KARTELË INFORMATIVE
AL065011
1. Emri i shërbimit

Anëtarësimi

2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Nëpërmjet anëtarësimit, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë u mundëson përdoruesve shërbime në: leximin e materialeve
bibliotekare brenda mjediseve të saj; qasje në burimet referuese (bibliografi, enciklopedi, vjetarë etj.) në formë të shkruar dhe
elektronike; qasje në Këndin Digjital të Leximit; qasje në materialet bibliotekare të organizuara me fonde të hapura në sallat e
leximit; fotokopje; internet.

Nëpërmjet anëtarësimit, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë u mundëson përdoruesve shërbime në: leximin e materialeve
bibliotekare brenda mjediseve të saj; qasje në burimet referuese (bibliografi, enciklopedi, vjetarë etj.) në formë të shkruar dhe
3. Çfarë ofron ky shërbim?
elektronike; qasje në Këndin Digjital të Leximit; qasje në materialet bibliotekare të organizuara me fonde të hapura në sallat e
leximit; fotokopje; internet.
4. A jam përfitues?

Në Bibliotekën Kombëtare anëtarësohen personat që kanë mbushur moshën 15 vjeç
Nr

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

Lloji
1
2

Zyrat pritëse
6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?
9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Dokumenti lëshohet nga:

Dokument identifikimi (kartë
Zyra e Gjendjes Civile
identiteti/ pasaporta)
2 (dy) foto të formatit të
Aplikanti
vogël
Qyteti
Adresa

Po
Po
Orari
E hënë- e premte, ora: 8:0020:00;
E shtunë dhe Festat zyrtare
ora: 8:00 - 14:00; E diel pushim

Biblioteka Kombëtare

Tiranë

Sheshi "Skënderbe"

Niveli 1

Niveli 2
Ofrohet informacion dhe
mundësi shkarkimi i
formularit të aplikimit

Niveli 3
Ofrohet informacion dhe
mundësi për dorëzimin e
aplikimit online

Niveli 4

Tarifa shtesë

Tarifa Online

Mënyra e pagesës

Ofrohet informacion mbi
shërbimin

Tarifa bazë
Shërbim pa pagesë

Shërbimi ofrohet tërësisht
online

Menjëherë pas momentit të aplikimit
Libreza e anëtarësisë së Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Anëtarësimi është vjetor.
Anëtarësimi kryhet çdo fillimviti.
(Vlefshmëria deri në 31 dhjetor nga momenti i lëshmit)

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë (BKSH)

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

Kontakto në:
E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
BKSH web: www.bksh.al/
Call Center: 11800

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Në sportele

Me postë

Me postë

E-albania

Me e-mail

Orari

Call Center: E Hënë- E Premte, ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligj Nr. 8576, dt.03.02.2000 "Për Bibliotekat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar
16. Cila është baza ligjore e
Statuti i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë;
këtij shërbimi?
Rregullorja e brendshme për organizimin dhe funksionimin e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë.

