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1 Informacionet kryesore 

Në Udhëzime për shkarkimin e regjistrimeve nga Katalogu online i Bibliotekës së Kongresit 

(LC) ose baza e të dhënave WorldCat shpjegohen karakteristikat në procesin e shkarkimit të 

regjistrimeve dhe jepen udhëzime, për rastet kur duhet të jeni të kujdesshëm. 

Katalogu online i Bibliotekës së Kongresit (LC) është katalogu i bibliotekës më të madhe në botë 

dhe përmban më shumë se 18 milion regjistrime bibliografike për lloje të ndryshme të 

materialeve. Shkarkimi i regjistrimeve nga LC në sistemin COBISS është pa pagesë.  

WorldCat është baza bibliografike e të dhënave me rreth 500 milion regjistrime për materialet e 

bibliotekave nga e gjithë bota, që janë të lidhura me OCLC-në (Online Computer Library 

Center). Çdo kërkim dhe shkarkim i regjistrimit të veçantë nga baza WorldCat në sistemin 

COBISS, në modulin COBISS3/Katalogimi, është me pagesë. Këto shërbime ofrohen vetëm nga 

ato sisteme kombëtare në rrjetin COBISS.net, të cilat kanë kontratë me ofertuesin e bazës së të 

dhënave.  

Regjistrimi i shkarkuar në bazën WorldCat merr shenjën për koleksionet, e cila mbetet edhe nëse 

regjistrimi më vonë fshihet nga baza COBIB. Tek regjistrimet e shkarkuara në bazën COBIB, 

shenja për koleksionet në bazën Worldcat.org është larguar, sepse dërgimi i regjistrimeve nga 

baza COBIB në bazën WordCat bëhet çdo tre muaj. 

Rekomandohet, që kataloguesit para shkarkimit të regjistrimit fillimisht të verifikojnë nëse 

regjistrimi për botimin ekziston në bazën LC, dhe më pas në bazën WorldCat. Kërkimi në bazën 

WorldCat përmes faqes elektronike Worldcat.org është pa pagesë, ndërsa në modulin 

COBISS3/Katalogimi kërkimi është me pagesë dhe bëhet pak para shkarkimit të regjistrimit, për 

identifikimin e tij të fundit. 

 

Për shkarkimin e regjistrimeve në modulin COBISS3/Katalogimi kataloguesit duhet të kenë lejen 

A për katalogimin e përbashkët. 

Procedura e shkarkimit të regjistrimeve nga baza LC dhe Worldcat është përshkruar në manualin 

COBISS3/Katalogimi, kapitulli 8.2.3. 

 

(Jo)detyrimet në shkarkimin e regjistrimeve nga baza LC ose WorldCat 

Gjatë procesit të krijimit të regjistrimit të ri bibliografik kataloguesi ka mundësi (nuk është i 

detyruar) të shkarkoj regjistrimin nga baza LC ose WorldCat dhe në këtë mënyrë të përshpejtoj 

punën e tij, përkatësisht krijimin e regjistrimit. Regjistrimin mund ta krijoj nga fillimi (pa e 

shkarkuar atë). 

 

https://www.loc.gov/
https://www.oclc.org/worldcat.en.html
https://www.worldcat.org/
https://www.worldcat.org/
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2 Karakteristikat pas shkarkimit të regjistrimeve – 

në përgjithësi 

Shkarkimi i regjistrimeve bazuar në llojin e veçantë të materialit 

Nga baza LC ose WorldCat shkarkohen kryesisht regjistrimet për monografitë dhe materialet jo 

libra, ndërsa regjistrimet për burimet në vazhdim edhe më tutje shkarkohen nga Regjistri i ISSN-

së. 

Gjatë transferimit të regjistrimit duhet të keni kujdes që të shkarkoni regjistrimin për llojin e 

saktë të materialit. 

