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PARATHËNIE 

 

Gjatë kohës që jam marrë me realizimin e kësaj teze doktorature, kam sjellë shpesh 

ndërmend një sentencë të David Domingo, i cili thotë se në përvojën e tyre të 

studimit të gazetarisë në web, studjuesit nuk mund t’i shpëtojnë ndjesisë së të qenit 

vëzhgues i një krijese të sapolindur e cila është ende duke zbuluar gjuhën e saj, duke 

gjetur ritmin e saj dhe duke krijuar rutinën e saj (Domingo, 2006:17). Këtë ndjesi 

kam patur rastin t’a përjetoj edhe unë gjatë ndërmarrjes së këtij studimi në fushën e 

gazetarisë në internet. Jo rrallë jam befasuar nga aftësitë gjeniale të kësaj 

“foshnje” të re, ashtu siç jam habitur nga shpërthimet spontane të naivitetit të saj, 

apo jam vënë në vështirësi kur kam dashur të arrij në përfundime lidhur me natyrën 

apo “karakterin” e saj.  

 

Përtej metaforës, gazetaria në web është një fushë e re e kërkimit shkencor, objekti i 

së cilës zhvillohet dhe paraqet ndryshime gati të përditshme, në përpjekje për të 

ndjekur ritmet e shpejta të zhvillimit të teknologjisë së re dhe të qasjes shoqërore 

ndaj saj. Kërkimet  në një fushë të re studimore kanë aspektin e tyre motivues i cili 

lidhet me dëshirën dhe kërshërinë njerëzore dhe shkencore për të zbuluar 

“territore” të reja të paeksploruara. Por nga ana tjetër, terrenet e reja studimore, 

kanë një bazë teorike ende të paplotë, të pastabilizuar dhe në zhvillim e sipër. 

Përveç kësaj, gazetaria në web ka edhe specifikat e veta përsa i takon shkallës së 

vështirësisë së studimit të saj. Kështu, ndërkohë që  studjuesit mbledhin dhe 

sistemojnë rezultatet e kërkimit empirik për websajte të ndryshme të lajmit online 

dhe bëhen gati t’i hyjnë analizës dhe të arrijnë në përfundime, mund të ndodhë që 

një pjesë e këtyre websajteve të pësojnë ndryshime, të ndërrojnë papritur dizajn, të 

mbyllin faqe apo seksione të ndryshme, të shtojnë aplikime të reja dhe të mbyllin 

aplikimet ekzistuese, etj. duke i kthyer jo rrallë studjuesit në pikën zero në disa 

aspekte. Ndërkohë ekosistemi mediatik i lajmit online, pasurohet gati çdo muaj me 

aktorë të rinj apo “specie” të reja, të cilat ripozicionojnë dhe vënë në lëvizje aktorët 

ekzistues.   Edhe probleme të tjera që kanë të bëjnë me pakujdesi apo mungesë 

vizioni në lidhje me arkivimin dhe ruajtjen e fondit të publikuar online, krijojnë 

vështirësi në rigjetjen e mëvonshme të të dhënave apo të detajeve të ndryshme të 
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kërkimit empirik të cilat mbështesin një këndvështrim, analizë apo përfundim teorik. 

Por gjithsesi këto vështirësi janë tejkaluar duke përpunuar dhe aplikuar një 

mekanizëm metodologjik që bazohet në të dhënat më të qëndrueshme të mundshme 

dhe duke realizuar një punë jashtëzakonisht voluminoze të fotografimit të gjendjes 

në momente të caktuara përmes praktikës së “print-screen” dhe përmes krijimit të 

një databaze të gjerë të dhënash dhe linqesh që të çojnë në burimet përkatëse. 

 

Punimi që keni përpara e studjon gazetarinë shqiptare në web në tre aspektet 

gjenuine të mediave online, siç janë interaktiviteti, multimedialiteti dhe 

hipertekstualiteti. Por përveç këtij aksi qëndror punimi sjell edhe një sfond historik 

dhe një panoramë të zhvillimit të gazetarisë online në Shqipëri edhe në plane të tjera 

të rëndësishme, siç janë profili i përgjithshëm, tipologjia e qasjes së mediave 

shqiptare në web, zhanret, dizajni, legjislacioni, modeli ekonomik, burimet 

njerëzore, etj. Ky konceptim multidimensional i punimit, është bërë për t’i ardhur  

në ndihmë edhe plotësimit të ambicjes profesionale të autorit të këtyre radhëve, për 

të sjellë në skedarin e varfër të studimeve shqiptare për mediat e reja, një punim të 

parë shkencor monografik për gazetarinë online në Shqipëri. 

 

Ky punim do të ishte i paplotë dhe i palatuar deri në detaje, pa mbështetjen dhe 

ndihmën e vyer dhe të pakursyer të udhëheqësit të kësaj teze doktorature, Prof. Dr. 

Artan Fuga i cili me devotshmërinë e Tij për të ndarë me kolegët bagazhin e thellë 

shkencor dhe me eksperiencën e gjerë të mentorimit metodologjik, i zgjeroi dukshëm 

themelet e ngrehinës së këtij punimi dhe e bëri atë më solid dhe më të artikulueshëm 

shkencërisht. 

 

Një mirënjohje dhe falenderim i thellë shkon edhe për mikun e ditëve të mira dhe të 

vështira, kolegun e nderuar Prof. Asoc. Dr. Mark Marku, i cili në mënyrë konstante 

më ka nxitur që të përshpejtoj ritmet dhe të përmbush në kohë realizimin e kësaj teze 

doktorature. Nuk mund të lë pa falenderuar gjithashtu edhe kolegun e nderuar, Prof. 

Asoc. Dr. Bashkim Gjergji për interesimin dhe inkurajimin miqësor për kryerjen e 

këtij punimi. Një mirënjohje shkon edhe për kolegun Ervin Goci, që pati 

gatishmërinë të ndajë me mua burime të vlefshme të literaturës. 
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Një falendërim i veçantë shkon edhe për Institutin Shqiptar të Medias dhe drejtorin 

e tij, zotin Remzi Lani, që mbështetën realizimin e intervistave-pyetësor në shërbim 

të këtij punimi, duke ndihmuar praktikisht në krijimin e një databaze të gjerë të të 

dhënave të kërkimit cilësor dhe sasior. Mirënjohje dhe falenderim adresohen edhe 

për Matilda Alkun dhe Erion Habilaj, që asistuan me ndihmën e tyre në realizimin e 

intervistave-pyetësorë, si dhe për drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave online të 

intervistuar, të cilët patën gatishmërinë për t’u përfshirë dhe për të sjellë të dhëna të 

çmuara për shumë aspekte të veprimtarisë së mediave shqiptare online.  

 

Për krijimin e një baze të gjerë literature më ka ardhur në ndihmë edhe kërkimi i 

kryer pranë bibliotekës së Universitetit të Torontos dhe Mimico Centennial Library 

në Toronto, në Kanada, gjatë periudhës shtator-dhjetor 2013. Me këtë rast shpreh 

mirënjohjen dhe falenderimet e mia për punonjëset e zellshme të këtyre bibliotekave, 

të cilat më ofruan gjatë gjithë kohës devotshmëri dhe gatishmëri për të ndihmuar. 

 

Por një mirënjohje e pakufi shkon sidomos për bashkëshorten dhe fëmijët e mi, që 

më rrethuan me dashuri dhe ngrohtësi dhe më mbështetën e mirëkuptuan në 

shkëputjen e gjatë nga angazhimet familjare gjatë kohës që kryeja këtë tezë 

doktorature. 
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HYRJE 

 

“Gazetaria online është zhvilluar në disa drejtime dhe ritme, duke 

marrë forma të ndryshme në projekte të ndryshme të lajmit online. 

Studjuesit kanë sjellë të dhëna empirike që provojnë se këto 

zhvillime, në shumë raste janë larg nga parashikimet utopike të 

viteve ’90-të. Ne jemi ende në procesin e shpikjes së gazetarisë 

online.” (David Domingo, 2006) 

 

Kapacitetet teknologjike komunikative dhe mediatike të internetit dhe World Wide 

Web sollën pritshmëri të reja për transformime të rëndësishme edhe në botën e 

gazetarisë. Në vitet ‟90-të të shekullit të kaluar dhe në fillim të mijëvjeçarit të ri 

studjuesit e medias nisën të flasin gjithnjë e më shpesh për “gazetarinë online” apo për 

“gazetarinë në web”, duke e konsideruar atë (në termat më entuziaste) si “një gazetari 

tërësisht e re” - sipas Quittner (1995); si një “revolucion” në gazetari- sipas Stephens 

(1998); si “lloji i katërt i gazetarisë” – sipas Bardoel dhe Deuze (2001) apo si një 

“sistem i ri mediatik” - siç e quan Pavlik (2001).  

Që nga ajo kohë e deri më sot janë zhvilluar një numër kornizazh teorike dhe 

studimesh empirike që kanë marrë në analizë dhe kanë eksploruar praktikën 

gazetareske të zhvilluar online, duke kapërcyer në një farë mënyre cyber-utopizmin 

fillestar dhe duke ndërtuar një strukturë studimore më solide dhe më pranë realitetit të 

zhvillimeve dhe implikimeve të mediumit të ri.  Botimet dhe puna kërkimore-

studimore në fushën e gazetarisë në web kanë njohur një rritje të konsiderueshme 

sidomos në vendet perëndimore, përkatësisht në SHBA, Kanada si dhe në vendet e 

Europës Perëndimore, të cilat duhet thënë se prijnë në këtë fushë. Në librin e tyre të 

njohur “Comparing media systems: Three models of media and politics” (Krahasimi i 

sistemeve mediatike: Tre modelet e medias dhe politikës) Daniel C. Hallin dhe  Paolo 

Mancini, theksojnë se, kur bie fjala për studimet teorike në lëmin e medias dhe të 

komunikimit, modelet dhe teoritë e  zhvilluara në Amerikën e Veriut dhe në Europën 

Perëndimore, mbizotërojnë në të gjithë hapësirën globale. Nga ana e tij Stuart Hall ka 

shkuar më tej duke hedhur tezën e debatuar se aksi qëndror i komunikimit global 

mbetet “i përqendruar në Perëndim dhe gjithmonë flet anglisht” ( Hall, 1991).   

Duke patur parasysh këtë hartë të zhvillimit të studimeve mbi median, ishte e 

natyrshme që edhe ky punim, gjatë punës për formësimin e kornizës teorike, të 

bazohej në një masë të madhe në përvojën teorike perëndimore. Por edhe pse bazohet 

në literaturën perëndimore, kjo punë doktorature është përpjekur që të mos e aplikojë 

“en bloc” këtë literaturë, por ta ballafaqojë dhe ta përshtasë me kontekstin lokal 

shqiptar. Kjo strategji është e ndikuar edhe nga mëdyshjet që autorë të njohur kanë 
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për aplikimin e literaturës teorike globale në kontekste lokale. Lidhur me këtë Hallin 

dhe Mancini nënvizojnë:  

“Shumica e literaturës për median është shumë etnocentrike në kuptimin që 

ajo i referohet eksperiencës së një vendi të vetëm, si dhe është shkruar në 

terma të përgjithshëm, sikur modeli që mbizotëron në një vend të ishte 

universal. Të paktën kjo është e vërtetë në vendet me studimet akademike më 

të zhvilluara për median, si Shtetet e Bashkuara, Britani, Francë dhe 

Gjermani. Në vendet me më pak tradita në studimet për median, shfaqet një 

model tjetër: tendenca për të huajtur literaturën e vendeve të tjera – zakonisht 

literaturën anglo-amerikane dhe franceze – duke e trajtuar literaturën e 

huazuar sikur të ishte e tillë që mund të aplikohej pa problem kudo” (Hallin 

and Mancini, 2004: 2) 

Nga ana tjetër, pavarësisht nga gjeografia dhe prevalenca e shtrirjes së studimeve mbi 

median, sistemi botëror mediatik ka qenë dhe vazhdon të mbetet i larmishëm. Pjesë e 

këtij sistemi është edhe media shqiptare, me të përbashkëtat globale por edhe me 

specifikat e veta. Kjo tezë doktorature përbën një përpjekje për të analizuar zhvillimet 

në gazetarinë shqiptare online në kontekstin e karakteristikave të përgjithshme si dhe 

në kontekstin e tipareve origjinale të saj, duke përdorur si bazë teorike jo vetëm 

kontributet më të rëndësishme shkencore që vijnë nga shkollat dhe tekstet 

perëndimore të teorisë së medias dhe komunikimit, por edhe sprovat teorike që vijnë 

nga vende të tjera të botës si dhe nga hapësira shqiptare. 

Qëllimi i studimit 

Studimet në fushën e mediave të reja dhe të gazetarisë online në Shqipëri janë tepër të 

kufizuara, me kontribute që arrijnë deri tek një numër i limituar kumtesash të botuara 

në revistat shkencore në gjuhën shqipe si dhe disa raporte kërkimore-studimore të 

organizatave të shoqërisë civile. Në bibliografinë e kësaj fushe ende nuk ekziston 

ndonjë monografi apo botim i plotë shkencor në gjuhën shqipe.   

Edhe sprovat nga autorë të huaj për gazetarinë shqiptare në web janë tepër të rralla 

dhe kjo provohet edhe po qe se bëhet një kërkim në databazat e publikimeve 

shkencore në internet. Kështu, nga një kërkim i bërë nga autori i këtyre radhëve në 

databazën e artikujve studimorë dhe akademikë të Google Scholar duke përdorur 

fjalët kyçe “Albanian online journalism” rezulton vetëm një artikull studimor që ka 

për autorë dy studjues nga Turqia.
1
 Por edhe ky artikull nuk merret posaçërisht me 

gazetarinë shqiptare online, por e studjon atë në kuadrin e gazetarisë online në vendet 

e Europës Juglindore. Ndërsa në databazën tjetër Web of Science të Thomson Reuters, 

këto fjalëkyçe nuk prodhojnë asnjë rezultat në kërkim.  

                                                           
1
http://scholar.google.com/scholar?q=albanian+online+journalism&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5 , 

Aksesuar në datën 22.02.2014 
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Në kontrast me këtë varfëri të studimeve në fushën e mediave të reja dhe të gazetarisë 

online, vetë interneti dhe gazetaria shqiptare në web kanë njohur një zhvillim dhe 

rritje të konsiderueshme, sidomos në 6-7 vitet e fundit. Sipas ITU (International 

Telecommunication Union), në 30 qershor të vitit 2014 aksesi në internet në Shqipëri 

arrinte në 60.10 % të popullsisë.  Numri i përdoruesve të internetit në këtë periudhë 

arrinte në  1 815 145 nga 3 020 209 banorë që kishte vendi në total.
2
 

Aktualisht në internet janë të pranishme me domainin e tyre të veçantë 22 gazetat e 

përditshme kombëtare, katër kanalet televizive kombëtare dhe pjesa më e madhe e 

gazetave, radiove apo televizioneve lokale. Gjithashtu nga dita në ditë po zgjerohen 

dhe shtohen edhe inisiativat individuale në botën e informimit online.
3
  

Varfëria e studimeve në mediat e reja në raport me ritmet e zhvillimit të  internetit dhe 

të vetë mediave online, e bëjnë hapësirën shqiptare një terren të etur dhe të favorshëm 

për këto studime. Ky punim synon, mes të tjerash, të kontribuojë në zbutjen sadopak 

të kësaj varfërie në fushën e studimeve shqipe të mediave të reja dhe të gazetarisë 

online, duke marrë përsipër të paraqesë një panoramë të gjerë të zhvillimeve specifike 

në gazetarinë shqiptare online. Objekt studimi janë websajtet më të vizituara të 

lajmeve të lokalizuara në Shqipëri, qofshin këto websajte të mediave tradicionale apo 

websajte origjinale të cilat kanë lindur mirëfilli në web dhe nuk kanë lidhje me ndonjë 

media tradicionale.  

Baza teorike 

Në një plan të gjerë, gazetaria online zhvillohet brenda kuadrit të mediave të reja. Për 

këtë arsye ngrehina teorike e punimit është ngritur duke u mbështetur mbi literaturën 

studimore-shkencore të gjeneruar në fushën e mediave të reja në përgjithësi dhe në atë 

të gazetarisë online në veçanti. Në punim janë përfshirë veçanërisht ato korniza 

teorike mbizotëruese të cilat kanë lënë gjurmë në literaturën shkencore bashkëkohore 

dhe janë ndër më të cituarat nga studjuesit e kësaj fushe.  

Duke tejkaluar konceptimin e mediave të reja thjesht si një klasifikim sistemesh apo 

veçorish teknologjike, Leah  A. Lievrouw dhe Sonia M. Livingstone në trajtesën e 

tyre “The social shaping and consequences of new media” (Formësimi social dhe 

rrjedhojat e mediave të reja) ofrojnë një kornizë teorike, e cila i sheh mediat e reja në 

kuadrin e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit, të shoqëruara këto me 

kontekstin e tyre social. Sipas Lievrouw dhe Livingstone, mediat e reja inkorporojnë: 

 artefaktet dhe mjetet që mundësojnë dhe zgjerojnë aftësinë tonë për të 

komunikuar 

                                                           
2
 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm, aksesuar më datë 06.02.2015 

3
 Zguri, Rrapo, Mediat online në Shqipëri – një vështrim panoramik, Raport i ISHM, Aksesuar më 

15.01.2014 në: http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/rr-zguri-follow-up.pdf  
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 veprimtaritë apo praktikat e komunikimit në të cilat ne përfshihemi për të 

zhvilluar dhe përdorur këto mjete; dhe 

 marrëveshjet dhe organizimet sociale që formohen rreth këtyre mjeteve dhe 

praktikave (Lievrouw & Livingstone, 2002).  

Kjo kornizë teorike, e cila shtjellohet gjerësisht në trajtesën e sipër-përmendur, ka 

vlerë thelbësore për çdo kërkim dhe studim në mediat e reja dhe ka shërbyer edhe si 

infrastrukturë apo skelet strukturor teorik i kësaj teze doktorature. Në terma të këtij 

punimi, përdorimi brenda konteksteve të ndryshme i artefakteve apo mjeteve të 

medias së bazuar në web, përbën një objekt të rëndësishëm të këtij studimi. Përmes 

një qasjeje të bazuar tek tiparet, në punim analizohen karakteristikat dhe atributet më 

të spikatura, më të mëvetësishme dhe më të diskutuara të gazetarisë online, siç janë 

interaktiviteti, multimedialiteti, dhe hipertekstualiteti. Përpos kësaj, teoria 

Livingstone-Lievrouw ka sensibilizuar studjuesit lidhur me ndërvarësinë mes 

teknologjive të medias dhe konteksteve sociale, ndërvarësi e cila merret në 

konsideratë edhe në kuadrin e kësaj teze doktorature.  

Jim Hall, në monografinë e tij Online journalism: a critical primer (Gazetaria online: 

një primar kritik), thekson se studimi i gazetarisë online “…duhet të përpiqet të 

kapërcejë pozicionet e determinizmit teknologjik, i cili minimizon kontekstet 

kulturore, ideologjike  dhe ekonomike të internetit, si dhe ato të konstruktivizmit 

social që insiston se teknologjia nuk është asgjë më tepër se sa një efekt i forcave 

tektonike që vënë në lëvizje dhe formësojnë këto kontekste.” (Hall, 2001) Korniza 

teorike e Livingstone-Lievrouw, e aplikuar në këtë sprovë studimore, i qëndron këtij 

kursi. Përveç kësaj baze strukturore teorike të përgjithshme, në studim janë përfshirë 

edhe një numër kornizash teorike më specifike për të analizuar dimensione konkrete 

të objektit të studimit.  

Përsa i takon interaktivitetit, i cili është ndoshta atributi më i diskutuar i mjedisit 

online, një metodë e dobishme dhe e pranuar gjërësisht është konceptimi i tij duke 

bërë dallimin mes interaktivitetit të mediumit dhe interaktivitetit human. Gjithashtu, 

qasja e interaktivitetit aktiv dhe interaktivitetit inaktiv e ofruar nga Hong, McClung 

dhe Park është thelbësore për analizën e këtij dimensioni specifik të medias online 

(Hong, McClung, & Park, 2008). Përveç kësaj kornize të përgjithshme, një vend të 

veçantë zë konceptimi i interaktivitetit si një konstrukt multidimensional i përbërë nga 

një mori cilësish interaktive që vihen në ndihmë të lajmit online.  Në këtë kuadër në 

punim është thirrur për ndihmë teoria e Carrie Heeter, profesoreshë e Michigan State 

University, e cila dallon gjashtë dimensione të interaktivitetit, të cilat na ndihmojnë në 

fazën e analizës dhe të eksplorimit të komponentëve specifikë apo të kategorive të 

tipareve interaktive. Këto gjashtë dimensione të interaktivitetit, sipas Heeter janë: 

1.kompleksiteti i zgjedhjeve të disponueshme; 2. përpjekjet e ushtruara nga ana e 

përdoruesit; 3. përgjigjja ndaj përdoruesit; 4. lehtësia për të shtuar informacion; 5. 

monitorimi i përdorimit të informacionit; dhe 6. lehtësimi i komunikimit ndërpersonal 
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(Heeter, 1989). Këto dimensione të interaktivitetit janë vlerësuar gjerësisht për 

qartësinë e përkufizimit dhe për natyrën praktike të tyre. 

Përsa i takon multimedialitetit, një koncept kyç mbetet ai i “paketës së lajmit 

multimedial” që promovon integrimin e mediumeve të ndryshme në praktikën e 

raportimit të lajmit për web - një koncept ky i përpunuar në detaje nga Amy Zerba
4
.  

Pika të rëndësishme referimi për këtë punim janë edhe qasja e Mark Deuze për 

“multimedialitetin sipërfaqësor dhe paradigmën divergjente” si dhe koncepti i 

“konvergjencës retorike”  i zhvilluar nga Fagerjord.  

Gjithashtu, Kevin Kawamoto në monografinë e tij Digital journalism: Emerging 

media and the changing horizons of journalism (Gazetaria dixhitale: mediat e reja dhe 

ndryshimet në horizontin e gazetarisë) parashtron idenë se përmbajtja e multimedias 

duhet të shohë përtej konstruksioneve teknike apo kombinimeve të pjesëve të 

ndryshme të informacionit të paraqitura në formate të ndryshme.  Multimedia e webit 

nuk duhet të përsërisë atë që bëhet zakonisht në radio apo televizion, por duhet të vijë 

me një konceptim të ri, i cili duhet të pasurojë mes të tjerash edhe përvojën e 

përdoruesve dhe mënyrën e konsumimit të informacionit nga ana e tyre. 

Ndërsa përsa i takon hipertekstualitetit, shumë autorë janë të një mendjeje se  tre 

aspektet më të rëndësishme të tij janë: (a) ofrimi i kontekstit, (b) qasja jo-lineare, dhe 

(c) përdorimi i hiperlinqeve të brendshme dhe të jashtme. Këto tre aspekte kanë një 

dobi të veçantë sidomos në shpjegimin e rolit të hipertekstualitetit për gazetarinë në 

web. Në këtë kuadër janë konsideruar si tepër të vlefshme për  këtë studim qasja e 

John Pavlik për “gazetarinë kontekstuale” (Pavlik, 2001), qasja e Kawamoto për 

plotshmërinë e kontekstit të lajmeve (Kawamoto, 1998), qasja e Jo Bardoel për 

fluiditetin e tipeve të ndryshme të lajmeve dhe të zhanreve të ndryshme të tyre 

(Bardoel, 2002), si dhe qasja e Mark Deuze mbi përdorimin e linqeve për të hapur një 

përmbajtje të re (Deuze, 2001). 

Përveç këtyre tre aspekteve tepër specifike dhe të qenësishme të gazetarisë në web, në 

studim analizohen edhe aspekte të tjera si tipologjia e qasjes së mediave shqiptare në 

web, aktorët e përfshirë në lojën e lajmit online, analiza e zhanreve, frekuenca e 

përditësimit të informacionit, kërkimi i informacionit në websajtet e gazetarisë 

shqiptare në web, arkivimi i informacionit në këto websajte, përdorimi i mediave 

sociale, përfshirja e audiencës në vlerësimin dhe prodhimin mediatik online, burimet 

njerëzore, ekonomia e mediave shqiptare online si dhe problematikat që lidhen me 

dizajnin e websajteve të lajmeve. Autorë të ndryshëm dhe korniza teorike të tjera 

teorike janë angazhuar në këtë punim për studimin e këtyre aspekteve. Këto korniza 

teorike gjejnë shtjellim në kapitujt e këtij punimi. Këtu përmendim kontributet teorike 

                                                           
4
 Zerba, Amy, Redefining multimedia toward a more packaged journalism online. Referat i paraqitur 

në 5th International Symposium on Online Journalism, Austin, Texas. Gjendet në linkun: 

https://online.journalism.utexas.edu/2004/papers/zerbamultimedia.pdf. Aksesuar më 24 tetor 2013. 
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të Pablo J. Boczkowskit dhe John Pavlik (për qasjen e mediave tradicionale në web 

dhe aktorët e lajmit online), Mark Deuze dhe Richard Craig (për analizën e prirjeve të 

gazetarisë në web), Bolter dhe Grusin (për teorinë e rimediimit  të internetit), Ryder 

dhe Wilson (për qasjen mbi “cilësitë” dhe “kufizimet” e internetit), Mark Deuze (për 

kategorizimin e websajteve të lajmeve), David Domingo (për trajtimin e utopive të 

gazetarisë online si dhe për analizën e katër dimensioneve të konvergjencës), Carina 

Ihlström (për analizën e zhanreve), Michael Porter (për modelin ekonomik të 

industrisë së mediave online), Daryl Moen dhe Amy Arntson (për parimet grafike të 

dizajnit në media), etj.  

Pak fjalë për objektin e studimit dhe terminologjinë   

Objekti i studimit të këtij punimi lokalizohet në fushën e gazetarisë në internet, e 

njohur ndryshe edhe me emrin “gazetaria online”. Sipas David Domingo “gazetaria 

online është një term i përdorur gjerësisht në literaturën akademike që i referohet 

prodhimit dhe shpërndarjes së lajmeve në internet, kryesisht nëpërmjet websajteve.” 

(Domingo, 2006). Domingo dallon tre  elementë kryesorë të studimit të gazetarisë 

online: produkti (websajtet e lajmeve), prodhuesit (gazetarët online) dhe konsumatorët 

(përdoruesit e internetit) (Domingo, 2006). Në këtë punim doktorature ne do të 

përqendrohemi kryesisht tek elementi i parë, produkti, pra tek websajtet e lajmeve, 

por natyrisht shpesh do të na duhet t‟iu referohemi apo të hyjmë  edhe tek dy 

elementët e tjerë, përderisa ata janë pazgjidhshmërisht të lidhur me njëri-tjetrin në 

shumë drejtime. 

Nga pikëpamja gjeografike objekti i punimit lokalizohet në websajtet kryesore të 

lajmeve që operojnë në Shqipëri. Me këtë rast, e ndjejmë të domosdoshme të bëjmë 

një sqarim lidhur me termin “gazetaria shqiptare” të përdorur qysh në titullin e kësaj 

teze doktorature (“Gazetaria shqiptare në internet”) dhe të rimarrë shpesh herë 

përgjatë gjithë tekstit të këtij punimi: Me gazetaria “shqiptare” në këtë punim 

kuptohet gazetaria e zhvilluar brenda territorit të Shqipërisë dhe jo gazetaria e 

zhvilluar në gjuhën shqipe, e cila ngërthen një kuadër më të gjerë. Edhe togfjalëshat 

“media shqiptare” apo “websajtet shqiptare” kanë gjithashtu të njëjtin interpretim, pra 

bëhet fjalë për mediat dhe websajtet që operojnë brenda territorit të Shqipërisë dhe jo 

për mediat dhe websajtet në gjuhën shqipe. Në çdo rast që këto togfjalësha përdoren 

në këtë punim, ato i përmbahen gjithnjë të njëjtit kuptim që shtjelluam. 

Duke patur një objekt i cili  lokalizohet në një fushë të re siç është gazetaria në 

internet, në punim janë përdorur edhe një mori termash që vijnë nga kjo fushë. Ashtu 

siç është edhe vetë interneti një zhvillim i ri, i panjohur më parë, edhe termat që e 

rrethojnë atë janë të gjithë të rinj dhe shumica të krijuar dhe të përdorur për herë të 

parë vetëm në kontekstin e këtij inovacioni. Gjithashtu, meqënëse, zhvillimet më të 

rëndësishme në fushën e internetit kanë nisur apo janë përvijuar në SHBA, pjesa më e 

madhe e terminologjisë në këtë fushë është gjeneruar fillimisht në gjuhën angleze. 

Sjellja e kësaj terminologjie në gjuhën shqipe përfaqëson një sfidë të vërtetë për 

studjuesit e kësaj fushe. Vështirësi kanë krijuar sidomos ato terma që nuk e kanë 
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ekuivalentin në gjuhën shqipe. Përshembull, termat: web, website, internet, blog, etj., 

në të gjitha gjuhët e botës nuk kanë patur ekuivalentin e vet, dhe për këtë arsye ato 

janë pranuar siç janë nga shumica e gjuhëve të botës. Por edhe pas huazimit apo 

pranimit, ka probleme lidhur me shkrimin dhe shqiptimin e tyre. Dilema të shumta 

janë shfaqur me këtë rast: Si do ta shkruajmë në gjuhën shqipe fjalën web? Do të 

mbajmë gërmën “w” në fillim të saj, apo sipas parimit fonetik (shkruaje siç e dëgjon) 

do ta shkruajmë me “u” në fillim? Po fjalën website do ta shkruajmë “websajt” apo 

“websit”? Po shumësin e fjalës blog si do ta formojmë? A mund ta formojmë duke u 

bazuar në rregullin e gjuhës shqipe në të cilën fjalët që në njëjës mbarojnë me “g” të 

paraprirë me zanore, shumësin e bëjnë me “gj”, si në rastet plug-plugje, breg-brigje, 

etj.? Natyrisht ky është një debat më së shumti i natyrës gjuhësore, por që kërkon 

zgjidhje për të ndërtuar një terminologji sa më afër shqipes dhe sa më të saktë.  

Me këtë shqetësim për terminologjinë, autori i këtyre radhëve, është përpjekur që të 

gjejë dhe të aplikojë zgjidhjet që sipas tij janë më të arsyeshme dhe më pranë logjikës  

gjuhësore, por natyrisht nuk mund të pretendohet se në çdo rast është gjetur zgjidhja 

më e drejtë. Ka edhe raste kur termat janë lënë në gjuhën angleze, për shkak të 

pamundësisë së përkthimit. Por kjo është toleruar vetëm për ato terma që tashmë janë 

ndërkombëtarizuar dhe që kuptohen nga përdoruesi mesatar i internetit.  

 

Metodologjia 

Është i njohur fakti se fusha e mediave dixhitale karakterizohet nga ndryshime dhe 

risi të vazhdueshme, për shkak edhe të natyrës së teknologjisë, e cila paraqet 

pothuajse çdo ditë zhvillime të reja, shpesh befasuese, të  cilat kanë rritur kërkesën 

ndaj subjekteve mediatike online për të ndjekur me hap të shpejtë këto zhvillime. Por 

njëherësh këto zhvillime të shpejta kanë vështirësuar disi edhe punën për studimin e 

gazetarisë online. “Gazetaria online është një degë shumë e re e gazetarisë, me 

zhvillim shumë të shpejtë dhe me një studim akademik që ka mbetur shumë prapa. 

Një nga arsyet  për këtë është se, ndërkohë që një studjues zhvillon një aspekt 

studimor dhe ndërton bazën për studimin …. objekti i kërkimit akademik mund të 

mos ekzistojë më ose të ketë ndryshuar në mënyrë drastike që nga koha kur ka nisur 

mbledhja e të dhënave (Kopper, Kolthov, & Czepek, 2000:499).”  

Duke marrë në konsideratë këtë natyrë gjithnjë në ndryshim dhe në zhvillim të 

objektit të kërkimit, ky punim ka aplikuar kryesisht një qasje cilësore, por nuk 

mungon edhe aplikimi aty-këtu i qasjes sasiore të bazuar më së shumti në të dhëna 

statistikore të qëndrueshme.  

Hipoteza kryesore e punimit është: 

Kalimi drejt gazetarisë online nuk është thjesht një çështje aplikimi teknologjish 

komunikimi nga kompanitë mediatike apo nga ana e individëve. Kjo është e 
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domosdoshme, por jo e mjaftueshme. Adoptimi i gazetarisë online kërkon formimin e 

një gazetári të një tipologjie të re, i aftë të përballojë interaktivitetin e komunikimit të 

njëkohshëm me audiencat e gjëra numerike dhe të zhvillojë profile të reja profesionale 

që kanë të bëjnë me grumbullimin e informacionit dhe gazetarinë e shtuar. Në kalimin 

drejt gazetarisë online do të duhet të kapërcehen pengesa që kanë të bëjnë me faktin 

se gazetaria online nuk është vetëm një tërësi sintetike praktikash të reja mjeshtërie 

profesionale, por kërkon edhe një etikë të re, një marrëdhënie të re me burimet e 

informacionit, me procedurat e verifikimit të burimeve të lajmit dhe të përmbajtjes të 

tij, si dhe kërkon gjithashtu forma të reja marrëdhëniesh mes gazetarëve dhe 

menaxherëve, midis medias dhe politikës, etj. Ndryshimi i elementëve të gazetarisë 

nuk mund të realizohet si duhet pa u shoqëruar me ndryshime në kuadrin ligjor, 

social, normativ, institucional të shoqërisë si dhe pa ndryshimet e duhura në praktikën 

e aktivitetetit të administratës, drejtësisë, politikës, etj.   

Kjo tezë doktorature synon që origjinalitetin e kërkimit të vet ta gjejë tek konteksti 

shqiptar i kalimit tranzicional drejt gazetarisë online, si edhe tek një trajtim teorik i 

fazave kalimtare drejt kësaj gazetarie, i specifikave të secilës prej tyre, si edhe te 

hipoteza se lindja dhe konsolidimi i gazetarisë online, i një informacioni në formë e 

gjini të reja që ajo sjell, lidhet me transformimin global të gjithë shoqërisë, pra, jo 

vetëm të nënsistemit të mediave por edhe të të gjitha nënsistemeve të tjera që 

bashkëveprojnë me të.    

Pyetjet kryesore studimore të këtij punimi janë:  

1. Si paraqitet situata e zhvillimit dhe evoluimit të atributeve gjenuine të gazetarisë 

online, siç janë interaktiviteti, multimedialiteti dhe hipertekstualiteti në rastin e 

gazetarisë shqiptare në web? Cilat janë problemet specifike dhe sfidat në rastin 

shqiptar? 

2. Si ka evoluar qasja e mediave tradicionale shqiptare në web? Cilat janë disa nga 

karakteristikat dhe problemet e kësaj qasjeje? 

3.Si dhe sa janë zhvilluar mediat e lajmit që janë vetëm në web (purely online media) 

dhe që nuk kanë lidhje me ndonjë media tradicionale? 

4. Cilat janë diferencat e medias shqiptare online në raport me tiparet modelore dhe 

me praktikat e mediave më të mira perëndimore? 

 

5.Cilat janë zhvillimet dhe sfidat e gazetarisë shqiptare online në aspekte të veçanta, 

siç janë zhanret, dizajni, profili i përgjithshëm, legjislacioni, modeli ekonomik, 

burimet njerëzore, etj? 

Për të eksploruar prirjet, tiparet dhe veçoritë specifike të gazetarisë shqiptare online, 

janë përdorur disa metoda kërkimore-studimore, dhe konkretisht: kërkimi empirik 

(monitorimi), analiza krahasuese, dhe intervista-pyetësor.  
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Kërkimi empirik 

Kërkimi empirik konsiston në një monitorim të vazhdueshëm të mediave kryesore 

shqiptare online për një periudhë 5 vjeçare nga nëntori i vitit 2009 në nëntorin e vitit 

2014. Në punim janë aplikuar dy lloj monitorimesh: monitorimi i afërt/i shpeshtë dhe 

monitorimi i përgjithshëm/sporadik. Objekt i monitorimit të afërt/të shpeshtë kanë 

qënë gjashtë websajtet kryesore të lajmeve që operojnë në Shqipëri, dhe konkretisht: 

top-channel.tv, balkanweb.com, shekulli.com.al, panorama.com.al, shqiptarja.com 

dhe albeu.com. Subjekt i monitorimit të afërt/të shpeshtë ka qenë sidomos aplikimi në 

këto websajte i tre prej atributeve më të rëndësishme të gazetarisë online: 

interaktivitetit, multimedialitetit dhe hipertekstualitetit.  

Përzgjedhja e gjashtë websajteve të mësipërme është bërë duke u bazuar në disa 

tipologji përzgjedhjeje: 

1. Tipologjia e parë ka të bëjë me praninë e websajteve  në top-listën e  10 

websajteve më të vizituara në Shqipëri, sipas renditjes së motorit statistikor 

Alexa. (www.alexa.com). 

2. Tipologjia e dytë ka të bëjë me përzgjedhjen e atyre mediave online që ofrojnë 

më shumë përmbajtje origjinale se sa të tjerat që janë në të njëjtën kategori, 

duke u bazuar në monitorimin e kryer nga autori i këtyre radhëve në kuadër të 

këtij punimi doktorature. 

3. Tipologjia e tretë ka të bëjë me përfaqësimin e kategorive të ndryshme të 

websajteve të lajmeve, siç janë: websajtet e mediave tradicionale (websajte të 

gazetave dhe websajte të kanaleve televizive) dhe websajtet e mediave 

origjinale të webit që kanë lindur mirëfilli në web dhe nuk kanë lidhje me 

ndonjë media tradicionale 

4. Tipologjia e katërt ka të bëjë me përfshirjen në objektin e studimit të websajtit 

me rritjen më të shpejtë dhe me qasjen më të avancuar në lidhje me aksin bazë 

të monitorimit: interaktivitet – multimedialitet - hipertekstualitet. 

Lidhur me tipologjinë e parë që ka të bëjë me praninë e websajteve  në top-listën e  10 

websajteve më të vizituara në Shqipëri, sipas renditjes së motorit statistikor Alexa, 

është vendi që të bëjmë disa qartësime. Një pjesë e drejtuesve të mediave online në 

Shqipëri, në kontaktet individuale me autorin e këtyre radhëve kanë shfaqur rezerva 

për klasifikimin e Alexa dhe për algoritmin që ky motor statistikor përdor. Por 

ndërkohë renditja e Alexa mbetet më e mira e mundshme, marzhi i gabimit i së cilës 

gjithsesi është i vogël. Mënyra alternative dhe praktikisht më e saktë se ajo e Alexa, 

do të ishte renditja sipas të dhënave për trafikun online dhe numrin e vizitorëve unikë 

që ofrohen nga Google Analitics. Por aksesin në të dhënat e një websajti në Google 

Analitics e kanë vetëm administratorët e websajteve. Për të mbledhur edhe të dhënat 

që vijnë nga ky burim, në intervistat- pyetësorë të organizuara në kuadër të këtij 

punimi, ishte përfshirë edhe një pyetje që iu kërkonte drejtuesve të mediave online të 

paraqisnin të dhënat e tyre nga Google Analitics për trafikun dhe numrin e vizitorëve 

online. Pas shqyrtimit të përgjigjeve të kësaj pyetjeje, u vu re se shifrat e paraqitura 
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nga vetë drejtuesit e mediave ishin, ose të ekzagjeruara, ose të vendosura me 

hamendje ose të keqkuptuara. Për këtë arsye, përfundimisht u përdor renditja e Alexa, 

e cila gjithsesi mbetet platforma më e besueshme. Edhe nga shqyrtimi i të dhënave që 

burojnë nga Alexa, në asnjë moment nuk rezulton të renditet si websajti më i klikuar 

ndonjë websajt që praktikisht nuk është i tillë. Gjithashtu rezultatet përputhen edhe 

me rezultatet e motorëve të tjerë statistikorë, siç është përshembull, Trafic Estimate. 

Në tabelën e mëposhtme janë dy renditje të bëra nga Alexa, përkatësisht në datat 12 

shkurt 2013 dhe 23 mars 2014. Siç shihet, ka një prezencë konstante të websajteve më 

të klikuara në këtë listë, me disa ndryshime në renditje që kanë të bëjnë me ulje-

ngritjet e mediave online nga njëra kohë në tjetrën. 

Renditja e 10 websajteve shqiptare të lajmeve më të vizituara: 

Renditja 12 shkurt 2013 23 mars 2014 

1 balkanweb.com top-channel.tv 

2 top-channel.tv balkanweb.com 

3 ikub.al shekulli.com.al 

4 noa.al ikub.al 

5 shekulli.com.al gazetatema.net 

6 panorama.com.al panorama.com.al 

7 gazetatema.net shqiptarja.com 

8 shqiptarja.com  noa.al 

9 albeu.com albeu.com 

10 lajmifundit.al lajmifundit.al 
Burimi: www.alexa.com 

Përzgjedhja e top-channel.tv, balkanweb.com dhe shekulli.com.al, është bërë pikërisht 

bazuar në tipologjinë 1 dhe 3, meqë ato janë websajte që janë në krye të websajteve 

më të vizituara, dhe janë gjithashtu edhe në krye të websajteve të mediave tradicionale 

më të vizituara. Panorama.com.al është zgjedhur bazuar në tipologjinë 1 dhe 2, për 

arsye se, përveç ekzistencës në 10 websajtet më të vizituara, ka më shumë përmbajtje 

origjinale se sa ndonjë websajt tjetër konkurues, siç është përshembull gazetatema.net. 

Kjo provohet edhe nga monitorimet që shtjellohen më poshtë në këtë punim. 

Shqiptarja.com është përzgjedhur bazuar në tipologjinë 4 si websajti me rritjen më të 

shpejtë (brenda 2 vjetësh u ngjit në 10-shen e websajteve më të klikuara) dhe si 

websajti me qasjen më të avancuar në lidhje me aksin bazë të monitorimit: 

interaktivitet – multimedialitet – hipertekstualitet, siç provohet edhe nga një numër të 

dhënash të kërkimit empirik të kryera në kuadër të këtij punimi, të cilat paraqiten në 

kapitujt e mëposhtëm. Kurse albeu.com u përzgjodh si përfaqësues i websajteve të 

mediave origjinale të webit që kanë lindur mirëfilli në web dhe nuk kanë lidhje me 

ndonjë media tradicionale. Në tabelën e mësipërme, dy websajte të tjera të kësaj 

kategorie, përkatësisht noa.al dhe ikub.al,  janë më sipër në renditje se albeu.com, por 

ndërkohë albeu plotëson tipologjinë 2, pasi ka përmbajtje origjinale më të shumtë se 

sa noa.al dhe ikub.al të cilat, siç del nga monitorimi i kryer nga autori i këtyre 
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radhëve, janë më së shumti agregatorë lajmesh dhe kanë pak ose aspak përmbajtje 

origjinale lajmesh. 

Për nevoja të analizës krahasuese në aspekte të ngushta mes websajteve shqiptare më 

të vizituara dhe disa websajteve perëndimore të njohura (kryesisht në lidhje me 

aplikimin e hipertekstualitetit në këto websajte), në korpusin e parë janë përfshirë 

edhe disa websajte perëndimore dhe konkretisht: nytimes.com, bbc.com, vice.com, 

theguardian.com, dailymail.co.uk, dhe nbc.com, në të cilat është aplikuar një sondim 

rastësor i kufizuar në kohë për të verifikuar disa tipare që kanë të bëjnë me 

hipertekstualitetin në këto websajte, vështruar si bazë krahasimi për websajtet 

shqiptare të përzgjedhura. Përzgjedhja e këtyre websajteve është bërë sipas tipologjisë 

së pranisë së websajteve  në krye të renditjes së websajteve perëndimore më të 

vizituara në rang global, sipas renditjes së Alexa.com.  

Gjithashtu, siç thamë edhe më sipër, në punim është aplikuar edhe monitorimi i 

përgjithshëm/sporadik. Objekt i monitorimit të përgjithshëm/sporadik kanë qenë 39 

websajtet shqiptare më të vizituara sipas renditjes së Alexa.com. Subjekt i 

monitorimit të përgjithshëm/sporadik kanë qënë zhvillimet në perspektive historike 

dhe cilësore si dhe evoluimi i atributeve dhe specifikave të qenësishme të gazetarisë 

në web.  

Mënyrat konkrete të qasjes së autorit të këtyre radhëve për të mbledhur të dhënat që 

përbëjnë materialin kërkimor empirik të dalë nga monitorimet kanë qenë këto: 

-Hyrja dhe monitorimi i shpeshtë i websajteve që merren në analizë, për të arritur në 

një pamje më të plotë të zhvillimeve të përditshme. 

-Depërtimi në faqet e lajmit online, duke nisur që nga homepage deri në nivelin e 

fundit të navigimit të informacionit. 

-Eksplorimi i elementëve, mbajtja e shënimeve për çdo rast, fotografimi përmes “print 

screen” i elementëve,  të dhënave dhe pjesëve të ndryshme të websajteve të lajmeve. 

-Hyrje në websajte me një logjikë krahasuese, për të parë të përbashkëtat dhe 

diferencat mes websajteve të ndryshme dhe me tiparet  modelore globale 

-Plotësimi i kërkimit empirik me të dhëna nga raporte, sondazhe, etj. 

Analiza krahasuese 

Për Hallin dhe Mancini, analizat krahasuese luajnë dy funksione bazë në teorinë 

sociale: formësimin dhe qartësimin e koncepteve dhe arritjen në konkluzionet 

shkakësore. “Analiza krahasuese është e dobishme para së gjithash në hulumtimin 

social, pasi ajo rrit ndjeshmërinë tonë ndaj ndryshimit dhe ngjashmërisë, dhe kjo gjë 

mund të kontribuojë fuqishëm në formësimin e koncepteve dhe përmirësimin e 

aparatit tonë konceptual.” (Hallin & Mancini, 2004:2). 
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Në artikullin e tyre “Analizat krahasuese në Shkencat Sociale” Warwick  dhe 

Osherson e përkufizojnë metodën krahasuese si “analizën shkencore sociale që 

përfshin observimin në më shumë se një sistem shoqëror apo në të njëjtin sistem 

shoqëror  por në më shumë se një pikë kohore”. (Warwick  & Osherson, 1972:8).  

Dy autorë të tjerë, Przeworski dhe Teune, në botimin e tyre “Logjika e kërkimeve 

sociale krahasuese”  i ndajnë studimet krahasuese që përfshijnë observimin në më 

shumë se një sistem shoqëror në studime krahasuese që i referohen  “sistemeve më të 

ngjashme” dhe studime krahasuese që i referohen “sistemeve më të ndryshme”. 

Dizajni i krahasimit i bazuar tek “sistemet më të ngjashme” konsiderohet si një 

strategji predominuese nga studjuesit e shkencave sociale. Arsyeja për këtë qëndron 

në faktin se “sistemet më të ngjashme të mundshme në lidhje me sa më shumë tipare 

që të jetë e mundur, përbëjnë  shembuj optimalë për kërkim krahasues” (Przeworski & 

Teune, 1970: 32). Sipas këtyre autorëve, dizajni i krahasimit i bazuar tek “sistemet më 

të ngjashme”, ka në bazë besimin se mes sistemeve të ngjashme mund të gjenden një 

numër  diferencash të rëndësishme, të cilat mund të përdoren më pas për shpjegimin e 

dukurive dhe për arritjen e konkluzioneve.  

Duke u mbështetur në këtë bazë teorike, në studim janë ndërmarrë disa lloje të 

analizës krahasuese. Së pari është ndërmarrë krahasimi brenda vetë sistemit të 

mediave shqiptare online “në më shumë se një pikë kohore”. Meqënëse mbledhja e 

materialit hulumtues të monitorimit nis që nga nëntori 2009, jepet mundësia për të 

krahasuar gjendjen dhe zhvillimet e websajteve shqiptare në faza të ndryshme kohore. 

Përmes praktikës së print-screen, është kryer një lloj fotografimi i gjendjes, mjeteve 

dhe mënyrave të aplikimit të interaktivitetit, multimedialitetit dhe hipertekstualitetit 

në gazetarinë shqiptare online, të cilat përbëjnë aksin kryesor të këtij punimi. Këto 

“fotografime” janë bërë përkatësisht çdo vit, duke filluar nga viti 2010, 2011, 2012, 

2013 deri në vitin 2014 dhe janë kryer një ose dy herë në vit. Ky lloj i analizës 

krahasuese sjell një pasqyrë më të qartë për evoluimin në plan historik të websajteve 

shqiptare. Disa studjues kanë nxjerrë në pah mungesën e një perspektive historike në 

pjesën më të madhe të studimeve për gazetarinë në web. Kështu Boczkowski zbulon 

mungesën e analizës historike rreth evoluimit të gazetave online si dhe rreth raporteve 

mes përpjekjeve në të shkuarën dhe zhvillimeve aktuale (Boczkowski, 2002: 278). 

Edhe Deuze nxjerr në pah faktin e varfërisë së bazës kontekstuale-historike (Deuze, 

1999). Duhet thënë se pa këtë lloj analize, është e vështirë të verifikohet progresi i 

bërë si dhe të analizohen ritmet e këtij progresi.  

Së dyti, në punim është ndërmarrë edhe krahasimi i tipareve dhe i nivelit të arritur në 

median shqiptare online me tiparet modelore ideale dhe pretendimet apo mundësitë 

maksimale që ofron mediumi i ri i internetit. Duhet thënë se shumë studime për 

mediat online e kanë aplikuar këtë metodë krahasuese, edhe për një lloj lehtësie nga 

pikëpamja praktike që ajo mundëson. Duke patur “në dorë” dy polet e krahasimit: 

tiparet në një moment të dhënë dhe  tiparet ideale modelore të përvijuara nga leximet 

teorike, akti i krahasimit është disi më i lehtë. Studjuesi Artan Fuga, ofron në këtë 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 13 

kuadër një kornizë metodologjike të bazuar në qasjen krahasuese mes “tipareve të 

periudhës së re”, që rezultojnë nga qasja teorike perëndimore dhe “sfidave” që ka 

përpara media shqiptare në rrugën drejt arritjes së këtyre tipareve modelore (Fuga, 

2012).  Meqënëse edhe kjo tezë doktorature ndjek mes të tjerash edhe këtë linjë të 

përgjithshme të qasjes, trajtesa e mësipërme ka vlerën e një aksi të rëndësishëm në 

korpusin strukturor metodologjik të këtij punimi. Qasja metodologjike krahasuese 

“tipare modelore vs. sfidat në realitet” mundëson një lidhje organike mes fondit teorik 

dhe aplikimit të tij në praktikën reale, duke lehtësuar mbërritjen tek konkluzione dhe 

rekomandime që janë me vlerë për punën e agjensive mediatike. 

Së treti, në punim ndërmerret edhe një analizë krahasuese mes praktikave dhe 

tipareve të websajteve shqiptare me praktikat dhe tiparet e websajteve më të njohura  

perëndimore. Kjo qasje krahasuese zhvillohet në dy akse: 

 1. Krahasimi mes rezultateve të kërkimeve empirike të autorëve të huaj për 

mediat perëndimore, nga njëra anë dhe rezultateve të kërkimeve empirike për mediat 

kryesore shqiptare të zhvilluara në kuadër të këtij punimi. 

 2. Krahasimi mes rezultateve të segmentuara që janë mbledhur nga sondimet 

afatshkurtra të kryera nga autori i këtij studimi në lidhje me hipertekstualitetin e 

aplikuar në gjashtë websajtet perëndimore që përmendëm më sipër (nytimes.com, 

bbc.com, vice.com, theguardian.com, dailymail.co.uk, dhe nbc.com), me rezultatet e 

monitorimit të hipertekstualitetit të gjashtë websajteve më të njohura shqiptare (top-

channel.tv, balkanweb.com, shekulli.com.al, panorama.com.al, shqiptarja.com, 

albeu.com). 

Analiza e pjesshme krahasuese mes websajteve kryesore shqiptare të lajmeve dhe 

websajteve të njohura amerikane apo britanike, ndjek linjën e “observimit në më 

shumë se një sistem social në studime krahasuese që i referohen  sistemeve të 

ngjashme”, që përmendet më sipër, me shpresën se “mes sistemeve të ngjashme mund 

të gjenden një numër  diferencash të rëndësishme të cilat mund të përdoren më pas për 

shpjegimin e dukurive dhe për arritjen e konkluzioneve”. 

Në një instancë të fundit ky krahasim bëhet me qëllim nxjerrjen në pah të 

karakteristikave të hipertekstualitetit të aplikuar në gazetarinë shqiptare online dhe të 

diferencave me modelet udhëheqëse perëndimore në këtë aspekt. Zakonisht krahasimi 

prodhon rezultate empirike të cilat ndriçojnë më mirë gjendjen aktuale të proceseve 

apo zhvillimeve në një fushë të caktuar dhe në një vend të caktuar.  

