të
formatizimit dhe me fjalor të kontrolluar për ta mundësuar interpre-
timin dhe shkëmbimin e të dhënave nga njeriu dhe kompjuteri;

3. elementet e të dhënave janë të dokumentuara sakt në regjistrin e të
dhënave. 

Përbërësit e tjerë të skemave të metadatave janë rregullat që zbatohen
për secilin element të të dhënave. Këto rregulla i përfshijnë kufizuesit
kryesor: nëse një element është alternativ, i detyrueshëm, a i rekomand-
uar; nëse një element është i përsëritshëm; dhe nëse radhitja e shënimeve
të koduara në metadata është e rekomandueshme ose e detyrueshme. 

Edhe atributet e secilit element të të dhënave, janë përbërës të skemave
të metadatave. Kryesisht ato janë: “tipi”, “roli” (për autorët, të tillë si kri-
juesit, botuesit dhe ata që kanë kontribuar në një vepër të caktuar), “emër-
timi” dhe “skema”. Skemë kjo, e cila e përcakton se kujt i takojnë ele-
mentet e të dhënave ose skema që përdoret për t’i formatizuar elementet
e të dhënave. Në diskutime të ndryshme për metadatat, ligjëruesit mund
t’u referohen këtyre atributeve me emra të ndryshëm, por koncepti i
atributeve mbetet i njëjtë. Për secilin prej këtyre atributeve do të flasim,
veç e veç.

“Tipi” përdoret për të ofruar informacione shtesë në elementet e
të dhënave, të tilla si informacionet shtesë “mesatare” dhe “të zgjeruara”
në elementin “format” të të dhënave në Dublin Core. Tipi mund të shfry-
tëzohet edhe si një atribut për elementin e të dhënave, ose, në varësi prej
specifikasitetit të një profili të programit a skemës, tipi mund të krijojë
elemente të reja prej një elementi më të gjerë. Këtu lind pyetja, pse ta
kemi një atribut “tip”? Pse mos ta marrim ashtu si është që në fillim ele-
mentin e të dhënave? Arsyeja për këtë është se arkitektura e metadatave
kërkon të jetë fleksibile dhe e zgjeruar për t’i mbështetur një varg qël-
limesh të ndryshme. Skema bazë e metadatave duhet të përshkruaj, saktë-

është njëra prej organizatave, e cila ka zhvilluar një profil programi për të
pesëmbëdhjetë elementet alternative dhe të përsëritshme të Dublin Core
dhe ka pasur rezultate të mira. Dublin Core është një zgjidhje e mirë për
skemën bazë për arsye se që në fillim ishte krijuar për ta mbështetur
përkueshmërinë ndërmjet skemave të ndryshme, dhe për arsye se i
mbështet iniciativat për shkëmbimin e të dhënave, të tillë si protokolli për
Iniciativën e Arkivave të Hapura (Open Archive Initiative), si dhe për
arsye se ishte përpiluar në atë mënyrë që të jetë sa më i thjeshtë për t’u
përdorur dhe që të mundësojë bashkëpunimin ndërmjet botuesit dhe kri-
juesit të burimeve digjitale, pa qenë nevoja të jenë specialistë të meta-
datave.

Zbatimi i një skeme bazë do të thotë që ajo organizatë do ta zhvil-
lojë një profil programi për atë skemë. Një skemë bazë shpesh është edhe
filtrim i shumicës prej elementeve kryesore që vijnë prej një skeme shumë
më shumë komplekse, të tillë si skema MARC, apo në rastin e një skeme
ekzistuese bazë, siç është Dublin Core, kështu që profili i programit do të
imponojë rregulla dhe kufizime te elementet e pakufizuara të të dhënave.
Zhvillimi i profilit të programit të një skeme bazë paraqet njërën prej për-
bërësve më të rëndësishëm të zhvillimit të sistemit të metadatave.

PËRBËRËSIT E NJË SKEME TË METADATAVE

Para krijimit të një profili të programit është shumë e rëndësishme
të kuptohen pjesët e skemave të metadatave, të shprehura brenda një
njësie të vetme që e përshkruan një objekt të informacionit – të dhënat
metadata. Elementi atomik i një të dhëne, që do të thotë, njësia më e vogël
që bart një kuptim semantik dhe që është e pavarur, paraqet një element
të të dhënave. Elementi i të dhënave shpesh i shprehur si fushë a nënfushë,
brenda të dhënave, metadata konsiderohet si element atomik, por e vërte-
ta është se kuptimi i saj semantik përcaktohet nga krijuesit e metadatave.
Një element atomik mund të jetë po aq i gjerë, apo po aq specifik, sa nevo-
jat e bashkësisë që i dikton ato. Për shembull “vendi i botimit” mund të
jetë një element për një bashkësi dhe rregullat e formatizimit mund të
mundësojnë edhe këto: “qyteti”, “shteti”, “vendi”, ose çfarëdo kombinimi
i këtyre tri elementeve, i shprehur në format të tekstit të lirë. Për
ndryshim, metadatat për një bashkësi tjetër, të tillë si për bashkësinë e
shpërndarësve dhe shitësve të librit, mund të jetë shumë më specifik, me
një “qytet të botimit”, “shtetin e botimit” dhe “vendin e botimit”, ku secila
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të integrohen lehtë pa pasur ndonjë problem në dallimin ndërmjet ele-
menteve 100/700, 110/710 dhe 111/711 të formatit MARC. Tash për tash,
nuk kërkohet një nivel kaq i stërholluar i elementeve për ta mundësuar
gjetjen dhe ofrimin e qasjes në informacionet, që gjenden në skemën bazë,
dhe si rrjedhojë nuk kërkohen elemente të veçanta të metadave për klien-
telën e Bibliotekës Teknike të Gjeorgjisë. Të mos harrojmë se përdoruesi
është ai që luan rol konstruktiv se çfarë skeme të metadatave duhet të
zgjedhë një bibliotekë për përshkrimin e koleksioneve të saj.  

Po qe se bibliotekat vendosin të krijojnë elemente të veçanta të të dhë-
nave, siç janë elementet e veçanta të formatit MARC, për persona, korpo-
rata dhe konferenca, është e nevojshme të ndalemi dhe t’ua hedhim një sy
të përgjithshëm zbatimit dhe shfrytëzimit të shërbimeve që i ofrojnë meta-
datat. Nëse shfrytëzimi i informacioneve ndërmjet një bashkësie të gjerë
është i rëndësishëm, atëherë duhet të përdoret një përshkrim më i përkorë
i materialeve (për shembull vetëm me “krijuesin” apo me “kontribuesin”
etj.). Ndërsa, atributi “tip” do të shërbejë si mjet integrues për koleksionet
specifike po qe se kërkohet një shkallë më e lartë e integrimit të informa-
cioneve. Koleksionet hulumtuese të sponzorizuara të Bibliotekës Teknike
në Gjeorgji do të kenë, gjithmonë, një fushë më vete për “sponsor”, që i
dedikohet entitetit, i cili e ka siguruar financimin. Fjala “sponsor” pothuaj
është e ngjashme me një entitet korporate, kështu që atributi “tip”mund të
përdoret për ta siguruar një indeks të emrit të korporatës nga makinat
kërkuese të Internetit.

“Roli” është një atribut i rëndësishëm, por i lënë anash, për elementin
e të dhënave të “agjentit”. Elementi i të dhënave të agjentit mund të përku-
fizohet sikur entitetet e tjera që në njëfarë mënyre mbanë përgjegjësi për
objektin e informacionit. Shembuj të agjentëve në formatin Dublin Core
janë krijuesi, kontribuesi dhe botuesi. Brenda këtyre elementeve të të dhë-
nave kryhen role të ndryshme si të “autorit”, “redaktorit”, “shpërn-
darësit”, “intervistuesit”, “producentit” etj. Rolet janë veçanërisht të
rëndësishme për objektet e informacionit në formatet audiovizuale, të tilla
si fotografitë lëvizëse ose audioformatet. Për shembull, mendoni për rolet
e shumta të krijuesve (të atyre që e kanë përgjegjësinë kryesore për përm-
bajtjen intelektuale të objektit të informacionit) në krijimin e një filmi me
metrazh të gjatë. Krijuesi mund të jetë producenti ose regjisori (varet prej
kërkesave të klientelës), ndërsa kontribuesit mund të jenë skenaristi, kine-
matografi, kompozitori i muzikës, aktorët kryesorë, redaktori i filmit dhe,
po të jetë e nevojshme, autori i librit në të cilin është bazuar filmi (për

sisht, një objekt të informacionit dhe t’ia mundësojë përdoruesit ta gjejë
dhe ta vlerësojë atë informacion. Po ashtu, ajo duhet të jetë e integruar
edhe në standardet e tjera, të cilat mund të jenë më specifike se skemat
bazë të një biblioteke të caktuar. 

Për shembull, po qe se Dublin Core është skema bazë, një element i të
dhënave mund të jetë “krijuesi”, i cili është një element gjerësisht i
shkëmbyeshëm në iniciativat e ndryshme për shkëmbimin e të dhënave,
të tilla si Iniciativa për Arkivat e Hapura (Open Archives Initiative) ose
protokolli Z39.50. Ky element bart informacione të mjaftueshme, me
kuptim të plotë semantik dhe i mundëson përdoruesit ta gjejë dhe ta vlerë-
sojë objektin e informacionit. Ai është i integruar me standardet e tjera, të
tilla si ai MARC, por jo me po të njëjtën lehtësi sikur të shkëmbeheshin
informacionet brenda një sistemi të njëjtë. Arritja e një lloj integrimi të
përgjithshëm ndërmjet standardeve do të ishte i mirëpritur sa për fillim.
Mirëpo, me zhvillimin dhe ndryshimin e vazhdueshëm të koleksioneve do
të lind nevoja për një integrim gjithnjë e më të lehtë. Për shembull,
Biblioteka Teknike e Gjeorgjisë i ka filluar dy projekte të digjitalizimit të
teksteve, digjitalizimin e raporteve hulumtuese të sponzorizuara dhe atë të
tezave e disertacioneve. Që të dy këto lloje të koleksioneve janë kata-
loguar me vite në formatin MARC. Megjithatë, në formën digjitale, ato do
të katalogohen në formatin Dublin Core, që kërkimi dhe gjetja e tyre të
bëhet përmes portave digjitale, të krijuara enkas për tekste. 

Për të siguruar qasje të barabartë ndërmjet koleksioneve të mëdha
të renditura në rafte dhe atyre digjitale me tekst të plotë do të përdoren dy
strategji: kërkimi federativ (mundëson që bazat e ndryshme të të dhënave
të kërkohen me po të njëjtën mënyrë), i cili mundëson kërkimin nëpër kat-
alogun e krijuar në formatin MARC, dhe në të njëjtën kohë, duke e ofru-
ar për kërkim bazën e të dhënave në Dublin Core me anë të portës.
Shënimet në Dublin Core do të eksportohen në formatin MARC dhe do të
bëhen drejtpërdrejt pjesë e bazave të të dhënave të sistemit MARC.
Kështu që, sa më e madhe të jetë shkalla e integrimit, aq më të kup-
timshme do të jenë të dhënat e eksportuara dhe nuk do të duhet të bëhen
shumë korrigjime. Qëllimi është transportimi i shënimeve nga njëra bazë
e të dhënave te tjetra, pa e humbur kuptimin e tyre, dhe të ketë sa më pak
nevojë për ndonjë korrigjim të të dhënave më komplekse të formatit
MARC. Duke e përfshirë atributin e tipit të “emrit personal”, “emrit të
korporatës” dhe të “emrit të konferencës” për krijuesin dhe për atë që ka
dhënë kontribut për një material të caktuar, elementet e të dhënave mund
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gjitha informacionet e shprehura në formatin Rutgers. Megjithatë, të dhë-
nat do të shfaqen në formate të ndryshme, varësisht prej skemave dhe
atributeve të emërtimit. Këto atribute do t’iu mundësojnë përdoruesve dhe
krijuesve të metadatave të hulumtojnë lehtë nëpër skemat e metadatave
sipas indekseve të modifikuara, për të bërë kërkime të ndryshme dhe gjet-
je të informacioneve. Ndërsa, formati bazë do të shërbejë si një element
unifikues ndëmjet të gjitha projekteve digjitale në Bibliotekat e
Universitetit Rutgers. Shoqata e Arkivistëve të Fotografisë Lëvizëse
(Association of Moving Image Archivists (AMIA)) është duke e ndërtuar
një katalog përmbledhës me emrin Porti i Fotografisë Lëvizëse AMIA
(AMIA Moving Image Gateway), sipas një standardi bazë të metadatave
në të cilat do të integrohen të gjitha të dhënat e tjera të ardhshme. Skema
dhe atributet e emërtimit do të shfrytëzohen për të siguruar mundësi më të
mira kërkuese, mundësi të eksportimit dhe të shfaqjes së informacioneve
në çfarëdo format të mbështetur nga ky port, e po ashtu edhe për ta
mbështetur shfaqjen e të dhënave në ekran sipas nevojës për modifikim
dhe eksport të të dhënave prej secilit arkiv pjesëmarrës. Faqet dinamike të
Internetit, si dhe mundësitë e ofruara për kërkim, do t’ia mundësojnë
secilit arkiv të ketë mënyrën e vet të paraqitjes në Internet, të modifikuar
në bazë të koleksioneve të atij arkivi. Një atribut shtesë – vendndodhja e
informacioneve – do të mundësojë shfaqjen e informacioneve sipas rad-
hës së elementeve të të dhënave që gjenden në bazën kryesore, duke ofru-
ar qasje transparente në informacione, pa marrë parasysh se a nxirret ai
informacion përmes portit apo duke i shfrytëzuar sistemet kompjuterike
brenda ndërtesës së arkivit.

Atributi i fundit që ka mbetur është “skema”. Skema është edhe atribut
i elementit të të dhënave edhe atribut i vlerës së të dhënave. Për këtë do të
flasim më vonë. Atributi skemë përdoret për të bërë dallimin ndërmjet
emërtimeve, në mënyrë që t’i mbështesë skemat e shumfishta të të dhë-
nave më të hollësishme. Përdoret edhe për ta përcaktuar edhe përdorimin
e fjalorit të kontrolluar për elementet e të dhënave dhe për atributet e ele-
menteve të këtyre të dhënave, p.sh. për atributin “rolet”, i cili mund të
zbatohet në bazë të fjalorëve të kontrolluar, si Tezauri Getty për art dhe
arkitekturë (Getty Art & Archictecture Thesaurus). Atributi “skema” i ka
atributet e veta, të tilla si numri i versionit apo idetifikuesi i regjistrit në
Internet (Uniform Resource Number apo Uniform Resource Locator). 

Përbërësi i fundit i të dhënave metadata është “vlera e të dhënave”,
informacion specifik i objektit të përshkruar, i cili e popullon secilin ele-

shembull, Margaret Mitchell është autore e librit në bazë të të cilit është
realizuar filmi klasik Gone with the Wind). Për qëllime të licencimit të
metrazhit të filmit, shpërndarësi ose mbajtësi i të drejtës autoriale (të cilët
së bashku paraqesin role të mundshme për elementin e të dhënave “botue-
si”) është po aq i rëndësishëm për licencim dhe distribuim sa edhe vetë
botuesi origjinal.

Biblioteka Teknike e Gjeorgjisë i përdorë këto role me një efektshmëri
të madhe për t’i modifikuar kërkimeve, mënyrën e shfaqjes së informa-
cioneve në ekran sipas nevojës së bashkësive të ndryshme të klientelave
brenda universit të informacioneve të Bibliotekës teknike të Gjeorgjisë.
Për shembull, për t’i ndërtuar koleksionet e ardhshme të tezave dhe dis-
ertacioneve, studentët duhet t’i dorëzojnë tezat dhe disertacionet, të
shoqëruara me një formular të thjeshtë, i cili i përfshin elementet e Dublin
Core te krijuesit, kontribuesit dhe botuesit. Megjithatë, këto elemente të
agjentëve do të emërtohen me rolin: krijues, këshilltar i tezës, anëtarë të
komisionit dhe departament. Kërkimet e shfaqura në ekran do t’i pasqy-
rojnë këto role, që janë më të kuptuemshme për bashkësinë e përdoruesve
sesa për elementet e të dhënave. Megjithatë, kur shënimet metadata të
shkëmbehen me Rrjetin e Bibliotekave Digjitale për Teza dhe
Disertacione (Networked Library of Digital Theses and Dissertations
(NLDTD)) në formatin e kërkuar Dublin Core, elementet e të dhënave do
të eksportohen pa role për ta mundësuar ndëroperacionalizimin maksimal
të informacioneve brenda një konsorciumi të gjerë ndërkombëtar. Siç tre-
gon ky shembull, si dhe ai për “tipin”, atributet mund të kenë efekt të
madh për t’i zgjeruar skemat e metadatave, për t’i bërë më fleksibile, si
dhe për ta mundësuar modifikimin e tyre sipas nevojave personale të bib-
liotekave, pa e sakrifikuar aftësinë e ndëroperacionalizimit me skemat e
tjera.

“Emërtimi” përdoret për ta veçuar kuptimin semantik nga elementet e
tjera të skemave të metadatave. Në Universitetin Rutgers, bibliotekarët
janë duke zhvilluar një skemë bazë të pavarur të metadatave, që do t’i për-
dorin “emërtimet” për të bërë dallimin ndërmjet elementeve të të dhënave
që janë në përdorim nga një numër i pakufishëm i skemave të metadatave.
Rutgers është duke e zhvilluar një skemë bazë të metadatave, e cila do të
shërbejë si sistem integrues për çfarëdo skeme tjetër të metadatave, që
mund të përdoren nëpër bibliotekat dhe departamentet e ndryshme, të
angazhuara në aktivitete digjitale në Bibliotekat e Universitetit Rutgers.
Emri dhe emërtimi i elementeve të të dhënave do të jetë i njëjtë për të
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Standardeve të Informacioneve Kombëtare (National Information
Standards Organization (NISO)), në Washington D.C., është në ndryshim
e sipër, pasi që standardi është rishkruar për t’i mbështetur parimet e
bazuara në modele. Në veçanti, standardi 11179-3 është rishkruar tërësisht
në bazë të një formati model të të dhënave. I tërë standardi e mbështet, jo
vetëm identifikimin dhe përshkrimin e elementeve të të dhënave, por edhe
të tërë procesin e regjistrimit, përfshirë edhe tërë spektrin e krijuesve të
metadatave, si një regjistër autoritativ i identifikuar. Një regjistër mund të
shprehet në shumë formate: Grupi i Zhvillimit të Videove (Video
Development Group (ViDe)) është duke e zhvilluar një regjistër për pro-
filin e saj të programit në Dublin Core për materialet videodigjitale në
XML/RDF (Resource Description Framework).

Në  një regjistër me aftësi integruese të ISO 11179, secili element i të
dhënave do të merrte një numër unik, për të krijuar elemente të të dhënave
të mundshme për shfrytëzim, të pavarur nga aspekti i gjuhës dhe të inter-
pretueshëm nga kompjuteri. Elementet e tjera e përfshijnë elementin e të
dhënave, emrin, emërtimin, definimin dhe fushën e vlerës (korniza kon-
tekstuale) brenda së cilit qëndron vetë vlera. Për shembull, “Shtetet e
Bashkuara” është një vendndodhje, e cila si e tillë mund të përdoret në
kontekstin e dërgimit të postës ose në kontekstin për të pasur qasje në një
lëndë të caktuar. Brenda secilit atribut të vlerës do të zbatoheshin parime
të ndryshme të formatizimit (për shembulll, përdorimi i shkurtesave
zyrtare të shteteve, si një fjalor i kontrolluar për dërgesën e postës përkun-
drejt emrit të plotë të shtetit si kryetitull lëndor i fjalorit të kontrolluar).
Një regjistër i integruar ISO 11179 duhet t’i ketë më së paku të dymbëd-
hjetë elementet e poshtëshënuara:

• Identifikuesin numerik unik (që mundëson shfrytëzimin e sërishëm);
• Emrin e elementit të të dhënave;
• Emërtimin e elementit të të dhënave;
• Versionin e elementit të të dhënave (numerik, datën ose te dyjat);
• Definimin e elementit të të dhënave;
• Detyrueshmërinë e elementit të të dhënave (e detyrueshme, alterna-

tive, e këshillueshme);
• Përsëritshmërinë e elementit të të dhënave; 
• Emrin e vlerës së fushës;
• Definimin e vlerës së fushës;
• Regjistrimin (Kod valid RA i zhvilluar në pajtim me ISO 11179 dhe

i regjistruar);

ment të të dhënave në shënimet metadata për atë objekt të informacionit.
Për shembull, krijuesi (elementi i të dhënave) i këtij punimi është Grace
Agnew (vlera e të dhënave). Vlerat e të dhënave duhet të formulohen
sipas fjalorit të kontrolluar (të tillë si kryetitujt lëndorë të Bibliotekës së
Kongresit) apo sipas parimeve të formatizimit, të tilla si Rregullat Anglo-
Amerikane të Katalogimit, botimi i dytë (AACR2), të cilat diktojnë se
vlera e mësipërme e të dhënave është e shprehur duke filluar me mbiem-
rin, e pastaj me emrin (Agnew, Grace). Vlerat e të dhënave duhet të përf-
shijnë një atribut skeme, i cili tregon se si është formuluar vlera.
Prapëseprapë vetë atributi skemë do t’i ketë atributet për numrin e ver-
sionit ose identifikuesin e regjistrit në Internet për atë skemë. Kjo veçori
do t’u ndihmojë kompjuterëve, me anë të makinave kërkuese, ta lehtëso-
jnë gjetjen e regjistrave në Internet, si dhe në ofrimin e referencave. 

PROFILI I PROGRAMIT

Kur të vendoset për përdorimin e elemeteve të të dhënave dhe atributet
e tyre, në radhën ku do të shfaqen në ekran, nëse secili prej elementeve
është i përsëritshëm, i detyrueshëm ose opcional, atëherë vjen koha për
dokumetimin e profilit të programit. Dokumentimi duhet të bëhet në
regjistrin me bazë në Internet në pajtim me Standardet e Organizatës
Ndërkombëtare të Standardeve (ISO) 11179. ISO 11179 ekziston për ta
standardizuar paraqitjen e elementeve të të dhënave dhe për ta mundësuar
shkëmbyeshmërinë e jetëgjatësinë (përdorimin e sërishëm) e elementeve
të të dhënave dhe vlerave të tyre, të cilat i popullojnë ato elemente, dhe
për të krijuar kuptim për informacionet e nxjerra, si dhe interpretimin e
atyre informacioneve. ISO 11179-1 përbëhet prej gjashtë pjesëve:

• 11179-1 Korniza për specifikacionet dhe standardizimin e ele-
menteve të të dhënave;

• 11179-2 Klasifikimi për elementet e të dhënave;
• 11179-3 Atributet themelore të elementeve të të dhënave;
• 11179-4 Rregullat dhe udhëzimet për formulimin e definicioneve të

të dhënave;
• 11179-5 Parimet e emërtimit dhe të identifikimit për elementet e të

dhënave;
• 11179-6 Regjistrimi i elementeve të të dhënave. 
ISO 11179, i cili është vënë në dispozicion nga Organizata e
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të dhënave (apo thënë ndryshe, sistemet menaxhuese të bazave të të dhë-
nave lidhur me objektin), ose bazat e ruajtjes në Internet që i shfaqin
informacionet në formate të tilla si HTML apo XML. Metadatat në
HTML mund të ruhen drejtpërdrejt brenda tagut <meta> në krye të faqes
në formatin HTML. Tanimë ekzistojnë sisteme që i kopjojnë këto meta-
data nga një faqe tjetër në një bazë të të dhënave relative, duke i siguruar
si metadatat e jashtme ashtu edhe ato të brendshme. Një alternativë më e
mirë do të ishte sigurimi i metadatave në XML (eXtensible Markup
Language). (Cilësitë e XML në botën e bibliotekarisë njihen mirë, kështu
që nuk është e nevojshme të flasim për beneficionet e XML-së kundrejt
HTML-së.) 

Metadatat XML mund të jepen si në fillim të faqes ashtu edhe të
kopjuara, siç u shpjeguan më lart, apo të ruhen në baza të të dhënave dhe
pastaj të përgatiten për eksport dhe shfaqje në formatet XML (të cilat
shndërrohen lehtë në HTML me ndihmën e versioneve të ndryshme të sis-
temeve transformuese). Versionet e reja të sistemeve menaxhuese të
bazave të të dhënave relative, si Oracle v. 9, IBM DB2 dhe Zope DBMS,
tani e mbështesin ose do ta mbështesin së shpejti ruajtjen e elementeve
XML të vëna në tage. Bazat origjinale në XML janë që tani në dispozi-
cion, por tani për tani nuk këshillohen për përdorim, pasi që mjetet për
indeksimin e tyre, shkëmbimin e të dhënave dhe transformimin e shën-
imeve të shfaqura në ekran, si kundërpërgjigje e kryerjes së një kërkimi,
nuk janë ende në dispozicion, ose nuk janë standarde. Në kohën kur është
shkruar ky punim, bazat origjinale në XML janë një teknologji e
diskutueshme, e cila duhet më parë të studiohet dhe të testohet që të për-
doret në mënyrë aktive. 

Për t’i shfaqur, ruajtur dhe transportuar të dhënat në formatin XML,
është i nevojshëm dokumentimi i shënimeve-metadata si objekt XML
përmes një dokumentacioni me definicione, ose përmes një skeme të cak-
tuar. Dokumentacioni me definicione e përcakton atë se si do të ndërtohet
dhe si do të shfaqet simetria e shënimeve-metadata, dhe krijon mundësinë
e validitetit të specifikacioneve për ta siguruar përshtatjen, me anë të për-
dorimit të elementeve, atributeve dhe entiteteve kryesore. Skemat XML,
të cilat dalngadalë po i zëvendësojnë definicionet, i përdorin konceptet e
njëjta, por të cilave u shtohen edhe karakteristikat e modifikimit, karak-
teristikat e objektit (të tilla si atributi i trashëgimisë nga një element i
nivelit të lartë) dhe moduli se si të ndërtohet një skemë, e cila në teori
mund të kombinohet me një skemë tjetër, për të krijuar një “metaskemë”.

• Statusin e regjistrimit (i regjistruar, i certifikuar, standard);
• Statusin e administrimit (korrigjim në aspektin kualitativ, i gatshëm

për modifikim, përfundimtar). 

Dy elementet e fundit: statusi i regjistrimit dhe statusi i administrimit,
i referohen statusit të regjistrimit të elementit të të dhënave brenda
regjistrit. Elementet fillojnë si propozime prej vlerësimit të komenteve të
klientelës. Vetëm pas vlerësimit dhe korrigjimit nga klientela, regjistrimi
i një elementi të të dhënave do të lëvizte nga statusi “i regjistruar” dhe nga
statusi administrativ “në korrigjim sa i përket kualitetit” në një element
përfundimtar, të standardizuar dhe i cili do të jetë i gatshëm për shfrytëz-
im të plotë nga klientela ndërkombëtare. Është e qartë se një regjistër do
t’i shfrytëzojë edhe identifikuesin, edhe definimin, edhe emërtimet etj., e
krijuesit apo të autoritetit menaxhues (e tillë si iniciativa e metadatave
Dublin Core). Me krijimin e një regjistri, informacioni jepet për ato ele-
mente që shtohen a modifikohen për një profil të veçantë të programit.   

Përveç elementeve të metadatave përshkruese, shënimet-metada-
ta mund të përfshijnë edhe elementet administrative ose meta-metadatat.
Si shembull mund të marrim metadatat për krijuesin, datën e krijimit,
datën e korrigjimit dhe datën e fshirjes. Elementi i fundit është shumë i
rëndësishëm, sepse shumica e metadatave ruhen në sistemin menaxhues
të bazave të të dhënave, shumica prej tyre nuk sigurojnë ndonjë mënyrë
të ruajtjes a mirëmbajtjes së shënimeve të fshira. Popullimi i “datës së
fshirjes” me një vlerë të datës mund të përdoret si nismë për të shkruar një
shënim të shkurtër te ajo bazë e të dhënave, e cila është fshirë më parë,
por që është ruajtur në sistemin e mirëmbajtjes. Kjo mund të jetë tepër e
rëndësishëm për t’i mbështetur iniciativat e katalogut përmbledhës, ku të
dhënat dërgohen në mënyrë automatike te serveri kryesor, në bazë të datës
së modifikimit. Që katalogu përmbledhës të jetë i saktë, duhet që edhe
shënimet e fshira të identifikohen dhe të transmetohen. Një element tjetër
administrativ i rëndësishëm i të dhënave është “identifikuesi arkivor”. Një
bazë e të dhënave mund të mbështet identifikues të shumtë arkivorë për
secilin kontribues, në atë bazë të të dhënave, të tilla si konsorciumet e
bazave të të dhënave në të cilat marrin pjesë disa institucione, për shem-
bull, Porti AMIA i Fotografisë Lëvizëse (AMIA Moving Image Gateway). 

Me t’u krijuar skemat dhe profili i programit për secilën skemë,
atëherë duhet të vendosim për krijimin dhe ruajtjen e shënimeve-metada-
ta. Dy mundësi të vlefshme janë sistemet menaxhuese lidhur me bazat e
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dhe shkruhen në metadata-baza. 
Ky është një vështrim i shpejtë në zhvillimin e një sistemi fleksibil dhe

me aftësi zgjeruese të metadatave. Njëri prej parimeve që duhet hequr nga
fjalori i këtij punimi është se “pak, nganjëherë është më shumë”. Të zhvil-
losh një skemë “bazë” të metadatave duket një gjë e thjeshtë, porse ajo do
të shtrojë themelet e një arkitekture të zgjerueshme të metadatave për t’ia
mundësuar përdoruesit të fundit që t’i modifikojë rezultatet e gjetura, si
dhe të qaset në universin e informacioneve digjitale. 

REFERENCAT E PËRDORURA NË KËTË PUNIM PËR STAN-
DARDET E PËRMENDURA

- Anglo-American Cataloguing Rules. Mund ta gjeni në: http://www.nlc-
bnc.ca/jsc/.

CIDOC – Museum Infromation Reference Model. Mund ta gjeni në:
http://www.cidoc.icom.org/. 
- CSGMD (Content Standard forDigital Geospatial Metadata, të njohura

si “FDGC”). Mund ta gjeni në: http://www.fgdc.gov/publications/docu-
ments/di.

- CSS (Cascading Style Sheets). Mund ta gjeni në:
http://www.w3.org/Style/Css/.

- Dublin Core. Mund ta gjeni në: http://www.dublincore.org.
- EAD (Encoded Archival Description). Mund ta gjeni në:

http://www.loc.gov/ead/.
- HTML (Hypertext Markup Language). Mund ta gjeni në:

http://www.w3.org/MarkUp/. 
- ISBD (International Standard Bibliogrpahic Descrition). Mund ta gjeni

në: http://www.ifla.org/VI/3/ndl/isbdlist.htm. 
- MARC (Machine Readable Cataloging). Mund ta gjeni në:

http://loc.gov/marc/.
- ISO 11179. Mund ta gjeni në: http://xw2k.sdc.itl.nist.gov/18/document-

library/projects/11179-Revision/.
- MPEG-7 (Motion Picture Experts Group). Mund ta gjeni në:

http://mpeg.telecomitalialab.com/standards/mpeg-7/mpeg-7.htm.
- Open Archives Initiative (OAI) Protoclo. Mund ta gjeni në:

http://www.openarchives.org/.
- Programfor Cooperative Cataloging (PCC) MARC Core Record. Mund

ta gjeni në: http://lcweb.loc.gov/catdir/pcc/pcc.html.

Kjo paraqet një orientim më të shprehur për objektin e informacionit dhe
një qasje më të vogël tekstuale të krijimit dhe validitetit të objekteve në
XML. Mjetet për krijimin dhe dhënien e vlerës së skemës nuk janë po aq
të përhapura sa definicionet (DTD). Ju këshilloj, po qe se jeni të rinj në
përdorimin e formatit XML, që të filloni me krijimin dhe vënien e vlerave
të definicioneve dhe pastaj t’i futni ato në një skemë të formatit XML. 

PËRFUNDIM

Megjithë beneficionet e shumta të XML, të cilat i njohim, do të dëshi-
roja ta përmbyll diskutimin tim me ca fjalë, se cili është beneficioni i tij
kryesor – ai i transportimit dhe i shkëmbimit të të dhënave. E kam për-
mendur tërthorazi, disa herë, protokollin e Iniciativës për Arkiva të
Hapura (Open Archives Initiative protocol) OAI. Ai është një protokoll i
thjeshtë, i mbështetur në HTTP, i cili i nxjerr shënimet në mënyrë
automatike nga bazat e ruajtjes së arkivave pjesëmarrëse për të krijuar
katalogë përmbledhës ose ekspozita virtuale. OAI bën të mundur nxjer-
rjen e informacioneve sipas kufizimeve të caktuara: numrit identifikues të
arkivit, datën (datën e krijimit, datën e modifikimit dhe datën e fshirjes)
dhe numrit grupor identifikues (që përkon me koleksionin a lëndën, ashtu
siç përcaktohet nga vetë pjesëmarrësit në bashkëpunim). OAI kërkon që
shënimet në formatin Dublin Core të mbështeten në XML, si një standard
i shënimeve të përbashkëta, metadata. XML si një bazë e ruajtjes së të
dhënave me mundësi të modifikimit dhe shumë fleksibile, si dhe me aftës-
inë e shfaqjes së të dhënave në ekran, sipas standardeve të caktuara, është
ideale për transportin e të dhënave brenda bashkësive të informacionit.

Korniza e përshkrimit të burimieve (Resource Description Framework
(RDF)), që e përmendëm më herët, është një gjuhë koduese e mbështetur
në XML për transportimin e elementeve të të dhënave. Një standard tjetër
i mbështetur në XML është Simple Object Access Protocol (SOAP),
Protokolli për Thjeshtësimin dhe Qasjen në Objektet e Informacionit.
SOAP është standard për transportimin e gjithë ngarkesës së të dhënave
në formatin XML së bashku me kodet në fillim të faqes, të cilat mund të
përmbajnë udhëzime të programuara për përpunimin e tyre, dhe të cilat
hiqen para se informacionet t’i dërgohen përdoruesit të fundit. Po ashtu,
XML do të mundësojë gjenerimin automatik të metadatave gjatë procesit
të popullimit të Internetit me objekte të informacionit të krijuar në këtë
format, prej të cilave mund të nxirren elementet specifike, që kopjohen
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ÇËSHTJE PRAKTIKE NË ZBATIMIN E SKEMAVE TË
METADATAVE DHE FJALORËT E KONTROLLUAR PËR

INFORMACIONET E TRASHËGIMISË KULTURORE
Murtha Baca

PËRMBLEDHJE: Paraqet një vështrim të përgjithshëm për skemat
përshkruese të metadatave për art dhe arkitekturë, përfshirë edhe Kategoritë
për Përshkrimin e Veprave të Artit (Categories for Desrcription of Works of
Art), numrin identifikues të objekteve të informacionit (Object ID) dhe kat-
egoritë themelore VRA. Ky punim, po ashtu ka të bëjë me menynë e
fjalorëve të kontrolluar dhe me sistemet e klasifikimit që nevojiten për t’i
populluar skemat e metadatave, të tilla si Tezauri i Artit dhe i Arkitekturës,
ICONCLASS, dhe të tjera. Zhvillon listat vendore të emrave dhe tezaurëve
për t’i mundësuar përdoruesit qasje më të mirë, si dhe për konvertimin dhe
krijimin e tabelave konvertuese të metadatave si mjet për sigurimin e një
qasjeje të integurar në burimet e ndryshme të informacionit. [Kopje të këtij
artikulli mund të sigurohen, për një shumë të caktuar, nga Shërbimi i
shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth”: 1-800-
HAWORTH. Adresa elektronike: <docdelivery@haworthpress.com> Faqja
e Internetit: <http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth Press,
Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Art, arkitekturë,
standarde të metadatave, fjalorët e kontrolluar, sistemet e klasifikimit,
tabelat e konvertimit të metadatave.

- RDF (Resource Description Framework). Mund ta gjeni në:
http://www.w3.org/RDF/.

- SOAP (Simple Object Access Protocol). Mund ta gjeni në:
http://www.w3.org/TR/SOAP/.

- TEI (Text Encoding Initiative). Mund ta gjeni në: http://www.tei-c.org/.
- XML (Extensible Markup Language). Mund ta gjeni në:

http://www.w3.org/XML/.
- XSLT (XML Style Sheet Language Transformations). Mund ta gjeni në:

http://www.w3.org/TR/xslt. 

SHËNIME PËR AUTOREN

Grace Agnew është ndihmësdrejtoreshë e Bibliotekës Universitare për
krijimin e sistemeve digjitale në Rutgers, Universiteti Shtetëror i New
Jersey (Nju Xhersit). Është kryetare e Vide Video Access Working Group,
i cili kohëve të fundit ka vënë në përdorim një profil të programit për për-
dorimin e Dublin Core për përshkrimin e materialeve video-digjitale.
Ishte kryetare e Komisionit të programit të seminarit për menaxhimin e
materialeve video-digjitale, në gusht të vitit 2001, program ky i spon-
sorizuar edhe nga ViDe, CNI, Internet2 dhe SURA. Është anëtare e Grupit
I2 Middleware për Video (VidMid). 

Gjithashtu, Grace Agnew është profesoreshë në Institutin e metadatave
ALA, ALCTS, AACR2 dhe instruktore në seminaret e Rrjetit të
Bibliotekave Juglindore për Fotografi Digjitale. Po ashtu, është
këshilltare e Shoqatës së Arkivistëve për Fotografi Lëvizëse (AMIA) për
dizajnimin e portit për fotografi lëvizëse, AMIA, një katalog përmbledhës
i arkivit të fotografive lëvizëse në mbarë botën. 

Është autore e shumë ligjëratave, e punimeve dhe e artikujve për meta-
datat dhe materialet video-digjitale, si dhe bashkautore e librit Udhëtim
nëpër metadata (Getting Mileage Out of Metadata), i botuar nga Shoqata
e Bibliotekave dhe e Teknologjisë së Informacionit (Library &
Information Technology Association (LITA)), pjesë e Shoqatës së
Bibliotekave Amerikane, ALA. 
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ndryshme të artit dhe muzeale, të cilat kanë prejardhje të ndryshme dhe që
nuk kanë ndonjë hierarki të marrëdhënieve ndërmjet tyre4. Prandaj, hapi i
parë themelor për krijimin e burimeve trashëgimore, të artit dhe të kul-
turës është përzgjedhja e skemës së përshtatshme të metadatave (një nën-
tip apo edhe një skemë me përshtatje) për përshkrimin e materialeve.

Nga pikëpamja e një hulumtuesi, apo edhe nga pikëpamja e një joeksper-
ti, po qe se përqendrohemin vetëm në objektet e artit, skema më e përshtat-
shme për ta zbatuar mund të jetë një nëntip i CDWA-së5. Të dhënat alfabetike
të disa prej sistemeve më të mëdha menaxhuese të koleksioneve muzeale
mbështeten ose konvertohen në CDWA6. Të dhënat alfabetike të konsorciu-
mit të pamjeve të artit dhe të muzealeve (AMICO) mbështeten në CDWA7.
Sistemi kombëtar i dokumentimit të muzeve shtetërore të Kilit, “SUR”,
mbështetet drejtpërsëdrejti në CDWA. Gjithashtu, një version në gjuhën
kineze, është duke u zhvilluar nga Akademia Sinica në Taiwan8. Po qe se
përqendrimi ynë është në menaxhimin dhe sigurimin e qasjes në materialet
zëvendësuese të veprave të artit dhe të arkitetkturës (të tilla si fotografi, slla-
jde dhe fotografi digjitale), atëherë VRA do të ishte skema më e përshtatshme
për t’u përdorur. Numri identifikues i objektit (Object ID) është një skemë e
thjeshtë e metadatave për përshkrimin dhe gjurmimin e objekteve të artit dhe
të antikiteteve si pronë dhe nuk përqendrohet në informacionet kontekstuale
ose historike. Informacionet e tilla mund të jenë në interes të studiuesve dhe
të hulumtuesve, por nuk do të ishte me rëndësi, të themi, për një inspektor të
doganës ose për një agjent të interpollit, të cilët do të përqendroheshin në
identifikimit dhe kthimin e mundshëm të asaj vepre të veçantë9. Dublin Core
është një model relativisht i thjeshtë i elementeve të metadatave, i përpiluar
për lehtësimin e gjetjes së burimeve në Internet dhe si një mjet konvertimi për
të krijuar pajtueshmëri të elementeve të ndryshme të metadatave, por nuk sig-
uron informacione të bollshme për qëllime të tjera. 

INTEGRIMI I METADATAVE DHE KRIJIMI I
TABELAVE KONVERTUESE

Siç e kemi përmendur, skemat e veçanta të metadatave dhe elementet
e tyre janë rezultat i një procesi të gjatë të analizave të thella dhe të arrit-
jes së konsensusit nga anëtarët e përfshirë të bashkësive të caktuara.
Prandaj, hapi i parë i ndërtimit të burimeve të informacionit ose burimeve
të përbashkëta, nga një numër i departamenteve të ndryshme brenda një
institucioni, ose ndërmjet institucioneve të ndryshme, është përzgjedhja e

HYRJE

Në një punim të paraqitur në Konferencën për metadata, ALCTS, në Çika-
go në vitin 2000, autori i tij e paraqiti një përshkrim të shkurtër të historisë së
standardeve të metadatave dhe të fjalorëve të kontrolluar për art, arkitekturë
dhe materiale të kulturës1. Në këtë punim, autori përqendrohet në: përzgjed-
hjen e skemave të metadatave për burimet e trashëgimisë kulturore; rolin inte-
grues dhe të “tabelave konvertuese” të metadatave; dhe përdorimin e fjalorëve
të kontrolluar dhe të tezaurëve për popullimin e skemave të metadatave, për të
ngritur saktësinë e nxjerrjes së informacioneve nga përdoruesi i fundit.
Shembujt vijnë nga mbretëria e informacioneve të trashëgimisë kulturore dhe
të artit, por parimet dhe tipet e mjeteve të diskutuara këtu mund të zbatohen për
metadatat dhe fjalorët e kontrolluar, në çdo fushë të studimit. 

PËRZGJEDHJA E SKEMAVE TË METADATAVE

Njerëzimi, detyra e të cilit është krijimi i informacioneve, priret të har-
rojë ose të injorojë se nuk ka një skemë të vetme të metadatave që do t’i
përshtatet interpretimit të të gjitha formave të informacionit. Ekzistojnë
arsye të shëndosha se, pse me kalimin e viteve janë zhvilluar skema të
ndryshme të metadatave: MARC - për njësitë bibliografike; EAD
(Encoding for Archival Data (Kodimi i të Dhënave Arkivore)) - për kolek-
sionet e paprekshme arkivore, të cilat kanë prejardhje të njëjtë; CDWA
(Categories for Desrcription of Works of Art (Kategoritë për Përshkrimin
e Veprave të Artit)) - për objektet e artit; VRA Core (Visual Resources
Association Core (Bazat Themelore për Burimet Vizuale)) - për materiale
zëvendësuese të veprave të artit dhe të arkitekturës; dhe Dublin Core për
burimet e Internetit, i cili po ashtu shërben si “emërues i përbashkët” për
konvertimin e burimeve të ndryshme të informacioneve2. MARC-u, po
ashtu ka “shije” të ndryshme për materialet vizuale, për materialet arki-
vore dhe për dorëshkrimet, regjistrimet zanore, burimet elektronike, si
dhe për lloje të ndryshme të mediave. Përzgjedhja e skemave të papërsh-
tatshme të metadatave, për një lloj të veçantë të burimeve të informa-
cionit, ose për koleksionet e materialeve, mund të përfundojë në shërbime
të këqija si ndaj materialeve që përshkruhen, ashtu edhe ndaj përdoruesit
të fundit, për të cilin bëhet e tërë kjo punë. Për shembull, Dublin Core nuk
është paraparë të jetë skemë e metadatave për katalogimin e objekteve të
artit3 dhe EAD nuk u zhvillua si një “depo”, ku do të futeshin objekte të
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Për ta mundësuar kërkimin e njëkohësishëm të burimeve heterogjene
të informacionit, me anë të një kërkimi të vetëm (sikur të ishin informa-
cione të ruajtuar brenda një depoje të vetme), tabelat e konvertimit
mundësojnë konvertimin e të dhënave në mënyrë efektive nga një stan-
dard i metadatave në një tjetër, për shembull, gjenerimin e shënimeve në
Dublin Core nga shënimet e mëparshme në formatin MARC. Një tabelë
konvertimi, e cila i përmban të pesëmbëdhjetë elementet e Dublin Core,
si një “gjuhë shndërruese”, mund ta ndihmojë procesin e krijimit të funk-
sioneve të integruara të kërkimit. Megjithatë, është me rëndësi ta për-
mendim se procesi i konvertimit të metadatave nuk është proces i thjeshtë
dhe ai duhet të kryhet nga persona që i njohin shumë mirë elementet e
metadatave dhe burimet që do të përfshihen në këtë proces. Integrimi i
metadatave përmes makinave, ose për të qenë më të saktë, procesi i inte-
grimit të tyre nga persona që nuk i njohin elementet e metadatave mund
të rezultojë në një proces krejtësisht joefektiv. Për shembull, po qe se inte-
grimi i të dhënave bëhet për ta mundësuar qasjen e integruar në shënimet
MARC të materialeve bibliografike, në një bibliotekë të artit, materialet e
së cilës janë të koduara sipas CDWA apo VRA, atëherë si do të konverto-
het kategoria e “krijuesit” e CDWA apo VRA në formatin MARC? Po qe
se përdoruesit do t’i paraqitet një kuti kërkimi për “artistin” apo “kri-
juesin”, atëherë cila fushë në depot mbështetëse të informacionit duhet të
kërkohet? Është krejtësisht e qartë, se kërkimi do të bëhet në fushat e
CDWA dhe VRA për “Emrin e krijuesit” (CDWA) dhe “Emrin personal të
krijuesit” (VRA). Por, çfarë fusha duhet të kërkohen në shënimet MARC?
Fushat 100, 400 dhe 700, në formatin MARC, janë për krijuesin e veprës
së artit. “Krijuesi” në kuptimin e artistit mund të gjendet më lehtë në
fushat 600 të formatit MARC, të cilat janë për kryetitujt lëndorë, ose në
fushën 520 (fusha për përmbledhjen e shkurtër të veprës). Kështu, po qe
se një përdorues bën kërkim për Pikason ose Pinturiçion në fushën e “kri-
juesit” të një depoje virtuale të informacionit, makina kërkuese do të
duhej të kërkonte në fushën e “Emrit të krijuesit” në shënimet CDWA, në
fushën e “Emrit personal të krijuesit” në shënimet VRA, dhe në fushat
700 dhe 520 të shënimeve në MARC, me qëllim të nxjerrjes së rezultat-
eve të kuptimshme. 

Shembulli i mëparshëm tregon se, pse procesi intelektual i integrimit
të metadatave duhet të kryhet nga persona që kanë njohuri për përmbajt-
jen intelektuale të burimeve të veçanta të informacionit dhe për skemat e
ndryshme të metadatave, që përfshihen në këtë proces. Në këtë mënyrë

“depos” më të përshtatshme të metadatave për materiale të veçanta. Nëse
arrihet kjo gjë, atëherë dikush mund të pyet se çfarë ndodh me idenë e
kërkimit përmes referencave (kërkim që mundëson referenca shtesë prej
kërkimit origjinal) dhe qasjen në burimet e koduara sipas skemave të
ndryshme të metadatave? Përgjigjja është kombinimi i sistemeve
teknologjike (për shembull, i protokollit të informacionit, si i atij Z39.50
dhe gjuhëve koduese, si XML) dhe integrimi i metadatave.

Integrimi i metadatave është një proces për identifikimin e ele-
menteve ose i grupeve të elementeve të barasvlershme a të përafërta,
brenda skemave të ndryshme të metadatave, me qëllim të krijimit të ndër-
operacionalizimit semantik ndërmjet formateve të ndryshme.
Ndëroperacionalizimi semantik është aftësia për ta lehtësuar kërkimin e
informacioneve digjitale nëpër bazat e të dhënave heterogjene, sikur të
ishin të gjitha pjesë e së njëjtës depo e të dhënave virtuale. Ky është një
lloj i qasjes së integruar, për të cilën ëndërrojmë të gjithë, nëse do t’ia arri-
jmë, dhe të cilën ua premtojmë si udhëheqësve tanë të institucioneve,
ashtu edhe përdoruesit të fundit. Procesi i identifikimit të përputhjes (dhe
të mospërputhjes) ndërmjet elementeve të ndryshme të metadatave i kri-
jon “tabelat e konvertimit”, të cilat përfaqësojnë integrimin semantik të
fushave ose të elementeve të të dhënave të një fushe, brenda një grupi ele-
mentesh, të një fushe tjetër. (Shih figurën 1, për një model të konvertimit
të elementeve të metadatave në formatin e Kategorive për Përshkrimin e
Veprave të Artit (CDWA), VRA, EAD dhe Dublin Core).

FIGURA 1. Model i konvertimit të skemave të metadatave për burime
muzeale, bibliografike, arkivore dhe të Internetit. 
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temet e klasifikimit me të cilat do të shërbehen si përdoruesit e tyre të
brendshëm, ashtu edhe ata të jashtëm. Këtë e bëjnë duke e shfrytëzuar ter-
minologjinë nga fjalorët lëndorë, të pranuar gjerësisht në botë, siç është
lista e kryetitujve lëndorë të Bibliotekës së Kongresit apo Tezauri i
Terminologjisë së Artit dhe i Arkitekturës. Por, po ashtu, duke u shtuar
atyre edhe terminologji tjetër nga ajo fushë e veçantë e studimit, si dhe
nga burimet e shtypura e njerëzore, të ekspertëve dhe të joekspertëve10.
Disa prej sistemeve menaxhuese të koleksioneve muzeale kanë edhe
fjalorë lëndorë të vetë, si dhe mjete për krijimin e tezaurëve, për ta bërë
më të lehtë këtë proces11.