Nëse jeni duke përshkruar një vepër në formë të shtypur, ndërsa në bazën LC ose WorldCat 

egziston regjistrimi edhe për veprën në formë të shtypur edhe për veprën CD-ROM, duhet të 

shkarkoni regjistrimin për formën e shtypur. Nëse në bazën LC ose WorldCat është vetëm 

regjistrimi për veprën në CD-ROM-u, regjistrimin mos e shkarkoni, por për formën e shtypur 

regjistrimin e krijoni nga fillimit. Gjatë punës në modulin COBISS3/Katalogimi mund të 

përdorni edhe mundësinë e kopjimit të fushave dhe nënfushave të veçanta. 

Kërkimi 

Kërkimi me "Numri standard" përfshin kërkimin me të gjitha numrat standardë, edhe me numrin 

e ISBN-së, i cili në regjistrime është i shënuar pa viza. 

Kërkimi me "OCLC ID" përfshin kërkimin sipas numrave identifikues OCLC. Në regjistrimet 

nga WorldCat numri OCLC vendoset në fushën 001 bashkë me shkronjat p.sh. "ocm" dhe zerot e 

mundshme, të cilat gjatë kërkimit nuk shënohen (p.sh. ocm00697326 kërkohet si 697326).  

Konvertimi i fushave dhe nënfushave 

Regjistrimet në bazat LC dhe WorldCat janë krijuar në formatin MARC 21. Shumica e 

regjistrimeve janë krijuar sipas rregullave të katalogimit AACR2, përkatësisht RDA. Gjatë 

shkarkimit të regjistrimeve në sistemin COBISS bëhet konvertimi në formatin COMARC/B. 

Meqenëse në formatin MARC 21 disa fusha janë të ndara në nënfusha, që jo gjithmonë 

përshtaten me fushat dhe nënfushat e formatit COMARC/B, edhe të dhënat nuk mund të 

transferohen gjithmonë saktë në mënyrë automatike. Mund të ndodhë, që në disa nënfusha në 

formatin COMARC/B paraqitet përmbajtja, e cila në të vërtetë i takon disa nënfushave ose 

ndonjë nënfushe tjetër. Gjithashtu mund të ndodhë, që në formatin COMARC/B të transferohen 

edhe fushat dhe nënfushat, përmbajtja e të cilave nuk është në përputhje me rregullat e 

katalogimit, ose në vend të vlerave të sakta të treguesit shfaqet shenja "|". Për këtë arsye, para se 

të ruani regjistrimin duhet të verifikoni përmbajtjen e fushave dhe nënfushave dhe nëse është e 

nevojshme t'i redaktoni apo fshini ato (p.sh. nga fushat 71X duhet të fshini emrin e organizatës 

kur ajo janë në rolin e botuesit etj.). 
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Gjuha e të dhënave pas konvertimit 

Për shumicën e regjistrimeve në bazat LC dhe WorldCat gjuha e katalogimit është anglishtja, për 

disa të tjera gjuhët e tjera. Gjatë konvertimit disa fraza përkthehen në mënyrë automatike në 

gjuhën e sistemit kombëtar COBISS. Të dhënat që nuk përkthehen duhet të shënohen ose 

përkthehen në gjuhën e katalogimit, në përputhje me rregullat e katalogimit. Duhet të keni kujdes 

me të dhënat në fushën 215, me shënimet në bllokun 3XX dhe me të dhënat në fushat e tjera.  

Shenjat e pikësimit 

Në formatin MARC 21, ndërmjet elementeve me të dhëna të veçanta shenjat e pikësimit 

vendosen në mënyrë manuale, ndërsa në formatin COMARC/B vendosen në mënyrë automatike. 

Pas konvertimit nga formati MARC 21 në formatin COMARC/B disa shenja pikësimi fshihen në 

mënyrë automatike, ndërsa në disa raste ato duhet të fshihen në mënyrë manuale. 