Ky plan i analizës krahasuese është i nevojshëm, pasi, siç theksojnë studjuesit aspekte 

të veçanta të sistemit të medias “mund të merren si të mirëqena apo të jenë të vështira 

për t‟i qëmtuar, kur fokusi është vetëm në një rast nacional”. (Blumler dhe Gurevitch, 

1975: 76). Në këtë kuptim, ndërmarrja e një analize krahasuese mes sistemeve 

mediatike të ndryshme do të ishte thelbësore “për të bërë të padukshmen të dukshme” 

(Blumler dhe Gurevitch, 1975: 76). 
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Intervista-pyetësor 

David Domingo thekson se shumica e studimeve për gazetarinë në web kanë qenë të 

fokusuara në analizën e tipareve të websajteve dhe kanë ofruar shumë pak shpjegime 

për vendimet që iu japin formë lajmeve në web. Por, shton më tej Domingo, nëse 

duam të kuptojmë plotësisht mënyrën se si një teknologji e re siç është interneti ka 

hyrë në kulturën gazetareske dhe është zhvilluar si një medium i lajmit, ne duhet të 

hyjmë në redaksitë online, duke shkuar  përtej ekranit të kompjuterit dhe përtej botës 

virtuale dhe duke takuar njerëzit e gjallë që po shpikin gazetarinë online…. “Ne duhet 

të takojmë gazetarët online, duhet të mësojmë për rutinën e tyre si dhe për 

pritshmëritë e tyre rreth internetit, nëse duam të kuptojmë se pse gazetaria online 

është zhvilluar në formën që ajo ka sot.” (Domingo, 2006:19) 

Duke u udhëhequr nga një mënyrë e tillë e të konceptuarit të procesit të kërkimit dhe 

të studimit të gazetarisë në web, ne kemi ndërmarrë për nevoja të këtij studimi edhe 

një intervistë-pyetësor me 39 drejtues apo përfaqësues të mediave shqiptare online. 

Këto 39 media online, u përzgjodhën duke u bazuar në renditjen e motorit statistikor 

Alexa (alexa.com) për websajtet më të vizituara në Shqipëri në datën 23 Mars 2014, e 

cila është një datë e rastësishme. Nga top-lista prej 300 websajteve më të klikuara në 

Shqipëri në këtë datë, ne përzgjodhëm vetëm websajtet e lajmeve më të vizituara, të 

cilat ishin 45 të tilla. Nga 45 websajtet e përzgjedhura dhe të përfshira më pas në 

monitorim, 6 prej tyre, dhe konkretisht: noa.al, mapo.al, anabel.al, opozita.com, 

grid.al dhe bota.al, mbetën jashtë intervistave-pyetësorë për shkak të pamundësisë për 

kontaktim ose mungesës së predispozitës për të bashkëpunuar nga ana e drejtuesve të 

këtyre mediave. Më poshtë është lista e personave të intervistuar me funksionet e tyre. 

Lista e drejtuesve apo përfaqësuesve të mediave online të intervistuar 

Media online 

Personi i 

intervistuar Funksioni Intervistuesi 

top-channel.tv Igli Gjelishti Webmaster Matilda Alku 

balkanweb.com Daniela Agushi 

Drejtore informacioni per 

lajmin online Matilda Alku 

shekulli.com.al Florenc Stafa Makroeditor online Matilda Alku 

ikub.al Albert Tollkuci Drejtor  i website-it Matilda Alku 

gazetatema.net Bledar Lumani Zv. Kryeredaktor Erion Habilaj 

panorama.com.al Çlirim Hallaçi Redaktor Erion Habilaj 

shqiptarja.com Elberta Spaho Redaktore Erion Habilaj 

albeu.com Idaver Sherifi Drejtor i website-it Matilda Alku 

lajmifundit.al Taulant Manaj Editor Erion Habilaj 

gazetadita.al Adrian Thano Kryeredaktor Erion Habilaj 

oranews.tv Ervin Bahiti Redaktor Erion Habilaj 

gazeta-shqip.com Gjergj Erebara Zv.kryeredaktor Matilda Alku 

gazetaidea.com Kliti Topalli Redaktor Erion Habilaj 

abcnews.al Entela Kaloti Redaktore e website-it Matilda Alku 

sot.com.al Blerina Luli Redaktore e website-it Matilda Alku 
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ata.gov.al Almarina Gegvataj Kryeredaktore Erion Habilaj 

kohajone.com Saimir Kola Redaktor Erion Habilaj 

respublica.al Endri Meksi Drejtor Erion Habilaj 

lajmepolitike.com Luljeta Progni 
Drejtore e 

medias/kryeredaktore 
Matilda Alku 

panorama-sport.com Alfred Lleshi Redaktor i website-it Matilda Alku 

tvklan.al Edian Gjoni Drejtor i website-it Matilda Alku 

dielli.al Manuela Kau Administratore Matilda Alku 

albanianscreen.tv Olsi Sejamini 

Redaktor pergjegjes per 

webin Matilda Alku 

sportekspres.com Arbi Laçi Zv. Kryredaktor Matilda Alku 

vizionplus.al Ilir Dyrmishi Drejtor i website-it Matilda Alku 

sportishqiptar.com.al Gentian Alinani Kryeredaktor Matilda Alku 

a1report.tv Greta Malaj Kryredaktore e webit Matilda Alku 

shqiperia.com Erald Hoxha Redaktor i webit Matilda Alku 

gazetatelegraf.com Anjeza Gjuzi 
Drejtore marketingu dhe 

pergjegjese per website-in 
Matilda Alku 

living.al Mungon Drejtore Matilda Alku 

gazetastart.com Saimir Lleshi Redaktor Erion Habilaj 

peshkupauje.com Blendi Salaj Bashkethemelues, moderator Rrapo Zguri 

scan-tv.com Ervin Hoxha Redaktor, web master Matilda Alku 

ama-news.al Erion Habilaj Drejtor Erion Habilaj 

ladyalbania.al Rediona Curaj Administratore/drejtoreshe Matilda Alku 

gazetarepublika.al Artur Hasanbelliu Drejtor Matilda Alku 

monitor.al Gent Joca Drejtor Ekzekutiv Matilda Alku 

channel-one.al Endrit Habilaj Redaktor Erion Habilaj 

tiranaobserver.al Altin Sinani Kryeredaktor Erion Habilaj 

 

Intervistat-pyetësorë u organizuan dhe u drejtuan nga autori i këtyre radhëve, me 

mbështetjen e Institutit Shqiptar të Medias dhe me asistencën e kërkuesve Matilda 

Alku dhe Erion Abilaj. Tek Shtojcat e këtij punimi ju mund të gjeni pyetësorin e 

plotë. 

Pse u zgjodh intervista-pyetësor për sigurimin e të dhënave nga 39 mediat e 

përzgjedhura? Konceptimi i kësaj metodë kërkimore si një kryqëzim i intervistës me 

pyetësorin u bë për arsye të përfitimit të dyanshëm që vjen prej këtyre dy praktikave 

hulumtuese: Intervistat sjellin më së shumti të dhëna cilësore kurse pyetësorët ofrojnë 

mundësi edhe për vjelje të të dhënave sasiore. 

Intervistat-pyetësorë u konceptuan në mënyrë të tillë që të përmbanin të njëjta pyetje 

për të gjithë të intervistuarit. Gama e pyetjeve të përfshira ishte e gjerë. Për të ndërtuar 

një databazë të dhënash për çdo websajt, seksioni i parë i pyetjeve ishte i përqendruar 

në sigurimin e të dhënave që kanë të bëjnë me informacionin bazë të një websajti, si 

koha e krijimit, pronësia, burimet njerëzore, lloji i websajtit, profili i përgjithshëm,  

etj. Më tej janë drejtuar pyetje që kanë synuar vjeljen e të dhënave që lidhen me 
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praktikën e mbledhjes së informacionit dhe të raportimit të tij online, kanalet e 

shpërndarjes që përdoren, burimet e informacionit dhe distancën nga burimet e dorës 

së parë, praktikën e prodhimit të përmbajtjes online, konvergimin redaksional dhe 

konvergimin e mediumeve, shkallën e përditësimit të informacionit dhe të 

personalizimit të tij, etj. Në një seksion të veçantë ishin edhe pyetjet që kanë synuar 

krijimin e një perceptimi për zhvillimin e modelit ekonomik që po ndërtohet nga 

mediat shqiptare online. 

Rëndësia e punimit 

Siç e kemi thënë edhe më sipër, biblioteka e studimeve në fushën e mediave të reja 

dhe të gazetarisë online në gjuhën shqipe është tepër e varfër dhe e pakonsoliduar. Ky 

fakt e rrit rëndësinë që ka ky punim për të kontribuar në zvogëlimin sado pak të 

boshllëkut ekzistues dhe në inaugurimin e një serie të re botimesh në këtë fushë.  Për 

specialistët, studjuesit dhe të interesuarit e tjerë, punimi vjen me pretendimin që të 

sjellë për herë të parë një trajtim të plotë dhe në terma bashkëkohorë të objektit të 

studimit. 

Në mënyrë të veçantë punimi pritet të zgjojë interesin akademik në këtë fushë. Ai 

vjen me shpresën që të pasurojë literaturën akademike të departamenteve të medias 

dhe komunikimit në hapësirën shqiptare, duke shtuar një titull të ri specifik jo vetëm 

për kolegët, por edhe për studentët apo aspirantët e tjerë të kësaj fushe.  

Gjithashtu shpresohet që kjo sprovë studimore të jetë e dobishme edhe për agjensitë 

mediatike që operojnë në fushën e mediave të reja dhe të gazetarisë online, edhe për 

faktin se në të merret në analizë një pjesë e mirë e praktikave të tyre, duke i 

ballafaquar ato me modelet, arritjet dhe përvojën më të mirë globale në këtë fushë. 

Nga ky ballafaqim mund të nxirren edhe rekomandime të rëndësishme dhe të 

dobishme për aktivitetin e tyre në të ardhmen. 
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Kapitulli i Parë 

 

VËSHTRIM BIBLIOGRAFIK MBI MEDIAT E REJA DHE GAZETARINË 

NË WEB 

 

Transformimi i madh që kanë sjellë interneti dhe webi në komunikim dhe informim 

ka përmasa të atilla që nuk mund të krahasohen me ndonjë zhvillim tjetër pararendës. 

Siç vënë në dukje Bolter dhe Grusin, network-u i internetit është i pajisur me aftësinë 

që të rimediojë (anglisht - remediate) të gjitha format ekzistuese të medias në një 

platformë të vetme (Bolter & Grusin, 1999). Ndikimi i madh dhe mundësitë e mëdha 

që cyberspace ofron në lëmin e prodhimit dhe të shpërndarjes së lajmit, kanë nxitur 

dhe zhvilluar një numër të madh diskutimesh teorike dhe kërkimesh empirike në këtë 

fushë. Studimet më të hershme për gazetarinë në web kanë paraqitur dhe ndërtuar 

shpesh modele që kanë qënë ideale në një masë të madhe dhe kanë parashikuar një të 

ardhme disi utopike, kur projektonin një “gazetari tërësisht të re”, si në rastin e 

Quittner. Këto projekte ideale fokusoheshin kryesisht në përdorimin e “artefakteve 

apo mjeteve” brenda websajteve të lajmeve, të cilat “mundësojnë dhe zgjerojnë 

aftësinë tonë për të komunikuar” (Lievrouw & Livingstone, 2002), siç janë artefaktet 

që bëjnë të mundur multimedialitetin, interaktivitetin dhe hipertekstualitetin.  

Duke nxjerrë në pah kapacitetet që ofrohen për një gazetari më atraktive, më të pasur 

në informacion dhe më gjithëpërfshirëse, këto projekte ideale janë të dobishme për të 

përvijuar trajektoren e mundësive të reja në gazetarinë online dhe për këtë arsye kanë 

një vlerë të madhe edhe për këtë studim. Megjithatë, duhet thënë se, për shkak të 

mbështetjes së tyre tek determinizmi teknologjik, kjo valë e parë e projekteve apo 

propozimeve idealistike është kritikuar shpesh më vonë, për arsye të nënvleftësimit 

nga ana e tyre të ndikimit të faktorëve kontekstualë socialë, kulturorë dhe ekonomikë 

dhe të mënyrës se si e përdorin gazetarët teknologjinë (Boczkowski, 2004). Studimet 

empirike të mëvonshme kanë sjellë të dhëna që provojnë  se aplikimi i këtyre 

projekteve ideale në websajtet e lajmeve ka qënë i kufizuar. Në këtë kufizim kanë 

ndikuar shumë faktorë, siç janë faktorët ekonomikë, profesionalë apo ato që lidhen me 

audiencën, të cilët, sipas studjuesve, sollën një ritëm shumë të ngadalshëm 

përshtatjeje të websajteve të mediave kryesore me atributet, risitë dhe përparësitë e 

webit.  

Duke u bazuar si në literaturën e hershme, edhe në rezultatet e studimeve apo 

kërkimeve empirike të mëvonshme, ky punim ka zgjedhur të fokusohet kryesisht tek 

“veprimtaritë apo praktikat e komunikimit” në të cilat gazetarët e webit “përfshihen 

për të zhvilluar dhe përdorur”  këto mjete komunikimi (Lievrouw & Livingstone, 
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2002). Veç kësaj Livingstone  dhe Lievrouw, shtojnë se edhe “marrëveshjet dhe 

organizimet sociale që formohen rreth këtyre mjeteve dhe praktikave” duhet të jenë 

objekt kërkimi kur bëhet fjalë për studimet në fushën e mediave të reja (Lievrouw & 

Livingstone, 2002). Për këtë arsye ky studim, krahas atributeve dhe cilësive të 

gazetarisë online, i kushton një vëmendje edhe implikimeve të tyre ekonomike, 

sociale dhe kulturore. 

Përveç kësaj baze teorike të përgjithshme, në këtë kapitull do të analizojmë edhe 

korniza apo qasje të tjera teorike, siç janë koncepti i “konvergjencës retorike”  të 

Fagerjod (2003), qasja e “paketës së lajmit multimedial” e shtjelluar nga Zerba 

(2004), modelet e “interaktivitetit aktiv dhe inaktiv” të Hong, McClung dhe Park 

(2008), gjashtë dimensionet e interaktivitetit të Heeter (1989), koncepti i “gazetarisë 

kontekstuale” të Pavlik (2001), etj.  Në fund të këtij kapitulli paraqitet edhe një 

përmbledhje e disa prej kufizimeve të studimeve empirike të mëparshme (si 

përshembull, mungesa e një perspektive historike apo e qasjes krahasuese) si dhe një 

evidentim i qasjeve alternative të konsideruara si të dobishme për studimin aktual të 

gazetarisë në web. 

Siç e thamë, në pjesën më të madhe, analiza e ndërmarrë nga ky punim për gazetarinë 

shqiptare në web është bazuar në kornizat teorike perëndimore. Arsyeja e parë e 

drejtpërdrejtë për këtë, ka të bëjë me faktin e mungesës së literaturës teorike shqiptare 

në këtë fushë, siç e kemi përmendur edhe më sipër. Mungesa e literaturës do të thotë 

mungesë e modeleve teorike dhe kjo sjell detyrimisht nevojën e mbështetjes tek 

literatura dhe modelet teorike perëndimore.  

Natyra e konceptimit të kësaj teze doktorature e lejon aplikimin e modeleve 

perëndimore për të analizuar rastin shqiptar. Siç e kemi vënë në dukje, ky studim 

fokusohet në tiparet gjenuine të gazetarisë online dhe shkallën dhe mënyrën e 

aplikimit të tyre në websajtet kryesore shqiptare. Këto atribute janë universale dhe 

shumica e kornizave perëndimore mund të përdoren janë të aplikueshme për 

eksplorimin dhe analizën e tyre. Në një kontekst më të gjërë, tendenca e përafrimit të 

sistemit mediatik shqiptar me sistemet mediatike perëndimore, që po ndodh 

paralelisht me trazicionin e vendit në demokraci dhe përafrimin e sistemeve politike, 

është një argument më shumë në favor të aplikimit të modeleve perëndimore edhe në 

studimin e gazetarisë shqiptare online. Por gjithsesi, siç e kemi theksuar edhe më 

sipër, në punim është bërë kujdes që aplikimi i kornizave perëndimore të mos bëhet 

në bllok, por duke u përshtatur edhe me kontekstin social-kulturor shqiptar. 

1.1 Korniza teorike e studimit të mediave të reja 

Duke qënë mediumi me rritjen më të shpejtë në të gjithë historinë e njerëzimit deri më 

sot, interneti dhe webi janë shndërruar gjithashtu edhe në një nga temat më të 

debatuara në fushën e studimeve të medias dhe komunikimit. Një pjesë e mirë e 

literaturës botërore merret veçanërisht me studimin e internetit dhe të webit në 

kuadrin e mediave të reja. 
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Si togfjalësh, termi “mediat e reja” përbën aktualisht një koncept vulnerabël dhe 

relativ, për shkak se mediat e reja me kalimin e kohës shumë shpejt nuk mbeten më të 

reja, ngaqë ritmi i transformimeve është jashtëzakonisht i shpejtë.  Për këtë arsye, disa 

autorë si Flew apo Livingstone i kundërvihen përkufizimit që i sheh mediat e reja 

thjesht si një listë e zhvillimeve teknologjike më të fundit në media. Edhe Silverstone 

e tejkalon këtë këndvështrim të thjeshtëzuar, pra e kapërcen qasjen e vjetëruar tashmë 

të determinizmit teknologjik. “Nuk është e vështirë që të thjeshtëzosh mediat e reja si 

në kuptimin utopik edhe në atë distopik, - thotë Silverstone. - Më e rëndësishme dhe 

më e vështirë është që të shohësh lidhjen mes vazhdimësisë dhe ndryshimit dhe të 

hulumtosh kompleksitetin e shpikjeve si një proces i dyanshëm teknologjik dhe 

social.” (Silverstone, 1999). Sonia Livingstone nga ana e vet thotë se, në vend të 

pyesim thjesht se “çfarë janë mediat e reja?”, do të ishte më kuptimplotë të pyesnim 

“çfarë është e re për shoqërinë në lidhje me mediat e reja” (Livingstone, 1999). Edhe 

autorë të tjerë sugjerojnë që të shihet përtej “të resë” në teknologji dhe të analizohen 

risitë në kuadrin e kontekstit të tyre shoqëror dhe kulturor. Terry Flew, në botimin e 

vet New media: An introduction (Hyrje në mediat e reja) ofron një qasje sociale të 

gjerë ndaj mediave të reja dhe vë në dukje rëndësinë e mënyrës se si ndërmjetësimi i 

komunikimeve përmes formave teknologjike i shndërron komunikimet në forma të 

praktikës sociale. Për Flew, mundësia për të shkarkuar video nga interneti është një 

shembull i një medie cilësisht “të re”, jo për shkak të formës së re, por për shkak se 

“kjo ndryshon mjetet dhe mënyrat e shpërndarjes dhe ruajtjes si dhe modelet e 

biznesit të kësaj medieje.” (Flew, 2002). 

Për të shtjelluar më gjërë këtë çështje, le të hedhim një vështrim në qasjen e Lievrouw 

dhe Livingstone. Siç e përmendëm edhe më sipër, sipas këtyre autoreve, mediat e reja 

inkorporojnë:  

-artefaktet dhe mjetet që mundësojnë dhe zgjerojnë aftësinë tonë për të 

komunikuar;                        

-veprimtaritë apo praktikat e komunikimit në të cilat ne përfshihemi për të 

zhvilluar dhe përdorur këto mjete; dhe 

-marrëveshjet dhe organizimet sociale që formohen rreth këtyre mjeteve dhe 

praktikave. 

Kjo kornizë teorike për mediat e reja ka nxitur studjuesit që të marrin në konsideratë 

ndërvarësinë mes teknologjive të medias dhe elementëve socialë. Nën dritën e këtij 

përkufizimi, teknologjitë shërbejnë si infrastrukturë që mplekset edhe me elementë të 

tjerë, siç janë praktikat komunikative dhe organizimet sociale. Në këtë kuadër është e 

rëndësishme që të eksplorojmë mjetet dhe mënyrat që formësojnë dhe dallojnë mediat 

e reja nga mediat tradicionale në kontekstin e tyre shoqëror dhe kulturor si dhe të 

analizojmë faktorët përcaktues, implikimet, pengesat apo rrjedhojat e ndryshimit. 

Meqënëse artefaktet dhe mjetet që mundësojnë dhe zgjerojnë aftësinë tonë për të 

komunikuar janë elementë thelbësorë të mediave të reja, ato përbëjnë një objekt të 
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rëndësishëm të studimit në këtë tezë doktorature. Në këtë aspekt në punim është aplikuar një 

qasje e bazuar tek tiparet që i dallojnë mediat e reja nga mediat tradicionale. 

Studjuesi Tony Feldman
5
 vë në dukje se informacioni në formë dixhitale, i 

konstruktuar si një tërësi njëshash dhe zerosh, bëhet “i manipulueshëm” (i lehtë për 

t‟u ndryshuar), “i rrjetëzuar” (mund të ndahet mes shumë vetëve), “i dendur” (ruhet 

një sasi shumë e madhe informacioni), “i kompresueshëm” (mund të kompresohet apo 

të çkompresohet) si dhe “i paanshëm” (secila prej mediave dhe të gjitha së bashku 

trajtohen njësoj) (Feldman, 1997).  Duke qënë se i gjithë informacioni në internet 

është dixhital, ai i ka edhe të gjitha veçoritë e mësipërme. Aftësia për të inkorporuar 

media dhe modalitete të ndryshme në një platformë të vetme, e bën internetin 

“mjedisin elektronik më kompleks dhe më plural të shpikur ndonjëherë” (Lievrouw 

dhe Livingstone, 2002).  

Nga ana e vet World Wide Web, i cili ka meritën dhe rëndësinë që e popullarizoi 

internetin, ka edhe ai kapacitete të veçanta që mundësojnë dhe zgjerojnë aftësinë tonë 

për të komunikuar. Përmes një web browser-i ne mund të shohim faqe webi që mund 

të përmbajnë si tekst, ashtu edhe fotografi, video apo multimedia. Në këtë 

këndvështrim, gazetaria në web, ka ngjashmëri me llojet e tjera të medias. Por ajo 

ndryshon shumë në mënyrën se si shfaqet. Sipas Carlson, gazetaria në web mund të 

ketë thellësinë dhe gjerësinë e gazetave, menjëhershmërinë e radios, tipografinë dhe 

rezolucionin e revistave të shndritshme si dhe aftësinë e televizionit për të na bërë 

dëshmitarë okularë të ngjarjeve (Carlson, 2003). Por përveç kësaj, përmes 

hiperlinqeve, lexuesi mund të lundrojë në përmbajtje të ndryshme duke kaluar nga një 

përmbajtje në tjetrën nëpërmjet klikimit. Prania e motorëve të kërkimit ofron lehtësi 

për përdoruesit e internetit që të kërkojnë informacion në databazat e gjera të tij.  

Kalimi i webit në stadin e Web 2.0 i ka përforcuar dhe zhvilluar më tej tiparet dhe 

potencialin e internetit dhe të vetë webit. Web 2.0 sjell risi si për zhvilluesit e 

internetit edhe për përdoruesit e tij, duke  u ofruar atyre mënyra të reja të përdorimit të 

internetit. Websajtet me Web 2.0 kanë të inkorporuar “arkitekturën e pjesëmarrjes, e 

cila i inkurajon përdoruesit e internetit që të shtojnë vlera në një aplikim, ndërkohë që 

ata e përdorin atë” (O‟Reilly, 2005). Kapacitetet e Web 2.0 iu japin mundësinë 

përdoruesve që të shkojnë përtej konsumimit apo marrjes së informacionit; ato 

krijojnë lehtësira që përdoruesi të ndërveprojë me përmbajtjet e publikuara si dhe 

krijojë edhe vetë përmbajtje të reja. Në kohën e sotme, personalizimi i faqeve të webit 

në përshtatje me kërkesat dhe shijet individuale, është bërë një prirje në rritje dhe e 

pakthyeshme. Platforma imagjinare “Daily Me”,  e drejtuesit të Media Lab të 

Massachusets Institute of Technology, Nicholas Negroponte, (Negroponte, 1995) e 

konsideruar në atë kohë si fantashkencë, tashmë është bërë realitet. Gjithashtu, 

                                                           
5
 Tony Feldman është një nga studjuesit dhe konsulentët më të njohur në Europë në fushën e internetit 

dhe të mediave të reja. Ai është themelues  i  Informed Sources International.  Feldman ka botuar 

shumë libra në fushën e mediave të reja, mes të cilëve më të njohurit janë: Multimedia (1994),  

Electronic Media Markets (1992) dhe  An Introduction to Digital Media (1999). 
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platformat wikis, blogjet dhe forumet online kanë krijuar forma të ndryshme 

kontributi dhe bashkëveprimi që kanë sjellë një përfshirje më të madhe të 

inteligjencës kolektive dhe një lulëzim të rrjeteve sociale. 

Artefaktet dhe mjetet e krijuara, duke patur një rol qëndror për komunikimin dixhital,  

luajnë një rol të rëndësishëm edhe për gazetarinë në web dhe për mënyrën e ndryshme 

të shfaqjes së saj në krahasim me mediat e tjera. Në kuadër të këtij punimi, janë 

konsultuar edhe një numër botimesh të natyrës akademike, të cilat sjellin kontribut të 

veçantë sidomos në përvijimin e tipareve të gazetarisë në web. Në librin e tij 

Journalism online (Gazetaria online) Mike Ward shtjellon dallimet mes lajmit të 

gazetave dhe lajmit online duke shpjeguar se çfarë e bën të ndryshme gazetarinë në 

web. Sipas tij, shumëllojshmëria dhe numri i madh i burimeve të disponueshme si dhe 

mundësia për t‟u përfshirë në diskutime dhe forume, të kombinuara këto me 

menjëhershmërinë e përcjelljes së informacionit, multimedian, kapacitetet arkivuese, 

interaktivitetin dhe platformat fleksibël të shpërndarjes, e bëjnë gazetarinë në web të 

veçantë dhe të mëvetësishme. (Ward, 2002).  Në të njëjtën linjë me Ward, autori i 

librit Digital journalism: Emerging media and the changing horizons of journalism 

(Gazetaria dixhitale: mediat e reja dhe ndryshimet në horizontin e gazetarisë), Kevin 

Kawamoto
6
, e vë theksin tek roli qëndror i formave të prezantimit dixhital në procesin 

e komunikimit. Ai hedh idenë se karakteristikat dalluese të mediave dixhitale, dhe 

konkretisht, hipertekstualiteti, interaktiviteti, jolineariteti, multimedia, konvergjenca, 

si dhe përshtatja dhe personalizimi, sjellin një fleksibilitet dhe kreativitet që nuk ka 

ekzistuar deri më tani në formatet tradicionale të lajmeve. (Kawamoto, 2003)  Në një 

tekst tjetër me titull Web journalism: Practice and promise of a new medium 

(Gazetaria në web – Praktika dhe perspektiva e një mediumi të ri) të shkruar nga 

James Glen  Stovall (2004), merren në shqyrtim praktikat tradicionale të gazetarisë, si 

raportimi, redaktimi, dizajnimi dhe fotogazetaria, duke argumentuar se atributet unike 

të webit – kapaciteti, menjëhershmëria, fleksibiliteti, permanenca dhe interaktiviteti – 

ofrojnë potenciale të reja në ushtrimin e këtyre praktikave në web. Me pak fjalë, 

autori arrin në konkluzionin se gazetaria në web ka disa mëvetësi dhe merita në raport 

me gazetarinë e shtypit dhe të radio-televizionit, edhe kur bëhet fjalë për praktika bazë 

të gazetarisë, siç janë raportimi, redaktimi, dizajnimi apo fotogazetaria. 

Në kuadër të këtyre leximeve bibliografike, ia vlen të ndalemi edhe në teorinë e 

rimediimit (anglisht remediation) të formuluar nga Bolter dhe Grusin (1999). Duke e 

konsideruar si “një karakteristikë përcaktuese të mediave të reja dixhitale”, termi 

rimediim (remediation) interpretohet si “logjika formale nëpërmjet së cilës 

teknologjitë e reja të medias rimodelojnë format e mëparshme të mediave” (Bolter 

dhe Grusin, 1999). Duhet thënë se korniza teorike e rimediimit është konsideruar 

                                                           
6
 Kevin Kawamoto është lektor në School of Communications të  University of Hawaii në Manoa, 

Honolulu të SHBA. Ai ka një numër botimesh në fushën e medias dhe të gazetarisë, mes të cilave më i 

njohuri është Digital journalism: Emerging media and the changing horizons of journalism (Gazetaria 

dixhitale: mediat e reja dhe ndryshimet në horizontin e gazetarisë). 
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gjerësisht si një përpjekje e qartë për një lloj rishikimi në kontekstin e mediave 

dixhitale të tezave të Marshall McLuhan në librin Understanding media (1964). 

McLuhan, si një nga përfaqësuesit më në zë të qasjes deterministe ndaj teknologjive të 

medias dhe të komunikimit, njeh një forcë të brendshme të këtyre teknologjive për të 

strukturuar marrëveshjet dhe marrëdhëniet sociale.  

Bolter dhe Grusin propozojnë çmitizimin e teknologjisë dhe të formave të reja të 

medias: “Duke qënë një network dixhital, cyberspace rimodelon dhe zgjeron mediat e 

mëparshme, të cilat në vetvete janë të ngulitura në mjedise materiale dhe sociale të 

caktuara”. Për Bolter dhe Grusin rrjetet e internetit kanë aftësinë që të rimediojnë të 

gjitha format ekzistuese të medias në një platformë të vetme.  

Me morinë e karakteristikave të përmendura më sipër, interneti dhe webi, jo vetëm që 

kanë përmirësuar komunikimin konvencional “one-to-many” (një drejt shumë), por 

gjithashtu kanë ushqyer zhanre të reja komunikimi, në të cilat mesazhet e  

përdoruesve mund të dërgohen nga një përdorues me bazë heterogjene në një 

audiencë heterogjene (Tai, 2006). Në komunikimin e ndërmjetësuar përmes internetit, 

çdo përdorues i internetit është potencialisht edhe lexues edhe krijues. Shndërrimi i 

internetit në një rrjet nyjesh të ndërlidhura ku përdoruesit janë edhe marrës edhe 

dërgues të mesazhit, ka hapur edhe një temë të re studimi dhe kërkimi që ka të bëjë 

me mënyrën se si struktura e rrjedhës së informacionit ndikon në rolin e gazetarit 

tradicional. Newhagen e përshkruan arkitekturën e mass-mediave tradicionale si orë 

rëre e cila ndihmon për një zhbalancim mes prodhuesve të mesazhit dhe marrësve të 

tyre. (Newhagen, 1998). Gazetarët tradicionalistë janë në pjesën më të ngushtë të orës 

së rërës, pra “në një pozitë pushteti ndaj klientelës së tyre”. Për Newhagen, ky lloj 

sistemi arkitekturor mund të mos ekzistojë në internet; arkitektura e cyberspace ofron 

më shumë barazi ndërmjet pjesëmarrësve në komunikim. “Në një botë ku gjithkush 

mund të jetë një botues, thotë Williams, gazetarët janë të shtrënguar të humbasin 

ekskluzivitetin e tyre si gatekeepers të lajmeve”. (Williams, 1998:34). Tashmë për 

mjedisin online, në vend të gatekeeping tradicional gjithnjë e më shumë flitet për 

“commercial gatekeeping” (Hargittai, 2004) apo “gatewatching” (Bruns, 2003), dhe 

në vend të “watchdog” flitet për “guidedog” (Bardoel dhe Deuze, 2001:94).  

Duke marrë në konsideratë faktin që motorët e kërkimit dhe portalet asistojnë miliona 

njerëz në ditë për gjetjen e informacionit online, Eszter Hargittai vë në dukje se 

selektimi i përmbajtjes nga këta motorrë apo portale drejtohet nga interesa 

komerciale. “Shqetësimi qëndron në faktin se motorrët e kërkimit që udhëhiqen nga 

motive përfitimi, mund t‟i çojnë njerëzit larg nga sajtet më të përafërta dhe me cilësi 

më të mirë, duke favorizuar ato sajte që kanë paguar shumën më të madhe për radhën 

e vendosjes në rezultatet e kërkimit, pavarësisht nga cilësia e tyre dhe nga afërsia 

specifike me objektin e kërkimit” (Hargittai, 2004:9). Këtë praktikë të kontrollit të 

rrjedhës së informacionit, Hargittai e quan “commercial gatekeeping”.  

Në një këndvështrim tjetër, Axel Bruns thekson se sfida themelore aktuale e praktikës 

gazetareske tradicionale mund të përmblidhet si kalimi nga praktika e  mirënjohur e 
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“gatekeeping” në praktikën e re të “gatewatching”. “Në vend që të mbahen fort portat, 

duke përzgjedhur se cilat lajme do të shihen dhe cilat nuk do të shihen nga audienca, 

tashmë gazetarët dhe të tjerët që merren me raportimin apo diskutimin e lajmeve (si, 

përshembull bloguesit), vetëm do të shohin portat, përmes të cilave kalon 

informacioni nga burimet e lajmit tek publiku i gjerë, dhe do të bëjnë rekomandime 

lidhur me lajmet që ata mendojnë se janë më relevante për audiencën e tyre (duke e 

ditur shumë mirë se ata kanë në dispozicion edhe shumë raportime të tjera të 

lajmeve)” (Bruns, 2003:15) 

Nga ana a tyre Bardoel dhe Deuze thonë se “me rritjen shpërthyese të informacionit 

në rang global, nevoja për të ofruar informacion për informacionin është bërë një punë 

e shtuar dhe thelbësore në kuadrin e aftësive gazetareske…Kjo e vendos gazetarin në  

një rol shpjegues dhe orientues, duke u kthyer nga “watchdog” në “guidedog”.” 

Disa studjues (si Kawamoto, 1998; Gillmor, 2004) vërejnë se funksioni tradicional i 

ndërmjetësimit midis ngjarjeve të lajmeve dhe konsumatorëve të lajmeve sot po 

zhvillohet në drejtimin e inkorporimit të funksioneve apo aksioneve që vënë në lëvizje 

lloje të ndryshme të kërkimit të informacionit, të gjenerimit të përmbajtjes dhe të 

shkëmbimit të informacionit nga dhe ndërmjet përdoruesve. 

Gjithsesi përqendrimi vetëm tek mundësitë e reja që ofron interneti është i 

pamjaftueshëm kur bëhet fjalë për studimin e tij. Për këtë arsye, disa studjues 

theksojnë se diskutimi i përparësive paralel me diskutimin e mangësive, do të sillte 

një pamje më realiste të situatës. Kjo qasje analitike merr në konsideratë kontekstet 

praktike që krijohen gjatë zhvillimit të artefakteve dhe mjeteve. Ajo përqendrohet në 

aspektin e tretë të kornizës teorike të Lievrouw dhe Livingstone që fokusohet në 

kontekstet sociale që formohen rreth këtyre mjeteve dhe praktikave. Në këtë kuadër bie në sy 

qasja e Ryder dhe Wilson (1996) mbi “cilësitë” dhe “kufizimet” e internetit, e cila 

është një qasje gjithëpërfshirëse dhe e dobishme për studimin e internetit. Janë të 

shumtë autorët që i janë referuar kësaj qasjeje. Sipas Ryder dhe Wilson, interneti, së 

pari ofron kapacitete për të aksesuar një sasi jashtëzakonisht të madhe informacioni 

nga burime të shumta si dhe mundësi për liri të shprehjes, ndërkohë që pjesëmarrja 

është praktikisht e limituar prej njohurive të përdoruesve, mundësive për akses dhe 

prej kompetencave të ndryshme komunikative. Barriera të tilla, si, etniciteti, gjinia 

dhe mosha janë më të dobëta në mjedisin online. Me rritjen e rrjetit dhe të 

informacionit, vlera e pjesëmarrjes rritet dukshëm, por rriten gjithashtu edhe 

kërcënimet për sigurinë si dhe shqetësimet për privacinë. Gjithashtu interneti, 

nëpërmjet hipertekstit ofron mundësi për aksesimin e formave të ndryshme të 

ndërlidhura të informacionit, por njëkohësisht krijohet problemi i “humbjes në 

cyberspace” që vjen prej të lexuarit jo-linear. Më tej, edhe pse burimet e shumta të 

informacionit sjellin shumë pamje për një informacion të caktuar dhe japin mundësinë 

për një krahasim të këndvështrimeve  kontradiktore, përsëri ekziston shqetësimi për 

vlefshmërinë e burimeve të ndryshme në kushtet e mungesës së filtrave dhe të 

gatekeepers. Gjithashtu, mjedisi online vlerësohet për informacionin e njëkohshëm 
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dhe të shpejtë, por këtu shfaqet edhe rreziku i paqendrueshmërisë së informacionit. 

Përshembull, informacioni mund të hiqet nga faqja e webit ose websajtet nuk 

funksionojnë më në kohën kur ne kërkojmë të marrim një informacion të dhënë. Dhe 

së fundi, interneti ka aftësinë të krijojë deri në një farë mase intimitet dhe lokalizim, 

por ka edhe vështirësi në konturimin e asociimeve dhe ndryshimeve mes gjendjes 

“offline” dhe “online” të personave. Kjo qasje e Ryder dhe Wilson paraqet një 

portretizim të përgjithshëm të përdorimit të internetit, i cili mund të ketë vlerë për çdo 

mjedis online, por natyrisht nuk mund të konsiderohet si tërësisht e plotë apo preçize 

në kontekste specifike të cyberspace.  

Në kohën e sotme interneti mundëson shërbime të shumëllojta për përdoruesit, por ai 

përdoret në një masë të madhe edhe si një kanal i lajmit dhe i informimit. Qëllimi i 

kësaj teze doktorature është që të shqyrtojë mënyrat se si gazetarët e websajteve 

kryesore të lajmeve i paraqesin lajmet dhe si komunikojnë ata me audiencën përmes 

rrjetit të internetit. Kësisoj, aspekti i dytë i kornizës së Lievrouw dhe Livingstone mbi 

mediat e reja që ka të bëjë me mënyrën se si i përdorin njerëzit artefaktet dhe mjetet 

për të realizuar komunikimin, përbën një aks tjetër në fokusin e kësaj teze 

doktorature. 

1.2. Korniza konceptuale e  gazetarisë në web 

Koha që po jetojmë,  karakterizohet nga ndryshime marramendëse dhe risi të 

habitshme në teknologjitë e informacionit dhe të komunikimit, të cilat po sjellin çdo 

ditë edhe forma të reja të shpërndarjes së gazetarisë. Përveç websajteve të mediave 

profesioniste të lajmit online, sot ekziston edhe një numër i madh platformash sociale, 

blogjesh, forumesh, etj., që po tentojnë krijimin e formave dhe kanaleve të reja të 

lajmeve. Studjuesi Mark Deuze bën këtë kategorizim të websajteve që merren me 

publikimin apo shpërndarjen e lajmit: 1. websajtet e mediave kryesore të lajmeve - 

mainstream news sites (si p.sh. website-t e BBC apo New York Times), 2. websajtet e 

indeksimit dhe të kategorizimit – index and category sites  (si p.sh. Drudge Report), 3. 

meta-websajtet dhe websajtet e komenteve - meta and comment sites  (si p.sh. 

Medianews e Poynter apo Europemedia) dhe 4. websajtet e shkëmbimit dhe të 

diskutimit - share and discussion sites (si p.sh. Indymedia apo Slashdot) (Deuze, 

2001). 

Gjatë viteve të fundit ka një rritje të numrit të studimeve për tre kategoritë e fundit, të 

cilat fokusohen në aspekte si: gazetaria e blogjeve, gazetaria e qytetarëve, gazetaria 

pjesëmarrëse apo bazat e gazetarisë së re. Duhet thënë se pavarësisht nga 

“manifestimet” e reja që vijojnë të shfaqen vazhdimisht, websajtet e mediave kryesore 

të lajmeve janë më të përhapurat dhe më të klikuarat nga audiencat online të lajmeve. 

Për këtë arsye fokusi i kësaj teze doktorature është përqendruar pikërisht në këto 

websajte, qofshin këto websajte të mediave tradicionale apo websajte origjinale webi 

që nuk lidhen me ndonjë media tradicionale ekzistuese. Blogjet, forumet apo format e 

tjera të komunikimit të lajmeve online, në këtë punim konsiderohen si dukuri 

specifike që duhet të trajtohen në kategorinë e mediave alternative online.  
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Me përhapjen dhe rritjen e gazetarisë në web, janë shtuar dhe zgjeruar edhe studimet 

në këtë fushë. Në një ndarje të përgjithshme, këto studime mund të grupoheshin në tre 

kategori: (a) literatura mbi profesionin dhe profesionistët e gazetarisë online (b) 

literatura mbi audiencën ose përdoruesit e internetit, dhe (c) literatura mbi produktet e 

gazetarisë online (si përshembull, websajtet e lajmeve). Siç e përcaktuam edhe më 

sipër, ky punim përqendrohet tek kategoria e tretë – produktet – duke specifikuar 

përkatësisht websajtet e mediave kryesore të lajmit online.  

Është fakt i njohur se lindja e internetit ka ndryshuar shumë mënyrën e raportimit nga 

ana e gazetarëve si  dhe mënyrën e qarkullimit të informacionit në shoqëri. Në këtë 

kuadër kanë lindur edhe termat e reja që lidhen me shfaqjen e re të gazetarisë, si: 

“gazetaria në web”, “gazetaria online”, “gazetaria në internet”, apo “gazetaria 

dixhitale”. Këto janë edhe termat më të përdorur sot në literaturën studimore. Në 

përgjithësi, të katër këta terma i referohen kërkimit, prodhimit, shpërndarjes (ose 

aksesimit) të lajmeve dhe të informacionit përmes internetit nga audienca gjithnjë e 

më e aftë kompjuterikisht (Kawamoto, 2003). Në paragrafët në vijim do të hedhim një 

vështrim mbi literaturën akademike dhe studimet kërkimore empirike që lidhen me 

studimin e lajmit në web, duke ndjekur një lloj rendi kronologjik të tyre. 

1.2.1. Qasja utopike dhe modelet ideale 

Menjëherë pas shfaqjes së internetit si medium apo si media, vijuan një numër 

studimesh që kanë ofruar në përgjithësi modele ideale si dhe  një qasje utopiko-

optimiste. Punimet më të hershme akademike për gazetarinë në web, janë, diku më 

shumë, diku më pak, të ndikuara nga qasja e determinizmit teknologjik. Në vitet  ‟90-

të, pas lindjes së webit, u krijuan me mijëra websajte lajmesh dhe miliona përdorues 

të internetit nisën ta përdorin internetin edhe si një mjet për marrjen e lajmeve. 

Meqënëse ishin pikërisht Shtetet e Bashkuara ato që patën një rol drejtues në 

zhvillimin e internetit si një platformë e lajmit, edhe studimet mbi gazetarinë në web, 

janë të dominuara (apo të bazuara)  më së shumti nga teoritë apo shkollat amerikane 

në këtë fushë. Por, në vitet e fundit, kemi një shtim të kontributeve që vijnë nga 

Europa, si edhe nga kontinente të tjera, të cilat gjithsesi më së shumti ndjekin gjurmët 

e literaturës amerikane në këtë fushë.  

Një nga punët më përfaqësuese të viteve ‟90-të të shekullit të kaluar është Being 

Digital (Të jesh dixhital) e Nicholas Negroponte.
7
 Në librin e tij Negroponte parathotë 

se zhvillimi i shpejtë i teknologjisë së kompjuterit dhe të telekomunikimit do të 

transformojë mënyrën e jetesës së njerëzve, mënyrën e të menduarit si dhe mënyrën e 

ndërveprimit me njeri-tjetrin dhe me teknologjinë. “Kompjutimi nuk është më çështje 

kompjuterash. Është çështje të jetuari - thotë Negroponte. – Ashtu si forcat e natyrës, 

epoka dixhitale nuk mund të mohohet apo të ndalohet. Ajo ka katër cilësi shumë të 

fuqishme që do të sjellin triumfin e saj final: decentralizimin, globalizimin, 

                                                           
7
 Nicholas Negroponte, ka qenë një kolumnist i Wired Magazine dhe drejtues i Media Lab të 

Massachusets Institute of Technology. Libri i tij Being Digital (Të jesh dixhital) është përkthyer në mbi 

20 gjuhë dhe ka qënë një bestseller në mesin e viteve ‟90-të. 
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harmonizimin dhe fuqizimin” (Negroponte, 1995). Ky libër ofron një qasje utopike 

ndaj teknologjisë dhe i mëshon fort idesë se teknologjia dixhitale do të ndryshojë në 

mënyrë konstruktive jetën njerëzore. Kritikët e këtij libri shprehin rezerva për faktin 

se Negroponte në analizën e tij nuk merr në konsideratë realitetet ekonomike, politike, 

kulturore apo sociale brenda të cilave zhvillohet teknologjia. Por megjithëse bazohej 

shumë në determinizmin teknologjik, vepra e Negropontes pati një rol të madh në 

nxitjen dhe zhvillimin e gazetarisë online. Ajo solli shpresë dhe motivoi edhe 

studimet që lidheshin me zhvillimet dixhitale, si dhe ato që lidheshin me gazetarinë në 

web. I mirëpritur dhe i shumë-cituar prej studjuesve ka qënë edhe Quittner dhe 

prognoza e tij për “një gazetari tërësisht të re”, që do të vinte si rezultat i përparimeve 

në teknologjinë e komunikimit dhe të informimit.  

Në hyrje të librit të tij Journalism and new media, John Pavlik thotë se “gazetaria po i 

nënshtrohet një transformimi fondamental... Një set forcash ekonomike, rregullatore 

dhe kulturore, të vëna në lëvizje nga ndryshimi teknologjik, po konvergojnë për të 

sjellë një ndryshim masiv në natyrën e gazetarisë”. (Pavlik, 2001). 

Shumë studime akademike janë marrë me krahasimin mes medias së bazuar në 

internet dhe mediave tradicionale, duke u përpjekur të nxjerrin në dukje përparësitë e 

medias dixhitale. Sipas Carlson interneti i ka kapacitetet që të marrë gjërat më të mira 

nga mediat tradicionale dhe t‟i “paketojë ato në një produkt të vetëm, duke patur të 

gjitha avantazhet e medias ekzistuese, por edhe ndonjë të metë, nëse ka të tillë”. 

(Carlson, 2003). Për Mark Deuze, gazetaria e prezantuar në internet mund të 

konsiderohet si gazetaria “e katërt”, e cila dallon funksionalisht nga llojet e tjera të 

gazetarisë. (Deuze, 1999).   

Duhet thënë se studimet e hershme për gazetarinë online, kanë një prirje të theksuar 

që të himnizojnë inovacionin teknologjik. Mbizotëron besimi se teknologjia ka një 

fuqi të jashtëzakonshme dhe të pashmangshme e cila drejton praktikën profesionale 

gazetareske si dhe ndryshimet shoqërore. Sipas studjuesve të kësaj faze, gazetarët e 

gazetarisë online kanë përgjegjësinë e zgjedhjes së formateve më të mira të 

mundshme për të përcjellë një lajm (multimedialiteti), duke aplikuar opsione për 

reagim, ndërveprim dhe përshtatje (interaktiviteti) dhe duke i lidhur ngjarjet me 

sfondin, burimet dhe informacione të tjera relevante përmes hiperlinqeve 

(hipertekstualiteti). Këto tre cilësi përmenden në shumicën e studimeve të hershme 

për gazetarinë online. Ato formësojnë modelin ideal-tipik të gazetarisë në web që 

është mbështetur nga shumë akademikë të fushës së mediave të reja.  

Domingo e konsideron këtë prirje të studimeve si normative dhe prospektive, duke 

vënë në dukje se këto propozime utopike reflektojnë dhe portretizojnë në fakt risitë e 

gazetarisë online (Domingo, 2008: 15). Edhe autorë të tjerë bien dakord se këto 

propozime utopike në fakt kanë patur një dobi të madhe në përvijimin e kursit 

inovativ të gazetarisë online. Këto modele ideale përgjithësisht e kanë orientuar 

gazetarinë në web drejt të qënit më tërheqëse, më transparente dhe më 

gjithëpërfshirëse. Për Bardoel dhe Deuze, kjo ka hapur rrugën për gazetarinë e rrjetit 
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(network journalism). Sipas Bardoel, “veprimtaria tradicionale e gazetarisë pritet të 

shndërrohet nga një proces mbledhjeje i informacionit në një drejtim të rrjedhës 

sociale të informacionit dhe të debatit publik. Kemi të bëjmë kësisoj me kalimin nga  

gazetaria orientuese (orientating journalism) në gazetarinë instrumentale (instrumental 

journalism).... Ndërveprimi, zgjerimi i kontekstit dhe i kuptimit mbi informacionin 

dhe debati publik janë forcat lëvizëse të  gazetarisë instrumentale. (Bardoel, 1996: 

298)”. Bardoel thekson se kapacitetet e internetit mundësojnë hapësirën për kalimin 

“nga kontenti tek konteksti”, “nga ofrimi i fakteve në ofrimin e kuptimit", "nga 

mbledhja e informacionit në drejtimin e rrjedhës sociale të informacionit dhe të 

debatit publik " (Bardoel, 1996: 283, 297). 

Por, përpos diskutimeve të panumërta mbi risitë e internetit, një numër studjuesish 

theksojnë se këto parashikime futuristike dhe modelet ideale nuk mund të shihen 

domosdoshmërisht si rezultati final i zhvillimit të gazetarisë në web. Autorë të tjerë 

vënë në dukje se natyra revolucionare e teknologjive të informacionit dhe të 

komunikimit është ekzagjeruar disi.  

Sipas David Domingo, në disa studime vihet re prirja për të mbivlerësuar efektet 

inovative të teknologjisë në raport me proceset që i gjenerojnë ato. (Domingo, 2005). 

Ai thotë: “Utopitë e gazetarisë online përbëjnë një model ndikues, por ato nuk e i 

japin formë drejtpërsëdrejti medias aktuale online. Përdorimi i internetit si një 

medium i lajmit, është formësuar nga faktorë kontekstualë që gjenden kryesisht 

brenda kompanive të mediave. Për këtë arsye ka modele të ndryshme të gazetarisë 

online dhe teknologjia nuk është një forcë ngasëse, por një forcë shoqërisht e 

formësuar brenda çdo konteksti lokal.” (Domingo, 2006). 

Quandt nga ana e vet arrin në konkluzionin se kemi të bëjmë më shumë me potenciale 

të mundshme se sa me realitetin vetë. (Quandt, 2003). Lievrouw dhe Livingstone 

theksojnë se do të ishte më e dobishme që këto modele të karakterizohen njëherësh si 

instrument por edhe si produkt i zhvillimeve sociale, duke marrë në konsideratë edhe 

rrjedhojat e tyre sociale (Lievrouw & Livingstone, 2002: 8). 

1.2.2.Kërkimi empirik lidhur me modelet ideale 

Në ndjekje të këtyre qasjeve teorike janë ndërmarrë një numër studimesh empirike që 

kanë patur si qëllim që të testojnë këto modele ideale. Një vëmendje e  veçantë i është 

kushtuar pretendimit që lidhet me “natyrën esenciale” të gazetarisë online. Pjesa më e 

madhe e kërkimeve empirike tregojnë se websajtet kryesore të lajmeve kanë qënë 

tepër të ngadalta dhe të vagullta në përshtatjen dhe aplikimin e atributeve përparësore 

të webit. Këtu kanë kontribuar një numër faktorësh, duke filluar që nga ata ekonomikë 

e duke përfunduar me faktorët që lidhen me profesionin apo me audiencën. 

Shumica e studjuesve, duke u nisur nga kuadri konceptual i mësipërm, kanë prirjen që 

përmes shkallës së aplikimit të atributeve të webit, të gjykojnë edhe nivelin e 

interaktivitetit të një websajti. Për të vlerësuar nga ana sasiore këtë interaktivitet në 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 28 

një websajt të dhënë janë ndërtuar elementë konkretë të matshëm. Më konkretisht, 

duke u bazuar në prezencën e zgjedhjeve funksionale, të buletin-bordeve, linqeve të e-

mailit, formave të reagimit apo lënies së përshtypjeve, chat-room-eve, forumeve të 

diskutimit, motorëve të kërkimit, etj., interaktiviteti i websajteve të lajmeve bëhet i 

matshëm nga ana sasiore. 

