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1.Hyrje 

 

jatë punës së tyre kërkimore-shkencore, historianët përdorin burime të 

ndryshme informacioni, duke filluar nga arkivat deri tek kujtimet e 

regjistruara në audio apo ditarët personalë. Në morinë e këtyre 

burimeve një vend të 

rëndësishëm zënë edhe 

mediat. Redaktori dhe ish-

pronari i Washington Post, 

Philip Graham, i konsideronte 

gazetat si “drafti i parë i 

papërpunuar i historisë”.1 

Kurse historiani amerikan 

James Ford Rhodes vërente se 

gazetat mund të përdoren për 

të përpiluar një histori faktike 

kronologjike, si dhe 

argumentonte se gazetat 

mund të studiohen nga dy 

dimensione: edhe si reflektim, 

edhe si krijuese të opinionit 

publik. 

Artikujt apo përmbajtjet e ndryshme të gazetave të vjetra, programet e 

arkivuara të radiove apo të televizioneve, etj., kanë qenë shpesh pikë referimi 

për studimet historike. Por si çdo burim tjetër i historiografisë apo i shkencave 

të tjera, edhe informacioni që vjen nga mediat duhet të kalojë në filtrin e 

dyshimit dhe të verifikimit shkencor. Parimi i njohur i kontrollit të dyfishtë 

duhet të aplikohet nga historianët edhe kur ata përdorin përmbajtjet mediatike 

si burim për historinë.  

1.1. Pse duhet ky manual? 

Literatura që lidhet me metodologjinë e kërkimit shkencor për historinë është e 

pasur dhe e dobishme. Ajo i drejton historianët në formulimin e kornizës 

                                                 
1
Oxford Dictionary of Quotations by Subject, 2010, edited by Susan Ratcliffe, Oxford University Press, f. 264 

G 
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teorike për një punim të caktuar, në përcaktimin e metodave më të 

suksesshme të kërkimit empirik që duhen aplikuar në një kontekst të dhënë, 

në sendërtimin e pyetjeve kërkimore dhe të hipotezave, në analizën e gjetjeve 

dhe arritjen e përfundimeve. Por kur bëhet fjalë për punën me burimet e 

ndryshme të historiografisë, dhe specifikisht për punën me mediat si burim për 

historinë, kjo literaturë pothuajse mungon. Edhe pse aty-këtu në tekstet 

shkollore të departamenteve së historisë mund të gjendet ndonjë syth që 

trajton edhe mediat në kuadrin e burimeve primare apo sekondare të 

historiografisë, përsëri një botim i plotë në gjuhën shqipe në këtë fushë akoma 

nuk ekziston. Ky manual që keni në duar, vjen pikërisht për të mbushur një 

boshllëk të tillë. 

Ndërkohë zhvillimet epokale në lëmin e mediave pas lindjes së internetit, moria 

e pafund e informacionit që gjenerohet dhe problemet e mëdha me vërtetësinë 

dhe saktësinë e tij, përbëjnë një arsye tjetër që e bën të domosdoshëm botimin 

e këtij manuali. Prirjet për politizim dhe polarizim, varësia nga interesat e 

pronarit apo nga politika, njëanshmëria, përhapja e lajmeve të rreme, 

mbizotërimi i opinioneve ndaj fakteve dhe të tjera zhvillime si këto, kanë rritur 

dyshimin dhe mosbesimin ndaj mediave. Kjo situatë nuk mund të jetë jashtë 

vëmendjes së historianëve dhe njëherësh kërkon edhe një ri-dimensionim të 

qëndrimit dhe qasjes së tyre ndaj përmbajtjeve mediatike. Gjithashtu ajo 

shtron nevojën e ngutshme për rritjen e nivelit të edukimit mediatik në radhët 

e studjuesve, krijuesve apo studentëve të fushës së historisë. 

Krahas kësaj, ekziston një debat i gjerë në rrethet intelektuale dhe shkencore 

rreth përdorimit të mediave si burim për historianët. Nga njera anë ka shumë 

studjues që përkrahin idenë se mediat mund dhe duhet të përdoren si burim 

për studimet apo botimet historike. Por nga ana tjetër nuk mungojnë skeptikët 

që këmbëngulin për ta mbajtur larg historinë nga mediat. Kjo gjendje dualiteti 

dhe luhatjeje në perceptim dhe qendrime e bën të nevojshëm botimin e teksteve 

të tilla si ky manual, që marrin përsipër të kthjellojnë dhe të përcaktojnë një 

qasje praktike ndaj çështjes së përdorimit të mediave si burim për të shkruarit 

e historisë. 

1.2. Për kë është ky manual? 

Ky manual i adresohet në radhë të parë historianëve të rinj që janë në hapat e 

para të karrierës së tyre në historiografi. Duke aspiruar të kontribuojnë dhe të 

lënë emër në këtë fushë, ata kanë nevojë që të orientohen drejt një qasjeje 

përfshirëse ndaj mediave si dhe të shmangin dilemat përjashtuese dhe 

skepticizmin ndaj tyre. Ky botim, jo vetëm advokon për përdorim të mediave në 

shërbim të historiografisë, por ofron edhe mënyra dhe mjete të dobishme për ta 
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bërë këtë. Ai synon të pajisë studjuesit apo specialistët e rinj të historisë me 

njohuri për llojet e përmbajtjeve mediatike dhe teknikat e punës me formatet e 

ndryshme të informacionit që vjen nga mediat. 

Në brendinë e këtij manuali ofrohen edhe njohuri bazë për mediat dhe rolin e 

tyre në shoqëri si dhe njohuri të domosdoshme në lidhje më mënyrën se si 

ndërtohet dhe si shpërndahet mesazhi mediatik, duke kontribuar kësisoj edhe 

në edukimin mediatik të lexuesit. 

Manuali në fjalë është një udhërrëfyes i mirë edhe për studentët e historisë. 

Pavarësisht nga profilizimi i tyre si studjues apo si mësimdhënës të ardhshëm, 

ata do të duhet të ndërtojnë një marrëdhënie dhe një raport të informuar me 

mediat dhe me informacionin mediatik, për të qenë në gjendje që të lexojnë 

edhe pas rreshtave të çdo mesazhi që përcillet në përmbajtjet e ndryshme të 

gazetave, televizioneve, radiove apo portaleve online.  

Duke qenë një botim ndërdisiplinor, manuali ka vlerë të dyanshme si për 

aktorët e fushës së historiografisë, edhe për ata të mediave. Ai synon të 

kultivojë jo vetëm një sjellje profesionale të historianëve ndaj mediave por edhe 

një qasje të përgjegjshme të gazetarëve ndaj fakteve, zhvillimeve dhe ngjarjeve 

me rëndësi historike. 
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2.Mediat dhe roli i tyre në shoqëri 

 

ërpara se të flasim për qasjen e historianëve ndaj mediave, është e 

nevojshme që të bëjmë një paraqitje të përmbledhur të ekosistemit 

shoqëror të emërtuar “media masive” si dhe të ndalemi tek tiparet dhe 

specifikat e funksionimit të tij. 

2.1. Ç’janë mediat dhe cilat janë funksionet e tyre në shoqëri 

Mediat janë pjesë e një procesi të veçantë komunikimi që njihet me emrin 

“komunikim masiv”. Sipas Joseph R. Dominick, komunikimi masiv i referohet 

procesit përmes të cilit një entitet kompleks, me ndihmën e një ose më shumë 

pajisjeve prodhon dhe transmeton mesazhe publike që iu adresohen 

audiencave të gjera, heterogjene dhe të shpërndara. 

Mediat masive janë pikërisht 

kanalet e përdorura për 

komunikimin masiv. Si 

komunikimi masiv, edhe 

mediat masive, nuk janë 

terma apo koncepte që 

emërtojnë thjesht dhe vetëm 

teknologji të caktuara. 

Krahas teknologjisë, ato 

përfshijnë edhe institucionet 

që i përdorin këto teknologji 

për të transmetuar mesazhet, 

përfshijnë njerëzit, politikat, 

organizatat si dhe marrë-

veshjet dhe marrëdhëniet 

shoqërore që kërkohen për 

prodhimin dhe shpërndarjen 

e komunikimit masiv.  

Në një kuptim të gjerë, termi 

media masive, përfshin 

P 

 
Burimi: https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/mass-

media-isometric-composition-vector-20962157 
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radion, televizionin, filmat, produktet e audios, librat, gazetat, revistat dhe 

internetin. Kurse në një kuptim më të ngushtë, me termin media, njerëzit 

dallojnë katër lloje kryesore të tyre: shtypin, radion, televizionin dhe median 

online. Tre të parat janë pjesë e atyre mediave që njihen me emrin media 

tradicionale, kurse media online është pjesë e mediave të reja.  

Mediat masive në shoqëritë demokratike realizojnë disa funksione specifike, më 

kryesoret ndër të cilat janë: 

Funksioni i informimit. Në mesin e funksioneve që përmbushin mediat, 

informimi është padyshim funksioni më i rëndësishëm. Mediat janë krijuar 

para së gjithash që të sjellin pranë njerëzve të rejat rreth ngjarjeve dhe 

zhvillimeve në një komunitet, vend apo më gjerë. Duke qenë në rolin e 

lajmëtarit, ato kanë përgjegjësinë dhe detyrimin publik që të informojnë njerëzit 

me korrektësi, saktësi, objektivitet dhe paanshmëri. 

Funksionin e informimit mediat e luajnë kryesisht përmes edicioneve apo 

rubrikave të lajmeve, por, diku më shumë dhe diku më pak, edhe përmes 

rubrikave apo emisioneve të tjera. Lajmet informojnë audiencën për zhvillimet e 

momentit, në ndryshim nga gjinitë e tjera të mediave, tëcilat përmbajnë 

informacion që nuk ka urgjencën e lajmeve nga aktualiteti. 

Funksioni i mbikqyrjes dhe i kritikës. Mediat në vendet demokratike 

ushtrojnë edhe funksionin e njohur si “watchdog”duke shërbyer si roje në 

mbrojtje të interesit publik. Përmes investigimeve të tyre ato nxjerrin në dritë 

dhe denoncojnë aktet korruptive dhe abuzimet me fondet publike, veprimtaritë 

keqbërëse të njerëzve në pushtet apo të rrjeteve të krimit, aktivitetet e 

paligjshme dhe mjaft akte të tjera që cënojnë rendin publik dhe sigurinë, 

pronën dhe mirëqenien e qytetarëve. “Frika nga shtypi bën që të ndalen më 

shumë krime, korrupsion dhe imoralitet se sa frika nga ligji” – ka thënë 

gazetari dhe botuesi i famshëm amerikan Joseph Pulitzer.2 

Ky pozicionim dhe ky funksion iu jep mediave atributet e “pushtetit të katërt”, 

krahas pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësor, por me një mision të 

veçantë: të mbikqyrë funksionimin e tre pushteteve të tjera duke u udhëhequr 

nga interesi i përgjithshëm publik. Kjo bën që mediat të jenë një aktor mjaft i 

rëndësishën në zhvillimin dhe mbrojtjen e demokracisë dhe të shtetit ligjor. 