Shenjat diakritike 

Simbolet në bazat LC dhe WorldCat janë më gjithëpërfshirëse se sa simbolet COBISS. Simbolet 

latine, të cilat nuk ndodhen në simbolet COBISS, në modulin COBISS3/Katalogimi transferohen 

si shkronja bazë, pa shenja diakritike. Në të gjitha rastet e tjera simbolet e tilla shndërrohen në 

simbolin "%". Duhet të keni kujdes në disa shenja diakritike që mbesin pas shkarkimit nga baza 

LC dhe WorldCat dhe të cilat duhet të përmirësohen para se regjistrimi të ruhet. 

Transliterimi, përkatësisht transkriptimi 

Në bazën LC dhe WorldCat për regjistrimet e botimeve që nuk janë në shkrim latin përdoret 

transliterimi, përkatësisht transkriptimi sipas rregullave që dallojnë nga ato që përdoren tek ne 

(p.sh. ALA-LC Romanization Tables). Pas transferimit të regjistrimeve për botimin në shkrim jo 

latin duhet të verifikoni me kujdes nëse të dhënat janë në përputhje me të dhënat në botim dhe 

nëse transliterimi, përkatësisht transkriptimi i përshtatet rregullave të vlefshme. Kataloguesi 

duhet të gjykoj vet nëse për botimin në shkrim jo latin do ta shkarkoj regjistrimin apo do ta krijoj 

atë nga fillimi. 

Botimet në disa pjesë 

Në bazën LC dhe WorldCat botimet në disa pjesë janë të përpunuara në mënyra të ndryshme. 

Shpesh ndodhë që botimi i njëjtë të jetë përpunuar në disa mënyra. Për botime të tilla duhet të 

shkarkohet regjistrimi, i cili i përshtatet më së shumti rregullave tona ose të krijoni regjistrimin 

nga fillimi.   
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3 Karakteristikat pas shkarkimit të regjistrimeve – 

sipas fushave dhe nënfushave të veçanta  

Etiketa e regjistrimit (fusha 001) 

Pas transferimit nga baza LC ose WorldCat në nënfushën 001e – Numri i vjetër i regjistrimit në 

mënyrë automatike shënohet numri identifikues i regjistrimit në bazën LC, përkatësisht 

WorldCat. Rekomandohet që përmbajtja e nënfushave të mos fshihet, sepse ajo përmban të 

dhënat për lidhjen e regjistrimit në bazën COBIB me regjistrimin në bazën nga e cila është 

shkarkuar. 

Në regjistrimet e shkarkuara fshihet nënfusha 001g – Kodi i plotësisë së regjistrimit. 

Numri standard ndërkombëtar i librit ISBN (fusha 010) 

Numri i ISBN-së në formatin MARC 21 shënohet pa viza dhe në këtë formë edhe transferohet në 

nënfushën 010a të formatit COMARC/B. Pasi që me rregullat tona vizat janë të detyrueshme ato 

duhet t'i shtoni. 

Në fushat 010 shënohen të gjithë numrat e ISBN-së që gjenden në botim dhe i përkasin atij. Nëse 

botimi ka dy apo më shumë numra të ISBN-së, në nënfushën 010b vendoset shpjegimi përkatës. 

Shpjegimi vendoset edhe në rastet kur botimi ka dy apo më shumë botues.  

Më herët botimet kanë pasur numra të ISBN-së 10 dhe 13 shifrorë. Në raste të tilla në nënfushat 

010a vendoset edhe numri 10 edhe ai 13 shifror i ISBN-së. Shpjegimi për numrat e ISBN-së 10 

dhe 13 shifrorë nuk vendoset në nënfushën 010b, pavarësisht nëse kjo e dhënë është në botim 

apo jo.  

Në regjistrimet në bazën WorldCat në mënyrë automatike janë shtuar edhe numrat e tjerë të 

ISBN-së (p.sh. përkrah numrit 10 shifror është edhe numri 13 shifror, edhe pse në botim nuk 

ndodhet, dhe anasjelltas). Me rastin e shkarkimit të regjistrimit në sistemin COBISS këta numra 

nuk fshihen. 