Literatura për interaktivitetin dominohet nga studimet empirike që merren  me 

analizën e përmbajtjes, të cilat në përgjithësi flasin për një nivel të ulët të përdorimit 

të atributeve interaktive. Duke u marrë vetëm me forumet e diskutimit online në plan 

global, Kenney, në një studim të vetin të vitit 2000, zbulon se vetëm 17 % e 

websajteve të analizuara kanë një forum të tillë (Kenney, 2000). Një tjetër kërkim 

empirik në gazetat amerikane online, zbulon se vetëm 33 % e tyre ofrojnë forum 

(Schultz, 1999), ndërsa në websajtet aziatike kjo shkon në 20 %. (Massey dhe Levy, 

1999). Siç e kemi përmendur më lart, modeli gjashtë-dimensional i konstruktimit të 

interaktivitetit nga Heeter, është një tjetër model specifik dhe i matshëm. Disa 

akademikë, si Ha dhe James (1998), Kenny  (2000), Massey dhe Levy (1999), etj., e 

kanë përqafuar këtë model për të ndërtuar opsione të matshme në studimet dhe 

kërkimet e tyre. Duke u bazuar në modelin e Heeter, Ha dhe James kanë shtuar edhe 

elementë të tjerë të bazuar tek atributet, si lojërat, sondazhet, mjetet e zgjimit të 

kuriozitetit, etj., për të analizuar më tej interaktivitetin. Kenney e përshtati modelin e 

Heeter për të analizuar 100 gazeta online dhe zbuloi se mesatarja e nivelit të aplikimit 

të interaktivitetit ishte e ulët. Në të njëjtin përfundim arrin edhe Schultz (1999) në 

studimin e vet për 100 media të lajmit online në SHBA. 

Edhe studime të mëvonshme na sjellin pothuajse të njëjtën pamje kur bëhet fjala për 

shkallën e aplikimit të atributeve të interaktivitetit. Spyridou dhe Veglis (2003) në 

kërkimin e tyre për gazetat online në Greqi, arrijnë në konkluzionin se format dhe 

shfaqjet e interaktivitetit janë shumë të limituara. Një studim tjetër i ndërmarrë nga 

Rosenberry (2005) fokusohet në linqet dhe elementët interaktivë, për të parë se sa ato 

shërbejnë për një komunikim publik më të mirë. Edhe pse në këtë studim janë 

shqyrtuar vetëm një numër i vogël formash apo formatesh interaktive (p.sh., blogjet, 

linqet në sajtet e komunitetit), përsëri gjetjet mbeten në të njëjtën linjë me studimet e 

mëparshme, duke zbuluar se “vetëm pak gazeta online i përdorin teknologjitë 

interaktive të internetit për të përmirësuar komunikimin e çështjeve publike”. Një 

studim tjetër që merr në analizë përmbajtjen e websajteve të lajmeve në 16 vende të 

Europës, zbulon gjithashtu mungesën apo praninë e ulët të opsioneve të interaktivitetit 

në mediat e lajmit online (Van der Wurff & Lauf, 2005). 

Duke bërë një përmbledhje të studimeve empirike të mësipërme, mund të themi se ato 

flasin më së shumti për një ngurim apo konservatorizëm nga ana e mediave kryesore 

online në aplikimin e mjeteve apo opsioneve interaktive. Në përgjithësi, interaktiviteti 

shihet si opsion ende i pazhvilluar dhe i paaplikuar sa duhet nga websajtet e lajmit 

online, pavarësisht nga fakti se ai ka fituar një vëmendje të madhe në studimet për 

mediat e reja dhe vlerësohet si një nga tiparet gjenuine të gazetarisë online. 
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Studimet e derisotme për lajmin multimedial online apo për paketat e lajmit 

multimedial në websajtet e lajmeve janë të limituara. Qysh në vitin 2004 Zerba ka 

vënë në dukje se “janë ndërmarrë shumë pak studime lidhur me gazetarinë 

multimediale” (Zerba, 2004) dhe e njëjta situatë vazhdon edhe sot. 

Këto studime, në përgjithësi flasin për një përdorim të rrallë të raportimit multimedial 

në websajtet e lajmeve. Gjatë procesit të kërkimit praktik, studjuesit e zbërthejnë 

konceptin e përmbajtjes multimediale në elementë të observueshëm, siç janë ofrimi i 

galerive fotografike, i infografikave, audiove apo videove, etj. Në një studim të vitit 

1998 që analizon më shumë se 400 gazeta online në SHBA, Tankard dhe Ban arrijnë 

në konkluzionin se shumica e këtyre websajteve përdoren për të publikuar materialet e 

përgatitura për versionin print dhe shumë pak prej tyre kanë arritur të eksperimentojnë 

me multimedian. (Tankard & Ban,1998)  Edhe studime të mëvonshme shkojnë pak a 

shumë në të njëjtën linjë. Greer dhe Mensing‟s (2004) në analizën e tyre për websajtet 

e lajmeve vënë në dukje se përmbajtja multimediale ka ndjekur një rritje fare modeste. 

Ka autorë që thonë se në shumicën e websajteve mungojnë opsionet e multimedias 

(p.sh. Sundar, 2000; Zerba, 2004), ndërsa disa studjues të tjerë insistojnë se praktika 

bashkëkohore multimediale më së shumti përsërit apo kombinon praktika gazetareske 

ekzistuese (p.sh. Quinn & Trench, 2002; Boczkowski, 2004b). Koncepti “paketë 

multimediale” për të cilin ekziston një diskutim prej vitesh, është elaboruar shumë 

pak në praktikën e gazetarisë. 

Sipas studjuesve arsyet kryesore që kanë ndikuar në këtë vonesë apo ngurim të 

adoptimit të atributeve të mëvetësishme të webit në gazetarinë online lidhen me 

faktorë ekonomikë,  profesionalë apo të bazuar tek audienca. Në një kërkim të bazuar 

në një cikël intervistash me botues apo menaxherë të mediave online në Mbretërinë e 

Bashkuar, Thurman dhe Lupton
8
 (2008) zbulojnë se një nga problemet kryesore 

mbetet kostoja e lartë që kërkohet për prodhimin multimedial. Drejtuesit e websajteve 

besojnë se ekzistojnë mundësi të mëdha për aplikimin e videos online, por ata i 

tremben faktit se të ardhurat nga reklamat online nuk do të mund të jenë të 

mjaftueshme për ta suportuar procesin, sidomos kur kemi parasysh zhvillimet që kanë 

të bëjnë me “rritjen e kontrollit të konsumatorit, me përmbajtje hipertopikale dhe me 

fragmentim të vëmendjes”. Në praktikën gazetareske, prodhimi multimedial kërkon 

më shumë punë, më shumë trajnime ekstra për gazetarët për të qënë të aftë që të 

punojnë në shumë platforma si dhe kërkon edhe angazhim të menaxherëve  apo të 

gazetarëve të specializuar në multimedia. Sipas intervistave të ndërmarra nga 

Thurman dhe Lupton, rezulton se editorët e webit janë të etur të përqafojnë dhe të 

aplikojnë multimedian dhe raportimin online përmes videos, por “sasia e madhe e 

punës shtesë që kërkohet, ka krijuar një lloj ngurimi” (Thurman & Lupton, 2008: 

443). Boczkowski nga ana e vet vë në dukje se redaksitë online ndikohen edhe nga 

përfytyrimi që ata  kanë për audiencën e tyre. Për  disa prej këtyre redaksive, audienca 

                                                           
8
 Kërkimi u drejtua nga Neil Thurman, lektor në departamentin e Gazetarisë të City University në 

Londër, i asistuar nga Ben Lupton. 
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nuk e ka ekspertizën e duhur teknike dhe jo të gjithë janë të aftë që të jenë edhe 

konsumatorë edhe prodhues të përmbajtes online. (Boczkowski, 2004b). 

Një nga tiparet esenciale të webit është mundësia për të krijuar lidhje. Megjithatë 

studimet e ndryshme që merren posaçërisht me hipertekstualitetin tregojnë se vetëm 

shumë pak prej websajtve të lajmeve i përdorin hiperlinqet e brendshme në mënyrë 

efektive, ndërkohë që potencialet e hiperlinqeve të jashtme mbeten ende të pa 

eksploruara sa duhet. Në vitin 1998, Tankard dhe Ban përzgjodhën një numër 

websajtesh të lajmeve nga newslink.org për të marrë në analizë linqet e hipertekstit. 

Nga kërkimi i tyre rezultoi se 94 për qind e artikujve nuk përmbanin asnjë link në 

brendësi të tyre. Dy autorë të tjerë, Jankowski dhe Van Selm (2000) zbuluan gjatë 

kërkimit të tyre se vetëm një numër i vogël websajtesh ofronin hiperlinqe të jashtme. 

Një vit më vonë Deuze konkludon në kërkimin e tij se në përgjithësi websajtet e 

mediave kryesore ofrojnë hiperlinqe të brendshme dhe vetëm shumë pak prej tyre 

përmbajnë hiperlinqe të jashtme. Kjo provohet edhe në studimin e Oblak mbi gazetat 

online në Slloveni, sipas të cilit vetëm 13 % e këtyre websajteve përmbajnë linqe të 

jashtme, ndërkohë që për linqet e brendshme situata ndryshon duke shkuar në 62 për 

qind. (Oblak, 2005). Një trend i ngjashëm rezulton edhe nga një analizë e ndërmarrë 

nga Paulussen (2004) për mediat e lajmit online në Flamandi. Paulussen zbulon se 

websajtet e analizuara përmbajnë hiperlinqe që të çojnë në seksione të tjera brenda të 

njëjtit websajt, por “vetëm pak prej tyre karakterizohen nga raportimi i thelluar dhe 

nga integrimi i linqeve që të çojnë tek burimet, tek dokumentet arkivore ose tek 

informacioni apo sfondi informativ relevant”.  

Gjatë një analize për websajtet e lajmeve në SHBA, Tremayne (2005) nxjerr në pah se 

përdorimi i hiperlinqeve të jashtme prej këtyre websajteve ka ardhur në rënie, 

sidomos pas krijimit prej tyre të arkivave të veta për ruajtjen e përmbajtjes mediatike 

online. Kështu, deri në vitin 2001, websajti i New York Times, ofronte aty-këtu 

ndonjë link të jashtëm, ndërsa pas këtij viti, edhe nëse gjendet ndonjë URL e ndonjë 

websajti tjetër, kjo URL është thjesht tekst dhe nuk përmban link të inkorporuar. Kjo 

praktikë është përqafuar edhe nga websajte të tjera amerikane. 

Autorë të ndryshëm e shpjegojnë situatën e adoptimit të paktë të hiperlinqeve me 

faktorë të politikës editoriale, komerciale apo të natyrës organizative. Dimitrova dhe 

bashkautorët e tjerë (2003) vërejnë se gazetat online në SHBA i përdorin hiperlinqet 

si një mjet për “gatekeeping”. Sipas tyre, “gazetat online më së shumti e mbajnë 

portën të mbyllur për informacionin e gjerë që gjendet në internet”, përmes praktikës 

së “përzgjedhjes së disa hiperlinqeve dhe injorimit të shumë të tjerëve”. Nga ana e 

vetë, Tremayne i sheh websajtet e lajmeve në SHBA si “gated cybercommunities” 

(komunitete kibernetike të gardhuara). Për këtë arsye, përdoruesit në SHBA mbeten “ 

të izoluar nga bota e larmishme e ideve dhe e këndvështrimeve”  (Tremayne, 2005: 

38).  

Ndërkohë Oblak në studimin e vet bën një krahasim mes përdorimit të hiperlinqeve 

nga websajtet e mediave tradicionale nga njëra anë, dhe nga websajtet gjenuine të 
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webit nga ana tjetër. Sipas tij, këto të fundit rezultojnë me një përdorim më të madh të 

hiperlinqeve, sidomos të hiperlinqeve të jashtme. Kjo tregon se një ndikim në shkallën 

e përdorimit të hiperlinqeve ka edhe struktura e medias. Websajtet origjinale të webit, 

kanë një strukturë shumë më të çliruar dhe janë më pak konservatore se websajtet e 

mediave tradicionale. 

Përmbledhje e studimeve empirike 

Në një antitezë dramatike me pritshmëritë e larta të parashikuara nga literatura e 

hershme, studimet empirike të gazetarisë online në shumë vende perëndimore, 

paraqesin një tablo në të cilën mungojnë dukshëm multimedia dhe përmbajtja 

interaktive,  ndërkohë që hipertekstualiteti paraqitet i bazuar kryesisht në hiperlinqet e 

brendshme. Deuze e konsideron periudhën nga 1993 deri në 2001 si “gjeneratën e 

parë” të mediave të lajmit online. Duke iu referuar edhe autorëve të tjerë, Deuze 

thekson se gjatë kësaj periudhe, shumica e websajteve nuk ofrojnë ndonjë gjë më 

shumë se sa përmbajtja e prodhuar për mediat tradicionale; ato pothuajse nuk i 

përdorin hipertekstualitetin, multimedialitetin dhe as interaktivitetin. (Deuze, 2001:2). 

Sipas Deuze, që të arrijnë në një gazetari online tipike dhe ideale, redaksive do t‟iu 

duhet që t‟iu nënshtrohen disa ndryshimeve të rëndësishme lidhur me zgjedhjet e tyre 

për vlerat, synimet dhe standartet, duke u bashkëshoqëruar këto me masa të natyrës 

ekonomike, menaxheriale dhe organizative (Deuze, 2001:13).  

Edhe studimet e mëvonshme paraqesin tablo dhe rezultate të ngjashme. Përmes 

analizës së 1603 artikujve, Quandt zbulon se websajtet e lajmeve kanë strukturë 

formale të ngjashme, dhe i bashkon prania e pakët e përmbajtjes multimediale dhe e 

opsioneve për ndërveprim të menjëhershmëm me gazetarët si dhe mungesa e 

atribuimit të burimeve apo autorëve. Ai arrin në përfundimin se “gazetaria online 

...është përgjithësisht një gazetari e mirë tradicionale, që është e ngjashme me gazetat 

offline”.  (Quandt, 2008: 735). Sipas Quandt, një situatë e tillë lidhet edhe me zakonet 

tradicionale si në anën e gazetarëve, edhe në anën e audiencës. Gazetarët “ndjekin 

vlerat tradicionale të lajmit, që pasqyrojnë edhe relevancën për përdoruesit”, ndërsa 

përdoruesit më së shumti duan “lajmet e tyre të zakonshme –të shpejta dhe të 

besueshme”. (Quandt, 2008: 735). 

Siç del edhe nga gjetjet dhe përfundimet e mësipërme, studimet për gazetarinë në 

web, “paraqesin një tablo pothuajse katastrofike për gazetarinë online, nëse praktikën 

aktuale e ballafaqojmë me idealet utopike.” (Domingo, 2005: 26). Lidhur me këtë 

kontrast të fortë mes realitetit dhe modelit ideal, autorët sjellin një numër 

shpjegimesh, si ato që kanë të bëjnë me traditat gazetareske, vështirësitë editoriale, 

presionin komercial, përshtatjen menaxheriale apo me arsye të tjera që kanë të bëjnë 

me audiencën, etj. Pra, janë një numër i madh faktorësh që kanë kontribuar dhe 

kontribuojnë në formësimin dhe zhvillimin e gazetarisë online, të cilat duhen marrë në 

konsideratë edhe kur bëhet fjalë për studimin e gazetarisë shqiptare në web. 
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1.2.3.Qasje alternative për studimin e gazetarisë në web 

Diskutimi i mësipërm na tregon se diferenca mes modelit ideal dhe realitetit mbetet 

një problem edhe për studimet në fushën e mediave të reja. Për të evituar këtë 

problem, do të ishte mirë që media online të analizohej dhe studjohej në një kontekst 

më të gjërë historik, social dhe kulturor. 

Në fakt shumë pak studime për gazetarinë online kanë aplikuar një perspektivë 

historike, e cila mund të nxirrte më mirë në pah progresin e bërë. Shumica janë  

studime afat-shkurtra që krahasojnë modelin ideal me gjendjen në një periudhë kohe 

të dhënë. Siç thekson edhe Mark Deuze, studimeve për gazetarinë online iu mungon 

baza kontekstuale dhe historike. (Deuze, 1999).  Zhvillimi gjatë viteve i gazetarisë 

online në një vështrim krahasues historik pothuajse mungon. Në analizën e vet 

Boczkowski zbulon se “ekziston një mungesë e analizës historike rreth evoluimit të 

gazetave online dhe raporteve mes përpjekjeve në të shkuarën dhe zhvillimeve 

aktuale.” (Boczkowski, 2002: 278). Një studim i ndërmarrë nga Greer dhe Mensing 

(2004) e provon këtë hipotezë. Këta studjues shqyrtuan evolucionin e  83 websajteve 

të gazetave në SHBA, nga viti 1997 deri në 2003 dhe arritën në konkluzionin se 

gazetat online evoluojnë vazhdimisht dhe profesionistët e gazetarisë vijojnë të 

përshtaten me zhvillimet e reja vit pas viti. Risitë shtohen nga viti në vit dhe websajtet 

bëhen gjithnjë e më të sofistikuara në drejtim të mënyrës së paraqitjes së lajmeve. 

(Greer dhe Mensing, 2004: 98). E-mail-et drejtuar editorëve, animacionet, arkivat dhe 

infografikat kanë ardhur duke u shtuar. Në rritje ka qënë edhe prania e videos, e 

audios si dhe e forumeve në më shumë se 75 % të websajteve. Në kontrast me 

rezultatet pesimiste që prodhojnë studimet afatshkurtra, studimet që ndjekin një 

perspektivë historike evidentojnë progres të gazetarisë në web. 

Një ide e mirë do të ishte edhe ndërmarrja e studimeve krahasuese mes vendeve dhe 

kulturave të ndryshme, si dhe mes kategorive të ndryshme të websajteve.  

Dihet se shumica e studimeve ndërmerren në hapësirën e SHBA dhe të Europës dhe 

shqyrtojnë websajtet dhe praktikat e këtyre vendeve. Por jo domosdoshmërisht 

rezultatet e kërkimit empirik të këtyre studimeve si dhe konkluzionet e tyre mund të 

kenë vlerë absolute apo të aplikohen edhe për vendet e tjera, siç është rasti i 

Shqipërisë. Disa autorë, (si Paterson, 2004; Paterson dhe Domingo, 2008) bëjnë 

thirrje për një metodologji më gjithëpërfshirëse për shqyrtimin dhe studimin e 

evolucionit të gazetarisë në web. Siç vë në dukje Paterson (2004), ekziston një 

literaturë etnografike e gjërë që analizon mediat tradicionale qysh në vitet 1970, por 

shumë pak të tilla ekzistojnë kur bëhet fjalë për mediat e reja. Në librin e tyre të vitit 

2008 Making online news, Paterson dhe Domingo mbështesin  një qasje etnografike 

për studimin e gazetarisë online. Sipas tyre, “vetëm metodologjitë etnografike që 

derivojnë nga traditat antropologjike dhe sociologjike mund t‟i qasen më afër dhe të 

ofrojnë një përshkrim adekuat të kulturës dhe praktikës së prodhimit mediatik si dhe 

të botëkuptimit të prodhuesve të medias.” Dahlgren nga ana e vet thekson se 

“nevojitet të studjojmë praktikat dhe rrethanat e cyberjournalism si në nivel makro 
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dhe institucional, ashtu edhe në nivelin e praktikave konkrete të përditshme”. 

(Dahlgren, 1996: 70). Duke u udhëhequr nga një set prioritetesh kërkimore kritike dhe 

realiste, qasja etnografike fton studjuesit që të marrin në konsideratë kontekstin social 

dhe faktorët historikë kur marrin në shqyrtim gazetarinë në web. Vetëm duke u bazuar 

në një perspektivë historike dhe në faktorët konkretë lokalë, proceset në zhvillim dhe 

ndryshimet do të bëhen më të dukshme (Boczkowski, 2004a). 

E dobishme për studimin e gazetarisë online mund të ishte edhe qasja krahasuese, 

sidomos krahasimi mes vendeve të ndryshme. Deri më sot studimet kanë evidentuar 

vetëm të përbashkëtat, më shumë se sa diferencat nga një vend në tjetrin (Domingo, 

2005: 36). Edhe Thomson vëren se “studimet krahasuese mbi variacionet dhe 

ndryshimet e medias në botë janë të pakta dhe të distancuara.”, sidomos ato që 

fokusohen në “krahasimin e diskursit të raportimit të lajmit në kushtet e diversitetit të 

kulturave gazetareske në botë.” (Thomson, 2008: 227). Një tjetër autor, Peng
9
, 

konkludon se kulturat dhe praktikat e redaksive të mediave të ndryshme, mund të 

prodhojnë korniza të ndryshme të raportimit të lajmit (Peng, 2008). Nëse do të 

bazoheshim në konstatimin e Quandt se “ nuk ka World Wide Journalism në web, por 

vetëm një sistem të gjuhëve qartësisht të dallueshme dhe madje edhe të zonave 

nacionale”, atëhere qasja krahasuese do të merrte vlerë edhe më të madhe. 

Idetë dhe debatet janë të shumta dhe në një farë mënyre ato lidhen me domainin e 

studimit të mediave të reja, i cili, sipas Kopper është ende një “tokë në zbulim e sipër” 

(Kopper, 2000: 500). 

Një prirje tjetër që vihet re në studimet e mediave të reja është përqëndrimi tek risitë 

dhe tiparet gjeniune të medias së internetit, duke neglizhuar analizën tekstuale. 

Pavarësisht nga rritja e pranisë së multimedialitetit dhe të interaktivitetit, teksti ka 

qënë dhe do të mbetet edhe për shumë kohë një komponent esencial i gazetarisë në 

web. Për këtë arsye studimi i dinamikave dhe i larmisë së formave që ndjek teksti në 

web, mbetet një domain interesant dhe i pazëvendësueshëm. 

1.2.4. Literatura dhe kërkimi empirik për zhanret dixhitale 

Analiza e zhanreve përbën një lente teorike e cila konsiderohet e dobishme për lidhjen 

e zhvillimeve në fushën e lajmit në web me kontekstin e tyre social dhe kulturor. Ky 

seksion nis me një vështrim mbi kornizën teorike mbi zhanret në përgjithësi, dhe më 

pas kalohet në teorinë e zhanreve dixhitale sipas këndvështrimit të disa autorëve që 

janë marrë posaçërisht me këtë fushë. 

Korniza e përgjithshme teorike mbi zhanrin 

                                                           
9
 Zengjun Peng është lektor në Departmentin e Komunikimit Masiv në St. Cloud State University, në 

Minnesota të SHBA. Mes të tjerash në interesat e tij përfshihet studimi dhe analiza e raportimit të 

medias për krizat dhe luftërat, raportimi ndërkombëtar, etj. 

http://gaz.sagepub.com/search?author1=+Zengjun+Peng&sortspec=date&submit=Submit
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Termi zhanër e ka origjinën nga fjala e latinishtes së vjetër genus dhe është përdorur 

së pari në filozofinë klasike në fushën e kategorizimit. Sot është një term që përdoret 

gjërësisht për paraqitje klasifikuese, sidomos në fushën e artit, letërsisë dhe të medias. 

Korniza teorike e zhanreve është përdorur gjërësisht në fushën e analizës së diskursit 

të komponentëve tekstualë. Disa nga veprat më të njohura në këtë drejtim janë shkruar 

nga ekspertë të studimeve gjuhësore. Të tilla janë: Factual writing: Exploring and 

challenging social reality (Të shkruarit faktual: Eksplorimi dhe sfidimi i realitetit 

social), nga J. R. Martin (1985), Genre analysis: English in academic settings, 

(Analizë e zhanreve: Anglishtja në mjediset akademike)  nga J. Swales, (1990), dhe 

Analysing genre: Language use in professional settings , (Analizë e zhanreve: 

Përdorimi i gjuhës  në mjediset profesionale) nga V. K. Bhatia, (1993). 

Si Martin, edhe Swales, në përkufizimet e tyre e vendosin zhanrin në qendër të 

komunikimit si një aksion social: 

“Një zhanër është një aktivitet i skenuar (staged), i orientuar nga objektiva dhe 

qëllime, në të cilin folësit përfshihen si pjestarë të kulturës sonë...Virtualisht 

gjithçka që ju bëni ju përfshin juve në një zhanër apo në një tjetër. E parë në 

këto terma, kultura mund të përkufizohet si një set i aktiviteteve përgjithësisht të 

interpretueshme.” (Martin, 1985: 25) 

“Një zhanër përbën një klasë eventesh komunikative, pjestarët e së cilës ndajnë 

mes tyre një set qëllimesh komunikative. Këto qëllime janë të njohura nga 

anëtarët ekspertë të komunitetit mëmë të diskursit dhe kësisoj përbëjnë bazën 

logjike të zhanrit. Kjo bazë logjike formëson strukturën skematike të diskursit 

dhe ndikon dhe kufizon zgjedhjen e përmbajtjes dhe të stilit.” (Swales 1990: 58) 

Duke u bazuar në konceptimin e Swales, Bhatia e vë theksin tek tiparet dhe akordet që 

i karakterizojnë zhanret:  

“Zhanri është një event i njohur komunikativ, i karakterizuar nga një set 

qëllimesh komunikative, të identifikuara dhe reciprokisht të miratuara nga 

pjestarët e komunitetit profesional apo akademik në të cilin ky event ndodh 

rregullisht. Më së shumti, ai është tepër i strukturuar dhe i pranuar me kufizime 

për kontributet e lejuara, në terma të qëllimit të tyre, formës dhe vlerës 

funksionale. Megjithatë këto kufizime, shpesh janë shfrytëzuar nga pjesëtarë 

ekspertë të komunitetit të diskursit për të përbushur qëllime private në kuadrin e 

kornizës së qëllimeve shoqërisht të pranuara”. (Bhatia, 1993: 13) 

Të  elaboruara në mjedisin e studimeve gjuhësore, tre përkufizimet paraqesin disa 

diferenca përsa i përket mënyrës se si teoricienët e gjuhësisë e përkufizojnë termin 

zhanër. Teoria e Martin fokusohet më shumë në konstruktet kulturore dhe neglizhon 

parimet e qëllimeve të përbashkëta dhe ngjashmëritë në përmbajtje, formë dhe stil. Në 

kontrast me të, Swales dhe Bhatia duket se priren më shumë të lënë jashtë zhanrit 

klasifikimin e formave më pak të strukturuara të aktivitetit komunikativ. Swales e 
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përkufizon zhanrin si “një klasë eventesh komunikative” që kanë një “set qëllimesh 

komunikative” si dhe struktura të ngjashme, tipare stilistike dhe përmbajtje e audiencë 

të synuar. Një zhanër specifik, zakonisht emërtohet dhe pranohet nga pjestarët e 

kulturës në të cilën gjendet. Duke u bazuar tek Swales, teoria e Bhatias, e cila 

fokusohet në diskursin mes komunitetit akademik, nënvizon rëndësinë e 

karakteristikave të zhanrit, marrëveshjet dhe kufizimet që janë njohur dhe pranuar nga 

pjestarët profesionistë të këtij komuniteti. 

Në kuadër të këtij punimi, zhanri nuk është thjesht një përshkrim mbi mënyrën se si 

funksionon teksti; ai gjithashtu është një mjet i dobishëm për të analizuar tekstin. Roli 

i rëndësishëm i teorisë së zhanreve për këtë punim mund të shihet në aspektet e 

mëposhtme: 

Së pari, siç duket edhe në përkufizimet e mësipërme, zhanri ka të bëjë më pak me 

tekstin në vetvete dhe më shumë me përdorimet e gjuhës dhe formave. Më qartësisht, 

korniza e zhanreve nuk ka të bëjë me morinë e detajeve tekstuale, por me mënyrën se 

si teksti përdoret nga njerëzit për të arritur vlera dhe qëllime. Për më tepër, zhanri 

është shoqërisht i pranuar dhe mban në vetvete tiparet e tij specifike brenda një 

kulture të dhënë. Nëse ne identifikojmë karakteristikat e zhanrit, atëhere ne do të jemi 

në gjendje të njohim më mirë praktikën komunikative në përgjithësi. 

Bazuar në teorinë e mësipërme, është e qartë se zhanri mund të shërbejë si një lente 

teorike e dobishme për një vështrim të integruar të tipareve të lajmit të bazuar në web 

dhe të evoluimit të tij. Në një kontekst të gjërë  zhanri mund të shihet si një kornizë 

për krijimin dhe shpërndarjen e lajmit në web, përderisa zhanri plotëson pritshmëritë 

që lidhen më përmbajtjen, format, synimet, funksionalitetet dhe me komunikimin në 

tërësi. 

Thamë se një zhanër specifik, zakonisht emërtohet dhe pranohet nga pjestarët e 

kulturës në të cilën gjendet. Kësisoj analiza e zhanreve përbën një mjet të rëndësishëm 

për të gjetur një fjalor të përbashkët gjatë ndërmarrjes së studimeve ndërkulturore. 

Ajo ka forcën që të integrojë faktorë të ndryshëm kontekstualë në një kontekst të 

rrjetëzuar, gjë që ka rëndësi të madhe për studimin e gazetarisë në web në mbarë 

botën. 

Konkretisht në këtë punim teoria e zhanreve është thirrur në ndihmë sidomos për të 

analizuar prodhimin e lajmit dhe shpërndarjen e tij në mjedisin e webit në Shqipëri. 

Në këto terma, një nga preokupimet tona të rëndësishme ka qënë gjetja e 

karakteristikave tipike të lajmit të webit dhe të websajteve të lajmeve të lokalizuara në 

Shqipëri.  

Qasja ndaj zhanreve dixhitale 

Rritja e shkallës së dixhitalizimit të informacionit dhe të komunikimit si dhe zhvillimi 

i hovshëm i internetit në vitet 1990-të kanë nxitur edhe zgjerimin e studimeve 
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akademike lidhur me zhanret dixhitale. Autorët Yates dhe Orlikowski të cilët në vitin 

1992 ndërmorën një studim për përdorimin e e-mailit nga institucionet, njihen edhe si 

pionierë të analizës së zhanreve dixhitale. Ata aplikuan teorinë e zhanreve në studimin 

e sistemeve të informacionit duke provuar se kjo teori është një mjet i dobishëm 

analitik edhe për studimet në këtë fushë. Sipas Yates dhe Orlikowski një zhanër 

karakterizohet nga tipare të ngjashme në substancë (apo përmbajtje) dhe në formë. 

Substanca i referohet temave apo çështjeve ndërsa forma i referohet tipareve fizike 

apo gjuhësore të observueshme, siç janë atributet strukturore, sistemi gjuhësor dhe 

mediumi i komunikimit (Yates dhe Orlikowski, 1992).  

Një model zhanri mund të identifikohet nga një mori treguesish vizualë të faqosjes, si 

kolonat apo lloji i gërmave (Toms dhe Campbell, 1999) dhe evoluon gjatë dekadave 

të praktikës me gërmat, ngjyrat dhe faqosjen e fotografive (Schmid-Isler, 2000). 

Përveç substancës dhe formës, në analizën e zhanreve janë marrë në konsideratë edhe 

tipare të tjera. Shepherd dhe Watters (1998) theksojnë se ndërsa zhanret jo-dixhitale 

mund të eksplorohen përmes dy dimensioneve të tyre, përmbajtjes dhe formës, 

zhanret dixhitale karakterizohen nga tripleti: përmbajtje – formë – funksionalitet. 

Sipas këtyre autorëve, funksionaliteti i referohet kapaciteteve dhe mundësive të 

medias dixhitale. Ky atribut analizohet në lidhje të ngushtë me qëllimin. (Shepherd 

dhe Watters, 1999). 

Një numër studjuesish (si p.sh. Swales, 1990; Orlikowski dhe Yates, 1994; Crowston 

dhe Williams, 1997; Eriksen dhe Ihlström, 2000), propozojnë marrjen në konsideratë 

edhe të qëllimit gjatë studimit dhe eksplorimit të një zhanri të dhënë.  Njerëzit  

krijojnë “një repertor zhanri bazuar në njohuritë mbi një set situatash komunikative të 

përsëritshme që i shërbejnë qëllimeve specifike” (Eriksen dhe Ihlström, 2000).  

Crowston dhe Williams (1997) ishin nga të parët që aplikuan teorinë e zhanreve në 

analizën e komunikimit në web. Ata theksuan se klasifikimi i llojeve të ndryshme të  

websajteve si zhanre mund të jetë shumë i dobishëm për dizajnuesit e webit në punën 

e tyre për krijimin  e një dizajni të tillë që reflekton ngjashmërinë me një zhanër. 

Duke u bazuar tek qëllimi në vend të formës fizike, këta autorë identifikuan 48 zhanre 

të ndryshme në mesin e 1000 faqeve të webit të përzgjedhura rastësisht. Deri në këtë 

kohë vetëm dy zhanre ishin të njohura dhe të identifikuara: newsletter dhe artikull 

lajmi online. 

Siç del edhe nga puna e autorëve të mësipërm dhe e të tjerëve, katër dimensionet kyçe 

që diferencojnë zhanret janë: përmbajtja, forma, qëllimi dhe funksionaliteti. Autorë të 

ndryshëm bëjnë kombinime të ndryshme të këtyre katër dimensioneve në studimin e 

tyre për zhanret dixhitale. Ihlström (2004) i konsideron shumë të rëndësishme këto 

dimensione, por gjatë analizës së saj për gazetat online ajo shton edhe një dimension 

tjetër: pozicionimin. Kjo autore aplikon konceptin e zhanrit për të përshkruar 

shpërndarjen e lajmit në web dhe bën këtë përshkrim të dimensioneve të zhanreve 

dixhitale: 
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Përmbajtja i referohet substancës (sipas Yates & Orlikowski, 1992) që gjendet 

në gazetat online, p.sh. artikujt, lajmet, materialet video, etj. 

Forma i referohet  tipareve të observueshme (sipas Yates & Orlikowski, 1992), 

me një fjalë formatit të prezantimit të përmbajtjes, p.sh. si një textbox, një buton 

apo një ikonë. 

Funksionaliteti i referohet mundësive të disponueshme përmes medias së re 

(Shepherd & Watters, 1998), p.sh., searching, interaktiviteti, etj. 

Qëllimi shikohet nga perspektiva e publikuesit (cf. Shepherd & Watters, 1999), 

p.sh.,  

a)qëllimi komunikativ për t‟i ofruar audiencës lajme të sakta në kohë dhe të 

përditësuara, ose 

b) qëllimi i dizajnit për të ofruar pamje të plotë dhe për të mundësuar navigimin. 

Pozicionimi i referohet pozicioneve të ndryshme për lajme me shkallë të 

ndryshme të vlerës (Ihlström, 2004), p.sh., pozicioni më i mirë për lajmin me 

vlerë më të madhe. 

Ihlström (2004: 21, 38) 

Në qasjen e vet Ihlström (2004) ka përmbledhur pjesën më të madhe të rezultateve të 

punës së mëparshme të kryer nga studjuesit e tjerë, duke ofruar një kornizë teorike 

gjithëpërfshirëse për analizën e zhanreve dixhitale. Duke e konceptuar zhanrin përmes 

karakteristikave të tij, përdoruesit dhe dizajnuesit e webit munden më me lehtësi të 

“kategorizojnë dhe njohin sajtet brenda zhanreve përkatëse”. Karakteristikat e zhanrit 

“mund të kopjohen dhe të punohen që të reflektojnë ngjashmërinë me një zhanër 

ekzistues” gjatë procesit të ndërtimit  të një websajti të ri i cili i shërben një qëllimi në 

mënyrë të ngjashme me websajte ekzistuese. (Eriksen and Ihlström, 2000).  

Studjuesit vërejnë gjithashtu se mund të ketë edhe mbivendosje të katër dimensioneve 

të ndryshme të zhanrit. Përshembull, një përmbajtje e llojit video, mund të paraqitet 

në forma të ndryshme (p.sh., në formën e një linku, ikone apo të një imazhi) dhe 

kërkon funksionalitetin e një media player që përmbajtja të shfaqet. Studjuesit duhet 

të jenë të vetëdijshëm për këto mbivendosje dhe të përdorin në mënyrën e duhur 

ndërvarësitë mes aspekteve të ndryshme gjatë përshkrimit të një zhanri. 

Për të analizuar zhanret dixhitale të sotme, të cilat realisht janë tepër të komplikuara, 

studjuesit kanë aplikuar qasje të ndryshme. Shepherd dhe Watters (1998) përdorin 

termin “cybergenre” për të emërtuar zhanret dixhitale dhe i ndajnë ato në dy grupe 

nënzhanresh: nënzhanre ekzistente (extant) dhe nënzhanre rishtare (novel). Një 

nënzhanër ekzistent bazohet në një zhanër që vjen nga media të tjera dhe ekziston dhe 

mbijeton edhe në mjedisin e ri. Sipas ilustrimit të Shepherd dhe Watters, kur një 
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zhanër ekzistues transferohet rishtazi në mjedisin dizhital, ai zakonisht përsërit 

besnikërisht vetveten por brenda përmbajtjes dhe formës origjinale të dokumentit 

dixhital. 

Modeli i zhanrit ekzistent është i ngjashëm me paradigmën e rimediimit (remediation 

paradigm) të  Bolter dhe Grusin (1999), e cila paraqet trendin e rimediimit apo të 

rimodelimit (refashioning) nga ana e medias së re të formave të mëparshme të medias. 

Me kalimin e kohës, gjatë evoluimit të praktikës dixhitale, variacione të reja shtohen. 

Përshembull, opsionet e multimedias apo të interaktivitetit, janë disa prej këtyre 

variacioneve. 

Nënzhanret rishtare sipas Shepherd dhe Watters janë tërësisht të bazuara në mediat 

dixhitale. Ato mund ta kenë origjinën nga zhanret ekzistente që janë transformuar në 

kushtet e mjedisit dixhital, por mund të jenë edhe tërësisht të reja. Edhe pse nuk është 

shumë e detajuar, kjo ndarje në dy grupe të mëdha të zhanreve dixhitale, sjell një 

ndihmë përsa i takon përpjekjeve për të klasifikuar dhe identifikuar tiparet dhe 

dallimet mes zhanreve.  

Përveç avantazhit të të bazuarit tek tiparet, një meritë tjetër e qasjes së zhanreve ka të 

bëjë me aftësinë e saj për të integruar faktorë të ndryshëm kontekstualë në një 

kontekst të rrjetëzuar. Duke e konsideruar arenën e komunikimit si një proces 

dinamik, disa autorë pranojnë se performanca e zhanreve dixhitale është një proces 

negociimi në zhvillim e sipër brenda konteksteve socio-kulturore si dhe brenda 

fushave relevante të specializimit. 

Sipas Yates dhe Orlikowski (1992)  një zhanër specifik përmban një mori rregullash 

sociale. Këto rregulla “lidhin elementët e kërkuar të formës dhe substancës me situata 

dhe zhvillime të herëpashershme dhe të pashmangshme” (Yates dhe Orlikowski, 

1992: 302) dhe “mund të operojnë pa bujë, përmes përdorimit të socializuar apo të 

bërë zakon të formës dhe përmbajtjes komunikative, ose ato mund të kodifikohen nga 

individë apo grupime dhe të shndërrohen në standarte specifike të dizajnuara për të 

rregulluar formën dhe substancën e komunikimit” (Yates dhe Orlikowski, 1992: 303). 

Një këndvështrim i tillë është në të njëjtën linjë me këndvështrimin e Berkenkotter 

dhe Huckin (1995) të cilët aplikojnë teorinë e konstruktivizmit social në shpjegimin e 

zhanreve. Sipas tyre, marrëveshjet rreth një zhanri i përkasin një komuniteti diskursi 

të dhënë, por zhanret janë forma dinamike të cilat mund të  krijohen dhe rikrijohen 

gjatë përdorimit brenda një komuniteti. Për Berkenkotter dhe Huckin dija mbi zhanrin 

përfshin si formën edhe përmbajtjen; ajo është formësuar nga normat, ideologjia, 

epistemologjia dhe ontologjia sociale. Me fjalë të tjera, zhanret janë modifikuar 

dalëngadalë, duke iu përshtatur dhe përgjigjur situatave të ndryshimit me kalimin e 

kohës. 

Duke përmbledhur teorinë e Berkenkotter dhe Huckin (1995) me teorinë e elaboruar 

nga Yates dhe Orlikowski (1992) si dhe Orlikowski dhe Yates (1994, 1998), Ihlström 
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vëren se “sipas përkufizimit zhanri është i lokalizuar”; ai përfaqëson “një akt 

komunikativ të përsëritur” i cili “shfaqet në vende dhe situata specifike dhe në mesin 

e pjestarëve të komunitetit të vet”. (Ihlström, 2004: 16). Përsa i takon ndryshimit, 

Ihlström bie dakord me këndvështrimet e mësipërme duke konfirmuar se “potenciali i 

modifikimeve të zhanrit është i qënësishën dhe i pandarë në çdo akt komunikimi”. 

Procesi i modifikimit të aktit të komunikimit mund të shkaktohet nga “ndryshime 

materiale apo perceptimi”, siç janë kushtet politike, sociale, ekonomike apo 

teknologjike, reagimet organizative dhe ndryshimet në elementët e formës, ashtu si 

edhe lindja e një mediumi të ri komunikimi. Pra shihet qartë se subjektet nuk mund të 

kategorizohen thjesht në bazë kriteresh formale, pa marrë në konsideratë kontekstet e 

tjera. 

Krahas faktorëve të përgjithshëm kontekstualë Orlikowski dhe Yates (1994) kanë 

krijuar edhe termin “ndërvarësi e zhanreve” për të përshkruar marrëdhëniet mes 

zhanreve të ndryshme. Performanca e zhanreve mund të çojë në eleminimin e një 

zhanri nga një tjetër apo në ndërprerjen ose shkrirjen me një tjetër. Literatura që 

trajton ndërvarësinë e zhanreve si dhe faktorët kontekstualë ka një rëndësi të madhe 

për të studjuar tiparet e lajmit të webit brenda konteksteve të ndryshme. 

Gjithsesi studimet e derisotme të teorisë së zhanreve të medias online, kanë disa 

kufizime. Së pari, shumica e botimeve dhe e kërkimit empirik lidhet me analizën e 

gazetave skandinave (kryesisht suedeze) online, një analizë kjo e ndërmarrë herë pas 

here nga një numër i pakët studjuesish (p.sh. Eriksen dhe Ihlström, 2000; Lundberg, 

2001; Ihlström dhe Åkesson, 2004; Ihlström dhe Lundberg, 2004). Studimet jashtë 

kësaj hapësire janë pothuaj inekzistente. 

Së dyti, vëmendja më e madhe është përqendruar në zhanrin “gazetë online”, i cili nga 

Ihlström dhe Åkesson (2004) nënkupton edicionet online të gazetave lokale dhe 

nacionale. Studjuesit përpiqen më shumë që të hedhin dritë mbi diferencat mes 

gazetave të printuara dhe atyre dixhitale, se sa ta trajtojnë lajmin online si një zhanër 

unik që ka tiparet e veta unike. Lajmi në web kufizohet më së shumti në edicionin 

online të gazetës. Formate të tjera të lajmeve online, si ato të kanaleve televizive apo 

faqet e lajmeve të portaleve neglizhohen kur bëhet fjalë për analizën e zhanreve. 

Gjithashtu, një numër autorësh (si p.sh. Schmid-Isler, 2000; Lundberg, 2001; Ihlström 

dhe Åkesson, 2004)  janë fokusuar kryesisht në faqet kryesore (front page) të gazetave 

online për të hulumtuar rreth karakteristikave të zhanrit. Kjo bën që të mbeten jashtë 

analizës dhe hulumtimit faqet dhe seksionet e tjera të brendshme të lajmeve të 

gazetave online, të cilat për hir të së vërtetës duhet thënë se përmbajnë mjaft aspekte 

specifike të zhanrit. 

Për Ihlström dhe Åkesson integrimi i mediumit të webit me zhanrin e gazetës 

tradicionale sjell krijimin e një zhanri dixhital specifik, që ata e emërtojnë “online 

newspaper” (gazetë online). Duke u karakterizuar nga përmbajtja multimediale, 

interaktiviteti, imediacia dhe karakteristika të tjera të medias dixhitale, zhanri i 
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gazetës online ndryshon prej zhanreve të tjera në web siç janë faqet personale të webit 

apo websajtet e tregtisë online (e-commerce). (Ihlström dhe Åkesson, 2004). 

Por përveç këtyre në web ka edhe shumë websajte të cilat kanë lindur rishtazi në web 

dhe nuk lidhen me ndonjë media tradicionale. Kjo kategori e mediave të lajmit online 

ka mbetur e papërfshirë. Gjithashtu, kanë mbetur jashtë vëmendjes së studjuesve edhe 

zhanre të tjera si blogjet e lajmeve, agjensitë e lajmeve online, apo nënzhanre si 

gazetaria pjesëmarrëse online apo gazetaria e qytetarëve, etj. 

1.3. Literatura për mediat e reja dhe gazetarinë shqiptare në web 

Gazetaria shqiptare në web është një rast studimor i trajtuar shumë rrallë prej 

studiuesve shqiptarë apo të huaj. Pavarësisht se numri i përdoruesve të internetit në 

hapësirën shqip-folëse është i konsiderueshëm dhe vjen në rritje, rrallë herë janë 

ndërmarrë studime që lidhen me zhvillimin e internetit si një platformë e re e 

raportimit dhe e transmetimit të lajmit. Studimet sporadike në fushën e mediave 

dixhitale kanë patur në fokus  kryesisht risitë që ato sjellin dhe ndryshimin e tyre nga 

mediat tradicionale si dhe krizën që po kalon shtypi, por edhe TV dhe radio në epokën 

e internetit. Një numër artikujsh nga bota akademike kontribuojnë kryesisht në 

analizën e procesit, në progresin si dhe në problematikën e gazetarisë në web. Gjatë 

kërkimit tonë bibliografik, rezulton se analizat në nivel mikro janë shumë të rralla dhe 

të pjesshme. Ndërsa analizat krahasuese mungojnë. 

Kontributet e autorëve shqiptarë që studjojnë gazetarinë shqiptare në internet ndjekin 

një trajektore të përgjithshme që është e ndikuar apo përkon me disa prej qasjeve 

kryesore teorike të zhvilluara në Perëndim. Në analizën e tyre, pjesa më e madhe e 

studimeve shqiptare për mediat e reja shfaqen brenda kuadrit të cyber-optimizmit. Për 

Artan Fugën, autorin më në zë të studimeve shqipe në fushën e medias dhe të 

komunikimit, zhvillimet e reja në media janë një përmbyllje e një periudhe 

pesëqindvjeçare të një tipi të teknologjisë së mediave, mbarim i ciklit të teknologjisë 

së Gutenbergut, pra të shtypshkronjës dhe të radiotelevizionit të bazuar te komunikimi 

asimetrik me audiencën, për të kaluar në fazën e tretë të shkrimit të gjenisë njerëzore, 

kur me të njëjtin “alphabet” dixhital binar shkruhen të gjitha llojet e informacioneve, 

qofshin imazhe, zë, apo tekst
10

.   

Për studjuesin Mark Marku, interneti është një rast i veçantë i komunikimit 

ndërmediatik. “Më tepër se një media e veçantë, interneti i ngjan një magazine të 

madhe, ku i gjen të gjitha mediat e tjera: shtypin e shkruar, televizionin, radion, librin, 

kinemanë. Kjo e bën internetin një media me karakteristika të ngjashme me secilën 

prej mediave, një farë pikëtakimi i tyre. Ajo dallon prej tyre vetëm për nga karakteri 

interaktiv”. (Marku, 2011) 
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Studjuesi Ervi Goci ka një këndvështrim të vetin kur bie fjala për ndarjen në media 

tradicionale dhe media të reja. Duke perifrazuar Sonia Livingstone, Goci thekson se 

termi mediat e reja “… është një përkufizim tepër abuziv për kohën që jetojmë, për 

shkak se ka karakter të përgjithshëm, dhe për më tepër është përdorur për t`u 

distancuar nga një periudhë, me qëllim evidentimin e hopit teknologjik, dhe proceseve 

dixhitalizuese”. “Ne dimë në mënyrë fare të përgjithshme,  -thotë më tej Goci - që 

mediat e reja kanë revolucionarizuar raportet tona në kohë dhe hapësirë, kanë 

shumëfishuar kanalet dhe përmbajtjet, kanë bërë realitet simultanitetin e aktiviteteve 

komunikuese, kanë ridimensionuar pozicionin dhe rolin e audiencës, por kjo nuk 

mjafton për ta mbyllur diskutimin konceptual mbi atë se ç‟janë mediat e reja dhe ku 

dallojnë nga mediat tradicionale. Çdo të themi sot në epokën e konvergjencës së 

mediave, ku teknologjia integron kodet në një pajisje, ku e njëjta përmbajtje qarkullon 

në të gjitha llojet e mundshme të infrastrukturës? A merr kuptim që t`i ndajmë me 

thikë përmbajtjet e mediave tradicionale nga ato të mediave te reja, ku me një telefon 

në xhep ne mund të shikojmë video, audio live, ose në trajtë podcast; të regjistrojmë 

përmbajtje tërësisht të reja, të konsumojmë materiale në tekst, audio video?”
11

 

Nën një këndvështrim tjetër Fuga sheh një numër karakteristikash që shprehin 

parametra të rinj të gjendjes së re të krijuar dhe i japin asaj emrin e një periudhe të re 

postguternbergiane të komunikimit. Ai veçon gjashtë prej këtyre karakteristikave:  

1.Ka ndryshuar pothuajse gjithçka në pronësinë e mjeteve dhe infrastrukturës së 

prodhimit dhe transmetimit të informacionit masiv.... 

2.Ka ndryshuar edhe më shumë se më parë marrëdhënia e konsumatorit, e klientit, pra 

e audiencës me mallin informacion... 

3.Është vënë në pikëpyetje modeli i mediave private në periudhën postgutenbergiane 

4. Kanë ndryshuar ndjeshëm marrëdhëniet midis mediave dhe publikut të tyre apo 

audiencave 

5.Ndryshimi teknologjik dhe i kulturës profesionale, dinamikat në fushën e 

administrrimit të mediave dhe të qarkullimit të mallit që quhet informacion kanë 

prekur fort edhe statusin e gazetarit, mënyrën e tij të integrimit në media si edhe 

marrëdhëniet mes gazetarëve brenda agjensive të informacionit. 

6, Karakteristikë e rëndësishme është edhe përpunimi i një gjuhe të re të kodifikimit të 

informacionit mediatik online (Fuga, 2012). 

Përveç debatit në terma të përgjithshëm mbi mediat e reja dhe gazetarinë online, në 

studimet shqiptare gjenden qasje të dobishme metodologjike që janë përdorur 

konkretisht për analizën e gazetarisë shqiptare në web. Artan Fuga, në trajtesën e vet 
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“Mediat shqiptare përballë revolucionit numerik dhe Web 2.0”  ofron një kornizë 

metodologjike të bazuar në qasjen krahasuese mes “tipareve të periudhës së re”, siç 

përvijohen ato në një pjesë të studimeve apo kërkimeve empirike perëndimore dhe 

“sfidave” me të cilat duhet të përballet media shqiptare për t‟u ngritur në nivelin e 

mishërimit të këtyre tipareve modelore. (Fuga, 2012)   

Aplikim ka gjetur në këtë punim edhe qasja që mund ta quajmë “qasja me tre 

“Çfarë”” e Fugës, e përdorur për të analizuar shtypin e shkruar
12

, por që ka vlerë edhe 

për krijimin e bazës metodologjike studimore për gazetarinë në web. Tre pyetjet 

kërkimore që Fuga aplikon për të marrë në analizë median e printuar:   

1. Çfarë është shtypi i shkruar sot?  

2. Çfarë nuk mund të jetë shtypi i shkruar? 

3. Çfarë duhet të ishte dhe nuk është?  

marrin një vlerë konkrete edhe për studimin e mediave të reja. Brenda objektit të këtij 

studimi, kjo qasje është përshtatur si më poshtë: 

1. Çfarë është gazetaria në web sot?  

2. Çfarë nuk mund të jetë gazetari në web? 

3. Çfarë duhet të ishte dhe nuk është?  

Studimet shqiptare mbi median online sjellin kontribute me vlerë edhe përsa i takon 

analizës së zhvillimeve të gazetarisë shqiptare në web nga pikëpamja kronologjike. 

Kështu, studjuesi Sami Neza, duke u bazuar në qasjen e John Pavlik, dallon tre faza të 

zhvillimit të transmetimeve të lajmeve në web. Faza e parë karakterizohet nga 

riprodhimi online i lajmeve nga gazeta, agjensi lajmesh apo zyra që kanë produkte të 

tjera të ngjashme me lajmet. Faza e dytë është ajo kur gazetarët krijojnë përmbajtje 

origjinale për publikim në web. Faza e tretë është më e avancuar dhe ka të bëjë me 

nisjen e transmetimeve live online, aplikimin e “emerssive storytelling”, etj. (Neza, 

2012).  