Funksioni i edukimit. Krahas sistemit arsimor, familjes dhe institucioneve 

fetare, një funksion edukues në shoqëritë demokratike kanë edhe mediat. Ato 

edukojnë publikun e gjerë në përgjithësi me vlerat e lirisë, pluralizmit, 

                                                 
2
 Cituar në: Russ-Mohl, Stephan; Gazetaria – Tekst didaktik e praktik, Përkthyer nga gjermanishtja nga Ardian 

Klosi, Botuar nga K&B, Tiranë, 2010 
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diversitetit dhe demokracisë. Ato ndikojnë tek qytetarët që ata të kuptojnë më 

mirë mekanizmat e funksionimit të demokracisë, siç janë zgjedhjet e lira, liria e 

mendimit, e drejta e fjalës dhe e grumbullimit, e drejta e votës, etj.   

Por mediat kontribuojnë edhe për edukimin e grupmoshave të ndryshme 

përmes emisioneve të dedikuara për ta. Gjithashtu, mediat kanë një rol edhe 

në fusha më specifike si edukimi mjedisor, shëndetësor, kulturor, sportiv, etj. 

Funksioni i përcaktimit të agjendës publike. Në mjedisin shoqëror të një 

vendi ka mjaft zhvillime, ngjarje apo tema për të cilat flitet e debatohet. Por 

vetëm ato që pasqyrohen nga mediat kanë mundësinë të jenë pjesë përbërëse e 

sferës publike. Në këtë këndvështrim mediave iu atribuohet një rol i 

rëndësishëm për përcaktimin e agjendës publike, pra të temave apo çështjeve 

rreth së cilës përqendrohet vëmendja e shoqërisë. 

Në situata ideale, agjenda e mediave duhet të udhëhiqet nga tematikat që 

lidhen dhe i shërbejnë interesit të përgjithshëm publik në një moment të 

dhënë, përkundër tematikave që i shërbejnë interesave të pronarëve të mediave 

apo interesave të njëanshme të politikës dhe të pushtetit.  

Funksioni i socializimit dhe i angazhimit qytetar. Njeriu është krijesë 

shoqërore dhe si i tillë, gjatë përditshmërisë së vet, ai përfshihet në 

marrëdhënie apo raporte shoqërore me të tjerët. Mediat përmes mesazheve të 

veta kontribuojnë në rritjen e shkallës së socializimit mes individëve, në 

pranimin e mendimit ndryshe, në kultivimin e frymës së tolerancës, në 

promovimin e punës në grup, etj. 

Njëherësh mediat nxisin përfshirjen e qytetarëve në kauza apo lëvizje të 

rëndësishme dhe angazhimin e tyre në çështjet që janë me interes publik. 

Funksioni i integrimit. Çdo vend ka një strukturë heterogjene të popullsisë 

dhe në përbërje të saj përfshihen shtresa dhe kategori të ndryshme shoqërore. 

Është funksion por edhe detyrim i mediave (sidomos i mediave publike) që të 

mundësojnë një përfaqësim dhe pasqyrim të drejtë dhe të barabartë të të gjitha 

shtresave dhe të kategorive të shoqërisë. 

Minoritetet etnike apo grupet vulnerabël në një vend, duhet të kenë hapësirën e 

vet në media, si në burimet njerëzore të saj edhe në programacion. Integrimi 

bën të mundur shmangjen e stereotipeve dhe të paragjykimeve ndaj grupimeve 

apo shtresave të ndryshme të shoqërisë dhe lehtëson përfshirjen e tyre në 

sferën publike. 

Funksioni i argëtimit. Duke iu drejtuar një publiku të gjerë, mediat kanë 

qenë të interesuara që të zgjerojnë gjithnjë e më shumë edhe funksionin 

argëtues të tyre. Programet e zbavitjes tërheqin audiencë të konsiderueshme 
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dhe kjo përkthehet në më shumë reklama dhe rrjedhimisht edhe më shumë të 

ardhura. Por programet apo hapësirat e argëtimit të mediave nuk duhet të 

udhëhiqen thjesht dhe vetëm nga shifrat e shikueshmërisë apo të klikimeve. 

Mediat më të sukseshme kanë ditur të harmonizojnë synimin për rritje të 

audiencës me ofrimin e një argëtimi të shëndetshëm dhe në pajtim me normat 

morale mbizotëruese në shoqëri. 

2.2. Parimet e gazetarisë profesioniste 

Jo gjithçka që shfaqet apo publikohet nga mediat është gazetari. Spektaklet e 

argëtimit siç janë festivalet apo konkurset muzikore apo artistike, reality show, 

spektaklet humoristike, reklamat, etj., nuk janë pjesë e informacionit të 

mirëfilltë të prodhuar nga gazetarët. Por gjithsesi informacioni gazetaresk zë 

pjesën më të madhe të informacionit të botuar apo transmetuar në masmedia. 

Ndërkohë në shumë raste nuk është i qartë kufiri mes gazetarisë dhe 

përmbajtjeve mediatike të llojeve të tjera. 

Gazetaria profesioniste ndjek parimet e veta gjatë prodhimit dhe shpërndarjes 

së informacionit. Këto parime udhëheqin gazetarët në gjithë procesin e të bërit 

gazetari, që nga gjetja e burimeve, mbledhja e informacionit, verifikimi i 

fakteve, shkrimi dhe redaktimi i tekstit dhe deri tek publikimi apo transmetimi 

i artikujve apo programeve. Disa nga parimet kryesore të gazetarisë 

profesioniste janë: 

Vërtetësia. Pavarësisht se kur raportojnë për një ngjarje apo zhvillim të 

caktuar gazetarët e rindërtojnë realitetin për ta paraqitur atë në media, 

detyrimi profesional i tyre është që të jenë sa më pranë të vërtetës objektive në 

këtë raportim. Kërkimi, gjetja dhe raportimi i së vërtetës ka qenë dhe mbetet 

sfida më e madhe për gazetarët. Kjo del e domosdoshme sidomos në kohët e 

sotme kur po trumpetohet kalimi nga epoka e së vërtetës në epokën e post-së 

vërtetës (post-truth era). 

Pavarësia. Gjatë ushtrimit të profesionit të vet gazetarët ekspozohen shpesh 

ndaj presioneve që vijnë nga politika, pushteti, pronarët, rryshfetet apo nga 

grupet e interesit. Profesionistët e mirë kanë ditur gjithmonë t’iu bëjnë ballë 

këtyre presioneve dhe të mbeten të pavarur gjatë aktivitetit të tyre si gazetarë, 

duke u udhëhequr gjithmonë nga interesi publik  

Drejtësia dhe paanshmëria. Zakonisht çështjet apo ngjarjet që raportohen në 

media ngërthejnë dy ose më shumë palë të cilat divergojnë në qëndrimet e tyre. 

Në situata të tilla “gazetarët duhet të jenë përfshirës dhe të synojnë të 

sigurohen që të gjitha palët e interesuara të kenë mundësinë për të sqaruar 
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pozicionin e tyre”3 – theksohet në Kodin Shqiptar të Etikës së Gazetarit. - “Palët 

e kritikuara duhet të kenë të drejtën t’u përgjigjen akuzave, mundësisht në të 

njëjtin organ. Gazetarët duhet të bëjnë çdo përpjekje për t’i kontaktuar të gjitha 

palët dhe për të mbledhur të gjitha opinionet relevante”. 

Saktësia. Në paraqitjen e fakteve apo të dhënave, gazetarët duhet të bëjnë 

kontroll të dyfishtë apo të trefishtë për t’u siguruar që ato janë të sakta dhe 

janë verifikuar nga dy ose më shumë burime. Saktësia rrit reputacionin dhe  

besueshmërinë tek një media e caktuar dhe dëshmon për një integritet 

profesional të pakompromentuar. 

Përgjegjshmëria. Gazetarët duhet të kenë kurajon që kur gabojnë, të marrin 

përsipër përgjegjësinë dhe të bëjnë korrigjimet e duhura. Njëherësh ata duhet 

të demonstrojnë një nivel të lartë përgjegjshmërie kur marrin përsipër të 

raportojnë për një çështje në media. 

Humanizmi. Ky parim nënkupton minimizimin e dëmit që mund të shkaktohet 

tek familja apo të afërmit e një personi që mund të ketë qenë viktimë e një 

aksidenti apo fatkeqësie natyrore. Gazetarët e mirë nuk janë gjahtarë që 

përfitojnë nga fatkeqësitë për të bërë lajmin e radhës, por tregojnë dhembshuri 

dhe kujdes gjatë raportimit, për të evituar shkaktimin e dhimbjeve të reja. 

Gjithashtu gazetarët duhet t’i trajtojnë dhe raportojnë me humanizën shifrat 

dhe faktet që lidhen me humbje jetësh njerëzore. 

2.3. Karakteristikat dhe atributet e lajmit  

Lajmi përbën një nga komponentët thelbësorë të gazetarisë. Por jo çdo ngjarje 

apo zhvillim përbën lajm për mediat.  

Në një kalim të shpejtë, do të dallonim këto atribute dhe vlera kryesore, të cilat 

bëjnë të mundur që një ngjarje të përbëjë 

lajm, në kuptimin mediatik të fjalës:  

Ndikimi. Një ngjarje që ka ndikim të gjerë dhe 

që përfshin një masë të madhe njerëzish nën 

rrezen e efektit të vet, është në të njëjtën kohë 

edhe një lajm. Nuk është e thënë që një 

ndodhi të jetë patjetër dramatike që të përbëjë 

lajm. Vendime të tilla si psh. rritja e taksave 

të bashkisë, nuk kanë dramacitetin e 

fatkeqësive të mëdha natyrore, por ato kanë 

ndikim në jetën e mijëra njerëzve. 

