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Çfarë ështe eIFL?

eIFl.net është një organizatë

ndërkombëtare e pavarur, që synon 

të udhëheqë, negociojë dhe përkrahë

përdorimin e gjerë të burimeve 

elektronike nga përdoruesit e 

bibliotekave të 47 vendeve në

tranzicion dhe në zhvillim  si në

Afrikë, Azi dhe Evropë.



eIFL punon në

47 vende
në bashkëpunim me konsorciumet e 
bibliotekave

 Krijon mundësi  aksesimi  për njohuri në
bibliotekat e vendeve në zhvillim dhe në
tranzicion për të kontribuar në zhvillimin dhe në
qëndrueshmërinë e tyre ekonomike sociale.

Misioni



Iniciativa baze

 Akses për njohuri  në arsim, mësim dhe 
kërkim

Duke siguruar  burimet më të mira në biblioteka, 

infrastrukturë moderne dhe staf të aftë për të siguruar mbështetje

thelbësore për studentët dhe studiuesit.

 Akses në njohuri në zhvillim të komunitetit

Duke transformuar jetën dhe duke krijuar qëndrueshmëri përmes 

shërbimeve të reja në bibliotekat publike

eIFL- MENAXHIM KONSORCIUMI  ne veprim.....

 Konsorciumi i  Bibliotekave është një grup  bibliotekash  
që kanë qëllime të përbashkëta 

 I cili është në gjendje të flasë me një zë palëve të
interesuara, politikëbërseve dhe financuesve.

 Shpërndan informacion  dhe planifikon bashkërisht 
aktivitete  dhe  u mundëson bibliotekave anëtare 
mundësi për të siguruar shërbime më shumë dhe më
efikase.



eIFL- MENAXHIM KONSORCIUMI

 Qëllimi unik është të ndërtoje dhe  të mbështetës 
konsorciumet kombëtare të bibliotekave

 Mbështet  me trajnime, ekspertiza, konsulenca dhe  

udhëzime 

 Ofron informacion mbi ndërtimin e konsorciumeve

 Ofron praktikat më të mira nga  konsorciumet partnere

 Mbështet konsorciumet e vendeve  që kanë vështirësi 

ekonomike

eIFL- MENAXHIM KONSORCIUMI
Konsorciumi i Bibliotekave Shqiptare

 Konsorciumi i Bibliotekave Shqiptare filloi të organizohej 

gjatë vitit 2002 si një organizatë jokomerciale për të

patur akses në bazat e të dhënave, revistat elektronike 

shkollore.

 Universitetit Politeknik   bëri të mundur vazhdimin si 

anëtare të organizatës eIFL.net për 2008 dhe në 2009 

pagesa nga  Akademia Arteve dhe përsëri 2010 nga 

Universiteti Politeknik.

 Pagesa e anëtarësimit është 1380 Euro në vit.



eIFL- MENAXHIM KONSORCIUMI
Konsorciumi Bibliotekave Shqiptare

1. eIFL ‐
Licencimi

eIFL‐ Programet që ofron

2. eIFL ‐OA: 
Burim i hapur

4. eIFL‐FOSS: 
Program pa 
pagesë për 
akses te lire

5. eIFL ‐PLIP: 
Program I ri për 
Bibliotekat 
Publike

3. eIFL‐ IP:
E drejta e 
autorit & 
bibliotekat



eIFL- LIÇENSIMI

 E aftë për te negociuar dhe  për të arritur marrëveshje dhe 
liçensime të drejta.

 Ndërton kapacitete lokale për liçensimin dhe menaxhimin e 
burimeve elektronike

 Punon me konsorciumin e bibliotekës për të nxitur ndërgjegjësimin 
mbi burimet elektronike dhe për të inkurajuar abonimin dhe 
përdorimin e tyre.

 Lista e burimeve elektronike që ju ofrohet  bibliotekave shqiptare 
me çmime shumë të reduktuara nga këto negocim

 http://www.eifl.net/licensing/Albania

Zgjerimin e  aksesit në burimet elektronike  komerciale

EIFL- LIÇENSIMI

 BioOne ‐ http://www.bioone.org/

 OECD ilibrary http://www.oecd‐ilibrary.org/

 Institute of Physics (IoP) http://www.iop.org/EJ/

 Oxford English Dictionary Online  http://www.oed.com

Oxford Reference Online http://www.oxfordreference.com

Burimet elektronike komerciale pa pagese për Konsorcimin e Bibliotekave Shqiptare



EIFL-OA: Burim i Hapur
Heqja e barrierave për të zgjeruar njohuritë

Burim i hapur me materiale akademike të institucionit do të rris 
kapacitetin shkencor dhe akademik dhe do të kontriboje në
kërkimet globale.

 Shumica e materialeve kërkimore akademike  është botuar në
revistat elektronike komerciale, me kosto të lartë, ku vendet në
zhvillim dhe në tranzicion nuk mund të abonohen.

 Burimi i hapur është i menjëhershem, online, pa pagese i 
pakufizuar për literaturën kërkimore të kontrolluara

 eIFl mbron burimet e hapura për shkëmbim njohurish.