TË MIRAT QË I GËZON PËRDORUESI I FUNDIT

Kur jemi te qasja në informacione, pse është kaq i rëndësishëm për-
dorimi i fjalorëve lëndorë dhe i tezaurëve për përdoruesin e fundit? Për
arsye se përdoruesit dinë se çka kërkojnë, por nuk e dinë saktësisht se si
e quajnë atë gjë. Objektet, artistët, vendet, konceptet etj., mund të kenë më
shumë se një emër. Dhe, siç e dimë, emrat ndryshojnë sipas kohës dhe
vendit, në të cilin përdoren. Në kohën romake, Parisi i sotëm, modern, nji-
hej si Lutetia Parisiorum. Florenca e Italisë quhet Firenze nga italinanët e
Florencia në spanisht, Florenz në gjermanisht, e kështu me radhë. Piktori
danez i shekullit të XVI, në Itali njihej si Monsú Bernardo, gjatë viteve që
punoi në atë vend. [Shënim i redaktorit: Lista e emrave të autorizuar të
Bibliotekës së Kongresit e jep emrin “Keil, Bernardo” si kryetitull të
autorizuar]. Përveç kësaj, fjalorët lëndorë dhe tezaurët, që janë ndërtuar
në atë mënyrë që t’i paraqesin marrëdhëniet ndërmjet koncepteve, ofrojnë
informacione të fuqishme për përdoruesin e fundit. Një person që bën
kërkim, ndoshta, ka dëshirë ta gjejë një lloj të veçantë të kolltukut françez,
madje edhe fotografinë se si duket ai objekt, porse nuk ka ide se si e ka
emrin. Një tezaur, si Tezauri i Terminologjisë së Artit dhe i Arkitekturës
(Art & Architecture Thesaurus) “e njeh” që bergéres dhe fauteuils janë
lloje të kolltuqeve (në anglisht: armchair). Kështu që, kjo do ta ndihmojë
atë që e bën kërkimin, të gjejë informacione në faqe të Internetit, që për-
bëhen prej fjalëve bergéres dhe fauteuils, edhe nëse nuk shfaqet qartë
termi më i përgjithësuar “kolltuk” (në anglisht: armchair). Një tezaur
gjeografik si TGN mund të sjellë informacione për të gjitha vendet në një
krahinë, a vend të veçantë, ose edhe ndonjë nëndarje politike, për shkak
se tezauri “i njeh” të gjithë emrat lidhur me atë vend. Një fjalor standard

mund të ndodhë procesi i vërtetë i integrimit, ose kërkimi nëpër të gjitha
depot e informacioneve nga ndonjë program kompjuterik. Vendimi se si
të shfaqen në ekran rezultatet e një kërkimi të tillë të integruar, kërkon një
analizë të kujdesshme të vetë informacioneve, si dhe një studim të kërke-
save të përdoruesit, të bëra para se informacionet të bëhen publike në
Internet. Mënyra e zgjedhjes dhe e shfaqjes në ekran, të rezultateve, sipas
llojit të burimit (shënime bibliografike, shënime të objekteve muzeale,
shënime të fotografive, apo objekte digjitale) mund të jetë njëra prej
mënyrave për t’i ndihmuar përdoruesit ta kuptojnë atë se çfarë informa-
cione kanë nxjerrur nga depot heterogjene të informacionit. Po ashtu,
duhet të kihet parasysh edhe vënia e rezultateve, sipas relevancës. Mirëpo,
shfaqja e informacioneve në ekran, sipas relevancës, është tepër e pasig-
urtë, ashtu siç ekziston tani për tani gjendja e tyre nëpër shumë sisteme të
informacionit. Në baza më të mëdha të të dhënave relevanca mendohet të
ketë shumë rëndësi për përdoruesin, duke kursyer kohën dhe mundimin,
gjatë vlerësimit të informacioneve të shumta, të cilat kanë ardhur si rezul-
tat i kërkimit.

FJALORËT LËNDORË, TEZAURËT DHE KLASIFIKIMET

Zgjedhja e drejtë e metadatave standarde për përshkrimin e koleksion-
eve të veçanta është vetëm hapi i parë në ndërtimin e burimeve efektive
dhe të dobishme të informacioneve. Po qe se elementet e metadatave nuk
popullohen me vlerat e duhura të të dhënave (terminologjinë), burimet e
informacionit do të jenë joefektive dhe përdoruesi nuk do të mund ta gjejë
atë që e kërkon, edhe nëse ai informacion ekziston në atë bazë virtuale të
informacioneve. Po e përsërisim, se nuk ekziston një fjalor i vetëm, që do
t’u përshtatej të gjitha projekteve të caktuara. Për ndryshim, krijuesit e
burimeve të informacionit duhet ta përzgjedhin fjalorin më të mirë, nga
menyja e fjalorëve, për përshkrimin dhe sigurimin e qasjes në koleksionet
e tyre. Kjo çështje mund të përfshijë, por nuk kufizohet, mjetet si: lista e
kryetitujve lëndorë të Bibliotekës së Kongresit ose Tezaurin e
Terminologjisë së Artit dhe të Arkitekturës; listën përmbledhëse të emrave
të artistëve; Tezaurin e Emrave Gjeografikë; Tezaurin e Materialeve
Grafike dhe ICONCLASS për art, për arkitekturë dhe për materiale të kul-
turës. 

Institucionet dhe projektet, e veçanërisht iniciativat e përbashkëta në
një fushë të veçantë të studimit, janë duke i krijuar tezaurët e vet dhe sis-
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PËRFUNDIM

Institucionet e trashëgimisë kulturore kanë për synim vënien e infor-
macioneve në Internet sa më shpejt që është e mundur, mirëpo vendimet
që duhet të merren, që informacionet në Internet të jenë të dobishme dhe
efektive, shpeshherë keqkuptohen. Nuk mjafton që vetëm të përdorim
disa standarde të metadatave. Metadatat standarde duhet të përzgjedhen
në bazë të pështatshmërisë me materialet që kemi, si dhe në pajtim me
qëllimet e përdoruesit të fundit. Madje, edhe përzgjedhja për përdorimin
e skemës më të mirë të metadatave nuk do të siguronte qasje më të mirë
për përdoruesin e fundit. Për të pasur sukses, ajo skemë duhet të popullo-
het me vlerën e të dhënave nga menytë e fjalorëve të kontrolluar dhe sis-
temet e klasifikimit, të përzgjedhura me kujdes. Ëndrra për qasje të inte-
gruar në burime të ndryshme të informacionit ende mbetet vetëm një
ëndërr. Ëndrra mund të bëhet realitet, nëse ata që janë përgjegjës për
vënien në Internet të informacioneve të trashëgimisë kulturore e bëjnë me
maturi përzgjedhjen dhe zbatimin e skemave të duhura të metadatave, të
fjalorëve të kontrolluar lëndorë dhe të tezaurëve, të tabelave konvertuese
të metadatave dhe të teknologjive të informacionit, të cilat i kemi sot në
përdorim. 

SHËNIME PËR AUTOREN

Murtha Baca është shefe e standardeve dhe programeve të fjalorëve në
Muzeun Getty. Po ashtu, e mbikëqyr krijimin e burimeve digjitale lidhur
me koleksionet e Institutit për Hulumtim Getty në Los Angjelos. Ka
botime të shumta në standardet e metadatave dhe të fjalorëve të kontrol-
luar për indeksimin dhe qasjen në informacionet e trashëgimisë kulturore,
e posaçërisht duke e pasur në mend sigurimin e qasjes së përdoruesit të
fundit në fotografi dhe të dhëna të tjera në Internet. Dr. Baca ka ligjëruar
në shumë seminare dhe takime të punës për metadatat, për katalogimin e
burimeve vizuale dhe për ndërtimin e tezaurëve për muze, universitete
dhe organizata të tjera në Amerikën Veriore e Jugore, si dhe në Evropë.

për informacione lidhur me artistët mund t’i ofrojë përdoruesit edhe per-
sona edhe entitete që mund të jenë me interes për të. Për shembull, në
listën përmbledhëse të emrave të artistëve (Union List of Artist Names),
të dhënat për Andrea del Verrocchio janë të lidhura me të dhënat e
Leonardo da Vinçit, i cili ishte nxënësi i Verrocchio-s dhe praktikant te ai.

Më poshtë po japim disa shembuj të vërtetë se si fjalorët lëndorë mund
t’i ndihmojnë përdoruesit të gjejë atë që synon ta gjejë. Një përdorues bën
një kërkim për “Giambologna” në koleksionet e Muzeut Metropolitan të
Artit në Internet12 dhe nuk i sjell asnjë rezultat. Ai e zbulon që Giovanni
da Bologna është një formë tjetër e artistit, por prapë nuk i sjell rezultate.
Mënyra e vetme për të nxjerrë informacione nga faqja e Internetit të
muzeut është kërkimi sipas emrit Giovanni Bologna, sepse është forma e
vetme e emrit që ekziston në atë sistem. Po të përdorej ndonjë fjalorë i
kontrolluar ose listë e emrave të artistëve, përdoruesi do të mund të
kërkonte sipas cilitdo variant të emrit të artistit dhe kështu do të fitonte
rezultate të mira. Madje, edhe nëse ndonjë variant i veçantë, i përdorur në
kërkim, nuk ekziston në ato të dhëna ku bëhet kërkimi. Përdorimi i
fjalorëve të kontrolluar, të cilët i bashkojnë variantet e ndryshme të
emrave dhe terminologjinë e ndryshme, e zgjeron dukshëm efikasitetin e
rezultateve, pasi që përdoruesi gjen rezultate për të gjitha format e mund-
shme të asaj që kërkon. 

Për sistemet e menaxhimit të koleksioneve muzeale të Muzeut
Metropolitan, me përdorues të fundit nënkuptohet secili, brenda institu-
cionit, që i shfrytëzon informacionet në bazën e të dhënave të atij institu-
cioni, që nga personeli përgjegjës, personeli që e bën regjistrimin e një-
sive e deri te punonjësit në laboratorin e fotografive digjitale, të cilët
duhet t’i mirëmbajnë objektet digjitale zëvendësuese të lidhura me
shënimet e objektit, të cilin e kanë përshkruar. Për shembull, në kolek-
sionet e Muzeut Getty, përdoruesi i Departamentit të arsimit mund të bëjë
një kërkim të termit “andirons” (në shqip: hekuri i oxhakut) dhe gjen
rezultate për “firedogs” (një variant tjetër në anglishte i hekurit të zjarrit),
i cili është termi i preferuar në departamentin e arteve dekorative. Personi,
po ashtu mund të kërkojë sipas varianteve të ndryshme të fjalës si “fire-
dogs” dhe “fire dogs” ose me një term edhe më të gjerë “fire-place equip-
ment” (pajisje të oxhakut) për shkak se i tërë ky informacion është i rua-
jtur në modulin e sistemit të tezuarit.
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9. Shih www.object-id.com. 
10. Sa për ilustrim “Thesaurus for Manuscript Studies” është duke u kri-

juar me një projekt të përbashkët të udhëhequr nga Biblioteka
Universitare e Londrës. Shih www.palaeography.ac.uk/. 

11. Sistemi i muzeut përfshin LCSH (Library of Congress Subject
Headings), AAT, ULAN dhe TGN, si dhe një tezaur për ndërtimin e
koleksioneve – tezaurë të veçantë. Shih, shënimin nr. 6 më lart.

12. http://www.metmuseum.org/collections/search.asp. 
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BURIMET DIGJITALE DHE ZBATIMI I METADATAVE
NË BIBLIOTEKËN E SHANGHAIT

Yuan-liang Ma
Wei Liu

PËRMBLEDHJE: Biblioteka Digjitale e Shanghait (Shanghai Digital Library
(SDL)) është pjesë përbërëse e Projektit të Bibliotekave Digjitale të Kinës (China
Digital Library Project). Punimi i tyre na njeh me strukturën, qëllimet dhe përmba-
jtjen e Projektit të Bibliotekave Digjitale të Kinës. Këtu janë diskutuar vizioni,
misioni, arkitektura e sistemit, burimet digjitale dhe teknologjia e Bibliotekës
Digjitale të Shanghait. Po ashtu, është përshkruar historiku i zbatimit të metadatave
kineze dhe skemat e metadatave të Bibliotekës Digjitale të Shanghait, si dhe është
bërë një analizë e veçorive të zbatimit të metadatave në rastet konkrete. Në fund,
është diskutuar për problematikën e zbatimit të metadatave dhe janë dhënë sugjer-
ime për to. [Kopje të këtij artikulli mund të sigurohen, për një shumë të caktuar, nga
Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth’: 1-800-
HAWORTH. Adresa elektronike: <docdelivery@haworthpress.com> Faqja e
Internetit: <http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth Press, Inc. Të
gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Biblioteka Digjitale e
Shanghait, Projekti i bibliotekës digjitale të Kinës, skemat e metadatave,
Bibliotekat akademike kineze dhe sistemi i informacionit, Qendra kineze e lib-
rit dhe e dokumentimit për shkencë dhe teknologji, Infrastruktura e informa-
cionit kombëtar të Kinës. 

Yuan-liang Ma është drejtor i Bibliotekës së Shanghait, 1555 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai 200031,
Kinë (E-mail: mayuanliang <ylma@libnet.sh.cn>). Wei Liu është shef i Qendrës Kompjuterike dhe të
Rrjetit Kompjuterik në Bibliotekës së Shanghait, 1555 Huai Hai Zhong Lu, Shanghai 200031 (E-mail:
liuwei <wl@libnet.sh.cn>). 
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informacione për kolegët dhe lexuesit e interesuar në këtë fushë. 
Më 1996, bibliotekat kineze filluan të përfshiheshin në krijimin e bib-

liotekave digjitale. Organet qeveritare, në nivele të ndryshme, e
mbështetën këtë zhvillim dhe i inkurajuan bibliotekat të krijojnë plane për
zhvillimin e bibliotekave digjitale. Fonde të veçanta u ndanë për t’i
përkrahur projektet për bibliotekat digjitale. Hulumtimi dhe zhvillimi i
bibliotekave digjitale të Kinës përbëhej prej tri sistemeve të zhvillimit:
Sistemi i parë, i udhëhequr prej Ministrisë Shtetërore të Kulturës, ka të
bëjë me krijimin e bibliotekave digjitale brenda Bibliotekës Kombëtare të
Kinës dhe brenda bibliotekave të tjera kryesore publike; Sistemi i dytë, i
udhëhequr nga Ministria Shtetërore e Arsimit, kishte të bënte me hulum-
timin dhe zhvillimin e bibliotekave digjitale në bibliotekat kryesore
akademike të Kinës; Sistemi i tretë, i udhëhequr nga Ministria Shtetërore
e Shkencës dhe e Teknologjisë, dhe nga Akademia e Shkencave të Kinës,
si dhe nga ministri dhe komisione përkatëse të qeverisë, është duke kri-
juar biblioteka digjitale në ato biblioteka dhe institucione hulumtuese që
janë degë të tyre. Këto tri sisteme kanë qëllime të ndryshme në zhvillim-
in e bibliotekave të tyre digjitale. Qëllimet e tyre janë koordinuar në
Takimin e përbashkët për Projektin e Bibliotekave Digjitale të Kinës
(Chinese Digital Library Project Joint Meeting). Ky takim ishte orga-
nizuar nga Ministria Shtetërore e Kulturës, ku morën pjesë mëse 21 min-
istri dhe komisione të ndryshme. 

Projekti eksperimental për bibliotekat digjitale të Kinës
Projekti pilot për bibliotekat digjitale të Kinës

Në maj të vitit 1996, Biblioteka Kombëtare e Kinës së bashku me bib-
liotekat kryesore publike në vend, përfshirë edhe Bibliotekën e Shanghait,
Bibliotekën Liaoning, Bibliotekën Nanjing, Bibliotekën Zhongshan
(Biblioteka Dr. Sun Yat-sen në krahinën Guangdong) dhe Biblioteka
Shenzheng, ia dorëzuan Komisionit Shtetëror për Planifikim dhe Zhvillim
një propozim të Projektit eksperimental për bibliotekat digjitale të Kinës
(Project for China’s Experimental Digital Library). Projekti u institu-
cionalizua më 1997, dhe parqiste njërin prej projekteve kryesore
shtetërore në shkencë dhe në teknologji. Ky projekt përfundoi në maj të
vitit 2001. 

Projekti eksperimental i bibliotekave digjitale të Kinës synon krijimin
e një sistemi eksperimental të bibliotekave digjitale që do të bashkëpuno-

HYRJE

Me të hyrë në shekullin XXI, ne po hyjmë në “epokën digjitale”. Sipas
raporteve, shuma e informacioneve të prodhuara në botë, për secilin vit,
është përafërsisht 1-2 eksabajt. Këto informacione ekzistojnë kryesisht në
formë të fotografive, të zërave dhe të të dhënave të koduara, ndërsa doku-
mentet në formë të tekstit përbëjnë vetëm 0.003% të shumës totale. Në të
njëjtën kohë, më shumë se 90% e informacioneve të reja krijohen, ekzis-
tojnë dhe shfrytëzohen në formë digjitale. Si rezultat, bibliotekat që tradi-
cionalisht janë marrë me ruajtjen dhe shpërndarjen e materialeve me tek-
ste, të tillë si libra dhe botime serike, janë duke u ballafaquar me nevojën
për reformim. Bibliotekave u nevojitet të themelojnë biblioteka digjitale,
t’i mbledhin burimet digjitale, t’i krijojnë dhe t’i ruajnë ato, si dhe t’i vënë
në shfrytëzim po në formë digjitale. 

Bibliotekat kineze kanë një rrugë të gjatë përpara, sa i përket bib-
liotekave digjitale. Në njërën anë, me zgjerimin e ekonomisë globale, bib-
liotekave të Kinës u nevojitet t’i bledhin dhe t’i organizojnë burimet digji-
tale, kështu që të sigurohet qasja në to, përmes Internetit. Atyre u nevo-
jitet të vënë në dispozicion të përdoruesit burime digjitale. Në anën tjetër,
burimet digjitale të Kinës janë vetëm 4% të numrit të përgjithshëm të
faqeve të Internetit. Kultura kineze ka një histori të gjatë dhe të famshme
për më shumë se 5 000 vjet dhe e cila përbën pjesën më të madhe të
trashëgimisë kulturore. Kështu që, kjo i detyron bibliotekat e Kinës t’i
digjitalizojnë veprat e shkëlqyeshme të kulturës kineze dhe t’ia mundëso-
jnë botës që ta shijojnë këtë trashëgimi të pasur kulturore.

Para se të diskutojmë për burimet digjitale dhe zbatimin e tyre në
Bibliotekën e Shanghait, pjesa në vijim jep një hyrje të përgjithshme në
zhvillimin e bilbiotekave digjitale në Kinë.

BIBLIOTEKAT DIGJITALE NË KINË

Bibliotekat digjitale të Kinës e kanë përcjellur me kujdes zhvillimin e bib-
liotekave digjitale anembanë botës. Biblioteka e Shanghait e ka një kanal
të veçantë në faqen e saj të Internetit, e cila përmban artikuj, libra dhe
informacione konferencash, që kanë të bëjnë me hulumtimet për bib-
liotekat digjitale, duke i përcjellur arritjet, sa i përket zhvillimit të bib-
liotekave digjitale, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, dhe duke siguruar
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3. integrimi i teknologjive unitare në sistemin e teknologjive kryesore
ndërkombëtare;

4. krijimi i një sistemi të përbashkët për blerje, katalogim dhe huazim
ndërbibliotekar të dokumenteve ndërmjet bibliotekave anembanë
Kinës;

5. zhvillimi i sistemeve programuese intelegjente të bibliotekave digji-
tale me karakteristika kineze;

6. përvetësimi i profesionistëve me kualifikim të lartë për ta mundë-
suar realizimin e Programit për bibliotekat digjitale të Kinës.

Në bazë të këtyre qëllimeve, detyra kryesore e këtij programi përbën
krijimin e depove të ruajtjes së koleksioneve digjitale, ndërtimin e infra-
strukturës së programeve kompjuterike dhe vetë pajisjeve kompjuterike,
zhvillimin e sistemeve programuese, formimin e standardeve dhe speci-
fikat e strukturës, si dhe trajnimin profesional.

Sipas këtij programi, Biblioteka Kombëtare e Kinës, në bashkëpunim
me institucionet e tjera, i ka përfunduar projektet e mëposhtme:

1. Zbatimin e kodit SGML në Bibliotekë;
2. Rrjetin e informacionit: Teknologji sistematike për biblioteka digjitale;
3. Studimin e grupeve të bibliotekave digjitale të teknologjisë në

parkun Zhongguancun në Peking;
4. Zbatimin e sistemit të bibliotekave digjitale të Kinës, sipas një shpe-

jtësie të madhe të rrjetit të informacioneve;
5. Eksperimentin e bibliotekave digjitale të Kinës;
6. Eksperimentin e natyrës së bibliotekave digjitale dhe demonstrimin

e sistemit.

Projekti i Sistemit të Bibliotekave Akademike dhe të Informacionit të
Kinës (CALIS)

I udhëhequr nga Ministria Shtetërore e Arsimit, Projekti i Sistemit të
Bibliotekave Akademike dhe të Informacionit të Kinës (China
Academmic Library & Information System, CALIS) u miratua nga
Komisioni Shtetëror për Planifikim dhe Zhvillim. Ky projekt filloi në
nëntor të vitit 1998.

Projekti i Sistemit të Bibliotekave Akademike dhe të Informaiconit
është një projekt i krijimit të rrjetit të bibliotekave, që ka për synim

jnë dhe të shkëmbejnë burimet e tyre ndërmjet vete, si dhe të krijojnë një
unitet ndërmjet bibliotekave pjesëmarrëse. Ky projekt vepron në një
ambient të gjerë e të pasur me burime të llojeve dhe të standardeve të
ndryshme. Shpresohet se do të ofrojë teknika praktike të zbatimit që do të
mund të përdoreshin për zhvillimin e të gjitha bibliotekave digjitale të
Kinës. Përveç përcjelljes së standardeve ndërkombëtare, në lidhje me
zhvillimin e bibliotekave digjitale, ky projekt ka dhënë kontribute të
rëndësishme në: (1) përpilimin e një strukture të përgjithshme të sistemit;
(2) krijimin e një sistemi që do ta mbulonte gjithë Kinën; (3) zhvillimin e
praktikave për shfrytëzim të mëvonshëm; dhe (4) dizajnimin dhe përpil-
imin e shfaqjes së burimeve të informacionit në ekran përmes një pamje
unike dhe efektive, brenda rrjetit të bibliotekave. Projekti përqendrohet në
disa programe dhe projekte të suksesshme në Kinë, përfshirë projektin e
digjitalizimit të librave të rrallë, disertacioneve të doktoraturës, hartave
dhe fotografive historike, dokumenteve lokale Shenzhen, botimeve Min
Guo (1911 – 1949), fotografive dhe dokumenteve të Kinës Verilindore,
dhe hulumtimin e dokumenteve në bibliotekat e digjitalizuara globale. 

Ky është projekti i parë digjital i bibliotekave në Kinë dhe përpjekja e
parë për të gjetur zgjidhje për çështjet që kanë të bëjnë me zhvillimin e
bibliotekave digjitale në këtë vend. Projekti ka nevojë për përmirësime,
me qëllim që të jetë sa më dobiprurës në zhvillimin e gjithmbarshëm të
bibliotekave digjitale, të përfshira në projekt. Sistemi paraqet tri aspekte
të zgjidhjes: sistemin e ndërtimit të burimeve digjitale; sistemin e depos
së ruajtjes dhe të menaxhimit dhe sistemin e shërbimit.

Programi i bibliotekave digjitale të Kinës

Një ndër arritjet e rëndësishme të Projektit eksperimental për bib-
liotekat digjitale të Kinës, në korrik të vitit 1998, është propozimi i
Bibliotekës Kombëtare të Kinës për programin e bibliotekave digjitale të
saj, i cili u miratua nga Qeveria e këtij vendi. Qëllimet e programit janë si
më poshtë:

1. formimi i depove të ruajtjes për të dhënat e materialeve digjitale, të
cilat janë të kualitetit të lartë dhe që nuk kanë kapacitet më të vogël
se 20TB; 

2. sigurimi i shërbimeve vendore dhe globale përmes rrjetit kombëtar
të komunikimit;
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Informacionit të Kinës (CALIS): Shërbimet e reja që duhet të sig-
urohen nga sistemi i ri CALIS përfshijnë qasjen publike në informa-
cione; huazimin ndërbibliotekar; shpërndarjen e dokumenteve;
kërkimin e burimeve elektronike; bashkëpunimin në shkëmbimin e
të dhënave për katalogun në Internet; dhe blerjen e përbashkët. Tash
për tash, CALIS ofron shërbimet e mëposhtme:

• Bazën përmbledhëse të të dhënave për libra dhe periodik, e cila ofron
informacione për koleksionet e 100 bibliotekave akademike;

• Bazën e të dhënave për përmbajtjen e periodikut kinez, e cila ka
informacione për përmbajtjen e më shumë se 5 000 titujve periodikë
në qarkullim të Kinës;

• Bazën e të dhënave të tezave dhe disertacioneve, e cila mundëson
kërkimin dhe nxjerrjen e informacioneve për tezat dhe disertacionet
nga 61 universitete, anembanë Kinës dhe

• Bazën e të dhënave të punimeve dhe të konferencave, e cila ofron
kërkimin dhe gjetjen e punimeve të konferencave ndërkombëtare të
mbajtura brenda Kinës.

Bazat e të dhënave të përmendura më lartë janë baza shtesë kundrejt
njëmbëdhjetë bazave të të dhënave, të blera ose të kontraktuara nga
burimet e huaja. Ato janë: Academic Search Elite; Business Source Elite;
OCLC; business Source Premier; China InfoBank; Ei Village; Genome
Database; ProQuest Academic Research Library; Uncover Science
Citation Index CSA; ProQuest Digital Dissertatins; dhe Science Online
Elsevier.  

Qendra kineze e librit dhe e dokumentimit të koleksioneve të shkencës
dhe të teknologjisë

Qendra kineze e librit dhe e dokumentimit të koleksioneve të shkencës
dhe të teknologjisë u themelua në qershor të vitit 2000. Ajo u drejtua nga
Ministria Shtetërore e Shkencës dhe e Teknologjisë, e që u miratua si pro-
jekt nga Këshilli Shtetëror i Kinës. Kjo qendër tani është një rrjet virtual
i burimeve të informaiconeve nga shkenca dhe teknologjia. Institucionet
pjesëmarrëse janë: Akademia Kineze e Bibliotekave Shkencore, Instituti
për Hulumtime Shkencore dhe Teknologjike i Kinës, Instituti për
Hulumtime në Industrinë Mekanike, Instituti për Hulumtime në

shkëmbimin e burimeve të informacionit ndërmjet anëtarëve të fakul-
teteve dhe universiteteve përmes Rrjetit të Arsimit dhe të Hulumtimit të
Kinës (China Education and Research Network, CERNET), duke siguru-
ar, në këtë mënyrë, një shkëmbim të vazhdueshëm të burimeve të infor-
macionit dhe zhvillimin e rrjetit të telekomunikimit. Duke u mbështetur
në teknologjinë e Internetit, bibliotekat akademike e kanë mundësinë e
shfrytëzimit të plotë të burimeve të shumta digjitale, të cilat i kanë
mundësitë edhe ta shpejtojnë zhvillimin e bazave të tyre të të dhënave.
Projekti i shfrytëzon metodat e përdorura nga bibliotekat e vendeve të
tjera, i integron arritjet më të reja të teknologjisë dhe i jep rëndësi bazave
të të dhënave, të krijuara brenda vendit, për të mundësuar sistemin e për-
bashkët të katalogimit, si dhe krijimin e një qasjeje të modifikuar në kat-
alogun publik dhe ofrimin e shërbimeve të huazimit ndërbibliotekar. 

Detyrat kryesore të Projektit të Sistemit të Bibliotekave Akademike
dhe të Informacionit të Kinës janë:

1. Ndërtimi i një rrjeti të shërbimeve të dokumentimit dhe të informim-
it: Detyra kryesore, që duhet ta përfundonin inicuesit e këtij projek-
ti, ishte krijimi i një rrjeti të trefishtë, i mbështetur në rrjetin për arsim
dhe hulumtim të Kinës (CERNET), i cili do të përbëhej prej qendrave
kombëtare, qendrave rajonale dhe bibliotekave akademike. Ky rrjet i
përfshin katër qendra kombëtare të dokumentimit dhe të informimit,
në lëndët e artit dhe të shkencave, të makinerisë, të bujqësisë dhe të
mjekësisë. Pastaj, shtatë qendra rajonale të dokumentimit dhe të
informimit (Kinën Juglindore, Kinën Veriore, Kinën Jugore, Kinën
Qendrore, Kinën Jugperëndimore, Kinën Veriperëndimore dhe
Kinën Verilindore), si dhe bibliotekat akademike pjesëmarrëse në sis-
tem. Ky rrjet është i përfaqësuar në secilën qendër, si në ato kom-
bëtare, ashtu edhe në ato rajonale;  

2. Ndërtimi i burimeve të dokumentimit, të informacionit dhe atyre
digjitale: Katalogu përmbledhës i librave dhe i periodikut u krijua në
bazë të koleksioneve që kishte secila bibliotekë pjesëmarrëse. U kri-
juan shtatë baza të të dhënave të katalogëve përmbledhës rajonalë,
si dhe u kontraktuan ose u blenë një numër i bazave të të dhënave të
vendeve të tjera. Projekti, po ashtu përfshinte dokumentimin e titu-
jve të disa institucioneve akademike të Kinës dhe bazave të tyre të
të dhënave, një numër i të cilave përbënte baza të të dhënave në disi-
plina të veçanta;

3. Shërbimet e Sistemit të Bibliotekave Akademike dhe të
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CNKI-ja është e mbështetur në bazën e të dhënave të rrjetit kinez të
periodikut, që ofron tekste të plota të të dhënave, si dhe në bazën kryesore
kineze të gazetave që ofron, po ashtu, tekste të plota. CNKI është krijuar
nga Universiteti Qinghua. Në të ardhmen, krijuesit e CNKI-së do të
përzgjedhin dhe do të mbledhin informacione si nga bazat kineze, po
ashtu edhe nga ato të huaja, të tilla si: Bazën e të dhënave për ligjet dhe
rregulloret e Kinës, Bazën e të dhënave të standardeve të tregut të Kinës,
dhe Bazën e të dhënave të librave me informacione dhe ngjarje vjetore për
Kinën. Baza e të dhënave CNKI ofron edhe shërbime të abonimit.
Projekti, në mirëmbajtje, ka një faqe qendrore të Internetit (CNKI.net dhe
http://www.chinajournal.net.cn) dhe po ashtu edhe 80 përfaqësi të tjera në
mbarë vendin. 

BURIMET DIGJITALE NË BIBLIOTEKËN E SHANGHAIT

Biblioteka e Shanghait është biblioteka e parë publike në Kinë, që e ka
filluar ndërtimin e një biblioteke digjitale. Me përfundimin e një ndërtese
të re dhe hapjen e saj për publikun, në dhjetor të vitit 1996, kjo bibliotekë
filloi të digjitalizonte shumë njësi nga thesari i koleksioneve të saj të veça-
ta, si dhe të blente në mënyrë të rregulltë burime elektronike.
Infrastruktura e re e informacionit, e ngritur me një kosto prej rreth
1.000.000 dollarëve amerikanë, pritej që të siguronte shërbime të
ndryshme për publikun. 

Nga pikëpamja tradicionale, Biblioteka e Shanghait është e madhe.
Ajo është e vendosur në qendër të qytetit dhe zë një hapësirë prej më
shumë se 84 000 m2. Biblioteka ka një koleksion prej më shumë se 13 000
000 librave dhe 3 800 000 dokumenteve të tjera, në mesin e së cilave gjen-
det një numër i madh i dokumenteve të çmueshme historike, unike, për
Kinën. Po ashtu, abonon në shumë botime të huaja serike dhe materiale
shkencore për hulumtim. Përafërsisht, në bibliotekë, vijnë 10 000 vizitorë
në ditë.

Duke u ballafaquar me sfidën e Internetit dhe të mjedisit të ri digjital,
Biblioteka e Shanghait e ka formuluar një plan për zhvillimin e një bib-
lioteke digjitale. Për ta forcuar, edhe më tej, ndërtimin e rrjetit, biblioteka
ka filluar t’i digjitalizojë dokumentet e saj historike, si pjesë e procesit të
ruajtjes afatgjate të tyre, si dhe ka filluar riorganizimin e bibliotekës për
ta lehtësuar këtë proces. Pas ca vite përpjekjesh, kjo bibliotekë shpreson
t’i ofrojë shumicën e shërbimeve të saj përmes Internetit. Dhe, kështu,

Industrinë e Metalurgjisë, Qendra Informative e Industrisë Kimike e
Kinës, Akademia Kineze e Bibliotekave të Bujqësisë, dhe Akademia
Kineze e Bibliotekave të Mjekësisë. Me fjalë të tjera, në këtë projekt janë
përfshirë shtatë biblioteka dhe institute të ndryshme.

Qëllimi i zhvillimit të këtij projekti është krijimi i një koleksioni kom-
bëtar të burimeve shkencore dhe teknologjike, si dhe krijimi i një konsor-
ciumi për këto shërbime. Parimi i përgjithshëm mbi të cilin është
mbështetur konsorciumi është që secili institut t’i përpunojë të dhënat dhe
t’i ofrojë shërbimet e saj veçmas. Por, që duhet të bashkëpunojë në kri-
jimin e bazës qendrore të të dhënave për mundësinë e gjetjes së informa-
cioneve në mënyrë të barabartë nga të gjithë. Qendra do t’iu sigurojë për-
doruesve shërbime sekondare për gjetjen dhe marrjen e dokumenteve, si
dhe shërbime primare të shpërndarjes së dokumenteve përmes Internetit.
Çdo përdorues i Internetit mund të ketë qasje falas në shërbimet sekon-
dare të gjetjes dhe të marrjes së informaiconeve, që sigurohen nga baza
qendrore. Ndërsa, përdoruesit e regjistruar mund të kërkojnë nga baza
qendrore që t’iu dërgohen dokumente primare, në forma të ndryshme, të
tilla si me adresë elektronike, faks ose me shërbime të postës. Tash për
tash, bazat e të dhënave që ofrohen nga kjo qendër janë: Baza e të dhë-
nave të revistave të huaja shkencore dhe teknologjike; Baza e të dhënave
e punimeve të konferencave të huaja; Baza e të dhënave e librit të huaj;
Baza e të dhënave e punimeve të konferencave të Kinës dhe Baza e të dhë-
nave e tezave dhe e disertacioneve kineze.

Shërbimet përmes Internetit për gjetjen dhe marrjen e informacioneve
bëhen gjatë 24 orëve në ditë. Ndërsa, kërkesa për shërbime primare të
dërgimit të ndonjë punimi shqyrtohet brenda dy ditëve, vetëm nëse në
kërkesë është cekur se dëshirohen shërbime të ngutshme, atëherë ajo
kërkesë shqyrtohet brenda një dite. Shërbimet në Internet të kësaj qendre
mund t’i gjeni në: http://www.nstl.gov.cn. 

Baza e Informacioneve Kombëtare të Kinës

Baza e Informacioneve Kombëtare të Kinës (China National
Knowledge Infrastructure Base, CNKI), e filluar në qershor të vitit 2000,
përbëhet prej 70 bazave të veçanta të të dhënave, të cilat mbulojnë fusha
të ndryshme, të tilla si: hulumtime teorike, hulumtime politike, ligjet dhe
rregulloret, diskutimet për punë, lajmet dhe çështjet më të reja, si dhe
informacione të ndryshme lidhur me këto fusha.
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Shanghait gjatë periudhës njëzetvjeçare të reformës;
3. Baza e të dhënave të operës tradicionale kineze është një kopsht me

lloje të ndryshme të artit të shfaqjeve tradicionale kineze. Ajo ka
parathënie për pesëmbëdhjetë lloje të shfaqjeve dhe operave tradicionale,
biografi të aktorëve të njohur dhe rreth 5 000 minuta të regjistrimeve
zanore. Shumica e arieve të mbledhura janë më tepër se gjysmë shekulli
të vjetra;

4. Baza e të dhënave të librit të rrallë kinez përmban thesare të kulturës
tradicionale kineze. Biblioteka e Shanghait ka një koleksion prej 1.7 mil-
ionë vëllime të dokumenteve të lashta dhe të rralla, në mesin e së cilave
janë më shumë se 70 000 tituj të librave të rrallë. Më shumë se 3 000 prej
tyre janë vlerësuar si antikitete kulturore. Këta libra janë shumë të rëndë-
sishëm për hulumtimet historike dhe për vlerat e tyre artistike. Deri më
tani, 3 223 tituj dhe 1.3 milionë faqe janë digjitalizuar dhe janë në dispozi-
cion për kërkim, shtypje dhe transferim në intranetin e bibliotekës.
Nëntëmbëdhjetë tituj prej këtyre dokumenteve gjenden edhe në Internet;

5. Koleksioni i librave Min Guo, i botuar prej vitit 1911 e deri më
1949, është një koleksion tjetër i veçantë i Bibliotekës së Shanghait dhe
është një ndër koleksionet më të kompletuara prej të gjitha bibliotekave të
tjera të Kinës. Ky koleksion përbëhet prej 90 000 titujve dhe më shumë se
330 000 vëllimeve. Burimet digjitale përfshijnë më shumë se 1 000 tituj
të këtyre librave. Këto materiale mund të gjenden në Internet;

6. Punimet e konferencave shkencore dhe për teknologjinë, të mbajtu-
ra në Kinë prej vitit 1958, janë mbledhur në mënyrë të pandërprerë. Po
ashtu, kjo bibliotekë tash ka edhe 27 000 punime konferencash të
incizuara që prej vitit 1986; 

7. Indeksi i periodikut dhe i revistave kineze të Bibliotekës së
Shanghait është botuar për herë të parë në vitet ‘50-të. Baza e të dhënave
të periodikut dhe të revistave kineze, e mbështetur në indeks është mjeti
referal më i kompletuar për hulumtime në lëmitë e filozofisë dhe të shken-
cave shoqërore. Tash për tash, kjo bazë e të dhënave i mbledh më se 16
000 artikuj, për çdo vit; 

8. Baza e të dhënave e periodikut perëndimor mbështetet në blerjen e
përmbajtjes së periodikut të huaj dhe ka sistemin e saj të veçantë të nxjer-
rjes së informacioneve. Kjo bazë e të dhënave mbledh më shumë se 15
000 tituj periodikë perëndimorë, duke e mbuluar, pothuaj, gjithë per-
odikun që lexohet në Kinë, dhe ofron mundësi të shumta për kërkimin e
tyre. Biblioteka digjitale e Shanghait ofron shërbime shtesë, të tilla si

brenda pak vitesh, shërbimet përmes Internetit do të jenë metoda kryesore
e shpërndarjes së informacionit.

Qeveria komunale e Shanghait e ka përkrahur fuqishëm planin e
Bibliotekës së Shanghait. Kështu që, kësaj biblioteke i janë ndarë fonde të
veçanta në buxhetin vjetor, për projektin e krijimit të një biblioteke digji-
tale. Iniciativa e Bibliotekës digjitale të Shanghait ka filluar në vitin 1997.
Ndërsa, deri në vitin 1999, kanë përfunduar shtatë prej projekteve të digji-
talizimit. Kjo bibliotekë ka filluar t’i shërbejë publikut në vitin 2000, pasi
që kishin përfunduar punimet për zbatimin e një sistemi të integruar. Për
dy vitet e ardhshme përqendrimi ishte në integrimin e burimeve të blera
digjitale në shërbimet e sistemit të bibliotekës digjitale.

Koleksionet e burimeve digjitale të Bibliotekës së Shanghait

Në kohën e këtij shkrimi, Biblioteka digjitale e Shanghait është një
bibliotekë virtuale që përmban nëntë baza të të dhënave, me rreth 200 GB
(Gigabyte) të të dhënave, ku shumica prej tyre janë të dhëna të fotografive
të skanuara. Nga aspekti funksional, këto baza mund të ndahen në dy kat-
egori: Funksioni i parë është përhapja e informacioneve dhe ruajtja e
trashëgimisë kulturore të Kinës, ku burimet e kësaj kategorie përfshijnë
fotografi të Shanghait, dokumente lokale të Shanghait, opera tradicionale
kineze, libra të rrallë kinez dhe librat Min Guo; Funksioni i dytë është sig-
urimi i arsimimit shkencor për banorët e Shanghait. Burimet e kësaj kat-
egorie përfshijnë punime të konferencave shkencore dhe për teknologjinë,
botime serike kineze, baza të të dhënave për përmbajtjen e periodikut të
huaj dhe videoklipe shkencore (http://www.digilib.sh.cn).

Më poshtë është dhënë një përshkrim i shkurtër i pjesëve përbërëse të
Bibliotekës Digjitale të Shanghait:

1. Koleksioni i fotografive të vjetra të Shanghait gjurmon zhvillimin e
Shanghait si qytet. Ai paraqet historinë e Shanghait që prej 100 vjetëve të
fundit me rreth 10 000 fotografi të mëdha, të shoqëruara me tekst;

2. Baza e të dhënave të dokumenteve lokale të Shanghait përmbëhet
prej tri seksioneve – Vjetarëve të Shanghait, Dokumentet e reja lokale të
Shanghait dhe Katalogu i dokumenteve lokale. Koleksioni i vjetarëve të
Shanghait përmban 114 tituj dhe 227 vëllime, në fusha të ndryshme, që
kanë të bëjnë me Shanghain ndërmjet viteve 1914 dhe 1999. Koleksioni i
dokumenteve të reja lokale të Shanghait përbëhet prej 115 titujve dhe 141
vëllimeve të librave, të cilat paraqesin ndryshimet e mëdha dhe arritjet e
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dhe Servlet, i tërë sistemi funksionon si në platformën Windows edhe në
AIX, dhe mundëson ruajtjen reciproke të shënimeve. Sistemi është i
besueshëm dhe kërkon një kosto të vogël për të funksionuar. Programi i
kërkimit, i këtij sistemi, lejon kërkimin e indekseve të bazave të ndryshme
të të dhënave, kërkim me tekst të plotë, apo kërkim të kombinuar të indek-
seve dhe të teksteve të plota, si dhe karakterizohet me shpejtësinë e gjet-
jes së informacioneve. 

ZBATIMI I METADATAVE NË BIBLIOTEKËN DIGJI-
TALE TË SHANGHAIT

Çështja e metadatave ishte një ndër çështjet kryesore të planit për
zhvillimin e Bibliotekës Digjitale të Shanghait. Është bazë për digjitaliz-
imin e dokumenteve dhe konsiderohet si një ndër çështjet kryesore në
ndërtimin e bibliotekave digjitale, me aftësi zgjeruese dhe të ndëropera-
cionalizimit. Kjo do të thotë se, mënyra se si i qasemi çështjes së meta-
datave është thelbësore për bibliotekat digjitale. Parimet e mëposhtme
janë shqyrtuar në përpilimin e planit të metadatave për Bibliotekën
Digjitale të Shanghait:

1. Kompleksiteti i burimeve të informacionit: Natyra e burimeve digji-
tale të Bibliotekës së Shanghait është faktori i parë që duhet të shqyrtohet.
Për t’i arritur qëllimet e Bibliotekës Digjitale të Shanghait, dizajni i meta-
datave duhet të ketë dosje elektronike të të gjitha llojeve të burimeve të
informacionit, të tilla si të librave të rrallë, të materialeve të krijuara me
anë të fërkimit, të materialeve të gjenealogjisë, të artikujve të revistave, të
shpikjeve, të standardeve dhe të tjera. Metadatat, po ashtu, duhet të syno-
jnë përmirësimin e sistemeve ekzistuese të bazave të të dhënave dhe të
mund ta përdorin, në maksimum, versionin kinez të formatit MARC
(CNMARC). Ato, po ashtu duhet të ofrojnë një bazë dhe kornizë të për-
bashkët për përshkrimin e burimeve. Njëra prej kërkesave tona fundamen-
tale është që metadatat e zbatuara të mund të integrohen me disa skema të
tyre; 

2. Përdorshmëria: MARC-u është një mjet i vlefshëm për të gjitha bib-
liotekat në botë. Ofron përshkrim të plotë të informacioneve dhe të for-
mateve të ndryshme të burimeve të informacionit. Ka mundësi të për-
punojë 99 % të informacioneve. Mirëpo, kostoja e tij është e lartë, sa i për-
ket numrit të madh të burimeve, që kërkojnë të përpunohen në epokën e
Internetit. Përveç kësaj, MARC-u nuk mund t’i përshkruajë disa lloje të

fotokopjimin e teksteve të plota, huazimin ndërbibliotekar dhe shpërndar-
jen e dokumenteve sipas nevojave personale etj.; 

9. Koleksioni i videoklipeve shkencore përbëhet prej 100 episodeve të
serialeve popullore shkencore “3 minuta për shkencën e re dhe
teknologjinë”, dhe prej 41 episodeve të “8 minutave për shkencën dhe
mençurinë”. Të gjitha së bashku bëjnë mbi 700 minuta program në video. 

Koleksionet e Bibliotekës Digjitale të Shanghait*
Këto shifra janë paraqitur sipas të dhënave të gushtit të vitit 2001

Struktura dhe veçoritë e Bibliotekës Digjitale të Shanghait

Tash për tash, Biblioteka Digjitale e Shanghait ka në përdorim sistemin
IBM për biblioteka digjitale si njërën ndër mjetet kryesore të saj.
Struktura e sistemit e mbështet orientimin dhe shpërndarjen e burimeve të
informacionit, që garanton fleksibilitet dhe zgjerueshmëri të sistemit, në
rast të menaxhimit të burimeve të shumta dhe të ndryshme të informa-
cioneve. Sistemi për menaxhimin e përmbajtjes së të dhënave i adapton
skemat përshkruese të metadatave, të mbështetura në formatin Dublin
Core. Kjo skemë shfrytëzon XML/RDF si kornizë mbështetëse të saj dhe
lejon ekzistimin e metadatave të shumfishta. Ky sistem garanton inte-
grimin dhe ndëroperacionalizimin e metadatave dhe manaxhimin e përm-
bajtjes së informacioneve të materialeve origjinale. Kjo strukturë, tërë-
sisht e hapur, ka shtruar themelet për ndërtimin e lidhjeve të bibliotekave,
si brenda vendit, ashtu edhe jashtë tij. Meqë është zbatuar teknika JAVA
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Emri i bazës së të dhënave  Materialet në internet  Madhësia e bazës së të dhënave  
Fotografitë e  vjetra të Shanghait  10 000 fotografi të vjetra  mbi 20 000 fotografi të vjetra  
Dokumentet lokale të Shanghait  307 libra 114 tituj dhe 227 vëllime të 

vjetarëve, 114 tituj dhe 141 vëllime 
të librave 

Opera tradicionale kineze  15 lloje të operave tradicional e, 
90 aktorë, 311 arie dhe 5 000 
minuta 

ngjashëm me rubrikën në të majtë  

Koleksioni i librit të rrallë kinez  19 tituj rreth 1.3 milon faqe, 313 CD -ROM, 
3 223 tituj  

Librat Min Guo  18 libra mbi 1 000 libra të skanuar në formë 
fotografie 

Revistat dhe perio dikët kinez 160 000 artikuj të ska nuar  ngjashëm me rubrikën në të majtë  
Indekset e punimeve  27 000 të dhëna për artikuj  ngjashëm me rubrikën në të majtë  
Baza e të dhënave të periodikut 
perëndimor 

Informacionet në qarkullim  ngjashëm me rubrikën në të maj të 

Video klipet shkencore  141 epizode të serialeve 
shkencore  

rreth 700 minuta program  

 



si është më së miri. Por, edhe burimet digjitale duhet të ruhen. Me
botimin, gjithnjë e më shumë të materialeve në mënyrë digjitale, ruajtja e
burimeve intelektuale njerëzore po ballafaqohet me një sfidë të re. E kjo
duhet të merret parasysh që në fillim të përpilimit të profilit të metadatave. 

Duke u mbështetur në parimet e sipërpërmendura, ne në fillim bëmë
një hulumtim të shembujve të bibliotekave digjitale në mbarë botën, pas-
taj i studiuam mënyrat e ndryshme të qasjeve për metadatat, dhe për-
fundimisht zgjodhëm metadatat e mbështetura në elementet e Dublin
Core, së bashku me metoda të tjera të metadatave për përshkrimin e
burimeve të tjera të veçanta, të cilat nuk mund të përshkruheshin në bazë
të elementeve të Dublin Core. Këto metadata janë të mbështetura në mod-
elin XML/RDF, që përbën një metodë të profilit të metadatave, që e
këshillon Dublin Core. Kjo metodë zgjeron mundësitë e përshkrimit të
burimeve të informacionit duke shfrytëzuar metadata standarde që e pro-
movojnë ndëroperacionalizimin ndërmjet sistemeve të metadatave. 

Kjo qasje e përdorimit të Dublin Core dhe metodat e tjera të meta-
datave mbulojnë përshkrimin e llojeve të ndryshme të burimeve të infor-
macionit. Megjithatë, përsëri është e nevojshme përcaktimi i elementeve
themelore të metadatave për të siguruar ndëroperacionalizimin bazë ndër-
mjet sistemeve të ndryshme. Përshkrimi sipas elementeve të metadatave
Dublin Core është i zbatueshëm për burimet e përgjithshme bibliotekare,
që kanë formën e dokumentit ose të objektit. Kjo është mënyra më e mirë
për t’i përmbushur nevojat e bibliotekave digjitale, si dhe është mënyra
më e pranuar dhe e zbatuar anekënd botës. 

Një standard i tillë, i thjeshtë, me sintaksë të qartë të elementeve të
metadatave mundëson konvertim dhe integrim të lehtë ndërmjet siste-
meve të metadatave. Në mënyrën tonë të qasjes, elementet thelbësore të
metadatave shërbejnë si urë lidhëse ndërmjet burimeve të ndryshme.
Burimet e tjera konvertohen në Dublin Core për t’u përshtatur sintaksisht
dhe për të siguruar ndëroperacionalizimin ndërmjet sistemeve. 

Dublin Core është i lehtë për t’u përdorur dhe është shndërruar në një
standard universal. Mundëson hapësirë të mjaftueshme për shenjat dhe
alfabetin kinez. Shumë siteme të kodimit mund t’i shtohen dhe
XML/RDF e përkrah SGML-në në kinezisht, mirëpo nevojitet krijimi i
një standardi të përbashkët për të mundësuar shfrytëzimin e sistemeve të
ndryshme. Një ndëroperacionalizim më i madh ndërmjet sistemeve të
metadatave do të jetë i mundur me zbatimin e një pamje standarde të
paraqitjes së të dhënave në ekran të kompjuterit. Ruajtja e përhershme e

veçanta të burimeve të informacionit. Prandaj, është e domosdoshme që
në vend të tij, të kërkohet një zgjidhje më e shpejtë, më e lehtë dhe më pak
e kushtueshme. Për t’i përmbushur nevojat e reja duhet të përdoren meto-
da të reja të përpunimit të informacioneve; 

3. Standardizimi: Vështirësia e arritjes së ndëroperacionalizimit ndër-
mjet sistemeve të metadatave mbetet në përdorimin e standardeve të
ndryshme, të cilat vijnë nga sistemet që nuk përshtaten ndërmjet vete. Pa
ndëroperacionalizim, pa mundësinë e kërkimit dhe të gjetjes së informa-
cioneve, nëpër baza të ndryshme të të dhënave, nuk mund të ketë stan-
dardizim, dhe si rrjedhojë na paraqiten vështirësi në shfrytëzimin e bazave
të ndryshme të të dhënave. Të përzgjedhësh ndërmjet standardeve do të
thotë të zgjedhësh ndërmjet teknologjive. Përparimi i teknikës është pro-
ces i vazhdueshëm, dhe përshtatja e burimeve të informacionit, me tren-
det e reja teknologjike, është e kushtueshme, madje e pamundshme për
bibliotekat që kanë mungesë fondesh. Kështu që, zgjedhja e standardeve
është e një rëndësie të veçantë. Koncepti i standardeve është relativ. Disa
standarde, de fakto, janë më popullore sesa standardet kombëtare a
ndërkombëtare. Kështu që, kujdes të veçantë duhet t’i kushtohet situatës
në ndryshim dhe për këtë qëllim duhet të adaptohen standardet që janë më
fleksibile dhe më të hapura ndaj ndryshimeve. 