Numri i bibliografisë kombëtare (fusha 020) 

Nëse regjistrimi në bazën LC ose WorldCat përmban të dhënën për bibliografinë kombëtare, ajo 

e dhënë pas transferimit vendoset në fushën 020 – Numri i bibliografisë kombëtare. 

Rekomandohet, që e dhëna e bibliografisë kombëtare të mbetet në regjistrim, sepse tregon se 

regjistrimin e ka kontrolluar institucioni kombëtar, i cili e ka krijuar ose e ka redaktuar 

regjistrimin. 

Të dhënat e përgjithshme për përpunimin (fusha 100) 

Pas konvertimit në nënfushën 100b transferohet kodi "e" – riprodhim i një dokumenti. Më pas 

verifikohet nëse në regjistrimin e shkarkuar përshkruhet riprodhimi (botimi i veçantë, faksimile 

ose ribotimi etj.) ose botimi i ri. Nëse burimi i përshkruar është botim i ri, në nënfushën 100b 
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fshini kodin "e" dhe vendosni kodin tjetër përkatës p.sh. "d" (sipas rregullave sllovene të 

katalogimit kodi »e« në nënfushën 100b vendoset vetëm te faksimilet). Në nënfushën 100c – Viti 

i botimit 1 vendoset viti i botimit të ri. Nga nënfusha 100d fshihet viti i botimit, nëse ai ekziston.  

Kur në nënfushën 210d ndodhet viti i së drejtës së autorit (p.sh. cop. 2019), verifikohet nëse ky 

kod ndodhet edhe në nënfushën 100b.  

Informacionet e tjera për titullin, titujt paralel, titujt e pjesëve 

(fusha 200) 

Informacionet e tjera për titullin, titujt paralel dhe titujt e pjesëve në formatin MARC 21 

shënohen në nënfusha të ndryshme të fushës 245, ndërsa llojin e titullit e përcaktojnë shenjat e 

pikësimit të vendosura në mënyrë manuale. Gjatë transferimit të regjistrimit në formatin 

COMARC/B nuk mund të përcaktohet në mënyrë automatike për cilin lloj të titullit bëhet fjalë. 

Për këtë arsye të dhënat për titujt mund të konvertohen në nënfusha të gabuara të fushës 200. Pas 

transferimit të dhënat duhet të përmirësohen ose të vendosen në nënfushat përkatëse. Gjithashtu 

duhet të fshihen shenjat e tepërta të pikësimit. 

Vendi i botimit, shpërndarjes etj. (nënfusha 210a) 

Pas konvertimit në regjistrim mbetet presja midis vendit të botimit dhe të dhënave shtesë te vendi 

i botimit/shpërndarjes në nënfushën 210a. Bazuar në rregullat e vlefshme të katalogimit presja 

fshihet, ndërsa e dhëna shtesë te vendi i botimit/shpërndarjes vendoset në kllapa. E dhëna shtesë 

vendoset në kllapa rrumbullake kur ajo merret nga burimi i përshkrimit (p.sh. Princeton (New 

Jersey), ndërsa në kllapa katrore kur ajo merret nga ndonjë burim tjetër).  

Përcaktimi specifik i materialit dhe përmasat (fusha 215) 

Numrat romak sipas rregullave AACR2 shënohen me shkronja të vogla. Për këtë arsye ato edhe 

pas konvertimit në nënfushën 215a mbesin të tilla. Ato duhet të shndërrohen në shkronja të 

mëdha në përputhje me rregullat e vlefshme të katalogimit. 

Pas konvertimit në formatin COMARC/B disa terma dhe shkurtesa standarde në fushën 215 

përkthehen në mënyrë automatike. Termat dhe shkurtesat e tjera duhet të përkthehen. 

Blloku i shënimeve 3XX 

Shënimet në fushat 3XX bëhen kryesisht në gjuhën e katalogimit, përveç citateve. 