EIFL-OA: Burim i Hapur
Heqja e barrierave për të zgjeruar njohuritë

 Mbështet rritjen profesionale të punonjësve të bibliotekave dhe 
përdorueseve të saj për tu  bëre mbrojtës  të burimeve të hapur 
dhe për të siguruar qëndrueshmërinë e tyre afat-gjatë

 Ofron trajnime, mbështetje për shpërndarjen e  njohurive dhe  
siguron ekspertiza mbi politikat e burimeve të hapura dhe 
përdorimin e tyre

 Avokati kombëtare dhe ndërkombëtare për miratimin e politikave 

për burime te hapur



EIFL-IP: Pronësia  intelektuale

 Bibliotekat luajnë një rol themelor  në zhvillimin e shoqërive 

demokratike  duke  ofruar gjithë komunitetit burimet e njohurive 

globale, ideve dhe opinioneve .

 Pronësia intelektuale është një shqetësim i madh për  bibliotekat  

sepse  është rregullatori  i  punës  baze së saj.

 Ligji mbi pronësinë intelektuale ruan  pronësinë, kontrollin  dhe  

shpërndarjen  e informacionit 

Promovimin e ligjeve të drejta dhe të balancuar per të drejtën e autorit

EIFL-IP: Pronësia  intelektuale

 Luan një rol udhëheqës kombëtar dhe ndërkombëtar në promovimin 

e  reformimit të ligjit  të së drejtës së autorit.

 Mbështet  ngritjen  profesionale të bibliotekave si mbrojtës  të dijeve 

dhe ithtarë ndërkombëtare të aksesit të drejtë për të gjithë.

Promovimin e ligjeve të drejta dhe të balancuar per të drejtën e 
autorit



Për

Programi lejon përdoruesit që të kenë lirinë për të studiuar se si 

punon programi, dhe ta përshtatin atë për nevojat e tyre, lirinë për të

shpërndarë kopjet e  programit për të tjeret, dhe lirine për të

përmisuar programin dhe lehtësimin e këtyre përmisimeve në

komunitet te gjere.

EIFL-FOSS: Program pa pagese për burime te hapura

Përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit,
në bibliotekat

• Inkurajimin për shpërndarjen  e njohurive përmes praktikave  më të
mira

• Ngritja e  i një rrjeti ne vendet partnere  të eIFL.net

• Ofron  trajnime dhe udhëzime

• Ngritja e vetëdijes dhe të kuptuarit e përdorimit FOSS në bibliotekat

EIFL-FOSS: Program pa pagese për burime te hapura

Përmirësimi i infrastrukturës së teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, në bibliotekat



Ky program ështe ndërtuar  për të inkurajuar  

bibliotekat publike për tu bërë partnere me qeverinë

lokale, bizneset dhe organizata te tjera  për të vënë në

dukje  nevojat lokale dhe  për të vënë në dispozicion

shërbime të reja.

EIFL-PLIP: Program i Ri për Bibliotekat Publike

Përmirësimin e jetës dhe të burimeve të jetesës nëpërmjet shërbimeve të
reja në bibliotekat publike

 Duke nxitur ide për të përdorur teknologji të reja për të përmirësuar 

jetën 

 Sigurimin e burimeve për të mbështetur idetë e reja

 Promovimi i ideve që qëndrojnë

 Shpërndarja e dijeve dhe të njohurive 

EIFL-PLIP: Program i ri për Bibliotekat Publike

Përmirësimin e jetës dhe të burimeve të jetesës nëpërmjet shërbimeve të
reja në bibliotekat publike



Roli i bibliotekave  dhe I  bibliotekareve  në mjedisin 
elektronik

 Sot teknologjia e informacionit është dominuese në të gjitha 
institucionet-edukative, kulturore dhe komerciale, nëpërmjet 
licencave, programeve digjitale, bibliotekave digjitale. Përmbajtja 
është bërë gjithashtu më inter - aktive dhe multimediale.

 Bibliotekat  kudo në botë ju ka dalë nevoja të menaxhojnë
informacionin mësimor dhe kërkimor në mënyrë më efektive dhe 
transparente se në të kaluarën.

Roli i bibliotekave  dhe I  bibliotekareve  në mjedisin 
elektronik

 Transformimi i shpejt i kohëve te fundit  i materialeve të
bibliotekave në formate elektronike e ka ndryshuar 
shërbimin në biblioteka.

 Ne duhet të jemi kreativ në mënyrën se si  të ofrojmë
dhe të drejtojmë përdoruesit  tanë në burimet 
elektronike, të gatshem të provojmë të gjitha mënyrat 
e reja për të mbështetur këto  burime.

 Të jemi të aftë në menaxhimin e koleksioneve 
elektronike dhe në përkushtimin e tyre  në shërbim të
përdorueseve.



Epersitë e burimeve elektronike

Burimet elektronike janë:

 Me të lehta dhe me të shpejta për tu kërkuar dhe shërbyer;

 Me bashkëkohore se të printuarat;

 Me ekonomike;

 Burimet elektronike janë të përshtatshme për përdoruesit e largët 

dhe kane si qellim dhe mbështesin rritjen e të mësuarit në distance;

 Pra Bibliotekat nuk  do ta luajnë rolin e tyre si qendra edukimi, 

kërkimi shkencore dhe  artistiko- kulturore nëse nuk 

mbështeten nga shërbimet dhe  teknologjia e  komunikimit 

modern të informacionit.

FALEMINDERIT !

Miranda Bakiasi
Kordinatore e Konsorciumit eIFl.net  për Bibliotekat Shqiptare 

Akademia e Arteve 
bakiasi@yahoo.com