Përveç mjediseve shkencore dhe akademike, tema  e mediave të reja dhe e gazetarisë 

online ka qënë subjekt edhe i shkrimeve në shtyp si dhe në gazetat apo revistat online. 

Revista online “MediaLink” e publikuar nga Instituti Shqiptar i Medias i ka dedikuar 

dy numra të saj zhvillimit të mediave të reja dhe gazetarisë në web. Gazetat online 

janë marrë më dendur me mediat sociale dhe efektet e tyre në jetën e përditshme dhe 

në zhvillimet politike e shoqërore, dhe kanë trajtuar fare pak problemet aktuale të 

gazetarisë në web. Duket se në këtë plan kemi vazhdimin e virusit të mediave 

tradicionale të cilat, siç thuhet  rëndom, merren me gjithçka, përveçse me vetveten.  
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 Fuga, Artan, Fundi i gazetarisë së shekullit të Skënderbeut, Observatori Europian i Gazetarisë, 

Aksesuar më 13.11.2013, në: 

http://al.ejo-online.eu/1213/gazetaria-e-medias/fundi-i-gazetarise-se-shekullit-te-skenderbeut-2  
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Kontribute me vlerë vijnë edhe nga disa organizata jo-fitimprurëse, sidomos kur bëhet 

fjalë për rezultatet e kërkimeve të tyre empirike si dhe raportet e tyre studimore për 

mediat dixhitale dhe gazetarinë online. Këtu përmendim kontributet unikale dhe 

serioze të Institutit Shqiptar të Medias, që është OJF-ja më e fuqishme në Shqipëri në 

fushën e mediave.  

Varfëria apo natyra sporadike e literaturës studimore shqiptare që trajton 

problematikat e gazetarisë shqiptare në web shpjegohet nga një sërë faktorësh, mes të 

cilëve mund të veçohet trashëgimia dhe tradita e varfër e studimeve shqiptare për 

median në përgjithësi. Aktualisht bibliotekës studimore shqiptare i mungon një histori 

e studimeve për median. Mungesa e insitucioneve përkatëse në këtë fushë ka patur një 

ndikim shumë të madh në këtë drejtim. Universiteti i parë në gjuhën shqipe është 

hapur shumë vonë në krahasim me vendet e tjera europiane, vetëm në vitin 1957, në 

kohën kur në Shqipëri ishte vendosur sistemi komunist. Institucionet e posaçme 

studimore janë hapur akoma më vonë, dhe, për fat të keq, edhe pse u arrit që të 

krijoheshin institute studimi dhe kërkimi në gjuhësi, letërsi, teknologji, shkenca 

politike, shkenca natyrore, bujqësi, etj., kurrë nuk u arrit të krijohej ndonjë bërthamë 

studimore në fushën e medias. Kjo shpjegohet edhe me qasjen politiko-ideologjike që 

kanë aplikuar vendet e diktaturave komuniste, të cilat e kanë parë median si 

instrument “të edukimit të masave” dhe si “mjet në duart e partisë”. Duke qenë vetëm 

dhe thjesht mjete propogande apo “organe” të politikës, mediat nuk u vlerësuan 

asnjëherë në kontekstin e tyre gjenuin profesional dhe profesioni i gazetarit shihej si 

një punë propogandistësh militanë. Për këtë arsye, shumicën e kohës gjatë periudhës 

së komunizimit nuk ka patur degë universitare apo kurs studimesh në media.  Edhe 

një kurs studimesh për gazetarë, i hapur në vitet 1970-të u inkuadrua pranë degës së 

filozofisë marksiste-leniniste, dhe nga kjo periudhë nuk është trashëguar ndonjë 

sprovë studimore me vlerë për gazetarinë. 

Kjo situatë do të merrte një kthesë të ngadaltë vetëm pas vendosjes së pluralizmit 

politik në vend, kur dolën në skenë edhe mediat e para të lira pluraliste dhe sidomos 

pas vitit 1994, kohë në të cilën u krijua dega e gazetarisë, pranë Fakultetit të Historisë 

dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Që nga viti 2009 ky department 

organizon çdo vit konferencën e vet vjetore shkencore si dhe boton një revistë 

shkencore si pjesë e revistës “Studime albanologjike” në të cilën botohen produktet e 

studimit dhe kërkimit shkencor mbi median shqiptare. Edhe hapja e shkollës së parë 

doktorale në lëmin e medias dhe të komunikimit, ka sjellë shpresën për lindjen e një 

gjenerate të re të studjuesve shqiptarë të medias. 

Përsa i takon studimeve të huaja për gazetarinë shqiptare në web, nga kërkimi ynë 

blibliografik, rezulton se kontributet e autorëve të huaj për studimin e medias 

shqiptare online janë pothuajse inekzistente. Edhe një studim i ndërmarrë nga 

studjuesit turq Osman Köroğlu dhe Özhan Tıngöy me titull “Gazetaria online në 
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Europën Juglindore”
13

 bën një përshkrim të shkurtër të sistemit mediatik shqiptar, të 

bazuar kryesisht në leximet nga interneti dhe përshkruan me pak fjalë dy websajte 

shqiptare të lajmit, “albaniannews.com” dhe “albeu.com”, të cilat duhet thënë se nuk 

janë të mjaftueshme për të analizuar apo për të nxjerrë përfundime në lidhje me 

gazetarinë shqiptare në web. 

Një ndihmë të drejtpëdrejtë ose të tërthortë për studimet shqiptare në fushën e medias 

në përgjithësi dhe për ato në fushën e mediave të reja dhe të gazetarisë online, ka 

dhënë përkthimi në gjuhën shqipe i disa titujve të njohur nga literatura teorike 

perëndimore. Por duhet thënë se numri i këtyre titujve është ende i kufizuar, dhe 

përzgjedhja e teksteve apo librave bëhet thjesht sipas zgjedhjes së botuesve, pa patur 

konsultim paraprak me aktorët e fushës për nevojat më urgjente që ka tregu i 

literaturës në këtë fushë.  
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 http://scholar.google.com/scholar?q=albanian+online+journalism&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5 , 

Aksesuar në datën 22.02.2014 
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Kapitulli i Dytë 

 

PENETRIMI I INTERNETIT DHE I TEKNOLOGJISË SË MEDIAVE TË 

REJA NË SHQIPËRI 

2.1.Histori e shkurtër e zhvillimit të internetit 

Nëse do të kërkonim një datë për të shënuar fillimin e historisë së internetit, kjo do të 

përkonte pikërisht me lëshimin në hapësirë nga ana e Bashkimit Sovjetik të satelitit të 

parë Sputnik në 4 tetor 1957. “Ky fakt shënoi një superioritet të supozuar teknologjik 

të BS dhe nuk mund të kalonte pa u vënë re nga pjesa tjetër e botës. Si reagim ndaj 

lançimit të satelitit sovjetik, presidenti i SHBA Dwight Eisenhower themeloi në 1958 

një agjenci brenda Departamentit të Mbrojtjes të quajtur Agjensia e Projekteve të 

Kërkimit të Avancuar - Advanced Research Projects Agency – shkurt ARPA.” 

(Cantoni & Tardini, 2007). Një nga konkluzionet e para të ARPA-s ishte se 

kompjuterat kanë nevojë për një aftësi më të madhe për të ndërvepruar me njëri tjetrin 

në mbledhjen e informacionit të dëshiruar, në zgjidhjen e problemeve, në përballimin 

e kërkesave për të dhëna, në komunikimin efektiv në distancë, në prezantimin vizual 

të informacionit, duke i bërë të gjitha këto në mënyrë automatike. Në thelb, kjo qasje 

do të shënonte edhe lindjen e idesë së internetit. Puna shumë-vjeçare e ARPA çoi në 

krijimin e të parit rrjet kompjuterash që do të arrinin të komunikonin me njëri-tjetrin 

përmes lidhjes dial-up. Katër kompjuterat e parë të rrjetit u instaluan në Universitetin 

e Kalifornisë Santa Barbara,  Institutin e Kërkimeve Stanford, Universitetin e  Utah, 

dhe Universitetin e Los Angeles. Ata u lidhën me njëri-tjetrin dhe krijuan një rrjet të 

quajtur ARPANET. Në dhjetor 1969 u krye prova e parë e tij e cila rezultoi e 

sukseshme, duke shënuar kështu lindjen e internetit.  

Për rreth 20 vjet nga kjo datë, u krijuan disa mijëra rrjete në të gjithë botën, si dhe u 

arritën rezultate në përmirësimin e protokolleve të komunikimit të internetit, në 

hapjen e grupeve të komunikimit brenda tij, etj. Por megjithatë gjatë këtyre viteve 

interneti mbeti një produkt mjaft elitar, dhe aksesi i publikut të gjerë në të ishte shumë 

i kufizuar. 

Eksplozioni i vërtetë i internetit i dedikohet një projekti të ndërmarrë në fund të viteve 

80-të nga Laboratori Europian i Fizikës Molekulare me qendër në Zvicër. Ky projekt 

titullohej: “World Wide Web: Proposal for Hypertext Project” (World Wide Web - 

Propozim për një Projekt Hiperteksti). World Wide Web, i njohur ndryshe dhe si 

WWW ose Web, do të themelohej si një super-rrjet lehtësisht i navigueshëm dhe i 

eksplorueshëm nga kushdo. Protokolli i komunikimit që u aplikua për webin quhet 

HTTP (Hypertext Transfer Protocoll) i cili në ndryshim nga protokollet e mëparshme 
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të tipit unix-text, bazohej tek aplikimi i hipertekstit, i konceptuar dhe formuluar qysh 

më 1960 nga Theodor Holm Nielsen.  

Prezantimi i parë i webit u bë në dhjetor 1990 dhe më 17 maj 1991 ai i vu në 

funksionim tek një numër i konsiderueshëm i kompjuterave të Këshillit Europian për 

Kërkime Bërthamore, duke u shtrirë më pas në të gjithë kompjuterat e botës që kishin 

lidhje me rrjetin. 

Jehona e suksesit të internetit dhe të World Wide Web në fillim të viteve ‟90-të nxiti 

interesimin e institucioneve akademike shqiptare për t‟u lidhur me rrjetin global të 

informacionit. Lidhja e parë me internetin në Shqipëri u mundësua nga Departamenti i 

Informatikës i Universitetit të Tiranës në vitin 1993, përmes një lidhjeje dial-up me 

qendrën EARN në Piza të Italisë
14

. Vështirësitë teknike të linjave dhe mungesa e 

investimeve bënë që kjo lidhje të funksiononte vetëm disa muaj. 

Ofrimi i lidhjes me internetin si një shërbim i hapur edhe për publikun u realizua për 

herë të parë nga UNDP në vitin 1995 përmes një serveri që u instalua në zyrat e veta 

në Tiranë.
15

 Ky shërbim ofrohej falas, kryesisht për organizatat e shoqërisë civile dhe 

për institucionet shtetërore. Të njëjtën gjë bëri dy vjet më vonë, në vitin 1997 edhe 

fondacioni Soros, duke e ofruar shërbimin e internetit jo vetëm për organizatat e 

shoqërisë civile por edhe për punonjësit e medias.  

Ndërkohë në vitin 1998, themelohet ISP-ja e parë private e quajtur ICC (Intellectual 

Communicatons  Centre).
16

 Fill pas saj hynë në treg edhe tre ISP të tjera, përkatësisht 

ADA-Net, AbissNet dhe ABCom. Duhet theksuar se dy nga katër ISP-të e para u 

themeluan nga kompani që kishin në zotërimin e tyre edhe media, siç është rasti i 

Abissnet, pronari i së cilës ishte gjithashtu edhe pronar i gazetës Shekulli, apo rasti i 

ADA-Net  që kishte në pronësinë e vet grupin mediatik Klan. Kjo tregon se aktorët që 

vepronin në fushën e medias ishin ndër të parët që treguan interes për të hyrë në 

terrenin dhe në tregun e internetit. 

Në vitin 1998 u miratua në Kuvend edhe ligji “Për telekomunikacionet në Republikën 

e Shqipërisë”. Në të njëjtin vit u themelua Enti Rregullator i Telekomunikacioneve 

(ERT), që krijoi një bazë institucionale për zhvillimet në këtë fushë dhe i parapriu 
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 Fjala e përfaqësuesit shqiptar në konferencën e ITU (International Telecommunication Union) në 

Moskë në vitin 2001. Linku: http://www.itu.int/ITU-D/__e-

strategy/internet/Seminars/Moscow/Docs/Albania%20TRA%20note.pdf , Aksesuar më datë 

06.06.2014 
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 Compendium, Cultural policies and trends in Europe, Albania, Linku: 

http://www.culturalpolicies.net/web/albania.php?aid=423 , Aksesuar më datë 12.04.2014  
16

 Fjala e përfaqësuesit shqiptar në konferencën e ITU (International Telecommunication Union) në 

Moskë në vitin 2001. Linku: http://www.itu.int/ITU-D/__e-

strategy/internet/Seminars/Moscow/Docs/Albania%20TRA%20note.pdf , Aksesuar më datë 

06.06.2014 
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privatizimeve strategjike si dhe dhënies së licencave të reja për internetin, telefoninë 

fikse dhe atë celulare.
17

 

Pas vitit 2000 interneti nisi të aksesohet edhe nga publiku i gjerë, falë zgjerimit të 

shërbimit të ISP-ve edhe në familjet shqiptare dhe lindjes së disa njësive private të 

shërbimit të quajtura “Internet Kafe”. Ritmet e përhapjes së internetit ishin gjithsesi 

shumë të ngadalta, edhe për shkak të çmimit të lartë që aplikohej. Kështu, në fillim të 

viteve 2000, ALBtelecom ofronte shërbimin e internetit me një pagesë paraprake për 

instalimin që shkonte në 500 dollarë (pa TVSH) ndërsa fatura mujore ishte 400 

dollarë (pa TVSH) për shpejtësi interneti 64 kbps dhe 6000 dollarë në muaj (pa 

TVSH) për shpejtësi interneti 2 Mbps.
18

  

Rritja e vërtetë dhe masivizimi i internetit në Shqipëri zë fill sidomos pas privatizimit 

të AlbTelekom në vitin 2007, privatizim që solli një liberalizim  të tregut dhe ulje të 

çmimeve të shërbimit të internetit. Deri në fund të vitit 2012, kompania kishte 

investuar rreth 150 milionë Euro dhe vazhdon të investojë për zëvendësimin, apo 

zgjerimin e rrjetit, për shtimin e kapaciteteve në të gjithë territorin e vendit, për 

përgatitjen e infrastrukturës,  për shërbimet më të fundit të teknologjisë, si dhe për 

përmirësimin e infrastrukturës së shërbimit etj.  

Harta e infrastrukturës së lidhjes broadband në Shqipëri 

                                                           
17

 Tartari, Alban,  Interneti në Shqipëri dhe përdorimi nga media –histori dhe aktualitet, Studime 

Albanologjike, Botimi  5  “Historia e medias dhe mediatizimi i historisë”, Tiranë 2012  
18

 Po aty. 
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  Burimi: AKEP, 2012 

 

Rrjeti  Backbone i  Fibrës Optike të ALBtelecom-it ka shtrirje dhe mbulim territorial 

në të gjitha qytetet  e Shqipërisë. Të gjitha  pajisjet  e  transmetimit të ALBtelecom 

janë të lidhura me fibër optike në rrjetin unazor Ring Topology, për të garantuar dhe  

mundësuar  transmetim të dhënash  për shërbime të telefonisë, Internetit , Data IPTV, 

xDSL etj. Rrjeti Unazor  shërben për të lidhur  një pajisje aktive transmetimi me dy 

drejtime të ndryshme fibrash optike fizike (FO). Nëse ka një dëmtim fizik në një 

drejtim  FO-je, atëherë informacioni që është duke u transmetuar ndyshon rrugën në 

drejtimin e dytë rezervë për të arritur në destinacion.   
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Tashmë rrjeti i fibrave optike të ALBtelecom arrin në mbi 3000 km në të gjithë 

territorin e vendit, nga i cili 600 km është rrjet ndërkombëtar që lidhet me vendet 

fqinje. Në vitin 2007, kur u privatizua kompania, kishte vetëm 500 km fibra optike.
19

 

Përmirësimi i teknologjisë së internetit në Shqipëri ka ecur paralelisht me treguesit e 

tjerë që kanë të bëjnë me përhapjen e teknologjisë së informacionit dhe të 

komunikimit në publikun e gjerë. Çdo vit ITU (International Telecommunication 

Union), publikon renditjen e vendeve sipas koeficientit IDI (ICT Development Index), 

një koeficient që përllogarit shumë tregues, si psh. numri i kompjuterave, numri i 

telefonave celularë, përhapja e internetit, etj. Siç shihet edhe në tabelën e mëposhtme, 

në fund të vitit 2012 Shqipëria renditej në vendin e 80-të mes  157 vendeve të botës 

me një koeficient të IDI prej 4.11, ndërkohë që mesatarja botërore ishte 4.35, kurse 

ajo e Evropës ishte 6.8.
20

  

Renditja e Shqipërisë sipas koeficientit IDI për vitet 2011 dhe 2012 

 

Burimi: ITU, Measuring Information Society, 2013 

Mes vendeve të Evropës, Shqipëria renditej e fundit për këtë koeficient, siç shihet 

edhe në grafikën e mëposhtme: 

Renditja në Europë dhe krahasimi grafik me mesataren globale 

 

Burimi: ITU, Measuring Information Society, 2013 
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 http://www.albtelecom.al/al/treguesit/87-rreth-albtelecom/historiku/134-historiku 
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 International Telecommunication Union, Measuring Information Society, 2013 
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Në mënyrë më të detajuar, treguesit konkretë të koeficientit IDI për Shqipërinë 

paraqiten në grafikun që vijon: 

Treguesit konkretë të koeficientit IDI për Shqipërinë, 2011 - 2012 

 

Burimi: ITU, Measuring Information Society, 2013 

 

Pavarësisht diferencës në raport me vendet e zhvilluara, ajo që bie në sy në rastin 

shqiptar është ritmi i lartë i rritjes së numrit të përdoruesve të internetit pas vitit 2007, 

siç shihet edhe në tabelën e mëposhtme, një ritëm ky i cili është cilësuar nga ITU si 

ritmi më i lartë i rritjes në Europë. 

 Grafika e rritjes së numrit të përdoruesve të internetit në Shqipëri 

 

Burimi: ITU, Measuring Information Society, 2013 
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Sipas të dhënave të ITU (Internation Telecommunication Union) të cituara nga 

internetworldstats.com, në 30 qershor të vitit 2014 aksesi në internet në vend arrinte 

në 60.10 % të popullsisë.
21

  Kjo shifër e vendos Shqipërinë në një nivel më të lartë se 

disa vende të rajonit, madje edhe se fqinjët e saj anëtarë të BE si Italia, Greqia apo 

Bullgaria. Në tabelën e mëposhtme janë të dhënat e aksesit për vendet e rajonit. 

 

Përqindja e popullsisë me akses në internet për Shqipërinë dhe vendet fqinje të saj 

Nr Vendi Përqindja e popullsisë që ka akses 

në internet 

1. Bosnja dhe Hercegovina 67.90 % 

2. Kroacia 66.75 % 

3. Shqipëria 60.10 % 

4. Greqia 59.87 % 

5. Italia 58.46 % 

6. Mali i Zi 56.80 % 

7. Bullgari  53.60 % 

8. Serbia 51.50 % 

Burimet: ITU, Internet World Stats dhe Banka Botërore. Në footnotes gjeni linqet respektive 

 

Këto të dhëna konfirmohen edhe nga një burim tjetër, siç është Banka Botërore.
22

 

Sipas këtyre burimeve numri i përdoruesve të internetit në këtë periudhë në Shqipëri 

arrinte në  1 815 145 nga 3 020 209 banorë që kishte vendi në total. Mesatarja globale 

botërore e aksesit në internet në këtë periudhë llogaritej në 42.3 % të popullsisë së 

botës, kurse mesatarja e Europës arrinte në 70.5 %. Kjo do të thotë se vendit i duhet 

akoma punë për të arritur këtë mesatare apo për të synuar nivelet më të larta europiane 

të aksesit që shënohen në vendet skandinave, në Gjermani dhe në disa vende të tjera të 

zhvilluara të Europës. 

Një ndikim të konsiderueshëm në përhapjen dhe rritjen e shkallës së penetrimit të 

internetit broadband kanë patur edhe kompanitë e telefonisë celulare si Vodafone, 

AMC dhe Eagle, të cilat pas vitit 2010 ofruan teknologjinë 3G për mbi 90 përqind të 

abonentëve të vet. Sipas një raporti të AKEP (Autoriteti i Komunikimeve Elektronike 

dhe Postare), numri i përdoruesve të internetit broadband 3G në vitin 2013 arriti në 1 

231 259 nga 283 249 që ishte në vitin 2011. Ndërkohë numri i pajtimtarëve në 

broadband fix arriti në 182 556.
23

 

Në rritjen e shkallës së penetrimit të internetit dhe zgjerimin e përdorimit të tij në 

institucionet shtetërore dhe arsimore  kanë patur rolin e tyre edhe disa inisiativa dhe 

programe të qeverisë shqiptare në dekadën e fundit. Në zbatim të Strategjisë 
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 http://www.internetworldstats.com/stats4.htm, aksesuar më datë 06.02.2015 
22

 http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2, aksesuar më datë 06.02.2015 
23

 ERT (Enti Rregullator i Telekomunikacioneve), Raporti vjetor 2013,  

Linku: http://www.akep.al/images/stories/AKEP/publikime/raporte/RAPORTI-VJETOR-2013.pdf  
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Kombëtare të Teknologjive të Informacionit dhe Komunikimit të hartuar në vitin 

2003 dhe të Strategjisë Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit 2008-2013, janë 

ndërmarrë programe dhe projekte si Gov-net1, Gov-net2, E-government, E-schools, 

etj, që kanë sjellë një lloj përmirësimi të infrastrukturës së teknologjisë së 

komunikimit dhe informacionit në administratën shtetërore dhe në shkollat publike në 

të gjithë vendin. Në kuadër të projektit Gov-net, i realizuar me mbështetjen e UNDP 

dhe Komisionit Europian, ministritë, departamentet e qeverisë shqiptare si edhe disa 

organizata të shërbimit publik (gjithsej 26 institucione) u lidhën përmes një rrjeti me 

fibër optike të shpejtësisë së lartë. Gjithashtu çdo institucion ka krijuar websajtin e vet 

dhe një numër shërbimesh tashmë kryhen online.  

Programi E-government ka sjellë një modernizim të shërbimeve publike përmes 

krijimit të sistemeve online për një numër shërbimesh si: regjistrimi i bizneseve, 

dhënia e licencave dhe deklarimi i taksave apo kompjuterizimi i regjistrit themeltar të 

popullsisë dhe të sistemit të adresave që çuan në pajisjen e qytetarëve me kartat 

elektronike të indentitetit dhe me pasaportat biometrike.  

Projekti E-schools i ndërmarrë në bashkëpunim me PNUD dhe MES synon pajisjen e 

shkollave me kabinete informatike dhe akses në internet. Në janar 2009 nga Ministria 

e Arsimit u blenë 2000 laptopë për laboratorët kompjuterikë të shkollave dhe  synohej 

të arrihej në raportin 1 kompjuter për 25 nxënës, nga 1 në 45 që ishte në vitin 2009. 

Njohuritë mbi teknologjinë e informacionit dhe të komunikimit(TIK) po përfshihen në 

programet mësimore qysh në shkollën fillore si dhe po përmirësohen programet për 

shkollat e mesme, në përputhje me standardet e Bashkimit Evropian. 

Shqipëria aderon në Axhendën për Zhvillimin e Shoqërisë së Informacionit të 

nënshkruar në tetor 2002, në Memorandumin për bSEE (broadband South Eastern 

Europe), në Planin e veprimit dhe Deklaratën e Samitit Botëror të Shoqërisë së 

Informacionit WSIS 2003, në eEuropa Action Plan dhe e-SEE plus, e nënshkruar në 

tetor 2007 dhe në iniciativën i2010 të BE. 

2.2.Parametra të shërbimit të internetit në Shqipëri 

Suksesi i websajteve të gazetarisë online varet në një masë jo të vogël edhe nga 

parametrat teknikë të internetit që ofrohet në kompjuterin apo pajisjen mobile të 

përdoruesit. Një nga parametrat teknikë më të rëndësishëm në këtë kuadër është 

pikërisht shpejtësia e internetit, e cila nga specialistët e teknologjisë së webit ndahet 

në dy plane: a. shpejtësia e internetit në shkarkimin e informacionit (download) dhe b. 

shpejtësia e internetit në ngarkimin e informacionit (upload). Faktorët që ndikojnë në 

rritjen apo zvogëlimin e kësaj shpejtësie janë të ndryshëm: shërbimi i ngadaltë i 

internetit i ofruar nga ISP, aftësitë e kufizuara të sistemit, aplikimi i teknologjive të 

vjetëruara, ngarkesa e tepruar e vetë websajteve, etj. Gjithsesi rolin më të rëndësishëm 

në këtë kuadër e luan niveli i shpejtësisë i ofruar nga kompanitë e shërbimit të 

internetit. Si paraqitej ky nivel në Shqipëri në momentin aktual kur ky punim diplome 

ishte duke u shkruar (konkretisht në 25 tetor 2014)? 
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Për të krijuar një panoramë rreth parametrave të shpejtësisë së internetit që ofrohet në 

Shqipëri, po thërrasim në ndihmë një platformë të njohur statistikore në web, dhe 

pikërisht Ookla Netindex, e njohur shkurt me emrin Netindex. Sipas portalit dinjitoz 

pcworld.al, NetIndex ofron të dhëna për shpejtësinë në shkarkim (download) dhe në 

ngarkim (upload) në rang lokal, kombëtar dhe botëror. Të dhënat merren nga testimet 

që bëhen çdo ditë në webfaqen Speedtest.net. Këto të dhëna përcaktojnë shpejtësinë e 

internetit në shkarkim dhe ngarkim në rang global, më pas të dhënat e shpejtësive 

mesatare të shtetit dhe qytetit përkatës si dhe shpejtësitë e operatorëve që ofrojnë ato 

shërbime. Indeksi i cilësisë përcakton cilësinë e internetit në botë, cilësinë e internetit 

në shtetin dhe qytetet përkatëse si dhe më e dobishmja cilësinë e internetit nga ISP-të. 

Indeksi i kostos përcakton koston mesatare të internetit në mbarë botën, në shtetet dhe 

qytetet përkatëse dhe së fundi koston e shërbimit të kompanive. Indeksi i premtimit 

krahason të dhënat e marra nga ISP-të me qëllim që të përcaktojë nëse ka pasur rritje 

të cilësisë dhe shpejtësisë së shërbimit dhe përqindja tregon se çfarë premtojnë ISP-të 

ose interneti në të ardhmen në një shtet të caktuar.
24

 

Siç e shihni edhe në të dhënat e mëposhtme, në Netindex  bëhen çdo ditë mbi 5 milion 

testime apo matje të shpejtësisë së internetit në rang global. Gjatë vitit të kaluar kjo 

platformë u përdor nga rreth 350 milion përdorues për të bërë matjet e tyre të 

realizuara në 3045 servera në mbarë botën.  

 

Print-screen i netindex.com, datë 25.10.2014 

Opsioni Global Broadband tregon të dhënat e internetit broadband në çdo shtëpi me 

ADSL, Cable, FTTx, Wireless, Wimax, ndërsa Global Mobile tregon të dhënat e 

testimeve që janë bërë përmes pajisjeve mobile duke përdorur aplikacionet e Ookla 

për Android, iOS dhe Windows Phone. Në krye të faqes është opsioni “Go to my 

Location” i cili ju drejton për tek vendi (qyteti) ku ju jetoni në bazë të vendndodhjes 

së IP-së. Nëse klikoni mbi opsionin “Download” do t‟ju shfaqen të dhënat e 

shpejtësisë së shkarkimit për 20 shtetet e para. E njëjta gjë ndodh edhe me katër 

opsionet e tjera të cilat u shpjeguan pak më lart.
25

  

                                                           
24

 http://www.pcworld.al/veshtrim-mbi-shpejtesine-e-internetit-ne-shqiperi/, aksesuar në datë 

25.10.2014 
25

 http://www.pcworld.al/veshtrim-mbi-shpejtesine-e-internetit-ne-shqiperi/, aksesuar në datë 

25.10.2014 
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Cilat ishin të dhënat për internetin në Shqipëri në datën 25 tetor 2014? Duke afruar 

mausin tek harta e Shqipërisë, shfaqet e dhëna e parë që tregon shpejtësinë maksimale 

të shkarkimit (download) për të gjithë vendin, e cila ishte rreth 8 Mbps. 

 

Print-screen i netindex.com, datë 25.10.2014 

Në rang global, shpejtësia e shkarkimit (download)  për internetin broadband në datën 

25 tetor 2014 ishte 21.2 Mbps kurse shpejtësia e ngarkimit (upload) ishte 9.7 Mbps. 

Ndërsa shpejtësia e shkarkimit (download) për internetin në pajisjet celulare në këtë 

datë ishte 10.4 Mbps kurse shpejtësia e ngarkimit (upload) ishte 4.2. Po të bëjmë 

krahasimin me këto vlera globale, atëhere shohim qartë se sa larg mesatares globale 

është Shqipëria. Siç e shihni në print-screen-in më poshtë, për Shqipërinë shpejtësia e 

shkarkimit (download)  për internetin broadband në këtë datë ishte 8.0 Mbps kurse 

shpejtësia e ngarkimit (upload) ishte 4.7 Mbps. Ndërsa shpejtësia e shkarkimit 

(download) për internetin në pajisjet celulare në këtë datë ishte 4.7 Mbps kurse 

shpejtësia e ngarkimit (upload) ishte 1.5. 

 

Print-screen i netindex.com, datë 25.10.2014 
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Netindex sjell të dhëna krahasuese edhe për qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Në 

print-screen-in më poshtë kemi një paraqitje të të dhënave të shpejtësisë së shkarkimit 

për katër qytete kryesore në Shqipëri: Tirana, Vlora, Shkodra dhe Durrësi. Siç shihet 

në Tiranë ofrohet shpejtësia më e madhe, duke zbritur gradualisht në qytetet e tjera.  

 

Print-screen i netindex.com, datë 25.10.2014 

Pavarësisht nga këto vlera relativisht të ulëta krahasuar me vlerat maksimale globale, 

duhet thënë se megjithatë, shpejtësia vjen në rritje nga muaji në muaj. Portali 

pcworld.al ka publikuar matjet e Netindex për Shqipërinë në datën 8 prill 2014, dhe 

duke bërë krahasimin e vlerave të matjes së shpejtësië në këtë datë me vlerat e datës 

25 tetor 2014, duket qartë se ka një rritje edhe brenda 6 muajve. Në tabelën më 

poshtë, paraqiten të dhënat për të dyja këto data si dhe rritja që rezulton: 

Nr Shërbimi 08.04.2014 25.10.2014 Rritja 

1 Broadband Download 6.7 8 19.4  % 

2 Broadband Upload 4.4 4.7 6.8 % 

3 Mobile Download 3.5 4.7 34 % 

4 Mobile Upload 1.2 1.5 25 % 

 

Siç del edhe nga kjo tabelë, rritjen më të madhe e ka patur shpejtësia e internetit të 

ofruar përmes telefonisë celulare dhe pajisjeve mobile, e cila për 6 muaj është rritur 

përkatësisht me 34 %  (Mobile Download) dhe 25 % (Mobile Upload) duke reflektuar edhe 

trendin e përgjithshëm të shtimit gjithnjë e më të madh të numrit të përdoruesve që e 

aksesojnë internetin përmes pajisjeve mobile. 

Përsa i takon ofruesve të shërbimit të internetit, 

vijnë këto të dhëna për katër kompanitë më të 

përhapura në Tiranë, për datën 25 tetor 2014. Siç 

shihet, Albtelecom ofron shpejtësinë më të madhe të 

shkarkimit me 9.79 Mbps, duke u ndjekur nga 

Abissnet me 8.88 Mbps, Abcom me 5.78 Mbps dhe Primo me 4.48 Mbps. 
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Në rang vendi, paraqitet kjo renditje për ISP-të kryesore (shih print-screen-in më 

poshtë): 

 

Print-screen i netindex.com, datë 25.10.2014 

2.3.Legjislacioni për median dhe komunikimin elektronik 

Pas rënies së sistemit komunist në fillim të viteve `90-të, në Shqipëri u ndërmorën 

hapa të rëndësishëm për ndërtimin e demokracisë dhe të shtetit ligjor. Anëtarësimi i 

vendit në organizata ndërkombëtare dhe europiane të njohura si OSBE (1991) dhe 

Këshilli i Europës (1995) u shoqërua edhe me adoptimin e disa konventave dhe 

dokumentave të rëndësishme të cilat kontribuan për krijimin e një baze ligjore të 

munguar lidhur me të drejtat e njeriut. Një prej këtyre dokumentave është Konventa 

Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore, e ratifikuar me 

ligjin nr.8137, datë 31.07.1996. Në këtë Konventë, në kapitullin për lirinë e shprehjes, 

sanksionohet: 

1. Çdokush ka të drejtën e lirisë së shprehjes. Kjo e drejtë përfshin lirinë e 

mendimit dhe lirinë për të marrë ose për  të dhënë informacione dhe ide pa  

ndërhyrjen e autoriteteve publike dhe pa  marrë parasysh kufijtë. Ky nen nuk 

i  ndalon Shtetet që të kërkojnë liçencimin  e ndërmarrjeve të transmetimit 

audio,  kinematografik ose televiziv.  

2. Ushtrimi i këtyre lirive që përmban  detyrime dhe përgjegjësi, mund t‟u  

nënshtrohet atyre formaliteteve,  kushteve, kufizimeve ose sanksioneve të  

parashikuara me ligj dhe që janë të  nevojshme në një shoqëri demokratike, 

në interes të sigurisë kombëtare,  integritetit territorial ose sigurisë  publike, 

për mbrojtjen e rendit dhe  parandalimin e krimit, për mbrojtjen e  shëndetit 

ose të moralit, për mbrojtjen e  dinjitetit ose të të drejtave të të tjerëve,  për të 
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ndaluar përhapjen e të dhënave  konfidenciale ose për të garantuar  

autoritetin dhe paanshmërinë e pushtetit  gjyqësor. 
26

 

Në këtë mënyrë për herë të parë pas rënies së diktaturës komuniste, në aktet ligjore 

shqiptare artikulohet si një e drejtë e rëndësishme e njeriut “e drejta e lirisë së 

shprehjes”, e cila është një dimension i rëndësishëm i të drejtave të njeriut, në të cilën 

bazohet gjithashtu edhe veprimtaria e mediave në vendet demokratike. 

Krijimi dhe miratimi nga ana e parlamentit shqiptar i të parës Kushtetutë të bazuar në 

standartet e vendeve demokratike, e zgjeroi edhe më tej bazën ligjore për lirinë e 

shprehjes si dhe lirinë e shtypit dhe të mediave. Varianti i plotësuar i Kushtetutës i 

miratuar në vitin 1998, në nenin 21 (Kreu II, Liritë dhe të drejtat vetjake) sanksionon:  

 (1) Liria e shprehjes është e garantuar. 

(2) Liria e shtypit, e radios dhe e televizionit është e garantuar. 

(3) Ndalohet censura paraprake e mjeteve të komunikimit. 

(4) Ligji mund të kërkojë dhënien e autorizimit për funksionimin e 

stacioneve të radios ose të televizionit. 
27

 

Gjithashtu në nenin 23 të Kushtetutës sanksionohet e drejta e informimit dhe e drejta e 

aksesit në dokumentat zyrtare: 

 (1) E drejta e informimit është e garantuar. 

(2) Kushdo ka të drejtën, në përputhje me ligjin, të marrë informacion mbi 

veprimtarinë e organeve shtetërore, si dhe të personave që ushtrojnë 

funksione shtetërore. 

(3) Kujtdo i jepet mundësia të ndjekë mbledhjet e organeve të zgjedhura 

kolektive.   

Kushtetuta e Shqipërisë në nenin 35 të saj,  krijon një bazë ligjore të rëndësishme 

ligjore edhe në lidhje me të dhënat personale dhe informacionin personal, i cili në 

kushtet e internetit dhe të medias online është bërë edhe më sensitiv dhe më i 

debatuar. Ja çfarë përcaktohet në Kushtetutë: 

Neni 35 

1. Askush nuk mund të detyrohet, përveçse kur e kërkon ligji, të bëjë publike 

të dhëna që lidhen me personin e tij. 

2. Mbledhja, përdorimi dhe bërja publike e të dhënave rreth personit bëhet 

me pëlqimin e tij, me përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. 
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 Konventa Europiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe të lirive themelore, e ratifikuar me 

ligjin nr.8137, datë 31.07.1996 të Kuvendit të Shqipërisë 
27

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 1998. 
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3. Kushdo ka të drejtë të njihet me të dhënat e mbledhura rreth tij, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara me ligj. 

4. Kushdo ka të drejtë të kërkojë ndreqjen ose fshirjen e të dhënave të 

pavërteta ose të paplota ose të mbledhura në kundërshtim me ligjin.
28

 

Këto përcaktime kushtetuese u bënë bazë për miratimin e një ligji të ri të plotë  “Për 

mbrojtjen e të dhënave personale” (Nr.9887, datë 10.03.2008). Sipas këtij ligji 

mbrojtja e të dhënave personale duhet të bazohet: 

a) në përpunimin në mënyrë të ndershme, të drejtë dhe të ligjshme; 

b) në grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime 

dhe në përpunimin në përputhje me këto qëllime; 

c) të dhënat duhet të jenë të mjaftueshme, të lidhen me qëllimin e përpunimit 

dhe të mos e tejkalojnë këtë qëllim; 

ç) në saktësinë nga ana faktike dhe, kur është e nevojshme, përditësimin e 

kryerjen e çdo veprimi për të siguruar që të dhënat e pasakta e të parregullta 

të fshihen apo të ndryshohen; 

d) në mbajtjen në atë formë, që të lejojë identifikimin e subjekteve të të 

dhënave për një kohë, por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, 

për të cilin ato janë grumbulluar ose përpunuar më tej.
29

 

Një zhvillim i rëndësishëm për ndërtimin e bazës ligjore që lidhet me median është 

miratimi nga ana e Kuvendit të Shqipërisë të Ligjit për Mediat Audio-Vizive. Në 

nenin 4 të këtij ligji  përcaktohen parimet themelore për veprimtarinë e transmetimeve 

audiovizive si më poshtë: 

1. Transmetimet audiovizive zhvillohen mbi bazën e këtyre parimeve: 

a) veprimtaria e transmetimeve audiovizive është e lirë; 

b) veprimtaria e transmetimeve audiovizive respekton paanshmërisht të 

drejtën për informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, 

dinjitetin dhe të drejtat e liritë e tjera themelore të njeriut. Kjo veprimtari 

respekton në mënyrë të veçantë të drejtat, interesat dhe kërkesat morale e 

ligjore për mbrojtjen e të miturve; 

c) veprimtaria e transmetimeve audiovizive nuk lejohet të cenojë rendin 

kushtetues, sovranitetin dhe integritetin kombëtar; 

ç) veprimtaria e transmetimeve audiovizive siguron informim objektiv dhe të 

paanshëm të publikut, duke paraqitur në mënyrë të saktë faktet dhe ngjarjet, 

si dhe duke respektuar formimin e lirë të opinionit; 
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 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 1998. 
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 Ligji nr .9887, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”,  datë 10.03.2008 
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d) veprimtaria e transmetimeve audiovizive garanton të drejtën e çdo shtetasi 

për të marrë shërbime të transmetimeve audio dhe/ose audiovizive, të ofruara 

për publikun nga operatorët e shërbimeve audiovizive, që e ushtrojnë 

veprimtarinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë. 
30

 

Ky ligj kërkon nga operatorët e mediave audio-vizive që gjatë zhvillimit të 

veprimtarisë së tyre, të udhëhiqen nga parimi i garantimit të lirisë së shprehjes dhe të 

drejtës së informimit. Me këtë ligj, garantohet ruajtja e burimeve të informacionit, 

duke iu dhënë të drejtën mediave dhe gazetarëve që të mos i deklarojnë këto burime. 

Nga ana tjetër ky ligj i detyron operatorët e mediave audio-vizive që të respektojnë 

dhe garantojnë të drejtën e ruajtjes së jetës private, të mos lejojnë transmetime që 

nxisin intolerancën ndërmjet shtetasve apo që nxisin ose justifikojnë dhunën dhe të 

respektojnë fqinjësinë e mirë midis popujve. Mes të tjerash ligji sanksionon edhe 

garantimin e të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, si dhe kërkon 

edhe respektimin e standardit letrar të gjuhës shqipe. 
31

 

Në një vlerësim të përgjithshëm, sipas “Barometrit Ballkanik të Medias - Shqipëria 

2013”, legjislacioni shqiptar e garanton lirinë e shprehjes, përfshi lirinë e medias, në 

mënyrë të kënaqshme. Megjithatë, në praktikë, zbatimi i legjislacionit ka nevojë të 

përmirësohet, si lidhur me respektimin e përgjithshëm të këtyre ligjeve nga 

institucionet shtetërore dhe publike, ashtu edhe në ndjekjen e  këtyre parimeve të lirisë 

së shprehjes nga praktika gjyqësore.
32

 Tabela e mëposhtme paraqet rezultatet që 

lidhen me përmbushjen e treguesve të lirisë së medias dhe të lirisë së shprehjes: 

 

Burimi: Barometri Ballkanik i Medias – Shqipëria 2013 

Sipas Barometrit, gazetarët dhe qytetarët e ushtrojnë të drejtën e tyre për lirinë e 

shprehjes, por  jo pa kufizime. Numri i madh i organizatave të medias dhe fakti që 

media që  duket të jetë më pranë opozitës ekziston dhe është relativisht e fortë është  

tregues i pranisë së lirisë së medias. Gjithashtu, incidentet që përfshijnë sulme  fizike 
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  Ligji nr. 97/2013, Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë 
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 Ligji nr. 97/2013, Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë 
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 Barometri Ballkanik i Medias - Shqipëria 2013. Gjendet në linkun: 

http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/FES%20-
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kundër gazetarëve nga persona shtetërorë apo privatë janë ngjarje të izoluara më 

shumë se sa një prirje e dallueshme. 

Barometri vëren se formalisht censura ndalohet me ligj dhe nuk praktikohet. 

Megjithatë, ekziston  një trysni e përhershme nga elitat në pushtet si mbi median 

private ashtu  edhe atë publike. Ky presion ka çuar gjithashtu në autocensurë të 

përhapur  gjerësisht mes gazetarëve dhe organeve të medias. “Secili organ mediatik 

ka  një linjë të caktuar editoriale, më pranë një krahu të caktuar politik. Kjo linjë  

përcakton edhe kufirin e padukshëm për gazetarët lidhur me atë që mund të  thonë apo 

të mos thonë”,  shpreht një prej panelistëve të Barometrit. 

Ndërkohë, sipas Barometrit, kërcënimet e fshehura ndaj gazetarëve nga autoritetet 

publike apo personat privatë ekzistojnë dhe janë një problem i mirëfilltë i lirisë së 

shprehjes. Situata është edhe më e vështirë në qytete të vogla e qyteza ku komunitetet 

janë të vogla, presioni është më i madh, dhe gazetarët kanë më pak mundësi për të 

mbrojtur veten. 

Paneli i Barometrit Ballkanik të Medias vëren efektin pozitiv të medias dhe rrjeteve 

sociale mbi lirinë e  shprehjes  kohët e fundit duke konstatuar se shumë gazetarë dhe 

qytetarë i shprehin pikëpamjet e tyre pa hezitim në këto rrjete, ndryshe nga media 

tradicionale, ku gjejnë zbatim disa rregulla e kufizime të pashkruara. 

Lidhur me mediat online, relatorët e Barometrik vënë në dukje se në Shqipëri faqet e 

internetit dhe blogjet nuk kanë detyrim të regjistrohen pranë autoriteteve shtetërore 

apo të marrin leje prej tyre. Gjithashtu, nuk ka pasur përpjekje nga shteti për të 

bllokuar apo filtruar  përmbajtje në internet, përveç ligjeve që kufizojnë përmbajtjen 

në emër të një  interesi legjitim. Në këtë pikë, si e shihni edhe në tabelën e 

mëposhtme, panelistët e Barometrit japin vlerësimin maksimal për Shqipërinë: 

 

Burimi: Barometri Ballkanik i Medias – Shqipëria 2013 

Përsa i takon rregullimit ligjor të internetit, Shqipëria ka ndërmarrë disa hapa të 

posaçëm në frymën e kërkesave që vijnë nga BE, kryesisht të atyre kërkesave që kanë 

të bëjnë me plotësimin e kushteve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin 

Europian. Një nga këto hapa është edhe miratimi i Ligjit nr.9918, datë 19.05.2008 
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“Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, ligj i cili bazohet në 

kuadrin rregullator të adoptuar nga BE qysh në vitin 2003. Ky ligj sanksionoi  krijmin 

e një enti rregullator në fushën e komunikimeve elektronike i cili u quajt “Autoriteti i 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare” (AKEP). Ky institucion ka detyrimin ligjor 

që të respektojë parimin e paanshmërisë teknologjike në fushën e komunikimeve 

elektronike për të parandaluar deformimet e konkurrencës dhe për të arritur objektivat 

e këtij ligji. Mes të tjerash AKEP ka përgjegjësinë: 

a) për t‟u krijuar mundësinë çdo kategorie përdoruesish të shërbimeve të 

komunikimeve elektronike, përfshirë edhe përdoruesit me nevoja të veçanta, 

që kundrejt tarifave në çdo rast jo më të larta se tarifat mesatare të vendeve të 

BE-së, mbi bazën e përzgjedhjes të përfitojnë maksimalisht shërbime 

alternative, cilësore dhe në përputhje me standardet e miratuara nga AKEP-i; 

b) për të mbrojtur interesat e përdoruesve të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike, për të mbrojtur të dhënat personale dhe privatësinë e 

përdoruesve; 

c) për të mbrojtur interesat e sigurisë publike; 

ç) për të siguruar konkurrencën e lirë dhe efektive në sektorin e 

komunikimeve elektronike; 

d) për të siguruar integritetin dhe sigurinë e rrjeteve të komunikimeve 

elektronike publike; 

dh) për të nxitur investimet efiçente në infrastrukturën e komunikimeve 

elektronike dhe zhvillimet e reja teknologjike për një cilësi të lartë të 

produkteve të tyre; 

e) për të nxitur përdorimin e frytshëm të frekuencave dhe serive numerike si 

burime të fundme;  

ë) për të siguruar mosdiskriminimin dhe barazinë në trajtimin e ofruesve të 

rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. 
33

  

AKEP miraton të gjitha licensat apo lejet që kanë të bëjnë me shërbimet e internetit 

dhe kontrollon zbatimin e rregullave dhe të ligjit nga ana e operatorëve në këtë fushë.  

Një problem që ka patur një lloj ndikimi në regjistrimin dhe aksesimin e websajteve 

shqiptare të lajmeve, ka qënë edhe regjistrimi i tyre me domain-in vendor .al. Për 

shumë vjet me radhë, ky domain ka qënë marrë dhe administruar nga një qytetar 

italian, duke shfrytëzuar paaftësinë dhe mefshtësinë e institucioneve shqiptare.  

Në një konferencë të ITU (International Telecommunication Union)  të zhvilluar në 

Moskë në vitin 2001, përfaqësuesi zyrtar shqiptar raporton se janë krijuar vështirësi 

në përdorimin e internetit në Shqipëri edhe për shkak të mënyrës së regjistrimit të 
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domain-it .al. Sipas tij, administrimi i këtij domain-i ishte ekskluzivitet i një qytetari 

italian nga Pisa i Italisë dhe kjo ishte arsyeja që në vitin 2001, ekzistonin vetëm 19 

websajte në të gjithë hapësirën virtuale të internetit që mbanin këtë domain. Madje 6 

prej tyre, prapashtesën .al e kishin mbrapa prapashtesave të njohura, duke aplikuar 

domain-e të shartuara si p.sh.: “com.al”;“edu.al”;“gov.al”;“org.al”;“net.al”;“mil.al”. 
34

 

Pas disa betejave ligjore, u arrit më në fund që administrimi i domain-it .al të bëhej 

nga institucionet shqiptare, dhe konkretisht nga AKEP. 

Por edhe AKEP, duke mos njohur rëndësinë dhe duke mos patur vizionin e duhur, në 

vitet e para e administroi me probleme këtë domain duke krijuar vështirësi për 

operatorët e mediave online. Kështu, AKEP nuk pranonte regjistrimin e personave 

fizikë nën domain-in .al por vetëm të personave juridikë që zotëronin një numër fiskal 

pranë organeve të tatimeve (NIPT). Gjithashtu, AKEP për disa vjet e mbajti të drejtë 

ekskluzive të vetën regjistrimin në këtë domain, pa iu dhënë mundësi ISP-ve apo 

operatorëve privatë që ta bënin këtë. Kjo konstatohet edhe nga Barometri Ballkanik i 

Medias 2013, ku theksohet se “rregullatori i komunikimeve  elektronike dhe postare, 

Autoriteti për Komunikimet Elektronike dhe Postare  (AKEP) aktualisht është i vetmi 

që mund të autorizojë domain-et me mbaresën  .al, në vend që të lejohet çdo ofrues 

shërbimi interneti (ISP) që të lëshojë  të tilla domain-e.” 

Vetëm në vitin 2010, kjo situatë nis të ndryshojë kur  me një vendim të vetin, AKEP  

reduktoi gati katër herë tarifën e regjistrimit të një domain-i me .al si dhe zgjeroi 

kategoritë e subjekteve që përfitonin prej kësaj lehtësie. Në këtë vendim ndër të tjera 

vihet në dukje “përfshirja e kategorisë “persona fizikë” (individë) me banim në 

Republikën e Shqipërisë dhe “persona fizikë” me nështetësi ose kombësi shqiptare me 

banim jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në kategoritë e subjekteve që kanë 

të drejtën për të regjistruar një emër domain-i në zonën “.al” dhe nën domain-et 

“.com.al”, “.org.al”, “.net.al”; si dhe ulja e pagesës së regjistrimit vjetor të emrave të 

domain-eve në zonën “.al” dhe nën domain-et “.com.al”, “.org.al”, “.net.al”, nga 75 $ 

për çdo dy vjet, në 2000 lekë për çdo dy vjet”. Vendimi thekson se kjo ulje e nivelit të 

pagesës vjetore të regjistrimit të domain-eve dhe nën-domain-eve në zonën “.al” çon 

në renditjen e Shqipërisë në listën e vendeve me pagesa vjetore për regjistrimin e 

domain-eve dhe nën domain-eve nën mesataren europiane, e cila aktualisht është në 

nivelin rreth 20 $ në vit. 
35

 

Ndërsa heqja e kufizimit të së drejtës për regjistrimin e domain-eve dhe nën domain-

eve në zonën “.al” për kategorinë e “personave natyrorë” me banim në Republikën e 

Shqipërisë dhe “personave natyrorë” me nënshtetësi ose kombësi shqiptare me banim 

jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, zgjeron ndjeshëm kategoritë e subjekteve 
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që kanë të drejtën e këtij regjistrimi duke iu përgjigjur në këtë mënyrë me masa 

konkrete interesimit të madh në rritje të shoqërisë shqiptare për këtë shërbim.
36

  

Tre vjet më vonë, me një vendim të vetin AKEP liberalizoi edhe tregun e regjistrimit 

të websajteve në domain-in .al. Siç thuhet në këtë vendim duke filluar nga data 1 Maj 

2013, të drejtën për të kryer procesin e regjistrimit të domain-eve në zonën .al e kanë 

edhe subjekte të tjera të akredituara nga AKEP-i si regjistrues, dhe konkretisht 

subjektet: www.albtelecom.al, www.host.al, www.webhost.al, www.keminet.net, 

www.albaniandomains.al. Ky ndryshim rregullator shënon liberalizimin e plotë të 

procesit të regjistrimit duke bërë të mundur regjistrimin e një domain .al në kohë reale 

dhe synon një pritshmëri të lartë në drejtim të rritjes së kërkesës për të regjistruar 

emra domain-i në zonën .al. 
37

 

Përveç ligjit për komunikimet elektronike, parlamenti shqiptar ka miratuar edhe disa 

ligje të tjera që rregullojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë veprimtarinë që 

kalon përmes internetit. Në frymën e Konventës Europiane për Krimin Kibernetik, 

përmes Ligjit nr. 10023 të datës 27.11.2008, janë bërë disa shtesa dhe ndryshime në 

Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, të cilat plotësojnë bazën ligjore për luftën 

kundër këtij lloji të krimit. Kështu, në këtë ligj konsiderohen si vepra penale të 

dënueshme: Ofrimi  ose shpërndarja në publik nëpërmjet sistemeve kompjuterike e 

materialeve që mohojnë, minimizojnë në mënyrë të ndjeshme, miratojnë ose 

justifikojnë akte që përbëjnë gjenocid ose krim kundër njerëzimit; Kanosja serioze për 

vrasje ose plagosje të rëndë, që i bëhet një personi, nëpërmjet  sistemeve 

kompjuterike, për shkak përkatësie etnike, kombësie, race apo feje;  Shpërndarja e 

materialeve raciste ose ksenofobie nëpërmjet sistemit  kompjuterik; Fyerja e 

qëllimshme publike, nëpërmjet sistemit kompjuterik, që i bëhet një personi, për shkak 

të përkatësisë etnike, kombësisë, racës apo fesë;  Futja, ndryshimi, fshirja ose heqja e 

të dhënave kompjuterike apo ndërhyrja në  funksionimin e një sistemi kompjuterik, 

me qëllim për t'i siguruar vetes apo të  tretëve, me mashtrim, një përfitim ekonomik të 

padrejtë apo për t'i shkaktuar një  të treti pakësimin e pasurisë; Falsifikimi 

kompjuterik; Hyrja e paautorizuar kompjuterike; Përgjimi i paligjshëm i të dhënave 

kompjuterike;  Ndërhyrja në të dhënat dhe sistemet kompjuterike si dhe shkatërrimi i 

pajisjeve kompjuterike. 