                                                 
3
https://kshm.al/kodi-i-etikes-se-gazetarit/ 

Burimi:http://www.bardfieldacademy.org/

wp-content/uploads/2016/09/News.jpg 
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Konflikti. Një ndodhi që përmban një konflikt, qoftë ky fizik, verbal apo 

psikologjik, i cili ndikon në një numër të madh njerëzish apo ka interes publik, 

mund të konsiderohet lajm. Përplasjet e armatosura, sherret në parlament, apo 

akuzat publike bartin gjithmonë konflikt. Edhe këndvështrime të ndryshme për 

një problem të rëndësishëm mund të përbëjnë pikënisjen e një konflikti. 

Vazhdimësia. Ngjarjet që rrethohen nga (apo që përfshijnë) çështje të cilat janë 

nën një diskutim të gjerë publik, zakonisht kanë vazhdimësi në kohë. Kjo do të 

thotë se ato, prej rëndësisë që kanë për opinionin publik, mbeten për një kohë 

të gjatë nën fokusin e mediave.  

Vazhdimësi krijohet edhe kur vetë ngjarja është në proces për ditë me radhë, 

apo kur kohë mbas kohe shfaqen risi ose zhvillime të reja që kanë të bëjnë me 

të. 

Spikatja. Kur njerëz të mirënjohur marrin pjesë apo janë të pranishëm në një 

ngjarje, kjo mund të përbëjë lajm. Presidenti dhe kryeministri i Shqipërisë, 

mund të hanë së bashku një drekë të zakonshme si të gjithë qytetarët në një 

restorant të Tiranës. Por duke qenë figura të spikatura për vendin, dreka e tyre 

në një moment të dhënë mund të kthehet në lajm. Ose, të marrim një shembull 

tjetër: Nëse divorcohet një çift diku në një lagje të qytetit, kjo s’ka për t’u marrë 

vesh nga ndonjë botues gazete. Por nëse njeri nga personat e çiftit që 

divorcohet është këngëtar apo aktor i mirënjohur, atëhere po: kemi të bëjmë me 

lajm. 

Pazakonshmëria. Ngjarje që dalin nga rituali i të zakonshmes, mund të 

konsiderohen lajm. Të tilla ngjarje mund të mos kenë ndonjë  rëndësi apo 

ndikim të veçantë, por duke qenë të pazakonta, mund të tërheqin vëmendjen e 

njerëzve. Kështu të tërheqësh me një litar të lidhur tek mesi një kamion 40 

tonësh, mund të mos ketë rëndësi apo të sjellë ndonjë ndikim në jetën e 

njerëzve. Por duke qenë diçka e rrallë dhe e pazakontë, ajo shndërrohet në 

lajm. 

Afërsia. Ky atribut ka të bëjë me lokalizimin e një ngjarjeje, lokalizim i cili 

mund të ndikojë që ajo të përfshihet në qerthullin e lajmit. Një aksident fatal 

me makinë që ndodh mijëra kilometra larg dhe ku humbasin jetën katër vetë, 

mund të mos merret vesh nga banorët e një qyteti. Por nëse njëri prej viktimave 

është banor i këtij qyteti, atëhere ngjarja kthehet në një lajm për këtë 

komunitet. Ose, nëse ngjarja ndodh në qendër të qytetit në fjalë, padyshim që 

botuesi lokal do ta konsideronte atë një lajm. 

Njëkohshmëria dhe aktualiteti. Ngjarjet në përgjithësi konsiderohen si lajm, 

atëhere kur ato kanë ndodhur së fundmi, pra në një çast të dhënë, ose disa orë 
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apo dy-tre ditë më parë. Detyra kryesore e lajmit është të sjellë të rejat më të 

fundit. Ngjarje të ndodhura para shumë kohe, shpesh nuk sjellin ndonjë gjë të 

re, pra nuk përbëjnë “news”. Që të përbëjnë lajm duhet që ngjarjet, nëse s’kanë 

ndodhur së fundmi, të paktën të kenë lidhje apo të jenë në rezonancë me një 

nga ngjarjet më të fundit, pra të kenë atë që quhet “vlerë aktuale”. 
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3. Nga parimet në realitet: Ç’duhet të dimë më shumë 

për mediat 

 

unksionet dhe parimet e paraqitura më sipër kanë shërbyer dhe i kanë 

drejtuar mediat masive në vendet demokratike në përmbushjen e 

detyrimeve të tyre sublime ndaj shoqërisë. Por kur ballafaqojmë këto 

parime me realitetin konkret në media, konstatojmë se krahas modeleve të 

mira ka edhe zhvillime që flasin për një devijim nga standartet dhe parimet 

bazë. Le të shohim se cilat janë më tipiket në mesin e këtyre devijimeve: 

A kanë devijuar mediat nga misioni publik i tyre? 

Siç e theksuam edhe më sipër, mediat kanë një rol dhe përgjegjësi publike. Në 

parim ato duhet t’i shërbejnë interesit të shumicës së shoqërisë, për të 

ndihmuar kësisoj edhe në forcimin e demokracisë dhe të shtetit ligjor. Por 

krahas shembujve të mirë, nuk janë të pakta edhe rastet kur agjenda e 

mediave vihet në dispozicion të interesave të pronarëve të tyre apo të elitave 

sunduese të shoqërisë, qofshin këto elitat ekonomike, politike, etj. 

F 

Dritare                      Gazetarët: Heronj apo zuzarë? 

Imazhi i gazetarit në sytë e publikut – si edhe i të tjerëve, si mjekët apo 

oficerët e policisë – ka ndryshuar shumë në periudha të ndryshme kohore 

dhe në kategori të ndryshme të popullsisë. Shumë njerëz duket se kanë 

pikëpamje kontradiktore për gazetarët: duartrokiten kur zbulojnë keqbërje, 

kur luftojnë burokracinë dhe denoncojnë figura të fuqishme e të korruptuara 

në emër të interesit të përgjithshëm – shpesh duke e vënë veten në rrezik 

dëmtimi fizik ose ngacmimi nga autoritetet; tallen dhe dënohen kur duket se 

kanë cënuar rëndë privatësinë e njerëzve ose janë të vrazhdë, agresivë apo 

dinakë. 

Çështja e besimit duket thelbësore në këtë kontekst: nëse publiku nuk 

beson atë që lexon, sheh dhe dëgjon nga mediat dhe gazetarët, atëherë 

themelet e gazetarisë do të jenë të rrezikuara. 

Richard Rudin & Trevor Ibbotson 
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Edward S. Herman dhe Noam Chomsky vërejnë se “në ato vende ku levat e 

pushtetit janë në duar të burokracisë shtetërore, të kontrollit monopolistik mbi 

mediat, shpesh të ushqyer nga censura zyrtare, duket qartë se mediat i 

shërbejnë qëllimeve të elitës sunduese”. Raporti Edelman Trust 2020,  zbulon 

se më shumë se gjysma e publikut ndërkombëtar të anketuar ( rreth 51 %) 

mendojnë se mediat i shërbejnë interesave të një pakice njerëzish, përkundër 

32 % që shprehen se mediat iu shërbejnë të gjithëve në mënyrë të drejtë dhe të 

barabartë. 

Studimet e kryera zbulojnë praninë e kësaj situate edhe në Shqipëri. “...Gjatë 

këtyre viteve të fundit, duket se është arritur në situatën ku pothuajse të gjitha 

mediat e rëndësishme, me përjashtime të rralla, janë rreshtuar pak a shumë në 

anën e pushtetit, duke dëmtuar misionin e tyre publik në emër të interesave të 

biznesit dhe duke braktisur gjithnjë e më shumë pozicionin e “pushtetit të 

katërt”.4 

Zhvillime të tilla duhet të sillen edhe në vëmendjen e historianëve apo 

studentëve të historisë, për të kuptuar më mirë se si funksionjnë mediat, cilat 

janë interesat e tyre primare dhe kujt i shërbejnë ato në një artikull apo një 

emision të caktuar, apo me të gjithë agjendën e tyre informative. 

Të paanshme apo të njëanshme? – Kjo është çështja 

Le ta vendosim këtë dilemë në një situatë konkrete: Supozojmë se ju merrni 

përsipër të ndërmerrni një studim historik për trazirat pas rënies së piramidave 

financiare të vitit 1997 në Shqipëri. Nëse do të përdorni mediat, do të shihni se 

ato janë të ndara në dy kampe: Njëri grup i mediave i konsideron trazirat e asaj 

kohe si një “revolucion”, kurse grupi tjetër si “grusht shteti i armatosur”.  

Çfarë tregon kjo? Pasqyrimi i mediave shqiptare për këto zhvillime reflekton 

qëndrimin e dy poleve të politikës së kohës, duke zbuluar njëanshmërinë në 

raportim si dhe shkallën e lartë të politizimit dhe të polarizimit të mediave. 

Situata nuk ka ndryshuar shumë edhe në vitet në vijim. 

Raporti për Shqipërinë i Freedom House 2022 vëren se “...ndërkohë që 

kushtetuta garanton lirinë e shprehjes, ndërhyrja e interesave të bizneseve të 

fuqishme, të politikës dhe të vetë mediave, pengon zhvillimin e mediave të 

pavarura të lajmeve; shumica shfaqen të njëanshme dhe favorizojnë PS apo 

PD.” Kurse organizata e Gazetarëve pa Kufij konstaton në raportin e saj se 

                                                 
4
Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri, Botues: ISHM, me mbështetjen e Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Office Tirana,  Tiranë, 2017 
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“klasa politike kërcënon pavarësinë e  redaksive  të mediave përmes një 

rregullimi institucional shumë të politizuar të mediave dhe përmes menaxhimit 

të mediave publike.”5 

Varësia e mediave nga politika, nga interesat e pronarëve apo nga interesa të 

tjera jashtë-mediatike reflektojnë edhe një devijim të rëndë nga parimet bazë të 

objektivitetit dhe të pavarësisë. Është në detyrën e historianit që kur i referohet 

mediave ta njohë mirë këtë kontekst dhe të aplikojë në çdo rast filtrin e 

verifikimit, të ballafaqojë qëndrimet e kundërta si dhe të mos ndikohet prej 

tyre. 

Nga pozita e “watchdog” (qen roje) në atë të“lapdog” (qen lëpirës)  

Braktisja e misionit publik dhe përdorimi i mediave për interesat e një pakice 

sunduese në shoqëri, ka zbehur edhe rolin e tyre kontrollues dhe kritikues 

ndaj pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe gjyqësorit. Madje ka media të cilat kanë 

braktisur edhe pozicionimin e tyre 

ideologjik apo politik. 

