Lidhja nr. 1

REGJISTRI I KËRKESAVE DHE
PËRGJIGJEVE
Nr.
Ren
dor

Data e
kërkesës2

Objekti i kërkesës3 Data e
përgji
gjes4

Përgjigje5

Mënyra e
përfundimit
të kërkesës6

Tarifa7

1

1. 17.04.2019

2. 07.10.2020

një
Kërkohet
kopje e plotë,
e përditësuar e
listës/organikës
së stafit që punon
në Bibliotekën
Kombëtare duke
përfshirë:
Rolin/funksionin
e punës,
emër,
mbiemër, datën
zyrtare të
fillimit të punës,
adresën e postës
elektronike
(email) dhe numrin
e telefonit për
përdorim zyrtar
Kerkohet
informacion
(elektronik) lidhur
me demet e
shkaktuara nga
zjarri rene ne
BKSH, permbytja,
buxheti i
pergjithshem per 5
vitet e fundit,

24.04.
2019

E plotë
Kthim Përgjigje
nëpërmjet e-mail,
ku është përcjellë
lista/organika e
stafit që punon në
BKSH, e skanuar,
(sipas përcaktimeve
të kërkuesit), me nr.
290 prot.

Nuk ka

20.10.
2020

Kthyer pergjigje
elektronike,
nepermjet e-mail te
vendosur ne
dispozicion nga
kërkuesi, date
20.10.2020, sipas
percaktimeve te
kerkuesit, i eshte
bashkelidhur i
gjithe informacioni

E plotë

Nuk ka

1

Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
Data e regjistrimit të kërkesës
3
Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4
Data e kthimit të përgjigjes
5
Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6
Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7
Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të
publikuar nga autoriteti publik.
2

Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5 Tirane”.

Telefon:00355 42237200

ëëë.idp.al info@idp.al

i kërkuar.

fondet e vendosura
per rikuperim nga
permbytja/zjarri, si
dhe per
parandalimin e
dukurive te tilla ne
te ardhmen.
Gjithashtu kerkohet
informacion per
perqindjen e
digjitalizuar te
njesive bibliotekare
ne BKSH,
kohezgjatja e
mbylljes se
Bibliotekes
Kombetare si
pasoje e COVID19, si dhe a ka
plane per ndertimin
e nje ambjenti te ri
per Biblioteken
Kombetare.
3. 18.01.2021

Kërkohet
informacion lidhur
me:
Dëmin e shkaktuar
nga zjarri i vitit
2017 (duke
perfshirë dëmin në
vlerë monetare),
cfarë
zhanri/kategorie/fo
ndi i përkisnin
veprat/materialet e
përfshira nga zjarri
dhe cilës periudhë
kohore të botimit të
tyre?,
procesverbalet e
mbajtura të grupit
të punës (ose
Institutit të
Ndërtimit) pas
konstatimit të
dëmit.

Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5 Tirane”.

29.01.
2021

Kthyer pergjigje
elektronike,
nepermjet e-mail
date 29.01.2021,
sipas percaktimeve
te kerkuesit, ku
eshte bashkelidhur
i gjithe
informacioni i
kërkuar, ne format
pdf.

Telefon:00355 42237200

E plotë

ëëë.idp.al info@idp.al

Nuk ka

Dëmi material i
shkaktuar nga
përmbytja e
Bibliotekës
Kombëtare në vitin
2018? Çfarë
zhanri/kategorie/fo
ndi i përkisnin
veprat/materialet e
përmbytura dhe të
cilave vite botimi,
sa % (përqind) e
tyre janë tharë apo
janë rikthyer në
gjendje të
përdorshme, proces
verbalet e mbajtura
të grupit të punës
(ose Institutit të
Ndërtimit) pas
konstatimit të
dëmit.
Buxhetin e
përgjithshëm të
Bibliotekës
Kombëtare për 5
vitet e fundit, pra
për vitin 2016,
2017,2018,2019,20
20. Fondet e
vendosura në
dispozicion për
rikuperimin e
infrastrukturës në
dhomat/hapësirat
ku ka rënë zjarri në
2017 dhe në
dhomat/hapësirat
ku ka ndodhur
përmbytja në vitin
2018, sa i përket
masave për ta
rikthyer
infrastrukturën e
godinës siç ishte.
fondet e vendosura
ne dispozicion pas
zjarrit të 2017-ës
dhe pas përmbytjes
së 2018-ës, për të

Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5 Tirane”.

Telefon:00355 42237200

ëëë.idp.al info@idp.al

parandaluar dëmet
e së njëjtës natyrë
në të ardhmen +
materialet
financiare.
Sa % e materialeve
të bibliotekës është
e digjitalizuar, sipas
kategorive të
materialeve.
Kohezgjatja e
mbylljes se BKShse per shkak te
pandemise, si dhe
efektet financiare.
Planet per nje
ndertese te re per
BKSH.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adresa: “Rr. Abdi Toptani, Nd.5 Tirane”.

Telefon:00355 42237200
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