Ligje të tjera që operojnë në fushën e komunikimit elektronik apo të internetit janë 

edhe Ligji nr. 10278 i vitit 2010 “Për Dokumentin elektronik”, Ligji nr. 9880 i vitit 

2008 “Për Certifikimin Elektronik”, Ligji 10128 “Për Tregëtinë Elektronike” si dhe 

një numër aktesh nënligjore dhe administrative. 
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Përsa i takon bazës institucionale, përveç AKEP, në Shqipëri janë krijuar edhe disa 

institucione të tjera që kanë patur ndikim apo përgjegjësi për zhvillimin e internetit. 

Për disa vjet, deri në vitin 2013, në Shqipëri ka ekzistuar edhe një ministri e 

inovacionit teknologjik, por ndikimi i saj në zhvillimin e teknologjive të reja ka qënë 

modest, edhe falë faktit se në krye të saj u vu dikush që kishte mbaruar studimet për 

histori. Një ndër institucionet që kanë dhënë një ndihmesë të konsiderueshme për 

hartimin e strategjive afatshkurtra dhe afatgjata në fushën e teknologjisë së 

informacionit ka qënë Agjensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) e 

krijuar në vitin 2007. Duke mbledhur specialistë të aftë, kjo agjensi u bë inisiatore e 

disa prej zhvillimeve të rëndësishme në fushën e teknologjisë së informacionit. 
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Kapitulli i Tretë 

 

INTERAKTIVITETI NË GAZETARINË ONLINE 

 

Mundësia e zgjedhjes mes shumë formateve për të bërë paraqitjen e lajmit (i njohur si 

multimedialitet), aftësia e publikut për t‟u përgjigjur, për të ndërvepruar apo për të 

përshtatur përmbajtjen e lajmeve ( i njohur si interaktivitet), së bashku me kapacitetet 

e linkimit dhe të lidhjes me arkivat, me përmbajtje të tjera apo me burime të ndryshme 

nëpërmjet hiperlinqeve (i njohur si hipertekstualitet), janë konsideruar nga studjuesit 

si aspektet tipike-ideale të gazetarisë online. Kjo tezë doktorature fokusohet në 

mënyrë të veçantë në këto tre atribute të mëvetësishme të webit dhe të medias online, 

për të parë se si janë aplikuar ato në gazetarinë shqiptare online. Sa më të realizuara të 

jenë këto atribute, aq më pranë modelit ideal është gazetaria online e një vendi. Le të 

fillojmë me analizën për interaktivitetin. 

3.1. Qasje teorike për interaktivitetin 

Termi “interaktivitet” është një nga termat më të përdorur në studimet mbi mediat 

dixhitale dhe gazetarinë online pas viteve ‟90-të. Në punime të ndryshme akademike, 

ai shfaqet me një paraqitje të larmishme nga ana konceptuale. Në këtë seksion ne do 

të ekspozojmë në plan teorik disa nga shpjegimet kryesore të këtij termi si dhe disa 

nga modelet e interaktivitetit të paraqitura në studimet e fushës së komunikimit dhe të 

gazetarisë online. Më pas do të bëjmë një analizë të detajuar të aplikimit të 

interaktivitetit në gazetarinë shqiptare në web, për të qëmtuar mënyrën, mjetet dhe 

karakteristikat dalluese, si dhe problemet e ndryshme që janë shfaqur në këtë drejtim. 

Shumë autorë e konsiderojnë interaktivitetin si karakteristika më specifike e mjedisit 

online. Por megjithatë, pavarësisht nga përdorimi i gjerë i tij, shumë pak autorë kanë 

tentuar të bëjnë një përkufizim të tij. Për këtë arsye, paraqitja e qasjeve më të 

spikatura në literaturën akademike studimore mbi këtë term dhe koncept, gjykojmë se 

ka një rëndësi të veçantë për këtë punim.  

Një nga shpjegimet më të hershme për interaktivitetin është bërë nga Durlak në vitin 

1987, pra disa vjet përpara daljes në skenë të webit. Sipas tij, “Sistemet e mediave 

interaktive përfshijnë: telefonin, televizionin dy-kahësh (two-way television), sistemet 

e konferencave në audio, kompjuterat e përdorur në komunikim, postën elektronike, 

video-tekstin dhe një numër teknologjish që përdoren për shkëmbimin e informacionit 

në formën e imazheve, ilustrimeve dhe të dhënave” (Durlak, 1987). Ky përcaktim 

është kritikuar si një përkufizim i ngushtë i cili e lidh interaktivitetin me teknologji 

specifike. Një nga përkufizimet më të cituara për interaktivitetin në studimet e fushës 
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së komunikimit është ai i Rafaeli, edhe ky i bërë përpara shfaqjes së webit, në vitin 

1988. Ai e përkufizon interaktivitetin si “shprehje e masës në të cilën çdo transmetim 

(ose mesazh) i tretë (ose i mëvonshëm) në një seri të dhënë shkëmbimesh 

komunikimi, lidhet me shkallën në të cilën shkëmbime të mëparshme iu janë referuar 

transmetimeve akoma më të hershme”. (Rafaeli, 1988). Rreth një dekadë më vonë, 

Rafaeli, së bashku me Sudweeks e rishikoi këtë përkufizim disi abstrakt duke e 

zëvendësuar me përkufizimin: “masa në të cilën mesazhet në një vijimësi lidhen me 

njëra tjetrën dhe veçanërisht masa në të cilën mesazhe të mëvonshme rimarrin lidhjen 

me mesazhe më të hershme” (Rafaeli dhe Sudweeks, 1997). McMillane e quan 

përkufizimin e Rafaeli si një “variabël procesi i bazuar në lidhjen e mesazheve në 

vijimësi” (McMillane, 2002). Duke e parë interaktivitetin si “proces”, Newhagen dhe 

Rafaeli shtojnë se ai përfaqëson “masën në të cilën një komunikim reflekton pas për 

vetveten dhe ushqen dhe i përgjigjet së shkuarës”. Duhet thënë se ky përkufizim 

konceptual është adoptuar nga shumë studjues. Megjithatë, duke qenë i përqendruar 

tek “procesi”, edhe pse është i mirë për fjalorët shpjegues të termave, ky përkufizim 

është disi problematik, kur bëhet fjalë për ndërmarrjen e kërkimeve empirike. 

Megjithëse shumë vetë e kanë cituar përkufizimin e Rafaeli, shumë pak prej tyre e 

kanë vënë në përdorim konkret, pasi është e vështirë që të bëhet një matje efektive e 

interaktivitetit duke u bazuar tek ky përkufizim. 

Një autor tjetër, Jensen, e përkufizon interaktivitetin si një “matje e aftësisë potenciale 

të medias për t‟i mundësuar përdoruesit që të ushtrojë një ndikim në përmbajtjen 

dhe/ose formën e komunikimit të mediuar” (Jensen, 1998). Në studimet e kohëve të 

fundit kjo teori e lidhjes së interaktivitetit me “ndikimin mbi përmbajtjen” ka fituar 

një popullaritet jo të vogël. Duke u bazuar tek variacionet që ndjek kursi i 

komunikimit dhe tek kontrolli mbi procesin e komunikimit, McMillan propozon një 

model katër-dimensional të “cyber-interaktivitetit”. Sipas tij, për të arritur në një 

gjykim mbi shkallën e kontrollit të marrësit, duhet të merren në konsideratë katër 

aspekte: feedback-u, monologu, diskursi i përbashkët dhe përgjigjja. Siç shihet, ky 

është një përkufizim i bazuar tek perceptimi dhe është relativisht i qartë. Por duke 

qenë disi kompleks, e ndërlikon kërkimin konkret në gazetarinë online. 

Përveç këtyre përkufizimeve që e shqyrtojnë interaktivitetin si një rrjedhë procesi apo 

si një kontroll mbi informacionin dhe komunikimin, ka edhe përcaktime që merren 

me interaktivitetin në një plan më “mikro”, pra që trajtojnë mikro-aspektet e tij. 

Kështu, disa studjues mendojnë se, që të jetë sa më interaktive, audienca duke të ketë 

në dispozicion më shumë opsione që kanë domethënie dhe sjellin rrjedhoja (Meadow, 

1998), ose që kanë ndikim në eksperiencën e përdoruesit (Bender, 1996; Henderson 

dhe Femback, 1998), apo që mundësojnë eksplorim aktiv të lajmeve në vend të 

informimit pasiv (Pearce, 1997). Këto mikro-aspekte janë të dobishme për të tejkaluar 

qasjen e determinizmit teknologjik duke iu drejtuar pritshmërive sociale që rrethojnë 

një zhvillim. Por edhe ato janë të vështira për t‟u aplikuar në praktikën empirike, pasi 

koncepte të mësipërme si “domethënia dhe rrjedhojat” apo “ndikimi tek eksperienca”, 

janë të vështira për t‟u matur. 
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Përveç këtyre përkufizimeve apo qasjeve që eksplorojnë konceptin e interaktivitetit, 

një metodë e dobishme dhe e pranuar gjerësisht nga studjuesit është ajo që e 

koncepton interaktivitetin duke bërë dallimin mes interaktivitetit të mediumit (i njohur 

ndryshe edhe si ndërveprimi përdorues-sistem, ose ndërveprimi i përmbajtjes) dhe 

interaktivitetit human ( i njohur ndryshe edhe si ndërveprimi përdorues-përdorues). 

Në këtë punim i është rezervuar një vëmendje e veçantë edhe modelit të 

interaktivitetit aktiv dhe atij pasiv që është përpunuar nga studjuesit Moonki Hong, 

Steven McClung dhe  Youngrak Park në studimin e tyre të vitit 2008  Interactive and 

cultural differences in online newspapers (Diferenca interaktive dhe kulturore në 

gazetat online). Ky model është zhvilluar në kontekstin e eksplorimit të specifikave 

kulturore brenda të cilave është përdorur interaktiviteti, dhe kjo e bën atë edhe më të 

përshtatshëm dhe më të dobishëm për këtë punim. Në studimin e tyre krahasues mes 

mediave online koreanojugore dhe atyre amerikane, këta autorë zbulojnë diferenca në 

shkallën e  interaktivitetit dhe ia atribuojnë mospërputhjet mes të tjerash edhe 

diferencave kulturore mes dy vendeve. Natyrisht ky model nuk mund të aplikohet “en 

bloc” në rastin shqiptar për krahasimin me mediat perëndimore online, por gjithsesi 

ka vlerë qoftë edhe si një pikënisje kërkimore. Sipas autorëve të mësipërm, 

interaktiviteti inaktiv nënkupton praktikën kur përdoruesi vetëm klikon dhe lexon në 

cyberspace, ndërsa interaktiviteti aktiv nënkupton praktikën kur përdoruesi është 

aktivisht i angazhuar në krijimin e mesazheve dhe të përmbajtjeve në internet. Edhe 

pse bazohet vetëm në anën e sjelljes së përdoruesit, ky model është i qartë dhe me 

vlerë praktike për këtë studim. Interaktiviteti inaktiv është i ngjashëm me  

interaktivitetin e mediumit ose interaktivitetin e përmbajtjes. Ai i referohet 

komunikimit interaktiv mes përdoruesve dhe teknologjisë. Interaktiviteti aktiv nga ana 

e vet është i ngjashëm me interaktivitetin human, i cili i referohet komunikimit 

interaktiv mes dy ose më shumë personave që realizohet përmes një kanali 

komunikimi të bazuar në internet.  

Përveç kornizës së përgjithshme që eksploruam më sipër, një vend në këtë studim ka 

zënë edhe konceptimi i interaktivitetit si një konstruksion multidimensional me një 

seri atributesh interaktive që krijojnë lehtësi për lajmin online. Komponentët specifikë 

apo kategoritë e matshme të këtyre atributeve interaktive, e reduktojnë në një masë të 

madhe kompleksitetin e konceptit të interaktivitetit. Në këtë kuadër, ia vlen të ndalemi 

tek konstrukti gjashtë-dimensional i Heeter për interaktivitetin, i cili duhet thënë se 

është i qartë dhe praktik për t‟u zbatuar. Ky model i bazuar tek atributet e sheh 

interaktivitetin si një koncept multidimensional të lidhur ngushtë me teknologjitë dhe 

praktikën e komunikimit. Siç e kemi përmendur më sipër, gjashtë dimensionet e 

interaktivitetit të identifikuara në modelin e Heeter janë: 1. kompleksiteti i zgjedhjeve 

të disponueshme; 2. përpjekjet që duhet ndërmarrë nga përdoruesi; 3. përgjigjja ndaj 

përdoruesit; 4. lehtësia për të shtuar informacion; 5. monitorimi i përdorimit të 

informacionit; dhe 6. lehtësimi i komunikimit ndërpersonal. Kjo kornizë teorike e 

shqyrton interaktivitetin në të dy anët e rrjedhës së informacionit – si në anën e 

përdoruesit, edhe në anën e dërguesit të mesazhit. Në mesin e këtyre gjashtë 

dimensioneve, katër prej tyre e vënë theksin tek  roli i përdoruesit, duke konsideruar 
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se interaktiviteti e fuqizon përdoruesin dhe është pikërisht ky fuqizim që dallon qartë 

mediat e reja interaktive nga mediat e vjetra. Dimensioni që lidhet me mundësinë për 

të monitoruar përdorimin e informacionit, fuqizon dërguesit e mesazhit brenda 

kontekstit të lajmit online. Në të njëjtën kohë, audienca përfiton nga shërbimet e 

përshtatura apo të personalizuara që mundësohen prej këtij dimensioni të 

interaktivitetit. Në websajtet ku mundësitë për personalizim janë të mëdha, 

përdoruesit mund të krijojnë paketa të personalizuara të lajmit online, të cilat 

përfaqësojnë dhe reflektojnë interesat dhe nevojat e tyre për informacion. 

Dimensionet e mësipërme janë të ndara qartas dhe mund të ketë shumë pak 

mbivendosje mes tyre. Për këtë arsye, kjo kornizë ka vlejtur si një pikë referimi për 

studimet në fushën e komunikimit. Ajo ka nxitur një valë kërkimesh empirike në 

gazetarinë online, të cilat do t‟i shohim në seksionin në vijim. 

Nëse do të donim të vendosnim korrelacione mes atributeve interaktive të Heeter me 

kornizën e përgjithshme teorike të Hong, McClung dhe  Park, atëhere interaktiviteti 

inaktiv do të përmblidhte katër nga dimensionet e ndërtimit të interaktivitetit sipas 

Heeter, dhe konkretisht: “kompleksitetin e zgjedhjeve të disponueshme”; “përpjekjet 

që duhen ndërmarrë nga përdoruesi”; “përgjigjja ndaj përdoruesit”; dhe “monitorimi i 

përdorimit të informacionit”. Edhe “interaktiviteti navigacional” si dhe “interaktiviteti 

i përshtatjes”, të propozuara nga Deuze, përfshihen tek interaktiviteti inaktiv. Kurse 

interaktiviteti aktiv do të përfshinte “përgjigjen humane”, “lehtësinë për të shtuar 

informacion”; si dhe “lehtësimin e komunikimit ndërpersonal” deri në një farë mase. 

Edhe “interaktiviteti funksional” i propozuar nga Deuze mund përfshihej në këtë nivel 

interaktiviteti. 

Duke u bazuar në modelin gjashtë-dimensional të Heeter për interaktivitetin, 

studjuesit kanë bërë disa modifikime apo shtesa të dobishme. Kështu Massey dhe 

Levy (1999) shtojnë këtu një dimension tjetër, atë të menjëhershmërisë, i cili 

konsiderohet gjerësisht si mjaft i rëndësishëm për gazetarinë online. Ky dimension 

mat frekuencën e përditësimit të lajmeve më të fundit (breaking news). Sa më e lartë 

të jeta frekuenca e përditësimit, aq më i lartë është niveli i dimensionit të 

menjëhershmërisë. Massey dhe Levy theksojnë se menjëhershmëria është një 

karakteristikë e lajmit online e cila e dallon dukshëm atë nga lajmi i shtypit të shkruar. 

Ajo është e rëndësishme pasi e bën konkuruese gazetarinë online në raport me mediat 

e tjera kur bëhet fjalë për raportimin e ngjarjeve të sapondodhura. 

Dy studjues të tjerë, Ha dhe  James (1998) dallojnë edhe një dimension tjetër të 

interaktivitetit: “ndërveprimin përmes lojës” (playfulness), duke u bazuar sidomos në 

teorinë e lojës të Stephenson. Në librin e tij të vitit 1967 The play theory of mass 

communication, (Teoria e lojës e komunikimit masiv) Stephenson thotë se një nga 

funksionet e veçanta të komunikimit masiv është që të lehtësojë “lojën subjektive” 

dhe në këtë mënyrë t‟u japë kënaqësi njerëzve, duke i larguar ata nga çështje stresuese 

siç është puna. Sipas Stephenson, ndërveprimi me forma të ndryshme të komunikimit 

masiv, i ndihmon njerëzit që të krijojnë dhe zhvillojnë identitetet individuale, t‟i 
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kundërvihen kontrollit të jashtëm shoqëror dhe të shprehin dhe të portretizojnë 

vetveten. Stephenson e konsideron mass-median si një nën-ndarje të komunikimit 

masiv dhe sugjeron që teoria e lojës të jetë e aplikueshme brenda qëllimit të gjerë të 

komunikimit masiv. Në dy dekadat e fundit janë bërë disa përpjekje për ta aplikuar 

teorinë e lojës të Stephenson edhe në mjedisin online. Ha dhe  James, e interpretojnë 

përmbledhtazi me këto fjalë teorinë e lojës: “përmbajtja e mass-medias nuk është 

vetëm informacion për audiencën, por edhe lojë.” Duke shtuar në eksperiencën e 

medias një dimension tjetër, teoria e lojës e Stephenson hedh dritë edhe mbi mënyrën 

se si dizajni i websajteve funksionon. Studimet empirike të Eighmey tregojnë se në 

sytë e konsumatorëve, një websajt i suksesshëm duhet të kombinojë argëtimin me 

informacionin në mënyrë që të fitojë më shumë vlerë. Kjo merr një rëndësi të madhe 

sidomos tani që brezi i lindur “përpara kompjuterit” po rritet dhe do të kërkojë një 

media online e cila duhet të jetë formësuar dhe transformuar sipas imazhit të tyre. Për 

këtë arsye, në mënyrë që të tërheqë këtë brez dhe brezat e ardhshëm, websajtet e 

lajmeve do të duhet të jenë njëkohësisht edhe interesante, edhe informative. 

Në kuadër të diskutimeve për interaktivitetin, një rëndësi të veçantë ka edhe diskutimi 

për platformën Web 2.0. Termi “Web 2.0” zakonisht lidhet me aplikimet dhe 

shërbimet e webit që lehtësojnë kreativitetin dhe pjesëmarrjen e përdoruesve si dhe 

shkëmbimin interaktiv të informacionit dhe bashkëpunimin në web. (O‟Reilly, 2005). 

Këto lloj ndërveprimesh janë të mundura sepse “aplikimet e Web 2.0 mundësojnë që 

përdoruesit, edhe ata me pak njohuri teknike të ndërtojnë dhe të ndajnë me të tjerët 

mediat dhe produktet informative të tyre” (Harrison dhe Barthel, 2009: 157). Si 

shembuj të aplikimeve të Web 2.0 mund të përmendim funksionet e kërkimit, linqet, 

taget, blogjet, YouTube, Twitter, wikis, RSS, sajtet e rrjeteve sociale, etj. Aplikimet 

dhe shërbimet e Web 2.0 kanë një rëndësi të madhe për studimin e atributeve 

interaktive, pasi ato, siç thonë Harrison dhe Barthel, mundësojnë: “ndërveprime 

dinamike klient-server”, “hapësira përfshirjeje në web-faqe”, si dhe “ndërveprime 

direkte dhe pjesëmarrëse përdorues-me-përdorues” (Harrison dhe Barthel, 2009). Në 

kuadrin e këtij studimi me interes të veçantë është studimi i përdorimit të platformës 

Web 2.0 në mjedisin e gazetarisë online. Aplikimi i një morie atributesh të Web 2.0 

ka rëndësi edhe për studimin e interaktivitetit në websajtet e lajmeve. 

Siç thamë edhe më sipër, interaktiviteti përbën aspektin më të studjuar të gazetarisë në 

web. Por duhet thënë se karakteristikat e diskutuara më sipër mund të jenë vetëm si 

matës të prezencës së atributeve interaktive në websajtet e lajmeve. Është e 

rëndësishme që të sjellim ndërmend se thjesht prezenca e këtyre atributeve në një 

websajt nuk mjafton dhe nuk sjell prova për mënyrën dhe masën në të cilën ato janë 

përdorur. Si thotë Katz, shumë websajte janë duke prodhuar vetëm një iluzion të 

interaktivitetit dhe bëjnë shumë pak përpjekje që t‟u japin opsioneve interaktive në 

faqet e tyre seriozitetin dhe vëmendjen që meritojnë. Pra, ekziston një diferencë e 

madhe mes pranisë dhe shkallës së përdorimit të atributeve interaktive në websajtet e 

lajmeve. Thjesht prania e këtyre atributeve, jo domosdoshmërisht flet për nivelin apo 

cilësinë e interaktivitetit në gazetarinë online. Atributet interaktive duhet t‟u 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 70 

nënshtrohen edhe ekzaminimit të cilësisë së aplikimit të tyre (Katz, 1994). Gjithashtu, 

kur studjojmë gazetarinë shqiptare online, këto atribute duhen parë edhe në mënyrë 

krahasuese me modelet më të mira perëndimore, për të patur një pasqyrë më të qartë 

të situatës. Disa pyetje kërkojnë përgjigje në këtë kuadër: A janë njëlloj të përhapura 

globalisht këto atribute të interaktivitetit? A janë të gjitha të aplikueshme në 

kontekstin shqiptar? A ka aplikim të tyre specifik për mjedisin online shqiptar? Cila 

është distanca apo prapambetja krahasuar me Perëndimin në këtë pikë? 

3.2. Interaktiviteti në median shqiptare online 

Siç e kemi përmendur edhe më sipër interaktiviteti është konsideruar gjerësisht si 

karakteristika kryesore dalluese e mjedisit online apo si “stampa (hallmark) e 

mediumit dixhital” (cituar: Shoqata e Lajmit Online, SHBA, 2003). Pavarësisht nga 

përkufizimet e shumta dhe qasjet e panumërta për konceptin e interaktivitetit, një nga 

metodat më të dobishme dhe më të pranuara nga studjuesit (si p.sh., Lee, 2000; Deuze 

2001; Stromer-Galley, 2000, 2004), është konceptimi i interaktivitetit duke bërë 

dallimin mes interaktivitetit të mediumit (i njohur gjithashtu edhe si interaktiviteti 

përdorues-sistem ose interaktiviteti i përmbajtjes) dhe interaktivitetit human (i njohur 

gjithashtu edhe si interaktiviteti përdorues-përdorues). Në vazhdën e këtij konceptimi, 

për qëllime studimi në këtë punim është përdorur edhe ndarja në interaktivitet inaktiv 

dhe interaktivitet aktiv e propozuar nga Hong, McClung dhe  Park në studimin e tyre 

të vitit 2008  Interactive and cultural differences in online newspapers (Diferenca 

interaktive dhe kulturore në gazetat online). Kjo ndarje ka shërbyer në këtë punim si 

një kornizë e përgjithshme për të marrë në shqyrtim tiparet interaktive në mediat 

kryesore shqiptare të lajmit online. Ajo bazohet në llojet e aktivitetit që ushtron një 

përdorues në mediat online (lexim/klikim dhe krijim/shkrim). Këta autorë 

konsiderojnë si tipare tipike interaktive hiperlinqet, feedback, informacionin personal, 

pjesëmarrjen në diskutimet online, plotësimin e sondazheve apo anketimeve, të 

kërkuarit e diagnostikimit të problemeve online, etj. Sipas tyre, interaktiviteti aktiv 

është ai lloj interaktiviteti që e përfshin aktivisht përdoruesin në krijimin e mesazheve 

në internet. Kurse koncepti i interaktivitetit inaktiv sipas tyre lidhet kryesisht me 

veprimin e të lexuarit apo thjesht të klikuarit (Hong, McClung, & Park, 2008:506).  

Në këtë punim, për nevoja të komponentëve specifikë të interaktivitetit, është 

përfshirë edhe konceptimi gjashtëdimensional i Heeter për interaktivitetin, për arsye 

të natyrës praktike dhe të qartësisë që e karakterizon këtë model.    

Hong, McClung dhe  Park përfshijnë brenda interaktivitetit aktiv, këto dimensione të 

Heeter: përgjigjja (humane), lehtësia për të shtuar informacion dhe lehtësimi i 

komunikimit ndërpersonal. Kurse në interaktivitetin inaktiv ata përfshijnë 

kompleksitetin e zgjedhjeve, përpjekjet që duhen ushtruar nga përdoruesit dhe 

mundësinë për të monitoruar përdorimin e informacionit. Sipas tyre, përpjekjet që 

duhen ushtruar nga përdoruesit duket sikur kanë edhe reflekse të interaktivitetit aktiv. 

Por, edhe pse këto përpjekje lidhen me regjistrimin apo me procedurën e “Log in”, 

përsëri teksti që aplikohet nga përdoruesi në këto raste, nuk afekton përmbajtjen. Për 
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këtë arsye, ky opsion interaktiv nuk përfshihet nga ana e tyre tek interaktiviteti aktiv 

(Hong, McClung, & Park, 2008:506)..  

Në skemën analitike që unë kam krijuar duke u bazuar në këtë lloj ndarjeje, është 

përfshirë gjithashtu edhe aspekti i  ndërveprimit përmes lojës (playfulness) i elaboruar 

nga Ha & James (1998) i cili është shumë i dobishëm si dhe plotëson më tej modelin e 

Heeter.   Më poshtë po paraqesim skemën e përdorur për kërkimin empirik dhe 

analizën e interaktivitetit në websajtet shqiptare të lajmeve. 

 

KORNIZA PËR ANALIZËN E INTERAKTIVITETIT 

 

Interaktiviteti inaktiv  

 

1.Kompleksiteti i zgjedhjeve të disponueshme 

-Format e paraqitjes së përmbajtjes 

-Kanalet e përcjelljes së informacionit 

-Moria e opsioneve interaktive 

 

2.Përpjekjet e ushtruara nga ana e përdoruesve 

-Lehtësimi i kërkimit 

-Regjistrimi, rregullimi, pranimi i kushteve 

-Identifikimi – Log in 

-Shkarkimi dhe Instalimi (RSS, plug-in, aplications) 

 

3.Monitorim i përdorimit të informacionit 

- RSS (Really Simple Syndication) 

-Email newsletters 

-Më populloret (Më të lexuarat, më të shikuarat apo më të komentuarat në ditë, në 

javë, në muaj; Më të fundit në këtë kategori, Ngjarje që lidhen, Vlerëso, Rendit, Shto 

tek të preferuarat, Like-Pëlqe, Ndiq, Të ndara më shumë me të tjerët - share, Tags) 

-Sondazhet online  

 

4.Përgjigja ndaj përdoruesit (përgjigjja nga ana e kompjuterit) 

-Instruksione programimi 

-Mesazhe informuese për gabimet 

-Faqet e ndihmës 

-Printo, Translate (Përkthe) 
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-Njoftimi automatik përmes dritareve pop-up. 

 

Interaktiviteti aktiv  

 

1.Përgjigjja ndaj përdoruesit (përgjigjja humane) 

-Mjete dhë mënyra për të kontaktuar me redaktorët apo gazetarët 

-Mekanizmi i feedback-ut, anketimet 

 

2.Lehtësia për të shtuar apo ndarë informacion 

-Komentet për përmbajtjen e botuar 

-Blogjet dhe forumet 

-Ndarja me të tjerët (“share”) e përmbajtjes 

-Përmbajtja e gjeneruar nga përdoruesit 

  

3. Ndërveprimi përmes lojës  

-Mini-lojërat 

-Mjete të zgjimit të kureshtjes 

 

4.Lehtësimi i komunikimit ndërpersonal 

-Chat rooms 

-Mjete të tjera të mundshme për të ushqyer interaksionin human 

 

Siç e kemi përmendur edhe në pjesën teorike, në përgjithësi ekziston një  diferencë 

mes disponueshmërisë dhe funksionimit aktual të atributeve interaktive në websajtet e 

lajmeve. Thjesht prezenca e opsioneve apo mjeteve të mësipërme në vetvete nuk 

mund të provojë në mënyrë efektive nëse funksionojnë apo jo kapacitetet interaktive 

të një websajti. Duke patur parasysh këtë, në punim janë marrë në shqyrtim 

mekanizmat interaktive në dy nivele: Niveli i parë është shqyrtim i mundësive që 

ofrohen. Dhe niveli i dytë është testimi i funksionimit të tyre, për të parë nëse 

opsionet e vendosura në një websajt, janë vënë thjesht për dekor, apo funksionojnë 

realisht. 

3.2.1. Interaktiviteti inaktiv  

Me një karakterizim të përgjithshëm, bazuar në rezultatet e këtij studimi mund të 

themi se, nga pikëpamja e interaktivitetit  inaktiv, websajtet shqiptare të lajmeve 

ofrojnë një numër  opsionesh, por një pjesë e tyre nuk janë funksionale. Ndër opsionet 

më të përdorura janë: opsionet e kërkimit,  regjistrimit apo të vlerësimit, opsionet e 
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monitorimit të përdorimit të informacionit, opsionet për të marrë pjesë në mediat 

sociale, RSS, ofrimi i aps-eve për celularë apo pajisje mobile, etj. 

3.2.1.1. Kompleksiteti i zgjedhjeve të disponueshme 

Carrie Heeter thotë se sa më shumë mundësi zgjedhjeje t‟i ofrojë përdoruesit një 

medium aq më interaktiv është ai. Edhe dy autorë të tjerë dhe përkatësisht Massey dhe 

Levy (1999) e mbështesin këtë përfundim të Heeter, duke shtuar se është jetike për 

një media që të maksimizojë opsionet e disponueshme në mënyrë që të krijojë 

zgjedhje më të shumta në përmbajtje. Gjithsesi, një numër i pakufi opsionesh mund të 

krijojë konfuzion tek lexuesit. Në studimin e tij për lundrimin në web, Sundar (2003) 

vëren se një numër i madh opsionesh mund të sjellë fenomenin e “humbjes” online të 

përdoruesit. Për këtë arsye, nuk është sasia e opsioneve ajo që ka rëndësi më të 

madhe, përkundrazi është cilësia e tyre ajo që është përcaktuese.  

Nga monitorimi i kryer në gjashtë websajtet që përmendëm më sipër (top-channel.tv, 

balkanweb.com, shekulli.com.al, panorama.com.al, albeu.com, dhe shqiptarja.com) 

rezulton se websajtet kryesore të lajmeve në Shqipëri përmbajnë një numër relativisht 

të konsiderueshëm zgjedhjesh për përdoruesit. Nga pikëpamja e formave të paraqitjes 

së përmbajtjes në to gjenden si lajmi apo informacioni i përcjellë përmes tekstit, edhe 

ai i përcjellë përmes audios, videos, infografikave, multimedias, etj. Websajtet janë të 

pajisura me hapësira për komente dhe reagim, dhe në disa raste kanë të integruar 

brenda tyre edhe blogje (shqiptarja.com) ose forume (balkanweb.com).  Gjithashtu ato 

përmbajnë informacion tabular (statistika, profile, të dhëna të trafikut online, sitemap, 

kalendarë, etj.), opsione kërkimi (kërkim sipas datës së botimit apo muajit, sipas 

tematikës, sipas fjalëkyçeve, etj.), arkiva me klasifikim të materialit të arkivuar si dhe 

mjete argëtimi (mini-lojëra, kuizze), etj. Mes opsioneve të interaktivitetit inaktiv që 

gjenden në websajtet e monitoruara, më të pranishmet dhe më të përdorurat janë 

opsionet e kërkimit, opsionet e vlerësimit dhe të rankimit, opsionet e shpërndarjes 

(share), RSS, arkiva, etj. 

Duke ndjekur ritmet e teknologjisë dhe përvojën më të mirë perëndimore, një pjesë e 

websajteve shqiptare ofrojnë për përdoruesit aplikacione (apps) për aksesimin e 

informacionit të websajtit 

edhe përmes telefonave 

celularë dhe tableteve. 

Inisiativat në këtë drejtim 

nisën në vitin 2010 kur 

kompania e telefonisë 

celulare Vodafone ofroi 

shërbimin 3G të internetit 

përmes celularëve dhe u 

ndoq më pas edhe nga 

AMC dhe Eagle. Edhe 
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pse mungojnë statistikat, trendi i aksesimit të lajmeve përmes pajisjeve mobile, 

sidomos për grupmoshat e reja është tashmë i mirënjohur. Gjatë këtyre katër viteve 

mediat më të njohura kanë ofruar për lexuesit zgjidhje të ndryshme apo aplikacione të 

posaçme për aksesimin komfort të websajtit të tyre në celularë apo në tablete. Kështu 

balkanweb.com ka krijuar dy apps-e, një për iPhone dhe një për telefonat Android, të 

cilat mund të shkarkohen nga App Store apo nga Google Play. Të dyja apss-et 

ofrohen falas.  

Edhe top-channel.tv ka krijuar apps-et e veta për  iPhone, Android si dhe për tablete. 

Albeu.com i ka krijuar app-set e veta me teknikën e “responsive design”, duke bërë të 

mundur që faqja të zmadhohet apo zvogëlohet në varësi të përmasave të ekranit të 

pajisjes ku ajo hapet. Shqiptarja.com ka krijuar gjithashtu aplikacionin e vet për 

pajisjet mobile, dhe në websajt gjenden edhe apsset për aksesimin e kanalit televiziv 

A1 Report që është pronë e të njëjtës kompani. Nga gjashtë websajtet e monitoruara, 

vetëm dy prej tyre, dhe konkretisht, shekulli.com.al dhe panorama.com.al deri në tetor 

2014 nuk ofronin ende aplikacione për aksesimin e websajtit në pajisjet mobile. Por 

duhet thënë se edhe shumica e mediave të tjera shqiptare  online janë shumë prapa në 

këtë drejtim, një pjesë për mungesë vizioni dhe pjesa tjetër për mungesa të natyrës 

financiare. 

Në morinë e zgjedhjeve të disponueshme, përfshihen edhe kanalet e shumta për 

arritjen e audiencës dhe shpërndarjen e informacionit online. Të gjashtë websajtet 

kanë faqet e tyre në media të ndryshme sociale. Në tabelën e mëposhtme, paraqiten 

mediat sociale ku secila prej këtyre mediave online ka krijuar faqet e veta: 

 

Mediat online dhe faqet e tyre në  mediat sociale 

Nr Websajtet 

Mediat sociale 

Facebook Twitter YouTube Google 

+ 

LinkedIn Instagram Pinterest 

1 top-channel.tv √ √ √ √ √ √ √ 

2 balkanweb.com √ √ √ √ - - - 

3 shekulli.com.al √ √ √ √ - - - 

4 panorama.com.al √ √ √ √ √ - - 

5 shqiptarja.com √ √ √ √ √ - - 

6 albeu.com √ √ √ √ √ - - 

 

Faqet e websajteve të lajmeve në mediat sociale kanë shërbyer si nja kanal i 

efektshëm i arritjes së audiencës. Igli Gjelishti, webmaster i top-channel.tv deklaronte 

në emisionin Top Show për mediat online në fillim të nëntorit 2014 se rreth 30 

përqind e audiencës së websajtit top-channel.tv vjen nga rrjetet sociale, nga 

rekomandimet apo vlerësimet që bëhen në to për një artikull apo material video apo 

audio.  
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Por lidhur me faqet në mediat sociale, mbetet problem përditësimi i tyre, pasi shpesh 

ai është më i ndagaltë se sa përditësimi i informacionit në websajtet përkatëse. Madje 

mund të ndodhë që për mediat sociale të cilat përdoren më pak në Shqipëri, si 

LinkedIn apo Google +, përditësimi të vonojë edhe me javë apo muaj, duke humbur 

sensin e krijimit dhe ekzistencës së faqeve në këto media sociale. Një problem tjetër 

mbetet edhe mungesa e faqeve në platformat që njihen me emrin “social bookmarking 

sites” apo “social news sites” si Digg, Storify apo Delicious, të cilat për websajtet 

perëndimore të lajmeve kanë rezultuar të efektshme për thithjes e asaj kategorie të 

audiencës e cila është veçanërisht e interesuar për lajmet, grupimin dhe 

kontekstualizimin e tyre. Nga gjashtë websajtet e monitoruara, vetëm balkanweb.com 

ofron “share” të informacionit në Digg dhe Delicious. 

Lidhur me kanalet e ofrimit të përmbajtjes, nuk mungojnë edhe opsionet apo zgjidhjet 

që ofrohen për përmbajtjen e mediave tradicionale të cilave iu përket websajti. 

Shqiptarja.com ofron leximin e gazetës në format PDF përmes lexuesve elektronikë 

në internet siç është “Virtual Newspaper”.  

 

 

 

Aksesimi i gazetës në PDF në këta lexues bëhet me pagesë përmes abonimit, i cili 

mund të jetë javor, mujor, tremujor, vjetor, etj. (shih në figurën sipër). Madje ofrohet 

edhe leximi vetëm i një apo disa materialeve të zgjedhura nga përdoruesi. 

Shekulli.com.al dhe panorama.com.al ofrojnë vetëm një print-screen të faqes së parë 

të gazetës së ditës dhe nuk mundësojnë lexim për faqet e brendshme, për të mos 

dëmtuar edhe më shumë tregun e dobët të gazetës në format print. Megjithatë në këto 

websajte botohen edhe analiza apo editoriale të gazetës. 
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Siç shihet, kompleksiteti i zgjedhjeve të disponueshme, i njohur ndryshe edhe me 

emrin “selektivitet” (Heeter, 1989:224)  është i pranishëm edhe në websajtet kryesore 

shqiptare të lajmeve, duke ndikuar drejtpërdrejt ose tërthorazi në rritjen e shkallës së 

interaktivitetit të tyre.  

 

3.2.1.2.Përpjekjet e ushtruara nga ana e përdoruesve 

 

Gjatë hyrjes apo lundrimit në një websajt, ka shumë raste apo situata kur  përdoruesit i 

duhet të ushtrojë përpjekjet e veta në zgjedhjet që bën gjatë konsumimit të 

informacionit. Kështu përshembull, procedurat e kërkimit apo ato të regjistrimit, 

identifikimit apo instalimit janë opsione interaktive që kërkojnë një përfshirje të 

përdoruesit dhe ushtrim të përpjekjeve të tij. Nga monitorimi rezulton se të gjitha 

websajtet i kanë kushtuar një vëmendje të veçantë këtij aspekti. Ajo që kërkohet në 

radhë të parë është që të mbështeten dhe të lehtësohen nga sistemi (websajti) 

përpjekjet e përdoruesit. Kështu, kur fillon kërkimi në një motor kërkimi, në çastin që 

vendoset gërma e parë, duhet të shfaqen në mënyrë automatike fjalëkyçet që fillojnë 

me atë gërmë, në mënyrë që të ndihmohet paraprakisht përdoruesi dhe mos jetë e 

nevojshme të shkruhet deri në fund fjala. Në të gjashtë websajtet e monitoruara, 

motorët e kërkimit janë sensitivë 

ndaj fjalëkyçeve që janë përdorur 

një herë për kërkim dhe i 

memorizojnë ato për lehtësi dhe për 

të fituar kohë gjatë kërkimeve të 

ardhshme. (Në figurën më sipër: motori i kërkimit i top-channel.tv) Motori i kërkimit 

i balkanweb.com ofron shoqërimin e fjalëkyçit të parë edhe me një alternativë tjetër, 

ose mundëson përjashtimin e fjalëkyçit të parë dhe përdorimin vetëm të fjalëkyçit 

alternativ përmes opsioneve përshirëse apo përjashtuese “Dhe / Ose / Dhe jo”. (shih 

në figurën poshtë). 

 

 

Tek shekulli.com.al, kërkimi të çon në një databazë të brendshme që ka shkrimet apo 

informacionet e publikuara që nga viti 2011. Por ka një problem kur shkohet tek 

arkiva e ndarë sipas ditëve,  muajve dhe viteve. Nëse klikon në një datë në këtë 

arkivë, atëhere shfaqen të gjitha shkrimet e kësaj date, por vetëm në tekst. Nëse duhet 

të shikohet shkrimi i plotë me të gjithë tekstin, fotot, videot apo linqet me të cilat ka 
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qënë i bashkëshoqëruar, atëhere duhet përsëritur kërkimi duke shkuar tek motori i 

kërkimit dhe duke vendosur titullin e shkrimit për ta hapur atë të plotë në faqen  ku ka 

qenë i publikuar. Në këtë mënyrë, përpjekjet e përdoruesit komplikohen apo 

vështirësohen deri në një farë mase. 

Për të lehtësuar aksesin e përdoruesit në websajt dhe për të pakësuar përpjekjet 

paraprake që kërkohen prej tij për të shkuar tek informacioni i preferuar, websajtet 

shqiptare aplikojnë hyrje të lirë të vizitorëve, pa regjistrim apo Log in. Por gjithsesi 

kohët e fundit një pjesë e websajteve po aplikojnë në hyrje vendosjen e një faqeje me 

reklama përpara se të hapet faqja kryesore. Këto lloj faqesh që njihen me emrin 

“splash pages”, shtojnë një procedurë më shumë në zinxhirin e procedurave që duhet 

të ndjekë përdoruesi për të shkuar tek lajmi i dëshiruar. Pasi hapet kjo faqe, atij i 

duhet të klikojë në linkun “Kliko këtu për të kaluar në faqen e parë”, për të hyrë në 

homepage. Një praktikë e tillë aplikohet prej vitesh nga balkanweb.com, por së 

fundmi ajo është adoptuar edhe nga panorama.com.al si dhe nga shqiptarja.com. 

 

 

Print-screen nga balkanweb.com, datë 16.02.2014 

 

Edhe pse aksesi në websajtet shqiptare të lajmeve është pa regjistrim dhe pa login, 

sërish këto opsione nuk mungojnë në këto websajte, dhe janë të detyrueshme si 

parakushte për disa lloje të veprimtarisë online, si psh., komentimi apo postimi i një 

materiali në websajt.  

Gjatë procedurës së regjistrimit tek shqiptarja.com, përveç identifikimit me user name 

dhe fjalëkalim, redaksia kërkon nga përdoruesi edhe emrin, mbiemrin, datëlindjen, 

vendlindjen, gjininë dhe adresën e e-malit. Kuptohet se të dhëna të tilla janë pjesë e 

informacionit vetjak dhe keqpërdorimi i tyre mund të çojë në cënim të privacisë së 

përdoruesve. Përdoruesit po bëhen gjithnjë e më të ndjeshëm ndaj rasteve kur 

kërkohet deklarimi i informacionit personal dhe shpesh kjo procedurë mund të bëhet 

shkak që ata ta braktisin një websajt. Por nga ana tjetër, ky informacion është tepër i 

vlefshëm për kompaninë e lajmit online për të analizuar demografinë dhe specifikat e 

audiencës së saj, si dhe për të “disiplinuar” apo zvogëluar vërshimin e fluksit të 

përdoruesve anonimë, të cilët jo rrallë krijojnë probleme etike me komentet apo 

përfshirjen e tyre. 
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Print-screen nga shqiptarja.com, datë 22.10.2014 

Praktika e regjistrimit është e pranishme edhe tek albeu.com, top-channel.tv, 

balkanweb.com, etj., dhe ajo kërkohet sidomos në seksionin e komenteve nga 

përdoruesit, por edhe në rastet e raportimeve nga qytetarët, si, përshembull, tek 

seksioni “Ti raporton” i top-channel.tv, apo “Raportoni ju” i shqiptarja.com. Në rastin 

e regjistrimit në top-channel.tv, lexuesit duhet të lexojnë dhe pranojnë edhe “Kushtet” 

që ka përcaktuar redaksia për një regjistrim.  

Nga ana e sistemit (nënkupto: websajtit) ka edhe raste kur i kërkohet përdoruesit që, 

për të rritur efektivitetin e navigimit, të bëjë apo pranojë instalimin e aplikacioneve 

apo plug-in-eve të veçanta. Kështu albeu.com i rekomandon përdoruesve që të shtojnë 

në browser-in Google Chrome toolbar-in e Albeut, i cili pasi instalohet hapet bashkë 

me Google Chrome dhe përmban linqet që të çojnë në rubrikat kryesore të websajtit. 

Një teknikë e tillë ndihmon personalizimin e informacionit dhe ia lehtëson fansave të 

këtij websajti aksesin dhe ndërveprimin me të. (shih në figurën më poshtë) 
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Një praktikë e ngjashme ofrohet edhe nga panorama.com.al, shqiptarja.com dhe nga 

balkanweb.com, të cilat, në mënyrë opsionale, kanë vënë në dispozicion të përdoruesit 

tool-bar-in e motorit statistikor Alexa, i cili mund të regjistrohet në sistemin e 

përdoruesit dhe të lehtësojë komunikimin dhe marrjen e të dhënave të navigimit nga 

ana e Alexa. Për hir të së vërtetës duhet thënë se nga instalimi i një tool-bar-i të tillë, 

përdoruesit nuk i vjen asnjë dobi dhe ato që përfitojnë për një lloj rritje të statistikave 

në Alexa janë vetëm websajtet në fjalë. 

Përdoruesit i kërkohet të ushtrojë përpjekjet e veta edhe në rastin e RSS (Real Simply 

Sindicate) për të cilën do të flasim në mënyrë më të detajuar më poshtë. Që lajmet dhe 

informacioni të hapen në sistemin RSS, përdoruesi duhet të shkarkojë dhe të instalojë 

në kompjuterin e tij një lexues të RSS, i cili është një aplikacion i mëvetësishëm. Por 

instalimi i një programi të tillë, nuk i bën dobi vetëm websajtit, por edhe lexuesit të 

interesuar që t‟i marrë lajmet dhe informacionin përmes RSS. E njëjta gjë mund të 

thuhet edhe për shkarkimin dhe instalimin në pajisjet mobile të aplikacioneve të 

posaçme që nevojiten për aksesimin e një websajti nga ana e përdoruesve përmes 

këtyre pajisjeve. 

 

3.2.1.3.Monitorim i përdorimit të informacionit 

 

Nga monitorimi i mjeteve që lehtësojnë konsumimin e lajmeve online nga 

përdoruesit, rezulton se websajtet shqiptare ofrojnë një numër relativisht të madh të 

tyre. Këto mjete apo opsione që njihen edhe me emrin “mjete të zgjuara”, kanë lindur 

në fazën e Web 2.0 dhe sjellin një ndihmesë të madhe në monitorimin dhe 

personalizimin e informacionit. Ja cilat janë ato: 

- RSS (Really Simple Syndication) 

-Email newsletters 

-Më populloret (Më të lexuarat, më të shikuarat apo më të komentuarat në ditë, në 

javë, në muaj; Më të fundit në këtë kategori, Ngjarje që lidhen, Vlerëso, Rendit, Shto 

tek të preferuarat, Like-Pëlqe, Ndiq, Të ndara më shumë me të tjerët - share, Tags) 

- Sondazhet online 

 

RSS (Really Simple Syndication) 

 

Shërbimi RSS ekziston prej gati një dekade në disa prej mediave më të njohura online 

në Shqipëri. Në vitin 2009 kur nis të krijohet dosja e monitorimeve të këtij punimi, 

RSS shfaqet e pranishme tek shekulli.com.al në një buton me emërtimin “Lidhja 

RSS” (shih në print-screen-in më poshtë), tek balkanweb.com në butonin “XML RSS 
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FEED NEWS”, tek kohajone.com në butonin “RSS Feed” dhe tek korrieri.com ( i cili 

aktualisht është mbyllur) në butonin “Subscribe via RSS”.  

 

 

Print-screen i shekulli.com.al, datë 12.09.2009 

 

Të katër këto websajte janë themeluese të gazetarisë shqiptare online, dhe jo rastësisht 

ato në këtë kohë janë edhe më të avancuara se sa websajtet e tjera të lajmit online. 

Megjithë praninë prej vitesh në disa prej websajteve kryesore në Shqipëri, shërbimi 

RSS ende nuk është popullor dhe i njohur mes përdoruesve, dhe mund të konsiderohet 

si një prej rasteve tipike të atyre opsioneve që edhe pse ekzistojnë apo ofrohen prej 

një pjese të websajteve, praktikisht njihen dhe përdoren pak nga lexuesit. Autori i 

këtyre radhëve, në testimet e rastësishme që ka bërë me studentët e gazetarisë apo 

gazetarët, ka konstatuar se vetëm një pjesë e e tyre e kuptojnë apo e përdorin këtë 

shërbim. Kjo do të thotë se në publikun e gjërë, që është më pak i lidhur me 

gazetarinë apo me teknologjinë e re, përqindja e personave që e njohin apo e përdorin 

këtë shërbim ka gjasa të jetë edhe më e vogël.   Termi Really Simple Syndication 

(shkurtimi: RSS) ende nuk është përkthyer në gjuhën shqipe dhe, siç shihet edhe në 

emërtimet e butonëve të mësipërm, ai ofrohet në çdo rast në gjuhën angleze. 

Websajtet që e ofrojnë, zakonisht kanë edhe një faqe shpjeguese për termin dhe për 

hapat që duhet të ndërmarrë përdoruesi për ta patur këtë shërbim në kompjuterin e tij. 

Në faqen e balkanweb.com lidhur me RSS shkruhet: 

Balkanweb.com që sot ofron përmbajtjen e tij në sistemin RSS, një metodë 

e thjeshtë dhe komode, për t‟u informuar në kohë të shpejtë (reale). Fal 

teknologjisë Feed RSS, (Really Simple Syndication), është e mundur të 

merren në kompjuterin tuaj, lajmet më të fundit të ditës të azhornuara dhe 

publikuara në sitin tonë.
38
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 www.balkanweb.com, Linku: http://www.balkanweb.com/bw_xml_rss.php 
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Print-screen nga balkanweb.com, datë 20.03.2014 

 

Siç e shihni edhe në print-screen-in e mësipërm, balkanweb.com ofron në RSS 

pothuaj të gjithë informacionin e publikuar në kategoritë kryesore të websajtit, duke 

krijuar mundësi zgjedhjeje që përdoruesit të marrin në RSS vetëm atë kategori 

informacioni për të cilën janë të interesuar. Kjo praktikë është në realitet një praktikë 

e mirëfilltë e personalizimit të informacionit, personalizim i cili konsiderohet si një 

nga risitë dhe tiparet e vyera të mjedisit dhe gazetarisë online. Është shumë 

domethënëse në këtë kontekst një e dhënë që na vjen nga intervistat pyetësor të 

organizuara nga autori i këtyre radhëve me mbështetjen e Institutit Shqiptar të 

Medias. Në këto intervista-pyetësorë, ishte përfshirë edhe pyetja: “A e aplikoni 

personalizimin e lajmit në website-in tuaj? Nëse Po, ç‟lloj personalizimi aplikoni?”. 