“Disa nga mediat kryesore e kanë 

braktisur së fundmi edhe luajalitetin 

politik dhe po kalojnë nga një “muaj 

mjalti” me qeverinë e PD në “muaj 

mjalti” me qeverinë e PS, duke 

përshtatur kursin dhe politikën 

editoriale me kursin dhe politikën e 

fituesit politik, thjesht dhe vetëm për të 

mbrojtur dhe avancuar interesat e 

biznesit të tyre. Si zhvillim natyrisht që ky është më i rëndë dhe më me pasoja 

se sa polarizimi dhe paralelizmi politik konstant dhe i qëndrueshëm dhe çon në 

një kompromentim të rëndë të rolit të medias si dhe në një rrënim deri në 

asgjësim të besueshmërisë së publikut ndaj saj.”6 

Kjo lloj politike editoriale pro-qeveritare i ka kthyer këto media në dritare të 

propogandës së qeverisë apo të partisë në pushtet. Në edicionet e tyre të 

lajmeve gjen shpesh materiale të përgatitura nga zyrat e marrëdhënieve publike 

të cilat publikohen apo shfaqen pa kaluar në asnjë lloj filtri editorial. Në 

mënyrë të kamufluar apo të hapur ato mbajnë anën e qeverisë në rastin e 

debateve për çështje të rëndësishme publike. 

                                                 
5
https://rsf.org/en/country/albania 

6
Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri, Botues: ISHM, me mbështetjen e Friedrich-Ebert-Stiftung, 

Office Tirana,  Tiranë, 2017 

 

Burimi: https://media.thecraftstore.com/  
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Njohja e kësaj situate ka vlerë për historianët, në mënyrë që ata të identifikojnë 

propogandën në  faqet apo në programacionin e mediave.   

Dezinformimi, opinionizimi dhe pasaktësia si sfida serioze aktuale 

Dezinformimi është një sfidë globale që ka krijuar probleme si në demokracitë e 

stabilizuara ashtu edhe në ato më të rejat. Edhe Shqipëria nuk ka mbetuar pa 

u prekur nga këto zhvillime, madje dezinformimi dhe manipulimi i 

informacionit në sferën publike shqiptare kanë pasur një përhapje të 

konsiderueshme në krahasim me shumë vende të BE apo të rajonit.  

Vonesat në procesin e maturimit të demokracisë dhe boshllëqet në kulturën 

demokratike, të shoqëruara me abuzimin me teknologjitë e reja të komunikimit 

kanë qenë ndër faktorët kryesorë që kanë ndikuar në praninë dhe përhapjen e 

dezinformatave në Shqipëri. Por një rol ka luajtur edhe papërgjegjshmëria e 

disa mediave dhe rendja e tyre pas klikimeve duke përdorur për këtë qëllim 

edhe lajmet e sajuara dhe manipulimet e llojeve të ndryshme. 

Në dekadën e fundit është vënë re edhe një opinionizim në rritje i mediave, 

duke shtuar përmbajtjet mediatike që bazohen tek opinionet dhe duke 

pakësuar përmbajtjet e bazuara tek faktet. Kjo është vënë re sidomos në 

mediat televizive, ku programet e talk show me opinionistë të ftuar në studio, 

janë dhjetrafishuar. Por opinionizimi ka prekur gjerësisht edhe mediat online. 

Opinionizimi në rritje i mediave ka sjellë nga njera anë një dobësim dhe një 

bjerrje të gazetarisë së bazuar tek faktet dhe nga ana tjetër një shtim të rasteve 

të pasaktësisë që gjendet në përmbajtjet e mediave. Ky zhvillim, përveçse cënon 

standartet mediatike, i bën mediat më pak të preferuara edhe për historianët, 

të cilët bazohen tek faktet e pamanipuluara dhe të pagabueshme gjatë punës 

së tyre studimore. 
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4. Edukimi mediatik si alternativë për shoqërinë dhe 

historianët 

 

dukimi mediatik është një disiplinë relativisht e re. Ajo lindi si kërkesë e 

kohës për të pajisur njerëzit me njohuritë dhe aftësitë që kërkohen për 

të zhvilluar kompetencat e të menduarit kritik dhe të kuptuarit 

kulturor dhe kontekstual të mediave. Duke qenë se të gjithë njerëzit janë në një 

masë dhe mënyrë konsumatorë apo përdorues të mediave, edukimi mediatik 

merr një vlerë dhe rëndësi mbarë-shoqërore. Por në kontekstin e këtij botimi, ai 

është mjaft i rëndësishëm edhe për historianët, pasi i pajis ata me njohuri dhe 

aftësi plotësuese për mediat, në mënyrë që të jenë më të informuar gjatë 

përdorimit të këtyre të fundit si burim për historinë. 

4.1 Ç’është edukimi mediatik 

Shoqata Kombëtare e Mësimit të Edukimit mediatik në SHBA e përcakton 

edukimin mediatik si “aftësia për të aksesuar, analizuar, vlerësuar, krijuar dhe 

vepruar duke përdorur të gjitha format e komunikimit”. 

Kurse Qendra Kanadeze për Literacinë Digjitale dhe të Mediave, MediaSmarts, 

e përcakton edukimin mediatik si: “aftësinë për të aksesuar në një nivel bazik 

mediat, për t’i analizuar ato në mënyrë kritike dhe duke u bazuar në disa 

koncepte kyçe, t’i vlerësojmë ato në bazë të kësaj analize, dhe së fundmi, të 

prodhojmë edhe vetë media”. 

Në Europë, Forumi i Dytë Europian për Edukimin për Mediat dhe 

Informacionin e përshkruan edukimin mediatik me këto fjalë: 

“Edukimi për mediat dhe informacionin i fuqizon qytetarët me dijet, aftësitë 

dhe sjelljet që kërkohen për të aksesuar dhe analizuar në mënyrë kritike 

informacionin dhe mediat dhe për t’u angazhuar me mediat dhe ofruesit e tjerë 

të informacionit për qëllime sociale, civile dhe krijuese.” 

Edukimi mediatik kërkon zhvillimin e njohurive, aftësive dhe sjelljeve që duhen 

për t’ju ofruar përdoruesve një kuadër thelbësor për një angazhim efektiv me 

mesazhet e mediave gjatë gjithë jetës së tyre. 

E 
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Janë disa faktorë kryesorë që e kanë bërë aktualisht të domosdoshëm 

edukimin mediatik për shoqërinë njerëzore në përgjithësi dhe për brezin e ri në 

veçanti:7 

Së pari, Nga dita në ditë, njerëzimi 

po ekspozohet ndaj një furie të 

paparë informacioni që vjen nga 

drejtime të ndryshme dhe që e ka 

bërë imperative nevojën për 

zhvillimin e aftësive për të 

aksesuar mediat e llojeve të 

ndryshme, për të parë me sy 

kritik  përmbajtjet informative, 

për të dalluar të vërtetën rreth një 

ngjarjeje në morinë e 

informacionit pafund që 

gjenerohet rreth saj, për të 

identifikuar nëntekstin dhe 

qëllimet që qëndrojnë pas një 

mesazhi mediatik si dhe për të 

reaguar në momentin e duhur 

dhe me argumentat e duhura. 

Së dyti, Sidomos me zhvillimin e hovshëm të mediave private, gjithnjë e më 

shumë është verifikuar se mediat paraqesin një realitet të rikonstruktuar dhe 

se mesazhi mediatik kalon përmes lenteve të interesave të ndryshme, përfshi 

këtu interesat ekonomike të pronarit, interesat politike apo ideologjike të 

spektrit mediatik përkatës dhe një numri të konsiderueshëm interesash të tjera 

që paraqiten si alternative ndaj interesit të përbashkët publik. Interesa të tilla 

alternative përcaktojnë shpesh agjendën e mediave. 

Së treti, Eksplozioni i internetit, i gazetarisë online dhe i mediave të reja ka 

krijuar një ekosistem të dominuar nga info-obeziteti dhe së fundmi edhe nga 

infodemia. Në këtë terren, fake news po gjejnë gjithnjë e më shumë hapësirë. 

Nga ana tjetër algoritmet e mediave sociale me kalimin e kohës po e izolojnë 

përdoruesin në information bubles dhe në echo chambers, të cilat po ia 

zvogëlojnë atij dritaren e zgjedhjeve për t’u informuar. 

 

                                                 
7
Burimi: https://www.institutemedia.org/kultivimi-i-literacise-se-medias-dhe-te-informacionit-ne-mjediset-

universitare/ 

 

Burimi: www.institutemedia.org 
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4.2 Koncepte kyçe të edukimit mediatik 

Qendra për Edukimin Mediatik me bazë në California8 ofron një kuadër të 

dobishëm për të menduarit rreth mediave, me këto pesë koncepte kyçe të 

edukimit mediatik: 

- Të gjitha mesazhet e mediave janë të “konstruktuara”. 

- Mesazhet e mediave janë konstruktuar duke përdorur një gjuhë krijuese 

që ka rregullat e saj. 

- Njerëz të ndryshëm e përjetojnë në mënyra të ndryshme të njëjtin 

mesazh mediatik 

- Mediat kanë vlera dhe pikëpamje të ngulitura 

- Shumica e mesazheve të mediave janë organizuar për të siguruar fitim 

dhe/ose pushtet 

Ky konceptim për mediat ka sjellë në rend të ditës si kurrë ndonjëherë më parë  

nevojën për edukimin mediatik në mënyrë që përmes tij të zhvillohen tek 

njerëzit dhe sidomos tek brezi i ri të menduarit kritik në raport me median, 

                                                 
8
https://www.medialit.org/ 

Dritare                     Shtatë aspektet e edukimit mediatik 

1. Përdorimi i teknologjive të medias në mënyrë efektive për të aksesuar, 

ruajtur, rigjetur dhe ndarë përmbajtje informative për të plotësuar 

nevojat dhe interesat  individuale dhe komunitare 

2. Mundësimi i aksesit dhe i zgjedhjeve të informuara në një aradhë të 

gjerë formash dhe përmbajtjesh të mediave nga burime të ndryshme 

kulturore dhe institucionale 

3. Të kuptuarit se si dhe pse një përmbajtje mediatike është prodhuar 

4. Analiza kritike e teknikave, gjuhës dhe konvencioneve të përdorura nga 

media si dhe e mesazheve që ajo përcjell 

5. Përdorimi në mënyrë krijuese i mediave për të shprehur dhe 

komunikuar ide, informacion dhe opinion 

6. Identifikimi, shmangja apo sfidimi i përmbajtjeve apo shërbimeve 

mediatike fyese apo të dëmshme 

7. Përdorimi efektiv i mediave për ushtrimin e të drejtave demokratike dhe 

të përgjegjësive civile. 