4. Lokalizimi i shenjave dhe i alfabetit kinez: Përshkrimi i burimeve
kineze kërkon veçori të tjera të përshkrimit të materialeve në alfabetin
latin, dhe për rrjedhojë, kërkohet përshtatja e metadatave për nevojat
lokale. Kjo duket si një lloj i modifikimit, por zhvillimi i bibliotekës digji-
tale do të thotë një formë e globalizimit të burimeve kineze, dhe sistemi
duhet të ketë aftësinë e paraqitjes së të gjitha veçorive përshkruese.
Metadatat duhet ta mbështesin mundësinë e zbatimit universal, përfshirë
edhe atë unik për burimet kineze. Çështja e përshkrimit të burimeve, të
përshtatur sipas alfabetit kinez, duhet të zgjidhet në nivel të sistemit, në
mënyrë që të mbështet sisemin UNICODE. Përshkrimi i burimeve duhet
t’i mbështetë elementet lokale, p.sh., përshkrimi i librave të vjetër kinezë
bëhet me skemë të veçantë të klasifikimit – klasike, histori, filosofi,
beletristikë – këto janë katër ndarjet tradicionale kineze të informacion-
eve;

5. Aspekti i ruajtjes: Së bashku me muzetë, bibliotekat kanë një shumë
të madhe të materialeve, të cilat janë pjesë e trashëgimisë kulturore të
Kinës. Digjitalizimi i materialeve të shtypura mundëson që njerëzit e
zakonshëm të kenë qasje në këto thesare, e në anën tjetër origjinali ruhet,
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ashtu, siguron një varg mjetesh automatike, të tilla si verifikimi dhe
mirëmbajtja e URL-ve (Uniform Resource Locator). Po ashtu, lehtëson
një katalogim efikas dhe ashtu si duhet të burimeve elektronike. Përveç
kësaj, ky sistem përfshin funksione për menaxhimin e përdoruesve,
menaxhimin e shumave të caktuara për shërbimet e kryera, për shërbimet
e shpërndarjes së informacioneve dhe për trajnime përmes Internetit, të
cilat krijojnë themele të shëndosha për bashkëpunim në shërbimet e kata-
logimit.

Në procesin e përpilimit të sistemit të katalogimit të përbashkët përmes
Internetit në Kinë, ne jemi konsultuar me programin e OCLC për
bashkëpunim në katalogim me anë të Internetit. Shpresojmë që sistemi
ynë do të ketë sukses dhe do të arrijë të bëhet një projekt i ngjashëm me
programin e OCLC për bashkëpunim në katalogim, si dhe do të ofrojë
përvojë në zbatimin dhe popullarizimin e sistemeve kineze të metadatave,
brenda vendit tonë.

SHËNIME PËR AUTORËT

Profesor Yuan-liang Ma është drejtor i Bibliotekës së Shanghait dhe i
Institutit të Informacioneve Shkencore e Teknike të Shanghait. Është
zëvendëspresident i Shoqatës Kineze për Shkencat e Bibliotekarisë dhe
zëvendëspresident i Shoqatës së Shkencës dhe i Teknologjisë së
Informacionit në Kinës. Profesor Ma ka marrë disa shpërblime për arrit-
jet dhe kontributin e tij në shkencat e bibliotekarisë dhe të informacionit
në Kinë. Është profesor në Universitetin e Kinës Lindore. Gjithashtu,
mban ligjërata të shpeshta në Kinë dhe jashtë saj.

Wei Liu është shef i Qendrës Kompjuterike dhe i Rrjetit në
Bibliotekën e Shanghait. Është përgjegjës për krijimin dhe zhvillimin e
burimeve elektronike dhe i atyre në Internet për këtë bibliotekë. 

burimeve të informacionit është e mundur me zbatimin e modelit të
Organizatës Ndërkombëtare të Standardeve (International Standards
Organization) për Sistemin e Hapur Arkivor të Informacioneve (Open
Archival Information System (OAIS)), i cili përpiqet ta përmbushë këtë
kërkesë, tejet të rëndësishme. Si qeniet njerëzore, ashtu edhe makinat
(kompjuterët) mund t’i kuptojnë metadatat Dublin Core, sepse
mbështeten në sintaksën RDF dhe përdorin tekst të pastër në SGML. Ky
model i metadatave mund të përshtatet lehtë në plane të ndryshme të për-
shkrimit dhe mund të interpretohet, të transportohet dhe të ruhet pa ndon-
jë problem. 

PËRFUNDIM

Hapa të rinj të rëndësishëm janë marrë me përfundimin e zbatimit të
këtyre dy sistemeve të reja në Bibliotekën e Shanghait. Megjithatë, ato
paraqesin si sfida, ashtu edhe mundësi të reja.

Marrja dhe përshtatje e teknologjisë IBM në sistemin e Bibliotekës
Digjitale të Shanghait nuk mund t’i përpunojë disa prej të dhënave kom-
plekse në formatin MARC. Prandaj, kur sistemi i merr elementet e meta-
datave në MARC, ne i konvertojmë ato në elementet e metadatave të
Dublin Core. Një konvertim i tillë sjell shumë probleme. E para, josime-
tria ndërmjet saktësisë së sistemeve të metadatave shpie në humbjen e
informacioneve të caktuara ose shkakton huti sintaksore gjatë konvertim-
it. E dyta, disa prej funksioneve të gjetjes së informacioneve janë të
kufizuara. Për ta bërë kompensimin e këtyre dëmeve, ne i fusim të gjitha
burimet e metadatave në formë teksti. Pastaj, ato futen në sistemin e bib-
liotekës digjitale IBM, ashtu me tekst të plotë, për të mundësuar kërkim
të thjeshtë dhe efektiv. Këto funksione e rrisin proporcionin e rezultateve
të nxjerra nga përdoruesi dhe e minimizojnë ndikimin e hutisë sintaksore,
të shkaktuar në procesin e konvertimit të metadatave në sistem. 

Sistemi për bashkëpunim në katalogimin e burimeve kineze
përmes Internetit ofron një platformë të përbashkët në Internet për për-
shkrimin e materialeve. Sistemi e mbështet bashkëpunimin në katalogim
përmes Internetit dhe i konsideron faqet kineze në Internet si objekte
kryesore për përshkrim bibliografik. Sistemi e përdor Dublin Core, si for-
matin kryesor, dhe e mbështet konvertimin e formatit MARC të Kinës, si
dhe hyrje – daljet e të dhënave të informacioneve të formateve MARC të
Kinës, pastaj të formatit Dublin Core, RDF, XML, HTML, etj. Sistemi, po
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PËRPJEKJET DREJT GJETJES SË 
INFORMACIONEVE: ALTERNATIVAT

DREJTPROCEDURAVE OPERATIVE STANDARDE
MUND T’U NDIHMOJNË SI BIBLIOTEKARËVE

ASHTU EDHE PUBLIKUT

Sheila S. Intner

PËRMBLEDHJE. Pikënisje për katalogim dhe kotroll bibliografik është
supozimi që “qëllimi i bibliotekave është për t’i shërbyer klientelës së
tyre”, dhe se dokumentet duhet të klasifikohen, veç e veç, ose të grupo-
hen me njësitë e tjera përkatëse, në çfarëdo rendi, që do t’u mundësonte
përdoruesve ta zgjedhin atë që e dëshirojnë. Mirëpo, si të gjitha përpjek-
jet e tjera njerëzore, edhe bibliotekat dhe bota që i rrethon ato, nuk qën-
drojnë në gjendje absolute. Ranganathan pohoi se “biblioteka është një
organizëm në rritje të vazhdueshme”, e cila na lë të kuptojmë vlerën e
vërtetë të ndryshimit. Vite më vonë, Marshall McLuchan pohoi se “medi-
umi është mesazhi”, duke vënë kështu në pah fuqinë dhe ndikimin e for-
mës fizike kundrejt informacionit që e përmban. Megjithë besimin e madh
të autores, për vlerat e standardeve dhe njëtrajtshmërinë e tyre, që kanë
mundësuar shkëmbimin e të dhënave të kompjuterizuara, ajo sugjeron se
bibliotekat duhet të shkojnë përtej pranimit të atyre vlerave, drejt një
pozite të re në të cilën modifikimi i tyre do të zë vendin kryesor. Ajo e
shikon këtë çështje në aspektin e botës komerciale, me qëllim të hulum-
timit të qasjeve të reja, të dobishme, sa i përket katalogimit dhe meta-
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për alternativat e tjera të operacioneve standarde të katalogimit për
burimet elektronike në Internet. Çështje kjo, që po bëhet më interesante,
për çdo ditë që kalon, pasi që koleksionet elektronike të bibliotekave janë
duke i peshuar, gjithnjë e më shumë, koleksionet në formatet tradi-
cionale3. Por, para se të filloj të flas për këtë, më lejoni të hedh një
vështrim të shkurtër kritik mbi atë se çfarë ofrojnë standardet. Pastaj, do
të shtjelloj se si praktikat e reja mund të zbatohen për t’i sjellë benificione
klientelës së bibliotekave, e cila i kërkon dhe i shfrytëzon ato materiale. 

SUPOZIME DHE ARGUMENTE

Unë besoj se dy supozime themelore i nënkuptojnë praktikat e tanishme
të katalogimit:

1. “qëllimi i bibliotekave është që t’u shërbejnë klientelës së tyre”4;
2. “objektet” e Cutter-it  mishërojnë qëllimin e katalogimit, që nënkup-

ton se veprimtaria e katalogimit duhet t’i prodhojë të dhënat që i identi-
fikojnë njësitë e veçanta dhe i sistemojnë ato njëra pranë tjetrës sipas
ngjashmërisë që kanë.5 

Cutter mendonte se elementet kryesore, që duhet të identifikohen dhe
të vihen pranë njëra tjetrës ishin autorët, titujt dhe lënda. Por, sot, ne i
kemi shtuar listës së tij edhe elemente të tjera si: data, botuesi, gjuha etj.
Duket, më se e drejtë të pyesim, nëse këto supozime mbeten realitet edhe
në ditët e sotme? 

Në të njëjtën kohë, edhe dy supozime të tjera e përshkruajnë gjendjen
në të cilën janë bibliotekat dhe katalogët e tyre:  

3. “biblioteka është organizëm në rritje të vazhdueshme”6;
4. “ mediumi është mesazhi”7.

Sa kanë ndikim dy supozimet e fundit, në ato të mëhershmet, sa i për-
ket qeverisjes së praktikave të katalogimit? Çfarë argumente mund të
thuhen në dritën e këtyre supozimeve?

Supozimet 1. dhe 2. lënë të kuptojnë se nevojat e klientelës, që duhet të
jetë pika kryesore e veprimtarisë sonë, janë të parashikueshme dhe mund
të korrigjohen me anën e zbatimit të metodave standarde. Kjo ka qenë e
vërtetë më herët, kur bota e diturisë iu ka përmbajtur rregullave, dhe disi-

datave. [Kopje të artikulli mund të sigurohen, për një shumë të caktuar,
nga Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese
“Haworth”: [1-800-HAWORTH. Adresa elektronike:
<docdelivery@haworthpress.com> Faqja e Internetit:
<http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth Press, Inc. Të
gjitha të drejtat e rezervuara.]
Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Standardet e katalogim-
it, metadatat, objektet Cutter, faqet e Internetit për katalogim 

HYRJE

Çështja e standardizimit kundrejt modifikimit është debatuar që kur
kam filluar të punojë si bibliotekare. Personalisht, gjithmonë e kam
mbështetur standardizimin, për arsye se ishte një ndër faktorët kryesorë në
ndërtimin e bazave të kompjuterizuara të të dhënave bibliografike, mbi të
cilat bibliotekat e mbështesnin ofrimin e qasjes në koleksionet e bib-
liotekës për klientelën e tyre. Katalogimi Standard për Bibliotekat
Shkollore dhe Publike (Standard Cataloging for School and Public
Libraries) është titulli i librit tim, të cilin e kam shkruar në bashkëpunim
me Jean Weihs1. Zhvillimi i standardeve për formatet jo të shtypura më
bëri të përfshihesha në Komisionin Audivizual të Shoqatës për
Koleksionet Bibliotekare dhe Shërbimet Teknike (Audivisual Committee
of the Association for Library Collections & Technical Services), të cilin
edhe e udhëhoqa për një kohë. Megjithatë, e kuptoj se një pjesë e audi-
encës përfiton edhe nga praktikat jostandarde, të përpiluara, për t’i përm-
bushur nevojat e tyre të veçanta. Mirëpo, të shmangurit nga praktikat e
standardizimit kërkon kohë, para dhe punë të madhe, prandaj duhet të
ekzistojë një arsye, me të vërtetë e fortë, për të ndërmarrë një hap të tillë.
Si shkëmbim për mundimin e bërë dhe paratë e shpenzuara, ne gjithmonë
duhet të fitojmë diçka që  është e vlefshme, sigurisht diçka që do të kishte
më shumë vlerë për përdoruesin sesa diçka që do t’i kënaqte dëshirat e
bibliotekarëve2.

Duke qenë edukatore e jo praktikante, e kam kënaqësinë (dikush
do të thoshte se e kam obligim) të luaj rolin e avokatit dinak, për t’u dhënë
mbështetje standardeve. Besimi im për to, si mënyra më efikase për
shpërndarjen e informacioneve dhe që ofrojnë vlerën më të madhe të kat-
alogimit për bibliotekat, nuk më ka lënë, asnjëherë të qetë ta vë në
pikëpyetje efikasitetin e tyre. Duke e ditur këtë dëshirë, jam lutur të flas
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që pësojnë ndryshime të vazhdueshme dhe që janë të paorganizuara në
botën e Internetit, kërkon zhvillime të reja dhe metoda kreative për t’i
shërbyer publikut.

Supozimi i katërt na vetëdijëson për ndryshimet e mundshme në tri
gjëra: (1) të vetë burimeve elektronike; (2) të formës së katalogëve dhe (3)
të shpërndarjes së të dhënave të katalogimit te përdoruesit përmes
Internetit. Forma e katalogëve, së bashku me ato të dokumenteve, ka
ndryshuar. Për këtë, McLuhan thotë se, ka ndikim në fuqinë e tyre komu-
nikuese. Ajo se çfarë është thënë më së shumti nga ligjëruesit e ndryshëm
në këtë institut, është dëshmi se ne jemi duke u kundërpërgjigjur ndaj
këtyre ndryshimeve. Përveç kësaj, përdoruesit nuk kanë më nevojë të
shkojnë në bibliotekë për t’i shfletuar katalogët e tyre. Ata, tani mund ta
bëjnë këtë në mënyrë elektronike prej çfarëdo vendndodhjeje po qe se
kanë qasje në Internet.

Secila prej këtyre ndryshimeve ka pasur një ndikim të thellë në veprim-
tarinë kataloguese të bibliotekave. Ndryshimi prej katalogimit në skeda
letre në katalogimin elektronik, përmes kompjuterit, përbën një hap të
madh, për të cilin kemi menduar që prej fillimit se kemi bërë një hap gji-
gant. Nga pikëpamja e sotme, ky hap ndoshta përbën vetëm një hap të
vogël, në krahasim me efektet, që kanë dalë si rezultat i ndryshimit nga të
dhënat bibliografike, që funksiononin si të dhëna zëvendësuese për mate-
rialet e përshkruara kundrejt të dhënave bibliografike, të mishëruara në
dokumente të veçanta, të cilat funksionojnë si pjesë integrale të vetë
dokumentit. Besoj se natyra e marrëdhënieve ndërmjet metadatave dhe
dokumenteve elektronike paraqet një ndryshim në lloj, e jo në hapësirë.
Katalogimi duhet ta pranojë këtë marrëdhënie të re, duke futur në veprim
rregulla dhe praktika të reja. 

Interneti, me të gjithë ato informacione të shumta që ofron, duket se ka
gjithë universin e diturisë. Fjala kryesore, që të bën përshtypje këtu, është
fjala “duket”. Bibliotekarët e dinë se Interneti përmban pak prej asaj që
quhet “gjithçka”, mirëpo ka materiale të mjaftueshme sa për t’u dukur
para përdoruesve si “gjithçka”. Në veçanti, bibliotekarët akademikë anko-
hen se librat dhe revistat e shtypura ngelin prapa në konkurrencë me
burimet elektronike, të cilat do ta tërhiqnin vëmendjen e studentëve, pa
marrë parasysh vlerën e tyre të vërtetë. Përdoruesit mendojnë se mund t’i
kalojnë vetë, me një hap gjigant, të gjashtë fazat e veprimtarisë së gjetjes
së materialeve, të cilat e nënkuptojnë punën e një numri të madh të spe-
cialistëve të bibliotekave, si dhe ndihmën e ofruar nga personeli i tyre.

plinat e ndryshme i kanë pasur territoret e kufizuara. Por, sot çështja është
më ndryshe, duke e zvogëluar mundësinë tonë për t’i parashikuar nevojat
që do të qëndronin për shumicën e përdoruesve, nëse jo për të gjithë.
Klientela e bibliotekave, më herët e kufizuar vetëm në një grup të përzg-
jedhur, sot përbëhet prej secilit në planet, që ka qasje në Internet. E njëj-
ta vlen edhe për definimin se çfarë informacione nevojiten? Më parë kjo
nevojë kufizohej vetëm në zhanrin, lëndën dhe formatin, e tani përfshin
gjithçka, që nga metrazhet e paredaktura të filmit, që pasqyrojnë ngjarje
aktuale ose të kaluara, e deri te çështjet demografike të shpërdarjes glob-
ale të popullsisë, të bëra me anë të regjistrimeve të përgjithshme, e më tej
deri te incizimet e objekteve dhe të gjërave të tjera, të bëra me anë të
satelitëve në orbitër, dhe se kufijtë ndërmjet disiplinave janë krejtësisht të
paqartë. 

Supozimi 2., mund të shkurtohet në fjalët gjej dhe grumbullo, ose në
terminologjinë e kataloguesve, përshkruaj dhe sistemo. Por, sot, roli i kat-
alogimit është shumë më i madh dhe nënkupton shumë më shumë punë
prapa skenës sesa mund të mendohet. “Objektet” e Cutter-it supozojnë që
dikush të ketë përzgjedhur dhe blerë materialet e bibliotekës, para se kat-
aloguesit t’i përpunojnë ato. Për të qenë më të saktë, ne duhet ta zgjero-
jmë konceptin e “Objekteve” të Cutter-it, përzgjedhja dhe blerja, përshkri-
mi dhe sistemimi. Ne, po ashtu, duhet t’i kemi parasysh edhe rezultatet e
këtyre veprimtarive, të cilat i lehtëson katalogu i bibliotekës. Kjo mund të
thuhet ndryshe si: përzgjedh përsëri dhe shfrytëzo. Përzgjedhja e parë e
nënkupton bibliotekarin përzgjedhës, i cili hulumton në universin e ditur-
isë dhe e zgjedh atë material që i përmbush kërkesat e një biblioteke të
caktuar, dhe që ai material më pas do të blehet dhe do të katalogohet për
shfrytëzim, në po atë bibliotekë. E gjithë kjo veprimtari mund të për-
shkruhet si: (1) përzgjedhja e parë, (2) blerja, (3) përshkrimi, (4) sistemi-
mi, (5) përzgjedhja e dytë dhe (6) shfrytëzimi. 

Supozimi 3. dhe 4. i përshkruajnë aspektet e ndryshimit. Numri 3, Ligji
i pestë i bibliotekarisë i Rangathan-it, na përkujton se ambienti i bib-
liotekave në të cilën punojmë pëson ndryshime të vazhdueshme, atëherë
është krejt natyrale që bibliotekat t’i përgjigjen këtyre ndryshimeve, duke
u zhvilluar dhe duke i ndryshuar edhe praktikat e tyre. Praktikat bib-
liotekare u kundërpërgjigjen lloj-lloj ndryshimi: të materialeve, të mod-
eleve të botimit, të metodave të shpërndarjes së informacioneve, të
mënyrës së shfrytëzimit, dhe të mediumit në të cilën paraqiten ato mate-
riale. Ambienti i tanishëm, i shquar me një vëllim të madh të burimeve,
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metodë më e shpejtë dhe më e thjeshtë për të siguruar informacione kaq
të vlefshme, pa e sakrifikuar saktësinë dhe përpikmërinë. Disa mendojnë
se materialet e shumta elektronike do t’i detyrojnë të falimentojnë bib-
liotekat që përpiqen t’i katalogojnë ato materiale tërësisht, ose do t’i bëjnë
kataloguesit t’i ngrisin duart lart, të dëshpëruar me ndjenjën se nuk do të
arrijnë, asnjëherë, që t’i menaxhojnë këto burime. Të tjerët (përfshirë edhe
vetveten) janë më optimistë dhe besojnë se kjo detyrë është e vështirë, por
e mundshme. Siç sugjerojnë disa autorë dhe ligjërues, ajo se çfarë duhet
të katalogojnë bibliotekat janë njësitë e zgjedhura për koleksionet e tyre,
e jo gjithçka, dashur e padashur. Dhe, disa prej njësive të përzgjedhura për
katalogim mund të përshkruhen në mënyrë më të shkurtër sesa që bëhet
tash për tash me materialet tradicionale.  

Dy aspekte të praktikave të katalogimit – tërësia dhe saktësia – do të
kenë ndikim në atë se sa mirë do të menaxhohen materialet e shumta të
burimeve elektronike. Standardet e programit për bashkëpunim në kata-
logim kanë treguar se katalogimi i kufizuar nuk e vështirëson qasjen në
koleksione në po të njëjtën mënyrë, nëse ato koleksione nuk katalogohen
fare, përkundër të gjitha kritikave, kjo funksion mjaft mirë në praktikë. Të
dhënat e Programit për Bashkëpunim në Katalogim (Program for
Cooperative Cataloging) japin vetëm informacione themelore për identi-
fikim, mirëpo e theksojnë saktësinë në pikat e zgjedhura të qasjes, duke i
plotësuar ato me më shumë të dhëna. Kjo strategji duket si një adaptim i
arsyeshëm për burimet elektronike. Saktësia, veçanërisht, sa i përket gjet-
jes së informacionit, duket të jetë ende tepër larg prej aspekteve kryesore
të katalogimit.

Duke e lënë plotësimin e tërësishëm të katalogut në rangun e dytë, nuk
do të thotë se është e pranueshme të injorohet paraqitja e problemeve të
qasjes së botimeve serike. Katalogimi i botimeve serike zakonisht përm-
ban pak informacione, për arsye se kataloguesit i lënë jashtë elementet që
ndryshojnë gjatë kohës, dhe i lënë hapësirat e zbrazëta për numrat e fun-
dit etj. Nuk kam parë asnjëherë, që një përdorues t’i kërkojë të gjithë num-
rat e një botimi serik, mirëpo kataloguesit e bibliotekave janë të interesuar
vetëm në tërë numrat e serive. Një njësi që katalogohet si botim serik do
të thotë që të eliminohen shumica e elementeve që shërbejnë për ta iden-
tifikuar, vendosur dhe zgjedhur materialin për përdorim, të tillë si emrat e
autorëve dhe redaktorëve, titujve të artikujve, paraqitjen e përmbajtjes
përmes indeksimit dhe klasifikimit, madje edhe të përshkrimit fizik të
vetë materialit.8 Biblioteka e Kongresit, e cila i vë standardet për praktika

Nëse për shrytëzimin e sistemeve të mëhershme kërkohej ndërmjetësimi i
ekspertëve, ajo ishte veçori e sistemeve të para kompjuterike, i tillë si sis-
temi origjinal DIALOG. Ndërsa, tash, karakteristikat e Internetit nuk
kërkojnë njohuri edhe aq të mëdha. Përdoruesi është i pajisur me mjete
për të bërë përzgjedhjen e parë nga universi i burimeve elektronike, në
përjashtim të procesit të blerjes dhe e tejkalon fazën e mesme, ku kata-
loguesit e arsimuar i ofrojnë përshkrimin bibliografik dhe pastaj ai e bën
zgjedhjen e materialeve në mesin e njësive të ndryshme (gjë, që shpesh
bëhet nga bibliotekarët referalë). Pra, përdoruesit mund të kalojnë prej
zgjedhjes së parë e dretpërdrejt në shfrytëzim. Me eliminimin e bib-
liotekave dhe punës së bibliotekarëve nga skena, pa ekspert në organiz-
imin bibliografik, në verifikim dhe përzgjedhje, atëherë askush nuk do të
sigurojë që materialet e gjetura nga përdoruesit janë të sakta dhe valide.
Përdoruesit i gjejnë dhe i mbledhin materialet (nganjëherë edhe një numër
të madh të tyre), por ato materiale nuk janë përzgjedhur, organizuar ose
kataloguar për kërkim. 

SI FUNKSIONON PRAKTIKA E STANDARDEVE?

Praktikat e katalogimit dhe të klasifikimit standard kërkojnë nga ne që
ta sigurojmë qasjen në materialet bibliotekare përmes: (1) krijuesve krye-
sorë, kur emrat e tyre dallohen në njësinë që katalogohet; (2) titujve dhe
nëntitujve të njësisë që katalogohet; (3) titujve serikë po qe se titulli i
takon ndonjë serie dhe mban emër të veçantë; (4) titujve të veprave të
veçanta, pjesë e ndonjë përmledhjeje, me kufizime të arsyeshme; (5)
fjalëve të lëmisë, së cilës i takon materiali i përshkruar, të zgjedhura prej
fjalorit të kontrolluar për ta pasqyruar përmbajtjen e njësisë që katalogo-
het; (6) numrit të klasifikimit, që paraqet lëndën së cilës i përket njësia që
katalogohet, si dhe adresën për raftin se ku të vendoset fizikisht ajo njësi.
Përveç kësaj, programet e kompjuterizuara të katalogëve mundësojnë t’i
qasemi njësive të kataloguara përmes fjalëve kyçe, të cilat merren prej
titujve, lëndës, përmbledhjeve dhe pjesëve të tjera të të dhënave në kata-
logim, si dhe mundësojnë që personi që bën kërkim ta kufizojë gjetjen dhe
nxjerrjen e informatave sipas datës, gjuhës dhe mediumit fizik në të cilën
gjendet ajo njësi. 

Që të gjitha këto janë mënyra të vlefshme të qasjes në materialet
bibliotekare dhe askush nuk dyshon në këtë, përveç faktit se marrin kohë
të përgatitjes dhe të zbatimit të tyre. Deri më tani, nuk ekziston ndonjë
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troll të inventarit, diçka që bibliotekarët nuk do ta toleronin si të
mjaftueshme për librat monografikë që i blejnë. 

ÇFARË MUNGON TJETËR? 

Atë që e shoh si problem në mënyrën se si bibliotekarët e bëjnë kata-
logimin është se ne i marrim ende informacionet përshkruese nga vetë
materialet që i katalogojmë, e që mendojmë se përdoruesit do të shërbe-
hen me to. Arsyeja e shëndoshë dikton që ne duhet t’i mbledhim informa-
cionet bibliografike për qëllime të identifikimit të materialeve dhe se ato
duhet të merren nga materialet që i katalogojmë. Dhe, sa më përket mua,
nuk do të sugjeroja që të ndalet kjo praktikë. Por, ne e dimë, se ky proces
nuk e përmbyll obligimin tonë, për ta vënë materialin në shfrytëzim të
përdoruesve. Ne duhet të kemi parasysh përdoruesin gjatë procesit të kat-
alogimit. Për ta bërë këtë do të thotë të fillohet me studime që nxjerrin në
pah, se si i bëjnë kërkimet përdoruesit, efektet psikologjike të mënyrave
të ndryshme të qasjes dhe mënyrat e shpërndarjes së materialeve, dhe se
si interpretohen sistemet e ndryshme të metadatave nga përdoruesit në
nivele të ndryshme të ekspertizës. Pastaj, me njohuritë e përfituara nga ato
studime, ne mund t’i interpretojmë përsëri objektivat e katalogimit me
përdoruesin në mendje, që ndoshta do të sillte rezultate të ndryshme, prej
atyre të sistemeve tona tradicionale të katalogimit. Në këtë pikë do të bëjë
disa parashikime të çuditshme: nëse fillojmë të katalogojmë nga kënd-
vështrimi i përdoruesit në vend, si nga këndvështrimi i materialeve, ne do
të duhet t’i korrigjojmë sërish idetë tona, se çfarë duhet të katalogojmë
dhe në ç’mënyrë duhet të formulohen dhe të paraqiten të dhënat? 

Praktikat standarde të katalogimit e kundërshtojnë gjurmimin nën
nivelin e përmbledhjes së shkurtër, për të ofruar qasje në materiale, edhe
pse e dimë se të dhënat kataloguese janë përzgjedhur për t’iu përgjigjur
nevojave të përdoruesit, i cili kryen një kërkim. A e kërkojnë gjithmonë
përdoruesit titullin e plotë, apo, a e kërkojnë më shpesh vetëm një pjesë të
tij? Unë besoj, që atë që e bëjmë në katalogimin e botimeve serike, është
njëjtë, sikur një tregtar ta shesë shtëpinë pa e lejuar blerësin ta shikojë
brendin e saj. Cili do të ishte ai që do t’i jepte 250.000 dollarë, apo edhe
më shumë, për ta blerë një shtëpi, vetëm në bazë të identifikimit të saj si
“shtëpi me një çerek ari tokë, shtatë dhoma, e rrethuar me pyll, me kanate
të gjelbërta dhe e bukur, në rrugën 822.33 Stratford-upon-Avon”? Çfarë
do të ndodhë nëse kërkesat e mia të jenë që shtëpia të ketë edhe një dhomë

kualitative të katalogimit, shërbehet me modelin më të thjeshtë informa-
tiv bibliografik, nivelin 1 të Kodit të Rregullave Anglo-Amerikane të
Katalogimit për Përshkrimin e Botimeve Serike. Hollësitë e dhëna në
shënimet e katatalogut kanë të bëjnë vetëm me titullin e parë të numrit,
ose, kur ky mungon, atëherë merret titulli i numrit më të hershëm, që
ekziston në koleksionet e bibliotekës. Vëreni se sa i dobishëm është sot ky
lloj i të dhënave të katalogut për revistat shkencore, të cilat filluan të boto-
hen në shekullin XIX, ose për një revistë elektronike që botohet çdo ditë
a çdo javë. 

Praktikat standarde bëjnë që elementet, të cilat priten të ndryshojnë nga
numri në numër, i botimeve serike, të eliminohen nga të dhënat e kata-
logut që krijohen nga bibliotekat. Në vend të bibliotekave, në këtë rast,
organizatat komerciale mund të sigurojnë qasje në përmbajtjen e revis-
tave. Përdoruesit marrin nga katalogu i bibliotekës pak informacione, ku
tregohet se biblioteka e ka atë titull, por jo më shumë. Ata duhet të shko-
jnë të kërkojnë te ndonjë indeks, që nuk është i përgatitur nga bibliotekat
dhe ta gjejnë punimin e dëshiruar (një artikull, një kolumn, një editorial,
një kapitull, a një kritikë) dhe ta lokalizojnë atë edhe më tej (si: vëllimin,
numrin, faqen), ta krahasojnë me listën e koleksioneve të bibliotekës, për
të parë nëse pjesa e dëshiruar gjendet në bibliotekë, dhe nëse është, të
shkojnë te raftet e saj, me shpresë, që ta gjejnë atë material. Këto shpresa
herë pas here thehen, por në shumicën e herave përdoruesit kanë sukses
në këtë punë. Universi elektronik ka ngjashmëri me këtë, njësisë së
dëshiruar mund t’i ketë përfunduar kontrata me bibliotekën apo të jetë e
kufizuar për abonentë të caktuar.

Për fat të mirë, ky skenar është duke ndryshuar, falë aftësive të kom-
pjuterëve të bibliotekave. Të dhënat e koleksioneve shpesh u bashkohen
të dhënave bibliografike, duke i mundësuar katalogut të tregojë nëse pjesa
e dëshiruar e botimit serik gjendet në bibliotekë. Por, ende duket e
vështirë për bibliotekat të bëjnë më shumë, sesa një përshkrim minimal,
apo të zbatojnë indekse lëndore për pjesët e botimeve serike më të vogla
se vetë botimi në tërësi, të gjithë numrat dhe të gjitha tekstet, të kaluara,
të tashme dhe të ardhme. Duke e ndjekur modelin e librave monografikë
(sipas të cilit model bëhet përmbledhja e tërë veprës, si një njësi e zgjed-
hur për indeksin lëndor, me pak fjalë të shkurtra përshkruese), botimet
serike kanë mbetur të varfëra, sa i përket këtij aspekti të  veprimtarisë së
standardeve të katalogimit. Në vend që bibliotekat të sigurojnë qasje
intelektuale (në përmbajtje) në materiale, katalogët e tyre sigurojnë kon-
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të tjerët, duket se kanë ndërruar këtë veçori. Po qe se do të kërkoja përmes
Internetit në katalogun e bibliotekës X, dhe nuk mund të them nëse ajo
njësi i plotëson kërkesat e mia, atëherë do ta pyesja një bibliotekar refer-
al. Po qe se bibliotekari nuk është i sigurtë për vlerën e materialit që e
kërkoj, ai ose ajo do të këshillohej me bibliotekarin referal kryesor të
koleksioneve të bibliotekës, i cili do të më shpjegonte nëse materiali i
përmbush kërkesat e mia përmes të dhënave të paraqitura në katalog. Të
dhëna, që ai apo ajo nuk i ka krijuar. Unë nuk mund të komunikojë me kri-
juesit e të dhënave të katalogut, por duhet ta marrë vendimin në bazë të
atyre mundësive të pakta. Duket se e kemi humbur rrugën tonë në një
labirinth të specializimit, deri në atë masë, sa ekspertiza e nevojitur për t’i
zgjidhur problemet e përdoruesit është gjithmonë jashtë mundësive tona.

Në po të njëjtën mënyrë, se si kompjuterët dhe automatizimi e kanë
mjegulluar kufirin ndërmjet dallimit administrativ të shërbimeve teknike
dhe publike, ata e kanë mjegulluar edhe dallimin intelektual ndëmjet kat-
alogimit dhe referencave. Është më e rëndësishme, se asnjëherë më parë,
që të dy llojet e bibliotekarëve të jenë ekspertë në kontrollin bibliografik
dhe atë të qasjes, dhe që të dy llojet e bibliotekarëve ta shfrytëzojnë njo-
hurinë e tyre për t’i shërbyer publikut. Si një mësuese e katalogimit, për
njëzet vjet më radhë, me nga tetëdhjetë deri në njëqind studentë në vit, i
shoh disa persona që përgatiten të punojnë në shërbimet referale dhe të
cilët lejojnë që t’u rrëshqasin nga mendja mësimet praktike të standardeve
të katalogimit, menjëherë me të kaluar lëndën time. Si mësuese, ne e
bëjmë një punë të dobët për t’iu shpalosur atyre rëndësinë e shpjegimit të
katalogut, apo sa është i vështirë dhe intelektualisht i nevojshëm.
Prapëseprapë, ne u japim diploma dhe i shpiejmë në botën ku ata bëjnë
praktikë, vendin në të cilin ata e ndryshojnë mendimin kur kemi të bëjmë
me katalogimin. Këtu po e bëj një digresion.

Dalja në skenë e bazave të të dhënave me tekst të plotë, të cilat i
mundësojnë përdoruesit, që po kërkonte për elemente bibliografike, të lid-
het drejtpërdrejt me dokumentet, kërkon që të mos i shohim më burimet
si ushqim për bazat bibliografike të të dhënave dhe të fillojmë t’i shohim
ato si një grup tërësor i informacioneve që i përzgjedh vetë përdoruesi.
Katalogimi nuk është pjesë e veçantë prej materialeve që përshkruhen. Ai
është pjesë e materialeve dhe duhet ta shpalosë përmbajtjen e tyre deri në
masën më të madhe të mundshme, për arsye se bibliotekarët nuk janë më
një pjesë integrale (por një pjesë e cila vepron prapa skenës), e procesit të
gjetjes dhe të nxjerrjes së informacioneve. 

gjumi në katin e parë apo një banjë të madhe në çati? Përshkrimin që ia
kam bërë kësaj shtëpie nuk na tregon nëse kjo i përgjigjet kërkesave të
mia. Të dhënat në katalog i kanë, pothuaj, kufizimet e njëjta në krahasim
me atë se çfarë kërkojnë përdoruesit. (Teknika e lidhjes së materialeve
nuk përmendet gati asnjëherë, që ndoshta do të ishte informacion i vlef-
shëm për ata që bëjnë kërkim të ndonjë njësie, të cilën e mbajnë mend për
shkak të lidhjes jo të zakonshme, sesa për shkak të numrit të faqeve apo
të pranisë së ilustrimeve). 

Në ambientin tradicional, ku kërkimi brenda bibliotekës ishte i detyruar,
katalogët mund të kënaqnin kërkesat me disa specifika dhe përshkrime të
shkurtra të përmbajtjes së materialit. Përdoruesit mund të shkonin te raftet dhe
të shihnin se çfarë ekzistonte atje, ose të këshilloheshin me burime të tjera
referale për t’i përcaktuar hollësitë. Përdoruesit mund ta merrnin materialin në
duar, ta shfletonin, t’ia hedhnin një shikim përmbajtjes së lëndës apo abstrak-
teve dhe të vendosnin, aty për aty, nëse iu duhej ai material ose jo. Sot, për-
doruesit, shpeshherë janë nga vendet e largëta. Ata duhet të mbështeten kre-
jtësisht në atë se çfarë gjejnë në katalog dhe të vendosin nëse do të fillojnë
kërkesën për ta marrë atë njësi, proces ky që nganjëherë është i shtrenjtë e
nganjëherë i komplikuar. Po qe se materiali del se ka qenë më pak relevant
sesa është pritur, apo me më pak informacione, më pak i besueshëm, ose më
pak i saktë, atëherë a mund të themi se materiali i ka zhgënjyer ata? Apo, a
duhet t’i kthehemi fajtorit të vërtetë, të të dhënave në katalog, ku informa-
cionet nuk përmbanin hollësi të mjaftueshme për t’iu përgjigjur pyetjes së
thjeshtë të personit që e bën kërkimin “A është kjo ajo që dua?”

Që prej daljes në skenë të kompjuterit, kur u bë e qartë se kataloguesit
do të mund të punonin prej çfarëdo vendi në bibliotekë, e jo vetëm prej
dhomës së katalogimit, e pyes veten, pse ky grup i madh dhe i ditur i
ekspertëve nuk ka shkuar asnjëherë te pjesa referale e bibliotekës, për të
ofruar informacione dhe për ta shpjeguar katalogun drejtpërdrejt, para
përdoruesve, për të mos i lënë të tjerët, të cilët nuk e kanë këtë zotësi ta
shpjegojnë atë? Mendoni për lojën e “telefonave”, ku një person, në një
grup të madh njerëzish, i pëshpërit, në vesh, disa fjalë fqinjit të vetë, i cili
pastaj i përshpërit një tjetri, dhe kjo përhapet te i tërë grupi. Kur personi i
fundit i thotë me zë të lartë fjalët e pëshpëritura, reagimi është, natyrisht,
një shpërthim i të qeshurave, kur të kuptohet se si fjalët janë ndryshuar
dhe janë ngatërruar gjatë kalimit të tyre prej një personi te tjetri. Në të
njëjtën mënyrë, kataloguesit besojnë se kanë krijuar të dhëna të sakta dhe
të përpikta të katalogut, mirëpo pasi ato të shihen dhe të interpretohen nga
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në shtëpitë kryesore të mallrave në qendër të qytetit, kur pronarët e shi-
toreve filluan të zhvendoseshin në periferi. Si ndryshuan ata për të mbije-
tuar? Shumica nuk ia dolën, por ata që ia dolën u decentralizuan - u
zhvendosën në periferi dhe u bënë qendra tregtare - apo ndryshuan
strategjinë në shitje të drejtpërdrejtë përmes katalogjeve, apo i bashkuan
fuqitë e tyre blerëse. Disa prej tyre u shndërruan në tregti me shumicë –
të tillë si WalMart, Borders, Strabucks – apo distributorë me shumicë, si
Lnad’s End dhe L.L. Bean. Tregtarët përdorën strategji të ndryshme për ta
identifikuar, pasuruar dhe zgjeruar tregun e tyre. Mes tjerash, ata shpen-
zuan kohë dhe para të shumta duke hulumtuar dhe duke zhvilluar tregjet
e tyre, duke punësuar profesionistë, të cilët bënë hulumtime të gjera dhe
intervista të ndryshme, pastaj bënë testime dhe eksperimente, si dhe i
analizuan modelet demografike. Në këtë mënyrë, ata e mësuan se cili
ishte tregu i tyre i mundshëm, bënë planin e shijeve dhe preferencave, dhe
i ofruan ato shërbime që do t’i përmbushnin kërkesat e konsumatorëve.
Disa prej shitoreve kishin sukses, meqë kishin zënë pozitë të përshtat-
shme, secila prej tyre, duke zhvilluar një imazh unik dhe një ndjenjë të
“mesazhit”. Ata bënë reklama, duke i përdorur të gjitha llojet e sistemeve
të reklamave, të vjetra dhe të reja, për të komunikuar në - gazeta, revista,
radio, televizione, sisteme kabllovike, sisteme satelitore dhe në Internet.
Ata i promovuan “udhëheqësit e humbur” – i shitën mallrat nën vlerën e
vërtetë të tregut, për të tërhequr blerës në shitoret e tyre – dhe i kompen-
sonin humbjet e tyre duke i vënë në dysheme mallrat, të cilat i joshnin
konsumatorët. Tregtarët bashkëpunuan duke i inkurajuar blerësit e mund-
shëm që t’i “vizitonin” dhe të blenin mallra më të shtrenjta, të kualitetit
më të lartë, dhe shpërbleheshin duke bërë porosi, edhe më të mëdha, kur
korrnin sukses. 

Tri strategji të reja iu shtuan kësaj liste: (1) inteligjenca konkurruese –
hulumtimet e hollësishme të të gjitha industrive dhe pozita shoqëruese e
shitësve me pakicë brenda konkurrentëve; (2) shërbimet e ofruara fleksi-
bile, të tilla si ato që përkojnë me nevojat e konsumatorit; dhe (3) shitja e
produkteve së bashku me artikuj të tjerë të ngjashëm në pakon e
përgjithshme. Konsumatorët përfitohen me lehtësi; reklama, shërbimet,
çmimi dhe bollëku i hulumtimeve të tregut, si dhe konkurrenca, janë më
të ashpra se kurrë më parë. 

Rangu i ndërmarrjeve tregtare elektronike, e tillë si Amazon.com, ofron
informacione më të hollësishme sa i përket metodave të reja të tregtimit
të mallrave të konsumit. As në Amazon nuk ekziston ndonjë shitblerje e

NË KËRKIM TË FRYMËZIMIT

Bibliotekat zënë një pozitë në botën e diturisë, që nuk ndryshon aq
shumë, metaforikisht, nga pozita që zënë shtëpitë e mallrave dhe shitoret
e tjera me pakicë në botën e mallrave të konsumit. Bibliotekarët i blejnë
produktet artistike dhe intelektuale të shumë botuesve e producentëve dhe
ato ia ofrojnë publikut, i cili ka nevojë për to. Mu sikur shitësit me pakicë,
bibliotekarët i blejnë materialet për shtresa të ndryshme dhe për qëllime
të ndryshme. Ashtu si konsumatorëve, të shitoreve me pakicë, që iu shër-
behet njërit pas tjetrit, edhe përdoruesve të bibliotekës u shërbehet me
radhë, pa ndonjë garanci se ata do të kthehen përsëri. Ne mund t’i mendo-
jmë bibliotekat e mëdha qendrore të qyteteve dhe ato hulumtuese univer-
sitare si pjesa kryesore e botës intelektuale, ashtu si shitoren “Macy” për
shitje me pakicë. Ndërsa, bibliotekat e vogla të qytezave dhe bibliotekat e
kolegjeve janë si shtëpi mallrash të përgjithshme. Disa nga bibliotekat
akademike dhe një numër i bibliotekave speciale janë si butiqet, që ofro-
jnë materiale të kualitetit të lartë, e jo si tregtia e përgjithshme, e cila ofron
mallra me kualitet të mesëm, si dhe me një nivel mesatar të çmimeve. 

Ashtu, sikur që kishte alternativa të pakta, vite më herët, në shtëpitë e
mallrave, shitoret e përgjithshme dhe butiqet, po qe se dikush dëshironte
të blente mallra të konsumit, ashtu kishte alternativa të pakta edhe në
koleksionet dhe shërbimet e bibliotekave kundrejt lexuesit, i cili nuk
kishte mundësi ta blejë atë mall intelektual. Në ato kohë, pronarët e shi-
toreve besonin se vetëm duhet t’i hapnin dyert e shitoreve të tyre dhe
njerëzitë pastaj do të vërshonin në to. Po ashtu, edhe bibliotekarët besonin
se vetëm duhet t’i hapnin dyert dhe t’i ofronin koleksionet e tyre me qël-
lim që t’i kënaqnin kërkesat e publikut, dhe kam frikë se kataloguesit
besonin se duhej t’i kënaqnin vetëm bibliotekarët e tjerë. Megjithatë,
kohët kanë ndryshuar. Tani, ekzistojnë shumë alternativa më të lehta, si
për shtëpitë e mallrave, ashtu edhe për bibliotekat. Bibliotekarët, në të
gjitha fushat e specializimit, kanë mundësi të reja për t’i kënaqur lexuesit
dhe për t’i bindur që të kthehen përsëri në bibliotekat e tyre. Sugjeroj që
të marrim mësim dhe ide prej shitësve me pakicë se si duhet të bëhet kjo
gjë, e veçanërisht kur kemi të bëjmë me ato aspektet të tregtisë, kur ata u
shesin mallra konsumatorëve me pakicë dhe dalngadalë i shndërrojnë në
konsumatorë të rregulltë.

Mendoni se çfarë ndodhi gjatë gjysmës së fundit të shekullit të kaluar
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rrënjësor në të menduarit tonë për mënyrën e katalogimit të botimeve
serike. Ne duhet të kërkojmë se si ta shndërrojmë katalogun në një mjet
që i ofron informacionet, që i kërkon përdoruesi, e të cilat nuk mund të
jenë gjithmonë botime serike të formatit elektronik, dhe të ofrojmë më
shumë shërbime personale përmes ballafaqimit virtual të bibliotekarëve
me përdoruesit, atëherë kur ata të kenë nevojë, e jo të kufizohet kërkimi i
tyre përmes disa standardeve të parakushtëzuara, të cilat përdoruesit i
marrin kohë, me vite, për t’i mësuar. 

Disa hulumtues e shohin këtë si punën e çështjeve gjinore. Një artikull
i mëhershëm në gazetën “The New York Times” në pjesën dedikuar
tregëtisë elektronike theksonte se “Gratë janë duke kërkuar informacione
të ndryshme dhe në mënyra të ndryshme nga audienca tradicionale
mashkullore, duke bërë që planifikuesit e faqeve të Internetit të mendojnë
më për së afërmi për produktet e tyre ... Hifi.com ka lëshuar në përdorim
Herhifi.com, në të cilën shiten po të njëjtat produkte të radiove dhe të tele-
vizorëve, sikur në faqen origjinale të Internetit, porse me një mënyrë
tjetër. Në këtë faqe të Internetit janë vënë lidhje me ekspertë të vërtetë, të
cilët flasin qartë me konsumatorët. Dhe, në vend që të bëjë lista të produk-
teve sipas kategorive, Herfifi.com e vë në dukje kontekstin, duke i shitur
produktet nga dhoma, nga kuzhina apo nga zyret e tjera, sipas natyrës së
produktit. Faqet e Internetit, që u ofrojnë shërbime grave, zakonisht kanë
mundësi më të mëdha të kërkimit, ofrojnë shërbime për biseda të drejtpër-
drejta apo pjesëmarrje në forume, ku konsumuesit mund t’i drejtojnë
pyetjet e tyre – veçori këto që sipas femrave që e shfrytëzojnë Internetin,
duhet të zbatohen edhe në faqe të tjera. ‘Planifikuesit e faqeve të Internetit
duhet të mendojnë ta ndryshojnë modelin e të transmetuarit të komu-
nikimit në një strategji bashkëvepruese dhe më dinamike, në të cilën për-
doruesit do të bashkëpunonin ndërmjet vete....’’’9

Nuk më ka shkuar, asnjëherë, ndërmend se katalogët e bibliotekave
janë një lloj “modeli i të transmetuarit të komunikimit”, mirëpo kjo
paraqet atë se çfarë nuk është në rregull me katalogimin tradicional në
Internet. Sipas mendimit tim, përshtatja e mënyrave të kërkimit për “gjin-
inë femërore” nga disa firma elektronike, na sugjeron mënyra të reja të
përmirësimit të veprimtarisë së katalogimit për botimet serike dhe i
mundëson katalogut të bëjë punë më të mirë për t’iu përgjigjur kërkesave
të përdoruesve. Ne mund të ofrojmë mjete më të mira të kërkimit, qasje të
ndryshme që do të paraqitnin, si përshkrimin e njësive, ashtu edhe përm-
bajtjen e tyre (ashtu si Herhifi.com që i radhit produktet sipas funksionit

thjeshtë. Blerësi i mundshëm vërshohet prej reklamave të atypëratyshme
për të blerë, nxitet me oferta të veçanta, stimulohet me komente pozitive
të bëra nga blerësit e tjerë dhe udhëhiqet nëpër pyllin e shërbimeve të
shkëlqyeshme deri te bollëku i artikujve në dispozicion, që bëhen pronë e
tij me një prekje të miut të kompjuterit. Secilën herë që hyj në Amazon,
duhet të kem kujdes se ku e vë shenjën e miut, e vetëdijshme se mund të
dërgojë ndonjë artikull në shportën time, e cila do të ma ngarkonte
kartelën e bankës, para se ta kuptoj se e kam bërë atë gjë. Dhe, përsëri e
vizitoj këtë kompani, për arsye se Amazoni, rrallë ndodhë të më dëshpëro-
jë, edhe pse ajo që e dëshiroj është, shpesh, vetëm një hulumtim i tregut
të librit dhe i videove, në ndonjë lëmi të veçantë, e jo ndonjë blerje e
veçantë. Amazon asnjëherë nuk më thotë të largohem, përderisa të jem e
gatshëm për të blerë, ose më quan “blerës i mundshëm”. Secilën herë që
hyj në faqen e tij, Amazon është po aq i lumtur të më mirëpret mua, sa
edhe herave të tjera, i gatshëm për të më ofruar pazare të reja, oferta të
posaçme dhe bonuse në favor timin.   