Nga 39 të intervistuar, 36 prej tyre përgjigjen se nuk e aplikojnë personalizimin. Por 

në fakt 12 prej websajteve e kishin të inkorporuar shërbimin RSS. Kjo tregon se 

shumica e drejtuesve apo përfaqësuesve të intervisuar, nuk kanë arritur të kuptojnë se 

çfarë përfaqëson shërbimi RSS që ata e kanë ndërkohë në faqen e tyre. 

Nga 6 websajtet kryesore të monitoruara në mënyrë të detajuar, 4 prej tyre e ofrojnë 

shërbimin RSS. Tek panorama.com.al RSS është dizajnuar që të jetë i detajuar dhe i 

larmishëm. Janë gjithsej 23 kategori informacioni që paraqiten në RSS, përfshi këtu 

edhe informacionin në video dhe foto. Por ka probleme të funksionimit të RSS në këtë 

websajt. Kurse shqiptarja.com e ofron RSS për 20 kategori informacioni. Albeu.com 

nga ana e vet e emërton “Furnizuesi RSS” (shih print-screen-in më poshtë) dhe 

rekomandon programin Feed Burner si lexues i RSS kurse tre websajtet e tjera 

(balkanweb.com, panorama.com.al dhe shqiptarja.com) rekomandojnë instalimin e 

Feed Reader. Si Feed Burner, edhe Feed Reader ofrohen falas në internet.  
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Pothuaj të gjitha websajtet me RSS, ofrojnë shpjegime se si mund të gjendet, të 

shkarkohet dhe  instalohet në kompjuter programi-lexues i RSS (RSS Feed software) 

dhe si mundësohet marrja nga websajtet dhe hapja e informacionit të përzgjedhur.  

Por, edhe pse është tepër i dobishëm si shërbim, RSS përballet me këto probleme në 

rastin shqiptar:  

Së pari, Ky shërbim ende nuk është sqaruar dhe promovuar sa duhet nga redaksitë 

online për përdoruesit në mënyrë që të nxitet interesi i tyre. 

Së dyti, Shumica e audiencës shqiptare online ka vetëm njohuri bazike për 

operacionet online dhe vetëm një pjesë e vogël zotëron njohuri më të avancuara për 

këto operacione apo shërbime. 

Së treti,  Për të marrë këtë shërbim, kërkohet ndërmarrja e disa hapave paraprake, si 

gjetja e programit në internet, shkarkimi dhe instalimi i tij, dhe kjo nënkupton 

harxhimin e një kohe të caktuar. Por dihet se përdoruesit e internetit janë shumë të 

kursyer në kohën e tyre, dhe në rastet kur për të marrë një shërbim kërkohen hapa 

paraprake, prirja është që të mos i ndërmarrin këto hapa dhe të shkojnë në ato 

websajte që e kanë më të thjeshtë dhe më të shpejtë marrjen e informacionit. (edhe pse 

më vonë, instalimi i RSS kursen shumë kohë për njohjen me lajmet më të fundit kur ai 

është i instaluar në kompjuter). 

Tek këto probleme mund të gjenden edhe arsyet pse dy prej mediave më të mëdha 

online, dhe konkretisht shekulli.com.al dhe top-channel.tv nuk e ofrojnë më shërbimin 

RSS, edhe pse të dyja e kanë ofruar për disa vite rresht. Por a është zgjidhja heqja 

dorë nga ky shërbim, edhe pse ballafaqohet me probleme të tilla? Përvoja më e mirë 

perëndimore tregon se RSS i ka rezistuar kohës dhe vlera dhe përdorimi i tij vjen 

gjithnjë e më shumë në rritje. 

E-mail newsletters  

Nevoja për krijimin e opsioneve që e përshtasin rrjedhën e informacionit online në 

varësi të spektrit apo dritares së interesave të përdoruesit, diktohet nga fakti që në 

internet audienca ndodhet në kushtet e mbingarkesës së informacionit. Në një mjedis 

mediatik ku “jeta e çështjeve publike është shkurtuar mjaft prej rritjes së shpejtësisë 

së procesit të publicitetit”, profesionistët e gazetarisë duhet të përshtaten dhe të 
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ofrojnë mjete që mundësojnë një qarkullim më të shpejtë të lajmeve si dhe mënyra që 

e shpëtojnë audiencën nga “mbytja prej valës në rritje të informacionit” (Bardoel, 

1996:281). Duke ofruar shërbime të ndryshme personalizimi dhe mjete navigimi 

shtesë, websajtet perëndimore iu japin përdoruesve një kontroll më të madh mbi 

informacionin, e shoqëruar kjo edhe më një navigim më të butë. “Lajmi i 

personalizuar, duke respektuar disa rregulla loje, përfaqëson një prirje që e zhvendos 

vendimmarrjen edhe në drejtim të përdoruesit apo konsumatorit individual, duke i 

lejuar atij të bëhet bashkëpjesëmarrës në të. Me fjalë të tjera, lajmi i personalizuar 

përfaqëson një koncept që i lejon individët e një audience që të vendosin dhe të 

përcaktojnë vetë se çfarë duan të lexojnë nga një websajt” (Stovall, 2004:98). 

Koncepti i “Daily Me” i elaboruar nga Nicholas Negroponte ka shërbyer si një shtysë 

për të krijuar mjete dhe teknika që çojnë në përshtatjen e informacionit sipas individit.  

Përveç kanaleve të RSS, ofrimi i informacionit të përshtatur sipas zgjedhjeve dhe 

preferencave të lexuesit mundësohet online edhe përmes “e-mail newsletters”. Nga 

monitorimi i përgjithshëm rezulton se shumë pak websajte shqiptare e ofrojnë këtë 

mjet interaktiv. Albeu.com ofron shërbimin e lajmit më të fundit përmes e-mailit, 

(shih figurën) duke përdorur 

platformën Feed Burner për këtë 

qëllim, të cilën kjo media e përdor 

edhe për shërbimin RSS. Në 

procedurën e regjistrimit për të 

marrë të rejat më të fundit përmes postës elektronike, websajti kërkon nga përdoruesi 

vetëm adresën e e-mailit dhe një konfirmim të tij. Kurse top-channel.tv, përmes 

platformës Disqus, ofron një opsion për të marrë përmes e-mailit komentet më të 

fundit të bëra për një shkrim të caktuar. 

Pavarësisht nga këto dy përvoja, duhet thënë se mediat shqiptare e përdorin shumë 

pak këtë opsion internaktiviteti. Edhe kur përdoret, nuk i jepet mundësi lexuesit që të 

përcaktojë se ç‟lloj informacioni ai dëshiron të marrë përmes e-mailit. Gjithashtu 

lajmet në e-mail nuk vijnë në mënyrë të rregullt dhe nuk ndjekin ndonjë rregull apo 

rend kohor. Ndoshta kjo ka të bëjë edhe me faktin se pas daljes në skenë të rrjeteve 

sociale, e-maili po përdoret më pak nga përdoruesit. Gjithsesi, posta elektronike është 

e pazëvendësueshme ende për një numër të konsiderueshëm të publikut, dhe injorimi i 

tij si mjet interaktiv, do të pakësonte ata lexues që e preferojnë komunikimin përmes 

tij. 

 

Më populloret 

 

Opsionet interaktive të kategorisë “Më populloret” janë ndër opsionet më të përhapura 

në mjedisin e lajmeve online. Kësisoj ato nuk mund të mungonin edhe në websajtet 

shqiptare. Të gjashta mediat online të monitoruara nga afër, por edhe shumë të tjera i 

ofrojnë këto opsione.  Duke bërë një renditje të lajmeve, videove apo materialeve të 
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tjera në bazë të shikueshmërisë apo leximit të tyre, këto opsione ndikojnë në itinerarin 

e të naviguarit dhe e lehtësojnë atë, duke shërbyer si rekomandime për përdoruesin, në 

mënyrë që ai të dijë nga mund të fillojë me të lexuarit apo të shikuarit në një websajt 

lajmesh. 

Forma më e përdorur në websajtet shqiptare të lajmeve është renditja sipas llojeve të 

lajmit apo informacionit, ku kemi: lajmet apo shkrimet më të lexuara, videot më të 

shikuara dhe fotot më të shikuara. Secila prej tyre grupohet më tej sipas ndarjeve: më 

të lexuarat apo më të shikuarat e ditës, e javës apo të muajit. Përveç shkrimeve, 

videove dhe fotove, shqiptarja.com rendit edhe blogjet më të lexuara dhe shton për 

secilën nga të gjitha këto forma të shfaqjes së përmbajtjes edhe më të komentuarat e 

tyre, duke paraqitur edhe një këndvështrim tjetër për rankimin e përmbajtjes që 

ofrohet për t‟u konsumuar. Ja skema e paraqitjes së renditjes në këtë websajt për 

kategorinë “Më populloret”:
39

 

Artikujt më të lexuar   Ditë  Javë  Muaj 

Artikujt më të komentuar     “     “     “ 

Blogjet më të lexuar   Ditë  Javë  Muaj 

Blogjet më të komentuar     “     “     “ 

Videot më të para   Ditë  Javë  Muaj 

Fotot më të para      “     “     “ 

Duhet thënë se renditja edhe sipas shkallës së komentimit është një risi që ka lindur 

nga observimi se shpesh lajmet më të lexuara, nuk janë më të komentuarat. Kështu, në 

listën e lajmeve më të lexuara 

gjen më së shumti lajme soft, 

kurse në listën e lajmeve më të 

komentuara gjen më së shumti 

lajme politike. 

Balkanweb.com ofron renditje 

vetëm për videot më të 

shikuara, duke i ndarë sipas 

ditës, javës dhe muajit. Ndërsa 

panorama.com.al aplikon 

vetëm renditjen për shkrimet 

më të lexuara të ditës dhe të 

javës (shih në figurën në krah) 

dhe renditjen e komenteve 

sipas rendit kronologjik të 

tyre. Shekulli.com.al aplikon 

vetëm renditjen “Më të 

lexuarat sot” dhe “Më të 
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 http://www.shqiptarja.com/most_visited.php?IDCategoria=8#video 
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komentuarat sot” për shkrimet, kurse për videot aplikon renditjen për më të shikuarat 

në ditë, javë dhe muaj.  

Top-channel.tv dhe albeu.com tregohen më të “kursyera” dhe ofrojnë renditjen e 

shkrimeve për më të lexuarat, pa i klasifikuar ato sipas ditës, javës apo muajit. Në 

rastin e fotove, albeu.com paraqit një lloj renditjeje tjetër që e emërton “Të 

përzgjedhurat e editorit” dhe, për foton më të shikuar, ka seksionin “Fotoja e ditës”. 

Një lloj informacioni renditës jepet edhe në krah të çdo fotografie, ku shënohet sa 

herë është shikuar secila prej tyre, duke i dhënë mundësinë përdoruesit që të gjejë 

fotot më të shikuara, pa humbur kohën me të tjerat. Edhe vendosja e shifrave që 

tregojnë se sa herë është bërë “share” një shkrim apo video në rrjete apo media sociale 

të ndryshme, kryejnë një funksion të ngjashëm. 

Në shërbim të personalizimit të informacionit vijnë edhe disa opsione të tjera 

renditjeje, siç është “Të fundit nga kjo kategori” e përdorur nga albeu.com apo 

grupimi në homepage që bëhet nga top-channel.tv apo balkanweb.com i shkrimeve që 

lidhen me njëra tjetrën për nga tematika apo ngjarjet që mbulojnë apo trajtojnë. Për 

lexuesin e prirur drejt personalizimit të informacionit, këto opsione janë shumë të 

dobishme dhe kursejnë kohën e përdoruesit për të arritur tek informacioni i preferuar, 

të cilin ai përmes këtyre opsioneve e gjen të grupuar në të njëjtin vend. 

Parë nga këndvështrimi i një operacioni që ndërmerr kompjuteri për  të prioritarizuar 

përmbajtjen, tek nënndarja “Monitorim i përdorimit të informacionit” mund të 

pëfshihet edhe teknika interaktive e dritareve  të tipit pop-up që i sugjerojnë 

përdoruesit një lajm apo informacion.  

Kështu, prej kohësh shekulli.com.al ofron një 

dritare të tillë të emërtuar “Ju sugjerojmë” (shih 

figurën në krah – print-screen i datës 09.03.2014). 

Kjo dritare hapet nga vetë sistemi pa kërkesën e 

lexuesit, në kohën kur ai është duke naviguar në 

këtë websajt. Bazuar në algoritmet që përzgjedhin automatikisht shkrimin më  të 

lexuar apo videon ose foton më të shikuar, sistemi ia ofron herëpashere ato 

përdoruest, duke iu përgjigjur në një farë mënyrë kërshërisë së tij për informacionin 

më interesant, i cili gjithsesi duhet thënë se jo gjithmonë është ai që është më i lexuari 

apo më i shikuari në përgjithësi nga audienca.  

Në websajtet shqiptare të lajmeve, janë të pranishme edhe forma të tjera të rankimit 

apo të vlerësimit të përmbajtjes apo të shkrimeve të veçanta. Të tilla janë opsionet 

interaktive të tipit: Vlerëso, Rendit, Shto tek të preferuarat, Like (Pëlqe), Ndiq 

(Follow), etj. Kështu top-channel.tv ofron për përdoruesin 

vlerësimin e tij nga 1 deri në 5 për një lajm apo 

informacion (shih në figurë). Shumica e websajteve 

ofrojnë edhe opsionin Pëlqe apo Like në disa kontekste: 

Mund të klikohet tek Like për të shtuar një pëlqim në 

përgjithësi për të gjithë faqen në Facebook, por mund të ofrohet Pëlqe edhe për një 

shkrim apo material të vetëm. Këtë praktikë të fundit e aplikon albeu.com me butonin 
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Pëlqej në krah të çdo shkrimi, por që të plotësohet pëlqimi, duhet që përdoruesi të 

rregjistrohet.  

Shumë websajte, e reklamojnë si një tregues të rëndësishëm vlerësimi numrin e Like 

që ata marrin për faqen në Facebook, dhe për këtë arsye ky buton është i pranishëm 

tek të gjitha mediat online. Por kur aplikimi i një Like apo Pëlqej shoqërohet me një 

procedurë regjistrimi, ka të ngjarë që lexuesi të nervozohet dhe të mos vazhdojë me 

regjistrimin, ose më keq të largohet nga websajti. Procedura e regjistrimit e bën 

lexuesin që të ndjehet si i përdorur nga media online që ka hapur ose të ndjehet i 

pavlerësuar për faktin që ai është duke vizituar një websajt të caktuar. Duhet theksuar 

se të gjitha opsionet e mësipërme që përfshihen në kategorinë e opsioneve të 

vlerësimit dhe rankimit, i përkasin kategorisë së ndërveprimit përdorues-sistem dhe 

janë opsionale për përdoruesin, por kur shfaqen përpara syve të lexuesit ato e nxisin 

atë për pjesëmarrje. 

Kohët e fundit disa websajte po i kushtojnë rëndësi edhe përcaktimit dhe vendosjes së 

tageve (anglisht: tags) për çdo shkrim apo informacion. Taget janë fjalëkyçet kryesore 

të një shkrimi dhe përcaktimi dhe shfaqja e tyre në fund të shkrimeve kryen dy 

funksione: Së pari kjo praktikë e orienton lexuesin drejt thelbit të përmbajtjes, përpara 

se ai të lexojë një shkrim, dhe së dyti, taget janë pjesë e masave që duhen ndërmarrë 

për të lehtësuar optimizimin e motorëve të kërkimit, dhe për rrjedhojë edhe për të 

shtuar mundësitë që një shkrim të kapet sa më shpejt nga këta motorë gjatë procesit të 

kërkimit dhe shfaqjes së të dhënave. Për websajtet e krijuara me platformën 

Wordpress, krijimi dhe aplikimi i tageve është i thjeshtë. Ndër websajtet shqiptare të 

monitoruara, vetëm shqiptarja.com dhe albeu.com kanë nisur t‟i praktikojnë taget, 

ashtu siç kanë praktikuar edhe shumë teknika dhe risi të tjera interaktive që përdoren 

sot në mediat perëndimore. Fakti që shqiptarja.com dhe albeu.com  kanë qënë nga 

websajtet me rritjen më të shpejtë të audiencës në vitet e fundit, shpjegohet edhe me 

kujdesin dhe vëmendjen që tregojnë redaksitë e këtyre mediave online për aplikimin e 

zhvillimeve dhe teknikave më të fundit në websajtin e tyre. 

 

Sondazhet online 

 

Websajtet shqiptare të lajmeve nën monitorim, përdorin rregullisht edhe organizimin 

e sondazheve online që lidhen me një zhvillim apo ngjarje aktuale të caktuar për të 

cilën mediat kanë raportuar. Në mënyrë periodike, mediat online kërkojnë mendimin 

e lexuesve për ngjarje apo zhvillime të bujshme, për të tërhequr edhe opinionin e 

shumicës dhe për të prioritarizuar edhe axhendën e vetë medias.  

Në sondazhin e mëposhtëm, redaksia e balkanweb.com kërkon mendimin e lexuesve 

për përpjekjet për zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri gjatë verës së vitit 2010. 

Përdoruesit kanë mundësi të shohin rezultatet, duke klikuar tek butoni “Rezultatet” 

dhe të njihen me rregullat e sondazhit duke klikuar tek “Për të votuar”. Për të evituar 

fiktivitetin në votim, redaksian lejon vetëm një votim nga një person (kompjuter ose 
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IP) i caktuar. Gjithashtu ekziston edhe mundësia që përdoruesi t‟ia rekomandojë këtë 

sondazh edhe  një mikut të vet.  

Megjithatë nuk duket 

shumë i argumentuar 

shënimi që redaksia ka 

vënë në fund: 

“Sondazhet online të 

Balkanweb nuk kanë 

vlera statistikore”, pasi 

ky shënim e minimizon 

rolin e sondazhit dhe 

zbeh edhe dëshirën e 

përdoruesit për t‟u 

përfshirë. 

Redaksitë online i 

përdorin sondazhet edhe në raste zhvillimesh të bujshme të cilat debatohen gjerësisht 

dhe ku është vështirë të perceptohet nga ana e mediave opinioni i shumicës së 

popullsisë. Një sondazh i tillë u organizua nga top-

channel.tv në fund të tetorit 2014 lidhur me mendimin e 

publikut për aksionin e qeverisë për vënien fre të vjedhjes 

së energjisë elektrike (shih figurën në krah). Si një mjet i 

rëndësishëm interaktiv, sondazhet sjellin për mediat një 

informacion shtesë dhe një mesatare të përafërt të 

opinionit të publikut.  

Por gjithsesi, sondazhet e mediave online në Shqipëri nuk 

e kanë reputacionin e sondazheve të mediave serioze 

perëndimore, për disa arsye: 

Së pari, Ashtu si mediat në përgjithësi, edhe mediat 

online janë në një masë të madhe të politizuara dhe të 

anuara ose nga partitë politike në pushtet, ose nga partitë e opozitës. Kjo ka bërë që 

një pjesë e sondazheve të mos reflektojnë në rezultatet e tyre opinionin real të 

publikut, por thjesht vullnetin e partive politike nga të cilat mediat anojnë. Në këto 

raste, nga një mjet i pasqyrimit të opinionit të publikut, sondazhet kthehen në mjet i 

manipulimit të tij. Zakonisht manipulime të tilla ndodhin me shumicë tek sondazhet 

online që organizohen në prag të zgjedhjeve parlamentare apo vendore. 

Së dyti, Të ndikuar nga politika, edhe lexuesit janë në një farë mënyre të ndarë sipas 

kampeve të saj. Kjo bën që një media online e majtë të ketë kryesisht lexues të majtë 

në kuptimin e orientimit politik dhe ideologjik. Për këtë arsye, rezultatet e sondazheve 

kanë riskun që, edhe kur janë të pa manipuluara, të reflektojnë thjesht opinionin e asaj 

pjese të publikut që lexon një media të caktuar. 
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3.2.1.4. Përgjigja ndaj përdoruesit (përgjigja nga ana e kompjuterit) 

 

Siç e përmendëm edhe në kapitullin mbi literaturën teorike, dimensioni i përgjigjes 

ndaj përdoruesit mund të shihet në dy plane: përgjigja nga ana e kompjuterit dhe 

përgjigja humane ndaj përdoruesit. Përgjigja përmes instruksioneve të programimit, 

përmes mesazheve informative lidhur me gabimet e mundshme teknike si dhe përmes 

faqeve të ndihmës i përket kategorisë së përgjigjes nga ana e kompjuterit. Ky aspekt 

bazohet më shumë në aksionin relativisht jo-aktiv të përdoruesit të mundësuar përmes 

klikimit dhe leximit dhe jo përmes të shkruarit aktiv dhe për këtë arsye përgjigja e 

kompjuterit zakonisht përfshihet tek interaktiviteti inaktiv. Në këtë kategori 

përfshihet, përshembull përgjigja ndaj përdoruesit kur përdor një fjalëkyç në motorin 

e kërkimit dhe nuk gjendet asnjë rekord kërkimi. Edhe në rastin e plotësimit të 

formave të regjistrimit apo të vlerësimit, kur mbeten pa u shënuar të dhëna të cilat 

janë të domosdoshme për t‟u shënuar, atëherë vjen përgjigja e sistemit që ia bën të 

ditur përdoruesit kërkesën që nuk ka plotësuar. Zgjidhje të tilla interaktive janë me 

dhjetëra në faqet e websajteve shqiptare të lajmeve dhe në internet në përgjithësi. Ato 

janë pjesë teknologjisë së kompjuterit, por kanë edhe një rol në arritjen e 

informacionit prej përdoruesit. 

Të një rëndësie të veçantë në këtë kategori janë edhe faqet e ndihmës që duhet t‟i ketë 

një websajt, për t„i dhënë përgjigje çdo paqartësie të lexuesit lidhur me navigimin në 

websajt dhe gjetjen e informacioneve të caktuara. Por nga gjashtë websajte të 

monitoruara, asnjëra prej tyre nuk e ka një faqe të tillë ndihme. Përveç faqeve Help, 

websajtet më të mira perëndimore përmbajnë edhe faqet  shpjeguese të njohura me 

emrin FAQ  (shkurtim për “frequently asked questions” = pyetjet që bëhen më 

shpesh). Një FAQ është e ndërtuar në mënyrë të tillë që përmbledh pyetjet kryesore 

më të mundshme rreth një çështjeje apo një lajmi si dhe përgjigjet për to. Si pyetjet 

edhe përgjigjet hartohen nga redaktorët apo gazetarët e një websajti, mbi bazën e 

deduksionit që ata bëjnë rreth pyetjeve më të mundshme që duan përgjigje, ose edhe 

mbi bazën e shumë pyetjeve që ata kanë marrë direkt nga lexuesit e tyre.  

Kjo formë interaktive përfaqëson një kanal tjetër të informimit më të detajuar rreth 

çështjeve specifike që kanë lidhje me një lajm të caktuar. Në paketën informative për 

një ngjarje, butoni FAQ i çon lexuesit në faqen me pyetje dhe përgjigje për këtë 

ngjarje. Përshembull, në një FAQ për lajmin e përgjysmimit të taksave vendore, mund 

të përfshihen këto pyetje: Ç‟janë taksat vendore? Sa është paguar deri më sot? Sa 

parashikohet të shkojnë pas këtij shkurtimi? Cilat mund të jenë efektet pozitive të 

këtij përgjysmimi? Po efektet negative?, etj. Duke u shoqëruar me përgjigjen 

përkatëse, këto pyetje ndihmojnë në qartësimin dhe në dhënien e detajeve sa më të 

hollësishme për një tematikë të dhënë. “Krijimi dhe hartimi i një FAQ kërkon nga 

gazetari apo redaktori i webit një forcë abstraguese të të menduarit, për të përcaktuar 

saktësisht pyetjet më të mundshme dhe më të rëndësishme” (Stovall, 2004:106). 

Gjithashtu kërkohet grumbullim i një informacioni sa më të gjerë.  
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Por nga monitorimi i kryer në websajtet kryesore të lajmeve, kjo zgjidhje interaktive 

ende nuk njihet në Shqipëri. Vetëm shqiptarja.com ka një rast të aplikimit të një 

zgjidhjeje të ngjashme me FAQ. Në shkrimin “Hapet për publikun bunkeri i fshehtë 

anti-bërthamor i ish-diktatorit Hoxha”
40

, është vendosur edhe linku Ja çfarë është 

Bunk'art e ku mund ta gjeni i cili hap një informacion ku lexuesi gjen përgjigje për 

pyetjet: “Ku e gjeni Bunk‟Art”, “Çfarë sjell Bunk‟Art”, etj. Edhe pse nuk emërtohet 

FAQ, faqja i ka pothuaj të gjitha tiparet e saj. 

 Në kategorinë e përgjigjeve nga ana e kompjuterit mund të përfshihen edhe disa 

zgjidhje të tjera siç janë dritaret pop-up të cilat hapen diku në një kënd të dritares së 

kompjuterit dhe i sjellin përdoruesit një informacion të caktuar.  

Kështu një dritare pop-up 

hapet herë pas herë gjatë 

ditës nga programi që ofron 

shërbimin RSS, siç është 

përshembull programi Feed 

Reader (shih figurën). Pasi 

është instaluar, ky program, sa herë që ka lajme të reja për kategorinë e përzgjedhur 

nga përdoruesi, i çon atij një mesazh përmes dritares së vogël pop-up, në të cilën janë 

edhe dy-tre titujt e lajmeve më të fundit. Edhe albeu.com e përdor një teknikë të tillë 

për të lajmëruar përdoruesit për lajmin më të fundit të sapopublikuar në websajtin e 

vet. 

Për lexuesin e huaj, disa prej websajteve ofrojnë edhe përkthim në gjuhët kryesore të 

botës. Top-channel.tv ofron një faqe të emërtuar “English version” (versioni 

anglisht”), në të cilën gjenden të përkthyera lajmet apo informacionet kryesore të 

ditës. Diçka të përafërt bën edhe albeu.com.  

Kurse në balkanweb.com, për 

përkthimin e shkrimeve 

përdoret aplikacioni Gadgets i 

Google që i përkthen artikujt 

në gjuhët kryesore të botës 

përmes Google Translate (shih 

figurën). Edhe 

panorama.com.al dhe shqiptarja.com ofrojnë gjithashtu përkthim përmes Google 

Translate, por është i njohur fakti që ky lloj përkthimi është automatik dhe 

mundësohet përmes programeve robote, duke rezultuar shpesh me pasaktësi 

kuptimore dhe gramatikore.  

Ofrimi i informacionit edhe në gjuhë të huaja, është një komponent i rëndësishëm për 

rritjen e pranisë së informacionit shqip në hapësirën globale. Ai i jep mundësi 

audiencës së huaj që të informohet për ngjarjet dhe zhvillimet në Shqipëri 

                                                           
40

 Linku: http://www.shqiptarja.com/kulture/2730/hapet-per-publikun-bunkeri-i-fshehte-anti-

berthamor-i-ish-diktatorit-hoxha-254335.html 

http://www.shqiptarja.com/kulture/2730/hapet-per-publikun-bunkeri-i-fshehte-anti-berthamor-i-ish-diktatorit-hoxha-254335.html
http://www.shqiptarja.com/kulture/2730/hapet-per-publikun-bunkeri-i-fshehte-anti-berthamor-i-ish-diktatorit-hoxha-254335.html
http://www.shqiptarja.com/kulture/2730/hapet-per-publikun-bunkeri-i-fshehte-anti-berthamor-i-ish-diktatorit-hoxha-254335.html


RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 90 

drejtpërsëdrejti nga burimet vendase të cilat janë më pranë terrenit të ngjarjeve që 

lidhen me Shqipërinë. Por, duke qënë se websajtet shqiptare nuk krijojnë të ardhura të 

mjaftueshme për të patur një staf të plotë, shumica e redaksive nuk punësojnë 

përkthyes dhe “detyrohen” të ofrojnë përkthimin përmes Google Translate, i cili njihet 

tashmë për problemet e veta lidhur me cilësinë e përkthimit. 

Shumica e websajteve perëndimore ofrojnë gjithashtu edhe opsionin “Printo” për 

shkrime të ndryshme. Por në median shqiptare online situata ndryshon. Nga gjashtë 

websajtet e monitoruara, vetëm Balkanweb e disponon këtë opsion, madje edhe kjo 

media e ofron atë me probleme, pasi kur klikon tek butoni “Printo”, nuk printohet 

shkrimi në të cilin ndodhet butoni, por e gjithë faqja e webit me të gjitha elementët e 

veta. Një pjesë e websajteve që nuk e kanë sot këtë opsion, e kanë patur atë në vitet e 

mëparshme (shekulli.com.al, top-channel.tv), por e kanë hequr. Arsyeja mund të 

lidhet me tendencën e largimit të publikut nga informacioni i printuar. Edhe pse është 

e vështirë të testohet se sa përdorues mund të duan të printojnë shkrimin, gjithsesi 

prania e opsionit në websajt, është një plus më shumë në kërkim të asaj audience që 

në një moment të dhënë do të donte ta kishte një shkrim edhe të printuar. 

Teknika e menuve të varura është një tjetër përgjigje interaktive e kompjuterit ndaj 

përdoruesit për të parë se cilat janë nën-kategoritë e përfshira brenda një kategorie, 

apo nën-çështjet që mblidhen brenda një çështjeje. Jo vetëm websajtet shqiptare të 

lajmeve, por edhe shumica e websajteve në internet, e 

aplikojnë këtë teknikë që i ofron përdoruesit një detajim 

informacioni. Kështu,  një ndër rubrikat e albeu.com është 

edhe rubrika “Argëtim”. Hapësira e tematikës që mund të 

përfshihet nën këtë rubrikë është shumë e madhe. Për të 

specifikuar se cilat nga tematikat apo nën-rubrikat 

përfshihen në këtë kategori, sistemi ofron pikërisht 

menunë e varur, e cila bën të qartë se çfarë përfshin 

albeu.com tek një emërtim i përgjithshëm siç është 

“Argëtim” (shih në figurë).  

 

3.2.2. Interaktiviteti aktiv 

Sipas literaturës studimore, interaktiviteti aktiv i referohet ndërveprimit që e angazhon 

aktivisht përdoruesin për të krijuar dhe shpërndarë përmbajtje në internet. Në këtë 

punim ky lloj interaktiviteti është analizuar në katër perspektiva: përgjigja humane, 

lehtësia për të shtuar apo ndarë informacion, ndërveprimi përmes  lojës  dhe lehtësimi 

i komunikimit ndërpersonal online. Analiza cilësore e ndërmarrë në studim tregon se 

në websajtet kryesore të lajmeve në Shqipëri ekziston një potencial i interaktivitetit 

aktiv, por ka edhe probleme funksionimi dhe mungesa. 

 

3.2.2.1.Përgjigja ndaj përdoruesit (përgjigja humane) 
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Përveç përgjigjes nga ana e kompjuterit, ekziston edhe përgjigja humane ndaj 

përdoruesit. Shumë autorë (p.sh. Rafaeli, 1988; Heeter, 1989; McMillan, 2000) i 

vlerësojnë shkëmbimet e komunikimit mes gazetarëve dhe përdoruesve si aspektin më 

rëndësishëm të përgjigjes humane ndaj përdoruesit. Në këto shkëmbime komunikimi 

kërkohet një përfshirje aktive e  gazetarëve dhe e përdoruesve në komunikimin 

human, duke shkuar përtej klikimit dhe navigimit pasiv, dhe për këtë arsye përgjigja 

humane ndaj përdoruesit konsiderohet si ndërveprim aktiv. Thelbësore në këtë kuadër 

është prania e mekanizmave të feedback-ut dhe e mënyrave apo mjeteve të kontaktit 

me redaktorët ose gazetarët e webit. Në një vështrim të përgjithshëm gjetjet e këtij 

studimi tregojnë se opsionet e përgjigjes humane ndaj përdoruesit nuk janë kaq 

impresive sa opsionet e përgjigjes nga ana e kompjuterit. Kështu, vetëm njëri nga 6 

websajtet e monitoruara, dhe pikërisht panorama.com.al ofronte informacione 

kontakti, si adresat e e-mailit, për të kontaktuar me redaktorët apo gazetarët (shih 

print-screen-in më poshtë), 

 

Print-screen i  pjesshëm e faqes “Stafi” të panorama.com.al, datë 26.10.2014 
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Në faqen “Kontakt” të mediave të tjera ofrohet vetëm një adresë e-maili e 

përgjithshme e redaksisë, një ose dy numra telefoni apo faksi dhe në mënyrë të 

detajuar dhe me adresa e-maili paraqiten vetëm agjentët e marketingut. 

Shqiptarja.com ofron pak më shumë se kaq, pasi paraqet edhe informacionin e 

kontaktit me drejtoren dhe me kryredaktoren e websajtit. Në rastin e 

panorama.com.al, informacioni i kontaktit ofrohet vetëm në faqen e emërtuar “Stafi”, 

dhe nuk vendoset në çdo shkrim apo material pranë emrit të autorit, siç do të duhej të 

ndodhte. Madje disa prej mediave në mënyrë të pajustifikuar nuk vendosin as emrin 

dhe mbiemrin e plotë të gazetarit që ka përgatitur lajmin, por vetëm inicialet e tij, ose 

në rastin më të keq nuk vendosin fare emër autori.   

Natyrisht këto gjetje janë zhgënjyese, sidomos për atë grup studjuesish të medias 

online që kanë një pritshmëri të lartë ndaj komunikimit interaktiv mes prodhuesve dhe 

konsumatorëve të lajmit në kushtet e mjedisit online. Në fakt këto gjetje që rezultojnë 

nga monitorimi i mediave shqiptare online nuk janë një rast i izoluar. Edhe shumë 

studime empirike të kryera në vende të ndryshme perëndimore (p.sh. Ha & James 

1998; Massey & Levy, 1999; Schultz 2000; Rosenberry, 2005), flasin për një 

mungesë të mjeteve apo mënyrave të kontaktit me gazetarët në mediat online, duke 

pranuar nga ana tjetër se ka vështirësi që të mundësohet një komunikim individual 

ideal me përdoruesit nga ana e gazetarëve, pasi numri i audiencës është shumë i madh, 

ashtu siç është i madh edhe presioni i kohës në një profesion si ai i gazetarit. 

Gjithsesi disa prej mediave shqiptare online, ofrojnë një lloj kanali komunikimi. 

Shekulli.com tregon një lloj interesi dhe i fton lexuesit “që, nëse kanë opinione mbi 

shkrimet e botuara te “Shekulli” apo mbi tema të tjera të lira, mund të kontaktojnë në 

adresën: komente@shekulli.com.al”. Shqiptarja.com ofron adresën 

redaksia@shqiptarja.com që lexuesit të kontaktojnë me redaksinë. 

Lidhur me mekanizmin e feed-back-ut, një mjet i përdorur janë  anketimet që kërkojnë 

prej lexuesve vlerësimin dhe rekomandimet e tyre për websajtin, për standartet 

profesionale dhe politikën e tij editoriale. Nga  ky lloj anketimesh thithen mendime 

dhe sugjerime me vlerë që do të mund të përmirësonin punën e gazetarëve dhe të 

redaksisë në aspektin profesional.  Një eksperiencë në këtë drejtim vjen nga 

shekulli.com.al. Prej disa javësh, gjatë verës së vitit 2014, ky websajt, në të majtë, 

jashtë faqes kryesore, mbante të shfaqur një buton të emërtuar: “Anketim”. Pasi 

klikoje në këtë buton, hapej një formë anketimi në të cilën pyetja kryesore ishte: “Si i 

përgjigjet gazeta (online) mbulimit të lajmit më të fundit?, duke ofruar katër 

alternativa përgjigjeje: Shumë mirë, Mirë, Mjaftueshëm dhe Jo mirë (shih figurën më 

poshtë).   

Ky lloj anketimi përshtatet me logjikën e konsumimit të informacionit online, pasi 

kursen kohë, është i thjeshtë dhe i lehtë për t‟u aplikuar. Për lexuesit që duan të 

shtojnë më shumë komente apo sugjerime, në pjesën e poshtme, siç e shihni në figurë, 

është krijuar edhe një hapësirë e posaçme, e cila ofron ndërveprim aktiv.  



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 93 

Përqëndrimi tek cilësia e 

mbulimit të lajmit më të 

fundit, përfaqëson një zgjedhje 

të drejtë nga ana e redaksisë 

për temën e anketimit, pasi, 

për gazetat online suksesi në 

përcjelljen e shpejtë dhe 

cilësore të të rejave të ditës 

përbën një komponent jetik. 

Duhet thënë se anketime të 

tilla që kryhen nga ana e vetë 

redaksive për të marrë 

opinionin e lexuesve mbi 

websajtin janë të rralla, dhe 

kjo nuk është e justifikueshme, sidomos po të sjellim ndërmend faktin që teknologjia 

e webit i lehtëson ndërmarrje të tilla. Përveç shekulli.com.al, pesë mediat e tjera të 

monitoruara nuk kanë ndërmarrë ndonjë anketim të tillë në harkun kohor brenda vitit 

2014.  

Së fundmi disa media po tërheqin përshtypjet e përdoruesve edhe për apps-et e 

krijuara për aksesimin e lajmit përmes celularëve dhe tableteve. Në faqet e këtyre 

apps-eve në Google Play apo në App Store bëhet vlerësimi për këto aplikacione në dy 

mënyra: me numër yjesh nga një deri në pesë dhe duke shënuar përshtypjet apo 

vërejtjet përkatëse. Në vlerësimin nga 1 yll deri në 5 yje që bëhet nga ana e 

përdoruesit në Google Play, apps-et e top-channel.tv në tetor 2014 rezultonin me një 

vlerësim mesatar prej 3.9. Disa nga sugjerimet apo vërejtjet që bëjnë përdoruesit janë: 

“shpeshherë nuk shkarkon të dhënat”, 

“... jep error gjatë ngarkimit të 

lajmeve”, etj.  

Kurse apps-et e balkaweb.com në 

Google Play në të njëjtën periudhë 

kishin vlerësimin mesatar me 4 yje 

(shih print-screen). Por nuk mungonin 

edhe vërejtjet si: “është shumë i 

ngadaltë”, “shkarkon baterinë shumë shpejt”, etj. Ndërkohë përdoruesit e kënaqur prej 

aplikimeve kanë shënuar avantazhet dhe vlerat e secilit prej apps-eve. 

 

3.2.2.2. Lehtësia për të shtuar apo ndarë informacion 

 

Web 2.0 konsiderohet si faza kur lindën aplikacionet që mundësuan “user generated 

content” (përmbajtjen e gjeneruar nga përdoruesit) dhe “user manipulated content” 

(përmbajtjen e manipuluar nga përdoruesit). Në thelb të kësaj epoke qëndron pikërisht 
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lehtësia për të shtuar informacion. Përdoruesit nuk janë më vetëm konsumatorë të 

informacionit por edhe prodhues apo ofrues të tij. Në gazetarinë online, ky dimension 

i interaktivitetit matet me praninë dhe funksionalitetin e hapësirave apo opsioneve të 

debatit online, të komenteve, forumeve dhe blogjeve, të podkasteve, të kontributeve të 

qytetarëve në përmbajtjen mediatike dhe të praktikave apo mjeteve të tjera të 

ngjashme.  

Para se të fillojmë analizën për këtë dimension të interaktivitetit duhet të qartësojmë 

që në fillim se: 

Së pari, mjetet apo teknikat interaktive të Web 2.0 që unë kam zgjedhur të analizoj 

këtu, janë pikërisht ato që lidhen ngushtë me gazetarinë online. Dihet se interneti në 

hapësirën e vet të argëtimit, lojërave, e-commerce, shërbimeve online, etj., është tepër 

i pasur me mjete dhe opsione interaktive, por këto nuk janë objekt i studimit tonë.  

Së dyti, mediat dhe rrjetet sociale, edhe pse mund të përmbajnë një numër opsionesh 

që lidhen me lehtësinë e të shtuarit të informacionit, nuk do të analizohen këtu. 

Kështu, përshembull, në këtë punim nuk përshihet në objektin e studimit blogosfera 

shqiptare në përgjithësi, por vetëm blogimi dhe blogjet që janë brenda strukturës së 

websajteve shqiptare të lajmeve. Gjithashtu nuk janë në objektin  e studimit edhe 

rrjetet sociale, si, Facebook, Twitter, etj., edhe pse përmes tyre qarkullojnë lajme dhe 

gazetari. Në lidhje me këto rrjete sociale ne do të shqyrtojmë vetëm përdorimin e tyre 

nga websajtet shqiptare të lajmeve, dhe jo nga publiku i gjërë në përgjithësi. 

Së treti, Në lidhje me objektin e monitorimit, këtu do të analizohen vetëm gjashtë 

websajtet e përmendura edhe më sipër: top-channel.tv, balkanweb.com, 

shekulli.com.al, panorama.com.al, albeu.com, dhe shqiptarja.com 

 

Komentet për përmbajtjen e botuar 

 

Komentimi i përmbajtjes së botuar në një websajt, është një nga opsionet interaktive 

më të përdorura nga audienca shqiptare e medias online. Shkrimet më të komentuara 

në websajtet më të njohura, arrijnë të kenë deri në disa qindra komente secili, një 

shifër kjo më e madhe se tirazhi ditor i shitjes së disa gazetave të përditshme në 

Shqipëri. Nga monitorimi i gjashtë mediave kryesore online rezulton se pesë prej tyre 

e kanë prej kohësh të inkorporuar opsionin për komentim në websajtin e tyre, kurse 

top-channel.tv, nuk ka patur hapësirë komenti deri në verën e vitit 2014, kohë në të 

cilën u inaugurua dizajni i ri i kësaj medieje dhe kur përfshihet më në fund edhe 

mundësia për komentim. Përgjithësisht opsioni për komentim nga ana e lexuesve apo 

shikuesve ofrohet si për lajmet ashtu edhe për editorialet, analizat, reportazhet, videot, 

fotografitë, etj. 

Gjetjet e kërkimit tonë empirik tregojnë se websajtet shqiptare të monitoruara kanë 

prirjen që ta lehtësojnë sa më shumë që të jetë e mundur praktikën e komentimit. Në 

seksionin e komentit, shekulli.com.al kërkon nga përdoruesi të vendosë vetëm emrin, 
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duke shtuar në kllapa se edhe ky element identifikimi që kërkohet (emri) “nuk është i 

domosdoshëm”. E vetmja gjë e domosdoshme është plotësimi i Captcha, me sa duket 

për të evituar përdorimin e këtij seksioni nga programet robote. Edhe albeu.com 

kërkon vetëm emrin dhe mbiemrin  nga komentuesi (shih figurën më poshtë), kurse 

panorama.com.al shton edhe vendosjen e adresës së e-mailit, me shënimin se ajo nuk 

do të shfaqet.  

 

 

Në disa raste aplikohen edhe praktika motivimi për pjesëmarrjen në komentet online. 

Interesante është nxitja që i bën redaksia e shqiptarja.com përfshirjes së lexuesve, 

duke iu ofruar atyre një lloj sistemi gradash për ata që do të kenë kontributet më të 

shpeshta, më cilësore dhe më korrekte nga pikëpamja e etikës. 

Në shënimin e redaksisë thuhet:  

“Nëse regjistrohesh falas te Shqiptarja.com, mund të marrësh pjesë çdo 

ditë në debatet rreth artikujve që publikojmë dhe për këtë do të marrësh 

kualifikimin ANALIST. Komentet e ANALISTEVE do të kenë prioritet të 

publikohen, në krahasim me lexuesit e pa regjistruar. Mes ANALISTEVE 

redaksia do të seleksionojë më të mirët dhe do t‟i promovojë me gradën 

TOP KOMENTATOR. Këta të fundit do të kenë të drejtën të dalin online 

pa filtrat e redaksisë, vetëm me detyrimin e respektimit të etikës sonë". 

Dy mediat më të klikuara në Shqipëri, balkanweb.com dhe top-channel.tv i 

ndërlikojnë disi procedurat paraprake për komentim. Balkanweb.com, përveç emrit 

dhe e-mailit kërkon edhe qytetin, shtetin si dhe websajtin. Ndërsa tek top-channel.tv 

nuk mund të postohet një koment nëse përdoruesi nuk është i regjistruar. Pas 

regjistrimit, i cili kërkon vetëm emrin dhe e-mailin, duhet krijuar edhe një fjalëkalim, 

i cili duhet përdorur sa herë që bën Log in në faqe për të komentuar. 

Për seksionin e komenteve, top-channel.tv në dizajnin e ri ka të inkorporuar 

aplikacionin Disqus, i cili është i avancuar për opsionet që ofron në këtë seksion. 

Kështu përdoruesi mund të njihet me komunitetin e komentuesve, të shohë sa 
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komente ka bërë secili, sa ndjekës të mëparshëm dhe të momentit ka, sa vota pozitive 

ka mbledhur. Përdoruesit kanë në dispozicion për komentet opsionin “Rendit sipas më 

të mirave” duke shtuar në këtë renditje edhe opsionet “Të mira”, “Të reja”, “Të 

vjetra”, si edhe opsionin tjetër “Shto tek të preferuarat” dhe “Shpërnda” komentin 

përmes Facebook dhe Twitter. Këto opsione krijojnë një lloj klime të gjykimit apo 

vlerësimit të komenteve nga vetë komuniteti i komentuesve dhe rrisin, të paktën 

potencialisht, nivelin e përgjegjshmërisë tek pjesëmarrësit. 

Seksioni i komenteve përdoret shpesh nga lexuesit edhe si një linjë komunikimi me 

redaksinë apo gazetarët, në mungesë dhe kompensim të linjave të tjera të 

komunikimit. Jo rrallë aty përcillen rekomandime apo vërejtje për vijën editoriale, për 

të dhënat e publikuara ose ofrohet informacion plotësues për ngjarje të raportuara në 

websajt. 

Me gjithë opsionet dhe zgjedhjet e larmishme që ekzistojnë për komentet në websajtet 

kryesore në Shqipëri, problem i madh mbetet moderimi i përmbajtjes së tyre dhe 

prania e mesazheve  jo etike të shfaqura në këtë hapësirë të websajteve të lajmeve. 

Mediat shqiptare online përdorin disa lloj praktikash lidhur me menaxhimin e 

komenteve dhe botimin e tyre. Nga intervistat-pyetësor me 39 drejtuesit dhe 

përfaqësuesit e mediave online rezultonte kjo situatë lidhur me këto praktika:  

 

Lidhur me komentet aplikoni… 

A botimin e menjëhershëm automatik pa moderim 5 

B botimin e menjëhershëm automatik të ndjekur me moderim 12 

C 
botimin vetëm pasi është lexuar dhe miratuar nga moderatori apo 

redaktori 
18 

D nuk kemi  hapësirë komenti 4 

 

Siç shihet, praktikat janë të ndryshme, por shumica e drejtuesve të mediave deklarojnë 

se aplikojnë moderimin e komenteve dhe vetëm në 5 media nuk aplikohet moderimi i 

tyre, ndërkohë që në 4 të tjera nuk kanë fare hapësirë komenti. Por duhet thënë se 

pavarësisht këtyre vetëdeklarimeve problemet etike si gjuha e urrejtjes, dhuna verbale, 

cënimi i privacisë, sulmet personale, fyerjet dhe sharjet, etj. janë të pranishme gati çdo 

ditë në një pjesë të konsiderueshme të komenteve të botuara në websajtet shqiptare të 

lajmeve.   

Nga gjashtë websajtet kryesore të monitoruara, pesë prej tyre gjatë vitit 2014 

aplikonin një moderim sporadik duke rezultuar në shumë komente të pafiltruara nga 

pikëpamja etike. Vetëm top-channel.tv i qëndron linjës së ruajtjes së etikës dhe 

aplikon moderim për çdo koment të botuar.  
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Situata e lejimit të komenteve jo etike dhe e mungesës së filtrimit bëhet edhe më 

shqetësuese po të kemi parasysh që mediat nën monitorim janë mediat më të klikuara 

të lajmit online në Shqipëri dhe duke patur audiencën më të madhe, kjo neglizhencë 

gjeneron efekt shumë negativ në publik. Është i pajustifikuar regresi që kanë bërë në 

këtë pikë disa media, si shekulli.com.al, apo balkanweb.com, të cilat 2-3 vite më 

përpara kanë qënë shumë më të kujdeshme dhe kanë aplikuar një politikë filtrimi më 

të fortë ndaj shkeljeve të etikës. Kështu, në vitin 2010, shekulli.com.al, në rastin e 

komenteve jo etike botonte vetëm emrin e komentuesit dhe në zonën e komentit 

vendoste shënimin e redaksisë: “Komenti është fshirë për arsye etike”. (shih print-

screen-in më poshtë) 

  

Print-screen nga shekulli.com.al, datë 17.10.2010 

Kjo media ka qënë ndër të paktat media në Shqipëri që ka patur në redaksi edhe një 

ombudsman për etikën, por prej disa vitesh ky post nuk ekziston më në organigramën 

e burimeve njerëzore të kompanisë. 

Në debatin lidhur me këtë problematikë shqetësuese përsa i takon komenteve, 

paraqiten arsye të ndryshme, të cilat po i përmbledhim më poshtë: 

Së pari, shumica e redaksive online (me ndonjë përjashtim të rrallë si në rastin e 

shqiptarja.com) nuk kanë krijuar ende asnjë lloj kodi etike apo kornize vetërregulluese 

për websajtin e tyre.  

Së dyti, një pjesë e redaksive nuk kanë burime njerëzore të angazhuara posaçërisht me 

moderimin e komenteve.  

Së treti, një pjesë e lejojnë me vetëdije këtë situatë, me argumentin se komentet rrisin 

numrin e vizitorëve të websajtit. Por ky argument i fundit bie, po të kemi parasysh 

faktin se websajti i lajmeve më i vizituar nga shqiptarët, top-channel.tv, deri në verën 

e vitit 2014 nuk ka patur fare hapësirë për koment. 

Blogjet dhe forumet 

Në formën e vet klasike blogjet përmbajnë një tezë ose një informacion të dhënë, të 

prezantuar përpara audiencës së webit, për të cilin kërkohet mendimi dhe opinioni i 
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çdo vizitori të interesuar për të. Disa websajte iu dedikohen apo përmbajnë vetëm 

blogje. Por blogjet përdoren edhe si pjesë apo seksione të websajteve të lajmeve. Në 

këto raste, në homepage vendoset një buton, apo një rubrikë e titulluar “Blog”, të cilat 

përmbajnë një link që të çon në blogun e websajtit apo të kompanisë së lajmeve. Një 

praktikë të tillë ka ndjekur shqiptarja.com, e cila është e vetmja media online nga 

gjashtë mediat e monitoruara që ka një blog në një faqe më vete brenda websajtit. 

Në ditët e sotme ekziston një debat lidhur me praktikën e njohur me emrin “News 

blogging” (blogim i lajmit). Disa autorë, si përshembull Axel Bruns, i konsiderojnë 

komentet që vijnë pas lajmeve (për të cilat ne folëm më lart) si një formë blogimi. 

Sipas Bruns, “news blogging është praktika e të komentuarit të një lajmi përmes 

blogimit – qoftë ky një komentim për një raportim origjinal apo komentim për lajme 

që janë raportuar në burime të tjera” (Bruns, 2007:11). Debati është shtrirë edhe më 

tej duke shtruar pyetjen: A ka gazetari në blogje? Apo blogu është thjesht një formë 

komunikimi ndërpersonal?  Blogeri dhe gazetari i njohur J.D. Lasica e konsideron 

news blogging, si një “akt i zakonshëm gazetarie”. “Në një botë të mikro-përmbajtjes 

së shpërndarë në audienca të ngushta, gjithnjë e më shumë copëra lajmi që ne i 

ndeshim çdo ditë, po përcillen përmes mediave personale – kryesisht weblogëve.”
41

 - 

thotë Lasica.  

Nëse do ta konsideronim praktikën e komentimit të lajmeve si një formë blogu, 

atëhere mund të thoshim se ky lloj blogu është mjaft i përdorur në Shqipëri dhe 

ekziston dhe praktikohet nga të gjitha websajtet e lajmeve. Kurse blogu në formën e 

vet klasike, i vendosur në një faqe më vete webi është më pak i përdorur.  

Blogu i shqiptarja.com i përket kësaj kategorie të dytë. Ai ka gjithsej 17 kategori dhe 

postimet nisin që nga 17 dhjetori i vitit 2011. Kategoritë janë të larmishme dhe rrokin 

një tematikë të gjerë. Më kryesoret prej tyre janë: Periferi, PsikoBlog, Grimca urbane, 

Përtej lajmit, Pyet mjekun, Luga e argjendtë, E të tjera e të tjera, Urbanika, Ndër 

mejtime, Punësimi, etj. Llojet e postimeve variojnë që nga introt e zakonshme, tek 

reportazhet, ditaret personale, editorialet, profilet, recetat e gatimit, këshillat e mjekut, 

poezitë, etj. Në dy prej postimeve, autorët janë aktivë edhe në zonën e komenteve dhe 

marrin pjesë në debatin me lexuesit, duke shënuar kështu një nga rastet e pakta, por 

tepër të vyera të ndërveprimit aktiv autor-lexues. 