Karta Europiane për Media Literacy 
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aftësia për të dekonstruktuar mesazhin mediatik dhe për të lexuar përtej 

rreshtave të këtij mesazhi, njohuritë dhe shprehitë e duhura për të dalluar 

njënshmërinë, keqinformimin, dezinformimin apo fake news, për të zbuluar atë 

që nuk është thënë apo që është nxjerrë nga konteksti, për të identifikuar 

reklamat e fshehura apo informacionin që vjen nga zyrat e PR, për të zhvilluar 

aftësitë krijuese në lëmin e mediave dhe gjithashtu për të reaguar dhe 

advokuar për ndryshim të sistemit mediatik. 

4.3 Nevoja e edukimit mediatik për historianët 

Edhe si qytetarë, por edhe si studjues apo specialistë të një fushe të veçantë, 

historianët e rinj apo studentët e historisë e kanë të nevojshëm edukimin 

mediatik. Si qytetarë ata janë të ekspozuar çdo ditë ndaj informacionit  që vjen 

nga mediat dhe për këtë arsye ata duhet të jenë të aftë për të dekonstruktuar 

mesazhet mediatike, për të zhvilluar aftësitë kritike dhe krijuese si dhe për të 

ndikuar në përmirësimin e situatës. 

Si studjues të rinj të historisë apo historiografë ata duhet të marrin njohuritë e 

duhura për mediat si burim i tyre dhe të kultivojnë qëndrimin kritik si dhe 

qasjen përfshirëse ndaj tyre. 

Edukimi mediatik ofron një ndihmesë të konsiderueshme për historianët pasi 

ai i pajis ata, ndër të tjera, edhe me njohuritë dhe aftësitë e mëposhtme: 

- Njohuritë dhe aftësitë për të aksesuar media dhe formate të llojeve të 

ndryshme,  

- Njohuritë dhe aftësitë për të parë me sy kritik  përmbajtjet informative,  

- Njohuritë dhe aftësitë për të dalluar të vërtetën rreth një ngjarjeje në 

morinë e informacionit pafund që gjenerohet rreth saj,  

- Njohuritë dhe aftësitë për të identifikuar nëntekstin dhe qëllimet që 

qëndrojnë pas një mesazhi mediatik, 

- Njohuritë dhe aftësitë për të prodhuar përmbajtje mediatike, duke u bërë 

një kontribues i devotshëm në sferën publike, 

- Njohuritë dhe aftësitë për të reaguar në momentin e duhur dhe me 

argumentat e duhura. 
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5. Historia, burimet historike dhe vendi i mediave në 

mesin e tyre 

 

ermi histori ka disa kuptime në përdorimin e përditshëm, por dy janë 

kuptimet më të rëndësishme. Në rradhë të parë historia është e shkuara 

e shoqërisë njerëzore ku përfshihen kryesisht ngjarjet, fenomenet dhe 

personazhet me ndikim më të madh. Një nga përkufizimet më të mira për 

historinë sipas historianit britanik Erik Hobsbaun na vjen nga shekulli i XIV-të 

nga Ibn Kaldun një historian arab i mesjetës, i cili e konsideron historinë si 

“regjistrimi i veprimtarisë së  shoqërisë njerëzore ose qytetërimeve botërore; i 

ndryshimeve që ndodhin në natyrën e kësaj shoqërise... ; i revolucioneve dhe 

kryengritjeve të një grupi njerëzish ndaj një grupi tjetër që sjellin krijimin e 

shteteve apo mbretërive; i aktiviteteve dhe punëve që bëjnë njerëzit qoftë për të 

siguruar mbijetesën qoftë për të zhvilluar shkencën apo aftësitë; pra në 

përgjithësi të të gjitha transformimeve përmes të cilave kalon shoqëria në natyrën 

e saj”. 

Me këtë përkufizim të gjerë lidhet edhe çështja e debatueshme e “vetëm një të 

vërtete”, e cila gjithësesi është jo plotësisht e njohur nga historianët dhe 

publiku sepse ngjarjet mund të interpretohen në mënyra të ndryshme për 

shkak të qasjes apo të burimeve të përdorura. Edhe kur burimet janë të njëjtat, 

për shkak të një pikëpamje të caktuar, faktet mund të fitojnë përmes 

interpretimit një kuptim specifik, i cili ndryshon krejt dukshëm prej tjetrit. 

Prandaj historia rishkruhet rregullisht e mund të konsiderohet një organizëm i 

gjallë që transformohet jo sepse ajo ndryshon por sepse ndryshojnë rrethanat 

në të cilat shkruhet ajo si edhe interpretimet mbi burimet historike.  

Një kuptim tjetër i historisë ka të bëjë me shkrimin e saj pra, në kuptimin 

subjektiv të fjalës, me punën e historianëve që ka të bëjë me perceptimin, 

vëzhgimin, vlerësimin dhe interpretimin e ngjarjeve historike. Paraqitja dhe 

interpretimi i ngjarjes është përpjekja për një rindërtim të ngjarjes, ose më 

mirë, sprova për të ndërtuar një pamje të pranueshme e mundësisht sa më të 

sigurtë të asaj që ka ndodhur. Natyrshëm lind pyetja: a është kjo histori e 

realizuar nëpërmjet kërkimit shkencor një histori e “vërtetë”?  

Prandaj ne duhet të përdorim më saktësisht konceptet “histori”, “kërkim 

historik”, “shkencë historike” dhe “shkrim i historisë”. Që këtej mund të thuhet 

se historia është rrjedha kohore e të ashtuquajturës “e vërtetë”, është rrjedha e 

T 
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ngjarjeve të ndodhura në botë, si edhe zbulimi, interpretimi dhe paraqitja e 

këtyre ngjarjeve. 

Në shkrimet historike që lidhen kryesisht me periudhën moderne veç shumë 

burimeve historike kanë dhe do të kenë një rol gjithnjë e më  të madh edhe 

materialet e publikura nga media qoftë ajo e shkruar, e folur apo vizuale. 

Materialet e shtypit marrin vlerë sidomos kur mungojnë dokumentet e tjera që 

trajtojnë ngjarjet. Ndërsa me rëndësi të madhe vitet e fundit janë materialet 

filmike dhe fotografike pasi na japin një pasqyrë më të plotë mbi ngjarjet 

historike e mbi personazhet. Sidoqoftë ka disa elementë që duhen mbajtur 

parasysh kur analizojmë e përdorim si burim historik të dhënat që vijnë nga 

media sepse duhet verifikim i saktë pasi ka pasur mjaft raste kur faktet apo 

fotot janë manipuluar, siç është edhe rasti i manipulimit gjatë sistemeve 

totalitare.  

5.1 Shkrimi i historisë dhe metodologjitë e përdorura 

Procesi i shkrimit të historisë mbetet një proces kompleks ku veç punës së 

vazhdueshme me burimet historike, duhet pasur parasysh edhe qasja ndaj 

burimeve e reflektimi i vazhdueshëm mbi subjektin e marrë në analizë. Detyra 

e historianit është të "hulumtojë, analizojë dhe interpretojë të kaluarën"ose siç 

e ka përshkruar një historian, “është mbledhja e të dhënave, është procesi i 

reflektimit mbi to, duke i ndarë ato, duke u përpjekur të nxjerrim kuptimin dhe 

duke u përpjekur për të krijuar tendencat kryesore të zhvillimit nga mijëra 

copëza të vogla informacioni.” Gjatë hulumtimit të tyre historianët përdornin 

burime informacioni që përfshijnë “të dhënat qeveritare dhe institucionale, 

gazeta dhe revista të tjera periodike, fotografi, intervista, filma dhe dorëshkrime 

të pabotuara, si p.sh.ditarë dhe letra.” Këto materiale janë lëndët e para të 

kërkimit, burimet primare.  

Për të pasuruar analizën dhe interpretimin, ata kërkojnë burime dytësore që 

janë shkrime të historianëve të tjerë dhe të studiuesve të disiplinave të tjera, 

veçanërisht në shkencat sociale, që ofrojnë teori dhe njohuri për të ndriçuar 

objektin e studimit. Pra në thelb mbledhja e të dhënave dhe dëshmive së 

bashku me interpretimin janë thelbi i studimit historik. 

5.2 Burimet primare të historisë 

Përgjithësisht nuk ekziston një teori e klasifikimit absolut sistematik të 

dhënave burimore sepse fushat e shumëllojshme të kërkimit historik kanë 

krijuar një varietet të larmishëm të burimeve që janë të bazuara në subjektin e 

zgjedhur për t’u studiuar, qëllimet specifike, në rëndësinë që përmbajnë 
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aspektet e veçanta dhe në pikëpamjet teorike e metodologjike që përfshijnë 

fushat e ndryshme të marra në konsideratë. Historiani i mesjetës që është duke 

punuar në historinë mesjetare do t’i klasifikojë burimet që ai ka në dispozicion 

në një mënyrë krejtësisht të ndryshme nga një historian i historisë 

bashkëkohore. Historiani i mesjetës do të përdorë edhe dokumentet e shkruara 

por edhe mbetjet materiale të kohës, ndërsa një historian i periudhës 

bashkëkohore mund të ketë si burime primare krahas dokumenteve të 

shkruara, edhe materiale vizuale si foto apo video.  

Sidoqoftë duke filluar nga shekulli i XIX-të, theksi kryesor në shkrimin e 

historisë u vendos në burimet e shkruara. Kjo qasje mbizotëruese natyrisht ka 

pasur një ndikim në klasifikimin e burimeve. Vënia e theksit në fenomenet 

historike kolektive, në studimet pozitivisto-analitike, së fundi, është reflektuar 

edhe në klasifikimin e tyre të burimeve. Në këtë këndvështrim si burime 

primare të historisë konsiderohen  

a. dokumentet e shkruara që mund të jenë të formave të ndryshme duke 

filluar nga dokumentet e administratës shtetërore të cilat ruhen në 

arkiva. 

b. letërkëmbimet 

c.  kujtimet e pjesëmarrësve kryesorë në ngjarje historike 

d. materialet video dhe audio  

e. fotografitë 

 

5.3 Burimet sekondare të historisë 

Në varësi të ngjarjes historike të analizuar përgjithësisht konsiderohen si 

burimet dytësore kryesisht studimet e mëparshme mbi atë subjekt, sepse mes 

këtyre teksteve apo në tekste të historisë së përgjithshme mund të gjenden të 

dhëna të vlefshme mbi subjektin e marrë në analizë ashtu sikurse mund të 

krijohet edhe një pasqyrë e përgjithshme e asaj çfarë është shkruar. Në këtë 

kategori janë futur shpesh edhe pasqyrimi mediatik i ngjarjeve të ndryshme 

duke qenë se media ka këndvështrimin e vet e në këtë mënyrë mund të jetë e 

njëanshme.  