REKLAMIMI I MALLRAVE INTELEKTUALE 
TË BIBLIOTEKAVE

Katalogu është një prej dy mjeteve kryesore për krijimin e raporteve
ndërmjet bibliotekës dhe lexuesve të saj. Mjeti tjetër janë vetë bib-
liotekarët, të cilët shërbejnë në publik. Katalogu ka kapacitet shumë më të
madh të komunikimit me lexuesit, si brenda ashtu edhe jashtë bibliotekës,
sesa mundësitë që kanë bibliotekarët që punojnë brenda objektit të bib-
liotekës, dhe shpesh katalogu shërben si një port për qasje në burimet e
jashtme, të cilat blehen në favor të lexuesve. Besoj se është e tepërt të
mbivlerësohet rëndësia dhe vlera e katalogut për lexuesin e sotëm, pa
marrë parasysh, nëse është anëtar i rregulltë i bibliotekës apo jo; pa marrë
parasysh, nëse bibliotekat janë pjesë e një organizate akademike, apo pub-
like; dhe pa marrë parasysh, nëse materialet në dispozicion mund të shfry-
tëzohen përmes Internetit apo përmes metodave të tjera të transportit për
materialet joelektronike. 

Gjithashtu, besoj se natyra e tashme e punës – burimet e Internetit, përf-
shirë revistat elektronike, kërkesat e përdoruesve për informacione të
ndryshme, kufijtë shpesh të paqartë ndërmjet disiplinave, dhe metodat
praktike të qasjes efektive tradicionale për të cilat nuk ka ndoshta as kohë
e as mjete logjistike për t’i mbështetur – na detyron të bëjmë ndryshim

PJESA 2  SI MUNDEN BIBLIOTEKAT T’I FUSIN NË PËRDORIM METADATATKatalogimi elektronik: AACR2 dhe metadatat për botimet serike dhe monografitë100 101



materialet vizuale; t’i ilustrojmë burimet që i ofrojmë për përdorim; t’u
ofrojmë skica dhe harta të bibliotekës, së bashku me numrat e klasifikim-
it; t’u ofrojmë reklama ngacmuese, modele falas, bonuse për përdoruesit;
shpërblime për përdorim të shpeshtë; dhe të bëjmë një përshkrim më të
thellë bibliografik të burimeve. Ne mund t’i ofrojmë përdoruesve
mesazhe marketingu, atëherë kur i gjejnë informacionet, dhe po ashtu
mund t’ju ofrojmë procedura të shpejta të qarkullimit të materialeve, bler-
jes, huazimit ndërbibliotekar, si dhe shërbime të tjera të ngjashme, e jo
vetëm t’ju tregojmë për një material nëse gjendet apo nuk gjendet në
koleksionet e bibliotekës. 

PËRFUNDIM

Të dhënat e katalogut, e veçanërisht ato të botimeve serike, nuk janë më
ndër hapat ndërmjetësues në procesin e kërkimit të përdoruesit, por një
dhe e vetmja mundësi për ta orientuar përdoruesin për drejtimin e duhur,
me qëllim të plotësimit të kërkesave të tyre për informacione. Për ta bërë
këtë, ne duhet që të krijojmë një baraspeshim ndërmjet uniformitetit dhe
fleksibilitetit. Përderisa uniformiteti e nxit dhe e bën të mundur shkëm-
bimin – diçka që me të drejtë e kemi dashur – ai e kufizon individualitetin,
gjë që e kërkojnë rrethanat e tanishme. Ku duhet të vihet ekuilibri i ri?
Çfarë mund të na ndihmojë në marrjen e vendimeve? 

E para, ne duhet të dimë se sa të parashikueshme dhe sa stabile janë
kërkesat e klientelës. Sa më të vogla të jenë detyrat që duhet t’i mbësht-
esim – të tillë si mbështetja e studentëve që marrin mësime nga distanca;
mbështetja e përdoruesve të bibliotekave simotra, të konsorciumeve, të
bashkëpunimeve rajonale, dhe të të tjerëve; dhe përdoruesve të paanëtarë-
suar brenda dhe jashtë vendit – aq më stabile dhe më të parashikueshme
janë nevojat e përdoruesve. Dhe, atëherë më shumë duhet të përqendrohe-
mi të ofrojmë standarde uniforme. Sa më e përzier të jetë anëtarësia e bib-
liotekës, aq më shumë do të dëshironim t’i modifikonim shërbimet tona,
dhe atëherë fleksibiliteti do të bëhej edhe më i madh. 

E dyta, ne duhet të dimë se sa i përshtatshëm është ambienti institu-
cional. Ata që mund ta mbështesin fleksibilitetin duhet ta vazhdojnë atë
avaz, duke u bërë gati për të ardhmen. Ata që ende nuk mund ta bëjnë
këtë, duhet të punojnë për t’i arritur këto shkathtësi, për shkak se e ardhm-
ja do të kërkojë, gjithsesi, më shumë fleksibilitet.

E treta, cilat janë përparësitë dhe dobësitë që i kanë shërbimet e tan-

e po ashtu edhe sipas vendit), dhe mbi të gjitha ne mund të krijojmë shër-
bime për të biseduar drejtpërdrejt me ndonjë ekspert, i cili do t’u ndih-
monte përdoruesve me këshilla. Kur, për herë të parë, një person bën
kërkim në katalog, atëherë atij duhet t’i bëhet me dije ekzistenca e mundë-
sisë së të biseduarit të drejtpërdrejtë me ndonjë ekspert – do të thotë me
ndonjë bibliotekar – në të njëjtën mënyrë, siç bëhen me dije abonuesit e
ndonjë kompanie të furnizimit, e cila është e pranishme në Internet, për
shërbimet më të reja, që mund t’i blejë, që në vizitën e parë, që i bëjnë
faqes së tyre. Këtij shërbimi, secili mund t’i thotë pastaj “jo”. Bibliotekari
(këshilldhënësi) pa marrë parasysh, kohën që e kalon, duke punuar në bib-
liotekë pranë tavolinës me publikun, duke iu përgjigjur pyetjeve të
ndryshme, apo duke bërë përzgjedhjen, blerjen dhe organizimin e materi-
aleve të reja në dhoma të tjera të punës, ai apo ajo, duhet të jetë i/e gat-
shëm/me që të sugjerojë strategji efektive të kërkimit dhe të japë ndihmën
e tij/saj në rast nevoje.

Këto sugjerime shtrihen përtej kufijve të thjeshtë të të dhënave bibli-
ografike e deri te shërbimet bibliografike. Kohë më parë, shërbimet bibli-
ografike, të kryera nga secila bibliotekë, ishin përgatitja e katalogëve. Por,
sot, duhet të mendojmë në korniza më të gjera. Besoj se duhet t’i ndrysho-
jmë idetë tona për konceptin e asaj që e përbën të vlefshme një njësi bibli-
ografike. Ne duhet ta ndalojmë praktikën e të kataloguarit të tërë njësisë,
por të përqendrohemi në atë se çfarë kërkojnë përdoruesit. Kjo nuk është
hera e parë që ballafaqohemi me këtë çështje. Formatet në mikrofilma kanë
paraqitur probleme të ngjashme për kataloguesit, për arsye se në një kuti,
ku mbaheshin këto materiale, futeshin një varg veprash. Përshkrimi bibli-
ografik, i cili i përfshinte të gjitha materialet në atë kuti, thjesht nuk sig-
uronte informacione të mjaftueshme për qasje të atyre materialeve. Kështu
që, duhet të kihen parasysh që të bëhen analiza të reja për nivelet e për-
shkrimit dhe të arrihen kompromise. Mbase, për burimet e Internetit, duhet
të thellohemi edhe më tej, duke i shndërruar katalogët në indekse të
shkurtëra, si ato në fund të librit, të cilat ofrojnë përmbajtje të thellë të
ideve të paraqitura në ato punime, e jo vetëm lokacionin e tyre në Internet. 

Për ta përmbledhur, ne duhet të marrim mësim prej sukseseve në botën
e tregtisë dhe të përpiqemi t’i imitojmë ato në praktikat tona të katalogim-
it dhe të klasifikimit. Ne, krijuesit e katalogut, mund të komunikojmë me
përdoruesit dhe t’u shërbejmë më mirë atyre, duke u krijuar kushte që të
vazhdojnë të këshillohen me ne dhe t’i shfrytëzojnë bibliotekat tona. Ne,
duhet t’i fusim në përdorim pamjet grafike, posaçërisht për t’i identifikuar
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(Kataloguesi më i mirë audiovizual në Internet), pastaj fituese e shpër-
blimit “Brubaker” më 1992, si dhe fituese e shpërblimit “Margaret Mann”
më 1997, për kontribut të shquar në fushën e katalogimit dhe të klasi-
fikimit. Ka botuar 16 libra, përfshirë Standardet e Katalogimit për
Bibliotekat Shkollore dhe Publike (Standard Cataloging for School and
Public Libraries), që po botohet për herë të tretë, si dhe një numër të
artikujve dhe të kapitujve nëpër libra të ndryshëm. Po ashtu, është redak-
tore e periodikut Kufijtë e qasjes në materialet bibliotekare (Frontiers of
Access to Library Materials) për botimet e ALA-s, si dhe shkruan për
dymujorëshen “Dollar and Sens” në pjesën për çështje teknike. Në mesin
e veprimtarive shërbyese, Dr. Intner, është zgjedhur kryetare e kata-
loguesve audovizualë në Internet, kryetare e Seksionit të Katalogimit dhe
të Klasifikimit në Shërbimeve Teknike të Shoqatës së Bibliotekave
Amerikane (ALA), kryetare e Shoqatës për Shërbime Teknike dhe të
Koleksioneve Bibliotekare, si dhe këshilltare e Shoqatës së Bibliotekave
Amerikane. Për një vit ka qëndruar në Izrael si profesoreshë e Fondacionit
Fullbright. 

REFERENCAT

1. Sheila S. Intner and Jean Weihs, Standard Cataloging for School and
Public Libraries, 3rd ed. (Englewood, CO: Libraries Unlimited, 2001).

2. Për arsye se, pse besoj që kjo është e vërtetë, shih kapitullin tim në
librin e Bella Hass Weinberg Cataloging heresy “Rejecting Standard
Cataloging Copy: Implication for Education of Catalogers” (Learned
Information, 1992, pp. 119-130).

3. Gjashtë drejtorë të bibliotekave akademike, të intervistuar, kanë
vlerësuar përpjestimin e koleksioneve të tyre, në raport me ato elektron-
ike, që ishte 15 % me 30 %. Ata parashohin një rritje të ngadalshme, por
të qëndrueshme, ndërmjet 30 % dhe 40 % gjatë viteve të ardhshme.
Raporti i plotë i këtij studimi gjendet në librin e Sheila S. Intner “Impact
of the Internet on Collection Development: Where Are We Now? Where
Are We Headed? An Informal Study” (Ndikimi i Internetit në zhvillimin e
koleksioneve: ku jemi ne tani? Kah po shkojmë? Një studim joformal)
Library Collections, Acquisitions, & Technical Services 25 (2001): pp.
307 -322. 

4. Cataloging Heresy, p. 119.
5. Charles A. Cutter, Rules for a Dictionalry Catalog (Rregullat e një

ishme? Duke i njohur dhe korrigjuar ato, ne mund të ndërtojmë një sistem
që do t’i përshtatej ndryshimeve të duhura.

Ajo që duket e qartë është se ne duhet të ofrojmë më shumë shërbime
bibliografike, në bazë të llojit të klientelës dhe të punojmë, më tepër se
kurrë, për përdoruesit tanë. Metadatat – që janë duke u zhvilluar me shpe-
jtësi në segmente të ndryshme të shoqërisë, në shumë vende dhe në shumë
gjuhë – ofrojnë mundësi të reja. Ndoshta, metadatat mund t’i kalojnë kufi-
jtë e katalogut, si koleksione zëvendësuese, duke qenë një udhëzues i
vërtetë drejt njohurive.

Ajo se çfarë po u ndodh bibliotekarëve nuk është unike. Kjo është duke
i ndodhur çdo organizate që ka të bëjë me qeniet njerëzore dhe Internetin.
Ne, mund të mësojmë nga ajo që po ndodh rreth nesh. Ose së paku
mundemi që:

• t’i angazhojmë përdoruesit si individ;
• t’u shërbejmë atyre me njohuri profesionale;
• ta shfrytëzojmë teknologjinë për t’i zgjeruar të dhënat bibliografike

dhe mundësitë e shërbimit;
• të kërkojmë të arrijmë një kontroll më të madh, për të qenë në gjend-

je t’u bëjmë ballë materialeve të ndryshme të informacionit, nevojave
për informacione dhe kërkesave të përdoruesve. 

Të mbesim në njohuritë tona tradicionale do të thotë të mbesim në har-
resë. Ndërsa, po t’i kthehemi metodatave tona tradicionale dhe t’i për-
mirësojmë ato, për t’iu përgjigjur kërkesave të reja, mbase do të na ndih-
mojë të mbetemi relevantë dhe të zhvillojmë strategji për t’i kënaqur
kërkesat e klientelës, që do t’i shfrytëzojnë, në maksimum, katalogët e
bibliotekave. 

SHËNIME PËR AUTOREN

Dr. Sheila S. Intner është profesoreshë në Fakultetin e Shkencave të
Bibliotekarisë dhe të Informacionit në Kolegjin Simmons, dhe drejtoreshë
e GSLIS në Kolegjin Mount Holyoke. Jep mësim dhe bën hulumtime në
fushën e katalogimit dhe të zhvillimit të koleksioneve. Po ashtu, jep
mësime profesionale të të shkruarit, mësime për konservimin e materi-
aleve dhe për lirinë intelektuale, si dhe jep udhëzime bibliografike. Është
fituese e shpërblimit “OnLine Audiovisual Catalogers” në vitin 1989
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AACR2 DHE STANDARDET E TJERA TË META-
DATAVE: RRUGA QË NA PRET

Ann Huthwaite

PËRMBLEDHJE: Janë shqyrtuar ndryshimet mbi të cilat funksiono-
jnë Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit, botimi i dytë (Anglo-
American Cataloging Rules (AACR2)), përfshirë edhe rritjen e botimeve
elektronike dhe shfrytëzimin e Internetit, si dhe zhvillimin dhe përdorim-
in e një varg standardesh të tjera të metadatave, të tilla si Dublin Core.

Janë bërë krahasime ndërmjet AACR2-së dhe standardeve të tjera, e në
veçanti me Dublin Core. Është argumentuar që AACR2-ja duhet të vazh-
dojë të përdoret për përshkrimin e burimeve të zgjedhura të Internetit.
Kriteret për të vendosur nëse të përdoret AACR2-ja apo standardet e tjera
të metadatave janë përcaktuar në bazë të përvojës së dy universiteteve
Brisbane në zhvillimin e mekanizmave për ofrimin e qasjes në burimet
elektronike. Janë vlerësuar pesë mundësi: vetëm përmes katalogut (në

katalogu alfabetik) 4th ed. (Washington, DC: Government Printing
Office, 1904), p. 12. 

6. S.R. Ranganathan, The Five Laws of Librarianship (Pesë ligjet e bib-
liotekarisë) (Bombay: Asia Publishing House, 1963).

7. Marshall McLuhan, Understanding Media, The Extension of Mani
(New York: McGraw-Hill, 1964), p. vii, 7-21.

8. Kam shkruar pak më gjatë për këtë çështje: shih Sheila S. Intner,
Interfaces: Relationships Between Library Technical and Reference
Services (Englewood, CO: Libraries unlimited, 1993), pp. 77-92.

9. Steven E. Brier, “Since Women Ask for Directions, the Web Is Being
Remapped”, The New York Times, Special Section on “E-commerce”
(Wed., Mar. 29, 2000).
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paraqet shumë mundësi për specialistët e informacionit, përfshirë edhe
kataloguesit, po qe se me kohë i përvetësojnë këto mundësi. 

Përveç rritjes së vazhdueshme të informacioneve në Internet, ne jemi
dëshmitarë të ndryshimeve të mëdha në mediumin ku paraqiten ato. Në të
kaluarën, formatet e informacioneve ishin më të qarta dhe të njohura,
mirëpo tani kufijtë ndërmjet tyre janë më të brishtë. Për shembull, në të
kaluarën një “dosje kompjuteri” ishte gjithmonë një objekt fizik. Tani një
“burim elektronik” ekziston ose në format që mund të preket (qasje direk-
te), ose në format që nuk mund të preket (qasje nga distanca), ku kata-
loguesit mund të mos kenë asnjë kopje fizike të atyre informacioneve për
t’iu shërbyer përdoruesve. Burimet elektronike, me qasje nga distanca,
nuk janë stabile dhe lëvizin nga një kufi në tjetrin. Ato mund të jenë kri-
jesa të pakapshme, të cilat duken se e kundërshtojnë përshkrimin bibli-
ografik. 

Po ashtu, jemi dëshmitarë të ndryshimeve të mëdha në kërkesat e për-
doruesve për informacione. Ata, pa dyshim se, presin që të kenë qasje të
menjëhershme në informacionin që e kërkojnë. Njerëzit dëshirojnë ta gje-
jnë maksimumin e informacioneve me sa më pak fjalë që t’i shkruajnë në
shiritin e kërkimit. Mbledhja e informacioneve nuk është më një mister,
që mund të ndodhë vetëm brenda mureve të bibliotekave; kjo ndodh çdo
ditë, brenda shtëpive dhe zyreve të secilit.

Si përgjigje ndaj asaj se burimet elektronike duhet të organizohen, po
qe se dëshirojmë t’i gjejmë, janë zhvilluar një numër i standardeve të
metadatave për ta ndihmuar një organizim të tillë. 

AACR2-ja nuk ka pasur asnjëherë monopol në përshkrimin e
burimeve. Edhe standarde të tjera kanë qenë gjithnjë të pranishme për për-
doruesit, të tilla si ato të vëna në përdorim nga shërbimet e abstrakteve
dhe të indekseve, të cilat e shtrijnë veprimtarinë e tyre në një pjesë të uni-
versit të informacionit përtej kufijve të bibliotekave. Standardet e reja të
metadatave, të tilla si Dublin Core, janë futur në përdorim në lëmi të
ndryshme. 

Një faktor tjetër që duhet të kihet parasysh është globalizimi.
Përparimet në fushën e komunikacionit dhe të transportit do të thotë se
barrierat kombëtare janë anashkaluar, kur kemi parasysh ekonomitë e suk-
sesshme që varen prej tregut botëror dhe shkëmbimit të resurseve.
Veprimtaria e katalogimit në biblioteka ka qenë, që moti, një veprimtari
globale, e cila e ka mundësuar suksesin e tij. Tani është e domosdoshme
që veprimtaria e katalogimit të ndërkombëtarizohet. 

mënyrë direkte); vetëm përmes katalogut (në mënyrë indirekte); vetëm
përmes portit lëndor; me kombinim, d.m.th. përmes katalogut dhe portit
lëndor; dhe përmes shkëmbimit të të dhënave, të tilla si CORC. Mundësitë
e zgjedhura nga këto dy universitete janë identifikuar dhe shpjeguar në
këtë punim. 

Është bërë edhe një përshkrim i shkurtër i korrigjimeve të rregullave në
AACR2 për katalogimin e burimeve elektronike, të cilat kanë ardhur si
rezultat i vendimeve të marra gjatë vitit 2000. Po ashtu, janë bërë studime
edhe për ndryshimet e mundshme të ardhshme. [Kopje të artikullit mund
të sigurohen, për një shumë të caktuar, nga Shërbimi i shpërndarjes së
dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth”: 1-800-HAWORTH. Adresa
elektronike: <docdelivery@haworthpress.com> Faqja e Internetit:
<http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth Press, Inc. Të
gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: AACR2, Dublin Core,
katalogimi, portat lëndore, CORC, faqe të Internetit

Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit, botimi i dytë (AACR2),
janë standarde të metadatave, të cilat janë në zbatim sot e tutje, mu sikur
edhe standardet e tjera të metadatave, të cilat përdoren për t’i organizuar
informacionet elektronike. Kjo është edhe më e qartë pasi që rregullat e
saj janë korrigjuar për t’iu përshtatur ndryshimeve të natyrës së re të infor-
macioneve. Për të ofruar ca informacione themelore për AACR2-n, si një
standard i zbatueshëm i metadatave, do të ishte e dobishme po të fillonim
me ndryshimet e rëndësishme në natyrën e informacioneve dhe në
ndikimin e tyre në biblioteka dhe në organizata të informacionit.

NDRYSHIMET NË NATYRËN E INFORMACIONEVE

E para, ne jemi dëshmitarë të ndryshimit të madh, që po ndodh, me
shpikjen e Internetit. Dalja në skenë e Internetit e ka definuar sërish atë që
ne e quajmë “informacion”. Prania e informacionit është gjithkund rreth
nesh – ne jemi të vërshuar nga ai. Shfrytëzuesit e Internetit janë të vër-
shuar nga informacione të ndryshme, si dhe nga shumë informacione të
pavlerë. Atyre, gjithsesi iu nevojitet ndihma e dikujt për t’i filtruar ato
informacione. Ne jemi dëshmitarë të asaj se informacionet në Internet
duhet të organizohen, me qëllim të shfrytëzimit të tyre. Ky ambient i ri

PJESA 3. AACR2 DHE METADATATKatalogimi elektronik: AACR2 dhe metadatat për botimet serike dhe monografitë108 109



Së pari, AACR2-ja është standard ndërkombëtar, i cili vazhdon të për-
doret gjithnjë e më shumë në mbarë botën. Përdoret në shumicën e
vendeve anglisht-folëse dhe është përkthyer në shumë gjuhë të botës. Në
secilin vit, lista e përdoruesve të AACR2-së shtohet. Si një standard që
shfrytëzohet nga shumë biblioteka anembanë botës, AACR2-ja ka mundë-
suar shkëmbimin e të dhënave të katalogut. Shkëmbimi i të dhënave të
katalogut dhe blerja e tyre nga rrjetet bibliografike, të tilla si OCLC
(Online Computer Library Center), kanë bërë që përdorimi i rregullave të
AACR2-së, të koduara në formatin MARC, të jetë ekonomik për shumë
biblioteka. 

Një tjetër përparësi e rregullave të AACR2-së është se ato janë paraparë
për të gjitha formatet e burimeve. AACR2-ja është planifikuar për për-
shkrimin e të gjitha llojeve të burimeve të informacioneve, e jo vetëm i
burimeve të Internetit, dhe mund të përdoret edhe në ambiente hibride, ku
bazat e të dhënave të shënimeve përshkruajnë lloje të ndryshme të
burimeve, përfshirë ato të shtypura, elektronike, si dhe lloje të tjera. Ka
shumë pak të ngjarë që materialet e shtypura do të zhduken. Në anën
tjetër, edhe burimet hibride multimediale do të vazhdojnë të mbeten në një
të ardhme të parashikueshme. AACR2-ja ofron integrimin e burimeve
elektronike në këtë mjedis hibrid. Përdoruesit e sotëm dëshirojnë, madje
edhe kërkojnë, që t’i gjejnë të gjitha informacionet në një vend. Ata nuk
dëshirojnë të këshillohen me katalogë dhe lista të ndryshme, për t’i gjetur
informacionet që i kërkojnë. Katalogu i mbështetur në AACR2 mund ta
bëjë këtë gjë. Shpesh përdoruesit, në fillim, nuk e dinë se çfarë dëshirojnë
në të vërtetë. Ata i kërkojnë informacionet e jo ndonjë format të caktuar. 

AACR2-ja është standard më i saktë sesa Dublin Core dhe më i saktë
sesa shumë standarde të tjera të metadatave. Kërkimi me fjalë kyçe funk-
sionon mjaft mirë në shumicën e herave, por nëse kemi të bëjmë me sak-
tësinë, vetëm AACR2-ja garanton që personi, i cili bën një kërkim, do ta
gjejë saktësisht materialin e dëshiruar. 

AACR2-ja është, po ashtu, një standard më i kontrolluar i metadatave
sesa të tjerët. Rregullat e AACR2-së janë nën kontroll të rreptë të një
komisioni - Komisioni i Përbashkët Drejtues për Korrigjimin e AACR-së
(the Joint Steering Committee for Revision of AACR (JSC)). Komisioni
Drejtues i shqyrton, me shumë kujdes, propozimet për ndryshim, para se
t’i miratojë ato. Kur ndryshimet ndodhin, atëherë bibliotekat që i përdorin
ato rregulla, përpiqen të pajtohen me to, e posaçërisht bibliotekat kom-
bëtare. 

AACR2 DHE DUBLIN CORE

Ndryshimet në natyrën e informacionit, që u thanë më lart, kanë çuar
në situata të reja të katalogimit dhe të përshkrimit të burimeve. Iniciativa
e metadatave Dublin Core doli në skenë si njëra prej alternativave më të
rëndësishme të standardeve të metadatave për biblioteka. Viteve të fundit,
shumë biblioteka i kanë futur në përdorim metadatat Dublin Core dhe i
shfrytëzojnë ato në një shkallë mjaft të gjerë. Australia dhe vendet skan-
dinave janë dy zona, ku Dublin Core përdoret me të madhe. Në Australi,
lloje të ndryshme të Dublin Core përdoren për materiale të qeverisë (p.sh.
Australian Government Locator Service), për informacione arsimore
(p.sh. Education Network Australia), për porte lëndore (p.sh. Australasian
Virtual Engineering Library gateway to engineering information), dhe për
materiale arsimore në universitete. Shtimi i numrit dhe i llojeve të
burimeve të Internetit e ka vështirësuar punën e bibliotekave për ta për-
dorur AACR2-n për t’i përshkruar të gjitha ato. “Katalogimi i Internetit”,
sa i përket krijimit të të dhënave tradicionale të katalogimit, për të gjitha
burimet e Internetit, është një detyrë e pamundur. Por, edhe kur kemi
parasysh përshkrimin e vetëm disa burimeve të zgjedhura elektronike,
përsëri duhet të mendojmë t’i përdorim rregullat e AACR2-së, vetëm për
disa prej tyre. Në përgjithësi, AACR2-ja duhet të përdoret për “burimet
me rëndësi të vazhdueshme”. Dublin Core ofron një zgjidhje të mirë për
burimet elektronike, të cilat janë përzgjedhur si të dobishme, mirëpo që
janë jetëshkurtra ose kanë një shkallë më të vogël të rëndësisë, shkallë e
përcaktuar nga përzgjedhësi i atyre burimeve. Një praktikë e tillë është
mbështetur me argumente nga Michael Gorman1, i cili i propozon katër
nivele të kontrollit bibliografik për burimet e përzgjedhura: (1) kata-
logimin e plotë, duke i përdorur rregullat e AACR2-së dhe MARC; (2)
katalogimin me elemente të mjaftueshme të Dublin Core; (3) katalogimin
me elemente minimale të Dublin Core; dhe (4) moskatalogimi i disa mate-
rialeve, duke i lënë në mëshirë të makinave kërkuese të Internetit.
Bibliotekat dhe qendrat e informacionit duhet të jenë në gjendje t’i iden-
tifikojnë burimet që paraqesin rëndësi të vazhdueshme për t’u kataloguar
në tërësi. 

Cilat janë përparësitë e përdorimit të AACR2-së si standarde të meta-
datave për përshkrimin e burimeve që paraqesin rëndësi të vazhdueshme?
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vetëm me fjalë kyçe. Bibliotekarët referalë do të kenë mundësi t’i përzg-
jedhin të dhënat e caktuara, që të kompletohen pastaj nga kataloguesit e
bibibliotekave.

Grupi Punues përcaktoi një numër udhëzimesh për t’iu ndihmuar bib-
liotekarëve referalë për të marrë vendime se cilat të dhëna duhet të plotë-
sohen tërësisht nga kataloguesit. Procesi i përcaktimit të udhëzimeve ishte
një punë tërheqëse, për arsye se i bëri anëtarët e grupit përgjegjës që të
mendojnë më shumë për standardet e katalogimit, se çfarë vlera mund t’i
shtohen katalogimit po qe se bëhet përshkrimi i plotë i materialeve.
Udhëzimet përbëhen prej dy parimeve kryesore që duhet t’i kenë në
mendje bibliotekarët referalë kur t’i marrin vendimet e tyre:

• A ka nevojë për një përshkrim më të saktë për të ofruar një mundësi
kërkimi më të përpiktë?

• A ka nevojë për një përshkrim më të gjerë, ku të gjitha elementet e
katalogut të përfshiheshin? 

Udhëzimet i veçojnë edhe tri aspekte të tjera, të cilat duhet të kihen
parasysh nga bibliotekarët referalë kur t’i marrin vendimet:

1. Pikat e qasjes: Përzgjedhësit duhet t’i kenë parasysh rastet, ku pikat
standarde të qasjes mund të kenë rëndësi të veçantë. Kjo vlen për ato
burime në të cilat organizata botuese është me rëndësi kryesore. Shembuj
të mundshëm janë raportet zyrtare të komiteteve dhe të komisioneve,
punimet e konferencave dhe materialet që kanë të bëjnë me ligje. Po
ashtu, mund të përfshihen burime, ku për qasjen e tyre është e domos-
doshme Lista e Kryetitujve Lëndorë të Bibliotekës së Kongresit (Library
of Congress Subject Headings); 

2. Integrimi me pjesën tjetër të koleksioneve: Përzgjedhësit duhet t’i
kenë parasysh rastet ku integrimi me burimet e tjera është një faktor i
rëndësishëm. Për shembull, a ekzistojnë burimet e ngjashme në formë të
shtypur dhe a ekzistojnë, tashmë, të dhënat e tyre të plota në katalogët e
bibliotekave? A është burimi elektronik zëvendësim i materialit të shty-
pur, apo ka lidhje me të? A i takon burimi ndonjë serie të rëndësishme, ku
katalogimi i titujve të tjerë, në atë seri, është i plotë? 

3. Përmbajtja e burimit: Bibliotekarëve referalë iu kërkohet që të kenë
parasysh nëse materiali justifikon katalogimin e plotë. Për shembull, a paraqet
materiali rëndësi të vazhdueshme, të tilla si botimet e rëndësishme qeveritare?
A është unike mbledhja e tij? A ka rëndësi lokale dhe a ka të bëjë me kërke-

Një çështje tjetër me rëndësi është se AACR2-ja ofron kontrollin e për-
dorimit të drejtë të emrave. Të mirat që vijnë me zbatimin e kontrollit të
emrave personal dhe atyre të vendeve, mund të jenë tejet të rëndësishme
për sistemin e gjetjes së informacioneve. AACR2-ja ofron një sistem
funksional për format e kontrolluara të emrave dhe të vendeve. Nuk ka
pse të shpiket ndonjë sistem i ri për kontrollin e emrave kur ky funksionon
për mrekulli. 

Së fundi, AACR2-ja ofron një model parimor në gjetjen e informacioneve.
Një përdorues që bën një kërkim në katalog duhet t’i ndjekë disa parime, të
cilat i ofrojnë garanci për rezultatet e kërkuara. Për shembull, mbështetur në
parimet e autorësisë në AACR2, përdoruesi do të ketë besim se “autori” i një
vepre, të cilën ai e ka kërkuar, ka raporte të një lloji të veçantë me po atë vepër. 

KUR DUHET T’I PËRDORIM METADATAT?

Për shkak se ekzistojnë shumë burime elektronike, nuk praktikohet që
AACR2-ja të përdoret për të gjitha. Duhet të vendosen kritere se ku duhet
ta përdorim AACR2-n dhe ku t’i përdorim standardet e tjera, të tilla si
Dublin Core. Shembull i mirë për këtë çështje janë udhëzimet e zhvillu-
ara, kohëve të fundit, nga një grup punues i përbërë prej anëtarëve të dy
bibliotekave universitare të Brisbane-it, Biblioteka Teknologjike e
Universitetit Queensland dhe Biblioteka e Universitetit Griffith. Grupi
Punues u krijua për të zhvilluar një mekanizëm bashkëpunues për krijimin
e të dhënave të katalogut për burimet elektronike që do të integroheshin
në katalogët e të dy bibliotekave. Fushëveprimi i projektit i përfshinte
burimet e hapura në Internet dhe i përjashtonte revistat elektronike dhe
burimet e tjera të blera elektronike. 

Mekanizmi bashkëpunues kishte për qëllim të zëvendësonte njërin prej
portave lëndore, që, për disa arsye, shihej se nuk funksiononte mirë. Pas
diskutimeve të përfaqësuesve të këtyre dy bibliotekave universitare, u
morë vendimi i ruajtjes së të dhënave në katalogë, në vend të ruajtjes së
tyre në portat e jashtme. Bibliotekarët referalë do t’i krijojnë të dhënat,
duke i kompletuar formularët në Internet, me të dhëna të shkurtra, të
mbështetur në standardet Dublin Core. Rezultatet nga ata formularë do të
konvertoheshin në formatin MARC, e pastaj të futeshin në dy katalogët e
bibliotekave, duke i përdorur tabelat standarde të konvertimit nga Dublin
Core në MARC. Emrat personalë dhe të korporatave, nga këto njësi, nuk
do të jenë pjesë e indeksit të emrave. Kërkimi i tyre do të mund të bëhej

PJESA 3. AACR2 DHE METADATATKatalogimi elektronik: AACR2 dhe metadatat për botimet serike dhe monografitë112 113



t’i shtoheshin katalogut. Të dhënat me vlerë të vazhdueshme do të
shoqëroheshin me nga një shënim, i cili do t’i bënte me dije kataloguesve
ta bënin katalogimin e plotë të asaj njësie. Pastaj, kataloguesit do t’i kon-
vertonin formularët e plotësuar në formatin MARC, për t’i futur pastaj në
sistemin e katalogëve të bibliotekave. Përparësitë e kësaj mundësie janë
se ofron integrim me burimet e tjera dhe po ashtu, ofron një port të për-
bashkët për burimet e Internetit; është më praktike se mundësia 1., pasi që
disa burime nuk do të katalogohen tërësisht; specialistët lëndorë mësojnë
më shumë për përshkrimin e burimeve; dhe paraqet mundësi bashkëpuni-
mi ndërmjet shërbimeve teknike dhe personelit referal. Ekipi punues nuk
e sheh këtë si mundësinë e fundit. Ata mund të zgjedhin përsëri ndonjë
mundësi tjetër po qe se ndryshojnë rrethanat;

3. Vetëm përmes portit lëndor: Ky ishte modeli që këto biblioteka e
kishin përdorur përpara, si fazë provuese, por e cila doli jo e suksesshme
për një varg arsyesh. Porti lëndor nuk përdorej aq shumë prej përdoruesve
dhe personelit, prandaj bibliotekarët referalë shqetësoheshin, sepse
burimet për të cilat ofronin qasje nuk gjendeshin në katalogun e bib-
liotekave të tyre. Përveç kësaj, bibliotekarëve referalë nuk iu kishte dhënë
kohë e mjaftueshme për ta bërë përshkrimin e burimeve, pasi që ishin të
pasigurtë për vlerën e projektit. Tani ekziston një pajtim i përgjithshëm se
katalogu publik duhet të përqendrohet në ofrimin e qasjes për të gjitha
burimet;

4. Përmes katalogut dhe portit lëndor: Ky do të ishte, mbase, modeli më
ideal. Përparësia kryesore qëndron në atë se përdoruesit mund t’i gjejnë
burimet e Internetit në dy mënyra – ose përmes katalogut ose përmes por-
tave lëndore. Grupi Punues e sheh këtë si mundësi të ardhshme për këtë
projekt. Burimet e përzgjedhura klasifikohen në mënyrë të përgjithësuar
sipas lëndës, kështu që kjo metodë mund të shfrytëzohet si një mjet i
mbledhjes së informacioneve, po qe se paraqitet nevoja. Në bazë të këtij
modeli, bibliotekarët referalë mund ta shfrytëzojnë katalogun për t’i
përzgjedhur burimet, për të ofruar pastaj qasje në to, përmes portit të tyre
lëndor;

5. Shfrytëzimi i bazave të shkëmbyeshme të të dhënave, të tilla si
Katalogu i përbashkët i burimeve në Internet të OCLC-së, CORC
(OCLC’s Cooperative Online Resource Catalog): Grupi Punues e shqyr-
toi CORC si një mundësi dhe e refuzoi në po të njëjtën kohë. Por, ata do
të vazhdojnë ta kenë nën vëzhgim zhvillimin e kësaj baze. Ata besojnë se
kjo mund të bëhet mundësia e ardhshme e projektit. Përparësitë e mund-

sat e klientelës? A është materiali në një format të veçantë, të tilla si hartat apo
muzika, të cilat kërkojnë trajtim të veçantë? A është materiali një mjet i rëndë-
sishëm referal? Secili prej këtyre faktorëve do të kishte ndikim në vendimin
për katalogim të plotë, mbështetur në rregullat e AACR2-së.

KRAHASIMI I MUNDËSIVE PËR QASJE

Grupi Punues i bibliotekave të Brisbane-it i shqyrtoi disa modele për të
ofruar qasje në burimet e hapura në Internet, para se të rekomandonte
përzgjedhjen e fundit. Grupi i rekomandoi dy nivele standardesh: 

• Katalogim të plotë, duke i përdorur rregullat e AACR2-së dhe Listën
e Kryetitujve Lëndorë të Bibliotekës së Kongresit, për burimet që
paraqesin rëndësi të vazhdueshme;

• Përshkrim më të shkurtër të materialeve në bazë të standardeve të
Dublin Core për pjesën tjetër. Më poshtë i kemi dhënë pesë mundësi
dhe disa prej përparësive e mangësive të secilës, veç e veç, që i shqyr-
toi Grupi Punues:

1. Vetëm përmes katalogut (në mënyrë direkte): Në bazë të këtij mod-
eli, të gjitha burimet elektronike, të zgjedhura për përshkrim, do të katal-
ogohen tërësisht. Specialistët lëndorë i identifikojnë burimet për për-
shkrim dhe do ta informojnë personelin e katalogimit për URL-në e
burimit përmes adresës elektronike ose një formulari në Internet. Pastaj,
kataloguesit e bëjnë përshkrimin e burimit. Përparësitë e kësaj mundësie
janë se ofron integrimin e atij materiali me burimet e tjera dhe ofron infor-
macione të shpejta për përdoruesin; bën që sistemi ekzistues i bib-
liotekave të shfrytëzohet, duke iu shmangur shpenzimeve të mëtejme; dhe
mundëson gjetjen e burimeve, në mënyrë efektive. Mangësia kryesore
është se shkakton vështirësi për personelin e katalogimit, që nënkupton se
nuk ka katalogues të mjaftueshëm për t’i kataloguar të gjitha ato burime
të zgjedhura, dhe se ekziston mundësia e grumbullimit të një sasie të
madhe të materialeve të pakataloguara.

2. Vetëm përmes katalogut (në mënyrë indirekte): Në të vërtetë kjo
ishte mundësia, të cilën e kishte zgjedhur grupi punues, pas shqyrtimit të
të pesë mundësive. Në bazë të këtij modeli, personeli i specialistëve lën-
dorë do t’i krijonte, shkurtimisht, të dhënat në një formular në Internet, i
cili do të ishte jashtë katalogut, e më vonë ato informacione të shkurtra do
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AACR2 dhe paraqet kalimin nga njësitë që ishin vetëm fizike, në njësi
fizike dhe virtuale. 

3. Zgjerimi i fushëveprimit të kapitullit 9: Fushëveprimi i kapitullit 9
është zgjeruar për t’i përfshirë materialet që i kanë karakteristikat e mate-
rialeve të klasave të tjera. Kjo paraqet një ndryshim të madh, në atë se,
çfarë quhej më parë parim themelor i përshkrimit, i përcaktuar në rregul-
lën 0.24, që ishte se formati fizik i njësisë që katalogohet, e detyron edhe
mënyrën e katalogimit të vet asaj njësie. Tani, rregulla 0.24 i udhëzon kat-
aloguesit që t’i përshkruajnë të gjitha vetitë e atij materiali, duke përfshirë
përmbajtjen e tij, formatin fizik, llojin e botimit, marrëdhëniet bibli-
ografike dhe nëse materiali është botuar ose jo. Brenda fushëveprimit të
kapitullit 9, janë përfshirë edhe materialet ndërvepruese multimediale.
Kapitulli i korrigjuar e bën të qartë dallimin ndërmjet qasjes direkte në
burimet elektronike dhe qasjes nga largësia: qasja direkte do të thotë se
formati fizik mund të përshkruhet dhe se duhet t’i shtohet një pajisje
tjetër, i cili i bashkangjitet kompjuterit; qasja nga largësia do të thotë se
nuk ka nevojë për ndonjë format tjetër fizik, por qasja bëhet duke e shfry-
tëzuar ndonjë pajisje që i pranon dhe i shpërndan informacionet. 

4. Definicioni i ri për “burimin kryesor”: Tani burimi kryesor i materi-
aleve elektronike është vetë burimi elektronik, e jo vetëm titulli i shfaqur
në ekran të kompjuterit. Ky ndryshim është bërë duke e njohur faktin që
burimet elektronike janë aq shumë të llojllojshme saqë do të ishte e
pamundur të veçohej burimi i tyre kryesor. Brenda vetë burimit para-
pëlqehet të futen evidenca formale, dhe tani, një listë e evidencave for-
male përfshin metadatat e koduara, të tilla si iniciativa e kodimit të tekstit
(Text Encoding Initiative), të dhënat në krye të dokumentit, si dhe taget e
metadatave. 

5. Përfshirja e shembujve përkatës: Kapitullit 9 i janë shtuar edhe
shumë shembuj të burimeve elektronike, e posaçërisht, shembuj për qasje
nga largësia, shembuj të burimeve në Internet, si dhe shembuj të materi-
aleve ndërvepruese multimediale. 

6. Shtimi i terminologjisë në fjalor: Terminologjia e fjalorit është pasu-
ruar dhe korrigjuar sipas nevojës për t’i pasqyruar ndryshimet pasuese.

7. Lidhja e përafërt me kapitullin 12: Korrigjimi i kapitullit 9 për
burimet elektronike është bërë dhe botuar para se të botohet kapitulli 12
për “burimet e vazhdueshme” (term, i cili është zëvendësim për “botimet
serike”). Lidhja ndërmjet këtyre dy kapitujve bëhet për shkak se burimet
elektronike janë gjithnjë burime të vazhdueshme. 

shme të këtij modeli janë se fut në përdorim një mekanizëm ekzistues për
krijimin e të dhënave dhe kontribuon në një iniciativë ndërkombëtare të
bashkëpunimit. Mangësia e mundshme ka të bëjë me kualitetet e
ndryshme të të dhënave ekzistuese në bazën e të dhënave të CORC-së,
pastaj fakti që ajo bazë nuk përmban të dhëna për burimet australiane, dhe
se CORC-ja është i shtrenjtë, gjë që e keqëson situatën, edhe më shumë,
për shkak të nivelit të ulët të shkëmbimit. 

AACR2: KORRIGJIMET E FUNDIT

AACR2-ja mbetet, edhe më tej, një standard i zbatueshëm i meta-
datave, që korrigjohet vazhdimisht, për t’iu përshtatur më me efikasitet
natyrës së tanishme të informacioneve. Një numër i korrigjimeve janë
bërë, duke pasur parasysh burimet elektronike, e në veçanti kapitulli i
nëntë i këtij libri. Iniciativën për korrigjimin e rregullave të katalogimit
për burimet elektronike e ka bërë Federata Ndërkombëtare e Shoqatave
dhe e Institucioneve Bibliotekare (IFLA), atëherë kur e filloi korrigjimin
e Standardeve Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik për Burimet
Elektronike (ISBD (ER) (International Standard Bibliographic
Description for Electronic Resources)), i cili u botua për herë të parë më
1997.2. Komisioni për Katalogim, Përshkrim dhe Qasje i Shoqatave për
Shërbimet Teknike dhe i Koleksioneve Bibliotekare3 ndërmori, men-
jëherë, masa për t’i korrigjuar rregullat e AACR2-së, që të jenë në pajtim
me ato të ISBD (ER)-së. Një grup punues, i caktuar për ta bërë këtë punë,
u pajtua që harmonizimi (sipas terminologjisë së komisionit për termin
“pajtim”) i rregulave është një fund që të gjithë e dëshirojnë, mirëpo një
pajtim i tërësishëm nuk do të ishte i mundur për të gjitha rastet. Kështu
që, këshillat e mëposhtme u miratuan nga Komisioni Drejtues, dhe që ato
u përfshin në korrigjimet e rregullave të AACR2-së, që u bënë më 2001.

1. Titulli i ri i kapitullit 9: Ndryshimi më i madh që u bë në AACR2
është emërtimi i ri i kapitullit 9 “Burimet elektronike”, i cili e zëvendëson
titullin e mëhershëm “Dosjet kompjuterike”.

2. Emërtimi i përgjithshëm i materialeve që i takojnë grupit të kapitul-
lit 9 – “Burimet elektronike”: së bashku me ndryshimin e titullit nga
“Dosjet kompjuterike” në “Burimet elektronike”, ka ndryshuar edhe
emërtimi i përgjithshëm i materialeve nga “Dosjet kompjuterike” në
“Burimet elektronike”. Kjo është simbolike për ndryshimet e mëdha në
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bull të riorganizimit të pjesës I, e cila pret të diskutohet;
3. Strategjitë për t’u përdorur sa i përket variacioneve të formateve

(d.m.th. “variacionet e shumëfishta”): Njëri prej problemeve themelore të
AACR2-së është pamundësia e këtyre rregullave për t’u marrë me efika-
sitet me variacionet e shumfishta të formateve të së njëjtës vepër. Mënyra
se si e sheh AACR2-ja këtë çështje është e përshkruar në rregullën 0.24,
e cila thotë se duhet të krijohen të dhëna të reja të katalogut për formate
të ndryshme të së njëjtës vepër. Korrigjimi më i fundit i rregullës 0.24 e
thekson, edhe më tej, rëndësinë e përshkrimit të secilit aspekt të një buri-
mi, sa i përket përmbajtjes, e po ashtu, edhe formatit në të cilën paraqitet.
Kataloguesit përsëri duhet ta zgjedhin klasën kryesore të materialit për një
burim që e katalogojnë. Ky është një problem i vërtetë në botën elektron-
ike. Duke krijuar të dhëna të shumfishta, për të njëjtën vepër, bibliotekat
po u kthehen alternativave jostandarde, të tilla si bashkangjitja e inventar-
it të burimeve elektronike për të dhënat e versionit të shtypur, duke bërë
të mundur që të dhënat e njëjta t’i përfaqësojnë të dy versionet, në të
njëjtën kohë. Komisioni Drejtues e ka formuar një grup punues ndërkom-
bëtar sa i përket variacioneve të formateve, i kryesuar nga Jennifer
Bowen, për t’i hulumtuar mundësitë e gjetjes së zgjidhjeve për këtë çësht-
je. Grupi është inkurajuar që të gjejë ndonjë zgjidhje praktike, të tillë që
do të mund të mbështetej nga secila bibliotekë. Ata janë duke e bërë një
eksperiment për ta testuar fleksibilitetin e krijimit të të dhënave bibli-
ografike në bazë “të versionit, në të cilin paraqitet vepra e caktuar” dhe
nëse përdoruesit do t’i kuptojnë të dhënat e tilla. Një grup tjetër punues i
Komisionit për Katalogim, Përshkrim dhe Qasje, është duke punuar në një
material shtesë, i cili përmban udhëzime të qarta se kur duhet të krijojmë
të dhëna të reja të katalogut. Në të shumtën e herave, ky material shtesë
do t’i pasqyrojë praktikat ekzistuese, kështu që puna e këtij grupi ka për
synim që praktikat të jenë të qarta dhe të përdorshme, e jo t’i ndryshojnë
rregullat në thelb;

4. Shqyrtimi i rolit të emërtimit të përgjithshëm i materialeve: Grupi
Punues i formuar për ta shqyrtuar çështjen e përmbajtjes kundrejt formatit
veçoi se emërtimi i përgjithshëm i materialeve paraqet njërin prej proble-
meve më të vështira në zgjidhjen e problemit përmbajtje – format. Grupi
u pajtua se lista e emërtimit të përgjithshëm të materialeve është plot me
kundërthënie. Për shembull, a është një hartë digjitale një burim har-
tografik, apo një burim elektronik? A duhet që këtu të zgjedhë katalogue-
si? A mund të jenë që të dyja? Njëra prej zgjidhjeve të propozuara është

Në kohën kur e kam shkruar këtë punim, Komisioni Drejtues është
përgatitur që t’i shqyrtojë disa prej propozimeve të përshkruara në
pjesën në vijim.