Pas transferimit të regjistrimit në formatin COMARC/B përmbajtja e shënimeve duhet të 

përkthehet, duke respektuar rregullat, termat dhe shkurtesat e vlefshme. Gjithashtu duhet të 

shtohen të gjitha shënimet që mungojnë. 

Shënimi i përgjithshëm (fusha 300) 

Duhet të keni kujdes në shënimin për përkthimin. Nëse në regjistrimin në bazën LC ose 

WorldCat nuk ka pasur shënim për përkthimin, atë duhet ta shtoni në fushën 300.   
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Shënimi për bibliografitë/indekset, përmbledhjet (fusha 320) 

Shënimet për indekset duhet të përkthehet. Gjithashtu duhet të përkthehen edhe shënimet për 

bibliografitë, me përjashtim të rasteve kur termi nga botimi është më i saktë (p.sh. Selected 

bibliography). Në raste të tilla shënimin për bibliografinë e shënoni ashtu siç e keni gjetur. 

Ngjashëm vlenë edhe për përmbledhjet (abstraktet). 

Shënimi për bibliografitë dhe indekset në regjistrimet në bazën LC dhe WorldCat zakonisht janë 

të bashkuara në një shënim. Në raste të tilla pas shkarkimit të regjistrimit në formatin 

COMARC/B shënimet vendosen në fusha të ndara 320.  

Shënimi për përmbajtjen (fusha 327) 

Nëse pas transferimit në formatin COMARC/B është plotësuar edhe fusha me shënimin për 

përmbajtjen (fusha 327), duhet të verifikoni nëse fraza hyrëse në nënfushën 3270 i përshtatet të 

dhënave në botim. Gjithashtu duhet të verifikoni shënimet në një ose disa nënfusha 327a dhe t'i 

redaktoni në përputhje me rregullat e vlefshme.  

Nëse botimi përmban vepër të fshehur/të shtuar të autorit të njëjtë, titujt e tyre vendosen në 

nënfushat e përsëritshme 327a, ndërsa shenjat e pikësimit midis nënfushave 327a, përkatësisht 

midis titujve shfaqen në mënyrë automatike. Për shkak të kërkimit dhe përshkrimeve shtesë, të 

dhënat për veprat e fshehura/e shtuara vendosen edhe në fushën 423. 

Te veprat e fshehura/të shtuara të autorëve të ndryshëm ose te veprat anonime, të gjithë titujt 

duhet të shënohen në një nënfushë 327a dhe shenjat e pikësimit midis titujve duhet të vendosen 

në mënyrë manuale. Për shkak të kërkimit dhe përshkrimeve shtesë, të dhënat për veprat e 

fshehura/e shtuara vendosen edhe në fushën 423. 

Gjuha, kur është pjesë e pikëqasjes, ose gjuha e përkthimit 

(nënfusha 500m) 

Gjatë shkarkimit të regjistrimeve nga baza e të dhënave WorldCat, të dhënat për gjuhën të 

transferuara në nënfushën 500m (sipas nevojës) duhet të përkthehen dhe të shënohen në 

përputhje me rregullat.  

Analiza e përmbajtjes (blloku 6XX) 

Në regjistrimet e shkarkuara mund të fshihen fushat me emërtimet lëndore nga listat e ndryshme. 

Emërtimet lëndore të listave LCSH, MESH, Sears dhe RAMEAU në sistemin COBISS.SI mund 

të mbulohen me emërtimet lëndore të Listës së përgjithshme të emërtimeve lëndore COBISS 

(SGC) përmes nënfushës 3 – Numri i regjistrimit të njësuar. 

Nëse regjistrimet në bazën WorldCat janë të klasifikuara sipas Klasifikimit Dhjetor të Djuit 

(KDD), të dhënat transferohen në fushën 676, sepse konvertimi nga KDD në KDU ende nuk 

ekziston. Të dhënën për KDD-në në fushën 676 mund ta mbani. 
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Të dhënat për përgjegjësinë (blloku 7XX) 

Në sistemet kombëtare COBISS, në të cilat ekziston kontrolli i njësuar për emrat vetjakë, fushat 

me kontroll të njësuar duhet të lidhen me regjistrimet përkatëse të njësuara përmes nënfushave 

70X3. 