Sidoqoftë, gjithnjë e më tepër materialet e publikuara në media po fillojnë të 

konsiderohen si burime të para, sidomos kur flitet për raportimin e ngjarjeve 

historike apo prezantimin përmes fotove. Edhe materialet video të publikuara 

në media ndihmojnë së tepërmi historianët, sidomos përsa i përket vizualizimit 

të ngjarjeve historike.  
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5.4 Mediat si burim për historianët 

Historianët kanë nevojë për sa më shumë burime në punën e tyre. Ata më së 

shumti nuk i kanë pasur përparësi burimet mediatike dhe e kanë përdorur 

shtypin e shkruar me rezerva.  

Në fillimin e shekullit të XX-të historianët amerikanë ishin të parët që filluan të 

rikonceptojnë mundësinë e përdorimit të medias në shkrimin e historisë. Në 

vitin 1923, historiania amerikane Lucy Maynard Salmon botoi librin “Gazeta 

dhe Historiani”, një libër që konsiderohet nga shumë historianë si punimi i 

parë e pothuajse përfundimtar mbi përdorimin nga historianët të gazetave si 

burime referimi.  

Qëllimi i saj ishte të zbulonte kufizimet dhe avantazhet e përdorimit të gazetave 

si materiale historike. Ajo analizoi komponentë të ndryshëm të gazetave, si 

p.sh. reklamat dhe editorialet, e më pas shqyrtoi se si mund të përdoren nga 

historianët. Salmon argumentoi se 

gazetat nuk mund të përdoreshin për 

të rindërtuar ngjarje faktike, por 

historianët mund t'i përdornin për t'i 

“dhënë ngjyrë dhe gjallëri të 

shkuarës” dhe për të krijuar një 

“përshkrim grafik të shoqërisë”. 

Salmoni ishte gjithashtu një nga 

historianet e para që sugjeroi 

studimin e reklamave si burim për 

historinë sociale. 

Ka pasur edhe diskutime të mëvon-

shme në lidhje me besueshmërinë e 

gazetave si burime. Në vitin 1970, 

historiani William Taft botoi një vepër 

të titulluar “Gazetat si mjete për 

historianët”. Në këtë libër ai shqyrton 

përgjegjësitë e shtypit dhe të 

historianëve dhe arrin në 

përfundimin se ndërsa gazetat mund të jenë mjete të dobishme kërkimore, ato 

duhet të përdoren me kujdes. Si çdo historian, edhe Taft transmeton ndikimin 

e periudhës kohore në të cilën është shkruar kjo vepër sepse mund të shihet 

qartë mosbesimi ndaj gazetave si burime për shkak të mbulimit mediatik të 

Luftës së Vietnamit. 
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Megjithatë, Taft gjithashtu pati komunikim përmes letrave me një numër 

historianësh në shkrimin e librit të tij dhe të dhënat e marra i përdori për të 

treguar edhe perceptimet e historinëve mbi shfrytëzimit më të mirë të gazetave. 

Taft zbuloi se shumica e historianëve besonin se gazetat nuk ishin burime të 

besueshme për dokumentimin e fakteve, por që ato ishin një mjet më i 

vlefshëm kur përdoreshin së bashku me burimet të tjera parësore. Kur 

vlerësonte një gazetë si një burim të mundshëm provash, ai argumentonte se 

duhet marrë parasysh se ku i marrin gazetat lajmet e tyre, orientimin politik të 

një gazete dhe rëndësinë e përdorimit të gazetave të shumta për të krijuar 

këndvështrime të ndryshme.  

Në librin e tij, Taft ofron citate të drejtpërdrejta nga shumë historianë se përse 

gazetat përbëjnë materiale burimore të dobishme. Ndoshta mbështetja më e 

fortë ishte se gazetat përmbajnë kaq shumë lloje të ndryshme materialesh që 

asnjë burim tjetër i vetëm nuk mund t’i përmbajë. Në përfundim Taft mendon 

se gazetat mund të përdoren si burime materialesh dokumentare si tekstet e 

fjalimeve, rezultatet e konferencave për shtyp dhe notat diplomatike, por dhe 

për burimet e lidhura me opinionin publik përmes studimit të editorialeve, 

letrave drejtuar redaksisë dhe materialeve të tjera. 

Në fundin e shekullit të XX-të historianët fillojnë të vlerësojnë gjithnjë e më 

tepër burimet mediatatike si burime historike. Historiani i gazetarisë Jerry W. 

Knudson, shkruan se shumë historianë e kanë neglizhuar dobinë e mediave si 

burime për historiografinë. Në ndryshim nga Taft, ai argumenton se mjaft 

historianë i shohin gazetat dhe mediat thjesht si burime të fakteve. Knudson 

beson se gazetat për fat të keq janë “shmangur si burime historike nga brezat e 

historianëve”. Ai sugjeron se gazetat duhet të përdoren jo vetëm sepse 

pasqyrojnë opinionin public të kohës por edhe për faktin se “perceptimi i 

ngjarjeve të filtruara nëpër shtyp mund të ketë ndryshuar rezultatet historike 

të ngjarjeve.” Knudson arrin në përfundimin se për historianin që përpiqet të 

kuptojë opinionin publik, gazeta shërben si burim parësor dhe dytësor.  

Bibliotekanët, si dhe historianët e pranojnë shpesh rëndësinë e gazetave jo 

vetëm për historianët por edhe për audienca të tjera. “Gazetat nuk janë thjesht 

burime historike për akademikët, - argumenton bibliotekari britanik David 

Stoker, - por kanë një rol po aq të rëndësishëm në arsimim si dhe për të gjithë 

ata që janë të interesuar për të kaluarën”. Sigurisht çdo lexues i stërvitur e di 

se gazetat ndonjëherë janë të pasakta ose përndryshe zgjedhin, interpretojnë 

dhe herë-herë i shtrembërojnë ngjarjet që ato raportojnë. Prandaj, ato duhet të 

përdoren me kujdes duke pasur parasysh subjektivizmin, edhe pse kjo duhet 

të zbatohet për çdo burim historik.  



27 

 

 

6. Përzgjedhja dhe menaxhimi i përmbajtjeve 

mediatike nga historianët 

 

dhe pse shumica e studiuesve jashtë fushave të historisë dhe të 

komunikimit nuk mbështeten ekskluzivisht tek mediat për materialet e 

tyre kërkimore, shumë lloje të ndryshme studimesh historike kanë 

përdorur gazetat si një formë kryesore e materialit burimor parësor. Disa 

studime ofrojnë një analizë përmes leximit të një gazete të caktuar, kërkimi i 

pasqyrimit të saj për një ngjarje të caktuar historike, etj. Të tjerë diskutojnë se 

si një ngjarje e veçantë historike është mbuluar nga gazeta të shumta për të 

studiuar dallimet rajonale dhe kulturore në mbulim.  

Disa historianë i përdorin gazeta për të parë opinionet rreth një komuniteti të 

caktuar social, etnik ose rajonal. Të tjerë i përdorin gazetat si matës i opinionit 

publik në një kohë të caktuar. Pavarësisht se si ato janë përdorur, shumë 

historianë i konsiderojnë gazetat si burime të çmueshme. Në një studim të 

dokumenteve historike të përdorura nga historianët, gazetat në mikrofilm ishin 

burimi i mikrofilmuar i kërkuar më shpesh nga historianët, veçanërisht 

historianët lokalë dhe ata të opinionit publik. Ndërsa disa kanë përdorur të 

gjithë gazetën si bazë për kërkimin e tyre, të tjerë kanë përdorur vetëm një 

zhanër të veçantë të gazetës.  

6.1 Të shkruarit për mediat dhe të shkruarit për historinë 

Shkrimi për median përfshin paraqitjen e fakteve apo ideve përmes artikujve, 

opinioneve apo editorialeve. Kjo mënyrë të shkruari ndryshon shumë nga 

shkrimi i historisë.  

Një artikull i mediave mund të ketë si qëllim të informojë publikun mbi një 

ngjarje të caktuar por duke përdorur si bazë ato informacione që media mund 

të arrijë të marrë. Ndërsa historiani që shkruan për një ngjarje të caktuar e ka 

të domosdoshme të shkruajë mbi ngjarjen disa vite më vonë pasi ngjarja ka 

ndodhur. Kjo lidhet me detyrimin që ka historiani që të hulumtojë të gjithë 

dokumentacionin e mundshëm të prodhuar për ngjarjen në fjalë.  

Pra historiani ka nevojë të ketë në rradhë të parë burime arkivore që 

nënkuptojnë kryesisht dokumentet zyrtare që trajtojnë ngjarjen në fjalë. Për 

shembull, nëse do të shkruash për një takim mes dy liderve të rëndësishëm ku 

merren vendime me impakt në shoqëri, historiani ka detyrimin profesional që 
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të ketë në dorë informacionin zyrtar lidhur me takimin e mbi çfarë është 

biseduar e çfarë vendimesh janë marrë. Media mund të ketë raportuar mbi 

ngjarjen, por process-verbalet e takimit, detajet e bisedave dhe anët e 

panjohura nga media janë të dhënat kryesore që i duhen një historiani në 

punën e tij.  

Opininonet e editorialet e botuara në media paraqesin kryesisht qëndrimin e 

autorit apo të linjës editoriale të gazetës dhe jo domosdosmërisht përputhen me 

të vërtetën objektive. Këto formate të shkruari janë të lidhura ngushtësisht 

edhe me kohën kur shkruhen. Ndodh shpesh që opinionet të ndryshojnë apo 

editorialet të kenë një linjë të ndryshme në varësi të momentit. Prandaj 

historianët i shfrytëzojnë këto forma të shkrimit në media duke pasur parasysh 

gjithmonë kriterin e subjektivitetit dhe duke ia nënshtruar kritikës 

informacionin e dhënë.  

6.2. Llojet e përmbajtjeve mediatike dhe puna e historianëve me to 

 

- Fotografitë 

Duke filluar nga gjysma e parë e shekullit XIX, fotografitë paraqiten si një 

burim tjetër vizual i rëndësishëm. Në ditët tona fotografitë formojnë grupin më 

të madh të burimeve historike pamore, por gjithashatu edhe më interesantin 

për publikun e interesuar për historinë.  