                                                           
41

 Cituar në: Bruns, Axel,  The practise of news blogging, Në: Bruns, Axel & Jacobs, Joanne, Uses of 

blogs, Peter Lang Publishing, f. 12, New York, 2007 
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Print-screen i blogut të shqiptarja.com, datë 6 nëntor 2014 

Por, edhe pse është konceptuar si një blog multi-tematik, me postime nga më 

interesantet, përsëri ky blog nuk ka arritur të ketë një numër të madh komentesh, pra 

nuk ka tërhequr audiencë të madhe. Postimi më i komentuar nuk shkon më shumë se 

30 komente. Ky numër është shumë larg nga numri i komenteve për lajmet në 

websajt, dhe për këtë arsye, nga pikëpamja e audiencës nuk mund të konsiderohet një 

histori suksesi. Një ndikim të konsiderueshëm në këtë rast mund të ketë pasur edhe 

popullariteti i vogël që ka në Shqipëri blogosfera e mirëfilltë. 

Përveç blogut në formën e vet të autentike, websajtet shqiptare të lajmeve kanë 

provuar të krijojnë edhe faqe debati të emërtuara Forum. Kështu në vitin 2010 

panorama.com.al kishte një forum të tillë, por i cili nuk ekziston më prej disa vitesh. 

Në të njëjtin vit (2010), shekulli.com.al ka patur një rubrikë më vete të titulluar 

“Mendimi juaj”, por kjo rubrikë nuk ekziston më.  Edhe Balkanweb.com ka një 

hapësirë të veçantë blogimi që e quan gjithashtu Forum. Ky forum ekziston prej më 

shumë se dhjetë vjetësh në këtë websajt, por vitet e fundit ai është pothuajse i 

braktisur dhe i papërditësuar, me sa duket edhe për shkak të interesit shumë të vogël 

që ka zgjuar tek audienca. 

Ndarja me të tjerët (“share”) e përmbajtjes 

Në raportin e Pew Research Center  “State of the News Media 2014” (Gjendja e 

mediave të lajmit 2014) theksohet se të dhënat më të fundit të kërkimit empirik të 
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kryer në SHBA tregojnë se rreth 50 për qind e përdoruesve të rrjeteve sociale bëjnë 

“share” apo ripostim të lajmeve, video-lajmeve apo foto-lajmeve, ndërsa 46 përqind e 

tyre diskutojnë në rrjetet sociale për ngjarjet dhe zhvillimet më të fundit.
42

 Kjo prirje 

ka sjellë në skenë një rol të ri të mediave sociale në raport me mediat e lajmit online. 

Studjuesi Frédéric Filloux në shkrimin e vet  How Facebook and Google Now 

Dominate Media Distribution (Si e dominojnë sot Facebook dhe Google shpërndarjen 

e medias) vë në dukje se sektori i mediave të lajmit është bërë gjithnjë e më i varur 

nga trafiku që vjen prej Facebook-ut dhe Google.
43

 

Të vetëdijshme për këto zhvillime, mediat shqiptare të lajmit online po vlerësojnë 

gjithnjë e më shumë rolin e mediave sociale si një kanal i rëndësishëm për rritjen e 

audiencës, përmes rritjes së trafikut referal që vjen nga këto media. Gjatë intervistave-

pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave online, të intervistuarve iu bë 

edhe pyetja: “Sa ndihmojnë mediat sociale për të shtuar vizitorët e website-it tuaj”, 

dhe përgjigjet tregojnë se në shumicën e mediave ndikimi i mediave sociale për rritjen 

e audiences është i madh, siç rezulton edhe nga grafika e mëposhtme: 

Sa ndihmojnë mediat sociale për të shtuar vizitorët e website-it tuaj 

 

 

Shumica e drejtuesve të mediave online (22 nga 39) mendojnë se mediat sociale 

ndihmojnë shumë për rritjen e audiencës së një websajti lajmesh. Askush prej tyre (0) 

nuk është skeptik lidhur me këtë rol të mediave sociale. Diferencë krijohet vetëm tek 

ato media të cilat nuk kanë arritur t‟i përdorin me efektivitetin maksimal mediat 

sociale, dhe për këtë arsye, përgjigja e drejtuesve të tyre është “disi”. 

Siç është thënë më sipër në këtë punim, të gjitha mediat e monitoruara kanë faqet e 

tyre institucionale në Facebook dhe në Twitter, dhe një pjesë kanë faqet e tyre edhe në 

media të tjera sociale si YouTube, Google+, LinkedIn, Flickr, etj. Faqet që krijohen 
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 http://www.journalism.org/packages/state-of-the-news-media-2014/ 
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 http://www.mondaynote.com/2014/10/19/how-facebook-and-google-now-dominate-media-
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nga mediat e lajmit online në këto media sociale, janë një pikëtakim i kësaj medieje 

me fansat, ndjekësit apo miqtë (friends) e saj. Vetë media online në websajtin e vet 

nuk i ka mekanizmat që të identifikojë dhe të grumbullojë në një hapësirë unike  

online lexuesit dhe dashamirësit e vet, siç ndodh në rastin e faqes së saj në rrjetet 

sociale.  

Por përveç krijimit të faqeve të veta institucionale (apo fan pages) në rrjetet sociale, 

mediat e lajmit online po nxisin edhe përdoruesit që të ndajnë me të tjerët përmes 

profileve të tyre individuale shkrime apo materiale të ndryshme të websajtit. Të 

gjashta websajtet e monitoruara ofrojnë butonin “Share” për përdoruesit, i cili shërben 

si një urë  që ata të kalojnë nga websajti në profilin e tyre individual dhe të ndajnë 

shkrimin apo materialin që ishin duke lexuar apo shikuar edhe me rrjetin e miqve të 

vetë personalë. Me këtë rast duhet përmendur një problem që duket se është prezent 

në një pjesë të mediave shqiptare online: nuk bëhet mirë nga disa prej tyre diferenca 

mes rolit dhe funksionit të faqeve të vetë mediave në rrjetet sociale dhe rolit dhe 

funksionit të opsioneve “share”. Në rastin e faqeve të mediave të lajmit në rrjetet 

sociale, janë pikërisht vetë këto media të cilat ndajnë me rrjetin e miqve të tyre lajmet 

apo materialet më të fundit. Kurse butoni “share” që ofrohet për përdoruesit në këto 

websajte ka si qëllim që vetë përdoruesit të ndajnë lajmet apo materialet me miqtë e 

vet. Kjo shpërndarje, potencialisht krijon shanse për një shumëfishim të numrit të 

atyre që informohen lidhur me një lajm apo material të botuar në një websajt lajmesh.  

Në vitet e para kur kjo teknikë interaktive nisi të ofrohej nga mediat shqiptare për 

përdoruesit e saj, entuziazmi ka qenë tepër i madh dhe dritaret për të bërë “share” 

qenë të panumërta. Siç e shihni në print-screen-in e mëposhtëm, në vitin 2010 

shekulli.com.al ofronte “share” në 12 media sociale, një pjesë e të cilave mund të 

ishin të panjohura për publikun e gjerë. 

 

Print-screen nga shekulli.com.al, datë 13.06.2010 
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Por me dizajnin e ri të aplikuar pak kohë më pas, këto 

opsione u pakësuan dhe tashmë në këtë media online 

ekziston vetëm opsioni “share” në Facebook, Twitter 

dhe Google +. Ndoshta një reduktim i tillë mund të 

shpjegohet edhe me faktin se praktikisht dy të tretat e 

mediave sociale që ofroheshin për “share” në vitin 2010 

nuk njiheshin atëhere dhe nuk përdoren as sot nga 

përdoruesi shqiptar. Për këtë arsye në këtë websajt kanë 

mbetur vetëm tre rrjetet sociale që përdoren më shumë 

sot në Shqipëri.  

Ndërkohë ekziston edhe përvoja e zgjerimit të kanaleve 

për “share”. Kështu, top-channel.tv dhe 

panorama.com.al, përveç kanaleve më të njohura për 

“share”, si Facebook, Twitter dhe Google +, që ofronin deri në vitin 2010, në vjeshtën 

e vitit 2014 ofronin edhe një numër shumë më të madh kanalesh të tjera,  në total 294 

kanale apo mundësi të ndryshme për shpërndarjen e një lajmi apo informacioni në 

internet. 

Një kanal tjetër për ndarje të 

përmbajtjes me të tjerët është edhe 

ai që mundësohet përmes e-mailit. 

Në figurën në krah ju shihni 

formën e aplikuar nga balkanweb 

të emërtuar “Dërgoja një mikut 

tuaj” që mundëson “share” të 

shkrimeve, materialeve apo 

linqeve të ndryshme përmes e-

malit. Deri në vitet 2009 – 2010 

ky opsion interaktiv ka qënë më i 

pranishëm në websajtet shqiptare, por sot po vjen duke u reduktuar, ndoshta edhe për 

shkak se e-mail-i tashmë po përdoret më pak në komunikimet ndërpersonale, pasi 

vendin e tij po e zënë gjithnjë e më shumë rrjetet sociale. 

Përmbajtja e gjeneruar nga përdoruesit 

Dan Gillmor, në veprën e tij të njohur We the media: Grassroots journalism by the 

people, for the people (Ne Media: Gazetaria e bazës, nga populli për popullin) 

proklamon rritjen e kulturës së pjesëmarrjes në epokën e webit. Kjo kulturë sjell me 

vete edhe një demokratizim dhe masivizim të procesit të mbledhjes, prodhimit dhe 

shpërndarjes së informacionit, duke rritur kontributin e qytetarëve në këtë process dhe 

duke sjellë lindjen e njëlloj gazetarie të veçantë që njihet me emrin “gazetaria e 

qytetarëve” apo “gazetaria pjesëmarrëse”.  
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Duhet thënë se për shumë kohë në mjediset profesioniste të gazetarisë në plan global 

ka patur një lloj ngurrimi për ta legjitimuar këtë lloj gazetarie. Lidhur me arsyet për 

këtë situatë, Boczkowski (2004b) dhe Domingo (2005) theksojnë se aplikimi i risive 

në një redaksi nuk përcaktohet vetëm nga disponibiliteti i këtyre risive apo 

kapaciteteve, por edhe nga konteksti social në të cilin aplikohen ato. Në studimet e 

disa autorëve, përdorimi i mundësive apo opsioneve të reja shihet si një rezultat i 

interaksionit kompleks mes faktorëve profesionalë, organizativë, ekonomikë dhe 

socialë (Paterson, & Domingo, 2008).  Një autor tjetër, Thurman, përmes intervistave 

të thelluara dhe të gjera me drejtues të mediave kryesore online në Mbretërinë e 

Bashkuar, sjell një analizë të detajuar që hedh dritë mbi konfliktin mes rolit 

profesional gazetaresk të “gatekeeping” dhe perceptimit që kanë gazetarët 

profesionistë mbi pjesëmarrjen e publikut. Thurman vë në dukje se si ndikojnë 

konsiderimet legale, teknike, komerciale apo administrative në adoptimin apo krijimin 

e hapësirës për të ashtuquajturën “user generated content” (përmbajtje e gjeneruar 

nga përdoruesit) në websajtet profesioniste të lajmit.  

Në të njëjtën linjë janë edhe Paulussen dhe Ugille të cilët pas intervistave me pjestarë 

të redaksive arrijnë në konkluzionin se zhvillimi i ngadaltë i gazetarisë pjesëmarrëse 

në gazetat online, vjen kryesisht për shkak të “strukturave të redaksive, rutinës së 

punës apo gjykimeve profesionale, më shumë se sa nga mungesa e dëshirës për të 

qënë të hapur ndaj kontributeve të përdoruesve në prodhimin mediatik” (Paulussen & 

Ugille, 2008:24). Pra, në mënyrë të përmbledhur, studimet empirike tregojnë se 

adoptimi i “user generated content” në websajtet profesioniste të lajmeve, pengohet 

apo vonohet për shkak të një numri faktorësh kontekstualë brenda niveleve të 

ndryshme të një kompanie mediatike. 

Edhe në mediat shqiptare ka ekzistuar për një kohë të gjatë ngurimi ndaj gazetarisë 

pjesëmarrëse. Po një pjesë e e tyre kanë ndryshuar qasje dhe po krijojnë hapësirë për 

kontributet e qytetarëve brenda websajteve të tyre. Nga intervistat-pyetësor me 

drejtues dhe pëfaqësues të mediave online rezulton se 15 nga 39 media shqiptare 

online të intervistuara kanë krijuar hapësirë më vete për gazetarinë e qytetarëve ose 

pranojnë dhe botojnë here pas here kontribute që vijnë prej tyre.  

Kështu, për shembull, shqiptarja.com, ka një seksion më vete që emërtohet 

“Raportoni ju”, ku ftohen qytetarët që të publikojnë shkrimet, fotot apo videot e tyre. 

Top-channel.tv në dizajnin e vet të ri që u lançua në verën e vitit 2014, ka vendosur në 

krye të homepage butonin “Ti raporton”. Pas klikimit në këtë buton, përdoruesit i del 

përpara një formë që duhet mbushur prej tij (shih figurën më poshtë).  

Siç e shihni, nga përdoruesi kërkohen disa të dhëna personale, si emri, mbiemri, e-

maili dhe numri i telefonit, me sa duket për të rritur në një farë mënyre transparencën 

e burimit apo për të bërë të mundur identifikimin e tij. Gjithsesi, këto të dhëna janë 

vetëm për redaksinë, pasi nëse përdoruesi apo qytetari që raporton nuk dëshiron të 

identifikohet, atëhere ai ka opsionin që të mbetet anonim në fund të kësaj forme.  
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Përdoruesi ka mundësinë që përveç 

tekstit të ngarkojë edhe fotografi, 

video apo audio, duke klikuar tek 

butoni “Shoqëro me file”. 

Por, edhe pse hapësira për të 

mundësuar raportimet nga ana e 

qytetarëve është e pranishme, këto 

raportime nuk identifikohen si të 

tilla në përmbajtjen e websajtit. 

Nuk ka një faqe më vete që të 

përmbajë kontributet që vijnë nga 

përdoruesit, dhe  gjithashtu nuk 

bëhet ndonjë shënim për t‟i dalluar 

ato. Kështu që praktikisht është e 

pamundur të matet sa është ky 

kontribut, dhe, në rastin më 

ekstrem, a ekziston apo jo. Disa 

prej mediave më të mira 

perëndimore nuk mjaftohen vetëm me ofrimin e kapaciteteve interaktive që krijojnë 

lehtësi për shtimin e informacionit që vjen nga përdoruesit, por gjithashtu krijojnë 

edhe faqe të posaçme për publikimin e tij. 

3.2.2.3.Ndërveprimi përmes lojës  

Në një studim për interaktivitetin në 110 websajte biznesi (1998) Louisa Ha dhe 

Lincoln E. James ofrojnë një konceptim të vetin për dukurinë e interaktivitetit. Sipas 

tyre atributet kryesore të interaktivitetit  janë: lojshmëria (playfulness), zgjedhja, 

ndërlidhja, mbledhja e informacionit dhe komunikimi reciprok (Ha & James, 1998). 

Nëse atributet e tjera ishin përmendur dhe rimarrë edhe nga autorë të tjerë, playfulness 

ishte një propozim origjinal i Ha dhe James, i cili tërhoqi vëmendjen e studjuesve të 

fushës.  

Atributi i playfulness i një websajti përfshin ndërveprimin përmes lojërave dhe 

mjeteve të zgjimit të kureshtjes. Edhe mediat tradicionale, si përshembull gazetat i 

kanë aplikuar lojërat për të tërhequr një kategori lexuesish që i pëlqen ato. Por në 

ndryshim prej shtypit, lojërat e webit, kanë potenciale të mëdha ndërveprimi, i 

aplikuar ky në të dyja kahet: përdorues – sistem dhe përdorues – përdorues.  

Loja së bashku me mjetet e zgjimit të kuriozitetit kontribuojnë në një eksperiencë 

kënaqësie gjatë konsumimit të websajteve. I pajisur me “mjete loje”, websajti zhvillon 

një terren mediatik i cili shfaqet edhe si një vend-lojë për t‟u përdorur nga individët. 
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Nga gjashtë websajtet e monitoruara, vetëm dy prej tyre i kanë lojërat të përfshira në 

rubrikë më vete. Panorama.com.al ka rubrikën “Luaj me ne” (shih print-screen-in më 

poshtë), kurse albeu.com ka rubrikën “Lojëra”.  

 

Për nevoja të këtij studimi do të ishte interesante të ndaleshim tek një mjet tjetër loje i 

aplikuar nga albeu.com, dhe konkretisht tek “Kuizi”. Në ndryshim nga lojërat e 

zakonshme tek panorama.com.al apo tek rubrika “Lojëra” e vetë albeu.com, të cilat 

janë thjesht lojëra kompjuteri, Kuizi ndërtohet rreth informacioneve që lidhen me 

ngjarje apo zhvillime, duke u pozicionuar kështu si një lojë që është më pranë lajmit 

dhe informacionit se sa lojërat e zakonshme kompjuterike.  

Kuizi i albeu.com është një konkurs që vazhdon prej disa vitesh. Çdo muaj redaksia 

shpall tre fitues dhe ofron për fituesit e kuizit edhe pagesë apo stimuj të tjerë 

materialë. Fituesi i vendit të parë shpërblehet me 50 euro, kurse vendi i dytë dhe i 

tretë fitojnë një rimbushje celulari në vlerën 10 euro. Kushti i vënë nga redaksia është 

që lojtarët të kenë marrë pjesë në minimumi 100 kuize, duke i vendosur kështu 

përdoruesit në një lidhje afatgjatë me lojën, dhe respektivisht edhe me websajtin. Në 

faqen e kuizit paraqitet lista e dhjetë më të mirëve të lojës që është në proces dhe e 

dhjetë më të mirëve për lojën e një muaji me parë, duke vendosur pranë emrit të 

secilit edhe pikët e fituara. Kjo renditje në kohë reale nxit pjesëmarrësit për të rritur 

pjesëmarrjen në lojë. Interesant është edhe opsioni “Shto pyetje” që e fton përdoruesin 

që të kontribuojë me idetë e vetë për kuizin e radhës, duke shënuar kështu një rast 

tjetër të mundësisë që i jepet përdoruesit për të shtuar informacion dhe për të 

kontribuar në përmbajtjen e websajtit. Edhe opsioni që i jep mundësinë pjesëmarrësit 

që të kërkojë ndihmën e miqve në Facebook, është gjithashtu një teknikë interesante, 

e cila nxit përfshirjen e miqve të lojtarëve në lojë. Lidhur me këtë opsion redaksia 

shkruan: "Pyet miqtë në Facebook" është opsion që ju zgjat kohëzgjatjen e përgjigjes 

nga 25 sekonda në 5 minuta. Njëkohësisht, juve ju hapet dritarja e cila ju mundëson 

lehtësisht postimin e pyetjes në Facebook ku mund të merrni ndihmën e miqve tuaj.”  
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Print-screen i faqes së Kuizit nga albeu.com, datë 16 shkurt 2014 

Lojërat, konkurset mes lexuesve apo mjetet e tjera të nxitjes dhe argëtimit të 

përdoruesve, janë shumë efektive pasi tërheqin dy kategori përdoruesish: Lexuesit 

tradicionalë dhe përgjithësisht në moshë të madhe të shtypit që e kanë patur zakon 

plotësimin e lojërave në gazetë dhe lexuesit në moshë të re që janë të pasionuar pas 

lojërave dixhitale në internet. Një pjesë e lojërave janë lojëra rrjeti, me shumë 

përdorues, dhe aplikimi i tyre do të thotë përfshirje edhe e vetë përdoruesve për të 

zgjeruar rrjetin e lojës, dhe respektivisht edhe numrin e përdoruesve që hyjnë në një 

websajt. 

Gjithsesi, siç rezulton nga monitorimi, përdorimi i kësaj kategorie atributesh 

interaktive është i kufizuar vetëm në disa media online, ose përdoret në mënyrë 

sporadike nga disa  media të tjera të gazetarisë shqiptare në web. 

 

3.2.2.4.Lehtësimi i komunikimit ndërpersonal 

Interaktiviteti human konsiderohet gjerësisht si forma më e lartë e interaktivitetit 

(Heeter, 1989; Downes and McMillan, 2000). Mediat e bazuara në internet mund të 

shërbejnë edhe si mjete të dobishme të komunikimit ndërpersonal. Ky aspekt i 
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interaktivitetit i referohet masës në të cilën një websajt lajmesh mund të shërbejë edhe 

si një kanal për përfshirjen e përdoruesve në komunikimin ndërnjerëzor (human to 

human), madje edhe në atë sinkronik mes tyre. Këtu përfshihen mjetet e përdorura për 

të kontaktuar me redaktorët apo gazetarët, të ashtuquajturat “message boards” dhe 

“chat rooms” si dhe mjete të tjera të mundshme që mund të jenë përdorur nga 

websajtet e lajmeve për të ushqyer interaksionin human. Meqë analiza e mjeteve për 

kontaktimin e redaktorëve apo gazetarëve online është konsumuar më sipër në pjesën 

për “përgjigjen humane” dhe forumet e diskutimit janë trajtuar në pjesën e “lehtësisë 

për të shtuar informacion”, në këtë seksion ne do të trajtojmë vetëm përpjekjet apo 

zgjidhjet e redaksive për të lehtësuar komunikimin ndërnjerëzor në kohë reale. 

Në rastin e mediave shqiptare të lajmit online, situata që rezulton nga monitorimi 

disavjeçar lidhur me përdorimin e mjeteve të komunikimit në kohë reale, është 

paradoksale. Websajtet shqiptare, tre ose katër vjet më parë kanë patur më shumë 

opsione apo mundësi komunikimi live mes lexuesve dhe redaksive përkatëse se sa në 

vitin 2014. Kështu në vitin 2010, balkanweb.com (shih print-screen-in më poshtë) dhe 

top-channel.tv rezultojnë të kenë patur opsionin “Chat” në faqen kryesore të tyre, për 

të mundësuar një komunikim live mes anëtarëve të redaksisë dhe lexuesve.  

 

Print-screen nga balkanweb.com, datë 12 janar 2010 

Por në vitin 2014 këto opsione nuk ekzistonin më.  Mungesa e mjeteve dhe e kanaleve 

të komunikimit online sinkronik dhe asinkronik të përdoruesve me gazetarët është një 

handikap serioz për mediat shqiptare online. Ky lloj komunikimi përbën një nga 

shtyllat më të rëndësishme të interaktivitetit aktiv dhe mungesa e tij ka një ndikim të 

drejtpërdrejtë në raportet e shkëmbimeve dhe të besimit reciprok mes një medieje 

online dhe audiencës së saj. 
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Disa përfundime lidhur me përdorimin e mjeteve të interaktivitetit nga mediat 

shqiptare online 

Lidhur me opsionet e interaktivitetit, nga monitorimi rezulton se ka raste kur disa nga 

këto opsione nuk kanë qënë funksionale por kanë ekzistuar në websajte thjesht 

formalisht, si një lloj “ndjekje e trendit”. Më së shumti, në mediat shqiptare online 

risitë rekomandohen dhe sillen në websajt nga webmasterat inteligjentë që ndjekin me 

pasion çdo risi të mjedisit online, ose nga template-et e CMS-ve, por më tej këto risi 

nuk përqafohen dhe nuk promovohen nga gazetarët dhe redaktorët. Ndërkohë që 

ritmet e teknologjisë dhe të ndryshimit janë shumë të shpejta, përditësimi i gazetarëve 

dhe redaktorëve, pra i stafit gazetaresk, me zhvillimet e reja të teknologjisë së webit, 

vijon të ecë me një ritëm më të ngadalshëm. Kjo provohet edhe prej ngadalësisë së 

aplikimit të opsioneve interaktive, apo prej mungesës së opsioneve të ndërveprimit 

mes stafit gazetaresk dhe përdoruesve, etj. Për këtë shkak ka ndodhur që disa opsione 

interaktive që kanë nisur në fillim me zell dhe ndjekje të rregullt, janë zbehur me 

kalimin e kohës ose kanë mbetur në vend në gjysëm të rrugës, siç është rasti i disa 

prej forumeve të mediave shqiptare online. Edhe rasti i shërbimit RSS, i cili edhe pse 

është i pranishëm në shumë websajte, njihet dhe aplikohet nga shumë pak gazetarë 

apo redaktorë, flet më së miri për këtë situatë. Kjo ngadalësi në përditësimin me risitë 

e reja që ekziston tek stafi gazetaresk ka sjellë edhe mungesën e theksuar të 

hipertekstit në shkrime, apo dëshirën e vakët për të përqafuar dhe aplikuar raportimin 

multimedial. 

Në disa media online, aplikimi i risive interaktive mbetet i pjesshëm, si në rastin e 

opsioneve për raportimin nga ana e qytetarëve, kur ekziston vetëm një dritare për 

ngarkimin e materialeve nga qytetarët por nuk janë krijuar ende faqe më vete për ato 

raportime nga qytetarët që përzgjidhen dhe publikohen. Edhe komunikimi mes 

gazetarëve dhe lexuesve është shumë i kufizuar. 

Websajtet shqiptare të lajmeve nuk i kanë shpëtuar edhe prirjes së imitimit të 

websajteve perëndimore, pa marrë parasysh terrenin lokal dhe specifikat e tij. Kështu 

përshembull, një pjesë e kanaleve “share” që janë ofruar nga disa prej mediave 

shqiptare online, kanë qënë pothuajse të panjohura nga publiku vendas. Nga modeli i 

websajteve të huaja, janë ofruar për “share” në websajtet shqiptare të lajmeve edhe 

media sociale të tilla si: Blinklist, Furl, Magnolia, Pownce, StumbleUpon, etj., që nuk 

njihen jo vetëm nga publiku shqiptar me njohuri mesatare për webin, por as edhe nga 

publiku më i përditësuar me teknologjitë e reja.  
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Kapitulli i Katërt 

 

MULTIMEDIALITETI NË MEDIAN ONLINE 

 

Multimedaliteti konsiderohet si një tipar tjetër specifik i gazetarisë online. Në 

vlerësimin e tyre të përgjithshëm për rolin e multimedias në gazetarinë online, 

studjuesit e kësaj fushe (si p.sh., Fagerjord, 2003; Kawamoto, 2003; Deuze, 2004) 

janë të mendimit se ajo i zgjeron së tepërmi dimensionet dhe kanalet e raportimit të 

një ngjarjeje në web. Pas një vështrimi teorik ne do të shohim se si është aplikuar ai 

në gazetarinë shqiptare në web. 

4.1. Qasje teorike për multimedialitetin 

Në botimin e tyre “Digital multimedia” Nigel Chapman dhe Jenny Chapman e 

përkufizojnë multimedian dixhitale si “kombinimi i dy ose më shumë mediave, të 

paraqitura në formë dixhitale, mjaftueshmërisht të mirëintegruara për t‟u shfaqur në 

një ndërfaqe (interface) të vetme apo për t‟u përpunuar nga një program i vetëm 

kompjuterik”. Këta autorë bëjnë dallimin mes “multimedia” dhe “multiple media” 

(shumëllojshmëri mediash), dhe theksojnë se ky dallim mund të kuptohet mirë 

sidomos nga kënd-shikimi i përdoruesit. Sipas tyre përdoruesit i përceptojnë media të 

ndryshme si modalitete të ndryshme komunikative siç janë teksti, imazhi, audio, 

video. etj. Në rastin e “multiple media” ne kemi të bëjmë thjesht me një kalim nga një 

medium në tjetrin. Kurse në rastin e multimedias, kemi të bëjmë me një kombinim të 

integruar të këtyre modaliteteve (Chapman & Chapman, 2004:7). 

Lidhur me multimedian e përdorur në median online, pjesa më e madhe e studjuesve 

(si përshembull, Fagerjord, 2003, apo Deuze, 2004) e përkufizojnë multimedalitetin si 

integrimi i më shumë se një mediumi apo formati mediatik në procesin e raportimit të 

një lajmi për gazetarinë në web. Studimet për multimedian merren me mënyrat se si 

ajo integron dimensione të shumëfishta dhe kanale të ndryshme për të bërë raportimin 

e një ngjarjeje në web. Fagerjord është një nga autorët më në zë që është marrë 

specifikisht me studimin e multimedias. Ai përdor termin “konvergjencë retorike” për 

të përshkruar krijimin e llojeve të ndryshme të prezantimit të lajmeve në gazetarinë 

moderne online, përmes përdorimit të tekstit, fotografive, ilustrimeve, muzikës, 

animacioneve me Flash, videove, transmetimeve live apo përditësimeve të 

vazhdueshme (Fagerjord, 2003). Autorë të tjerë si  Stone dhe Bierhoff, (2002); apo 

Lasica, (2002) janë edhe më optimistë dhe thonë se kryqëzimet e mediave dhe 

zhvillimi i mëtejshëm i teknologjisë së komunikimit dhe të informimit do të sjellin në 

të ardhmen e afërt një gazetari multimediale tërësisht të konverguar. Forma të reja 

gazetarie dhe kombinime formatesh dinamike do t‟i shtohen tekstit tradicional të 

lajmit. 
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Një numër studimesh nënvizojnë dhe analizojnë rolin e spikatur të multimedias në 

gazetarinë në web. Para së gjithash, multimedia luan një rol të rëndësishëm në 

tërheqjen e vëmendjes dhe mundëson një “lundrim të butë”. Sidomos në kushtet e 

rritjes së shpejtësisë së qarkullimit të lajmeve dhe të informacionit, gazetaria 

multimediale paraqitet si një mënyrë efektive për të tërhequr dhe për të përfshirë 

lexuesit apo shikuesit. Qysh në vitin 1996 Bardoel ka vëzhguar fenomenin e 

zvogëlimit të jetëgjatësisë së çështjeve apo debateve publike për shkak të rritjes së 

shpejtësisë së procesit publicitar. Në analogji më këtë, ai thekson se profesionistët e 

gazetarisë duhet të përshtaten me ritmet e shpejta të qarkullimit të lajmeve, 

përndryshe, “audienca do të përmbytet nga vala e madhe e informacionit” (Bardoel, 

1996). Në këtë këndvështrim, multimedia vlerësohet si një mënyrë e mirë për të 

shmangur “humbjen” apo “mbytjen” e audiencës në oqeanin e madh të informacionit. 

Aplikimi i saj bën të mundur zgjimin e interesit tek lexuesit dhe përfshirjen e tyre të 

menjëhershme në procesin e marrjes së informacionit. Kjo ndodh sepse raportimi 

multimedial mbledh në një paketë edhe gazetarinë, edhe argëtimin, edhe emocionet, 

edhe informacionin (Väliaho & Lundgren, 2005). Stovall në librin e tij Web 

journalism: Practice and promise of a new medium (Gazetaria në web – Praktika dhe 

perspektiva e një mediumi të ri) thotë se audienca, dhe sidomos të rinjtë, mërziten nga 

tekstet e gjata dhe preferojnë më shumë lajmet vizuale që përtypen më lehtë nga ana e 

tyre. Väliaho dhe Lundgren e konsiderojnë gazetarinë multimediale si “të prerë” për 

web, pasi ajo aplikon një mënyrë raportimi që përmban dy nivele joshjeje: I pari është 

niveli i lajmit, ku përdoren tekste të shkurtra, foto, audio, video, etj., për të tërhequr 

vizitorët. Ky nivel i paketimit multimedial krijon qysh në fillim emocion tek audienca. 

Ai synon të bëjë për vete shumicën e vizitorëve dhe ta zgjerojë sa më shumë që të jetë 

e mundur këtë audiencë. I dyti është niveli referencial, në të cilin ka tekste më të gjata 

dhe më shumë foto apo video që lidhen me ngjarjen, duke synuar të përcjellë një 

informacion më të detajuar. 

Disa studjues theksojnë se paketat multimediale të lajmit online duhet të shkojnë 

përtej kombinimeve teknike të formateve. Kawamoto vë në dukje se përmbajtja e 

multimedias duhet të shohë përtej konstruksioneve teknike apo kombinimeve të 

pjesëve të ndryshme të informacionit të paraqitura në formate të ndryshme.  Ajo duhet 

të pasurojë eksperiencën e përdoruesve dhe nuk duhet të mjaftohet me raportimin e 

fakteve dhe prezantimin e videove apo audiove. Multimedia duhet të përfaqësojë një 

strategji mediatike të mirëmenduar, që ka si finale një raportim të saktë, të përditësuar 

dhe kontekstual të lajmit. Amy Zerba nga ana e vet vëren se gazetarët e multimedias 

kanë kaluar nga thjesht “përfshirja e elementëve individualë të multimedias” tek “një 

gazetari online më e paketuar”, e cila synon që t‟u ofrojë përdoruesve të internetit 

“mënyra të reja të të kuptuarit të informacionit, një mbulim më të gjerë si dhe një 

rritje të përvojës së tyre për mënyrën e marrjes së lajmeve.” (Zerba, 2004).  

Mark Deuze dallon dy lloje arketipesh të multimedias: multimedialiteti sipërfaqësor 

dhe paradigma divergjente. Kombinimi i thjeshtë i informacionit i paraqitur në disa 

formate të ndryshme, përfaqëson një formë sipërfaqësore të multimedialitetit. Ky 
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kombinim më së shumti është një konvergjencë e modaliteteve mediatike ose një lloj 

“multiple media”. Guay thotë se, “nëse multimedia është përdorur pa menduar për 

arsyet se pse po përdoret, ose ka faqosje apo përmbajtje të varfër, ajo mund të 

rezultojë në një fiasko estetike pa vlerë që zë më kot hapësirën”. (Guay, 1995). 

Ndërsa “paradigma divergjente” e multimedialitetit ka mundësinë që të shtresëzojë 

dhe të lidhë më shumë informacion dhe në një mënyrë më të organizuar dhe më të 

dobishme. Sipas Deuze, paradigma divergjente kërkon që “të gjitha pjesët e sajtit të 

jenë të zhvilluara duke u nisur nga një pikënisje multimediale”, duke u ofruar 

përdoruesve “mënyra të ndryshme për të hyrë dhe për të depërtuar në sajt”. Me 

zhvillimin e ngjarjes, duhet të zhvillohet më tej edhe paketa multimediale, duke u bërë 

më kontekstuale dhe më e plotë. 

Deuze thotë se përcaktimi për multimedian në gazetari është shumë i ngjashëm me 

përcaktimin e vetë gazetarisë online: gazetaria në web, pavarësisht nga formati, duhet 

të prodhohet ekskluzivisht për prezantim dhe shpërndarje nëpërmjet Worl Wide Web 

(Deuze, 1999). Debati teorik në këtë pikë e vë theksin tek rëndësia e origjinalitetit dhe 

e risive, dhe jo tek përshtatja e gazetarisë ekzistuese me formatet e ndryshme. Bëhet 

fjalë pra, për rimediimin e televizionit dhe të shtypit me qëllimin jo për të zhvilluar 

më tej këto media, por për të ngritur në një shkallë më të lartë gazetarinë online. 

(Bolter & Grusin, 1999). Një vëmendje në këtë kuadër i duhet kushtuar edhe 

diskutimeve mbi “gazetarinë grafike” (Stovall, 2004), e cila mund të jetë shumë e 

dobishme dhe mund të shtojë vlera në gazetarinë në web, edhe pse nga studjuesit 

është lënë disi pas dore. Ka websajte të cilat përdorin me sukses kombinimin e 

grafikave (p.sh. infografikave, animacioneve, hartave, etj.) me tekstin për të 

përmirësuar raportimin për një ngjarje dhe për t‟iu drejtuar një audience më të gjerë. 

Shifrat, të dhënat, vendndodhjet, proceset, kontekstet, etj., mund të përdoren dhe të 

prezantohen më me efektivitet përmes “infografikave” (Stovall, 2004). Edhe 

përdorimi më i madh i animacioneve me Flash mund të shtojë vlera për rikrijimin e 

skenave apo të situatave të ngjarjeve, apo për paraqitjen e të dhënave në mënyrë të 

animuar, por këtu vërehet një ngurim dhe një vonesë. Ytberg thekson se përdorimi i 

duhur i gazetarisë grafike do t‟ia shtonte gjallërinë dhe vitalitetin dhe do të 

përmirësonte pasqyrimin e ngjarjeve nga gazetaria online. (Ytreberg, 2009) 

4.2.Multimedialiteti në gazetarinë shqiptare në web 

Bazuar në literaturën teorike, ky punim e studjon multimedialitetin e websajteve 

shqiptare të lajmeve nën monitorim në dy plane: Në fillim merren në shqyrtim veç e 

veç elementët e multimedias që aplikohen në raportimin e lajmeve. Kështu, duke bërë 

një lloj dekonstruktimi të konceptit të multi-medias, në punim analizohet përdorimi 

dhe prania e fotografive, infografikave, animacioneve, videos dhe audios si elementë 

më vete.  Më pas, në një plan tjetër elementët e multimedias shqyrtohen si pjesë e 

paketës së “multimedia storytelling” (raportimit multimedial) në web. 
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4.2.1. Përdorimi i fotografive  

Përdorimi i grafikave dhe i fotografive do të shqyrtohet nëpërmjet analizës së 

elementëve të tillë si, paraqitja e përgjithshme grafike e websajteve të monitoruara,  

pozicionimi dhe struktura e seksioneve të fotografive, logjika dhe mekanizmi i 

përzgjedhjes së fotografive, aplikimi, paraqitja, organizimi dhe klasifikimi i tyre, 

numri i fotove të paraqitura, burimet, stili i ndërtimit të galerive fotografike, etj. Një 

dimension i rëndësishëm i kësaj analize do të jetë funksionimi dhe përdorimi  i 

imazheve në lajmet online brenda konteksteve të ndryshme. 

Në plan teorik fotografia e medias është një element i rëndësishëm i përmbajtjes dhe i 

kontekstit. Studjuesja Barbie Zelizer nxjerr në pah katër aspekte të fotografisë sw 

përdorur në gazetari: 

1.Fotografia si mesazh i dëshmitarëve okularë, 

2.Fotografia si nxitje për tërheqjen e vëmendjes së publikut, 

3.Fotografia si pasqyrë e ngjarjeve, 

4.Fotografia si reflektim i botës në një plan të gjërë. 

(Zelizer, 2005) 

Duke u bazuar në këtë kornizë konceptuale të Zelizer, ky punim analizon mënyrën se 

si funksonojnë imazhet në mjedisin mediatik online brenda konteksteve të ndryshme 

të tij. 

Në websajtet shqiptare të monitoruara gjejmë eksperienca të ndryshme të aplikimit, 

paraqitjes, organizimit apo klasifikimit të fotografisë. Nga monitorimi rezulton se 

fotografitë janë të pozicionuara dhe të publikuara në disa mënyra: ose si pjesë e 

raportimit të një lajmi apo informacioni, ose si pjesë e galerive fotografike, ose si 

seksion apo faqe më vete. 

Në tabelën e mëposhtme janë opsionet e aplikuara nga secila prej 6 websajteve të 

monitoruara: 

Opsionet për paraqitjen e fotografive 

Nr Websajtet 

Opsionet 

Faqe më vete për 

fotografitë 
Fotogaleri Foto si pjesë e lajmit 

1 top-channel.tv √ √ √ 

2 balkanweb.com √ √ √ 

3 shekulli.com.al - √ √ 

4 panorama.com.al - - √ 

5 shqiptarja.com √ √ √ 

6 albeu.com √ √ √ 
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Prania dhe krijimi i rrugëve apo opsioneve për aksesimin e përmbajtjes së shprehur 

përmes fotografive ka një rëndësi të madhe për arritjen e saj nga përdoruesit. Që të 

sigurohet një akses sa më i madh, këto opsione duhet të jenë të pranishme që në 

homepage-in e një websajti. Nga monitorimi i gjashtë websajteve kryesore shqiptare 

të lajmeve, rezulton se në këtë aspekt ka një qasje të ndryshme nga njëra media në 

tjetrën. Balkanweb.com ka në homepage menunë “Foto” si dhe seksionin 

“Fotogaleritë e fundit”. Albeu.com dhe shqiptarja.com kanë gjithashtu menunë Foto 

dhe seksionin Fotogaleria në faqen kryesore. Shekulli.com.al dhe top-channel.tv, edhe 

pse kanë  e patur në vitin 2009 menunë Foto, tashmë nuk e kanë më një të tillë, por 

kanë vetëm seksionin “Fotogaleria”. Ndërsa panorama.com.al nuk ka në homepage 

asnjë opsion apo menu për aksesimin e fotografisë (përveç botimit të fotove që i 

bashkangjiten çdo shkrimi). Në shërbimin RSS të këtij websajti paraqiten opsionet 

“Fotoja e ditës” dhe “Fotogaleri”, por këto rubrika që kanë ekzistuar më parë tashmë 

nuk gjenden më në websajt, të pakën deri në vjeshtën e vitit 2014 kur përfundon 

monitorimi i zhvilluar në kuadër të këtij punimi. 

Jo vetëm prania e një rubrike apo seksioni në homepage, por edhe krijimi i një 

hapësire apo faqeje më vete brenda websajtit për fotografinë është i domosdoshëm për 

një media online. Duke patur një faqe të tillë, përmbajtja e websajtit që përcillet 

përmes fotografive, do të ishte më e organizuar dhe më e lehtë për t‟u aksesuar nga 

përdoruesit. Këto faqe bëjnë të mundur klasifikimin e fotografive, rankimin e tyre si 

dhe krijojnë mundësi për paraqitje të dhënash statistikore lidhur me çdo fotografi apo 

galeri fotografike, siç janë përshembull, numri i shikimeve, renditja mes fotove të 

tjera, numri i komenteve apo i pëlqimeve, etj.  

Balkanweb.com, pas klikimit tek menuja “Foto” hap faqen e vet të veçantë për 

fotografitë. Në këtë faqe fotografitë janë të grupuara në mini-galeri apo albume të 

vogla, ku secila prej këtyre galerive përmban foto që lidhen me një lajm, një event, 

një personazh apo një zhvillim të caktuar. Pranë çdo galerie është vendosur titulli, 

numri i fotografive që ajo përmban si dhe data kur është botuar. Fotot e të njëjtës 

galeri janë të renditura në një slide-show dhe lëvizin njëra pas tjetërs përmes klikimit 

në butonët “Para” dhe “Mbrapa”.  

Siç paraqitej në tetor 2014, faqja e fotografive e balkanweb.com është e ndarë në 

gjashtë nënrubrika: Kronikë, Sport, Ambient, Teknologji, Spektakël & Kulturë dhe Të 

ndryshme. Në krye të faqes janë fotografitë më të fundit nga pikëpamja kronologjike. 

(shih më poshtë) 
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Print-sreen nga balkanweb.com, datë 15.11.2014 

Edhe shqiptarja.com ka një faqe të ngjashme për fotografitë, e cila i grupon ato në tre 

seksione: Aktualitet, Sport dhe Thash & Them. Kurse albeu.com aplikon ndarjen në 

këto nënrubrika: Fotolajm, Showbiz, Sport, Auto, Kuriozitete, Qytete, Shkencë & 

Teknologji, Turizëm & Natyrë. Në ndryshim nga këto media, shekulli.com.al ka 

vetëm një faqe të fotogalerisë, ku gjenden fotografi që nga ato të natyrës dhe botës 

shtazore deri tek fotot artistike, kryesisht të marra nga interneti. Fotot nuk janë të 

emërtuara dhe nuk janë të ndara në albume. Edhe fotogaleria e top-channel.tv, pas 

dizajnit të ri është ende e papërfunduar dhe e varfër. 

Ashtu si për të gjitha llojet e informacionit në një media online, edhe për fotografinë, 

përdorimi i opsioneve interaktive të grupit “Më populloret”, për të cilat kemi folur më 

sipër, është i një rëndësie të veçantë. Por në rastin e fotografisë, websajtet shqiptare 

janë treguar tepër të kursyera. Kështu vetëm shqiptarja.com ndër gjashtë websajtet e 

monitoruara ka opsionin “Më të shikuarat” për fotografitë dhe vetëm albeu.com 

shënon se sa herë është parë secila prej fotogalerive, për t‟i dhënë mundësi përdoruesit 

që të gjykojë edhe në bazë të shifrave se nga duhet të fillojë. Përveç kësaj, albeu.com 

veçon brenda faqes së fotografive edhe “Të përzgjedhurat e editorit”, “Të fundit nga 

kjo kategori” si dhe “Foton e ditës”. (shih print-screen-in më poshtë)  
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Edhe funksioni “Like” për fotografitë aplikohet vetëm nga albeu.com dhe 

shqiptarja.com. Ndërsa për atributet e shpërndarjes (share) për fotografitë, përveç 

këtyre dy mediave,  ato aplikohen edhe nga balkanweb.com. Përdorim të pakët ka 

edhe opsioni i komentimit të fotografisë. Aksesimi i fotografive ndihmohet edhe nga 

opsionet e kërkimit që mund të aplikohen për to në një websajt. Por në këtë drejtim, 

vetëm balkanweb.com ofron në fund të faqes së fotografive një mundësi kërkimi të 

fotografive sipas rubrikave kryesore të websajtit. 

Në websajtet më të mira perëndimore, siç analizohet nga Zelizer, theksi nuk vihet 

vetëm tek impresioni vizual, por edhe tek mesazhi narrativ që shoqëron imazhin. 

Kështu, në disa raste përdoret edhe vendosja e shpjegimeve me tekst nga ana e 

fotografit në pjesën poshtë apo në krah të fotografive. Përshkrimi i gjallë se si 

fotografi arrin të kapë një moment të bukur, kulmor apo të rëndësishëm, e rrit 

dukshëm aftësinë e imazhit për të lidhur audiencën me ngjarjen e përshkruar. Nga 

websajtet shqiptare të monitoruara, vetëm tre prej tyre, dhe përkatësisht albeu.com, 

balkaneweb.com dhe shqiptarja.com përdorin një praktikë të tillë. Edhe pse teksti 

shoqërues, shpesh nuk është i fotografëve, por i redaktorëve, ai e përforcon dhe e 

plotëson më tej mesazhin e përcjellë nga fotografia.  

Përveç tekstit të shkruar, New York Times aplikon në galeritë fotografike edhe 

vendosjen e narracionit në audio të fotografit pranë çdo fotografie të tij. E folura 

përshkruese e fotografit ndihmon që të shkurtohet distanca mes fotografisë dhe 

shikuesit të saj dhe rrit në një farë mënyre intimitetin mes tyre. Fotografia së bashku 

me zërin e fotografit theksojnë në këtë rast “mesazhin e dëshmitarit” që cituam nga 

Zelizer, dëshmitar i cili përmes zërit e rrit perceptimin dhe përjetimin e të qënit 

prezent në skenën e ngjarjes. Por në rastin e websajteve shqiptare, ende nuk aplikohet 

një praktikë e tillë. 
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Ndërkohë që galeritë pajisen me tekst plotësues apo narracion në audio, fotot që 

bashkëshoqërojnë një lajm janë në më të shumtën e rasteve pa diçiturë. Si element i 

faqes së një publikimi, diçitura ka një traditë përdorimi në median e printuar. 

Studjuesit kanë treguar interes prej kohësh për këtë element dhe kanë përcaktuar disa 

standarte për përdorimin e tij. James Glen Stovall vë në dukje se “një diçiturë e 

shkruar mirë iu përgjigjet të gjitha pyetjeve që mund t‟i lindin lexuesit kur ndodhet 

përpara një fotografie, si psh.: Ç‟po ndodh në atë fotografi?; Ç‟lidhje ka me lajmin që 

e bashkëshoqëron?; Cilët janë njerëzit në të?; Ku dhe kur është fiksuar pamja e 

fotografuar?, etj. Diçitura duhet t‟iu përgjigjet këtyre pyetjeve dhe të tjerave që lidhen 

me të në një mënyrë të tillë që të mos përsërisë ato që thuhen në tekstin e lajmit, por të 

përforcojë dhe nxjerrë në pah më tej mesazhin”. 

Por pavarësisht nga ky “mision” dhe kjo rëndësi, në websajtet shqiptare të lajmeve 

diçitura është neglizhuar gati totalisht në vend që të vlerësohet edhe më tej. Edhe pse, 

siç thotë Stovall, shpesh fotografitë mbartin linqe që të çojnë në faqe të ndryshme apo 

në një kontekst të ri dhe kjo e bën të domosdoshme praninë e diçiturës, sërish pjesa 

më e madhe e fotografive që bashkëshoqërojnë lajmet janë pa diçiturë. 

Një praktikë tjetër në lidhje me fotografinë, është edhe krijimi i galerive interaktive që 

sjellin pamje në 360 gradë të eventeve apo ngjarjeve, e aplikuar fillimisht në 

websajtin e New York Times dhe më pas edhe tek disa websajte të tjera perëndimore. 

Përdoruesit  mund ta shohin imazhin në “full screen view” (sa madhësia e ekranit), ta 

fillojnë apo ndalojnë, ta tërheqin dhe rrotullojnë përmes mausit për ta parë nga kënde 

të ndryshme. Qysh në vitin 2001 John Pavlik, është shprehur në terma shumë 

entuziast lidhur me teknologjinë e imazhit omnidireksional dhe perspektivën e 

përdorimit të saj nga gazetaria (Pavlik, 2001:5-12).  

Nga monitorimi i websajteve shqiptare rezulton se përfshirja e teknikave të tilla është 

më shumë një fantashkencë se sa një mundësi konkrete. Por gjithsesi edhe në vendet 

perëndimore teknika të tilla nuk kanë fituar popullaritet në praktikën e gazetarisë 

online. Për të shpjeguar këtë nivel të ulët popullariteti të teknologjisë së imazhit 

omnidireksional, mund të na vijë në ndihmë teoria e rimediimit (remediation) e Bolter 

dhe Grusin që kemi përmendur më sipër.  Këta autorë insistojnë se “rimediimi 

(remediation) është një karakteristikë definitive e mediave të reja dixhitale” (Bolter, & 

Grusin, 1999:45). Edhe pse mediumi dixhital “mund të përpiqet të rimodojë (refashion) 

mediumin e vjetër ose median në tërësi, është e rëndësishme të vërejmë se çdo akt i 

rimediimit... siguron që mediumi i vjetër nuk mund të fshiet tërësisht dhe mediumi i ri 

mbetet i varur prej të vjetrit në mënyra të njohura apo të panjohura” (Bolter, & Grusin, 

1999:47). Fotografimi omnidireksional i përmendur nga Pavlik, pothuajse nuk ka asnjë 

element nga mediumi i vjetër kështu që e ka të vështirë të funksionojë në mënyrë të 

pavarur dhe të ndërtojë hapësirën e veçantë dhe të purifikuar të domethënies kulturore 

të vet. Me fjalë të tjera, mediat, siç konkludojnë edhe Bolter dhe Grusin, “kanë nevojë 

për njëra-tjetrën në mënyrë që të funksionojnë si të tilla.” (Bolter, & Grusin, 1999:55) 
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Një karakteristikë e përhershme dhe konstante e websajteve perëndimore është edhe 

nxjerrja në pah e kontributit individual të fotografit. Përshembull, disa prej galerive 

fotografike të The Guardian mbajnë emrin e fotografit që i ka krijuar. Në rastin e 

websajteve shqiptare, siç del nga monitorimi mungon evidentimi i kontributeve të 

autorëve të fotografive dhe krijimi i galerive me emrin e tyre dhe shumë rrallë 

vendoset poshtë fotografisë emri i autorit të saj. Edhe kur identifikohet, më së shumti 

indentifikohet më shumë agjensia fotografike se sa autori i fotografisë. 

Në këtë kuadër, një problem serioz për mediat shqiptare online mbetet mosrespektimi 

i të drejtës së autorit në fushën e fotografisë. Shumica e fotove merren nga interneti pa 

menduar aspak që edhe këto foto janë pjesë e pasurisë intelektuale dhe mbrohen nga e 

drejta e autorit. Në këtë kuadër vërehet edhe një paradoks: Kur mediat online 

prodhojnë vetë fotografi origjinale, ato bëjnë kujdes që të vendosin në fotografi 

stampën me emrin e websajtit apo teknika të tjera identifikuese për t‟i mbrojtur 

fotografitë nga përvetësimi dhe pirateria online, kurse nga ana tjetër janë tepër të 

zellshme në përvetësimin apo piratimin e punëve të të tjerëve. 