KORRIGJIMET NË TË ARDHMEN

Korrigjimet e mundshme të AACR2-së në të ardhmen, të cilat kanë lid-
hje të veçantë me burimet elektronike, përfshijnë:

1. Heqjen e fushës 3 për kapitullin 9: Biblioteka e Kongresit ka
propozuar që të hiqet nga kapitulli 9 fusha 3, për burimet elektronike, një
fushë e detyrueshme e quajtur më parë “karakteristikat e dosjes së kom-
pjuterit” dhe tani e njohur si “lloji dhe gjatësia e burimit”, ose së paku kjo
fushë të bëhet një fushë alternative. Biblioteka e Kongresit beson që këto
informacione të regjistrohen në fushën e të dhënave bibliografike për
shënime. Komisioni për Katalogim, Përshkrim dhe Qasje, e ka themeluar
një grup punues për t’u marrë me çështjet e veçanta të burimeve elektron-
ike, i cili do ta shqyrtojë këtë propozim. Grupi Punues ishte përgjegjës për
t’i shqyrtuar, jo vetëm rregullat për llojet dhe gjatësinë e burimeve (fusha
3), por edhe për përshkrimin fizik (fusha 5), dhe për shënimet përkatëse
(fusha 7). Sa për fillim, Grupi Punues bëri një hulumtim me personelin e
kataloguesve, sa i përket kësaj çështjeje. Në bazë të dhënave të nxjerra
dhe diskutimeve të tyre, Grupi Punues erdhi në përfundim se fusha 3 nuk
është e dobishme, dhe se këto informacione duhet të regjistrohen në
fushën 7, dhe se fusha 5 nuk duhet të përdoret për burimet elektronike me
qasje nga largësia. Për shkak të disa kundërshtimeve, që disa prej kata-
loguesve kanë pasur lidhur me këtë rezultat, Komisioni Drejtues vendosi
që të mbetet fusha 3 deri në takimin e ardhshëm, ku do të diskutohet lid-
hur me këtë çështje; 

2. Riorganizimi i pjesës I, të AACR2-së: Komisioni Drejtues e caktoi
Tom Delsey të Bibliotekës Kombëtare të Kanadasë të bënte një analizë
teknike të organizimit të AACR2-së. Si rezultat kemi raportin e tij për
“Strukturën logjike të Rregullave Anglo-Amerikane të Katalogimit, pjesët
I dhe II”4. Sa i përket pjesës I, ai bëri rekomandime që të ndryshohet
mënyra e organizimit të rregullave, duke sugjeruar se një organizim, sipas
fushës së përshkrimit, ndoshta do të ishte më i dobishëm. Ky riorganizim,
ndoshta, do të ishte më dobiprurës dhe më efektiv, por nuk e eliminon
klasën e konceptit të materialit. Rregullat e veçanta për klasët e ndryshme
të materialeve do të viheshin përsëri në listën e rregullave të përgjithshme,
për secilën fushë. Bruce Johnson dhe Bob Ewald e përgatitën një shem-

PJESA 3. AACR2 DHE METADATATKatalogimi elektronik: AACR2 dhe metadatat për botimet serike dhe monografitë118 119



rigjimet e tjera në botimin e vitit 2001). E pastaj, ky botim do të korrigjo-
hej, çdo vit, në mënyrë të vazhdueshme. Qëllimi është që AACR2-ja të
jetë një burim i integruar. Komisioni Drejtues ka për qëllim që t’i qaset,
në mënyrë strategjike, korrigjimit të rregullave. Ata e shohin, tejet të
nevojshme, që ta shohin këtë çështje në aspektin e përgjithshëm për t’iu
shmangur asaj që të mos e humbin tërë zabelin për një lis. Ata duhet të
vendosin se si do të duket AACR2-ja pas pesë vjetësh dhe se cilat strategji
duhet t’i zbatojnë për të arritur atje. Komisioni Drejtues ka për qëllim
inkurajimin për zhvillime të reja, përfshirë testimin dhe rishikimin e
propozimeve për të parë nëse funksionojnë. Ata e pranojnë faktin se
AACR2-ja është një standard i metadatave në mesin e disave. Prandaj,
është e rëndësishme që të mbahen të hapura kanalet e komunikimit me
bashkësinë tjetër të metadatave, përfshirë edhe bashkësitë përgjegjëse të
Standardeve Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik. Së fundi,
Komisioni Drejtues ka për qëllim promovimin e AACR2-së, duke bërë të
ditur se AACR2-ja është në hap me kohën. Gjendja e tanishme nuk është
ajo e AACR2-së dhe e metadatave, por më tepër e metadatave që përfshin
edhe AACR2-në. AACR2-ja nuk është një standard që të krahasohet me
standardet e tjera të metadatave, por se është vetë një standard i pasur dhe
i vlefshëm i metadatave në mesin e shumë syresh, sot, për përshkrimin e
burimeve. 

SHËNIME PËR AUTOREN

Ann Huthwaite është menaxhere e Shërbimeve të Burimeve
Bibliotekare në Bibliotekën e Universitetit Queensland të Teknologjisë,
në të cilin është përgjegjëse për veprimtarinë e katalogimit dhe të blerjes
së materialeve. Ka qenë përfaqësuesja australiane në Komisionin Drejtues
për korrigjimin e AACR2-së, që prej vitit 1994 dhe u zgjodh kryetare e
këtij komisioni më 1999. 

Ann Huthwaite merret, për një kohë të gjatë, me katalogim në Australi.
Ka qenë anëtare e Komisionit australian për katalogim që prej vitit 1992,
dhe ka qenë përfaqësuese e atij komisioni në Komisionin ABN të stan-
dardeve. Ka qenë redaktore bashkëpunuese për materialet e botuara për
katalogimin në Australi, dhe ishte organizatore e Konferencës së 13-të
Kombëtare për Katalogimin më 1999. Ka shërbyer në Bordin Ekzekutiv
të Grupit Queensland të Sektorit të kataloguesve të ALIA, që prej vitit
1987, kryesisht në rolin e kryetares së grupit. 

mundësia e emërtimeve të shumëfishta të materialeve. Vetë terminologjia
e emërtimeve të përgjithshme të materialeve nuk është e qëndrueshme.
Disa prej tyre, p.sh. termi “muzikë” përbën llojin e veçantë të paraqitjes
së formatit, e të tjerat p.sh. si “mikrofilmi” paraqet mënyrën e manifestim-
it të materialit (fjalët e vëna në thonjëza janë marrë nga “Raporti për
kërkesat funksionale për të dhënat bibliografike”5). Disa nga kataloguesit
e shtrojnë çështjen nëse emërtimi i përgjithshëm i materialeve duhet të
braktiset i tëri. Një hulumtim, i kohëve të fundit, nga Jean Weihs6, i shqyr-
ton disa nga këto çështje. Barbara Tillett7 e ka hulumtuar rolin e emërtim-
it të përgjithshëm të materialeve. Ajo e sugjeron një mundësi që forma e
veçantë e paraqitjes së materialit të identifikohet nga përdoruesit, ndërsa
termat që paraqesin formatin fizik a formën e manifestimit të materialit
mund të zhvendosen në ndonjë fushë tjetër. 

RRUGA QË NA PRET

Ritmi për korrigjimin e rregullave është shpejtuar që prej mbajtjes së
Konferencës Ndërkombëtare për Parimet dhe të Ardhmen e AACR-së më
19978 (The International Conference on the Principles and Future
Direction of AACR). Anëtarët e tanishëm të Komisionit Drejtues janë të
dedikuar që ta shtyjnë përpara procesin e korrigjimit të rregullave.
Komisioni Drejtues është bërë më aktiv në përzgjedhjen e propozimeve
dhe mbështetet nga sponsori i tij, Komisioni Drejtues i AACR-së
(Committee of Principals of AACR) për përshpejtimin e këtij procesi.
Tashmë ata janë të përkushtuar, që ky proces të jetë i shpejtë dhe i rreg-
ulltë, sa i përket korrigjimit të rregullave. Komisioni Drejtues është duke
u ballafaquar në shumë fronte, përfshirë: korrigjimet afatshkurtra që rreg-
ullat të jenë relevante (p.sh. korrigjimi i kapitujve 3, 9 dhe 12); formulim-
in më të përshtatshëm për përdorimin e rregullave (p.sh. materialet shto-
jcë, sa i përket ndryshimeve të mëdha, përshkrime më të hollësishme të
rregullave, riorganizimi i mundshëm i pjesës I); dhe hulumtimin e një
numri më të madh të çëshjeve thelbësore (p.sh., çështja e variacioneve të
formateve, çështja e përmbajtjes kundrejt formatit).

Komisioni Drejtues e ka filluar një program të punës, me afate kohore,
për t’i shqyrtuar propozimet e ndryshme dhe për të planifikuar një plan
vjetor për korrigjime. Botuesit e AACR2-së janë pajtuar që ta bëjnë këtë
botim në një letër kualitative dhe të lehtë. Botimi i vitit 2002 i përfshin
kapitujt e korrigjuar 3 dhe 12 (kapitulli 9 është botuar së bashku me kor-
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AACR2 DHE METADATAT:
MUNDËSITË E BIBLIOTEKAVE NË RRJETIN

GLOBAL SEMANTIK
Barbara B. Tillet

PËRMBLEDHJE. Shqyrton mundësitë që bibliotekat të mund të kon-
tribuojnë në projektin e propozuar për një “rrjet semantik” global. Listat
e kontrolluara lëndore dhe të emrave, përfshirë edhe punën e IFLA-s, që
ka bërë lidhur me vizionin e ri të “Kontrollit Bibliografik Universal” në
kushtet e Internetit, si dhe punën që po bëhet nga SHBA-të dhe Evropa,
po krijojnë një realitet të ri në epokën e Internetit. Të dhënat bibliografike,
të krijuara sipas AACR2-së, i pasqyrojnë standardet e metadatave, të cilat
i kanë ofruar këto biblioteka, vite me radhë. Është bërë përshkrimi i
mundësive të reja për përdorimin e këtyre të dhënave në botën digjitale
(ndëroperacionalizimi), përfshirë edhe integrimi me metadatat Dublin
Core. Kohëve të fundit, është korrigjuar kapitulli 9 në AACR2, që ka të
bëjë me burimet elektronike. Ai proces, si dhe pjesët më kryesore të këtij
ndryshimi, janë paraqitur në këtë punim, përfshirë edhe mënyrën e inter-
pretimit të rregullave nga Biblioteka e Kongresit. 

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: Sistemet e Integruara
Bibliotekare, Katalogimi, Kërkesat Funksionale për të Dhënat
Bibliografike (FRBR), Standardet e Katalogimit, AACR2-ja, Rrjeti
Semantik, Biblioteka e Kongresit. 

Para se të caktohej në detyrën e katalogueses në Universitetin
Queensland të Teknologjisë më 1989, Ann Huthwaite ka punuar në pozi-
ta të ndryshme në Bibliotekën Shtetërore në Queensland. Ka diplomuar në
fushën e arsimit, si dhe në bibliotekari. Mban titullin e magjistrit në
Shkencat e zbatuara, të marrë nga Universiteti Charles Sturt. Tema e saj e
magjistraturës ishte “Ndërveprimi i përdoruesve me kataloguesit”. 
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Me daljen në skenë të kompjuterëve, bibliotekarët iu bashkangjitën, me
shpejtësi, teknologjisë së re për t’i vënë në Internet katalogët e tyre.
Mjetet bibliografike u zhvilluan për të ofruar shkëmbim të të dhënave bib-
liografike, dhe të listave të kontrolluara të emrave dhe lëndëve. Tashmë,
katalogët janë bërë pjesë thelbësore e sistemeve të integruara bibliotekare
dhe me teknologjinë globale, sot, katalogët në Internet janë pjesë e një sis-
temi, madje edhe më të gjerë, i cili përfshin porta për burime digjitale në
kombinim me burimet e bibliotekave tradicionale (shih tabelën 2).
Zhvillimi i sistemeve bibliotekare të mbështetura në komputerë, zë fill në
vitet ‘70-të, ku të dhënat kodoheshin në formatin MARC. Ato filluan të
krijoheshin kah fundi i viteve ‘60-të. Në vitet ‘90-të shumica e agjencive
të shitjes së informacioneve kishin sisteme që i integronin tërësisht funk-
sionet bibliotekare, duke i shfrytëzuar të dhënat bibliografike dhe të kon-
trollit të autorësisë, si të dhëna burimore, që do të mund të shkëmbeheshin
për blerje, kontroll të ardhjes së periodikut, lidhjes, katalogimit, kontollit
të inventarit, qarkullimit, si dhe të mund të futeshin në katalogët në
Internet për qëllime referale.

TABELA 2. Sistemet e integruara bibliotekare

Kah viti 2000 u integruan, edhe më tej, mjetet bibliotekare të informim-
it, ku disa prej agjencive të shitjese filluan të ofronin produkte që përbënin
një ombrellë për organizimin dhe lehtësimin e qasjes, si në koleksionet
tradicionale, ashtu edhe në ato digjitale, që bibliotekat dëshironin t’ua
ofronin përdoruesve të tyre. 

Po ashtu, edhe materialet që i katalogojnë bibliotekarët ndryshojnë për
nga natyra e tyre, për shkak të zhvillimit dhe të daljes në skenë të

HYRJE

Me shekuj të tërë, qeniet njerëzore kanë komunikuar ndërmjet tyre dhe
i kanë dokumentuar njohuritë e veta. Me përparimin e teknologjisë, ata i
zhvilluan shkathtësitë në përdorimin e mjeteve të reja (shih tabelën 1). I
përdorën pllakat e argjilës, e më vonë lapsin dhe ngjyrën në letër, të
mbështjellur në formë cilindri. Kinezët dhe evropianët i përdorën mjetet e
shtypit, së pari blloqet e letrës prej druri, e pastaj shtypshkronjat, dhe së
fundi, shtypin me shkronja lëvizëse. Pastaj, dolën në skenë daktilografët,
dhe autorët mund t’i shtypnin vetë veprat e tyre, në formë dokumentesh.
Në kohën kur u shpikën makinat fotokopjuese, mund të bëheshin shumë
kopje, që t’u shpërndaheshin qindra njerëzve, me një shpejtësi të madhe.
Me ardhjen e kompjuterit dhe të Internetit, krijimi dhe shpërndarja e
veprave të një autori mund të bëhet më lehtë se kurrë më parë. 

Edhe katalogët e bibliotekave janë zhvilluar me ndryshimin e
teknologjisë. Bibliotekarët e hershëm kanë mbajtur inventar të koleksion-
eve të tyre në pllaka të argjilës. Me paraqitjen e kodiçeve, bibliotekarët iu
bashkuan asaj teknologjie për të krijuar libra të katalogëve dhe mënyra të
tjera për të ofruar ndihmë në qasjen e atyre dokumenteve. Skedat janë
paraqitur në fillim të shekullit XX, ndërsa Biblioteka e Kongresit ka fillu-
ar t’i shpërndajë skedat e saj, të shtypura, në fillim të vitit 1901. E pastaj,
bibliotekat e tjera kishin mundësi t’i përdornin ato skeda të katalogut, të
cilat ishin punuar në një qendër të vetme. 

TABELA 1. Teknologjia në ndryshim
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Teknologjia në ndryshim 
 
• Mjetet    

 pllakat e argjiles  
 Lapsi dhe ngjyra në letër të 

mbështjellur 
 Shtypi 
 Makinat e shkrimit  
 Fotokopjet 
 Kompjuterët 
 Kompjuterët personal  
 Interneti 

 

• Katalogët 
 Inventarët e koleks ioneve 
 Katalogët e librava dhe mjetet 

ndihmëse për kërkim 
 Skedat 
− Skedat e shtypura të Bibliotekës së  

Kongresit  
 Katalogët në internet  
− Mjetet ndihmëse bibliografike për 

shkëmbim të burimeve  
 Sisteme të integruara bibliotekare  

 
Sistemet e integruara bibli otekare 

 
• 1970 – automatizimi i funksioneve themelore t ë bibliotekës në një format MARC  
• 1990 – integrimi i funksioneve të bibliotekave dhe krijimi i linkave p ër abstrakte dhe 

indekse: blerja e materialeve, kontrollimi  i ardhjes së periodikut , lidhja, kata logimi origjinal 
dhe kopje, kontrolli i listave të emrve të autor ëve, renditja në rafte/ klasifikimi, kontrolli i 
inventarit, qarkullimi i materialeve, katalogu në internet për qëllime referale,  

• 2000 – integrim më i madh i mjeteve të bibliotekave: burimet digjitale si dhe të tjerat, të 
cilat mund të  qasen si nga biblioteka e po ashtu edhe nga largësia.  



Bibliotekat i përdorin shërbimet abstrakte dhe indekse, pastaj bibli-
ografitë, udhëzuesit, dhe shumë mjete të tjera ndihmëse në shërbimet
referale, për t’u ofruar ndihmë përdoruesve, që ta gjejnë informacionin e
duhur. Me ndihmën e automatizimit, ne po i integrojmë këto mjete ndih-
mëse, së bashku me katalogët e bibliotekave, që t’ua lehtësojmë për-
doruesve tanë qasjen në burimet e informacionit. 

ZHVILLIMI I KATALOGIMIT DHE I METADATAVE

Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit (AACR), botimi i dytë, i
mbulon të gjitha llojet e materialeve, pa marrë parasysh formatin a formën
e tyre. Rregullat themelore janë të krijuara ashtu që të mund të zbatohen
si për materialet e së kaluarës, të së tashmes, ashtu edhe për ato të së
ardhmes. 

Atëherë, cilat janë ato materiale, të cilat jemi duke i kataloguar? Para
pak vitesh, një grup studiuesish të Federatës Ndërkombëtare të Shoqatave
dhe të Institucioneve Bibliotekare (IFLA) bëri një raport, i cili paraqitte
një model konceptual, i quajtur Kërkesat Funksionale për të Dhënat
Bibliografike (Functional Requirments for Bibliographic Records
(FRBR)) (Shih tabelën 4).

Në atë model konceptual, universi bibliografik mund të përbëhej prej
disa entiteteve të ndryshme, të cilat mund të përshkruheshin përmes ele-
menteve të të dhënave. Këto entitete u ndanë në tri grupe, si në vijim: 

Grupi i parë – Produktet mendore dhe artistike: vepra, forma, paraqitja
fizike dhe njësia;

Grupi i dytë – Përgjegjësitë për përmbajtjen mendore dhe artistike: per-
sonat dhe emrat e organizatave të ndryshme;

Grupi i tretë – Çështjet që përfshihen në një vepër: të dy grupet e
mësipërme, si dhe konceptet, objektet, ngjarjet dhe vendet. 

Raporti i Kërkesave Funksionale për të Dhënat Bibliografike u përqen-
drua në grupin e parë, ndërsa një grup tjetër punues i IFLA-s me emër
Kërkesat Funksionale për Numrat dhe të Dhënat e Autorizuara
(Functional 

teknologjive të reja. Llojet e formateve dhe paketimeve (apo mbështjel-
lësve) vazhdojnë të përhapen, ku disa prej tyre nuk kanë jetë të gjatë, të
tilla si stripet e filmave, apo letrat Hollerith (Shih tabelën 3). 

Bibliotekat, gjithmonë, i kanë përzgjedhur dhe i kanë mbledhur ato
materiale, që kanë menduar se iu nevojiten përdoruesve të tyre. Rrallëherë
bëhet katalogimi i çdo koleksioni, e madje, edhe i çdo gjëje brenda një
biblioteke. Ne mbështetemi në mjete të tjera për ta siguruar kontrollin bib-
liografik, për disa prej llojeve të materialeve, për shembull, të hartave të
një koleksioni, së bashku me indeksin e tyre, apo të raporteve teknike me
indeks të vënë nga shërbimet komerciale. Mirëpo, kjo dukuri nuk është
diçka e re për ne.

TABELA 3. Çfarë jemi duke kataloguar? 

Me shpërhapjen e artikujve të revistave, bibliotekat dhe botuesit u përpo-
qën të punojnë së bashku, kah fundi i dhjetëvjeçarit të vitit 1800, për të ofru-
ar të dhëna të katalogut për secilin prej artikujve të botuar. Pas pak muajsh,
ky proces u braktis meqë nuk kishte leverdi. Kjo gjë e shtyu H.W. Wilson-in
që të krijonte indeksin e periodikut, dhe që atëherë, janë zhvilluar me dhje-
tra shërbime të specializuara të indekseve dhe të abstrakteve, për t’i mbulu-
ar koleksionet e titujve të periodikut dhe të raporteve të ndryshme. 
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Elementet standarde, si dhe mënyra normative e paraqitjes së tyre në
rregullat e katalogimit mund të shihet si skemë e metadatave. AACR2-ja
i ofron tri nivele të përshkrimit (rregulla 1.0D) dhe një opcion tjetër, si dhe
paraqitjen e të dhënave në përshkrimin me shumë nivele (rregulla 13.6).

Po ashtu, janë zhvilluar edhe skema të tjera të metadatave, të tilla si ele-
mentet e Komisionit për Informacione Shkencore dhe Teknike
(Committee on Scientific and Technical Information, COSATI), Dublin
Core (DC), Përshkrimi i Koduar për Arkiva (Encoded Archival
Description, EAD), Iniciativa për Kodimin e Tekstit (Text Encoding
Initiative, TEI), Shkëmbimi i Informacioneve përmes Internetit (Online
Information eXchange, ONIX - skemë kjo që përdoret nga disa botues),
dhe Shoqata e Burimeve Vizuale (Visual Resources Association (VRA))
për materialet audovizuale. Ekzistojnë edhe skema të tjera të metadatave.
IFLA e ka krijuar një faqe të Internetit, e cila i identifikon një varg të ske-
mave të metadatave. Grupi Punues i IFLA-s për shfrytëzimin e skemave
të metadatave është duke punuar në krijimin e normave dhe të tabelave të
konvertimit (për përshtatje) që do të zbatoheshin te skemat e ndryshme të
metadatave (shih tabelën 5). 

Requirements for Authority Numbers and Records) vazhdon ta zhvillo-
jë këtë model, duke u përqendruar edhe në grupin e dytë. 

Kataloguesit i marrin parasysh edhe veprat që janë të futura brenda një
vepre tjetër, si dhe koleksionet e njësive të ruajtura së bashku, me rastin e
krijimit të të dhënave të katalogut. Kështu që, ata merren me nivele të
ndryshme të katalogimit. 

Bota e bibliotekarisë ka një traditë të gjatë me kodet e katalogimit (“ske-
mave” sipas terminologjisë më të re të botës së Internetit). Këto skema të kat-
alogimit kombëtar dhe ndërkombëtar janë ndërtuar mbi parimet e katalogim-
it dhe të elementeve themelore të përshkrimit dhe të qasjes në informacione.
Ato mbështeten në standarde të pranueshme ndërkombëtare të tilla si në
Parimet e Parisit (Paris Principles) dhe në Standardet Ndërkombëtare të
Përshkrimit Bibliografik (ISBD). Standardet shkëmbehen ndërmjet bib-
liotekave të vendeve të ndryshme. Skemat e katalogimit të bibliotekave
paraqesin një njohje të rëndësisë së standardeve për ta lehtësuar shkëmbimin
e të dhënave bibliografike, aftësimin e kataloguesve, si dhe arritjen e një-
sueshmërisë ndërmjet gjithë kataloguesve anembanë  botës.
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Entitetet

• Entitetet sipas FRBR

>> Grupi i parë i entitetve (produktet mendore dhe artistike
-Vepra
- Forma
- Paraqitja fizike
- Njësia 

> >  Grupi i dytë (përgjegjësitë për përmbajtjen mendore dhe intelek-
tuale)

- Personat 
- Emrat e organizatave të ndryshme

>> Grupi i tretë (çështjet të cilat i mbulon vepra)
- I gjithë grupi i parë dhe i dytë, si dhe:
- Konceptet
- Objektet
- Ngjarjet

Skemat kombëtare dhe ndërkombëtare të katalogimit
(me vite të tëra janë duke i shkëmbyer të dhënat)
> >  AACR2-ja përfshirë edhe në formatin ISBD
> >  RAK, RICA, AFNOR, RKP

Skemat nga bashkësitë e tjera 
(për nevoja individuale)
> >  COSATI, Dublin Core, EAD, VRA, ONIX, TEI, etj. 

TABELA 4. Entitetet TABELA 5. Skemat e katalogimit/Skemat përshkruese të metadatave

Skemat e katalogimit/
Skemat përshkruese të metadatave



Po qe se e shikojmë Dublin Core, si shembullin kryesor të skemave të
metadatave dhe bëjmë një krahasim me Rregullat Anglo-Amerikane të
Katalogimit, atëherë vërejmë se AACR2-ja paraqet një proces të saktë dhe
të planifikuar të rregullave. Dublin Core është skemë e metadatave, e cila
nuk ka rregulla të veta për sintaksë apo semantikë, por në vend të tyre, ajo
mbështetet në rregullat e sistemeve të tjera (shih tabelën 7). Kjo skemë
mund të jetë shumë fleksibile për përdorim nga sistemet e ndryshme të
autorizuara. Po ashtu, janë krijuar profile të ndryshme të programeve, për
të ofruar udhëzime, për shembull për biblioteka, mirëpo sa i përket kësaj,
skema Dublin Core është mjaft e hapur dhe e lehtë për t’u përdorur.

AACR2-ja është një standard ndërkombëtar dhe mbështetet në standarde
të tjera ndërkombëtare, të tilla si Standardet Ndërkombëtare për Përshkrim
Bibliografik (ISBD). Dublin Core është duke u zhvilluar si standard më vete
dhe si standard për metadata në Organizatën e Standardeve Kombëtare të
Informacionit (National Information Standards Organization, NISO). 

AACR2-ja ishte krijuar për t’u marrë me të gjitha llojet e materialeve të
të gjitha formateve. Në fillim, Dublin Core përqendrohej në tekste dhe linte
jashtë gjërat, si: hartat dhe materialet jolibra. Ndërsa, tash po bëhen përp-
jekje të një përfshirjeje më të gjerë të llojeve të materialeve në këtë skemë. 

AACR2-ja përshkruan me norma kontrollin mbi autorin dhe shfaqjen e
informacioneve prej njësisë së kataloguar. Dublin Core i mundëson, si të
dhënat e kontrolluara, ashtu edhe ato të pakontrolluara, por që fillimisht
ishte menduar të shërbejë si mjet për dokumentimin me disa informacione
themelore për krijuesin e objekteve digjitale, të cilat do të nevojiteshin për
përshkrimin dhe mundësinë e qasjes së atij objekti. 

Pse e ndjejnë për obligim bibliotekarët që t’i katalogojnë materialet që
gjenden të shkapërderdhura në Internet? Disa prej tyre besojnë se ato nuk
do të duhej të katalogoheshin - do të ishte sikur të planifikonim t’i katal-
ogonim të gjitha thirrjet telefonike. Veprimtaria e katalogimit përqendro-
het në ato materiale që i përzgjedhin bibliotekarët dhe të cilat do t’i hynin
në punë ndonjë grupi të caktuar njerëzish. 

Supozohet që bibliotekat kanë grupe të caktuara të përdoruesve, me
nevoja të veçanta, dhe materiale të ndryshme blihen për t’i përmbushur
ato kërkesa, dhe se katalogët e bibliotekave duhet t’u mundësojnë për-
doruesve të tyre që t’i gjejnë ato materiale për të cilat kanë nevojë (shih
tabelën 6). Këto objektiva për krijimin e mundësisë së gjetjes së materi-
aleve bëhen përmes standardeve të  përshkrimit dhe të sigurimit të qasjes
në informacione, sipas rregullave të caktuara. Katalogu, po ashtu, duhet
t’i rendisë në një vend veprat e një autori, e që kërkon përdorimin e
fjalorëve të kontrolluar, të cilët sigurojnë saktësi më të madhe gjatë
kërkimit. Një katalog mund t’i rendisë, po ashtu, edhe të dhënat bibli-
ografike të entiteve të një teme të veçantë.

Në raportin Kërkesat Funksionale të Përshkrimit Bibliografik (FRBR)
merren parasysh edhe kërkesat e përdoruesve – gjëra që përdoruesi dësh-
iron t’i ndërlidhë me universin e bibliografisë: të gjejë, të identifikojë, të
përzgjedhë, të merrë, si dhe të gjejë referenca të tjera, të cilat ndërlidhen
me materialet e gjetura që mund të jenë në koleksion dhe të dobishme për
të.
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Objektivat e katalogut sipas Cutter-it
> >  Gjetja - standardet e përshkrimit dhe të qasjes
> >  Renditja - fjalorët e kontrolluar për saktësi në kërkim
Kërkesat e përdoruesve sipas FRBR-së
> >  Gjetja
> >  Identifikimi
> >  Përzgjedhja
> >  Marrja

Objektivat e katalogëve

TABELA 6. Objektivat e katalogëve

AACR2
> >  Proces i planifikuar i rreg-

ullave
>> Standard ndërkombëtar
> >  I planifikuar për të gjitha

llojet e materialeve
>> Kontroll të autorësisë

> >  Përshkrim bibliografik dhe qasje
Dublin Core
> >  Rregullat e trashëguara
> >  Standard më vete
> >  Tekste
> >  Të dhëna të kontrolluara dhe

të pakontrolluara
> >  Informacione themelore me

TABELA 7. AACR2 dhe Dublin Core

AACR2 dhe Dublin Core



elektronike, të ofrimit të pikave të kontrolluara të qasjes dhe të mundësisë
së integrimit të të dhënave me bibliotekat e tjera. 

Me rastin e paraqitjes së formave të reja të materialeve bëhet edhe kor-
rigjimi dhe modifikimi i rregullave të AACR2-së, në bazë të një procesi
të planifikuar dhe tejet të kujdesshëm. Rregullat mbështeten në parime
dhe kanë për qëllim të ofrojnë zgjidhje për çdo situatë që mund të
paraqitet. 

Komisioni Drejtues, i cili është përgjegjës për korrigjimet në AACR2-
së, nuk dëshiron t’i bëjë shpejt e shpejt ndryshimet e rregullave, të cilat
janë rrënjësore në procesin e katalogimit. Shpeshherë ndryshimi i rreg-
ullave paraqet vështirësi te bibliotekat, nëse ato kanë dëshirë që t’i zbato-
jnë ato ndryshime. Po ashtu, nuk është e leverdishme që të bëhet një
ndryshim, vetëm sa për të thënë se është bërë diçka, dhe t’i kthehemi po
asaj rregulle brenda një kohe të shkurtër për ta ndryshuar përsëri. Marrja
parasysh e të gjithë faktorëve përbërës do të siguronte që ndryshimi i rreg-
ullave të bëhet në mënyrë të matur dhe të kujdesshme, gjithnjë duke e
pasur parasysh ndikimin e atij ndryshimi te përdoruesi që gjithsesi do të
ballafaqohet me të. 

Më 1997 doli në skenë Standardi Ndërkombëtar për Përshkrimin
Bibliografik të Burimeve Elektronike (International Standard
Bibliographic Descripion for Electronic Resources) (ISBD (ER)). Në
anën tjetër, ekipi punues e filloi punën për korrigjimin e rregullave në
Rregullat Anglo-Amerikane të Katalogimit (shih tabelën 8). Shumica e
korrigjimeve të tanishme zënë fill nga puna e një ekipi punues të Shoqatës
së Bibliotekave Amerikane, e njohur si CC:DA ISBD (ER) – Grupi
Punues për Harmonizimin e AACR-së. Grupi Punues e filloi punën për të
sjellur harmonizim ndërmjet AACR-së dhe ISBD (ER)-së, duke e ditur që
një gjë e tillë nuk mund të arrihej tërësisht. Propozimi i tyre përfshinte
raste kur teksti i ISBD (ER)-së ishte i futur, ashtu si ishte, fjalë për fjalë,
në AACR, kishte raste kur rregullat ishin parafrazuar, pastaj raste kur
ishin marrë vendime, me plot vetëdije, për të mos i marrë parasysh çësht-
jet e shqyrtuara në ISBD (ER), si dhe disa raste të tjera, ku ndryshimet e
propozuara shkonin përtej parashikimeve të ISBD (ER)-së. Komisioni
Drejtues u pajtua të komunikojë me Grupin Shqyrtues të ISBD-së në
IFLA, për ndryshimet në AACR, mirëpo gjithsesi është e pashmangshme
një shkallë “joharmonie”, e cila është edhe e pranueshme, ndërmjet
AACR-së dhe ISBD-së. Kjo vjen, pasi që AACR-ja korrigjohet dhe mod-
ifikohet vazhdimisht, ndërsa ISBD-ja e bën këtë një herë në pesë vjet. 

Teorikisht, këto të dhëna përshkruese dhe të qasjes do të duhej të krijo-
heshin automatikisht me rastin e krijimit të objektit digjital – programi
kompjuterik do të duhej ta bënte atë – për shembull programi Mircrosoft
Word e krijon automatikisht autorin dhe datën kur është krijuar dokumen-
ti. E, pastaj, ato informata do të përdoreshin më vonë për kërkimin dhe
gjetjen e atij objekti. 

Katalogimi sipas AACR2-së bëhet pasi që të jetë krijuar vepra dhe të
jetë botuar në formën e saj të caktuar. Në botën e Internetit nevojitet një
mjet automatik, i cili do t’i krijonte të dhënat themelore përshkruese të
metadatave, që me rastin e krijimit të objektit. Pa marrë parasysh nëse
Dublin Core, apo ndonjë standard tjetër i ardhshëm do të mundësojnë një
mjet të tillë, në të njëjtën mënyrë sikur botuesit që na ofrojnë faqen tit-
ullare të një libri të shtypur. 

Metadatat, që do të jenë pjesë e secilit objekt të ardhshëm digjital, do
të përdoreshin pastaj në katalogët e bibliotekave, si dhe nga secila makinë
kërkuese e Internetit, anembanë botës. Biblioteka e Kongresit, tashmë, e
ka filluar Programin e Katalogimit Elektronik në Publikim (ECIP), ku
informacionet merren nga botuesi në mënyrë elektronike dhe futen
automatikisht në formatin MARC21, për përshkrim themelor bibliografik
dhe sigurim të qasjes. 

AACR2 dhe burimet e Internetit

Edhe pse AACR2-ja është një standard ndërkombëtar për përshkrim
bibliografik dhe sigurim të qasjes në informacione, dhe se është përpiluar
që të merret me të gjitha llojet e formateve të materialeve, prapëseprapë
është kritikuar për mospërgjigje “të shpejtë” ndaj ndryshimeve. E, kjo ka
qenë më e theksuar me daljen e Internetit, kah fundi i vitit 1990. Faqet e
Internetit krijoheshin me shpejtësi dhe përmbanin shumë informacione.
Interneti ishte vendi i duhur, ku autorët dhe agjencitë shpërndarëse të
materialeve, mund t’i ofronin informacionet më me shpejtësi. 

Megjithkëtë, rregullat e katalogimit, para daljes së Internetit, ofronin
standarde ndërkombëtare për të gjitha formatet e materialeve. Këto rreg-
ulla ofronin udhëzime për krijimin e një përshkrimi të përgjithshëm, me
qasje të kontrolluar, për të gjitha llojet e materialeve dhe në një mënyrë,
të atillë, që mundësonte përdorimin e sërishëm të të dhënave bibliografike
ndërmjet bibliotekave. Përdorimi i AACR2-së është i justifikueshëm
atëherë kur kemi të bëjmë me përshkrimin e gjerësishëm të burimeve
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për burimet elektronike, të hiqet krejtësisht nga përdorimi. Ky është vendi
ku jepen karakteristikat e dosjes (fajllit), për shembull: “Të dhënat e kom-
pjuterit në një dosje (fajll)”. Ndoshta, kjo nuk nevojitet, kështu që ato
informacione duhet të futen në fushën e përshkrimit fizik, apo në fushën
për shënime. 

Komisionit Drejtues, në përpjekjet e tij aktive, ia caktoi për detyrë Tom
Desley të rekomandojë sa i përket strukturës logjike të rregullave dhe, si
të bëhen përmirësime në këtë drejtim. Për organizimin e mundshëm të
pjesës së parë të rregullave, e cila e mbulon pjesën përshkruese të materi-
aleve, janë bërë hulumtime, që ato të rregullohen sipas fushave të për-
shkrimit të ISBD-së, e jo me rregulla të ndara, veç e veç, për lloje të
ndryshme të materialeve. Për këtë qëllim, u krijua një model që priste
komentet e mundshme dhe u bë e qartë, nga ai model, se një organizim i
tillë do të kërkonte punë të madhe, e veçanërisht në korrigjimin dhe në
harmonizimin e rregullave, të cilat tash për tash ndryshojnë nga kapitulli
në kapitull. 

Një përpjekje tjetër aktive e Komisionit Drejtues kishte të bënte me kri-
jimin e një grupi ndërkombëtar punues, sa i përket çështjes së variacion-
eve të formateve. Grupi Punues po e teston përdorimin e të dhënave të
ndryshme të mbështetura në formatin e materialit, ku në ato të dhëna
jepen edhe informacione të tjera për paraqitjen fizike, të po atij materiali
(sipas terminologjisë së Kërkesave Funksionale të të Dhënave
Bibliografike të IFLA-s). Raporti i këtij grupi punues pritet të përfundojë
më 2003.

Komisioni Drejtues, po ashtu, është duke i hulumtuar edhe mënyrat e
përcaktimit të definicionit të përgjithshëm të materialeve (GMD), si dhe
hulumton mundësinë e shfrytëzimit të definimeve të ngjashme për
mënyrat e ndryshme të paraqitjes së materialeve në formate (materiale
hartografike, zëra, video, fotografi të palëvizshme, tekste etj.), duke
mundësuar, në këtë mënyrë, definimin e veçantë të materialit (SMD) në
vendin që i përket. 

Po ashtu, mund të shtohet edhe një shtojcë, e cila ndihmon në kodi-
fikimin e procesit të vendim-marrjes se ku të shënohen të dhënat e reja
bibliografike. Kjo shtojcë do të sqaronte se, pse kërkohet të shtohen të
dhëna të reja bibliografike dhe është bërë si projektpropozim nga një grup
tjetër punues i Komisionit Katalogues i Shoqatës së Bibliotekave
Amerikane (ALA). 

Por, çfarë mund të themi për të ardhmen? AACR-ja do të vazhdojë t’i

Në AACR, tashmë, është korrigjuar kapitulli 9 për burimet elektronike,
ku janë bërë modifikimet e të gjitha rregullave. Fusha e re e veprimit të
këtij kapitulli pasqyron trajtimin e të gjitha llojeve të materialeve, e
veçanërisht të burimeve të Internetit. 

“Burimi kryesor” tani është e tërë njësia. Rezultati i këtij ndryshimi
është se kataloguesit duhet ta përdorin gjykimin e tyre personal se si ta
katalogojnë një njësi, dhe kjo, disa kataloguesve nuk u shkon fort për
dore, kështu që në vend të gjykimi atyre u pëlqen të ndjekin rregulla. Në
një ambient, ku shkëmbehen të dhënat e katalogut, të kesh një liri të tillë,
ku kataloguesi mund të gjykojë vetë, shpie në dyfishimin e të dhënave,
kështu që mbetet të shihet nëse ky ndryshim do të vazhdojë të mbetet i
tillë, edhe për disa vjet. 

Fjalët e ndryshme të fjalorit të AACR-së janë korrigjuar, të tilla si
“mbështjellësi”, “disku”, “qasja direkte/nga largësia” dhe “burimet elek-
tronike”, mirëpo përdorimi i kësaj terminologjie duhet të vëzhgohet, me
kujdes, gjatë intervaleve të ndryshme kohore. Madje, edhe fjala “burimet
elektronike” është fjalë artificiale – kur marrë pjesë në takimet për bib-
liotekat digjitale, fjala “elektronike” e ka domethënien e një zbatimi të
vogël në këtë kontekst. Ndoshta, kjo fjalë do të ketë kuptimin e fjalës
“objekt digjital”, apo diçka tjetër, të re në të ardhmen. Cikli i vazh-
dueshëm i korrigjimit të AACR-së e mundëson kodimin dhe përshtatjen e
terminologjisë së re, kur ajo dëshmon të jetë e përshtatshme dhe me vlerë. 

Çfarë ndryshime të tjera priten të bëhen në Rregullat Anglo-
Amerikane të Katalogimit? Një prej sugjerimeve të bëra është që fusha-3,
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Përshtatja me rregullat e ISBD(ER) - 1997
Emri i ri i kapitullit 9 - "Burimet elektronike"
Definimi i ri i përgjithshëm i "burimeve elektronike" (GMD)
Zgjerimi dhe sqarimi i fushëveprimit të kapitullit 9
Definicioni i ri i "burimit kryesor"
Përfshirja e shembujve relevantë
Korrigjimi i fjalëve të fjalorit

Korrigjimet e fundit të AACR2-së

TABELA 8: Korrigjimet e fundit të AACR2-së



VEPRIMTARIA E BIBLIOTEKËS SË KONGRESIT

Biblioteka e Kongresit, si agjenci kombëtare e bibliografisë për Shtetet e
Bashkuara, reagon ndaj ndryshimeve të rregullave, duke marrë vendime sa
u përket mundësive të ndryshme që ofrojnë ato dhe në disa raste, duke ofru-
ar udhëzime të hollësishme se si të interpretohen rregullat në kontekstin tonë
kombëtar. Këto interpretime të rregullave shpiejnë në zbatimin e njëtrajt-
shëm të tyre, që është e rëndësishme për institucionet e mëdha dhe për part-
nerët e tyre, të cilët ndihmojnë në krijimin e të dhënave të përputhshme bib-
liografike. Këto udhëzime, që i jep Biblioteka e Kongresit, nuk janë të për-
shtatshme për një kod të katalogut, mirëpo nevojiten për aftësimin e kata-
loguesve, të cilët përpiqen ta bëjnë përshkrimin bibliografik të materialeve,
si dhe krijimin e mundësive të qasjes në to, në mënyrë sa më të qëndrueshme. 

Biblioteka e Kongresit i ka përvetësuar korrigjimet e fundit të AACR-
së, të bëra më 1 dhjetor 2002, duke përfshirë edhe rregullat për burimet
elektronike. Kopje të shtypura të këtyre korrigjimeve, si dhe të tërë rreg-
ullat komplet, mund të gjenden te botuesit e AACR-së: te Shoqata e
Bibliotekave të Amerikës (ALA), te Shoqata e Bibliotekave të Kanadasë,
si dhe te Shoqata e Bibliotekave të Britanisë.1

Kataloguesit e Bibliotekës së Kongresit mund t’i gjejnë të gjitha këto ele-
mente të korrigjuara në programin kompjuterik të quajtur “kompjueri i kat-
aloguesve”, i cili gjendet në faqen e Internetit të Bibliotekës së Kongresit.
Po ashtu, edhe një seri e re e dokumentacioneve është krijuar për katalogue-
sit e Bibliotekës së Kongresit, që kanë të bëjnë me seri të ndryshme të
këtyre rregullave, e që gjenden në lokacione të ndryshme si: në letër, adresa
elektronike, apo edhe në faqe të ndryshme të Internetit. Kjo seri e re mund
të gjendet në faqen e Internetit të politikave të katalogimit dhe të zyres
mbështetëse përmes faqes së Bibliotekës së Kongresit (CPSO). Kështu që,
ata katalogues, të cilët dëshirojnë ndonjë udhëzim a kopje fizike, mund t’i
shtypin ato udhëzime drejtpërdrejt nga faqja e Internetit. 

VEPRIMTARITË E TJERA DIGJITALE
NË BIBLIOTEKËN E KONGRESIT

Në Bibliotekën e Kongresit, në të cilën përpiqemi që të krijojmë qën-
drueshmëri sa i përket veprimtarisë së katalogimit, ende jemi duke i tes-

nënshtrohet korrigjimeve dhe përmirësimeve të vazhdueshme (shih
Tabelën 9), përmes procedurave të rregullta dhe në mënyrë të kujdesshme.
Kapitujt e korrigjuar për materialet hartografike (kapitulli 3) dhe ai për
burimet e vazhdueshme do të dalin së shpejti. “Burimet e vazhdueshme”
është një titull i ri, i cili i mbulon botimet serike dhe burimet e integruara
(kapitulli 12). 

Gjithashtu, është planifikuar që të shtohet edhe një pjesë hyrëse, e cila do
të sqarojë qëllimin e katalogimit, parimet e rregullave të katalogimit, si dhe
konceptet e përgjithshme, të cilat i formojnë themelet e këtyre rregullave. Po
ashtu, do të shtohen vazhdimisht edhe shembuj relevantë me daljen në skenë
të formateve të reja, si dhe fjalorëve do t’u shtohet terminologji e re. 

Në takimin e Komisionit Drejtues të vitit 2001, në Otavë, u bë
një plan strategjik për të vënë në pah qëllimet e qarta dhe hapat e
duhur, që duhet ndërmarrë në përmirësimin e rregullave. Idetë e
këtij plani vazhdojnë të studiohen, të tilla si përdorimi i të dhë-
nave të mbështetura në formatin e materialit dhe pastaj rezultatet
e këtyre studimeve hulumtohen e testohen për përmirësimin e
mëtejmë të rregullave. 

Komisioni Drejtues komunikon me bashkësitë e tjera të metadatave
standarde për të krijuar ura lidhëse. Kryetari i Komisioni Drejtues e ka fil-
luar një fushatë promovimi dhe marketingu për të treguar se AACR-ja
është një standard ndërkombëtar mbi të cilin janë krijuar me miliona të
dhëna bibliografike. Dhe se gjen zbatim shumë të mirë në sigurimin e
metadatave për kontrollin bibliografik të materialeve digjitale dhe të
materialeve të ardhshme, të cilat dëshirojnë t’i organizojnë bibliotekat.
AACR-ja vazhdon të jetë në përputhshmëri me nevojat e përdoruesit të
sotëm dhe atij të ardhshëm.
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Heqja e fushtës 3 për kapitullin 9
Organizimi i pjesë së parë (sipas rekomandimeve të Delsey)
Strategjitë për t'u marrë me llojet e ndryshme të formateve
Studimi i rolit të përcaktimit të definicionit të përgjithshëm të materialit

(GMD)

TABELA 9. AACR2 – korrigjimet e ardhshme 

AACR2 - korrigjimet e ardhshme?



jekte të ndryshme, të tilla si me Programin e Krijimit të Linkave dhe të
Hulumtimit të Dosjeve (fajllave) Autoritative të emrave dhe të lëndëve
(Linking and Exploring Authority Files, LEAF) dhe me programin
INTERPARTY, të cilët i hulumtojnë modelet për sigurimin e kontrollit të
emrave dhe të lëndëve në botën e sotme të Internetit. 

VEPRIMTARITË NDËRKOMBËTARE

Seksioni i IFLA-s për katalogim i ka angazhuar disa grupe që merren
me kontrollin bibliografik për burimet elektronike. Grupi Punues për për-
dorimin e skemave të metadatave i ka vënë disa informacione të këtyre
skemave në faqen e Internetit të IFLA-s, IFLANET. Grupi Korrigjues i
ISBD-së vazhdon t’i korrigjojë Standardet Ndërkombëtare të Përshkrimit
Bibliografik dhe të punojë me organizmat që merren me vënien e rreg-
ullave të katalogimit për të bërë harmonizimin ndërmjet rregullave të tjera
dhe të ISBD-së. 

Brenda vitit të kaluar, Grupi Punuese i IFLA-s për Udhëzimet e të
Dhënave Autoritative dhe të Referencave (Guidelines for Authority
Records and References (GARR)) dhe ai për Formën dhe Strukturën e
Kryetitujve të Korporatave (Form and Structure of Corporate Headings
(FSCH)) e përkrahën zhvillimin e një liste zyrtare virtuale për emra dhe
lëndë në shkallë ndërkombëtare. Disa projekte në Evropë kanë ofruar
modele për shkëmbimin ndërkombëtar të informacioneve për listat
autoritative, të tilla si Projekti AUTHOR, Projekti LEAF (që përqendro-
het në nevojat e arkivave), Projecti <indecs> (që përqendrohet në nevo-
jat e organizatave për menaxhimin e të drejtave të pagesës së autorëve)
dhe INTERPARTY (pjesë plotësuese e <indecs> për t’i përfshirë edhe
bibliotekat, muzetë dhe arkivat, së bashku me botuesit dhe organizatat që
merren me menaxhimin e të drejtave të pagesës së autorëve). 

Biblioteka e Kongresit, po ashtu është duke i hulumtuar disa projekte
për ta testuar zhvillimin e një liste virtuale për emra dhe lëndë në shkallë
ndërkombëtare. Njëra prej propozimeve është krijimi i lidhjeve ndërmjet
listës së emrave të Bibliotekës së Kongresit dhe asaj të Bibliotekës
Gjermane (Deutsche Bibliothek, DDB) në Gjermani. Me ndihmën e
OCLC-së, listat retrospektive do të bashkohen dhe do të lidhen ndërmjet
vete, përmes një serveri, i cili do t’i mbledhë të dhënat themelore të meta-
datave për të sjellë, gjithnjë, informacione të reja në këto lista, në rast të
ndonjë ndryshimi eventual. 

tuar mënyrat e ndryshme për sigurimin e kontrollit bibliografik dhe të qas-
jes në burimet digjitale. Gjatë fushatës presidenciale, të vitit 2000,
Biblioteka e Kongresit e filloi një projekt për ruajtjen e faqeve të
Internetit, që më vonë u quajt MINEVRA, e cila hulumton teknika për
marrjen e faqeve të Internetit, ruajtjen afatgjatë dhe katalogimin e tyre,
për të krijuar mundësi të qasjes së drejtpërdrejtë në to. Projekti MINER-
VA vazhdon të jetë aktiv, për shembull, ruajtja e faqeve të Internetit lid-
hur me sulmet terroriste të 11 shtatorit. Të dhënat kataloguese, pastaj u
krijuan në katalogun e përbashkët të burimeve elektronike të OCLC-së
dhe mund të gjenden, si në formatin Dublin Core, ashtu edhe në MARC
21. Biblioteka ka pasur edhe projekte të tjera digjitale, të tillë si programi
i Ekipit Këshillues për Pasurimin e të Dhënave Bibliografike
(Bibliographic Enrichment Advisory Team (BEAT)), i cili ka të bëjë me
kontrollin bibliografik të objekteve digjitale në fushën e biznesit dhe të
ekonomisë.

Në vitin 2000, Biblioteka filloi me një shërbim të ri, i cili ka të bëjë me
iniciativa të ndryshme strategjike. Ky shërbim është, po ashtu, përgjegjës
për menaxhimin e 100 milionë dollarëve, që i cakton Kongresi për t’iu
shpërndarë institucioneve dhe organizatave joqeveritare, të cilat kon-
tribuojnë në ruajtjen afatgjatë të objekteve digjitale. Këto para nuk shpen-
zohen për digjitalizimin e objekteve, siç është projekti i “Kujtesës
amerikane”, por për materialet që janë krijuar, që në origjinë në formë
digjitale dhe, të cilat duhet të ruhen për brezat e ardhshëm. Një pjesë e
parave, po ashtu, dedikohet për zhvillimin e një planprogrami për krijimin
e një infrastrukture digjitale informative kombëtare, si dhe një pjesë e
këtij plani do të shfrytëzohet për rekomandimet në politikat e metadatave
që duhet ndjekur. 

Edhe shumë iniciativa të tjera digjitale janë duke u zhvilluar brenda
Bibliotekës së Kongresit, në bashkëpunim me organizatat e tjera, i tillë si
Programi për Bashkëpunim në Katalogim. Biblioteka e Kongresit është e
përfaqësuar edhe në grupin për zhvillimin e formatit Dublin Core dhe se,
kohëve të fundit, e ka marrë përgjegjësinë për të qenë agjenci mirëmbajt-
jeje për Standardin e Kodimit dhe të Transmetimit të metadatave
(Metadata Encoding and Transmission Standard (METS)), ashtu siç është
vepruar edhe me formatin MARC 21. Dhe, së bashku me Shoqatën e
Arkivistëve Amerikan ajo mirëmban Standardin për Përshkrimin e
Koduar për Arkiva (EAD). Ne, kemi edhe lidhje të ngushta me IFLA-n, si
dhe me komisione të ndryshme evropiane të Bashkimit Evropian, në pro-
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jimin e një infrastrukture të lidhur me burimet dhe me fjalorët e kontrol-
luar, të njohura me emrin “ontologji”. 