Shpesh fotografitë kanë qenë konsideruar për një periudhë të gjatë si burimi 

më autentik. Megjithatë, ato janë përpunuar në shumë raste duke u 

manipuluar apo duke treguar atë që i ka shërbyer më mirë interesave të 

momentit. Disa persona janë fshirë nga fotografitë, disa fotografi kanë 

paraqitur vetëm një anë të ngjarjes etj. Prandaj ka shumë rëndësi që historiani 

të shohë e të studiojë fotografitë dhe origjinën e tyre në mënyrë kritike.  

Marrja sistematike e fotografive për qëllime dokumentimi, ka ndihmuar 

gjithashtu për të rindërtuar godina historike të cilat kanë qenë shkatërruar. 

Fotografitë e para në Shqipëri janë bërë në Shkodër që më 1858, vetëm 19 vjet 

pas njohjes zyrtare të shpikjes së fotografisë. Fotografi italian PjetroMarubi 

ishte nismëtari i fotografisë shqiptare dhe themeluesi i dinastisë së famshme që 

na ka lënë sot një burim mjaft të vlefshëm për historinë shqiptare me rreth 

250,000 negativë me vlera kombëtare. Këto fotografi sot jo vetëm tërheqin mjaft 

vizitorë, por përdoren edhe nga historianët qoftë për të kuptuar shoqërinë e 

kohës, qoftë për të njohur personazhe historike apo ngjarje të mëdha historike.  

Shumë fotografi ruhen edhe në Arkivin Qendror Shtetëror në Tiranë dhe 

mbulojnë periudha të ndryshme të historisë. Ato ofrojnë mjaft njohuri e 
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ndihmojnë në shkrimin më të mirë të historisë. P.sh. në një punim mbi Luftën 

e Parë Botërore në Shqipëri, krahas burimeve të shkuara, me rëndësi të 

veçantë janë edhe fotot që janë bërë nga individë që ishin pjesë e ushtrive të 

huaja në Shqipëri. Fotot e ushtrisë austro-hungareze tregojnë për momentet e 

rëndësishme të kohës si paradat ushtarake por edhe personalitetet shqiptare të 

kohës apo edhe veshjet tradicionale, banesat, qendrat e qyteteve, etj. Të kësaj 

kohe janë edhe fotografitë që tregojnë momentin e ngritjes së flamurit shqiptar 

nga patrioti Themistokli Gërmenji në qytetin e Korçës në 10 dhjetor 1916. 

Sidoqoftë përdorimi i fotografive duhet të kryhet me kujdes, sidomos përsa i 

përket historisë së sistemeve totalitare, ku shpesh janë manipuluar fotot e 

botuara në media, si më poshtë:  

Foto Majtas: Fjalimi i të riut gjirokastrit Enver Hoxha në ceremoninë e rivarrimit të eshtrave të 

Bajo Topullit në Shkodër në 1936. Foto Djathtas: Fotografia e manipuluar gjatë kohës së 

diktaturës së Hoxhës.  

- Editorialet dhe letrat drejtuar redaksive 

Artikujt redaksionalë (editorialet) dhe letrat drejtuar redaksive ofrojnë materiale 

të pasura burimore. Ato përdoren jo vetëm për të paraqitur pikëpamjet e 

redaksisë por edhe për të dëshmuar për qasjen e lexuesve të tyre. Ato janë një 

nga mjetet për të eksploruar se cilat çështje ishin të rëndësishme gjatë një 

periudhe kohore dhe shpesh përdoren nga historianët e komunikimit për të 

matur nivelet e partishmërisë mes gazetave të ndryshme.  

Zakonisht përdorimi i editorialeve të gazetave bëhet për të eksploruar 

raportimin mediatik për një periudhë ose ngjarje të caktuar historike. Shumë 

historianë i kanë përdorur editorialet dhe letrat drejtuar redaksisë për të 
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eksploruar reagimin e publikut ndaj ngjarjeve apo qëndrimet për këto ngjarje. 

Editorialet e një gazete ose të shumë gazetave përdoren gjithashtu për të 

eksploruar si shtypin dhe mbulimin mediatik ashtu edhe opinionin publik në 

lidhje me ngjarje të veçanta historike.  

  

- Llojet e tjera të informacionit në media (reklamat, informacioni i 

dobishëm, njoftimet, materialet argëtuese, etj.) 

Historianët e çështjeve sociale dhe ekonomike kanë përdorur edhe reklamat e 

gazetave, si materiale që mund të përdoren për të studiuar blerjet, prodhimin, 

konsumin etj. në funksion të historisë ekonomike dhe sociale. Historiania 

amerikane Salmon argumenton se duke studiuar reklamat e një biznesi gjatë 

një viti, mund të mësosh jo vetëm për atë që ishte në shitje, por gjen një histori 

grafike të atij biznesi, meson tregjet në dhe nga u dërguan, për metodat e 

biznesit u përdorën dhe marrëdhëniet e tyre me klientët.  

Reklama të botuara në shtypin shqiptar të viteve 30’të. Burimi: TV Scan 

 

Po kështu mund të analizohet edhe shtrirja gjeografike e praktikave të biznesit 

duke hulumtuar se çfarë është shitur dhe reklamuar në rajone të ndryshme të 

vendit, duke ndihmuar kështu historianët që të mësojnë më shumë rreth 

kushteve materiale të jetës.  

Historiani William Nelson ofron një sërë mënyrash se si  reklamat mund të 

përdoren për të gjetur “ilustrim të bollshëm të jetës ekonomike dhe sociale dhe 

të përparimit në çështjet materiale të njerëzve”. Në studimin e tij të gazetave të 
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shekullit të tetëmbëdhjetë, ai zbulon se ndryshimet në reklama gjatë një numri 

vitesh ilustrojnë ngjarje të tilla si përmirësimet e rrugëve nëpërmjet kërkesës 

për më shumë karroca dhe rritjen e mirëqënies së popullsisë përmes nevojës në 

rritje për materiale ndërtimi dhe orendi të bukura.  

Një numër studiuesish kanë përdorur reklamat e gazetave për të eksploruar 

historinë ekonomike në mënyre të ngjashme me ato të rekomanduara nga 

Salmon dhe Nelson. Kështu një historian përdori reklama nga gazetat e qytetit 

të Nju Jorkut për të vlerësuar çmimin e qirasë së banesave në Nju Jork, dhe si 

lidhej kjo me koston e jetesës dhe tendencat në urbanizim. 

Gazetat përmbajnë një mori informacionesh që mund të përdoren si statistika 

themelore për historinë ekonomike, si ndryshimi i çmimeve të mallrave të 

konsumit dhe stokut të banesave. Një tjetër studiues zhvilloi një "metodologji të 

re" për krijimin e bazave të të dhënave të çmimeve me pakicë duke u bazuar 

tek reklamat në gazeta. Peter Shergold zbuloi se të dhënat e arkivave për 

çmimet në fillim të shekullit nuk ishin të mjaftueshme, kështu që ai krijoi një 

katalog çmimesh nga “reklamat e detajuara ushqimore të vendosura në gazetat 

lokale nga dyqanet me çmime të ulëta, nga zinxhiri i dyqaneve apo nga dyqanet 

e mëdha.” Historianë të tjerë kanë përdorur informacionin e mbledhur nga 

reklamat në gazeta për të argumentuar zhvillimin e një industrie të caktuar, 

ndryshimet në modelet e blerjes ose zhvillimin e tendencave të biznesit. 

- Karikaturat  

Karikatura e botuar në media është një formë e artit pamor që konsiderohet 

kryesisht si tjetërsimi i imazhit, ekzagjerim apo minimizim i personazheve me 

qëllime humoristike, artistike apo politike. Megjithatë tjetërsimi i imazhit nuk 

është qëllim në vetvete, por veçse një mjet për të ironizuar një situatë apo 

personazhtë caktuar. Kjo formë e artit, kur përdoret me synime politike, mbetet 

një nga format më efikase të komunikimit publik dhe shprehjes se mesazheve 

politike. Përgjatë historisë karikatura ka pasur ndikim të madh duke ndikuar 

në perceptimin e shoqërisë mbi çështje të caktuara dhe duke nxitur reagime të 

shumta.  

Është mjaft i njohur roli i disa karikaturave si katalizatorë të zhvillimeve të 

rëndësishme politike dhe sociale si edhe për krijimin e një imazhi të caktuar 

emblematik në opinionin publik. Rol të rëndësishëm karikatura filloi të luajë 

sidomos gjatë Revolucionit Francez me zgjerimin e lirisë së shtypit dhe me 

krijimin e një hapësire lirie të kufizuar të pluralizimit të ideve. 

Sidoqoftë karikatura erdhi duke zënë gjithmonë e më tepër vend në shtyp gjatë 

shekullit të XIX, kur edhe u shfaqën revistat e para të profilizuara. Por koha 
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kur karikatura arriti kulmin e saj, duke u orientuar drejt humorit politik mund 

të konsiderohet shekulli i XX, kur karikatura u shndërrua në një mjet shumë 

efikas për të shpërndarë mesazhe në një formë mjaft të thjeshtë dhe elegante.  

Në ditët tona karikatura mbetet një formë origjinale dhe shumë e përdorshme, 

megjithë zhvillimin e formave të tjera shumë më moderne të komunikimit 

publik. Pas ngjarjeve tragjike në redaksinë e revistës satirike Charlie Hebdo por 

edhe reagimit ndërkombëtar pas kësaj ngjarje, karikatura është rikthyer në 

vëmendjen publike si një nga mjetet më të fuqishme të transmetimit të 

mesazheve nëpërmjet satirës. Ky fenomen ndodh në ditet e sotme kur 

teknologjia e komunikimit masiv është në nivelin më të lartë që ka njohur 

njerëzimi dhe pikërisht ky fakt na tregon se çfarë peshe ka pasur përdorimi i 

imazheve në kohën kur shtypi i shkruar ishte i vetmi mjet për transmentimin e 

ideve. 

Fillimet e karikatures shqiptare janë konsideruar disa krijime të periudhës së 

Rilindjes Kombëtare si karikaturat e Murat Toptanit si “Fuqitë e Mëdha drejt 

greminës” apo siç njihet ndryshe “Premtimet e Anglisë” që është një nga 

krijimet e tij më të mprehta. Dy kalorës, me vështrimin përpara, shkojnë drejt 

fatalitetit shaluar mbi kuaj, kapistallët e të cilëve i tërheq një skelet njeriu nga 

thellësia e greminës. Gjatë viteve të Luftës së Dytë Botërore karikaturat filluan 

të shfaqen gjithnjë e më tepër, sidomos në fletën satirike “Fshesa”9.  

