
DIXHITALIZIMI DHE AUTOMATIZIMI 
NE BIBLIOTEKAT DHE QENDRAT 

KERKIMORE NE SHQIPERI



Menaxhimi i fondeve

• Mbikqyrje & Kontroll
• Qarkullim Efikas
• Rritje e shpejtesise se sherbimit
• Shperfaqje Online e katalogut



Dixhitalizim & Arkivim

• Shmang humbjen
• Shmang kontaktin e drejtperdrejte
• Rritje e aksesit publik
• Rrit cilesisht produktin akademik
• Produkte te pastra nga plagjiatura
• Promovon vlerat kombetare
• Promovon dijen dhe kulturen ne plan nderkombetar





Koleksionet

• Koleksioni i Muzikes
• Koleksioni i Drames
• Koleksioni i Artit Figurativ
• Punimet teorike universitare dhe pasuniversitare te studenteve dhe

pedagogeve.
• 850  doreshkrime origjinale te kompozitoreve shqiptare



Sistemet BSHUA





KOHA si sistem
“Open Source”

• katalog elektronik
• menaxhim blerjet/hyrjet e reja, 
• qarkullim efektiv & mbikqyrje, 
• menaxhim i llogarive administrative, 
• menaxhim i llogarive te perdoruesve, 
• modul kerkimi



uart.edu.al/katalog_biblio





Dspace - Mbi 1120 aplikime



arkiv.uart.edu.al







Klikimet per periudhen 5 Nentor-5 Dhjetor 2013



Pse “Open Source”?

• Nevoje per tu shkeputur nga sistemet komerciale

• Mundesia per realizimin e nevojave “pa kosto”



Siguri

Stabilitet

Liri

Suport



"Tregu në masë të madhe vlerëson fuqinë, dhe modeli
Open Source, veçanërisht duke qene se aplikohet
nepermjet sistemit operativ Linux, inkurajon një treg të
madh të adoptuesve te hershëm (në krahasim me 
madhësinë e tregut për produktet komerciale), të cilët në
mënyrë aktive ndihmojne ne permiresimin e programeve. 
Rrjedhimisht pjesa me e madhe e programeve Open 
Source behen shume te fuqishme në një fazë çuditërisht të
heret të zhvillimit të tyre, dhe produktet e maturuara
Open Source janë duke vendosur standarte të reja të
industrisë."

Konference MIT, 2002’

Siguria



Stabiliteti

• Mbrojtje ndaj presioneve për të bere upgrade te
produkteve komerciale. 

• Akses në “source-code

Venia e zgjedhjes në duart e përdoruesve ne
vend te furnitoreve, zor se mund te kritikohet.



Liria
Fleksibilitet nëpërmjet lirisë.

• Liria nga një shitës i vetem:
Falimentim i shitesit = nderprerje prodhimi X
Sistemet “Open- source” mundesojne vazhdimin e 
perdorimit edhe teksa nevojat e institucionit
ndryshojne.

• Liria për të modifikuar sistemin:

Mundesi per te modifikuar sistemin edhe brenda
risurseve te veta dhe ne pershtatje te nevojave.



Suporti

Institucionet nuk janë të kufizuara në marrjen e 
suportit vetem nga autorët. 

Kur sistemi është po aq i besueshëm sa Apache, 
MySQL dhe projekte të tjera te ngjashme, çështja e 
suportit ne vetvete fillon te venitet. 



Zbatueshmeria

Nga pikepamja praktike:

• Sistemet “Open Source” çlirojne nga varesia ndaj te
treteve.

• Shkurtojne ne mase substanciale kostot.



Infrastrukture hardware



arkiv.uart.edu.al
uart.edu.al/katalog_biblio





KOHA – Detaje Teknike:

• Web-Based ILS (Integrated Library System)
• database MySQL ne backend
• te dhena te katalogimit te ruajtura ne standartin MARC 
• te aksesueshme nepermjet protokollit te komunikimit Z39.50
• ose nepermjet standartit SRU (search/ retrieve via URL) 

Sistemi operativ Ubuntu - Linux, Koha stable release 3.04



DSPACE – Detaje Teknike:
Set web-applications ne Java qe lidh nje asset store (filet ne 
filesystem) me metadata store (te dhenat e ketyre fileve), me 
database ne backend PostgreSQL ose Oracle.

Dy nderfaqe grafike:

• JSPUI – qe perdor java server pages dhe java servlet API
• XMLUI – bazuar ne Apache Cocoon framework, 

XML (Extensible Markup Language ), 
XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)



Menyra e publikimit:
• Web Interface
• OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for 

Metadata Harvesting)

Suporton:
OAI-PMH, SWORD, OPENSEARCH, RSS FEEDS.

DSPACE – Detaje Teknike:
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