Kjo do të thotë, që bibliotekat të kenë mundësi të japin kontributin e
tyre në infrastrukturën e ardhshme të rrjetit të Internetit. Tash për tash,
kemi fjalorë të kontrolluar, të cilët zbatohen në lista të ndryshme të autor-
izuara të emrave. Kështu që, këto lista mund të lidhen edhe me fjalorë të
tjerë të kontrolluar të shërbimeve abstrakte dhe indekse, pastaj me fjalorët
biografikë, me udhëzuesit e telefonave, si dhe me shumë mjete referale
dhe burime të tjera për ta lehtësuar kërkimin e përdoruesit. 

Të gjitha këto mjete do të lidheshin, po ashtu, me bazat e të dhënave
përkatëse për të mundësuar qasje në burimet bibliografike, si dhe në
burimet e tjera. Për shembull, lista e autorizuar e emrave e Bibliotekës së
Kongresit do të lidhej me bazat e të dhënave bibliografike, si dhe me bazat
e koleksioneve të Bibliotekës së Kongresit. 

Ne, ndoshta do të krijonim lidhje edhe me makinat kërkuese të
Internetit, si dhe me ndonjë mjet tjetër të ardhshëm, që do të na mundë-
sonin të lidheshim me gjithë botën digjitale.

E tërë kjo procedurë kërkon siguri të madhe, si dhe metoda të sigurta
për identifikimin dhe verifikimin e atyre burimeve, të cilat janë të
besueshme dhe të cilat në njëfarë mënyre nuk kanë probleme sa u përket
të drejtës autoriale.

LISTA E AUTORIZUAR VIRTUALE E EMRAVE NË
SHKALLË NDËRKOMBËTARE

Disa lloje modelesh mund të kihen parasysh sa i përket kësaj çështje.
Mirëpo, modeli që premton më së shumti, është projekti i Bibliotekës së
Kongresit – Bibliotekës Gjermane. Ky model e shfrytëzon protokollin e
Iniciativës për Arkiva të Hapura (Open Archive Initiative) me një server qen-
dror, i cili i mbledh metadatat nga lista e autorizuar kombëtare e emrave. 

Ky model, ndoshta, është mënyra më e mirë sa i përket mirëmbajtjes së
të dhënave. Informacionet e reja vijnë në server sa herë që të ndodhë
ndonjë ndryshim në listën e autorizuar kombëtare të emrave. Kjo do të
thotë se veprimtaria e mirëmbajtjes së të dhënave vazhdon të bëhet, ashtu
siç ekziston aktualisht nga agjencitë kombëtare bibliografike (apo
agjencitë rajonale për kontrollin e listave të autorizuara).

Në një farë mënyrë, ne e shohim këtë listë të autorizuar ndërkombëtare
të emrave si pjesë integrale e “Rrjetit të ardhshëm semantik”2 (shih
tabelën 10 dhe 11). Ideja është që ta bëjmë Internetin më funksional, që
kompjuteri të kryej më shumë funksione në mënyrë automatike, po qe se
është i lidhur në rrjet, pa u kontrolluar fare nga njeriu. Kjo do të thotë kri-
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TABELA 10. Rrjeti semantik-1

TABELA 11. Rrjeti semantik-2



detyre u nderua me shpërblimin më të madh të dhënë nga Biblioteka e
Kongresit, Shpërblimin për shërbime të dalluara, si dhe shpërblimin
“Arthur S. Flemming” për shërbime të dalluara federale. Zbatimi i sis-
temit të integruar bibliotekar në Bibliotekën e Kongresit ishte projekti më
i madh i automatizimit në historinë e kësaj biblioteke. Ky projekt përfsh-
inte futjen e 12 milionë shënimeve bibliografike, të 5 milionë shënimeve
të autorizuara, 20 000 shënimeve për përdoruesit e bibliotekës, 30 000
shënime për furnizuesit, të më shumë se 55 000 porosive dhe të mbi 20
milionë të të dhënave të koleksioneve dhe njësive nga sistemet e
mëparshme të bibliotekës. Biblioteka i aftësoi më shumë se 3 000 anëtarë
të personelit të saj, përfshirë këtu 800 katalogues. I zëvendësoi më shumë
se 2 000 kompjuterë, si dhe e instaloi serverin Sun E10000, të gjitha këto
punime u kryen brenda 18 muajve së bashku me zgjidhjen e problemit
Y2K. 

Dr. Tillet ka diplomuar në matematikë në Universitetin Old Dominion.
Magjistraturën dhe doktoraturën e ka marrë në Shkencat e Bibliotekarisë
dhe të Informacionit nga Universiteti i Hawaii-it dhe nga UCLA. Më
herët ka punuar si: analiste bibliografike dhe programuese për Sistemin e
dokumenteve Tsunami në Institutin e Hawaii-it për gjeofizikë,
Universiteti i Hawaii-it; bibliotekare referale për shkencë, teknologji dhe
mjekësi në Bibliotekën e Hamilton-it, Universiteti i Hawaii-it; pastaj
koordinatore e OCLC-së për Universitetin e Kalifornisë, Sand Diego;
mandej drejtoreshë për shërbimet teknike në Bibliotekën e Institutit
Scripps për Oqeanografi; dhe shefe e Departamentit të Katalogimit në
Universitetin e Kalifornisë, San Diego. 

Ka dhënë udhëzime për automatizimin e bibliotekave, katalogimin, lis-
tat e autorizuara të emrave, si dhe për veprimtaritë bibliotekare të shër-
bimeve teknike. Për shembull, ka shërbyer si këshilltare në krijimin e një
modeli të IFLA-s për Grupin Punues për Kërkesat Funksionale të të
Dhënave Bibliografike, së bashku me Tom Delsey, Elaine Svenonius, dhe
Beth Dulabahn. Tani, është kryetare e Komisionit të Përhershëm për
Katalogim të IFLA-s. Botimet e saj, të shumta, kanë të bëjnë me teorinë
dhe praktikat e katalogimit, listat e autorizuara të emrave, marrëdhëniet
bibliografike, krijimin e modeleve, si dhe me automatizimin e bib-
liotekave. Disertacioni i saj për marrëdhëniet bibliografike ka qenë një
burim për krijimin e modeleve konceptuale të sistemeve kompjuterike për
kontrollin bibliografik.

Dr. Tillett është aktive në Shoqatën e Bibliotekave Amerikane gjatë 32

PËRFUNDIM

Rrjeti i Internetit u ka ofruar bibliotekarëve metoda të reja të transme-
timit të informacioneve. AACR2-ja dhe Dublin Core, si dhe skemat e tjera
të metadatave na ofrojnë shërbime për sigurimin e kontrollit bibliografik
– që do të thotë, përshkrimin dhe ofrimin e qasjes – për materialet e reja,
si dhe mundëson lidhjen me botën digjitale. Metadatat, që i kemi ne, duhet
të ndërthuren me skema të tjera për ta lehtësuar kryerjen e kërkimeve në
rrjetin e Internetit. Ekrani i kompjuterit, i cili shërben për shfaqjen e të
dhënave të katalogut në Internet, është po ashtu një mjet përmes të cilit
mund ta shohim objektin e vërtetë digjital, si dhe të lidhemi me gjithë
botën digjitale. 

SHËNIME PËR AUTOREN

Dr. Barbara B. Tillett është shefe për Planifikimin e Politikave të
Katalogimit dhe të Zyrës Mbështetëse në Bibliotekën e Kongresit. Ky
divizion që përbëhet prej 50 personave është përgjegjës për krijimin e
mjeteve të ndryshme të autorizuara për katalogim, përfshirë edhe interpre-
timin e rregullave të Bibliotekës së Kongresit (LC Rule Interpretations),
sistemin e klasifikimit dhe listën e autorizuar të kryetitujve të Bibliotekës
së Kongresit, si dhe të dokumentacioneve të tjera të katalogimit, të tilla si
buletini i shërbimeve të katalogimit, doracakun e katalogut përshkrues,
doracakun e katalogut lëndor etj. Është përfaqësuese e Bibliotekës së
Kongresit në Komisionin Drejtues për Korrigjimin e Rregullave Anglo-
Amerikane të Katalogimit. Prej shkurtit të vitit 2000, deri në shkurt të vitit
2001, ka qenë drejtoreshë e përkohshme për burimet elektronike në
Bibliotekën e Kongresit për t’i koordinuar nismat e ndryshme sa i përket
përpunimit dhe krijimit të qasjes për materialet e lindura në formë digji-
tale, si dhe sa i përket sigurimit të kontrollit bibliografik për burimet elek-
tronike. Po ashtu, është duke e udhëhequr Grupin për Krijimin e
Politikave të Metadatave për Bibliotekën e Kongresit si pjesë e planit
strategjik për digjitalizimin e bibliotekës. 

Prej vitit 1997 – 2001 ka qenë drejtoreshë për Programin e Sistemit të
Integruar Bibliotekar në Bibliotekën e Kongresit, që mundësoi instalimin
e suksesshëm të një sistemi të ri të integruar për bibliotekën sipas plani-
fikimit kohor dhe buxhetor, deri në tetor të vitit 1999. Për kryerjen e kësaj
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BOTIMET SERIKE: 
ÇFARË KEMI KRYER? 

ÇFARË KA MBETUR TJETËR?

Jean Hirons

PËRMBLEDHJE. Shpjegon arritjet dhe synimet e ardhshme në kor-
rigjimin e Rregullave Anglo-Amerikane të Katalogimit për përfshirjen e
aspekteve të ndryshme të botimeve serike. Përqendrohet në botimet serike të
burimeve të integruara (botimet serike të palidhura, ato në faqe të Internetit,
si dhe ato që gjenden në baza të ndryshme të të dhënave) dhe hulumton
ngjashmëritë e tyre me botimet serike tradicionale, e po ashtu edhe dallimet
ndërmjet tyre, si dhe i shpalos arsyet që çuan në korrigjimin e rregullave në
AACR-së. Po ashtu, analizon vendimet që nuk janë arritur për zbatimin e
disa rregullave në kohën kur është shkruar ky punim. Shpjegon vendimet që
do të kenë ndikim, si në  botimet serike, ashtu edhe në burimet e integruara,
si dhe diskuton për sfidat që i paraqet kjo kategori e re e materialeve për
Programin për Bashkëpunim në Katalogim të Projekteve CONSER dhe
BIBCO. Kërkon nga përdoruesit të thonë fjalën e tyre se si duhet të rregul-
lohen botimet serike në institucionet ku janë të anëtarësuar. I vë në dukje
ndryshimet e mëdha të botimeve serike dhe sjell diskutime për përpjekjet
ndërkombëtare për harmonizimin e rregullave, si dhe tregon se ç’të mira do
të sjell harmonizimi i tyre për bibliotekat e Shteteve të Bashkuara. 

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim. Kapitulli 12 i AACR2-
së, botimet serike, botimet e palidhura, burimet e integruara, burimet e vazh-
dueshme, harmonizimi ndërkombëtar, ISBD (CR)-ja, katalogimi 

vjetëve në përvojën e saj si bibliotekare, përfshirë edhe themelimin e
Grupit të Interesuar për Kontroll të Listave të Autorizuara (Authority
Control Interest Group) më 1984. Ka qenë kryetare e Seksionit të
Shërbimeve Teknike të ALA-s për Katalogim dhe Klasifikim, dhe tani
shërben si përfaqësuese e Bibliotekës së Kongresit në Komisionin e
Katalogimit: për Përshkrim dhe Qasje të ALA-s (CC:DA). Po ashtu, ka
shërbyer edhe në shumë borde redaktuese për botime profesionale, përf-
shirë edhe punën në Bordin redaktues të Revistës tremujorëshe të
kalatogimit dhe të klasifikimit (Cataloging & Classification Quarterly). 
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RREGULLAT E REJA TË KATALOGIMIT PËR
BURIMET E REJA

Ishte një sfidë e madhe për të bërë një ndarje të qartë ndërmjet botimeve
serike dhe monografike. Duhej të vendosej se cilit grup i përkasin botimet
e palidhura, ato të faqeve të Internetit, si dhe materialet në baza të
ndryshme të të dhënave, çështje kjo e cila përflitet mjaft shumë nëpër bib-
lioteka. Për një kohë të gjatë bibliotekat e kanë mbajtur ndaras kampin e
botimeve serike prej kampit të monografive, por tani, ndarja ndërmjet
këtyre dy llojeve të botimeve ka filluar të shprishet. Burimet elektronike
dhe nevoja që ato të futen në sistemet standarde të kontrollit bibliografik
ka shërbyer si një mjet ofrues ndërmjet këtyre dy kampeve. Megjithatë,
kanë mbetur të diskutohen edhe shumë probleme dhe sfida të rëndë-
sishme. Në Bibliotekën e Kongresit, e cila e ka, ndaras divizionin e kata-
logimit të botimeve serike dhe divizionet e shumta të katalogimit të
monografive, cilit divizion duhet t’i përkasin burimet që i kanë te dy
veçoritë e botimeve? Edhe institucionet e tjera e zbatojnë të njëjtën ndar-
je, dyshe, ndërmjet botimeve serike dhe monografive, kështu që edhe ato
duhet t’i shqyrtojnë dhe të ballafaqohen me të njëjtat probleme.

Në korrigjimin e vitit 2002 të AACR2-së, njësitë monografike mbulo-
hen përsëri prej kapitullit 2 e deri në kapitullin 11. Në këta kapituj janë të
përfshirë veprat që nuk paraqesin asnjë veçori të botimeve serike, të cilat
botohen në një apo më shumë pjesë, dhe që janë komplete që në daljen e
parë nga shtypi. Po ashtu, këtu përfshihen edhe botimet që dalin në shumë
pjesë, si dhe botimet që dalin pjesë-pjesë. Këto botime mund të jenë, ose
mos të jenë, komplete që në daljen e parë nga shtypi. Botimet që dalin në
shumë pjesë nuk janë zhvendosur në kapitullin 12 të korrigjuar, së paku
deri më tani, por kjo është një çështje që mbetet të diskutohet në të
ardhmen. Po ashtu, duhet t’i kushtojmë vëmendje edhe botimeve në
shumë pjesë me kopertina të forta, ku pjesët me informacione të reja, si
dhe pjesë të tëra të tyre mbeten krejtësisht të veçuara nga pjesa kryesore,
me të dalë nga shtypi. Kjo, po ashtu, vlen edhe për botimet serike. Në të
vërtetë ekzistojnë shumë ngjashmëri ndërmjet botimeve serike dhe
botimeve monografike, të cilat dalin në shumë pjesë.

Kapitulli 12 i korrigjuar i AACR2-së tani quhet “Burimet e vazh-
dueshme”. Kjo është një shprehje e formuluar më 1998, e cila i mbulon
dy lloje të botimeve që dalin në mënyrë të vazhdueshme: botimet serike
dhe ato që tani quhen “burime të integruara”. Ne dëshironim që këto dy

HYRJE

Procesi i korrigjimit të rregullave për botimet serike kishte për synim
arritjen e tri qëllimeve: krijimin e rregullave përshkruese për katalogimin
e llojeve të reja të botimeve serike; integrimin e rregullave për botimet
serike në tërë sistemin kodues të katalogimit; dhe harmonizimin e prak-
tikave të katalogimit të botimeve serike në nivel ndërkombëtar. Qëllimi i
parë ishte krijimi i rregulllave të reja brenda Rregullave Anglo-Amerikane
të Katalogimit (AACR2) për llojet e reja të botimeve, për shembull për
shërbimet e botimeve të palidhura. Shërbimet e tilla nuk ishin të reja dhe
për shkak se ekzistonin udhëzime për këso lloj botimesh në AACR2,
atëherë ne e injoruam krijimin e rregullave të veçanta për këto botime në
AACR2. Megjithkëtë, kur filluam të bënim katalogimin e faqeve të
Internetit dhe të bazave të të dhënave, shumicës së bibliotekarëve nuk u
pëlqente që t’i trajtonin ato si monografi, sa i përket katalogimit të tyre,
gjë që ishte bërë me botimet e palidhura. Duhej të bëhej diçka tjetër me
këto lloje të reja burimesh. Kjo ishte arsyeja e parë dhe ndoshta më e forta
për nismën e procesit të korrigjimit të rregullave për botimet serike. 
Qëllimi i dytë ishte integrimi i botimeve serike në tërë sistemin kodues të
katalogimit. Qysh prej fillimit, kapitulli 12 nuk ishte i planifikuar që t’i
përfshinte të gjitha llojet e botimeve serike. Crystal Graham e theksoi këtë
çështje, mjaft mirë, në vitin 1995, kur e bëri paraqitjen e një punimi, i cili
e analizonte AACR2-në nga pikëpamja e botimeve serike.1. I vuri në pah
shumë çështje të rëndësishme, të cilat u përfshinë më vonë në rregullat e
korrigjuara të kapitullit 12. 
Qëllimi i tretë i këtij procesi ishte harmonizimi i praktikave të katalogim-
it në nivel ndërkombëtar. Për shkak se kataloguesit e botimeve serike
varen aq shumë në Numrin Standard Ndërkombëtar të Botimeve Serike
(ISSN), si dhe në llojin e katalogimit nga bibliotekat kombëtare dhe bib-
liotekat universitare në Evropë dhe në Azi, atëherë krijimi i unitetit në
kodet tona të katalogimit duhet të mundësojë një shkëmbim më të madh
të të dhënave në katalogut ndërmjet të gjitha këtyre burimeve të
ndryshme.
Një përparim mjaft i madh është arritur brenda një periudhe të shkurtër
kohore. Mirëpo, ka mbetur edhe shumë për t’u bërë.
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macioneve të reja te botimet e palidhura ose futja e informacioneve të reja
në faqe të Internetit, shërbejnë për ta ilustruar këtë koncept të ri. Për shkak
se shprehja e përshkruan vetëm një formë të daljes së botimit, atëherë një
burim i integruar mund të jetë me përfundim të paracaktuar ose edhe i
vazhdueshëm. Këtu mund të kemi si shembull një faqe të Internetit për një
fushatë politike, të cilës i vjen fundi brenda një kohe të caktuar.

Definicioni i ri i botimeve serike ka kaluar nëpër shumë diskutime dhe
në fund të fundit ka ndryshuar shumë më pak sesa është menduar. Në
definicionin e këtij nocioni fjala “e veçantë” është shtuar së bashku me
fjalën “zakonisht”. Të tri kriteret themelore për botimet serike janë edhe
më të pranishme, por ato kanë ndryshuar dhe janë zbutur, paksa, si kon-
cepte. Fjala “e veçantë” është shtuar për të përfshirë artikujt e ndryshëm
në një revistë elektronike, që nuk dalin si botime më vete. Shprehja
“zakonisht shënohen me numra” bën të mundur përfshirjen e serive, që
nuk kanë numra dhe konsiderohen si botime serike, kryesisht për shkak të
ndryshimeve në titull, ose të ndryshimit të pikave të qasjes. Por, kjo nuk
e lë të hapur derën për të gjitha botimet që nuk kanë numra. Prapëseprapë,
numërimi mbetet një prej veçorive kryesore të botimeve serike. Pjesa e
fundit e definicionit “i cili nuk ka ndonjë përfundim të paracaktuar”, është
marrë nga ISSN-ja, dhe duket të jetë më i butë dhe më i lehtë për t’u zbat-
uar sesa shprehja e vjetër “i cili ka për synim të vazhdojë për një afat të
pacaktuar”.

Në përcaktimin e definicionit të “botimeve serike” ekzistonin lloje të
ndryshme të botimeve, që duhej të përfshiheshin brenda kësaj shprehje, të
tilla si botimet që duken të jenë serike, po që në të vëtetë janë raporte të
dala nga një ngjarje, që ka pasur një kohëzgjatje të caktuar. E para që
bëmë ishte përpjekja që t’i fusnim këto nën këtë definicion të ri. Por, kjo
thjesht nuk funksionoi. Dukej krejt e pamundur që të gjejmë definicione,
që do të mund ta përfshinin gjithë këtë llojllojshmëri të burimeve, duke
pasur parasysh që duhej të mbahej gjithnjë një vijë e qartë ndarëse ndër-
mjet botimeve serike dhe botimeve shumëpjesëshe të monografive.
Kështu që, fushëveprimi i kapitullit 12 u zgjerua në disa raste të veçanta.
Fushëveprimi i rregullës 12.0A ishte krijuar që të vente në dukje se lloje
të tjera të veçanta të burimeve mund të katalogoheshin sipas rregullave të
kapitullit 12. Edhe pse ato nuk mund të quhen, teknikisht, burime të vazh-
dueshme, prapëseprapë ato mund të katalogohen sipas rregullave për
botimet serike dhe për burime të integruara.

Një kategori e këtij lloji janë burimet që kanë veçori të botimeve serike,

lloje të mbeten së bashku për shkak se i kanë veçoritë e botimeve serike.
Ato botohen së bashku vazhdimisht dhe mund të ndryshojnë me kalimin
e kohës. Mirëpo, për shkak se forma e botimit të tyre ndryshon, ato kërko-
jnë në njëfarë mënyre rregulla të ndryshme të katalogimit. Botimet serike,
mu sikur botimet që dalin në shumë pjesë, kanë pjesë ku u shtohen infor-
macione të reja, ose pjesë të tëra që mbeten të veçuara me të dalë nga
shtypi. Megjithatë, informacionet e reja që u shtohen burimeve të integru-
ara menjëherë integrohen në pjesën kryesore, dhe botimi si i tillë del i
plotë. Për këtë arsye, nuk është praktike që të katalogohen burimet e inte-
gruara, duke krijuar të dhëna të reja për secilin ndryshim që ndodh në to.
Ato kërkojnë rregulla të ndryshme të katalogimit. Kapitulli 12 i korrigjuar
e njeh këtë ndryshim duke ofruar rregulla të veçanta për botimet serike, si
dhe rregulla të veçanta për botimet e integruara.

Definicionet në shtojcën e korrigjuar të AACR2-së janë si më poshtë2 :  

Burimi i vazhdueshëm. Një burim bibliografik përfundimi i të cilit nuk
është i paracaktuar;

Burimi i integruar. Një burim bibliografik, të cilit i shtohen ose i
ndryshohen pjesët, me rastin e futjes së informacioneve të reja dhe ato
pjesë të shtuara ose të ndryshuara nuk rrinë si të veçanta, nga pjesa krye-
sore, por integrohen tërësisht në të. Botimi i një burimi të integruar mund
të jetë i paracaktuar ose i vazhdueshëm. Shembuj të burimeve të integru-
ara përfshijnë futja e informacioneve të reja te botimet e palidhura ose
vënia e informatave të reja në faqe të Internetit;

Botimi serik. Një burim i vazhdueshëm, i cili del në mënyrë të njëpas-
njëshme me pjesë të veçanta, e që zakonisht shënohen me numra, dhe i
cili nuk ka ndonjë përfundim të paracaktuar. Shembuj të botimeve serike
përfshijnë gazetat, revistat, burimet elektronike, udhëzuesit që dalin
vazhdimisht, raportet vjetore dhe botimet monografike që dalin në seri; 

“Burim i vazhdueshëm” është koncept i ri, i cili i vë nën një ombrellë
burimet që dalin pa ndonjë afat përfundimtar të paracaktuar, pa marrë
parasysh formën në të cilën botohen. “Burim i integurar” është shprehje e
re për burimet që nuk janë as monografi e as botime serike. Në një vepër
të mëhershme, Crystal Graham, i quajti këto burime “hermafrodite bibli-
ografike!”3 Shembujt e mëparshëm për burimet e integruara, futja e infor-
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e mëhershme përshkruese nuk do të lihen anash, por do të futen në
hapësirën e fushës për shënime. Ndryshimet më të mëdha, që kanë të
bëjnë me burimet e integruara, do të regjistrohen në një regjistër të vetëm,
i cili e përshkruan gjithë historinë e ekzistencës së atij burimi. Ndryshimet
në botim (fusha 2) mund të kërkojnë që të krijohen të dhëna të reja. Kjo
praktikë do të zbatohet për të gjitha burimet e integruara. 

Së bashku me ndryshimet e bëra në AACR2 për burimet e integruara,
është diskutuar edhe për çështjet lidhur me sistemin kodues MARC. Në
qershor të viti 2001, Komisioni për Parashtrimin e Udhëzimeve
Bibliografike që mund të Lexohen nga Kompjuteri (Committee on
Representation of Machine-Readable Bibliographic Instruction, MARBI)
e miratoi propozimin për një nivel të ri kodues bibliografik “i” (për
“burimet e integruara”). Ky kod do të përdoret së bashku me fushën (008),
që përdoret për përshkrimin e botimeve serike. Duke e përdorur fushën e
njëjtë “008” do të thotë që kompjuteri t’i njohë veçoritë e botimeve serike,
brenda këtyre botimeve. Për shembull, si botimet serike, ashtu edhe
botimet e integruara dalin në intervale të ndryshme kohore dhe kanë sta-
tus të botimit, si dhe kanë datë të fillimit dhe të mbarimit të daljes së tyre.
Pra, që të gjitha këto veçori, mund të regjistrohen në fushën 008. Formatit
MARC i janë shtuar disa vlera të reja të zbatueshme, posaçërisht, për
burimet e integruara. Po ashtu, është përcaktuar edhe një kod i veçantë për
shpeshtësinë e daljes nga botimi, për të shërbyer si tregues, nëse në një
burim futen vazhdimisht informacione të reja. Gjithashtu, është shtuar
edhe një kod në fushën e krijimit të pikave më të reja të qasjes/dhe atyre
të vazhdueshme, për të përcaktuar “pikën e qasjes për burimet e integru-
ara”, që i veçon të dhënat e krijuara për burimet e integruara sipas rreg-
ullave në përdorim prej të dhënave të krijuara për botimet serike, të kri-
juara në bazë të rregullave të mëhershme. E keqja në këtë çështje qëndron
në atë se nuk dihet se kur do të fillojë zbatimi i këtyre rregullave koduese.
Derisa kjo të ndodh, ne vazhdojmë t’i kodojmë burimet e integruara si
“m” (për monografik). Asnjë praktikë e përkohshme nuk lejon që të për-
doret kodi “s” (për botimet serike). 

Me definimin e burimeve të integruara në AACR2 dhe kodimin e tyre në
MARC21 mbetej që të sqarohej, edhe më saktësisht, se çfarë duhet të përf-
shihej në këto burime? Kjo çështje është rrahur për një kohë të gjatë në
Bibliotekën e Kongresit. Kështu që u pajtuam për tri veçori, të cilat do t’i
përcaktonin burimet e integruara. Veçoria e parë dhe më e rëndësishmja,
është se vetëm një titull përdoret për një burim, në çfarëdo kohë, për arsye se

të tilla si botimet e njëpasnjëshme, botimet e dala me numra dhe ato që
dalin sipas një orari të caktuar (ditore, javore, mujore etj.), por që dalin
brenda një afati të caktuar kohor. Si shembuj për këtë mund të shërbejnë
buletinët që botohen për një ngjarje të caktuar, ose edhe raportet teknike,
tremujorëshe, për projekte të ndryshme. Ato kanë ngjashmëri me botimet
serike, dalin si botimet serike dhe bibliotekarët kanë dëshirë t’i regjistro-
jnë si të tilla, por që në të vërtetë ato nuk do të vazhdojnë për një kohë të
pacaktuar. Kategoria e dytë i përfshin “riprodhimet e botimeve serike”.
Këto janë kataloguar si botime serike sipas interpretimit të rregullave nga
Biblioteka e Kongresit, me qëllim që të gjitha variantet e një botimi serik
të mbahen në një vend, edhe në qoftë se riprodhimi është botuar si një
numër i plotë, ose si i lidhur në një vëllim të vetëm. Kategoria e tretë e
përfshirë, janë “burimet e integruara të përkohshme”. E dimë që burimet
e integruara mund të jenë të përkohshme (dalin për një periudhë të caktu-
ar kohore) ose të vazhdueshme. Përsëri është e vështirë të vendoset për
këtë çështje, kështu që besohej se nuk ia vlente të harxhohej më shumë
energji për të bërë këtë dallim. Nuk ekziston ndonjë dallim sa i përket kat-
alogimit të këtyre dy llojeve, ashtu siç nuk ka edhe dallim në kodimin e
tyre në formatin MARC. Pra, të gjitha rregullat për burimet e integruara
gjenden nën kapitullin 12. 

Përshkrimi i burimeve të integruara ishte sfida e dytë, më e madhja.
Kështu që, për përshkrimin e botimeve të palidhura, për bazat e ndryshme
të të dhënave dhe për faqet e Internetit në të cilat futen informacione të
reja, është zbatuar përshkrimi sipas paraqitjes së fundit të këtyre
burimeve. A do të thotë se kjo praktikë e zbatuar, për një kategori të
burimeve të vazhdueshme, mund të zbatohet për të gjitha burimet?
Krijimi i të dhënave të reja, për secilin botim të njëjtë, që iu kanë shtuar
informacione të reja, është çështja më sfiduese për ISSN-në dhe bërja e
ndonjë ndryshimi madhor në praktikat e katalogimit të botimeve serike,
duket të jetë një gjë e pamençur. Në një rast u shqyrtua mundësia për kri-
jimin e “pikave të integruara të qasjes”, e cila paraqiste një kombinim për
të dy variantet e burimeve. Por, në fund, u vendos që të botimet serike të
përshkruhen sipas praktikës së vjetër, ndërsa burimet e integruara sipas
versionit të fundit të shfaqjes së burimit, praktikë kjo që vazhdon të për-
doret edhe më tutje. Përshkrimi i një burimi të integruar do të mbështetet
në paraqitjen e fundit të burimit (fjala “paraqitje e fundit” është përdorur
për shkak se po i referohemi burimeve të integruara si tërësi, e jo vetëm
numrit të tyre të fundit, siç bëjmë për botimet serike). Edhe informacionet
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Në anën tjetër, nuk mund të supozohet se gjithçka që është vënë në faqe
të Internetit është një burim i integruar ose botim serik. Shembulli vijues
- Background Notes: Bangladesh6 - është një monografi (shih tabelën 3).
Ajo është një raport që është vënë në Internet, por nuk është krijuar, që në
të, të futen informacione të reja. Në fillim të faqes shihet fare qartë fjalia
“në këtë faqe nuk futen informacione të reja”.

Përsëri ngriten çështje të ndryshme, se çfarë duhet të klasifikohet si
burim i integruar e çfarë jo? Cili është dallimi ndërmjet një burimi të inte-
gruar dhe një koleksioni? Koleksionet, të tilla si koleksionet arkivore,
mund të zgjerohen vazhdimisht. Një dallim është, se burimi i integruar
është një material i botuar me një titull të vetëm, të cilit i shtohen, herë pas
here, informacione të reja, ndërsa një koleksion përbëhet prej njësive të
ndryshme, të cila nuk do të thotë se doemos do të jenë të botuara. 

ai titull ka vetëm një burim kryesor të informacionit. Po qe se ndryshon tit-
ulli i burimit, atëherë titulli i ri paraqitet në të njëjtën kohë që zhduket titulli
i vjetër. Titulli i vjetër ka mundësi që të përmendet sërish dikund, nëpër his-
torikun e faqes së Internetit, mirëpo titulli në burimin kryesor zëvendësohet
me titullin e ri. Kjo e ndryshon burimin e integruar nga një botim serik, në të
cilin titulli i vjetër mbetet edhe më tej në numrat ose në pjesët e mëparshme
të atij botimi. Veçoria e dytë për përcaktimin e një burimi të integruar është
se materiali i ri, ose informacionet e reja, që i shtohen një burimi, nuk mbeten
si numra a pjesë të veçanta, por shkrihen ose absorbohen në atë burim.
Veçoria e tretë është se këto lloje burimesh janë planifikuar që t’u shtohen
informacione të reja, pa marrë parasysh se a futen këto informacione në
mënyrë të vazhdueshme apo sipas një afati të caktuar kohor. 

Tani do t’ia vlente po të merrnim disa shembuj për këtë çështje.
Shembulli i parë, Baza e të Dhënave të Politikës së Industrisë së Alkoolit
(Alcohol Industry & Policy Database4 ), është një bazë e të dhënave në
Internet, në të cilën futen informacione të reja çdo muaj (shih tabelën 1).
Në burimin kryesor shihet vetëm një titull, fushat e kërkimit, si dhe një
fjali që tregon se informacionet e reja futen çdo muaj, mirëpo nuk ka
ndonjë dëshmi që informacionet e reja ekzistojnë ndaras prej vetë burim-
it. Ky është një shembull i mirë për një bazë të të dhënave ku vihen infor-
macione të reja, një burim ky, që duhet të katalogohet në të njëjtën mënyrë
sikur të ishte monografi. 

Shembulli i dytë, bizjournals.com5, është një faqe e Internetit e një
kompanie që i boton disa gazeta lokale të biznesit (shih tabelën 2). Në
faqen e tyre, ata i shfaqin lajmet më të reja, artikuj të ndryshëm dhe shumë
informacione të qarta se si ta blejmë gazetën e tyre, si dhe gjëra të tjera.
Në këtë faqe, që prej krijimit është paraparë të futen informacione të reja
dhe në të vëtetë, këto informacione futen mjaft shpesh, siç po shihet edhe
në datën, që është vënë në faqen kryesore. Kjo faqe përmban vetëm një
titull. Edhe pse ky titull mund të shfaqet në disa prej faqeve të tjera,
prapëseprapë në burimin kryesor paraqitet vetëm një titull. Po qe se
pronarët e kësaj faqeje të Internetit vendosin ta ndryshojnë titullin, ai
duhet të ndryshojë në burimin kryesor, si dhe në të gjitha faqet e tjera ku
ka qenë i pranishëm. Shumica e faqeve të Internetit janë të rregulluara në
këtë mënyrë dhe si gjithmonë, qëllimi është që informacionet e reja të pla-
sohen menjëherë në atë faqe. Pas shqyrtimit të të gjithë këtyre faktorëve
mund të vijmë në një farë përfundimi se të gjitha faqet e Internetit mund
të kategorizohen si burime të integruara. 
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A mund të jetë burim i integruar edhe një CD-ROM, i cili përmban një
mori informacionesh? CD-të me informacione më të vjetra hiqen nga bib-
lioteka menjëherë me të ardhur CD-ja e re. Kështu që, biblioteka e ka
përsëri vetëm një njësi nën titullin e njëjtë. CD-të janë materiale që mba-
hen ndaras. Kështu që, biblioteka mund t’i mbajë edhe CD-të e
mëparshme, po qe se dëshiron ta bëjë këtë. Po ashtu, mund të ruhen edhe
një seri e CD-ve, të cilat e mbajnë po të njëjtin titull (ose që i mbajnë disa
tituj të ndryshëm të po të njëjtës seri). 

A nuk duhet të konsiderohen të integruara edhe burimet që nuk janë në
formë teksti? Kini parasysh, një komplet sllajdesh nga fusha e mjekësisë,
që biblioteka do t’i merrte, çdo muaj, të pajisura me informacione të reja,
si dhe me sllajde zëvendësuese dhe që i përngjajnë sadopak botimeve të
palidhura. Çfarë mendoni për faqet e Internetit me harta për parashikimin
e motit, të cilave iu shtohen vazhdimisht informacione të reja? A duhet të
merren edhe regjistrimet zanore si burime të integruara – ndoshta ndonjë
bazë e të dhënave që përmban cicirima të zogjve dhe i shtohen
vazhdimisht informacione të reja? 

Këto, si dhe pyetje të tjera, duhet të kihen parasysh. Një grup punues në
Bibliotekën e Kongresit është duke i shqyrtuar shumicën prej tyre, dhe me
siguri që do të dalin me një interpretim të rregullave. Ky grup punues do
të këshillohet me Kataloguesit Audivizualë në Internet (OnLine
Audivisual Catalogers, OLAC) - një shoqatë e specializuar që merret me
burimet audiovizuale dhe atyre elektronike) - si dhe do t’i diskutojë këto
çështje edhe me Programin e Bashkëpunimit në Fushën e Katalogimit
(Program for Cooperative Cataloging, CONSER and BIBCO). Grupi
Punues do të merret, gjerë e gjatë, me këshillime dhe do të ofrojë mundësi
për të paraqitur komente të ndryshme lidhur me këtë çështje. Interpretimi
i rregullave të botuara do të shërbejë si bazë mbështetëse për të gjitha
rregullat e tjera të burimeve të integruara që mund të pasojnë. 

ÇËSHTJE TË ZBATIMIT

Në çështjet themelore, që duhet të kihen parasysh, burimet e integruara
janë çështje komplekse kur kemi të bëjmë me zbatimin e rregullave. Çfarë
duhet të bëjnë kataloguesit nëse forma, e një numri të caktuar të botimit,
ndryshon prej botimit serik në atë të integruar, apo nëse ajo paraqitje sil-
let ndërmjet dy mundësive? A do të duhet krijimi i të dhënave të reja, për
çdo ndryshim të formës, apo do të jetë e mundur që të bëhen ndryshime
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rin e parë a atë më të hershëm të botimeve serike, që gjendet në fondin e
bibliotekës. Një mirëmbajtje e këtillë e të dhënave nuk ka qenë me kaq
rëndësi edhe për BIBCO-n. A do të jenë në gjendje që kataloguesit e
BIBCO-s ta praktikojnë standard mirëmbajtjen e të dhënave?

Për Bibliotekën e Kongresit është e rëndësishme të diskutohet çështja e
shpërndarjes së të dhënave. Tash për tash, të dhënat e botimeve serike në
CONSER janë krijuar dhe mirëmbahen vetëm nga OCLC-ja. Këto të
dhëna, pastaj shpërndahen te RLIN dhe te marrësit e tjerë, ku mandej
shumë biblioteka të tjera shërbehen me to. Biblioteka e Kongresit nuk e
bën shpërndarjen e të dhënave që gjenden në rrjetin e bazave të të dhënave
të OCLC-së apo të RLIN-it. E, po ashtu, deri më tash nuk janë shpërndarë
asnjë prej të dhënave të krijuara për burimet e integruara. Mirëpo, çfarë
duhet të bëhet me të dhënat e burimeve të integruara me t’u zbatuar këto
ndryshime? Çështjet e këtilla duhet të zgjidhen nga Komisioni për
Politikat i Programit për Bashkëpunim në Fushën e Katalogimit.

Pasi të jenë marrë vendimet, duhet që menjëherë të fillojë puna për kri-
jimin e dokumentacioneve përkatëse dhe për aftësimin e bibliotekarëve
për zbatimin e ndryshimeve. Dokumentacionet duhet të përfshihen në
Doracakun e Katalogimit të CONSER-it dhe në Doracakun e Anëtarëve të
BIBCO-së (CONSER Cataloging Manual, and BIBCO Participant’s
Manual). Por, po ashtu, këto dokumentacione do të jenë në dispozicion
edhe përmes Internetit. 

Me çfarë sfidash do të ballafaqohen bibliotekat lokale sa i përket siste-
meve të tyre? Për katalogët në Internet ndoshta mund të ketë devijime gjatë
kërkimit, klasifikimit dhe shfaqjes së informacioneve në ekranin e kompju-
terit. Mund të dalin probleme edhe në procedurën e blerjes së materialeve,
për ato sisteme të integruara bibliotekare, që e kombinojnë blerjen me sis-
temet e tjera. A do të ndryshojnë përgjegjësitë e katalogimit, që shpeshherë
e ndjekin ndarjen tradicionale monografi-botime serike, me zbatimin e
burimeve të integruara si kategori e tretë? A është e mundur që biblioteka të
zbatojë standarde të tjera të metadatave, ndryshe nga AACR2-ja për disa
lloje materialesh, e veçanërisht për burimet në Internet?

BOTIMET SERIKE: NDRYSHIMET NË AACR2 DHE NË
MARC21

Një ndryshim i madh është ai që ka të bëjë me rregullën 12.0B1 për
burimin kryesor të informacionit. Kjo rregull është ndarë në dy pjesë, për

vetëm brenda një kompleti të dhënash të një numri? Kjo është një çështje
e rëndësishme në Bibliotekën e Kongresit për shkak se ekzistojnë nivele
të ndryshme për lloje të ndryshme të të dhënave. Çfarë politike duhet të
zbatohet sa i përket krijimit të lidhjeve ndërmjet burimeve? Nëse mendo-
jmë përtej lidhjeve që mund të krijohen ndërmjet të dhënave të botimeve
serike, çfarë mund të themi për krijimin e lidhjeve ndërmjet botimeve
serike dhe burimeve të integruara? Po qe se krijohen lidhje të tilla ndërm-
jet të dhënave, atëherë mirëmbajtja e të tyre do të bëhet edhe më kom-
plekse, dhe do të merr më shumë kohë. Kurdoherë që do të bëhet ndonjë
ndryshim në titullin e burimeve të integruara, ai titull duhet të korrigjohet
në fushën e shënimeve, të secilës së dhënë të lidhur me një burim të inte-
gruar. A duhet të zbatohet titulli i përbashkët në të dhënat e burimeve të
integruara, ashtu siç bëhet me botimet serike? Nëse zbatohet kjo gjë,
atëherë çfarë duhet të bëhet kur titulli i burimit të integruar ndryshon? Po
ashtu, në çfarë rrethanash duhet që të ndryshojnë informacionet sqaruese
në titullin e përbashkët të një burimi të integruar? Po qe se ka ndonjë
ndryshim të emrit të ndonjë korporate në informacionet sqaruese, a duhet
që edhe titulli i përbashkët të korrigjohet, duke u mbështetur në atë
ndryshim? E çfarë mund të themi për ndryshimet e tjera, të cilat mund të
kenë ndikim në ndryshimin e informacioneve sqaruese? Pra, për këtë
arsye, duhet të krijohen një mori udhëzimesh për t’i sqaruar të gjitha këto
probleme. 

Edhe një mori çështjesh, për të cilat duhet të merren vendime, kanë të
bëjnë me ndikimin e tyre në programin e bashkëpunimit në fushën e kat-
alogimit, CONSER dhe BIBCO. Duke qenë CONSER përgjegjëse për të
dhënat e botimeve serike, atëherë ku bëjnë pjesë të dhënat e burimeve të
integruara? Një grup punues i Programit për Bashkëpunim në Fushën e
Katalogimit është krijuar që t’i studiojë këto çështje dhe këto probleme.
Ka të ngjarë, që si kataloguesit në CONSER, ashtu edhe ata në BIBCO do
të mund t’i krijojnë dhe t’i mirëmbajnë të dhënat për burimet e integruara.
Idealja do të ishte që një grup më i gjerë i kataloguesve të kujdesej për
mirëmbajtjen e të dhënave të burimeve të integruara në një rrjet të të dhë-
nave, i tillë si OCLC-ja. 

Mirëmbajtja e të dhënave të burimeve të integruara është një çështje
komplekse. Kataloguesit në CONSER, informacionet e reja të të dhënave
të botimeve serike, vazhdimisht i vënë në OCLC, kështu që të dhënat në
këtë bazë i pasqyrojnë hollësirat e rëndësishme bibliografike të një vepre,
gjatë gjithë ekzistencës së saj. Të dhënat nuk e përshkruajnë vetëm num-
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“Fushën numerike/ose alfabetike, kronologjike a fushat e tjera të përcak-
timit të përbërjes së materialit” të jetë “Fusha e numërimit”!
(Kataloguesit, duke mos pasur ndonjë fjalë më të përshtatshme e quajtën
“362-shi”). Përshkrimi i përpiktë i shenjave të pikësimit për numrat e
ndryshëm nuk kërkohet më. Për shembull, kataloguesi mund ta zëvendë-
sojë një vizë të drejtë me një vizë tërthore, në ato vende ku paraqiten një
varg datash, për të pasur më shumë kuptim (p.sh., 2000/2001 -
2003/2004”, në vend të “2000-2001-2003-2004”). Po ashtu, është dhënë
liri më e madhe në vënien e datave ose edhe numrave, për ato botime
serike, të cilave iu mungojnë këto informacione në numrin e parë. Për ta
harmonizuar këtë praktikë me udhëzimet e ISSN-së, ta marrim numërim-
in e sërishëm prej fillimit, p.sh. “vëllimi 1”, atëherë të dhënat do të
shoqërohen me shprehjen “seri e re”. Nuk është ndonjë nevojë e domos-
doshme që të mbyllen shënimet ekzistuese dhe të fillohet me krijimin e
shënimeve të reja, vetëm për shkak se fillojnë botimet e reja me numra të
rinj. 

Për ta qartësuar një rregull tjetër, e cila ka qenë shpesh e hapur për
interpretime të ndryshme, janë dhënë udhëzime specifike që tregojnë se
nuk duhet regjistruar data (apo datat) e një botimi, nëse bibliotekat nuk e
kanë numrin e parë a të fundit, në koleksionet e tyre. Po ashtu, kjo rregull
lë si mundësi të hapur, që data e supozuar mund të regjistrohet brenda në
kllapa, që është edhe praktika e tanishme e Bibliotekës Kombëtare të
Kanadasë.

Shënimet shtesë që i shpjegojnë rregullat e ndryshme janë zgjeruar
dukshëm, për shkak se duhej të jepeshin udhëzime të qarta, si për për-
shkrimin e botimeve serike, ashtu edhe për burimet e integruara. Për arsye
se përshkrimi i tyre bëhet duke u mbështetur në numrin më të hershëm për
njërën, dhe në paraqitjen e informacioneve më të fundit për tjetrën,
atëherë shënimet shpjeguese ndryshojnë nga njëra në tjetrën. Ndërsa,
shënimet shpjeguese të rregullave për botimet e vazhdueshme janë edhe
më komplekse, megjithëse janë më të plota. Në një rregull të re theksohet
se krijimi i lidhjeve ndërmjet shënimeve shtesë mund të zbatohet, si te
burimet e integruara, ashtu edhe te botimet serike. Ndërsa, sa i përket
vetëm botimeve serike, informacionet e “marra nga numri i fundit”, të
cilat janë regjistruar vetëm si informacione lokale (fusha 936 e MARC në
regjistrat e CONSER që gjenden në OCLC) do të specifikohen nga këto
rregulla, që të krijohet një lidhje ndërmjet datave të regjistruara dhe shën-
imeve shtesë “të mbështetura në përshkrimin” e njësisë. Kjo, pak a

shkak se duhej të vendosej për dy gjëra gjatë përshkrimit të botimeve
serike (ajo se cili numër duhet të merrej për bazë, gjatë përshkrimit dhe
prej cilit vend të atij numri duhej të merrej titulli). Tani rregulla 12.0B1
do t’i përfshijë çështjet themelore të përshkrimit dhe rregulla 12.0B2 do
ta mbulojë pjesën e përzgjedhjes së burimit kryesor. Hollësi të mëtjeshme
për burimet e përshkruara (burimin kryesor dhe pjesët e tjera përbërëse)
do të jepen në rregullën 12.0B2. 

Përshkrimi i botimeve serike do të vazhdojë të mbështetet në numrin
më të hershëm. Janë bërë prova, që përshkrimi të bëhet në bazë të numrit
të fundit, por kjo nuk ka funksionuar. Përshkrimi i burimeve të integruara
do të bëhet duke u mbështetur në informacionet më të reja, të dhëna bren-
da një burimi të caktuar. Praktika e zgjedhjes së burimit kryesor nuk do të
ndryshojë për botimet serike. Megjithatë, për CD-ROM-et ekziston një
mundësi zgjedhjeje, duke u mbështetur në të dhënat që gjenden në kutinë
ose në etiketën e CD-së. Kjo bëhet për shkak se CD-ROM-ët që përmba-
jnë botime serike duhet të kontrollohen nga personeli dhe si rrjedhojë do
të jetë më e udhës, që përshkrimi të mbështetet në burimin që e sheh vetë
personeli me syrin e tij. Kjo rregull nuk do të përfshihet në kapitullin 9,
për shkak se nuk është bërë ndonjë ndryshim, sa i përket përshkrimit të
CD-ROM-ve që përmbajnë monografi, por do të futet në kapitullin 12.
Pika më e mirë mbështetëse për përshkrimin e botimeve serike në formë
elektronike, që gjenden në Internet, do të ishte numri ose pjesa më e her-
shme e atij botimi, e jo faqja kryesore e Internetit e atij botimi. Njëra prej
arsyeve për këtë gjë, është se titulli që paraqitet në secilin prej numrave
ka më pak gjasa të ndryshojë, sesa titulli që gjendet në faqen kryesore të
atij botimi. 

Disa ndryshime që pasqyrohen në botimet serike janë të vogla, si dhe
disa prej tyre nuk duken aspak të reja për ata që e kanë ndjekur
vazhdimisht interpretimin e rregullave nga Biblioteka e Kongresit, apo e
kanë përdorur Doracakun e Katalogimit CONSER. Një numër i prak-
tikave të veçanta, të cilat janë zbatuar në CONSER, tani, veçse janë bërë
rregulla, për shembull, mundësia e korrigjimit të gabimeve në titullin e
përshkruar, si dhe mundësia për t’iu shmangur shprehjeve që e shoqëro-
jnë titullin e ndonjë botimi, të tilla si “mirësevini në”. 

Po ashtu, janë bërë përpjekje të mëdha për përpilimin e disa
ndryshimeve sa i përket informacioneve shtesë, që e përcaktojnë përmba-
jtjen e botimeve serike. Njëra prej ndryshimeve më të mira, të propozuar
nga Komisioni Drejtues, në prill të vitit 2001, ishte që emri i ri për
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me kronologjinë – informacione shtesë, që tregojnë se këto të dhëna janë
mbajtur deri në këtë datë në fushën 500. Për çështje të shfaqjes së tyre në
ekran, për shembull, në katalogët elektronikë, mund të bëhet një kombin-
im i fushës 260, kështu që ajo të mund të duket gati si fusha e shënimeve
500. Mirëpo, për të dhënat që jepen shkurtimisht në ekran, në modulin e
blerjes së sistemeve të integruara bibliotekare, shfaqja e këtyre të dhënave

do të kufizohej në nënfushën $3 të fushës 260, ashtu siç e shohim tani, ose
edhe në fushën 260, në prani të një treguesi të zbrazët, në rast se nuk
ekziston nënfusha $3 e fushës 260.

Një shembull i supozuar i fushës së shumëfishtë 260 për të dhënat
e burimeve të integruara do të dukej si më poshtë:

Ky shembull ka të bëjë me një burim të integruar, i cili nuk botohet më.
Data e fillimit dhe ajo e mbarimit ende mbahen së bashku në nënfushën
$c, por në këtë rast kjo nënfushë është pjesë e informacionit të botuesit më
të fundit, ashtu siç është theksuar në rregullat e reja të katalogimit. Për
shkak se nuk qe e mundur të ndërrohej domethënia e vlerave të treguesit
ndëmjet botimeve serike dhe burimeve të integruara, atëherë ndryshimet
e nënfushës $c u panë si më të përshtatshme. Për të dy llojet e botimeve,
fusha 260, e cila e ka treguesin “3” në pozitën e parë, i përmban informa-
cionet më të reja të botimit. 