Në formatin MARC 21 nuk dallohet përgjegjësia alternative nga ajo dytësore. Për këtë arsye të 

dhënat për autorët nuk mund të transferohen gjithmonë në mënyrë automatike në fushat 

përkatëse të formatit COMARC/B (fusha 701/711 ose 702/712). Konvertimi bëhet në atë 

mënyrë, që edhe e dhëna për autorësinë alternative edhe ajo dytësore transferohen në fushën 

702/712. Më pas të dhënën për autorësinë alternative duhet ta vendosni në mënyrë manuale në 

fushën 701/711.  

Në nënfushën 70X4 duhet të verifikohet, të shtohet ose të përmirësohet kodi për llojin e 

autorësisë. 

Gjatë transferimit të të dhënave për autorët kolektivë duhet të keni kujdes në rregullat e vlefshme 

të katalogimit për krijimin e pikëqasjes për autorin kolektiv. Duhet të keni kujdes p.sh. kur 

vendosni shtesat te emri ose cilësorin, i cili vendoset në nënfushën 71Xc. Gjithashtu duhet të 

keni kujdes edhe te vendosja e numrit rendor të mbledhjes në nënfushën 71Xd, i cili vendoset në 

formën e numrit kardinal me numër arab.  

Vendndodhja elektronike dhe qasja (fusha 856) 

Pas transferimit nga baza LC ose WorldCat duhet të verifikohen vlerat e treguesve në fushën 856 

dhe sipas nevojës të përmirësohen në përputhje me formatin COMARC/B.  

Nëse në regjistrimin e shkarkuar në nënfushën 856 ekziston vendndodhja e burimit elektronik, e 

cila është e lidhur me burimin e përshkruar (p.sh. përmbajtja, faqja e titullit të burimit, programi i 

konferencës etj.), ndryshohet vlera e treguesitn të dytë nga "1" – Versioni elektronik në vlerën 

"2" – Burim elektronik në lidhshmëri.  

Rekomandohet, që kataloguesi të verifikoj linkun për faqen elektronike, i cili ndodhet në 

nënfushën 856u në regjistrimin e shkarkuar dhe sipas nevojës ai të fshihet ose të zëvendësohet 

me linkun tjetër. Në të njëjtën mënyrë duhet të verifikohet edhe përmbajtja e nënfushës 8563 dhe 

sipas nevojës të fshihet ose të transferohet në nënfushën 856z apo anasjelltas. 

Pas konvertimit, teksti në nënfushën 8563 – Të dhënat për materialin dhe 856z – Shënimi publik 

mbetet në gjuhën angleze apo në ndonjë gjuhë tjetër të katalogimit. Gjatë redaktimit të 

regjistrimit këto të dhëna ose fshihen ose përkthehen në gjuhën e katalogimit. Fjala e parë në 

nënfushën 8563 shënohet me shkronjë të vogël, nëse rregullat e drejtshkrimit nuk e parashohin 

ndryshe, ndërsa fjala e parë në nënfushën 856z shënohet me shkronjë të madhe.  

 

4 Linqet 

Formati MARC 21 për të dhënat bibliografike: 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html  

 

http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html
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ALA-LC romanization tables (1997). Washington: Cataloging Distribution Service, Library of 

Congress: 

http://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html 

 

Faqja elektronike e Bibliotekës së Kongresit: 

http://www.loc.gov/ 

 

Faqja elektronike e OCLC-së: 

http://www.oclc.org/global/default.htm 

 

Faqja elektronike e WorldCat.org: 

http://www.worldcat.org/ 

 

Index labels and examples of an expert search in WorldCat.org:  

https://help.oclc.org/Librarian_Toolbox/Searching_WorldCat_Indexes/Indexes 

 

Konvertuesi ISBN converter: 

http://pcn.loc.gov/isbncnvt.html 
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