Pas vendosjes së regjimit totalitar në Shqipëri u shfaq edhe Revista Hosteni e 

cila u botua per here të parë në 

25 gusht 1945 si gazetë satirike e 

përjavshme, deri në vitin 1950 

kur u kthye në revistë.10 Në vitet 

70 revista arriti kulmin e saj me 

një tirazh prej rreth 25.000 kopje.   

Karikaturat e ilustrimet mund të 

jenë burime të shkëlqyera 

informacioni sepse kanë "një liri 

më të gjerë nga autoriteti" dhe 

shpesh lejojnë të tregohen më 

shumë sesa mund të shkruhet në 

tekst. Vlera e tyre për historianët 

qëndron në atë se ato flasin 

shumë për shoqëritë që i 

                                                 
9
 Fjalori Enciklopedik Shqiptar 1985: 457-458 

10
 Po aty, f. 380 
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prodhuan dhe i qarkulluan ato. Karikaturat përshkruajnë qëndrime të 

ndryshme dhe kanë ndikuar shumë në formësimin e opinionit publik, madje 

më shumë se sa materiali i shkruar sepse “shumë më shumë njerëz e kuptojnë 

më lehtë karikaturën se sa të lexojnë editorialet. Historianët mund të përdorin 

karikaturat për të eksploruar qëndrimet popullore, për të rimenduar rëndësinë 

e ngjarjeve të veçanta dhe eksploruar se si redaktorët u përpoqën të ndryshojnë 

opinionin publik. Studiuesit duke përdorur karikaturat mund të studiojnë 

edhe artistët, mjetet me të cilat ata arrijnë te publiku, gjuhën dhe simbolet e 

tyre, lidhjen e tyre me mjetet e tjera të komunikimit, funksionin e synuar dhe 

audiencën e tyre. 
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7.  Formatet dhe teknikat e punës me informacionin 

mediatik 

7.1 Puna me gazetat e arkivuara në letër dhe mikrofilmat 

dhe pse historianët janë ndoshta komuniteti më i madh që përdor 

gazetat historike, ato gjithashtu shërbejnë si materiale burimore të 

rëndësishme edhe për grupe të tjera përdoruesish. Ndoshta hapësira 

më e madhe ku shihet përdorimi historik i gazetave është në mjedisin e 

bibliotekës publike apo në Bibliotekën Kombëtare në Tiranë. Shumica e 

bibliotekave publike mbledhin gazeta të shumta lokale dhe kanë skedarë për 

përdorim kërkimor.  

Digjitalizimi mund të zgjidhë shumë nga problemet e aksesit dhe indeksimit 

dhe bibliotekat publike janë përballur prej kohësh me problemin e sigurimit të 

aksesit efektiv në gazetat e vjetra. Vendet e zhvilluara kanë filluar që të ofrojnë 

qasje në gazeta të zgjedhura, të tilla kryesore si gazeta New York Times në 

SHBA që janë lehtësisht të disponueshme në mikrofilm. Nju Jork Times ishte 

gazeta e parë me një indeks digjital dhe shumë studiues besojnë se kjo ishte 

ajo që ndihmoi në mbishfrytëzimin fillestar dhe të vazhdueshëm të kësaj gazete 

si një burim historik. Kërkimi i aksesit në gazeta është i rëndësishëm për një 

game të gjerë të interesuarish. 

Digjiitalizimi i gazetave do të reduktonte nevojat e hapësirës për ruajtje, do të 

lejojnte aksesin në distancë dhe do të bënte që përdoruesit e shumtë të 

aksesojnë të njëjtat materiale me shpejtësi të lartë, dhe më në fund të 

mundësohet kërkimi me fjalë kyçe që lehtëson kërkimin në pasurinë e 

përmbajtjes së koleksionit. Aktualisht Biblioteka Kombëtare në Tiranë ka 

digjitalizuar disa gazeta historike të cilat mund të shkarkohen lehtësisht e të 

përdoren nga historianët e studentët. 

 

7.2 Gazetat digjitale 

Megjithëse përdorimi i gazetave në formatin e tyre tradicional të shtypur ose në 

mikrofilm është forma më tradicionale e kërkimit, ka një përdorim në rritje nga 

historianët edhe të burimeve primare elektronike siç janë gazetat digjitale. Në 

një studim të bërë nga Helen Tibbo në lidhje me burimet që përdoren më 
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shpesh nga historianët, ajo zbulon se historianët i rendisin "gazetat si burimin 

e tyre më të përdorur dhe më të rëndësishëm".   

Tibbo zbulon se historianët dëshirojnë që të vendosen më shumë koleksione të 

digjitalizuara në internet. Gjithashtu ajo vëren se për shumicën e historianëve 

të intervistuar prej saj gazetat e periudhave të caktuara ishin burimi i vetëm i 

informacionit për punën e tyre dhe kopjet në mikrofilm i ndihmuan shumë ata. 

Nëse kopjet e mikrofilmuara do të ishin një ndihmë e madhe, është logjike të 

arrijmë në përfundimin se kopjet dixhitale të gazetave mund të ndihmojnë edhe 

më shumë. Disponueshmëria e gazetave në internet ka lejuar akses më të 

madh dhe kërkueshmëri shumë më të mirë.  

Formati dixhitali i lejon studiuesit të shpenzojnë më shumë kohë duke 

përdorur materialin dhe më pak kohë për ta gjetur atë. Ka mjaft punime që 

përdorin metodën e kërkimit me fjalë kyçe sepse arrijnë të analizojnë më 

lehtësisht informacionin historik apo të lexojnë me një këndvështrim tjetër 

informacionin e medias. Edhe pse gazetat historike dixhitale janë vetëm një nga 

mjetet kërkimore të përdorura, ato mbeten një pjesë e rëndësishme e 

metodologjisë së kërkimit që sjell edhe shkurtimin e kohës së kërkimit. 

 

Dritare                                    Webi i arkivuar 

Megjithëse për historianin e webit është padyshim më mirë kur webi është 

arkivuar sesa kur mungon, edhe webi  i arkivuar mund të shkaktojë një sërë 

problemesh kur përdoret si burim historik. Një arkiv në internet është 

shpesh i paplotë. Në këtë aspekt, ai nuk ndryshon nga asnjë arkiv apo 

koleksion tjetër, pasi një arkiv i plotë është një përjashtim - vendimet se çfarë 

duhet të përfshihet apo shkatërrimi i qëllimtë ose i paqëllimtë i materialit 

kanë qenë gjithmonë rend i ditës kur bëhet fjalë për mbajtjen e arkivave.  

Megjithatë, në shumë raste një arkiv në internet është i paplotë në atë 

mënyrë që është e vështirë të përcaktohet nëse diçka mungon fare, dhe nëse 

po, çfarë mungon dhe ku. Meqenëse këto mangësi janë një pjesë e 

qenësishme e procesit të arkivimit, faqja e internetit e arkivuar kryesisht nuk 

i komunikon apo dokumenton këto, dhe zakonisht nuk kemi burime të tjera 

për të treguar se çfarë mund të mungojë. Kështu, historiani i webit po 

përballet me një pasiguri konstituive në lidhje me statusin e asaj që mund të 

gjendet në një arkiv webi krahasuar me atë që dikur ishte online.  

         Niels Brügger 
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7.3 Materialet audio dhe video 

Përdorimi i materialeve audio-vizuale është një nga metodat e reja në 

historiografi. Kjo sepse nuk ka qenë i lehtë aksesi në materiale të tilla, por 

gjithashtu ka vështirësi në interpretimin e tyre. Disiplina të tjera shkencore si 

antropologjia apo etnografia i kanë përdorur materialet audio-vizive si një 

burim shumë më parë se historia. Burimet audio-vizuale janë specifike; ato 

janë të ndryshme nga burimet e tjera si p.sh. burimet e shkruara. Burimet 

audio-vizuale kanë të vërtetat dhe të pavërtetat e tyre sepse janë formate 

komunikimi të cilat mbeten të ekspozuara ndaj manipulimit.  

Një nga materialet audio me vlerë në historiografinë shqiptare është një 

regjistrim i zërit të Fan Nolit në një aktivitet të shoqatës Vatra në SH.B.A. në 

fillim të viteve 60. Ky material është mjaft interesant sepse për herë të parë 

mundemi të dëgjojmë zërin e këtij personazhi historik, edhe pse nuk ofron 

ndonjë informacion të vlefshëm historik. Por ka materiale audio ku përfshihen 

intervista, regjistrime të takimeve të rëndësishme të cilat i vlejnë shumë 

historisë.  

Edhe materialet në video kanë vlerë historike sepse ilustrojnë në mënyrë 

thuajse perfekte kohën kur janë prodhuar. Janë shumë të njohura filmimet e 

shumta që kemi mbi disa momente të historisë shqiptare që paraqesin 

personazhe historike, ngjarje të rëndësishme, qytete e fshatra apo edhe 

momente nga jeta e përditshme. Këto materiale kanë vlerë të madhe sidomos 

për historianët e shekullit të XX-të.  

Në ditët e sotme shumë historianë të historisë së folur përdorin kamerat për të 

dokumentuar intervistat e tyre, megjithëse kanë pak njohuri për historinë e 

filmit, teknologjinë dhe fuqinë e imazhit. Prandaj është e nevojshme që të 

zgjerohen këto njohuri dhe të merren parasysh karakteristikat e mesazhit 

audio-vizual.  Ka shumë burime audio-vizuale të cilat më në fund duhet t'i 

përdorim në hulumtimin historik.  Për më shumë se gjysmë shekulli njerëzit i 

kanë regjistruar historitë familjare në film, megjithëse në formate të ndryshme. 

Ka raste kur këto mund të shërbejnë si burime të rralla, të pazakonta dhe me 

vlerë.  

 

 



37 

 

7.4 Rekomandime të dobishme për historianët që i drejtohen 

mediave si burim për historiografinë 

Disa manuale apo studime të ndryshme që lidhen me përdorimin e mediave 

nga historianët, paraqesin këshilla dhe rekomandime të dobishme që duhen 

mbajtur parasysh sidomos nga historianët e rinj. Ja një përmbledhje e tyre: 

1. Përdorni materialet mediatike pasi të keni përdorur materialet arkivore. 

2. Mbani parasysh të verifikoni se cilat janë qëllimet e publikimit. 

3. Kujdesuni që të kryqëzoni informacionet e medias me informacione të 

tjera historike për të qenë më të saktë në shkrimin e historisë. 

4. Mbani parasysh se editorialet dhe opinionet në media përfaqësojnë 

politikën redaksionale ose opinionet personale dhe janë subjektive. 

5. Materialet audio e video janë të vlefshme nëse transmetojnë ide e fakte të 

panjohura më pare dhe që kanë rëndësi publike. 
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