ÇËSHTJE QË PRESIN ZGJIDHJE

Këto, që u përmendën më lart, janë ndryshimet më të rëndësishme që
janë bërë në AACR2 dhe në MARC 21. Por, gjithsesi, që nuk kemi folur
për të gjitha. Për disa çështje, që kanë të bëjnë me botimet serike, nuk
është diskutuar ende në hollësi. Për shembull, botimet që dalin në shumë
pjesë dhe që duken si botime serike, por që botohen brenda një kohe të
caktuar, nuk janë të përfshira në kapitullin 12. Pra, kjo do të thotë se
ndryshimet e bëra nuk e kanë prekur këtë kategori të botimeve. Judy
Kuhagen, nga Zyra Mbështetëse për Politikat e Katalogimit në
Bibliotekën e Kongresit, e ka bërë një kontroll të plotë të statusit në
AACR2, të botimeve që dalin në shumë pjesë. Komisioni Drejtues pritet
që ta shqyrtojë këtë punë. Po ashtu, edhe për botimet serike jotekstuale
nuk flitet në mënyrë të drejtpërdrejtë në kapitujt e AACR2-së; përshkrimi

shumë, i përshkruan edhe qëllimet që dëshirohen të arrihen në procesin e
përshkrimit të botimeve serike, proces i cili synonte që të dhënat e
regjistruara duhej ta përshkruanin gjithë veprën – që do të thotë tërë
botimin serik – e jo vetëm numrin e parë ose më të hershëm, të cilin e
kanë në dispozicion bibliotekat. 

Ndryshimi më i madh, në formatin MARC, lidhur me botimet serike ka
të bëjë me futjen në zbatim të fushës së shumëfishtë 260 (botimi, shpërn-
darja etj.). Sipas propozimit 2001-’04, fusha 260 bëhet fushë e përsërit-
shme, rregull kjo, që është miratuar nga  Komisioni për Informacionet
Bibliografike të Lexueshme nga Makina (Committee on Machine-
Readable Bibliographic Information, MARBI) në qershor të vitit 2001.
Sipas praktikës së tanishme të regjistrimit të të dhënave, informacionet
më të reja, sa i përket botuesit, futen dikund brenda fushës së shënimeve
(500). Megjithëse, këto informacione që gjendën në fushën 500 janë
shumë më të vlefshme për personelin, që merret me blerjen e koleksion-
eve sesa informacionet e botuesit, që gjenden në numrin e parë të botim-
it. Përderisa informacionet e para të botuesit nevojiten për të mos ardhur
deri te dublikimi i të dhënave të njëjta, informacionet më të reja nevojiten
për të bërë porosi, kërkesa, si dhe për çështje të tjera që kanë të bëjnë me
shërbimin e blerjes së materialeve. Vlerat e reja të treguesit të parë në
fushën 260 do të shërbejnë për të bërë dallimin e llojeve të ndryshme të
informacioneve të botuesve. Një hapësirë e zbrazët, në pozitën e treguesit
të parë, do të vazhdojë të mbetet si tregues për përcaktimin e të dhënave
të botuesit të mëhershëm; vlera “3” e treguesit të parë do të përdoret për
të përcaktuar të dhënat e botuesit të fundit, dhe vlera “2” do  të përdoret
për të gjithë botuesit e rastit. Përveç kësaj, nënfusha e re “3” në fushën

260 do të përdoret për t’i regjistruar informacionet, lidhur me datën dhe
numrat e botimeve, e cila tash për tash bëhet në format të lirë, tekstual,
brenda fushës së shënimeve “500”. 

Më poshtë e kemi dhënë një shembull të supozuar sa i përket fushës së
shumfishtë 260 të të dhënave të botimeve serike:

Ky shembull ka të bëjë me një botim serik, i cili nuk botohet më. Datat
e fillimit dhe të mbarimit janë futur së bashku në nënfushën $c të fushës
260. Datat, më të fundit, të cilat gjenden në $3s, janë data që kanë të bëjnë
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nevojat e veta. 
Tri grupe janë duke punuar në çështjen e harmonizimit: Komisioni

Drejtues (Joint Steering Committe (për AACR-në)), me Ann Huthwaite,
kryesuese; Grupi Punues i ISBD (S) (ISBD(S) Working Group), me
Ingrid Parent në rolin e kryesueses; dhe Komisioni për Korrigjimin e
Doracakut të ISSN-së (ISSN Manual revision Committee), me Françoise
Pellé nga Qendra e ISSN-së në Paris, në rolin e kryesuesit. 

Standardet Ndërkombëtare të Përshkrimit Bibliografik (për Botimet
Serike) (ISBD(S)), të cilat tash për tash e përbëjnë bazën, ku mbështeten
rregullat e AACR-së, ofrojnë rregulla të katalogimit që janë në përdorim,
në shumë vende, në të cilat është në përdorim edhe AACR-ja. Korrigjimi
i ISBD(S)-së është bërë në baza jo të rregullta, por që tash kanë filluar me
korrigjime rrënjësore, për herë të parë pas kaq shumë vitesh. Korrigjimet
e propozuara, që mund të gjenden në këtë shkrim, duhet të finalizohen
gjatë takimit të IFLA-s, më 2001, në Boston. Po ashtu, edhe procedurat
për katalogimin e ISSN-së janë duke pësuar ndryshime. 

Përfaqësuesit nga këto tri grupe janë takuar në Bibliotekën e Kongresit
në nëntor të vitit 2000, në një “Takim ekspertësh”. Para atij takimi janë
përcaktuar çështjet më thelbësore që do të diskutoheshin. Disa dallime, të
tilla si rregullat që janë në zbatim për “informacionet e tjera të titullit”,
nuk janë marrë si çështje thelbësore, për shkak se nuk kanë ndonjë ndikim
në krijimin e të dhënave të reja për një material. Qëllimi përfundimtar
është që, secili që merret me katalogim, pa marrë parasysh se cilat rregul-
la të katalogimit i ndjek, të marrë vendimin e njëjtë, sa i përket krijimit të
të dhënave të reja për botimet serike. 

Ndoshta, çështja më themelore, e cila u caktua para takimit, kishte të
bënte me atë se çfarë materialesh a burimesh të diskutoheshin. “Burimet
e vazhdueshme”, një shprehje që është pranuar gjerësisht, u mor si fushë
për të cilën do të diskutohej. Versioni i korrigjuar i ISBD(S)-së do të nji-
het me emrin ISBD(CR) (CR=continuing resources), që do të pasqyrojë
fushëveprimin e ri. Emri i plotë do të jetë Standardet Ndërkombëtare të
Përshkrimit Bibliografik (për Botimet Serike, si dhe për Burimet e tjera të
Vazhdueshme) (International Standard Bibliographic Description (Serials
and Other Continuing Resources)). Gjithashtu, burimet e vazhdueshme do
të bëhen edhe fushëveprimi i ISSN-së. Së shpejti ISSN-ja do t’u caktohet,
jo vetëm botimeve serike, por edhe burimeve të vazhdueshme. Por,
ndoshta, jo burimeve të integruara, që kanë një limit të caktuar kohor të
botimit të tyre. Ekspertët, po ashtu, biseduan dhe u pajtuan për përkufiz-

i tyre si monografi mbetet edhe më në zbatim. 
Një rekomandim është bërë, që pjesa e parë e AACR2-së të rikonstruk-

tohet në bazë të fushave të përshkrimit. Kjo qasje mendohej të ishte
mënyra më e përshtatshme për t’i mbuluar botimet serike jotekstuale.
Edhe botimet në shumë pjesë do të gjenin vend në pjesën e parë, të rikon-
struktuar në atë mënyrë. Mirëpo, një rikonstruktim kaq i madh i rregullave
nuk është bërë ende, e mbase edhe nuk do të ishte ide e mirë që të bëhej. 

ARRITJA E HARMONIZIMIT NDËRKOMBËTAR

Arsyja kryesore për harmonizimin e rregullave dhe rëndësinë e këtij
procesi ka të bëjë më Numrin Standard Ndërkombëtar të Botimeve Serike
(ISSN). Numri ISSN është bërë njëri prej mjeteve më të vlefshme për
menaxhimin e koleksioneve të botimeve serike, për shkak të përdorimit të
tij në shërbimin e porositjes dhe të shërbimeve të abonimit, si dhe për
shkak të lidhjeve me disa prej mjeteve elektronike referale që kanë të
bëjnë me fondet bibliotekare. Mirëpo, nëse nuk ekziston një përputhje, një
me një, ndërmjet ISSN-së dhe të dhënave bibliografike, atëherë vlera e
ISSN-së zbehet. Puna në drejtim të krijimit të marrëdhënieve, një me një,
ndërmjet ISSN-së dhe të dhënave bibliografike, është parë si një objektivë
e vlefshme. Kjo, po ashtu, do të mundësonte një shkëmbim më të madh të
të dhënave ndërmjet kataloguesve të ISSN-së dhe atyre të AACR-së. 

Në këtë mënyrë do të kishte shkëmbim më të madh të të dhënave
ndërmjet kataloguesve që e përdorin AACR-në dhe atyre që nuk e për-
dorin këtë sistem, në rast se do të krijohej një harmonizim më i madh i
rregullave që i ndjekin te dy palët. Pa dyshim se vërehet një rritje e intere-
sit për të marrë pjesë në programet për bashkëpunim në fushën e kata-
logimit. CONSER është bërë një program edhe më ndërkombëtar, viteve
të fundit, duke u bërë anëtarë të saj Biblioteka Kombëtare e Wales-it dhe
Universiteti i Shkencës dhe i Teknologjisë i Hong Kongut. Sa më shumë
që të ketë përputhje ndërmjet të dhënave të ndryshme për një titull, aq më
e madhe do të jetë mundësia për shkëmbimin dhe mirëmbajtjen e atyre të
dhënave. Po qe se një bibliotekë ka një personel të vogël të katalogimit (si
në Bibliotekën e Kongresit), ka pak katalogues që i njohin gjuhët e tjera
përveç anglishtes, dhe blen materiale të shumta në gjuhët, që njihen fare
pak, atëherë nevoja për t’u shërbyer me të dhëna bibliografike nga bib-
liotekat e tjera do të jetë më e madhe, e sidomos nga katalogët e bib-
liotekave kombëtare, me qëllim të krijimit të të dhënave bibliografike për
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në daljen e botimit tregojnë, pak a shumë, edhe për ndryshimet e vërteta
në atë botim. Një përjashim tjetër kishte të bënte me rastet kur fjala e tit-
ullit, as nuk heqet e as nuk shtohet, por ndryshon. Përsëri u vendos që kur
fjala e titullit ndryshon, si për shembull, kur të bëhet nga Wilson Review
në Wilson Bulletin, do të thoshte se ka ndodhur një ndryshim i vërtetë
edhe brenda vetë botimit. Në fund, në rregull u morën parasysh vetëm
ndryshimet sa i përket fjalëve të shtuara dhe të hequra, që paraqesin llojin
e botimit. 

Së dyti, ekspertët u pajtuan se ndryshimet që kanë të bëjnë me emrat e
së njëjtës korporatë dhe elementet e hierarkisë së saj, ose edhe lidhjet e
tyre gramatikore me titullin, ishin ndryshime të vogla. Kjo i referohej heq-
jes, shtuarjes, ose rregullimit të ri të emrit të së njëjtës korporatë, ose edhe
zëvendësimit të emrit të asaj korporate me ndonjë formë të emrit, kudo në
titull. Për shembull, një ndryshim nga Bulletin of the U.S. Geological
Survey në Geological Bulletin Survey do të shihej si ndryshim i vogël në
titull. Një ndryshim tjetër nga Geological Survey Bulletin në USGS
Bulletin, po ashtu, do të shihej si ndryshim i vogël. Megjithatë, nëse emri
i korporatës ndryshon tërësisht dhe lë të kuptohet se duhet të krijohet një
emër i ri, në listën e emrave të autorizuar, atëherë ai ndryshim do të shi-
het si ndryshim i madh. 

Së treti, ekspertët u pajtuan se ndryshimet që kanë të bëjnë me heqjen,
shtuarjen, ose me ndryshimet e radhitjes së fjalëve në një listë, kudo në
titull, do të shihen si ndryshime të vogla, me kusht që ato ndryshime të
mos jenë rrënjësore në botim. Kjo nuk i referohet situatës, kur kemi
ndryshim nga Physics and Chemistry Bulletin në Physics Bulletin. Dy
njësi të dhëna në një titull, në atë mënyrë, nuk shihen si listë fjalësh. Një
titull që përmban një sërë emrash qytetesh, vendesh, elementesh kimike,
kafshësh dhe emrash të tjerë, ku emrat ka mundësi të vijnë e shkojnë dhe
të radhiten në mënyra të ndryshme, përbën atë se çfarë synon të përfshijë
kjo rregull. Një shembull i supozuar do të ishte ndryshimi nga Tourning
Boston, Lexington, Concord, Gloucester, and Newburyport në Touring
Boston, Lexington, and Concord, Gloucester and Newburyport, New
Bedford and Cape Cod. Për këtë rregull do të nevojitej një interpretim më
i qartë për të dhënë udhëzime, se kur duhet të zbatohet kjo rregull, e kur
jo. 

Disa prej vendimeve, sa u përket këtyre rregullave për ndryshimin e tit-
ullit, veçse janë zbatuar. Rregullat do të zbatohet në aspektin prospektiv e
jo në atë retrospektiv. Pra, zbatimi në të dhënat ekzistuese nuk është

imin e shprehjeve “botim serik”, “burime të integruara” dhe “burime të
vazhdueshme”. 

Gjithashtu, u pajtuan që rregullat për përshkrimin e titullit janë çelës i
harmonizimit në rast se vjen deri te ndryshimi i tij. Vetëm nëse arrihet
marrëveshja se si të përshkruhet titulli, për herë të parë, e tek pastaj mund
të arrihen marrëveshje të tjera të harmonizimit, nëse titulli i burimit
ndryshon. Rregullat e AACR2-së për përshkrimin e një titulli të plotë dhe
inicialet e tij kanë pasur një përjashtim, sa i përket praktikës së zgjedhjes
së titullit të plotë, si informacion kryesor dhe inicialeve të tij, si pjesë sht-
esë e informacionit. Duke e larguar këtë përjashtim nga AACR2-ja, kjo
çështje është zgjidhur. 

Harmonizimi i rregullave për ndryshimet në titull, çështje kjo shumë e
rëndësishme në agjendën e takimit, ishte një problem mjaft i vështirë për
t’u arritur. Kocepti ishte, që, secili të dinte nëse ndryshimi i një titulli
(nëse ndodhë), është i rëndësishëm apo nuk është i rëndësishëm për t’u
marrë me të. Nëse një ndryshim i titullit kërkon krijimin e të dhënave të
reja për një burim, atëherë duhet që ai ndryshim të jetë mbështetur në
ndonjë arsye të shëndoshë nga botuesi. Po ashtu, edhe punëtorët e tjerë,
përveç kataloguesve (ata të shërbimit të blerjes dhe të kontrollit) duhet të
dinë nëse titulli ka ndryshuar apo jo. Këto rregulla duhet t’i shpjegojnë,
qartë, këto çështje. Çdo rregull e re, e krijuar për ndryshimet në titull,
duhet të jetë e kuptueshme për një numër individësh, gjë që do të ndih-
monte në zvogëlimin e krijimit të të dhënave të reja, pa qenë nevoja; ose
nëse krijohen, kjo të bëhet në shkallë ndërkombëtare në të njëjtën kohë. 

Po ashtu, u vendos që koncepti i ISBD-së për ndryshimet e mëdha dhe
të vogla, sa i përket ndryshimit në titull, të përfshihet në AACR. Tri situ-
ata të ndryshme të paraqitjes së titullit u futën në AACR2, si ndryshime të
vogla në titull. Së pari, ekspertët u pajtuan se heqja a shtimi i fjalëve, kudo
nëpër titull, që e paraqesin llojin e botimit, të tilla si “revistë”, “gazetë”
dhe “seri” janë ndryshime të vogla, por jo edhe fjalët që tregojnë për dal-
jen e botimit, të tilla si “mujore” dhe “vjetore”. Ndryshimi nga C  në C
Magazine do të shikohet si ndryshim i vogël në titull, në të njëjtë mënyrë,
që do të shihet edhe ndryshimi prej Bowling Journal në Bowling. Mirëpo,
ndryshimi nga The Atlantic në Atlantic Monthly (Atlantiku mujor) do të
shikohej si ndryshim i madh në titull. Përjashtimi i fjalëve, që tregojnë se
sa herë del një botim, mund të bënte, që ndonjë ndryshim nga Annual
Report (Raport vjetor) në Quarterly Bulletin (Buletin tremujorësh), të mos
shihej si ndryshim i madh! Po ashtu, u vendos që ndryshimet që ndodhin
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ullin kryesor të një botimi serik dhe për titullin uniform në shumicën e
rasteve – e ndoshta edhe jo – ISST-ja është paraparë të jetë një pikë më
vete e qasjes në materiale, që do të shërbente si element universal, në rast
të ndryshimit të titullit të burimit. Një element i tillë universal do të
mundësonte, në maksimum, përdorimin e ISSN-së në veprimtaritë bib-
liotekare, për shkak se ndihmon në përshtatjen, një me një, ndërmjet
ISSN-së dhe një të dhëne të vetme bibliografike. 

Para se të arrihet ndonjë pajtim për ISST-n duhet të diskutohen një varg
çështjesh të ndryshme. Edhe pse, janë bërë hapa të rëndësishëm drejt har-
monizimit të krijimit të të dhënave për titullin, ende ekzistojnë dallime të
krijimit të një pike të përbashkët të qasjes, për një burim të caktuar.
AACR-ja i përdor emrat e korporatave në formën e tyre zyrtare për info-
macionet shtesë, që gjenden në kllapa, pas titullit kryesor; ISSN-ja dhe
ISBD (CR)-ja i përdor emrat e korporatave ashtu siç paraqiten në vepër.
A do t’u vihet ISST-ja monografive që dalin në seri? A do t’u vihet ISST-
ja burimeve të integruara? A do të mund t’i caktojnë ISST-të, si katalogue-
sit e monografivë, ashtu edhe ata të botimeve serike?

Cila do të ishte procedura për krijimin e ISST-së për një titull në nivel
ndërkombëtar? A do të mund të zgjerohej baza e të dhënave e ISSN-së për
të shërbyer si qendër e listës së titujve të autorizuar të botimeve serike?
Për ta krijuar një standard ndërkombëtar të titujve të botimeve serike, i cili
nuk do të ndryshonte asnjëherë, do të duhej që një katalogues të kishte
qasje, jo vetëm në rrjetin e tij të të dhënave (të tilla si OCLC apo RLIN),
por edhe në bazën e të dhënave ndërkombëtare, e cila do të shërbente si
depo për të gjitha ISST-të. Vetëm duke e krijuar një qendër të të dhënave
do të siguroheshim se një ISST do të ishte me të vërtetë unike. A do të jetë
e mundur që të krijohet një sistem i pranuar automatik i ISST-së, ku kat-
aloguesit do të mund t’i shfrytëzonin modelet e gatshme në faqen e
Internetit të ISST-së? 

Ky skenar, në të gjitha format e paraqitura, kërkon një miratim
ndërkombëtar të procedurave, si dhe një rrjet të përkryer të të dhënave.
Hapi fillestar, e që mund të jetë një proces i gjatë, do të ishte analizimi i
kostos dhe i beneficioneve të mundshme të kësaj çështjeje. A do të ketë
beneficione të mjaftueshme për t’i justifikuar shpenzimet? A do të mund
të zgjidhen dallimet bibliografike, apo, që së paku, nuk do ta pengonin
procesin? A do të jetë sistemi teknikisht i mundshëm? Po qe se paraqiten
mjaft fakte premtuese, atëherë ndoshta do të ishte e udhës të fillonim një
projekt-pilot për këtë nismë. Kjo është një përpjekje e madhe, dhe me sig-

opcioni i duhur, për arsye se kjo praktikë për bibliotekat që i mbajnë të
dhënat e koleksioneve të tyre dhe ato të kontrollit, të ngjitura për të dhë-
nat bibliografike, do të shkaktonte probleme të mëdha. Bibliotekave, iu bë
e njohur, që të mos i zbatojnë këto rregulla pa u botuar AACR2 2002, për
arsye se qëllimi kryesor për procesin e përshkrimit të botimeve serike
ishte harmonizimi. Kështu që, ishte me rëndësi, që zbatimi i këtyre rreg-
ullave u caktua të ndodhte së bashku me zbatimin e tyre në qendrën e
ISSN-së. 

Edhe pse arritja e vendimit për harmonizimin e rregullave të ndryshim-
it të titujve u bë çështja kryesore në “Takimin e ekspertëve”, aty u morën
edhe vendime të tjera. Siç e kemi përmendur edhe më herët, është arritur
marrëveshja për ndryshimet në numërim, që do të kërkonte krijimin e të
dhënave të reja, për një botim të caktuar. Dhe, po ashtu, u arrit një pajtim
për zbatimin, ose jo, të një politike të përbashkët për krijimin e pikave të
qasjes për të dhënat e burimeve të integurara. Përderisa ISBD (CR)-ja dhe
AACR-ja do ta ndjekin politikën e krijimit të pikave të qasjes, duke u
mbështetur në informacionet më të reja të burimit të integruar, ISSN-ja do
të krijojë të dhëna të reja, për secilin ndryshim që ndodh, për të gjitha
burimet e vazhdueshme. Ekziston një shpresë se këto dy praktika, në për-
dorim, nuk do të shkaktojnë ndonjë problem të madh te qendrat e bazave
të të dhënave bibliografike, mirëpo ende duhet të punohet për t’i zgjidhur
disa hollësi specifike të këtyre çështjeve. 

ÇËSHTJE TË PAZGJIDHURA

Disa prej çështjeve të harmonizimit të standardeve mbetën pa u zgjid-
hur. Rregullat për përshkrimin e titujve, të cilët përbëhen prej dy titujve të
përbashkët dhe pjesëve të tjera të titujve, ose titujt e serive dhe nënserive,
mbeten edhe më tej një sfidë e madhe. Për diskutimin e kësaj çështje do
të krijohet një grup i veçantë ekspertësh. 

Transliterimi i titujve, që shkruhen në alfabetet jolatine është një prob-
lem, që duket të mos ketë zgjidhje, për shkak se janë në përdorim disa
skema të ndryshme të transliterimit. Kjo çështje, ndoshta, do të zgjidhej
vetëm nëse do të përdoreshin alfabetet autoktone, pa i transliteruar fare. 

Një çështje tjetër, mjaft e rëndësishme, e cila ka të bëjë me botimet
serike dhe që është diskutuar, gjerë e gjatë, nëpër takimet e viteve të fun-
dit, është “Numri Standard Ndërkombëtar i Titullit të Botimeve Serike”
(International Standard Serial Title (ISST)). I parë, si zëvendësim për tit-
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menjëherë me përpilimin e propozimeve për korrigjimin e rregullave, në
bazë të këshillimeve që u dhanë në punimin e Hirons-it dhe të Graham-it.
Temë, të cilën e diskuton edhe në këtë punim. 

Përveç kësaj, Jean Hirons është themeluesja e Programit Aftësues
për Bashkëpunim në Fushën e Katalogimit për Botimet Serike (Serials
Cataloging Cooperative Training Program), të cilin e krijoi së bashku me
kolegët e saj nga fusha e botimeve serike, me qëllim të ofrimit të kualitetit
në aftësimin e përpunimit të këtyre botimeve. Programi, si dhe modeli i
paraparë, mbi të cilin është mbështetur, ka treguar sukses dhe do të zgjero-
het edhe në fushat e tjera të katalogimit. Hirons ka marrë shpërblimin
Bowker/Ulrich në vitin 1996, për kontributin e dhënë në krijimin e doku-
mentacioneve, për ofrimin e programeve të aftësimit dhe për rolin
udhëheqës në arenën e katalogimit të botimeve serike. Në kohën kur nuk
punon në korrigjimin e kodeve të katalogimit, Jean Hirons merret me pik-
turë dhe piano. 
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uri, që do të merr kohë, por nuk është vetëm një ëndërr. Tashmë, veçse,
është krijuar Grupi Punues i ISST-së, i cili koordinohet nga Françoise
Pellé, drejtori i ISSN-së. Përveç meje, anëtarë të tjerë të Grupit Punues
janë Renate Gömpel nga Deutsche Bibliothek, Ingrid Parent nga
Biblioteka Kombëtare e Kanadasë, Alain Roucolle nga Qendra e ISSN-së
dhe Regina Reynolds nga Qendra e ISSN-së për Shtetet e Bashkuara me
seli në Bibliotekën e Kongresit. 

PËRFUNDIM

Tash për tash, vetëm mund të mendohet se çfarë sfida të reja i presin
kataloguesit e botimeve serike, në një të ardhme të largët, e cila do të
kërkojë kujdes nëse problemet e përshkruara më lartë do të gjejnë zgjid-
hje të suksesshme. Ndoshta, e vetmja gjë për të cilën mund të jemi të sig-
urtë është se nuk mund t’i parashohim sfidat, që do të dalin. 

SHËNIME PËR AUTOREN

Jean Hirons është banore e Massachusetts. Ka lindur në Boston dhe ka
punuar si bibliotekare, për herë të parë, në Universitetin Juglindor të
Massachusetts, i cili tani njihet me emrin Universiteti i Massachusetts, në
Darmout. Ka magjistruar në Shkencat e Bibliotekarisë dhe të
Informacionit në Universitetin e Rhode Island-it dhe më pas është zhven-
dosur në Washingotn, DC., ku ka punuar në Zyrën e Qeverisë për Shtyp,
si specialiste dhe mbikëqyrëse e botimeve serike. Në vitin 1983 kaloi në
Bibliotekën e Kongresit, ku u ngarkua me një punë të dyfishtë për të for-
muar një seksion të përkohshëm të katalogimit, në njërën anë dhe për t’i
ndihmuar koordinatorit të CONSER-it, në anën tjetër. Gjatë asaj periudhe
krijoi udhëzuesin e redaktuar të CONSER-it, si dhe Doracakun e
Katalogimit të CONSER-it. Më 1997 u bë koordinatore e CONSER-it,
pas katër vitesh të shërbimit si ndihmëse kryesore. Kështu, ka qenë e përf-
shirë në të gjitha diskutimet, sa i përket çështjeve madhore të katalogim-
it, nga integrimi i formateve e deri te botimet serike në formë elektronike.
Më 1997 bashkë me Crystal Graham ishin autorë të punimit Çështje lid-
hur me botimet serike (Issues Related to Seriality), që e paraqitën para
Konferencës Ndërkombëtare për Parimet dhe të Ardhmen e AACR-së
(The International Conference on the Principles and Future Direction of
AACR). Komisioni Drejtues për Korrigjimin e AACR-së e ngarkoi, atë,
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HYRJE

Në fillim të viteve ‘90-të, Zyra e Hulumtimit e OCLC-së bëri një projekt
për studimin e përshtatshmërisë dhe të zbatueshmërisë së Rregullave
Anglo-Amerikane të Katalogimit (AACR2) dhe të formatit MARC me
burimet e reja elektronike, të cilat po zhvilloheshin para se Interneti të
bëhej realitet. Një shok i imi më mori pranë një kompjuteri dhe me shen-
jën e miut, që e lëvizte nëpër monitor, më tha: “Ja tek është!” Në atë kohë,
rrjeti përbëhej kryesisht vetëm nga tel-net dhe ftp (lexo: eftipi). Ishte një
kohë, kur në ditët e para të Internetit, OCLC-ja mund të bënte kërkime, pa
ndonjë problem, në secilën faqe të Internetit dhe lidhjet e krijuara në to.
Më kujtohet, ajo kohë, kur kishte pak më shumë se një mijë faqe të
Internetit. E tani, Interneti është zgjeruar dhe ekzistojnë tri mundësi
logjike për t’u ballafaquar me të: zbatimi i AACR2-së, ashtu siç është, për
përshkrimin e atyre burimeve që gjenden në të; t’i shtohen rregulla të tjera
AACR2-së për ta bërë më të përshtatshëm; ose të përdoret diçka tjetër në
vend të AACR2-së. 
Kur jemi këtu, është me rëndësi të përmendim se asnjëra prej standardeve
të metadatave, që vijnë nga bashkësia jobibliotekare nuk e specifikon
mënyrën e përshkrimit të burimeve. Varet nga ne, bashkësia bibliotekare,
që të dalim përpara me udhëzime që do t’i bëjnë metadatat të përdorshme,
domethënëse dhe të rigjenerueshme. Mirëpo, që ne të kuptojmë se ç’po
ndodh me standardet e metadatave jobibliotekare duhet t’i veçojmë rreg-
ullat ndërmjet përmbajtjes dhe përmbajtësorit (bazë, ku ruhen të dhënat
përshkruese) të burimit i cili përshkruhet – një koncept, që, kohët e fun-
dit, është bërë i njohur për bibliotekarët. Në këtë ligjëratë do të flas për
përmbajtësorin - e jo për rregullat ose përmbajtjen. 

PËRSHKRIMI I BURIMEVE

Struktura e përshkrimit të burimeve mund të arrihet në shumë mënyra,
duke përfshirë edhe mënyra alternative, të cilat ndryshojnë nga bota, tejet
e organizuar, e AACR2-së dhe e MARC-ut. Duhet ta kuptojmë problemin
e përshkrimit të burimeve, ashtu siç shihet me sytë e bashkësive të tjera,
të bëjmë pyetje, e pastaj të vendosim se në ç’drejtim të orientohemi. Është
shumë e qartë, që ne, që kemi punuar për një kohë aq të gjatë në për-
shkrimin e burimeve, ta shpjegojmë rrugën, që duhet ndjekur në për-
shkrimin e burimeve, në vend të forcave të jashtme, të cilat nuk e kanë

FORMATI MARC DHE GJUHËT E
TJERA KODUESE

Eric Jul

PËRMBLEDHJE: Shpjegon zhvillimin dhe ndikimin e sistemeve elektron-
ike të përshkrimit të burimeve, duke përfshirë standardet e njohura bibliotekare,
formatin MARC, pastaj edhe Formatin e Ri për Përshkrimin e Burimeve
(Resource Description Format (RDF)), e po ashtu edhe gjuhët e tjera koduese,
që nuk vijnë nga fusha e bibliotekarisë si: XML, HTML, SGML etj. I shpje-
gon dallimet ndërmjet përmbajtjes dhe përmbajtësorit, si dhe llojet e rregullave
për përshkrimin e secilës, veç e veç. Përmbyllet duke bërë një analizë të qartë
të rëndësisë se përse bibliotekat duhet ta shtrijnë veprimtarinë e tyre përtej
bashkësisë së bibliotekave dhe të marrin pjesë në zhvillimin e standardeve të
metadatave. [Kopje të artikullit mund të sigurohen, për një shumë të caktuar,
nga Shërbimi i shpërndarjes së dokumenteve i Shtëpisë Botuese “Haworth”: 1-
800-HAWORTH. Adresa elektronike: <docdelivery@haworthpress.com>
Faqja e Internetit: <http://www.HaworthPress.com> © 2003 nga Haworth
Press, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara.]

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: MARC, XML,
HTML, gjuhët koduese, standardet e metadatave, përmbajtja, përm-
bajtësori, skemat koduese
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shumica e laikëve nuk i dinë. Skedat janë të kuptueshme për ne, për shkak
të strukturës së thjeshtë të tyre, dhe se me to jemi mësuar qe një kohë të
gjatë. 

Çfarë ndodh kur ne t’i fusim rregullat e krijuar në kompjuter? Të dhë-
nat në formatin MARC, fillimisht u krijuan për të kryer disa funksione
të caktuara nga një kompjuter qendror, si dhe për të bërë shtypjen e ske-
dave në letër. Si format i komunikimit paraqet disa kufizime, si dhe i ka
disa veçori e mundësi, të cilat nuk do të ishin të nevojshme në botën e
Internetit. 

Nuk është gabim nëse e përdorim formatin MARC, por duhet t’i kup-
tojmë disa prej qëllimeve që mund të arrihen në mënyra të tjera. Të kup-
tuarit e kësaj na lejon që të bëjmë pyetje dhe na krijon një hapësirë të lirë
intelektuale që të mendojmë se si mund t’i ndryshojmë gjërat për të mirë.
A do të mund të përdornim ndonjë standard tjetër përveç formatit MARC?
Për t’u përgjegjur në këtë pyetje, më lejoni t’ua hedh një vështrim siste-
meve koduese, që nuk bëjnë pjesë në botën tonë (të bibliotekarisë). 

përvojën tonë të punës me burimet e informacionit. Mirëpo, për të qenë të
suksesshëm në këtë rrugë, duhet ta kuptojmë botën e jashtme, që na
rrethon, si dhe bashkësinë jobibliotekare që gjendet brenda saj. 

Në një takim, para ca vjetësh, thashë: “Cili nga të pranishmit e ka iden-
tifikuar, e ka përzgjedhur dhe e ka kataloguar, së paku një burim të
Internetit, duke e shfrytëzuar AACR2-në dhe MARC-un?” Si përgjigje
ndaj kësaj pyetje, dy persona i ngritën duart. Nëse e bëj këtë pyetje, në
këtë institut të metadatave, shpresoj që një mori njerëzish do t’i ngrisin
duart. Të pranishmit këtu e kanë bërë mu këtë punë. Ne, duhet të shohim
nëse ajo praktikë ka funksionuar apo çfarë korrigjime duhet bërë që ajo të
funksionojë? Dhe, ne, veçse e kemi bërë këtë në programet e tilla si
INTERCAT (Internet Cataloging Project- Projekti për Katalogimin e
Internetit) dhe CORC (Cooperative Online Resource Catalog- Katalogu i
Përbashkët i Burimeve të Internetit). 

Organizimi i informacioneve mund të bëhet në disa forma. Forma më e
mirë që pëlqehet në bashkësinë e bibliotekave është krijimi i të dhënave
bibliografike të koduara nëpër fushat e gjuhëve koduese. Të dhënat e
Katalogimit në Publikim (CIP) të Bibliotekës së Kongresit paraqesin një
shembull të mirë të përshkrimit të burimeve që mund t’i gjeni brenda një-
sive të ndryshme bibliotekare (shih tabelën 1). 

Mënyra e përshkrimit të burimeve, e cila duket nëpër programet e kom-
pjuterëve, është krejt ndryshe prej asaj që shihet nga syri i njeriut. Ky për-
shkrim kompjuterik duket, pak a shumë, si teksti i romanit “Uliksi” i
James Joyce-it, dhe përbëhet prej fjalive të gjata e të ndara, me shenja të
pikësimit që quhen “dilimetër”, e që mund të paraqiten edhe në formë të
kësaj shenje “^” (shih tabelën 2). 

Shkalla, se sa janë të kuptueshme fushat e të dhënave në formatin
MARC, shihet në atë se çfarë mund të kuptojë një person tjetër, që nuk
është katalogues, kur i sheh të koduara këto shënime. Për shembull, vetëm
tregojani ato të dhëna një recepcionisti, i cili e bën kontrollin e personave
që largohen nga hoteli dhe do të shihni se sa shpejt ai do të mbarojë së
kontrolluari dokumentet tuaja! Kataloguesit i mbajnë në mend disa rreg-
ulla kur i shohin të dhënat e koduara në MARC. As personi me njohuri
mesatare nuk i njeh këto rregulla, edhe pse është mësuar t’i shohë të dhë-
nat e kataloguara nëpër skeda. Mirëpo, edhe brenda një skede të vetme, ai
nuk mund të dijë gjithçka që fshihet në të. Për shembull, t’i marrim num-
rat arabë dhe romakë, të cilët respektivisht përdoren për t’i radhitur lëndët
dhe pikat shtesë të qasjes. Bibliotekarët i njohin këto ndryshime, mirëpo
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TABELA 1. Katalogimi në Publikim



Tabela 3 paraqet të dhëna të krijuara në SGML, me fusha të for-
matit MARC si pjesë e tyre. 

Po ta shikosh tabelën 3 të bën të mendosh: po qe se formati MARC do të
ishte shpikur në këtë kohë, a do të dukej përsëri sikur formati MARC, i kri-
juar kah fundi i viteve ‘60-të? Ndoshta jo. Kompjuterët kanë ndryshuar
shumë, që prej asaj kohe. Një prej veçorive të gjuhëve koduese është se ato
përdorin tage, të cilat i paraprijnë të dhënave, si dhe i mbyllin ato. Taget,
mund ose nuk mund të jenë domethënëse për gjuhën e njeriut. Ato janë të
planifikuara për kompjuterë, të cilët duhet t’i përpunojnë të dhënat. Kështu
që, ato duhet të jenë domethënëse vetëm për kompjuterët që ta bëjnë të
mundur manipulimin e të dhënave sipas rregullave të caktuara. 

Ta shikojmë një pikë kryesore të qasjes, të përcaktuar nga tagu
100 i formatit MARC. Pse emri personal është i paraqitur në atë formë,
mbiemri para e pastaj emri? Gjuha koduese nuk e parasheh këtë. Pra, nëse
kjo formë është e vlefshme dhe e rëndësishme për përshkrimin e saktë të
burimeve, dhe nëse ne dëshirojmë që të paraqiten në atë mënyrë, sipas
shenjave të caktuara të pikësimit, atëherë kush duhet të vendosë për këtë?
Ne duhet të vendosim. Nëse i shohim që këto rregulla janë thelbësore, ne

GJUHËT KODUESE JOBIBLIOTEKARE

Qëllimi i sistemeve koduese është që t’i përcaktojnë veçoritë organiza-
tive të dokumenteve (fjala “dokumente” është përdorur nga pikëpamja
gjeneruese), të cilat do të mund të përpunoheshin më vonë. Këto sisteme
koduese, - të cilat në këtë rast nuk duhet të shikohen si gjuhë procedurale
koduese - duhet të jenë programe të pavarura. Të njëjtat të dhëna do të duhej
të mund të vendoseshin në sisteme të ndryshme dhe të mund të shfrytëzo-
heshin në një shkallë sa më të gjerë. E njëjta gjë ndodh edhe me formatin
MARC, mirëpo kërkon më shumë punë. Shembuj të njohur të sistemeve
koduese janë SGML (Standardized General Markup Language), që përdoret
për ta kontrolluar formatin e dokumenteve për botim; HTML (HyperText
Markup Language), program i SGML-së i cili përdoret për të kontrolluar se
si të shfaqen informacionet e Internetit në monitor të kompjuterit; dhe XML
(Extensible Markup Language), një lloj i “gjeneratës së re” i SGML-së. 
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TABELA 2. Katalogimi në formatin MARC siç duket në programin
e kompjuterit

TABELA 3. Shembull në formatin SGML-MARC



një grup. Si rrjedhojë erdhi deri te formimi i Konsorciumit të Internetit
(World Wide Web Consortium (W3C)), i cili theksonte se Internetit i
nevojitej një kornizë a strukturë, e cila do t’i kufizonte gjuhët koduese, me
qëllim të arritjes së standardizimit dhe të ndëroperacionalizimit të meta-
datave. Kjo na solli te Korniza e Përshkrimit të Burimeve (Resource
Description Framework (RDF)).

RDF-ja – një strukturë e mbështetur nga Konsorciumi i Internetit
(W3C) – është një grup i konventave, të cilat kanë për synim ta mbësht-
esin ndëroperacionalizimin ndërmjet zbatimit dhe shkëmbimit të meta-
datave. RDF-ja është krijuar në standardin XML në një formë të atillë, që
mund të deshifrohet si nga makina ashtu edhe nga qeniet njerëzore. 

TABELA 4. Iniciativa për kodimin e tekstit

Përmbajtja, në secilën prej përshkrimeve të koduara të burimeve, mund
të përcaktohet nga  bashkësia themeluese ose edhe nga ndonjë prej palëve
pjesëmarrëse në këtë veprimtari. RDF-në e përbëjnë dy pjesë: modeli dhe
sintaksa. 

Modeli (shih tabelën 5) është një mënyrë e të menduarit, e cila ëshë e
dobishme për qeniet njerëzore, edhe pse kompjuterët nuk merren me këtë
nivel. Përbëhet prej tri portave: në formë ovale, të shigjetës dhe katrore.
Burimi paraqitet përmes formës ovale, vlera paraqitet me katrorin dhe

duhet ta ngrejmë zërin, po qe se dëshirojmë që njerëzit, që nuk i përkasin
botës së bibliotekarisë, po ashtu t’i përdorin këto rregulla. 

Vendndodhja e elementeve përshkruese të një burimi, për një dokument
të caktuar, mund të gjendet në disa vende të ndryshme. Informacioni
mund të jetë jashtë vetë njësisë. Për shembull, të dhënat bibliografike në
katalogun në Internet, në Përshkrimin e Koduar për Arkiva (Encoded
Archival Description (EAD)), ose në Sistemin e Vendndodhjes së
Informacioneve Qeveritare (Govenment Information Location System
(GLIS)). Ato mund të jenë edhe brenda vetë burimit. Për shembull, siç
është Iniciativa për Kodimin e Tekstit (Text Encoded Initative, TEI), a
gjuha HTML për faqet e Internetit. Ose, mund të jetë kombinim i të
dyjave, brenda dhe jashtë burimit, për shembull kombinimi i informacion-
eve koduese në fillim të faqeve të Internetit dhe të elementeve që i kërko-
jnë makinat kërkuese të Internetit. Ekzistojnë, si përparësi ashtu edhe
mangësi, me rastin e vendosjes së të dhënave të përshkruara të burimeve
në secilën prej këtyre vendndodhjeve, do të thotë si jashtë njësisë së për-
shkruar ashtu edhe brenda saj. Për shembull, Katalogimi në Publikim, i
cili gjendet në anën e pasme të faqes titullare të një libri na ndihmon që ai
libër të katalogohet më me shpejtësi në shërbimin e katalogimit. Mirëpo,
me ta kataloguar dhe me ta vendosur atë libër në raft, shfrytëzimi i tij pas-
taj është shumë i rrallë. 

TEI bëri një hap të madh kur u vendos që një pjesë e informacioneve,
në fillim të çdo faqeje të Internetit, do të duhej të ishte pjesë e
detyrueshme për përshkrim (ngjashëm me citimet bibliografike që e përf-
shijnë autorin, titullin etj.). Mua më duken këto, mu sikur informacionet
bibliografike. A janë këto fusha të formatit MARC? Jo. Por, megjithatë,
ato paraqesin informacione bibliografike (Shih tabelën 4). 

KORNIZA E PËRSHKRIMIT TË BURIMEVE

Përshkrimi i burimeve në Internet ishte pothuaj në një gjendje jashtë
kontrolli, me përjashtim të katalogëve të bibliotekave, që kishin në shfry-
tëzim AACR2-në dhe formatin MARC, e që janë sisteme tepër të kontrol-
luara. Mungesa e kontrollit i ka që të dyja gjërat, si suksesin ashtu edhe
rrezikun, ku rreziku kryesor është ekzistenca e modeleve të ndryshme të
përshkrimit të burimeve, e që do të thotë se të mirat që do t’i sillte stan-
dardizimi mund të shuhen. Ajo se çfarë ekziston brenda një standardi të
gjuhës koduese, është përcaktuar nga një bashkësi individuale, e jo nga
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lloji i veçorive paraqitet me një shigjetë, që niset prej burimit kah vlera.
Një burim është secila njësi që dëshirojmë ta përshkruajmë – ju mund të
mendoni për këtë lloj modeli kur klikoni në një URL (adresë të një faqe-
je të Internetit) dhe arrini te burimi. Një burim e ka një ose më shumë lloje
të veçorive, dhe se secili lloj e ka një vlerë. Një lloj i veçorisë është sikur
një atribut a karakteristikë. Tani, ky model mund të merret si një formë e
pastër teorike dhe mund të përdoret në praktikë. Tabela 6 e përdor, sa për
ilustrim, një shembull të një emri në gjuhën angleze.

Vëreni se njerëzit që i ndjekin rregullat e RDF-së nuk do të thotë se e
ndjekin formën standarde të bibliotekave. Kataloguesit punojnë në bazë të
një morie rregullash, të cilat shpjegojnë se si të veprohet, në mënyrë sa më
efikase, me emrat personal dhe të korporatave, që do të thotë, rregullat që
kanë të bëjnë me listat e emrave të autorizuar. Ne duhet ta vlerësojmë
veten, ashtu si duhet, si dhe t’i ndihmojmë bashkësitë e tjera që t’i për-
dorin listat e autorizuara të emrave. Një çështje me shumë rëndësi në këtë
pikë është se “kush duhet t’i krijojë llojet e veçorive, format e informa-
cioneve që shërbejnë për qasje, e kështu më radhë? Përgjigjja është:
“Kushdo që e krijon një standard të metadatave”. Siç u tha, nëse dëshiro-
jmë që metadatat të formulohen në pajtim me rregullat dhe standardet e
bibliotekave, varet nga ne, nëse e shtyjmë këtë proces përpara ose jo. 
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TABELA 5. Model i thjeshtë i RDF-së 

TABELA 6. Shembull i modelit të RDF-së i cili i përdor
Metadatat Dublin Core

FIGURA 7. Sintaksa RDF



titulli – është përcaktuar për çdo shembull, veç e veç. Tani, hapësirat e emrit e
RDF-së dhe e XML-it mund të bashkohen në një (shih tabelën 9). 

Tabela 9. Kombinimi i hapësirës së emrit të RDF-së dhe XML-it

Tani, të kthehemi te modeli. Siç e kemi përmendur më lartë, kom-
pjuterët nuk merren me këto lloje pamjesh, pasi që ky model grafik duhet
të shndërrohet në diçka që kompjuteri e njeh dhe mund të kryej disa funk-
sione programatike. Modeli duhet të shndërrohet në sintaksë.

Informacioni në tabelën 7 mund të përpunohet nga një kompjuter, nëse i
jepen udhëzimet e duhura. Kjo është në gjuhën XML (lexo: eks em ell), e cila
i njeh të gjitha shenjat, që bëjnë pjesë në sistemin Unicode (lexo: unikodë),
prandaj informacioni mund të shkrihet, së bashku me vetë burimin. Për ta
bërë këtë, ne nuk duhet të bëhemi programues të RDF-së a të XML-it. Duhet
të dimë vetëm sa për t’i kuptuar këto rrethana. Unë po i jap këta shembuj,
vetëm sa për të treguar se si funksionon kjo çështje. 

Ne, nuk do të bënim, asnjëherë, një kodim të këtillë me dorë, mu sikur
që nuk i krijojmë të dhënat me dorë në formatin MARC. 

Për qëllimin e këtij diskutimi, le ta harrojmë, për pak, problemin e ndryshim-
it të URL-së dhe të përqendrohemi në të kuptuarit e idesë së standardit RDF.
Kush i krijon këto tage të emrave? Në të njëjtën kohë, sa është e dëshirueshme
aq është edhe e padëshirueshme, kur kuptojmë se çdonjëri mund t’i krijojë këto.
Është e dëshirueshme për shkak se askush nuk duhet që t’i zbatojë, në mënyrë
unike, taget e krijuara nga dikush tjetër, dhe se, secili mund t’i zhvillojë taget
sipas nevojës së përshkrimit të një burimi. Ana e padëshirueshme e kësaj qën-
dron në atë se taget nuk janë unike, atëherë si mund që dikush tjetër ta kuptojë
domethënien e tageve? Kjo na shpie te hapësira e emrit të XML (XML name-
space). Hapësira e emrit është një sistem i referencave, i ngjashëm me
udhëzimet, të cilat shënohen me “shih referencën”. Qëllimi i saj është të siguro-
het një unitet ndërmjet elementeve të metadatave. Një shënim, në hapësirën e
emrit, duket mu sikur shembulli në tabelën 8. Përmes URL-së, hapësira e emrit
e drejton informacionin dikund jashtë të dhënave në metadata dhe jep disa
sqarime për standardin ose standardet e përdorura (zakonisht jepet më shumë se
një hapësirë emri, brenda një të dhëne të informacionit). Kështu, kjo mundësi e
liron paraqitjen e RDF-së dhe XML-it nga barra e bartjes së të gjitha informa-
cioneve (vetëm merreni me mend, se si të dhënat standarde të katalogut do të
dukeshin po qe se një e dhënë e krijuar, e një burimi, t’i bartë të gjitha rregullat
e AACR2-së dhe të konventave të tageve për formatin MARC!) dhe, po ashtu,
ndihmon në heqjen e gabimeve gjatë përshkrimit. 

Kombinimi i hapësirës së emrit të XML-it (XML namescape) me
URL-në krijon një hapësirë unike të emrit. Për shembull, çfarë do të ndodhte
po qe se do të kishim një element për titullin e burimit në secilin prej të dy
hapësirave të ndryshme të emrit? Çfarë do të mund të thonim për konfliktet në
përcaktimin dhe përdorshmërinë e tyre? Përgjigjja është që ta shikojmë secilën
prej hapësirave të emrit dhe të gjejmë se si një element i caktuar – në këtë rast
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TABELA 8. Paraqitja e hapësirës së emrit 

TABELA 9. Kombinimi i hapësirës së emrit të RDF-së dhe XML-së



Si do t’i krijojnë përdoruesit metadatat? - Me anë të mjeteve kor-
rigjuese, si në mënyrë automatike ashtu edhe mekanike. 

Si do të ruhen metadatat? - Mund të ruhen brenda vetë burimit, në baza
të të dhënave ose në formë indeksi, si dhe në kombinim të të dyjave. Po
qe se shkrihet në vetë burimin, ato mund të ruhen në formatin HTML,
XML, RDF, ose edhe në ndonjë format tjetër. Nëse ruhet nëpër baza të të
dhënave dhe indekse që mund të kërkohen pastaj, ato do të ruhen me ndih-
mën e programeve të veçanta kompjuterike, të tilla si: Oracle, Verity,
AltaVista, Excite, OCLC SiteSearch, MS IIS, etj. Për këtë qëllim, duhet
pasur programe të shfaqjes së informacioneve në ekran, të cilët do t’i
kombinonin të hyrat me të dhënat e ruajtura, në baza të ndryshme të të
dhënave. Një mundësi tjetër është që të kihet një program i shfaqjes së
informacioneve në ekran të kompjuterit, i cili i transformon informacionet
e hyra në informacione, që do të dalin në formë të tageve, e që pastaj do
të mund të kopjohej në vetë burimin. Edhe një mundësi tjetër është që pro-
cesi të fillojë me taget e të dhënave hyrëse, të cilat pastaj përpunohen nga
grumbulluesit e informacioneve. Programi i shfaqjes së informacioneve
pastaj do t’i shndërronte të hyrat në indekse të bazave të të dhënave. 

PËRFUNDIM

Tani është koha që të flasë për çështje më konkrete. Gjëja më thelbë-
sore, e cila iu nevojitet njerëzve, pas ajrit, ujit, ushqimit dhe vendstrehim-
it, është informacioni. Duke u mbështetur në përvojën e gjatë të sigurim-
it të qasjes në informacione, në mënyrë të kontrolluar, ne jemi të parët që
ua ofrojmë njerëzve atë që më së shumti iu nevojitet. Por, pritni! Mund të
bëhet më mirë. Ku mund t’i gjeni bibliotekat? Kudo nëpër botë.
Përmbajtësori ynë përdoret më së shumti (MARC21), pastaj rregullat më
të përhapura (AACR2), skemat e klasifikimit (Klasifikimi i Dewey-it dhe
i Bibliotekës së Kongresit), dhe të tjera. Një pyetje shumë me rëndësi, që
mund të shtrohet është: “Pse ekziston një ndarje kaq e madhe ndërmjet
asaj se çfarë bëjnë bibliotekat dhe asaj se çfarë po ndodh me krijimin e
qasjes së informacioneve jashtë botës bibliotekare”? Dikund, gjatë rrugës
ka ndodhur një ndarje. Duhet të bëhen investime në këtë drejtim për t’i
sjellë këto dy botë më afër njërat tjetrës. Ku qëndron problemi?
Bibliotekarët duhet të ngrenë zërin dhe të ndikojnë në proceset e sigurim-
it të qasjes në informacione, në të mirë të përdoruesve dhe të vetë bib-
liotekave. 

Disa hapësira të ndryshme të emrave do të nevojiteshin për një të dhënë
standarde bibliografike të bibliotekave, ose për një përshkrim të një buri-
mi, për të cilin përdoren rregullat bibliotekare të përshkrimit. (Ju lutem,
vëreni se fjala “bib” në tabelën 9 është një hapësirë e imagjinuar e emrit,
të cilën e kam krijuar vetë – mos hyni në atë adresë për arsye se nuk do të
gjeni ndonjë gjë!) Kjo paraqet një prej beneficioneve të hapësirës së emrit
të RDF-së dhe XML-it në krahasim me formatin MARC (me kusht që
hapësira e emrit të mos jetë e krijuar në formatin “MARC”), e që do të
thotë se fushat mund t’i shtohen hapësirës së emrave pa paraqitur kurrfarë
problemi. Ne e dimë se, sa kohë na merr të bëjmë ndryshime në AACR2
(zakonisht me vite) ose edhe në formatin MARC (për shembull, mendoni
për procesin, që ka zgjatur me vite të tëra, për ta përcaktuar fushën 856, e
cila u vendos nga MARBI). Në RDF, ndryshimet mund të bëhen brenda
pak sekondash. 

Një tjetër beneficion i RDF-së është se na mundëson t’i shtojmë të
njëjtit regjistër të të dhënave të metadatave, nga burime të shumta, pa
shkaktuar ndonjë problem, ku prapëseprapë mund të identifikohet se nga
kanë ardhur ato të dhëna në secilën fushë dhe në secilin burim, veç e veç.
Çdo element përbërës, i cili nuk gjendet në standardet e të dhënave bibli-
ografike, për shembull, statistikat mund t’i shtohen regjistrit të meta-
datave pa shkaktuar asnjë problem. 

Kush e udhëheq RDF-në? Këtë nuk e bën bota bibliotekare, por
Konsorciumi i Internetit (W3C), i cili, për fat të mirë, e ka një vesh të
kthyer kah bota e bibliotekarisë. Kur do të mundësohet shfrytëzimi i të
gjitha atyre të dhënave, që kataloguesit me aftësitë e tyre i kanë krijuar për
vite të tëra? Çfarë mund të themi për fushat, që e përcaktojnë mënyrën e
çasjes, pastaj për kontrollin e listave të autorizuara (si për lëndë ashtu
edhe për emra personalë dhe të korportave), për sistemin e klasifikimit,
etj., pra për të gjitha ato gjëra me vlerë që i bëjnë kataloguesit?       

PYETJE TË NDRYSHME LIDHUR ME METADATAT
DHE PËRGJIGJET E TYRE

Kush do t’i krijojë metadatat? - Personat që do ta bënin këtë punë, do
të ishin bibliotekarët, specialistët e metadatave, specialistët që e njohin
këtë lëmi dhe krijuesit e burimeve. 

Kur do të krijohen metadatat? - Mund të krijohen me t’u krijuar një
burim, ose edhe në çfarëdo kohe pas krijimit të burimit. 
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ISSN: 
NUMËR I THJESHTË, ZGJIDHJE E PËRKRYER

Regina Romano Reynolds

PËRMBLEDHJE. Ofron një vështrim të përgjithshëm të ISSN-së (Numri
Standard Ndërkombëtar për Botimet Serike) në raport me kodet në përdorim të
katalogimit, si dhe në raport me standardet në zhvillim të metadatave. Tregon
për zhvillimin e ISSN-së, si numër identifikues për botimet serike; përpjekjet
për harmonizimin me AACR2-n; funksionet identifikuese në epokën elektron-
ike; si dhe flet për ISSN-në, si zgjidhje e problemeve të tanishme në identi-
fikimin e botimeve serike dhe të burimeve të vazhdueshme. Pastaj, flet për kon-
trollin e materialeve që pritet të hyjnë në bibliotekë, e po ashtu, edhe si mënyrë
e marrjes së informacioneve të metadatave për burimet elektronike. Programi
Kombëtar për Informacionet e Botimeve Serike (National Serials Data
Program) funksionon si qendër zyrtare e ISSN-së në Shtetet e Bashkuara. Si e
tillë, është e lidhur ngusht me botuesit për caktimin e 5 000 deri në 6 000 num-
rave të ISSN-së në vit, për revistat amerikane. ISSN-ja e ka mundësinë e iden-
tifikimit dhe të sigurimit të qasjes për botimet serike. Dhe, në një të ardhme të
afërt, këtë mundësi do ta ketë edhe për shumicën e burimeve të vazhdueshme. 

Fjalët e përdorura më së shpeshti në këtë punim: ISSN, Numri
Standard Ndërkombëtar për Botimet Serike, Programi Kombëtar për
Informacionet e Botimeve Serike, Qendra e ISSN-së në Shtetet e
Bashkuara, harmonizimi ndërkombëtar, AACR2  

SHËNIME PËR AUTORIN

Erik Jul ka një përvojë prej 16 vjetësh në OCLC dhe ka qenë ish-drej-
tor ekzekutiv i Institutit të OCLC-së, seksion joprofitabil i OCLC-së, i cili
ka pasur një mision global për të promovuar zhvillimin e bibliotekave
përmes shkëmbimit të arsimit dhe të njohurive ndërmjet vete. Përveç
punës në Institutin e OCLC-së ka punuar në pozita të ndryshme në
Seksionin e shërbimeve të OCLC-së dhe në Zyrën për Hulumtime të kësaj
organizate. Ka qenë përgjegjës për hulumtimet dhe analizat e tregut, për
zhvillimin e produkteve dhe marketingut, për këshillime në fushën e bib-
liotekarisë, për zhvillimin dhe menaxhimin e granteve, si dhe për hulum-
time të tjera. 

Kur ka filluar punën në Zyrën për Hulumtime të OCLC-së, më 1991,
Erik Jul ka udhëhequr dy projekte të financuara nga Departamenti për
Arsim i SHBA-ve për të hulumtuar ndikimin që mund të ketë Interneti në
standardet dhe praktikat e bibliotekave tradicionale. Rezultatet e këtyre dy
hulumtimeve kontribuan në zhvillimin e fushës 986 në formatin MARC,
për “Qasjen dhe vendndodhjen e burimeve elektronike”, si dhe në kri-
jimin e një udhëzuesi për katalogimin e burimeve elektronike. Z.Jul ka
dhënë kontribut edhe në formimin e standardeve të tjera, përfshirë këtu
URL-në, Elementet e Metadatave të Dublin Core dhe RDF-në. 

Ka shërbyer në një numër komisionesh profesionale, si dhe në borde të
ndryshme të lekturimit, duke përfshirë edhe punën redaktuese në revistat
Journal of Internet Cataloging (Revista për Katalogimin e Internetit),
Information Technology and Libraries (Teknologjia e Informacionit dhe
Bibliotekat), LIBRES dhe Research and Education Networking (Rrjeti i
Hulumtimeve dhe i Arsimimit).

Magjistraturën e ka marrë në fushën e biznesit në Universitetin
Franklin, në drejtimin e menaxhimit të njohurive dhe në udhëheqje të
organizuar. Ka mbrojtur një titull magjistrature në shkencat shoqërore në
Universitetin Shtetëror në Ohio, si dhe ka diplomuar “summa cum laude”
në Hope College. Pastaj, ka vazhduar studimet në Phi Beta Kappa. Ka
marrë shpërblimin e “OCLC President’s Award”, shpërblimin për hulum-
time në Internet “Meckler Internet Award for Internet Research”, si dhe dy
herë ka marrë shpërblim për merita nga shoqëria për komunikim teknik.   
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botohen në formate të ndryshme fizike, ku secila duhet të dallohet prej
njëra tjetrës. Në të njëjtën kohë, edhe titujt po bëhen gjithnjë e më të
vështirë për t’u deshifruar, duke krijuar, në këtë mënyrë, probleme serioze
për kataloguesit e botimeve serike. Kur botuesit e botojnë në Internet
materialin që ka dalë më herët, vetëm në formë të shtypur, shpeshherë e
bën burimin, në format elektronik, më të vështirë për t’ia gjetur titullin, si
dhe informatat e tjera identifikuese, për arsye të përdorimit të
teknologjisë, të grafikave dhe llogove të ndryshme në vetë burimin.
Rregullat e katalogimit nuk e përcaktojnë si duhet mënyrën se si ta iden-
tifikojmë titullin e një faqeje të Internetit a të bazave të tjera të të dhënave,
që mund të gjenden në Internet. Mirëpo, burimi do të ketë identifikues të
qartë, nëse në faqen kryesore të burimit ekziston një ISSN. Në disa sis-
teme kompjuterike, metadatat që kanë të bëjnë me një burim të caktuar,
përfshirë këtu edhe titullin, mund të kërkohen dhe të gjenden përmes
numrit të ISSN-së. 

Një faktor tjetër, i cili ka bërë që ISSN-ja të zhvillohet, është dalja në
skenë e tregtisë përmes Internetit. Botuesit e kuptuan se burimet e tyre
mund të sillnin të ardhura të mira. Ata janë duke krijuar metoda për pake-
timin dhe organizimin e informacioneve, të cilat i zotërojnë, e pastaj t’i
shesin. Njëra prej metodave, e cila u mundëson botuesve t’i mbledhin të
ardhurat e tyre, në mënyrë automatike, është të kenë një sistem identi-
fikues, i cili e regjistron se sa herë e kërkon dikush një artikull të caktuar,
apo sa herë një përdorues ka qasje në atë artikull përmes abstrakteve të atij
artikulli. ISSN-ja dhe/ose Identifikuesi i Objektit Digjital (Digital Object
Identifier (DOI)) janë identifikuesit më të mundshëm për ta kryer këtë
funksion. 

Po ashtu, ISSN-ja mund të luajë rol në identifikimin e skemave për
kontrollin e të drejtës së menaxhimit dhe të të ardhurave të tjera, që kanë
të bëjnë me të drejtat e ndryshme autoriale etj. Si mund ta përcaktojë
dikush se kush/çfarë të drejtash gëzon për një botim të caktuar?
Aktualisht, është marrë parasysh një qasje: një person (ose botues, a orga-
nizatë) mund të ketë të drejtë, mbi një fotografi, përderisa një autor tjetër
i mban të drejtat e tekstit, që e përshkruajnë po atë fotografi. Krijimi i lid-
hjeve të burimeve përmes ISSN-së, me sisteme të ndryshme, të tilla si kat-
alogët e bibliotekave, me bazat e të dhënave të botuesve, si dhe me infor-
macionet abstrakte të artikullit, paraqet një aspekt të mundshëm të një
përdorimi të ri të ISSN-së. 

PAK FJALË PËR HISTORIKUN

ISSN-ja është shkurtesë e Numrit Standard Ndërkombëtarë për
Botimet Serike (International Standard Serial Number). Në krahasim me
numrat që kanë një domethënie të qenësishme, të tillë si numrat e sigurim-
it social, në të cilët numrat e parë e paraqesin shtetin ku janë lëshuar,
numri i ISSN-së nuk ka ndonjë domethënie. Kështu që, kuptohet si një
numër i thjeshtë, për shkak se nuk fshihet kurrfarë intelekti brenda tij.
ISSN-ja është zhvilluar në fillim të viteve ‘70-të, gjatë një periudhe, kur
revistat shkencore dhe teknologjike po përhapeshin me një shpejtësi të
paparë deri atëherë. Ishte e nevojshme që ato të identifikoheshin me një
numër, i cili do të ndihmonte në identifikimin e të dhënave, si dhe në gjet-
jen e tyre, në bazat e të dhënave, të cilat kanë sasi të mëdha të botimeve
serike. ISSN-ja doli në skenë mu për shkak të këtyre nevojave. 

Shtatë shifrat e para të ISSN-së janë numra të radhitur në mënyrë të
rëndomtë. Numri i tetë është numër i kontrollit, i cili kujdeset për të mos
bërë gabime gjatë shkrimit të ISSN-së. Ai është organizuar, në atë
mënyrë, që të mundësojë kalkulimin e shtatë shifrave të para, e që rezul-
ton pastaj në një numër tepricë. Numri tepricë bëhet numri i tetë i ISSN-
së. Po qe se numri tepricë është “10”, atëherë përdoret shkronja e madhe
X, si shifër e tetë. Sistemet e tilla si OCLC-ja e bëjnë kalkulimin e shtatë
shifrave të para. Po qe se shifra e tetë është jo e saktë, për shkak të gabim-
it në shkrimin e shtatë shifrave të para, OCLC-ja nuk do ta pranojë num-
rin e ISSN-së në nënfushën $a të fushën 022 (që përdoret për ISSN-të e
sakta), por do ta regjistrojë atë në nënfushën $y të fushës 022 (e cila  për-
doret për ISSN-të jo të sakta ose me gabime). 

Numrat e ISSN-së, aktualisht, lëshohen prej afro 72 qendrave, që bëjnë
pjesë në rrjetin e ISSN-së, me seli në Paris. Shumica e qendrave gjenden
nëpër biblioteka kombëtare në mbarë botën. Disa prej tyre e kanë selinë e
tyre në qendra të ndryshme shkencore a teknike. Rrjeti i ISSN-së ka kri-
juar një bazë të të dhënave të quajtur ISSN në Internet (ISSN Online), e
cila përmban metadata të botimeve të regjistruara. Sipas statistikave të
gushtit të vitit 2001, kjo bazë e të dhënave numëronte, përafërsisht, një
milion të dhëna. 

Viteve të fundit janë përhapur, me të madhe, burimet elektronike, duke
krijuar një ambient të ri, i cili e bën edhe më të ngutshme nevojën e num-
rit të ISSN-së, si një mjet identifikues. Burimet e informacionit tashmë
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në të ardhmen mund të kihet parasysh edhe zhvillimi i këtij numri, për të
shërbyer si identifikues edhe në nivelin intelektual të veprës, që do të ishte
në përputhje me të gjitha paraqitjet fizike të po së njëjtës vepër. 

ISSN DHE AACR2

Para harmonizimit, të dhënat e ISSN-së mbështeteshin në përshkrimin
e numrit të fundit të botimit. Ndërkaq, pas harmonizimit, përshkrimi
mbështetej në numrin më të hershëm të botuar. Po ashtu, rregullat për titu-
jt e ndryshuar janë harmonizuar, me qëllim që të zvogëlohet, sa më
shumë, krijimi i të dhënave të reja për të njëjtën njësi, e veçanërisht për
ato njësi që kanë ndryshim të vogël në titull. 

Gjithashtu, është arritur edhe harmonizimi i rregullave sa i përket
ndryshimit të titullit kryesor. Karakteristika në përdorim hapësirë-vizë-
hapësirë ndërmjet termit të përgjithshëm dhe informacionit shtesë, tanimë
ka ndryshuar dhe vendoset brenda kllapave. Sipas rregullave të reja, titul-
li plotësues i botimeve serike i ngjan më shumë titullit të përbashkët.
Zhvillimi i një Titulli Standard Ndërkombëtar i Botimeve Serike
(International Standard Serial Title (ISST)) po diskutohet dhe mund të
zbatohet si zëvendësim i titullit plotësues dhe i titullit të përbashkët. 

Sipas rregullave të korrigjuara, titulli plotësues (i cili u vihet botimeve
serike, të cilat e kanë numrin e ISSN-së) përbëhet prej titullit plotësues dhe
informacioneve shtesë, brenda kllapave. Është arritur, në një shkallë mjaft
të madhe, edhe harmonizimi i rregullave për titullin kryesor për të tri stan-
dardet e përmendura, që është edhe një prej qëllimeve më të rëndësishme. 

IDENTIFIKUESIT E INFORMACIONIT NË
EPOKËN ELEKTRONIKE 

Identifikuesit janë bërë popullor në epokën elektronike. Rrjetit të ISSN-
së iu kanë bashkangjitur disa organizata, të cilat kanë qenë të interesuara në
sistemet identifikuese. ISSN-ja është një sistem i formuar mirë dhe
fushëveprimi i saj është duke u zgjeruar për të futur, në gjirin e saj, edhe
burimet e vazhdueshme, por nuk do të thotë së është identifikuesi i vetëm.
Numrat e tjerë që meritojnë vëmendjen tonë janë: Identifikuesi i Njësisë së
Botimit Serik dhe ai Plotësues (Serial Item and Contribution identifier
(SICI)), Identifikuesi i Objektit Digjital (Digital Object identifier (DOI))
dhe Emri Universal i Burimit (Universal Resource Name (URN)).

ISSN NË SHEKULLIN XXI

Në vitin 1999, rrjeti i ISSN-së e mbajti një takim të përbashkët të drej-
torëve dhe të Bordit udhëheqës të ISSN-së në Bibliotekën Kombëtare të
Francës, në Paris, për të diskutuar për gjendjen në të cilën ndodhet ISSN-
ja, si dhe për t’i shikuar mundësitë e shpikjes së sërishme të numrit të
ISSN-së, që t’i përshtatet shekullit XXI. Gjatë këtij takimi, doli se ishte i
nevojshëm harmonizimi ndërmjet ISSN-së, AACR2-së dhe Standardeve
Ndërkombëtare për Përshkrimin Bibliografik të Botimeve Serike
(ISBD(S)). Të dhënat e ISSN-së mund të shërbejnë si bazë e metadatave
përmes së cilës pastaj bibliotekat mund t’i ndërtojnë të dhënat për nevojat
e veta. Në disa vende, të dhënat e ISSN-së u ofrohen të dhënave bibli-
ografike kombëtare, madje edhe mund të jenë krejtësisht të ngjashme.
Kështu që, përputhja e të dhënave të krijuara, sipas rregullave të
ndryshme si të AACR2-së, të ISBD(S)-së dhe të ISSN-së, paraqet një
interes ndërkombëtar të shkëmbimit të të dhënave, si dhe për gjetjen e
metadatave për burimet e Internetit, pa marrë parasysh se ku krijohen. 

Rrjeti i ISSN-së vendosi ta pranonte dhe ta mbështeste modelin e
botimeve serike, të propozuar së pari nga Hirons dhe Graham, e më vonë
të korrigjuar përmes diskutimeve të ndryshme të grupeve punuese, të kri-
juara enkas për këtë qëllim.1 Rrjeti i ISSN-së i pranoi definicionet e
shprehjeve: “burime të vazhduara”, “burime të integruara” dhe “botime
serike”. Ai e pranoi nocionin, që në të ardhmen e afërt, ISSN-ja do të
mund t’u caktohet, jo vetëm botimeve serike, të dala në çfarëdo mediumi,
por edhe bazave të ndryshme të të dhënave dhe faqeve të Internetit. 

Një vendim i vështirë u mor, para pak vitesh, nëse ISSN-ja duhej ta
identifikonte një vepër apo paraqitjen e saj fizike (d.m.th. manifestimin e
asaj vepre). Secila prej këtyre dy mundësive u mbështet mbi arsye të shën-
dosha. ISSN-ja do të ishte një identifikues i mirë për grumbullimin e të
gjitha paraqitjeve fizike të po së njëjtës vepër, të tilla si të versioneve të
shtypura, atyre në Internet, a në CD-ROM. Megjithatë, doli se ishte më e
rëndësishme që ISSN-ja të merrej me nivelin e paraqitjes fizike, të një
vepre, për shkak se ajo shfrytëzohet në një shkallë të madhe nga botuesit
për çështje të abonimit, dhe nga bibliotekat për çështje të porosisë, si dhe
për ta pasur një material nën kontroll nëse ka arritur ose jo në bibliotekë.
Kështu që, ISSN-ja u bë numër identifikues i paraqitjes fizike të një vepre.
Paraqitjet e shumfishta fizike, të një vepre, mund të bashkohen përmes
krijimit të lidhjeve të ISSN-ve në fushën 776 të formatit MARC. Ndërsa,
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Identifikuesi i Njësisë së Botimit Serik dhe ai Plotësues (SICI)

SICI e ka origjinën nga materialet e shtypura. Fushëveprimi i tij i mbu-
lon botimet serike. Pjesa e parë e SICI-t është ISSN-ja dhe, meqë ajo do
t’i mbulojë edhe burimet e vazhdueshme, duket e mundshme, që edhe
fushëveprimi i SICI-it të zgjerohet dhe t’i përfshijë edhe ato. 

Pë dallim prej numrit të ISBN-së, që është numër i thjeshtë, SICI është
numër domethënës në botën e metadatave. Intelegjenca e tij është se fil-
lon me numrin e ISSN-së dhe pastaj përmban shifra me emërtime
numerike dhe kronologjike, kodin e titullit, si dhe hollësi të tjera. SICI
përbëhet prej tri segmenteve: segmentit të njësisë, segmentit plotësues
dhe segmentit të kontrollit. Më poshtë po i japim hollësitë e këtyre seg-
menteve, si dhe një ilustrim në tabelën 1:

Segmenti i njësisë:

• ISSN (tetë shifrat e para);
• kronologjia e dhënë brenda kllapave;
• renditja numerike që shtrihet në tri nivele.

Segmenti plotësues:
• vendndodhja dhe kodi i titullit. Kodi i titullit përbëhet prej një shkro-

nje të parë prej secilës nga gjashtë fjalët e titullit.

Segmenti i kontrollit:
• versioni standard i numrit;
• numri kontrollues.

Segmenti plotësues mund të zgjerohet edhe në nivel të artikullit,
megjithatë gjatë përdorimit të SICI-t, për ta identifikuar nivelin e numrit
të botimit, nuk duhet të përdoret segmenti plotësues. Niveli i identifikim-
it të numrit të botimit gjen zbatim praktik në barkodin e Komisionit
Këshillues të Sistemeve Industriale të Botimeve Serike (Serials Industry
Systems Advisory Committee (SISAC)), i cili mund të shtypet në një
numër të botimit dhe të shërbejë për kontroll të mëtutjeshëm. Disa prej
sistemeve bibliotekare, veçse, janë duke e përdorur këtë praktikë. Ka
mundësi të shfrytëzimit më të madh po qe se botuesit e futin në përdorim
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ndonjë agjenci qendrore, sikur që ndodh me ISSN-në. Butuesve u cakto-
het një prefiks i DOI-t, i cili shoqërohet me një varg numrash të tjerë, që
administrohen nga vetë botuesi, në po të njëjtën mënyrë, siç funksionon
edhe ISBN-ja. Si rrjedhojë, pjesa e fundit e DOI-t, për një botues mund të
dalë në formate të ndryshme, duke përfshirë edhe numrin SICI. Tabela 3
na jep një shembull të këtillë. 

Emri Universal i Burimit (URN)

Konsorciumi i Internetit (W3W) e ka krijuar URN-në si standard më të
gjerë për identifikimin e burimeve, që i ngjan, pothuaj, URL-së. Gjatë
administrimit të këtyre sistemeve ballafaqohemi me shumë sfida të
ndryshme. URN-ja është krijuar për t’i lehtësuar problemet që dalin kur
një burim e ndërron vendndodhjen dhe nëse gjatë kërkimit hasim në lid-
hje të prishura për shkak të këtij ndryshimi. Sistemi aktual i krijimit të lid-
hjes me burimin është i paqëndrueshëm – sa herë që burimet të kalojnë
prej një serveri në tjetrin, lidhja prishet dhe nuk funksionon më. URN-ja
e ka mundësinë që të shërbejë si identifikues për krijimin e lidhjeve ndër-
mjet sistemeve, gjë që do t’u ndihmonte bibliotekarëve të kursejnë kohë
në mirëmbajtjen e katalogëve dhe të faqeve të Internetit. 

më shumë barkodin, si dhe në qoftë se tregtarët e informacioneve e shfry-
tëzojnë atë, për qëllime të menaxhimit. Tabela 2, paraqet një shembull, ku
segmenti plotësues i SICI-t e identifikon një artikull. Ai e përfshin kodin
e titullit “IAA”, që paraqesin shkronjat e para të tri fjalëve të titullit,
“Information Age Avatars”. Përdorimi i këtij kodi “inteligjent” gjen zba-
tim praktik në shërbimet e shpërndarjes së dokumenteve. 

Identifikuesi i Objektit Digjital (DOI)

Identifikuesi i Objektit Digjital (Digital Object Identifier (DOI)) është zhvil-
luar nga shtëpitë botuese. Struktura e Identifikuesit të Objektit Digjital është
pranuar si standard i Organizatës së Standardeve Kombëtare të Informacionit
(National Information Standards Organization). Shumica e botuesve të rëndë-
sishëm komercialë po e përdorin sistemin DOI, kryesisht në krijimin e lidhjeve
ndërmjet referencave. Qëllimi ka qenë krijimi i DOI-t si një mjet, që botuesit ta
përdorin si identifikues të artikujve individualë a elementeve brenda artikujve, të
tillë si tabelat, grafikat, ose burimet e tjera, si dhe për t’i mbledhur statistikat se
sa është shfrytëzuar një artikull dhe pastaj krijimin e mundësive për mbledhjen e
të ardhurave për shkak të shfrytëzimit të një artikulli a burimi të caktuar. Bëhet
pyetja, nëse DOI është krijuar për të shërbyer si një URL, që vazhdimisht e
kërkon burimin, apo si një identifikues i ngjashëm me URN-në, që do t’i mën-
janonte të gjitha problemet, sa i përket lidhjeve të prishura, në qoftë se burimi e
ndryshon vendndodhjen e mëparshme? DOI i ka vetitë e një identifikuesi të qën-
drueshëm, i cili do të mund të funksiononte përmes një shërbimi ndihmës ose
përmes tabelave transferuese, që do të tregonin se objekti e ka ndryshuar vend-
ndodhjen e mëparshme. 

Në kohën kur është shkruar ky punim, DOI nuk ka pasur ndonjë rreg-
ull të përcaktuar, për ta dalluar qartë botimin e së njëjtës vepër, disa herë.
Po qe se një botues tjetër pretendon se ka të drejta për një vepër a artikull
të caktuar, që më parë është botuar nga një botues tjetër, atëherë botuesi i
ri ia cakton asaj vepre ose artikulli një DOI të ri. Ndërsa, sipas sistemit të
ISSN-së, një revistë, e cila nuk e ndryshon titullin, ajo e ruan numrin e
ISSN-së, edhe kur ndonjë botues tjetër pretendon të ketë të drejta mbi po
të njëjtën revistë. Çështja qëndron në atë se ISSN-ja e identifikon burim-
in, e jo atë që e ofron një botues i veçantë. 

DOI ka më pak elemente normative sesa SICI, gjë që u mundëson
botuesve më shumë fleksibilitet. Për shembull, botuesi mund ta zgjedhë,
si pjesë të fundit të DOI-t, një pjesë të numrit SICI. DOI nuk caktohet nga
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botimeve serike. Pyetja e autorëve se, kush është duke e shfrytëzuar këtë
mundësi, që e ofron barkodi, ka hasur në përgjigje të ndryshme. Kjo është,
pak a shumë, si puna e pulës dhe e vezës, se cila është më e vjetër. Sa më
shumë botime serike ta kenë të shtypur barkodin SICI, aq më shumë sis-
teme do të mund ta shfrytëzojnë. Dhe, nëse më shumë sisteme do të mund
ta shfrytëzojnë, atëherë, botuesit do të kenë arsye më të mëdha për ta shty-
pur atë, në botimet që i nxjerrin. Biblioteka e Kongresit është në hulum-
tim e sipër të mundësisë që ka sistemi i tyre Voyager për ta shfrytëzuar
SICI-n, për t’i kontrolluar botimeve serike, të cilat hyjnë në bibliotekë.
Disa prej problemeve, që mund të paraqiten, janë numrat jo të saktë të
SICI-t, të shtypur në botim, pastaj numrat e SICI-t të shtypur në ngjyrë, e
cila lëshon, dhe si pasojë barkodi nuk mund të skanohet ashtu si duhet, si
dhe ngjyrat që përdoren nëpër kopertina mund të paraqesin, po ashtu,
pengesë gjatë skanimit. Vizioni i krijuesit të këtij sistemi, për ta zgjidhur
problemin e kontrollit të botimeve, që hyjnë në një bibliotekë, është që
90% e botimeve serike ta kenë të shtypur barkodin e tyre; që qendrat e
ISSN-së ta lehtësojnë punën e barkodit dhe t’ua shpërndajnë atë botuesve,
në mënyrë që, ata ta kuptojnë rëndësinë e SICI-t; dhe se 90% e sistemeve
bibliotekare të mund ta shfrytëzojnë SICI-n në mënyrë që bibliotekat ta
zhvillojnë një veprimtari të rrjedhshme. 

Sistemi i njëjtë evropian me Kodin Universal të Produktit (Universal
Product Code (UPC)) – numri i barkodit që shihet në shumë produkte
komerciale nëpër supermarkete – është Numri Evropian i Artikullit
(European Article Number (EAN)). Numri EAN e përmban edhe ISSN-
në, mirëpo jo edhe UPC-ja. Barkodet EAN (ose UPC) shihen të vendosur
nëpër shumë gazeta, si dhe mund të skanohen sipas mjeteve të ngjashme
skanuese, të cilat përdoren në supermarkete dhe shitore të ndryshme. Pra,
ISSN-ja luan një rol të rëndësishëm për çështje të kontrollit dhe të inven-
tarizimit përmes barkodeve të SICI-t dhe të EAN-it. 

ISSN në Internet - burim i metadatave

Një problem tjetër është se si të kemi qasje të mjaftueshme për secilin
burim, veç e veç, për ato që grumbullohen në depo elektronike nga kom-
pani të ndryshme. Baza e të dhënave e ISSN-së, që gjendet në Internet,
ofron pothuaj një milion shënime të krijuara në metadata për botimet
serike, të cilat janë në zgjerim e sipër, pasi ISSN-ja vazhdon t’u vihet edhe
botimeve serike të formatit elektronik, si dhe burimeve të vazhdueshme.

Po qe se do të krijoheshin më shumë programe, të cilat do të shërbenin
për krijimin e lidhjeve ndërmjet burimeve dhe nëse ato programe do të
përdoreshin, gjithandej, në fushën e katalogimit, atëherë do të ishte e
udhës që të heqet fusha 856 në formatin MARC. Dhe, rolin e saj, ta luanin
agjencitë e ndryshme, që do të merreshin me mirëmbajtjen dhe regjistrim-
in e të gjitha ndryshimeve në një vend të vetëm. Kohëve të fundit, ISSN-
ja është shndërruar në një hapësirë identifikuese të URN-së. 

PROBLEMET ME BOTIMET SERIKE DHE ZGJIDHJET
E OFRUARA NGA ISSN

Identifikimi i burimit ishte problemi i parë që ISSN-ja duhej ta zgjid-
hte. Përdoruesit naivë mund të thonë: “Pse na nevojitet një identifikues
numerik, kur këtë funksion mund ta kryej titulli? A nuk mund ta përdorim
vetëm titullin si identifikues?” Megjithatë, shumica e titujve janë të njëjtë,
ose i ngjajnë njëri tjetrit, kështu që identifikimi përmes titullit mund të jetë
një gjë e ndërlikuar. Koordinimi i titujve të ngjashëm, shpeshherë nuk
funksionon. Për shembull, Biblioteka e Kongresit e ka një shumë të
madhe të botimeve serike, që presin të përpunohen. Po qe se kryhet një
kërkim në Katalogun në Internet, punëtorët që i vendosin botimet serike
nëpër rafte i gjejnë të nënvizuara shkronjat e para të titujve të tyre, kësh-
tu që e kanë më të lehtë t’i vendosin në vendin e tyre të caktuar. T’i
shikosh titujt, një nga një, do të thotë humbje e kohës, e posaçërisht kur
kemi të bëjmë me përpunimin e më shumë se 300 000 numrave të botuar.
Biblioteka e Kongresit ka vendosur, së voni, që t’i klasifikojë botimet
serike përmes numrit të ISSN-së, pasi që nuk ka nevojë të bëhet ndonjë
gjë tjetër, veçse ta shtypni numrin e ISSN-së në shiritin e kërkimit në
kompjuter dhe ja, e gjeni menjëherë titullin që e dëshironi. Nëse ISSN-ja
shtypet në numrin e botimit serik, atëherë ajo e përshpejton: porosinë,
kontrollin (nëse ka arritur apo jo ai numër i caktuar në bibliotekë), abon-
imin, shërbimin e postës, si dhe mbledhjen e kopjes së detyruar. 

Sistemi i barkodit dhe i ISSN-së

SICI, i cili përfshin edhe numra të ISSN-së, është transformuar në
barkod. Botuesit mund ta lexojnë barkodin e numrave të botuar me anë të
aparateve për leximin e tyre, për çështje të inventarit. Edhe bibliotekat
mund ta bëjnë, po të njëjtën gjë, për ta kontrolluar hyrjen e numrave të
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një njësie. Këto sisteme janë të interesuara më shumë për shpërndarjen e
informacioneve përmbajtësore sesa për formën fizike në të cilin del ai
numër. 

Rrjeti i ISSN-së e ka parasysh ndryshimin që paraqet secili format, sa
u përket porosive, çmimit, si dhe mekanizmave të paraqitjes së kërkesave
të ndryshme për një material, i cili mungon prej porosisë së bërë. Përveç
kësaj, dalja e një botimi, në formate të ndryshme, gëzon edhe të drejta të
ndryshme që e shoqërojnë atë botim.  

Edhe pse të dhënat që gjenden në ISSN kanë më pak fusha se informa-
cionet që ofrojnë të dhënat, që gjenden në CONSER, ato përsëri janë më
të plota se informacionet që i ofron botuesi. Të dhënat në ISSN mund të
zgjerohen dhe të përdoren në krijimin e të dhënave për katalog, ose të
shërbejnë si bazë për informacione të shkurtra për produktet e kompanive,
të cilat merren me grumbullimin e revistave elektronike, në bazat e të dhë-
nave të bibliotekave lokale. 

ISSN dhe paraqitjet e ndryshme fizike të botimeve serike

Paraqitjet e ndryshme fizike të botimeve serike përbëjnë një sfidë të
vazhdueshme për rrjetin e ISSN-së. Për të krijuar një lloj identifikimi për
secilin nivel të paraqitjes fizike të një botimi, atëherë një ISSN i caktohet
secilit format fizik, veç e veç. Disa biblioteka, si dhe shërbime abstrakte
e indekse, e kanë vërejtur se kjo praktikë përcillet me probleme. Rrjeti i
ISSN-së ka dalur me disa zgjidhje. Në bazën e të dhënave të ISSN-së dhe
në CONSER, fusha 776 e formatit MARC përdoret si fushë lidhëse me
formatet e tjera fizike të të njëjtit titull. Nënfusha $x, me veti përsëritëse
e fushës 776, përdoret për ISSN-të e formateve të tjera. Kështu që, secila
e dhënë e re, e krijuar, mund t’i përmbajë ISSN-të e secili format. Rrjeti i
ISSN-së i ka këshilluar botuesit që t’i shtypin numrat e ISSN-së për të
gjitha formatet, brenda një regjistri të krijuar për një titull. Për shembull,
botuesi i revistës “The Physiologist” i ka vënë dy numra të ISSN-së, së
bashku me informacionet plotësuese që e identifikojnë atë, se në çfarë for-
mati është botuar, ku pastaj këta dy numra i ka futur në të dhënat e kri-
juara të versionit të shtypur të kësaj reviste (shih tabelën 4). 

Kjo praktikë do ta mundësojë shkëmbimin e informacioneve të ISSN-
së, të formateve të ndryshme, të një titulli të njëjtë ndërmjet sitemeve të
ndryshme elektronike. Tabela 5 paraqet strukturën skematike, e cila mund
të përdoret si bazë mbështetëse për numrat e ISSN-së nëpër sisteme të
ndryshme elektronike. Disa prej sistemeve të ndryshme elektronike për
menaxhimin e botimeve serike, të tilla si SFX (Reference Linking
Sofware Solution - Program kompjuterik, i cili mundëson krijimin e lid-
hjeve ndërmjet burimeve, i krijuar nga kompania Ex Libris), TDNet
(Electronic Journals Management System - Sistem i Menaxhimit të
Revistave Elektronike) dhe Programi Kompjuterik për Botimet Serike
(Serials Solution), janë duke i shfrytëzuar sistemet e tilla, të cilat e trajto-
jnë numrin e ISSN-së si një mjet harmonizimi për formatet e ndryshme të
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Titulli E shtypur Në internet  Në CD-ROM 
Callaloo 0161-2492 1080-6512  
American journal of 
mathematics 

0002-9327 1080-6377  

Point line poly 1099-2324 1099-2774  
The journal of 
biological chemistry  

0021-9258 1083-351X 1067-8816 

Physical review letters  0031-9007 1079-7114 1092-0145 
Laboratory robotics 
and automation  

0895-7533 1098-2728  

TABELA 4. Revistë me disa numra të ISSN-së

TABELA 5. Një model i tabelave ekuivalente të së njëjtit titull



• ISSN-ja është mjet lidhës me koleksionet bibliotekare. Mundëson lid-
hjen e informacioneve të shkurtra të një artikulli, që gjenden në bazat e
shërbimeve abstrakte dhe indekse, me të dhënat bibliografike dhe me të
dhënat në katalog, që tregojnë se cila bibliotekë e ka atë burim. Tabela
7, e tregon një informacion të shkurtër për artikullin, titullin e revistës,
si dhe të dhënat e tjera për bibliotekën, e cila e ka atë burim në katalo-
gun e saj, që të gjitha këto në një vend. E kjo është bërë përmes lidhjes
së krijuar ndërmjet sistemeve, i bërë i mundur përmes shfrytëzimit të
ISSN-së. Këto informata i mundësojnë përdoruesit që të dijë, menjëherë,
nëse biblioteka e ka botimin, që e përmban një artikull të posaçëm dhe
të cilin ai e gjen përmes informacioneve të shkurtra në indeks;

• ISSN-ja, pëmes fushave 780 dhe 785 të formatit MARC, si dhe lidhjeve
të tjera horizontale mund të shfaqë, në ekran të kompjuterit, të dhëna sa
i përket titujve të mëhershëm/të mëvonshëm, ose atyre relevantë në
formë diagrami, ngjashëm me hartat gjenealogjike a të prejardhjes
familjare. (Shih tabelën 8); 

• Lidhjet e krijuara, në ekran mund të shfaqin informacione të ndryshme
sa i përket blerjes se materialeve nëpër sisteme të ndryshme. Për shem-
bull, Ulrichs Periodical Directory ka informacione që përputhen me
informacionet në katalog, dhe po ashtu ofron informacione të tjera për
blerje dhe abonim, të cilat zakonisht nuk gjenden në katalog. Numrat e
ISSN-së mund të ofrojnë një shërbim të përkryer për krijimin e lidhjeve
me metadatat që gjenden jashtë katalogut të bibliotekës; 

• Krijon lidhje me burimet e jashtme, të cilat ofrojnë informacione se ku
është bërë indeksimi i titujve të caktuar, ku mund të gjenden dhe se për
cilët numra mund të krijohen të dhëna në katalog përmes ISSN-së. Për
shembull, sistemi i përbashkët i administrimit të botës së njohurive i
Shkollës së Mjekësisë në Universitetin Yale (Yale University), i njohur
si “jake”, është një burim i referencave, që mundëson gjetjen, menax-
himin dhe krijimin e lidhjeve ndërmjet revistave elektronike dhe artiku-
jve të revistave. Ky sistem është imituar nga disa shërbime komerciale,
që merren me krijimin e lidhjeve ndërmjet burimeve të ndryshme. 

ISSN: katalog për krijimin e lidhjeve me kompanitë grumbulluese të
botimeve serike

Se si arrijnë që bibliotekat t’i informojnë përdoruesit e tyre për titujt që
ato i blejnë nga kompanitë, të cilat merren me grumbullimin e botimeve

Po qe se, secilit format të të njëjtit titull, i vëmë numra të ndryshëm të
ISSN-së dhe pastaj i bashkojmë, përmes tabelave ekuivalente, me sis-
temet e krijimit të lidhjeve të referencave, atëherë do të mund t’i identi-
fikojmë, si ngjashmëritë ashtu edhe ndryshimet e atyre botimeve. 

Në të ardhmen duhet të punohet në drejtim të krijimit të mundë-
sisë së identifikimit të veprës, sa i përket përmbajtjes së saj intelektuale,
pa marrë parasysh paraqitjen e versioneve të ndryshme fizike të saj, gjë që
do të mundësonte qasje të sigurtë në botimet serike dhe në burimet e vazh-
dueshme, në një ambient të këtillë elektronik. Kodi Standard
Ndërkombëtar për Tekste (International Standard Textual Code (ISTC)) –
një identifikues në rritje e sipër për identifikimin e veprës në rrafshin tek-
stual, që ka ardhur si nevojë e veçantë për identifikimin e muzikës – na
ofron një model të mundshëm. ISTC-ja ka të bëjë me veprat tekstuale dhe
mund të zbatohet edhe për burimet e vazhdueshme. Një grup i
Organizatës për Standarde Ndërkombëtare (International Standards
Organization) është duke punuar në këtë drejtim. 

ISSN DHE KRIJIMI I LIDHJEVE ELEKTRONIKE

Krijimi i lidhjeve elektronike ndërmjet botimeve paraqet një mjet të
fuqishëm. Siç e kemi përmendur më herët, krijimi i këtyre lidhjeve
përmes ISSN-së është më efikas dhe më i besueshëm sesa krijimi i lid-
hjeve përmes titullit. ISSN-ja mund të shërbejë si lidhja kryesore ndërm-
jet të dhënave nga katalogu lokal ose faqja e Internetit dhe e metadatave
në botën e Internetit. 

Kohëve të fundit, ISSN-ja është shndërruar në një hapësirë identi-
fikuese të URN-së. Programi Kombëtar i të Dhënave për Botimet Serike
(National Serials Data Program) është përfshirë në një program pilot, i cili
i mundëson ISSN-së të lidhet edhe me burimin edhe me metadatat për atë
burim, dhe mundëson që informacionet të gjenden dhe të shfrytëzohen,
prej çdokujt, përmes faqes së Internetit të ISSN-së. Ky lloj programi, i
ilustruar në tabelën 6 u mundëson përdoruesve ta shtypin ISSN-në në shir-
itin kërkues dhe t’i nxjerrin edhe të dhënat për atë burim, si dhe vetë
burimin në të njëjtën kohë. 

ISSN-ja mund të funksionojë edhe për krijimin e lidhjeve në katalog,
që bën të mundur lidhjen e të dhënave të krijuara në katalog drejtpërdrejt
me burimin elektronik. Disa prej zbatimeve të mundshme të ISSN-së
janë: 
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serike, paraqet një sfidë të madhe dhe është pjesë e diskutimeve të shum-
ta. Njëri prej problemeve është se një kopje mund ta gjejmë në disa kom-
pani të ndryshme. Për shembull, një titull mund ta gjejmë përmes
EBSCOHost, IDEAL, ose ScienceDirect, e po ashtu edhe përmes
burimeve të tjera. Mund të parashtrohet pyetja: në cilat burime është e
abonuar biblioteka dhe cila është mënyra më e mirë që përdoruesit të kenë
qasje në të? Disa biblioteka kanë krijuar programe lokale për zgjidhjen e
këtij problemi, mirëpo ekzistojnë edhe programe të tjera komerciale. Disa
kompani si Serials Solutions, SFX i Ex-Libris-it dhe TDNet, bashkëpuno-
jnë me bibliotekat për t’i krijuar listat e atyre titujve në të cilat abonon
biblioteka, e pastaj e bëjnë krijimin e lidhjeve ndërmjet bibliotekës dhe
atyre titujve. 

REGJISTRIMI NË ISSN –
LIDHJE NDËRMJET BOTUESVE DHE BIBLIOTEKAVE

Qendrat e ISSN-së bashkëpunojnë rregullisht me botuesit në mbarë
botën. Botuesit ua dërgojnë, qendrave të ISSN-së, metadatat lidhur me
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TABELA 6. Shembulli 1 i projekti pilot, ku ISSN-ja është pjesë e
hapësirës identifikuese të URN-së – faqja kryesore e personelit të

Bibliotekës së Kongresit

TABELA 7. Shembulli 2 i projektit pilot, ku ISSN-ja është pjesë e
hapësirës indentifikuese të URN-së 

TABELA 8. Trungu gjenealogjik i një familje të botimeve serike të
lidhura përmes ISSN-ve të tyre 



cionet, që i jep botuesi, përbëjnë një benificion. Po ashtu, edhe një program
tjetër konvertues mund të përdoret për t’i shndërruar informacionet e krijuara
në HTML në të dhëna bazë për formatin MARC 21. Pastaj, ato të dhëna
themelore, bibliotekat lokale mund t’i zgjerojnë. Në bazë të këtyre të dhënave
mund të krijohen edhe udhëzimet kërkimore në CORC dhe kërkimet e bëra
përmes makinave kërkuese mund të bëhen më efikase.  Po ashtu, mund të kri-
johet edhe një listë shtesë e titujve lëndorë të Bibliotekës së Kongresit, ose një
skemë, e cila do t’i lidhte ato me titujt lëndorë që përdoren nga botuesit, të tillë
si lista themelore e titujve lëndorë (BASIC subject heading list). Kështu që,
botuesit mund t’i futin titujt lëndorë në metadatat që ua dërgojnë Programit
Kombëtar për Informacione të Botimeve Elektronike. Të dhënat e ISSN-së
nuk i përfshijnë vetëm titujt lëndorë, por ato i përmbajnë edhe tri shifra të num-
rit të klasifikimit të sistemit të Dewey-it. Këto janë vetëm disa nga mënyrat në
të cilat mund të shfrytëzohet ISSN-ja për të siguruar qasje më të shpejtë, më të
mirë, për ata që kanë nevojë për informacione. 

PËRFUNDIM

Numri i ISSN-së mund të jetë një numër i thjeshtë, mirëpo ai ofron
çelësin e zgjidhjeve të përkryera për një mori problemesh, të cilat i kemi
cekur më lart. ISSN-ja ofron mundësi, shumë më të mëdha, për të
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botimet e tyre, në formularët e siguruar nga qendrat e ISSN-së. Qendrat e
ISSN-së i formatizojnë metadatat dhe ua dërgojnë përsëri botuesve, të
cilët i përfshijnë ato brenda burimit, duke i vënë kështu, këto metadata të
organizuara, në përdorim të gjithmbarshëm. 

Programi Kombëtar për Informacionet e Botimeve Serike (National
Serials Data Program (NSDP)) e ka krijuar një formular regjistrimi në
Internet, i cili i mbledh metadatat e njëjta nga botuesit, e që pastaj do të
futen në të dhënat e formatit MARC21. (Shih tabelën 9.) Formulari në
Internet mbështet nga një program, i cili i shndërron informacionet e
dhëna nga botuesi në tage të formatit MARC 21 dhe e krijon një regjistër
paraprak të të dhënave në MARC 21. Për shembull, të dhënat që i jep
botuesi, në fushën e “botuesit”, në formular, konvertohen në fushën 260
të formatit MARC. Pastaj, kataloguesi i merr këto të dhëna dhe i korrigjon
të dhënat e krijuara paraprakisht, për t’ia përshtatur standardeve të for-
matit MARC 21 dhe AACR2-së. Në këtë pikë, të dhënat e korrigjuara në
formatin MARC mund të konvertohen në HTML përmes programeve
konvertuese, të tilla si përmes Katalogut të Burimeve të Përbashkëta të
OCLC-së (Cooperative Online Resource Catalog (CORC)). Të dhënat e
shndërruara në HTML mund t’i dërgohen botuesit, së bashku me numrin
e ISSN-së, dhe më pas t’i bashkangjiten burimit. Kur materiali të botohet
në Internet, informacionet janë të gatshme të kërkohen prej makinave
kërkuese. 

Njëra prej çështjeve të mrekullueshme, sa i përket këtij procesi, është
lidhja që e krijojnë qendrat e ISSN-së ndërmjet botuesve dhe bib-
liotekave. Botuesit vijnë te Programi Kombëtar për Informacione të
Botimeve Serike para se burimi të botohet për ta kërkuar një ISSN.
Programi ua cakton ISSN-në dhe në të njëjtën kohë e ngrit vetëdijen e
botuesve për mënyrën se si bibliotekat e menaxhojnë abonimin dhe krijo-
jnë qasje në botimet serike, duke e shfrytëzuar ISSN-në dhe format e tjera
të metadatave, me qëllim që të krijojnë lidhje ndërmjet përdoruesit dhe
informacionit që e kërkojnë ata. Programi, po ashtu, i inkurajon botuesit
që ta përdorin barkodin SICI, si dhe standardet e tjera, për arsye se botue-
sit e njohin rolin e ISSN-së si një identifikues. Autori i këtij punimi shpre-
son se Programi do të ketë sukses në ngritjen e vetëdijes, sa i përket rëndë-
sisë së zhvillimit të standardeve të metadatave dhe zbatimit të tyre. 

Zbatimi i numrit identifikues sjell edhe shumë të mira të tjera për bib-
liotekat. Të dhënat bazë për katalogun e bibliotekave, që nxirren nga informa-
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TABELA 9. Formulari i regjistrimit i NSDP-së



metadatave”. Ka qenë e përfshirë, vazhdimisht, në korrigjimin e AACR2-
së për të ndihmuar në përshtatjen e rregullave të botimeve serike dhe të
burimeve elektronike, si dhe për të ndihmuar në harmonizimin ndërkom-
bëtar të Rregullave dhe Standardeve të Katalogimit për Botimet Serike.
Regina Reynolds ka marrë shpërblimin e vitit 1999 të Bowker/Ulrich’s
Serials Librarian. Ka magjistruar në Shkencat e Bibliotekarisë (Beta Phi
Mu) në Universitetin e Michigan-it dhe ka diplomuar në gjuhën angleze
dhe atë frënge në Universitetin e Dayton-it. 
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ardhmen sa i përket zgjidhjes së problemeve të reja me të cilat po bal-
lafaqohemi në botën e sotme elektronike. 
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