Analiza e ndërmarrë në këtë punim, tregon se ka një ndryshim edhe mes logjikës së 

përzgjedhjes dhe përdorimit të fotografive në websajtet shqiptare dhe logjikës së 

përzgjedhjes dhe përdorimit në websajtet perëndimore. Në këto të fundit, duke iu 

referuar Zelizer, fotot e lajmeve “janë përdorur jo si vjegë për evente specifike por për 

një subjekt më të gjerë se sa ai që përcillet në një njësi lajmi” (Zelizer, 2005: 28). Në 

mënyrë që të funksionojnë mirë në gazetari, fotot e lajmeve në Perëndim ndërtohen 

“më komplekse dhe më skematike dhe jo të detajuara, të konvencionalizuara dhe të 

thjeshtëzuara” (Zelizer, 2005: 28). Fotot shqiptare bëjnë të kundërtën: ato janë të 

prirura më shumë drejt detajeve dhe gjithëpërfshirjes  se sa drejt selektimit dhe 

klasifikimit.  

Diferenca vihen re edhe përsa i përket paraqitjes grafike të fotografive. Nëqoftëse do 

të hidhnim një sy të përgjithshëm në fotografitë e publikuara tek websajti i BBC apo i 

The Guardian, do të shihnim se këtu fotot prezantohen në një mënyrë më të thjeshtë, 

pa sfonde të ngjyrosura dhe pa korniza apo ornamente zbukuruese. Nuk ka një 

përpjekje për tërheqje të sforcuar vizuale, duke ravijëzur kështu një tendencë e cila 

synon më shumë informimin dhe edukimin se sa thjesht argëtimin e publikut. 

Perceptimi se “fotografia është reflektim i botës në një plan të gjerë” (Zelizer, 2005: 

28), është evident në këto websajte. Kurse në websajtet shqiptare, shpesh galeritë janë 

shumë të ngarkuara nga ana grafike dhe kjo shpesh shkakton kaos vizual dhe 

vështirësi përqëndrimi tek përdoruesit. 

Duke përmbledhur analizën e mësipërme, mund të arrijmë në përfundimin se praktika 

e përdorimit të fotografive në websajtet shqiptare është disi larg nga përvoja më e 

mirë perëndimore në disa aspekte, të cilat i analizuam më sipër. Në Shqipëri, 

fotografia e lajmit reflekton nivelin e rëndësisë së një ngjarjeje si dhe përdoret shpesh 

për të tërhequr vëmendjen e audiencës. Në websajtet perëndimore fotot e lajmeve dhe 
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grafikat janë përdorur më së shumti si “pasqyra të ngjarjeve” dhe si “ reflektim i botës 

në një plan të gjerë” (Zelizer, 2005: 28).  

Sa për rolin e diskutuar të “zbutjes së navigimit” nga ana e multimedias dhe e 

fotografisë, ky rol nuk është evident në websajtet shqiptare. Perceptimi se multimedia 

në gazetarinë online është një mjet i mirë për të shmangur “humbjen e audiencës” në 

cyberspace, nuk gjen vend në rastin shqiptar. 

 

4.2.2. Përdorimi i infografikave dhe i animacioneve 

Gazetaria e zhvilluar në web, duke disponuar kapacitete dhe mundësi të reja të 

shumta, ka rigjallëruar edhe një formë të veçantë gazetarie që njihet me emrin 

gazetaria e të dhënave (data journalism). Në këtë kuadër studjuesit dhe profesionistët 

po flasin gjithnjë e më shumë për praktikën e vizualizimit të të dhënave përmes 

infografikave të cilat po përdoren me sukses nga mediat online duke zhvilluar më tej 

atë që njihet me emrin “gazetaria grafike”. Vizualizimi i informacionit dhe paraqitja e 

tyre përmes imazhit, shkon në logjikën e “të menduarit grafik” të promovuar nga 

Mario Garsia
44

 dhe në linjën e “të shkruarit për efekt vizual” në mjedisin e webit, të 

promovuar nga James Glen Stovall (Stovall, 2004:82). 

Koncepti për të dhënat ka evoluar shumë me kalimin e kohës. Lidhur me këtë, në 

botimin e O‟reilly “The data journalism handbook – How journalists can use data to 

improve the news” (Manual për gazetarinë e të dhënave – Si mund t‟i përdorin 

gazetarët të dhënat për të përmirësuar lajmet), thuhet: “Disa njerëz mendojnë se të 

dhënat janë një koleksion numrash, të mbledhura më së shumti në një spreadsheet. 

Njëzet vjet më parë kjo kategori të dhënash ishte e vetmja kategori me të cilën 

merreshin gazetarët. Por sot ne jetojmë në një botë dixhitale, në një botë ku pothuajse 

gjithçka mund të përshkruhet përmes numrave. Historia e karrierës suaj, mijëra 

dokumente konfidenciale, i gjithë rrethi i miqve tuaj – të gjitha këto mund të 

përshkruhen vetëm përmes dy numrave: zeros dhe njëshit. Fotografitë, videot dhe 

audiot, janë të gjitha të përshkruara me të njëjtat numra: zero dhe një. Vrasjet, 

sëmundjet, votimet politike, korrupsioni dhe gënjeshtrat: zero dhe njësha”.
45

  

Në mjedisin dixhital, kjo aftësi e shprehjes së gjithçkaje përmes kodit binar të zerove 

dhe njëshave, krijon hapësira të reja që të dhënat e shprehura përmes shifrave të 

vizualizohen përmes infografikave. Ky vizualizim në rastin e gazetarisë online është 

kthyer tashmë në një imperativ të kohës. “Bashkë me rritjen e sasisë së të dhënave të 

disponueshme, sot po bëhet gjithnjë e më e rëndësishme që çdo gazetar të zotërojë 

edhe teknikat e gazetarisë së të dhënave. Këto teknika duhet të jenë si mjete në kutinë 

                                                           
44

 Cituar në:  Moen, Daryl. Newspaper Layout and Design: A Team Approach, 3rd ed. Iowa State 

University Press, 1995 
45

 The data journalism handbook – How journalists can use data to improve the news, O‟reilly, 

Cambridge, faqe 2, 2012 
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e mjeteve të punës së çdo gazetari, të cilat përdoren duke mësuar vetë direkt se si 

punohet me të dhënat ose duke bashkëpunuar me dikë që ka përvojë në këtë fushë”.
46

 

Në mediat më të mira perëndimore online kemi shembuj të shumtë të praktikës së 

vizualizimit të të dhënave përmes krijimit të infografikave mjaft të arrira. Kështu 

CNN online, në datën 5 mars 2014, boton infografikën e mëposhtme e cila vizualisht 

paraqet një mënyrë krahasimi mes kapaciteteve ushtarake të Rusisë dhe Ukrainës, të 

cilat sapo ishin përfshirë në një konflikt mes tyre për territorin ukrainas të Krimesë.
47

  

 

Print-sreen nga cnn.com, datë 07.03.2014 

Një rast tjetër interesant, i cili përfaqëson një aplikim të një lloji të veçantë të 

vizualizimit të të dhënave, vjen nga websajti i Daily Mail. Gjatë një ndeshjeje të 

zhvilluar mes ekipeve spanjolle të Barcelonës dhe Atletiko Madrid,  nga reporteri i 

kësaj medieje ishte konstatuar se lojtari i mirënjohur i Barcelonës, Messi, kishte 

lëvizur shumë pak në fushë. Për ta sjellë këtë informacion (nënkupto: të dhënë) 

vizualisht, Daily Mail (www. dailymail.co.uk) online bën një krahasim mes zonës së 

fushës ku kishte lëvizur Messi dhe zonës ku kishte lëvizur portjeri i skuadrës, i cili ka 

për detyrë të rrijë në zonën e ngushtë të portës.
48

 I gjithë krahasimi vjen përmes një 

infografike të veçantë që bazohet në të dhënat për lokalizimin dhe lëvizjen e lojtareve. 

Siç e shihni në print-scree-in më poshtë, informacioni që mund të shprehej me shumë 

paragrafë teksti dhe me shumë shifra, vjen i vizualizuar përmes gjurmës grafike të 
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 Cynthia O’Murchu, Financial Times. Cituar në: The data journalism handbook – How journalists 

can use data to improve the news, O‟reilly, Cambridge, faqe 10, 2012 
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 Linku: http://edition.cnn.com/interactive/2014/03/world/infographic-ukraine-russia-military/,  

Aksesuar date 07.03.2014 
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 Linku: http://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-2601305/Messi-blamed-Barcelonas-defeat-

running-just-1km-KEEPER.html, Aksesuar date 12.04.2014 
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zonës në të cilën kanë lëvizur Messi dhe portjeri i skuadrës. Duket qartë që nuk ka 

ndonjë diferencë të madhe në sipërfaqen e lëvizjes së tyre, dhe grafikisht provohet dhe 

përcillet informacioni që donte të përcillte reporteri lidhur me aktivizimin e pakët të 

Messit në këtë ndeshje, si një nga shkaqet pse ekipi i Barcelonës nuk arriti të fitojë në 

një ndeshje tepër të rëndësishme për të marrë kryesimin e kampionatit. 

 

Print-sreen nga dailymail.co.uk, datë 12.04.2014 

Në mediat shqiptare online praktika e paraqitjes së të dhënave dhe informacionit 

përmes infografikave është vetëm në fazat e para të saj. Në ato raste kur kjo praktitë 

shfaqet, ajo kufizohet në paraqitjen e të dhënave përmes grafikëve të llojit të krijuar 

në Excel, siç e shihni në rastin e mëposhtëm nga shekulli.com.al ku paraqitet përmes 

një infografike rritja e të ardhurave të kompanisë Albpetrol. Në këtë rast në tekstin e 

lajmit ka edhe një lloj përsëritjeje të të dhënave që përshkruhen edhe në infografikë. 

Në shembujt më të mirë të tyre (siç janë edhe dy rastet e mësipërme nga cnn.com dhe 

dailymail.co.uk), infografikat janë produkte informuese që qëndrojnë edhe më vete, 

pa qenë nevoja e teksteve shpjeguese apo plotësuese. 
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Print-sreen nga shekulli.com.al, datë 10.11.2014 

Në një rast tjetër shekulli.com.al, aplikon vizualizimin përmes “map journalism” 

(gazetarisë së hartës), ku përmes një harte sillet informacioni që ka të bëjë me 

anëtarësimin e vendeve europiane në NATO. (shih print-screen-in më poshtë). Edhe 

map journalism krijon mundësi të mëdha të vizualizimit të informacionit dhe të 

dhënave. Por edhe ky lloj i gazetarisë grafike përdoret rrallë nga mediat shqiptare 

online. 
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Print-sreen nga shekulli.com.al, datë 05.04.2014 

Natyrisht aplikimi dhe përhapja e praktikës së vizualizimit të të dhënave përmes 

infografikave varet nga një numër faktorësh, siç janë: shkalla e përditësimit të 

drejtuesve të medias me zhvillimet e reja në fushën e gazetarisë në web, njohuritë që 

kanë gazetarët dhe reporterët në këtë fushë, kapacitetet e burimeve njerëzore, 

mundësitë e medias online për të financuar për trajnimin e stafit, etj. Një faktor tjetër 

është edhe përvoja. Mirko Lorenz i Deutsche Welle thekson se “puna me të dhënat 

është njëlloj si të hysh në thellësi të një territori të gjerë të panjohur. Në pamje të parë 

të dhënat bruto shfaqen si një puzzle për sytë dhe mendjet tona. Ato mezi gjenden. 

Dhe është e vështirë t‟i formësosh për vizualizim. Kjo gjë kërkon gazetarë me përvojë 

që kanë durimin për të shikuar gjatë në këto të dhëna shpesh konfuze dhe të 

mërzitshme dhe për të gjetur lajmet që fshihen aty.”
49

 

Pjesë e rëndësishme e multimedias janë edhe animacionet. Në rastin e përmbajtjes së 

lajmeve ato aplikohen për tërheqjen e vëmendjes së lexuesve lidhur me zhvillimet më 

të fundit apo për rikrijimin e skenave të ngjarjeve përmes animacionit 3D. Një 

përdorim të madh në websajtet shqiptare ka teknika e njohur me emrin “news slider”, 

ku titujt e shkrimeve apo edhe e gjithë paketa e shkrimeve në homepage me titullin, 

fotografinë dhe tekstin hyrës zëvendësohen me njëra-tjetrën në mënyrë të animuar.  

Lidhur me përdorimin e animacioneve në mediat shqiptare të lajmit online, problemi 

më i madh mbetet përdorimi i kufizuar i tij për nevoja të lajmit dhe përdorimi i tepërt i 

tij për reklamat e panumërta online. Sapo hyn në websajt, syri i përdoruesit gjen një 

mori reklamash të animuara me Flash apo animacion GIF të cilat pluskojnë nga njëri 

kënd i faqes në tjetrën, duke krijuar që në fillim tek përdoruesi një lloj anarkie vizuale 

në të cilën ai nuk arrin të dallojë informacionin më të rëndësishëm dhe i duhet pak 

kohë që ta përqëndrojë fokusin tek përmbajtja e lajmeve.  

                                                           
49

 Cituar në: The data journalism handbook – How journalists can use data to improve the news, 

O‟reilly, Cambridge, faqe 5, 2012 
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4.2.3. Përdorimi i videos dhe audios 

Në këtë pjesë të punimit do të bëjmë një analizë të përdorimit të videos dhe audios në 

gjashtë websajtet shqiptare të monitoruara. Ashtu si edhe në rastin e fotografive, 

videot në websajtet shqiptare shfaqen: 1. në një seksion apo faqe më vete, 2.si pjesë e 

videogalerive dhe 3.si video shoqëruese të lajmeve.  

Në përgjithësi opsionet për videot në mediat shqiptare online janë më të shumta se ato 

të fotografisë. Kështu, nuk ka asnjë media online nga gjashtë mediat e monitoruara që 

të mos ketë një faqe më vete për videot. Aksesi nga homepage në këto faqe realizohet 

ose përmes menusë Video, ose përmes seksionit të galerisë së videove. 

Balkanweb.com e emërton faqen e videove të veta Balkanweb TV, shekulli.com.al e 

emërton ShTV kurse top-channel.tv e emërton Web TV. 

Disa prej mediave online sinjalizojnë praninë e videos në një lajm që në homepage, 

duke vënë në krah të 

titullit të shkrimit 

ikonën grafike të 

videos ose duke 

shkruar në kllapa 

fjalën “VIDEO”. Kjo praktikë është një hap drejt një mënyre identifikimi të paketave 

multimediale të lajmeve të cilat përmbajnë përveç tekstit edhe video apo elementë të 

tjerë multimedialë.  

Lidhur me organizimin e videove në një websajt, një pjesë e mediave shqiptare online 

aplikojnë kategorizimin e videove brenda faqes përkatëse. Praktika e kategorizimit e 

bën më të lehtë kërkimin e përdoruesve për videot për të cilat ata janë të interesuar 

dhe shmang “humbjen online” në hapësirën e videove. Top-channel.tv veçon videot e 

lajmeve të fundit nga videot e programeve të tjera të kanalit televiziv. Videot e 

lajmeve ndahen më tej në kategoritë: Politikë, Kronikë/Aktualitet, Ekonomi, Kosovë, 

Rajon, Botë, Sport, Kulturë dhe Të tjera. Ndarje në nënrubrika të materialit video 

aplikojnë edhe balkanweb.com dhe shqiptarja.com. Ndërsa panorama.com.al, 

albeu.com dhe shekulli.com.al nuk i ndajnë videot në rubrika, duke krijuar vështirësi 

për organizmin dhe kërkimin e tyre nga ana e përdoruesit. 

Për të lehtësuar përzgjedhjen dhe navigimin e përdoruesve në përmbajtjen e përcjellë 

përmes videove, disa prej websajteve ofrojnë edhe klasifikime për videot më 

popullore. Balkanweb.com dhe shqiptarja.com ofrojnë klasifikimin për videot më të 

shikuara të ditës, javës dhe muajit. Panorama.com.al në homepage paraqet katër 

videot më të fundit në renditje kronologjike, kurse albeu.com në faqen e videove ka 

ndarjen “Të fundit nga kjo kategori”. Janë të pranishme në shumicën e websajteve 

edhe opsionet Like, Share si dhe hapësirat për komentim të videove. Ashtu si edhe në 

rastin e fotove, balkanweb.com dhe albeu.com aplikojnë edhe shoqërimin e videove 

me një tekst të shkurtër shpjegues ose plotësues. 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 124 

Në ndihmë të përdoruesve vijnë edhe opsionet e kërkimit për videon. Tek faqja e 

videove në balkanweb.com është krijuar një seksion i emërtuar “Kërkoni në Arkiv”. 

Kërkimi ofrohet sipas kategorisë së cilës i përket videoja, sipas datës, titullit dhe 

tekstit të lajmit që bashkëshoqëron. Përveç balkanweb.com, asnjë nga faqet e tjera të 

monitoruara nuk kanë opsione kërkimi për videot. 

Një nga çështjet më të diskutuara në literaturën teorike në lidhje me  përmbajtjen në 

video të mediave online është raporti mes përmbajtjes së re dhe asaj të ripublikuar. 

(Deuze, 2003; Kawamoto, 2003, etj.), Pavarësisht nga interesi në rritje për 

origjinalitetin dhe risitë e videos dixhitale të aplikuar në web  kërkimi empirik i 

ndërmarrë në kuadër të këtij studimi tregon se prania e videos origjinale që është 

krijuar posaçërisht për webin (pra që nuk është marrë nga ndonjë media tradicionale,) 

lë shumë për të dëshiruar. Videot e tipit “digital born” janë të pakta në websajtet 

shqiptare. Jo vetëm websajtet e kanaleve televizive, siç është top-channel.tv, por edhe 

websajtet e tjera, bazohen kryesisht në materiale të  kanaleve televizive ose në videot 

e marra nga interneti. Kështu pjesa më e madhe e videove që gjenden në 

balkanweb.com janë video të marra nga televizioni News 24, që është pronë e të 

njëjtës kompani që ka në pronësi edhe balkanweb.com. E njëjta gjë ndodh edhe tek 

shqiptarja.com, ku videot më së shumti janë prodhime të kanalit televiziv të të njëjtës 

kompani A1 Report. Por edhe tek shekulli.com.al, albeu.com apo panorama.com.al, 

që nuk lidhen drejtpërdrejt me ndonjë media televizive, një pjesë e videove sërish janë 

të kanaleve të ndryshme televizive vendore apo të huaja.  

Burimi tjetër i dytë nga merren videot, siç e përmendëm edhe më sipër, është 

interneti. Videot më të shikuara në You Tube dhe rrjetet sociale, qofshin këto video-

lajme apo thjesht video argëtuese, bëjnë xhiron e tyre të radhës edhe në websajtet 

shqiptare të lajmeve. Në rastin e shekulli.com.al, albeu.com dhe panorama.com.al, 

shumica e materialit në video vjen pikërisht nga ky burim. 

Gjithsesi eksperiencat për të krijuar video të destinuar posaçërisht për webin, nuk 

mungojnë edhe në websajtet shqiptare. Si shembull mund të sjellim një rast nga 

shekulli.com.al gjatë raportimit për vizitën e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Serbi 

në 10 nëntor 2014. I ndodhur në skenën e eventeve dhe takimeve,  korrespondenti i 

kësaj medieje, realizonte video të herëpashershme, dhe më pas i ngarkonte menjëherë 

në websajt përmes YouTube. Në një kënd të videos shfaqet edhe fotografia e gazetarit 

që kishte realizuar videot, dhe po të afrosh mausin tek kjo fotografi, shfaqet edhe emri 

i tij. (shih print-screen-in më poshtë).  
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Në një praktikë të tillë mundësohet prodhimi origjinal për web nga ana e reporterit të 

medias online që ndodhet në vendin e ngjarjes dhe aplikohet edhe njohja e kontributit 

personal të reporterit përmes vendosjes së fotos dhe emrit të tij në këndin e videos. 

Duke analizuar rastet e prodhimit të videove origjinale nga websajtet shqiptare të 

lajmeve, rezulton se një pjesë e mirë e tyre thjesht sjellin pamje në video nga ngjarja e 

raportuar, pa e shoqëruar këtë video me narracionin në audio të atij që bën videon. 

Një mënyrë e tillë e përdorimit të videos shpesh diskutohet për një lloj varfërie të 

kontekstit dhe për një thjeshtëzim të punës me imazhin. Por gjithsesi pamjet filmike, 

edhe pa narracion, sjellin atmosferën e gjallë të një zhvillimi apo ngjarjeje dhe 

përmbajnë detaje dhe mesazhe të cilat nuk arrin t‟i përcjellë teksti i shkruar. Kështu, 

gjatë raportimit për aksidentin e autobuzit me studentë në Himarë në 22 maj 2012, 

shqiptarja.com përveç tekstit sjell edhe pamje në video të realizuara nga një 

korrespondent në terren, duke e pasuruar shumë raportimin me imazhet që vinin nga 

vendi i ngjarjes.  Një rast tjetër i prodhimit të videove të tilla të krijuara posaçërisht 

për webin, është edhe ai i panorama.com.al, në raportimin e një proteste të studentëve 

përpara kryeministrisë, ku videoja origjinale vjen e shoqëruar me logon e 

panorama.com.al. (shih print-screen-in më poshtë). 
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Edhe shqiptarja.com, albeu.com, dhe balkanweb.com kanë shembuj të prodhimit të 

videove origjinale për web nga stafi i redaksisë online. Por në një vlerësim të 

përgjithshëm, kjo praktikë është sporadike, e rastësishme dhe jo si pjesë e natyrshme e 

raportimit të përditshëm të lajmeve më të fundit. Në mungesë të videove origjinale të 

webit, lajmet e fundit shoqërohen me videot e transmetuara nga kanalet televizive, ose 

më shpesh lajmi nuk shoqërohet fare me video. Një arsye që paraqitet shpesh nga 

drejtues të mediave online për këtë situatë është mungesa e stafit të reporterëve të 

terrenit, për shkak të pamundësisë financiare për të patur një staf më të plotë. 

Videot origjinale të stafit online të websajteve shqiptare të lajmeve janë përgjithësisht 

në stilin e videove të YouTube, ku sundon më së shumti një atmosferë jo-formale. Një 

pjesë janë edhe të papërpunuara në programet e editimit të videos dhe ngarkohen 

direkt siç janë marrë nga pajisjet celulare apo kamerat dixhitale. Një pjesë tjetër 

realizohen pa stand-up-in klasik të televizioneve dhe në disa raste, siç përmendëm më 

sipër, nuk shoqërohen me narracionin në audio apo me përshkrim audio të reporterit 

që realizon videon. Rëndom ka edhe një lloj amatorizmi në realizimin e videos, pra në 

procesin e filmimit, po të krahasohet ajo me videot e kameramanëve profesionistë. 

Por këto mangësi të videos origjinale kompensohen me vlerën e tyre si “mesazh i 

dëshmitarit” që ndodhet drejtpërdrejt në skenën e ngjarjes dhe me spontanitetin dhe  

shpejtësinë që ato ofrojnë gjatë raportimit. 

Me kalimin në stadin 2.0 webi krijoi mundësi të papara edhe për trasmetimin live me 

video të një ngjarjeje, një praktikë kjo që ndërkombëtarisht njihet me emrin live-

streaming. Aksesimi i internetit edhe përmes pajisjeve celulare dhe rritja dhe 

përmirësimi i kapaciteteve të këtyre të fundit për prodhimin e videos, krijuan një bazë 

të mirë nga pikëpamja teknologjike për aplikimin e live-streaming në gazetarinë 

online. Mediat më të mira perëndimore nisën të investojnë konkretisht për të zgjeruar 

këtë praktikë në raportimet e tyre. Në shkurt 2011  New York Times u bë ndër 
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kompanitë e para mediatike që pajisi reporterët me iPhone dhe kërkoi prej tyre që t‟i 

përdornin për raportimin e lajmeve online. Edhe The Guardian në qershor 2012 pajisi 

20 gazetarë me iPhone për të bërë video dhe fotografi për nevoja të raportimit për 

websajtin e tyre. Në tetor 2012 Wall Street  Journal krijoi platformën Worldstream ku 

ofron mundësi për live-streaming përmes smartphone jo vetëm për reporterët e vet por 

edhe për gazetarët qytetarë. 
50

 Njëkohësisht në treg dolën edhe apps-e shumë të mira 

si Ustream Broadcaster  (për iPhone dhe Android) apo Bumbuser (për iPhone, 

Android dhe Windows) të cilat përdoren sot shpesh nga reporterët e mediave 

perëndimore për raportime live përmes celularit apo tableteve. 

Edhe pse në debatin teorik ka zëra që janë skeptikë lidhur me përdorimin e pajisjeve 

smartphone apo të tableteve për gazetarinë, sërish këto pajisje dhe teknologjia e tyre 

po konfirmojnë disa avantazhe dhe karakteristika. Ato praktikisht janë mjete: 

 -që nuk e ndryshojnë thelbin  e gazetarisë 

 -që përmirësojnë shpejtësinë e raportimit 

 -që rrisin produktivitetin 

 -komplementare – që kanë kapacitetet të zëvendësojnë disa prej mjeteve 

ekzistuese. 

Por edhe pse në mediat perëndimore live-streaming po gjen përdorim gjithnjë e më të 

madh në raportimin e lajmeve më të fundit, në mediat shqiptare online kjo praktikë 

ende nuk po gjen përdorim. Ajo është aplikuar kryesisht për live-streaming në web të 

kanaleve televizive dhe në asnjë rast për raportime live nga skena e ngjarjes drejt e në 

websajt. Në raste ngjarjesh të bujshme, jo rrallë websajtet japin pamje live të marra 

nga kanale të ndryshme televizive. Në raportimin për vizitën e kryeministrit Rama në 

Serbi  në 10 nëntor 2014, websajtet shqiptare dhanë live pamjet e marra nga TVSH. 

Në një rast tjetër paradoksal, balkanweb.com transmetonte pamje live nga një protestë 

e shoferëve të furgonave, por këto pamje live ishin livestreaming i pamjeve live që 

transmetoheshin nga televizioni News 24. Siç e shihni në print-screen-in më poshtë, 

kamera e redaksisë online është drejtuar në ekranin e televizorit dhe merr prej andej 

imazhet live nga ngjarja. Edhe pse gazetaria online sot i ka plotësisht mundësitë 

teknologjike që të jetë superiore ndaj mediave tradicionale në raportimin në kohë 

reale, në këtë rast ne e shohim atë të jetë inferiore ndaj TV dhe të bëhet thjesht një 

ripublikuese e imazheve të prodhuara prej tij.  

 

                                                           
50

 Linku: http://contently.com/strategist/2012/12/26/journalists-creating-killer-content-with-

smartphones/ 
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Print-sreen nga balkanweb.com, datë 28.02.2014 

Mungesa e burimeve njerëzore në terren dhe mangësitë në specilizimin e gazetarëve 

janë ndër shkaqet kryesore që përmenden jo vetëm për boshllëkun në live-streaming 

por edhe për numrin e pakët të videove origjinale të webit. Një situatë e tillë i ka çuar 

websajtet drejt burimeve të tjera të videos, siç janë videot e kanaleve televizive dhe 

ato të marra nga interneti. Natyrisht, në rastin e websajteve të kanaleve televizive, siç 

është përshembull top-channel.tv, është plotësisht e natyrshme që pjesa më e madhe e 

përmbajtjes në video të jetë ajo e programeve të TV. Edhe në raste të tjera kur 

kompanitë mediatike kanë në pronësi edhe një TV, është e natyrshme që në kuadër të 

konvergimit të redaksive, websajti të furnizohet me video nga kanali televiziv i së 

njëjtës kompani, siç ndodh në rastin e balkanweb.com (nga News 24 TV) dhe 

shqiptarja.com (nga A1 Report TV).  Por problematike janë ato websajte që nuk kanë 

lidhje pronësie me ndonjë kanal televiziv dhe asnjë lloj marrëveshje për përdorimin e 

videove të tyre. Të tilla websajte, përdorin video pa lejen e prodhuesve apo të 

autorëve të tyre, duke rezultuar kështu në shkelje të shpeshta të së drejtës së autorit. 

Si shembull mund të përmendet videoja e një programi të kanalit televiziv Vizion Plus 

e cila gjendet e publikuar tek shekulli.com.al, madje e shoqëruar edhe me butonët e 

shpërndarjes në Facebook dhe Twitter. Ndërkohë një video origjinale e 

shekulli.com.al publikohet nga panorama.com.al. (disponohen print-screen nga autori 

i këtij studimi për këto dy raste). Në një rast tjetër, autori i një video të vitit 1989, ka 

raportuar dhe ka kërkuar nga YouTube heqjen e videos së tij për arsye të përdorimit 

nga media të tjera online pa respektuar kushtet e të drejtës së autorit. Siç e shihni në 

figurën më poshtë, YouTube njofton heqjen e kësaj video nga qarkullimi, duke shtuar 

se kjo bëhet për arsye të shkeljes së të drejtës së autorit nga palë të treta.  

Këtë praktikë jo-legjitime e përdorin shumica e websajteve shqiptare, duke përfituar 

edhe nga mungesa e akteve ligjore rregulluese për median online si dhe nga një 

mosfunksionim i legjislacionit dhe institucioneve ekzistuese të së drejtës së autorit. 
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Print-sreen nga shqiptarja.com, datë 21.05.2012 

Përsa i përket mbulimit apo raportimit të ngjarjeve përmes audios, një praktikë e tillë 

ndeshet shumë rrallë në websajtet shqiptare të lajmeve. Në rastet e aplikuara kemi të 

bëjmë kryesisht me intervista të dëshmitarëve të ndodhur në skenën e ngjarjes (si 

p.sh., tek shqiptarja.com) ose me intervista të personave që kanë lidhje apo përgjegjësi 

për ngjarjen.  

Teknika e njohur me emrin Podcasting dhe që ka të bëjë me prodhimin e audiove të 

destinuara për publikim në web, ka njohur një lloj përhapjeje në mediat perëndimore 

online. Nën modelin e këtyre websajteve, një pjesë e websajteve shqiptare shtuan mes 

rubrikave apo menuve të tjera edhe rubrikën 

Podcasting. Kështu në vitin 2009 tek 

shekulli.com.al ekzistonte një menu e tillë, (shih 

figurën në krah) por e cila nuk funksionoi dhe 

për këtë arsye në dizajnin e ri të këtij websajti 

ajo nuk është më e pranishme. Konstatimi i 

përgjithshëm që rezulton nga monitorimi është se materialet audio janë shumë të 

pakta jo vetëm tek shekulli.com.al por edhe në të gjitha mediat shqiptare online. 

Studjuesit vërejnë se popullariteti i ulët i audios në internet dhe sidomos në gazetarinë 

online është një fenomen global. Studjuesi Mark Deuze thekson se në kushtet e 

dominancës së dukshme të videos, përveç muzikës, materialet e tjera audio që mund 

të qëndrojnë edhe më vete, siç janë lajmet apo intervistat, janë të margjinalizuara në 

cyberspace. Me rritjen e mëtejshme të përdoruesve të internetit broadband, çështje të 
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tilla si: aplikimi profesional i audios në internet, përdorimi i audios jo thjesht si një 

dekoracion, por edhe brenda një konteksti të caktuar dhe si një aksesor i vlefshëm, 

bëhen acute (Deuze, 2004:149). 

4.2.4. Përdorimi i paketave multimediale 

Në analizën e mësipërme ne morëm në shqyrtim “multimedialitetin” e websajteve 

kryesore të lajmeve duke bërë dekonstruktimin e konceptit “multi-media” në aspektet 

përbërëse të tij, siç janë fotot, infografikat, animacionet, video dhe audio. Në këtë 

seksion analiza do të fokusohet në integrimin e këtyre njësive të veçanta të 

multimedias. Në diskutimet teorike lidhur me këtë integrim (si p.sh. në studimet e 

Zerba, 2004; Boczkowski, 2004; Deuze, 2004; Thurman & Lupton, 2008) përdorimi i 

multimedias në gazetarinë online ka avancuar drejt konceptit të paketës multimediale 

të aplikuar në raportimin e një lajmi, paketë e cila përfshin një mori atributesh 

interaktive. Në këtë seksion ne do të ndalemi pikërisht tek prania dhe përdorimi i 

këtyre paketave në websajtet shqiptare të lajmeve. Një vëmendje e veçantë i është 

kushtuar mënyrës se si paketa multimediale përdor kontekste të shumëfishta dhe 

platforma të shumëfishta për të përmirësuar raportimin për një ngjarje dhe për të 

kontribuar në krijimin e një lloj “gazetarie të re” (Quittner, 1995). 

Nga monitorimi i kryer në gjashtë websajtet kryesore të lajmit në Shqipëri, rezulton 

se, në ndryshim me mediat perëndimore, mediat shqiptare online paraqesin një 

integrim më të dobët të elementëve të ndryshëm multimedialë. Gjithashtu analiza 

cilësore në kuadër të këtij punimi provon se, në atë nivel që është, multimedia e 

websajteve shqiptare kontribuon shumë pak për përmirësimin dhe ngritjen në një 

nivel më të lartë të raportimit apo mënyrës së të treguarit të lajmeve. Bashkë me 

tekstin, websajtet shqiptare ofrojnë një numër jo të pakët elementësh të multimedias, 

por vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre rezulton të formojë një paketë multimediale 

që lehtëson apo pasuron eksperiencën multimediale të përdoruesit, sipas konceptit të 

parashtruar nga Zerba (Zerba, 2004).  

Duke iu referuar multimedias në fushëm e lajmeve në web, Pete Clifton (shef i BBC 

News Interactive) vë në dukje funksionin e multimedias si plotësues dhe jo përsëritës 

i tekstit të shkruar. Ai insiston se video e lajmeve duhet të jetë e integruar me tekstin 

dhe e fokusuar rreth një aspekti të veçantë të raportimit. (cituar nga Thurman & 

Lupton, 2008, faqe 445).  

Shqyrtimi nga afër i realitetit të websajteve shqiptare nën monitorim, zbulon raste 

shumë të rralla të një përmbajtjeje multimediale të integruar sipas këtij koncepti. 

Elementët e multimedias që janë përdorur, zakonisht dështojnë në plotësimin e rolit të 

tyre efektiv si plotësuese të historisë së ngjarjes. Siç konstatohet, teksti i shkruar 

shpesh qëndron më vete, edhe pse mund të jetë i rrethuar nga linqe që të çojnë në 

fotografi, video apo audio. Shumica e përmbajtjes multimediale nuk është e lidhur 

ngushtë me boshtin qëndror të raportimit të një lajmi. Ato mund të pranëndodhen dhe 

të jenë brenda një kategorie, por nuk mundësojnë ngritjen e raportimit në një nivel më 
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të lartë përmes shtimit apo ofrimit të kontekstit, në mënyrë që lexuesi të shohë plane 

të ngjarjes që nuk i ka parë përmes tekstit. Madje ka shumë raste kur multimedia 

thjesht dhe vetëm përsërit atë që është edhe në tekst. Kjo ndodh me shumicën e 

lajmeve të marra nga kanalet televizive, ku teksti i shkruar i lajmit dhe ajo që thuhet 

në video janë e njëjta gjë. 

Në ndryshim nga kjo, në websajtet perëndimore, siç rezulton edhe nga studimet 

empirike, ekziston një integrim më i plotë i komponentëve të multimedias që përdoren 

për raportimin e një lajmi. Websajti i BBC mund të përmendet si një shembull në këtë 

drejtim. Në këtë websajt gjenden një numër i madh lajmesh të integruara me elemente 

të multimedias si video, audio, grafika apo fotografi, të cilat hapen brenda faqes së 

lajmit dhe nuk hapen në dritare më vete, përmes teknikës që njihet me emrin 

embedding. Lexuesi mund të klikojë  në butonin Play për një video apo audio dhe ta 

shohë apo dëgjojë atë duke patur pranë edhe tekstin e lajmit. Ky lloj i veçantë 

integrimi i aplikuar përbën një tipar karakteristik për BBC online. Në analizën e tyre 

për websajtin e BBC Clifton and Herrmann zbulojnë se përpara se të aplikohej 

teknika embedding, videot apo audiot aksesoheshin vetëm nga 2 përqind e atyre që 

lexonin një lajm, kurse pas aplikimit, kjo shifër shkon në 40 përqind (cituar nga 

Thurman & Lupton, 2008, faqe 447). Lidhur me preferencat për llojin e “media 

player” të videove apo audiove, 85 përqind e përdoruesve parapëlqenin Flash  Player 

për Windows.  

Edhe gjetjet e një studjuesi tjetër, Quandt (2008) përforcojnë përfundimin se websajti 

i BBC është një model në aspektin e ofrimit të elementëve multimedialë që 

kontribuojnë në një lloj gazetarie të re. Quandt ia atribuon këtë sukses edhe 

trashëgimisë dhe fondit televiziv dhe radiofonik të BBC. Websajti i BBC ka 

mundësinë që të përdorë edhe burimet në audio dhe video të medias mëmë, ndërsa 

shumë websajteve të tjera iu duhet të prodhojnë vet përmbajtje multimediale.Kjo, 

sipas Quandt  shpjegon edhe faktin pse përdorimi i multimedias në websajtet e 

gazetave si New York Times dhe The Guardian  është më i vogël se sa në websajtet e 

kompanive të broadkastit si NBC dhe BBC. 

Paketat multimediale mund të ndahen në dy lloje: Në llojin  e parë përfshihen ato 

paketa ku mbizotëron përdorimi i multimedias në funksion të informimit dhe 

njëherësh argëtimit, kurse në llojin e dytë përfshihen ato paketa ku elementët 

multimedialë përdoren për zgjerimin e njohurive dhe kuptimin më të mirë të një 

ngjarjeje. Në llojin e parë që ndikohet nga “teoria e lojës”, përmbajtja e medias në 

vend që të jetë thjesht informacion është edhe një formë “loje” për audiencën. 

Websajtet perëndimore më së shumti aplikojnë kategorinë e dytë që fokusohet në 

lehtësimin e knowledge-building (ndërtimit të njohurive). Kështu, për shembull, 

websajti i New York Times paraqet një kombinim të larmishëm të elementëve 

multimedialë si grafikat interaktive, videot, audiot, animacionet, slide show, tabelat, 

hartat, etj., që vihet në shërbim të shpërndarjes së informacionit përmes kanaleve të 
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ndryshme dhe sidomos në shërbim të kuptimit më të plotë dhe më të mirë të këtij 

informacioni. 

Praktika e raportimit multimedial (multimedia storytelling) përmes paketave 

multimediale të integruara përfaqëson në fakt nivelin më të lartë të multimedialitetit të 

një websajti dhe reflekton një përdorim maksimal të kapaciteteve të webit në këtë 

drejtim. Edhe pse në websajtet shqiptare ekziston nëj numër shumë i vogël rastesh dhe 

mediash që e aplikojnë këtë lloj raportimi, sërish ia vlen që ato të promovohen dhe të 

nxiten. Një nga websajtet që dallon për inisiativën e saj për të avancuar drejt konceptit 

të paketës multimediale ëshë shqiptarja.com. Që në vitin e parë të krijimit, në këtë 

websajt shfaqet prania e “multimedia storytelling” dhe tendenca për një integrim të 

elementëve multimedialë sipas konceptit të konvergjencës. Kështu, në raportimin e 

datës 22 maj 2012 për aksidentin e Himarës që kemi përmendur më sipër, janë 

përdorur përveç tekstit edhe dy video të ndryshme, një material në audio dhe një slajd 

fotografik. Në njërën nga videot, përmes animacioneve 3D është rikrijuar skena e 

aksidentit dhe më pas jepen plane video të pas-aksidentit. Në videon tjetër që nuk ka 

narracion vijnë plane të reja nga vendi i ngjarjes. Në audio vjen një intervistë me një 

studente të mbijetuar. Është bërë kujdes që informacioni që përcillet përmes 

elementëve multimedialë të mos përsërisë atë që thuhet në tekst apo përmes 

mediumeve të tjera.  

 

Print-sreen nga shqiptarja.com, datë 22.05.2012 
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Ky raportim mund të konsiderohet si një nga rastet e para të mirëfillta të multimedia 

storytelling në gazetarinë shqiptare online.  

Përpjekje të izoluara për raportime multimediale të mirëfillta ka edhe në mediat e 

tjera, por për hir të së vërtetës, (që rezulton nga monitorimet) duhet thënë se në 

websajtet shqiptare të lajmeve mbizotëron multimedialiteti sipërfaqësor, ku kemi 

thjesht një prani të disa modaliteteve të ndryshme të multimedias por jo një integrim 

organik të tyre sipas konceptit të konvergjencës retorike të Fagerjord. 
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Kapitulli i Pestë 

 

HIPERTEKSTUALITETI NË MEDIAN ONLINE  

 

Siç e kemi përmendur edhe më sipër, studimet për gazetarinë online dallojnë tre 

dimensione kryesore të hipertekstualitetit: ofrimi i kontekstit, qasja jo-lineare dhe 

përdorimi i ndryshëm i hiperlinqeve të brendshme dhe të jashtme. Në kushte ideale 

përdorimi i hipertekstualitetit në websajtet e lajmeve do të ndihmonte dhe lehtësonte 

plotshmërinë e kontekstit të lajmeve (Kawamoto, 1998; Pavlik, 2001), do të 

mundësonte një qasje dinamike jo-lineare në paraqitjen dhe përpunimin e e lajmeve 

(Mitra & Cohen, 1999; Hall, 2001), dhe do të hapte përmbajtje të reja përmes linqeve 

të brendshme dhe të të jashtme (Deuze, 2001).  

Eric S. Fredin dhe Prabu David, në një studim të vetin për hipertekstualitetin 

theksojnë se “edhe pse integrimi i audios, videos, grafikave dhe i informacionit 

tekstual perceptohet shpesh si përparësia më e theksuar e hipermedias ndaj mediave 

tradicionale, në fakt përparësia më substanciale mund të jenë linqet që lidhin faqet 

elektronike, si ato që lidhin një lajm me lajme të tjera relevante dhe me burime të tjera 

informacioni” (Fredin & David
 
, 1998:35). 

5.1. Qasje teorike për hipertekstualitetin 

Në literaturën teorike theksohet se përdorimi i hiperlinqeve qofshin këto të brendshme 

apo të jashtme, bëhet për të lehtësuar mënyrat e ndryshme të konvergjencës dixhitale 

dhe për të depërtuar në thellësi të informacionit apo në nivele të ndryshme të tij. 

“Fakti që depozitat e informacionit janë vetëm disa klikime larg - thonë Fredin dhe 

David - ofron një vlerë të paçmuar të hipermedias që e dallon atë nga mediat 

tradicionale” (Fredin & David
 
, 1998:35).. Sipas Pavlik, hipertekstualiteti “përfaqëson 

një formë të re të gazetarisë që i vendos ngjarjet në një kontekst  historik, politik dhe 

kulturor shumë më të gjerë” (Pavlik, 2001:4). 

Për Oblak, hipertekstualiteti i referohet shkallës së ndërlidhjes së teksteve individuale 

ose pjesëve të tyre brenda “një zinxhiri të zgjatur të përmbajtjes së integruar” (Oblak, 

2005: 93). Në praktikën gazetareske online, hiperlinqet apo hiperteksti mund të 

kontribuojnë për kalimin nga qasja e kondensimit të lajmeve në “gazetarinë e 

kontekstualizuar” (Pavlik, 2001: 23). Gjatë shtjellimit të parimeve të gazetarisë, 

websajti i njohur journalism.org (websajt i Pew Research Center‟s Project for 

Excellence in Journalism) i jep një rëndësi të veçantë rolit të kontekstit në gazetari: 

“Detyrimi i parë i gazetarisë është ndaj së vërtetës. Demokracia bazohet tek qytetarët 
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që marrin fakte të sakta dhe të besueshme brenda një konteksti kuptimplotë”.
51

 Në 

këtë këndvështrim në gazetarinë online faktet nuk mjaftojnë dhe bëhet gjithnjë e më i 

domosdoshëm “ofrimi i informacionit për informacionin” (Deuze, 1999). Kapacitetet 

hipertekstuale të webit mund të shërbejnë fare mirë për këtë qëllim. 

Bolter nga ana e vet mendon se hiperteksti lidhet ngushtësisht me rrjetin e 

komunikimit global “ku asnjë shkrues apo lexues nuk ka kontroll substancial, dhe për 

rrjedhojë as përgjegjësi substanciale”. (Bolter 1991: 29). Hiperlinqet bëjnë të mundur 

që vizitorët të marrin një gamë të gjerë të përmbajtjes që lidhet me një informacion të 

caktuar, siç janë materialet nga arkivat, materialet për sfondin e ngjarjeve, dokumentet 

origjinale apo perspektivat dhe këndvështrimet e ndryshme për një çështje të caktuar. 

Në këtë mënyrë, përmes hiperlinkimit, realizohet “plotshmëria dhe konteksti” 

(Kawamoto, 1998: 186), të cilat në mediat tradicionale shpesh kanë munguar dhe për 

këtë arsye ato shpesh janë vënë në tehun e kritikave nga studjuesit e medias. Kësisoj 

praktika e profesionistëve të gazetarisë e tejkalon procesin rutinë të përzgjedhjes dhe 

shkon drejt strukturimit analitik të gamës më të gjerë të mundshme të informacionit. 

(Fredin, 1997). Nga ana e tyre Burnett dhe Marshall i konceptojnë hiperlinqet jo 

vetëm si një teknologji e ndërlidhjes, por gjithashtu edhe si “një formë transformative 

estetike e shprehjes” (Burnett & Marshall 2003: 81)   

Përveç kësaj hipertekstualiteti mundëson një qasje dinamike jo-lineare të shfaqjes dhe 

të përpunimit të lajmeve, qasje e cila konsiderohet si një revolucion gazetaresk i cili 

shfuqizon strategjinë tradicionale lineare. Modeli klasik i piramidës së kthyer 

përmbys në të shkruarit e lajmit për shtypin, tashmë konsiderohet si i papërshtatshëm 

për mjedisin online. Nën qasjen dinamike jo-lineare lajmi online duhet strukturuar si 

një “matricë” e “leksia”-ve të ndryshme (e copave të përmbajtjeve të lajmit), e lidhur 

me një “tekst ankor” bazë  (çështja kryesore e lajmit) (Hall, 2001: 66-69). Me fjalë të 

tjera, puna tradicionale e raportimit dhe shpërndarjes së një lajmi tani kthehet në një 

lloj veprimtarie të ekspansionit të informacionit. Raportimi dhe redaktimi i lajmit 

duhet të përqendrohet në “krijimin e strukturave narrative që lehtësojnë navigimin e 

përdoruesve përmes shumëllojshmërisë së burimeve të informacionit.” (Huesca, 

2000:7).  

Përdorimi i hipertekstit apo i hiperlinqeve në mjedisin online është zhvilluar si një 

mënyrë për të rritur sasinë e informacionit të disponueshëm dhe për t‟i pajisur 

përdoruesit me linja apo itinerare të ndryshme për konsumimin e informacionit online 

në përputhje me zgjedhjet dhe interesat e tyre. Sipas Hall, përdorimi i hipertekstit 

mund të shihet si “një trajektore e veçantë që përshkon një seri tekstesh, më shumë se 

sa tekstet vetë”.  (Hall, 2001: 66). Përmes hiperlinqeve, bëhet e mundur që audienca të 

krijojë itinerarin e vet të konsumimit të lajmeve, qoftë kjo në mënyrë të përmbledhur 

apo në mënyrë të hollësishme. Në këtë mënyrë, siç vë në dukje edhe Bardoel, 

hiperteksti i ka sfumuar kufijtë mes llojeve të ndryshme të lajmeve (p.sh. të lajmeve të 
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printuara apo të transmetuara) dhe zhanreve të tyre (p.sh. raportimit dhe komentit). 

(Bardoel, 2002). 

Gjithashtu është e rëndësishme që të njohim përdorimet e ndryshme të hiperlinqeve. 

Linqet e brendshme iu referohen teksteve të tjera (ose pjesëve të tyre) brenda të njëjtit 

sajt, ndërsa linqet e jashtme iu referohen teksteve apo sajteve të lokalizuara në vende 

të tjera në internet. Deuze insiston se hiperlinqet e brendshme dhe të jashtme ofrojnë 

dy lloje të ndryshme hipertekstualiteti; “nëse njëri hap një përmbajtje të re, tjetri në 

fakt të çon në një nivel më poshtë në spiralen e përmbajtjes.” (Deuze, 2001: 5). Sipas 

tij, nëse një websajt ka vetëm hiperlinqe të brendshme, atëhere kjo i thotë në një farë 

mënyre publikut se World Wide Web nuk ekziston. Disa autorë të tjerë, kur bie fjala 

për hiperlinqet e jashtme, theksojnë se ato e rrisin transparencën dhe besueshmërinë e 

medias pasi e çojnë lexuesin drejtpërdrejt tek burimi (Fredin, 1997; Heinonen, 1999). 

5.2. Hipertekstualiteti në gazetarinë shqiptare në web 

Në këtë pjesë të punimit ne do të analizojmë hipertekstualitetin e gjashtë websajteve 

kryesore shqiptare nën monitorim në dy plane: Në planin e parë do të analizohet 

hipertekstualiteti i pranishëm në faqen kryesore (homepage) të gjashtë websajteve, 

dhe më pas do të analizohet hipertekstualiteti brenda lajmeve apo materialeve të tjera 

informative. Në këtë analizë nuk janë përfshirë hiperlinqet që janë thjesht mjete 

navigimi (përshembull, menutë e navigimit, linqet “lexo më tej”, butonat për 

printimin apo për Like, etj.). Gjithashtu edhe linqet e reklamave janë përjashtuar nga 

objekti i analizës për shkak se ky punim përqendrohet tek gazetaria e zhvilluar online.  

Një vëmendje e posaçme do t‟i kushtohet edhe diferencave mes websajteve shqiptare 

dhe atyre perëndimore përsa i takon përdorimit të hiperlinqeve dhe të hipertekstit. Për 

të konkretizuar kërkimin empirik dhe analizën krahasuese lidhur me praninë e 

hiperlinqeve në homepage dhe praninë e hipertekstit në lajme, përveç gjashtë 

websajteve shqiptare janë monitoruar nga autori i këtyre radhëve edhe gjashtë 

websajte perëndimore, dhe konkretisht:  New York Times (nytimes.com) BBC 

(bbc.com), NBC (nbc.com), VICE (vice.com), The Guardian (theguardian.com) dhe 

Daily Mail (dailymail.co.uk). Monitorimi për qëllime krahasimi është zhvilluar në 

periudhën nga 1 tetori 2014 deri në 30 nëntor 2014. Në rastin e monitorimit të 

teksteve të lajmeve për të parë praninë e hipertekstit në to, janë monitorur gjithsej 360 

shkrime të kategorisë “Lajme”, pra nga 30 shkrime për secilën nga 12 mediat e 

monitoruara (6 media shqiptare dhe 6 media të huaja). Titujt e shkrimeve dhe URL-në 

e këtyre shkrimeve i gjeni të plota në anekset e këtij punimi. 

5.2.1. Analiza e hiperlinqeve të faqes kryesore (homepage) 

Studimi i faqeve kryesore të websajteve zbulon se në këtë hapësirë të mediave 

shqiptare online ka një përdorim optimal të hiperlinqeve të brendshme, por një numër 

të kufizuar të hiperlinqeve të jashtme.  

http://www.nytimes.com/
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Hiperlinqet e brendshme 

Hiperlinqet e brendshme të çojnë në faqe apo informacione që ndodhen brenda të 

njëjtit websajt. Në tabelën e mëposhtme paraqiten numri i hiperlinqeve të brendshme 

dhe të jashtme për secilën homepage të mediave online nën monitorim në datën 18 

nëntor 2014. Kjo datë është e rastësishme dhe është zgjedhur të jetë në një nga datat e 

përfundimit të monitorimit për të krijuar mundësinë që të reflektohet situata më e afërt 

e mundshme në plan kohor e hipertekstualitetit në këto websajte. Kur është fjala për 

tipologjinë dhe për numrin apo mënyrat e përdorimit të hiperlinqeve të brendshme në 

homepage, ato janë të ngjashme nga njëra ditë në tjetrën, sepse i nënshtrohen 

strukturës së dizajnit editorial, i cili nuk ndryshon. Kështu që është gjykuar e 

mjaftueshme situata e një dite për të dalë në përfundime përgjithësuese lidhur me këtë 

aspekt. 

Në monitorim janë përfshirë edhe gjashtë websajtet perëndimore të përmendura më 

sipër, për të bërë një krahasim mes tyre dhe websajteve shqiptare në aspektin e 

përdorimit të linqeve të brendshme. Më poshtë është tabela me të dhënat përkatëse: 

 

Tabela me numrin e hiperlinqeve të brendshme në homepage të mediave shqiptare 

online dhe atyre të huaja (data 18 nëtor 2014) 

Media online Numri i hiperlinqeve të 

brendshme 

Top-channel.tv 183 

Balkanweb.com 234 

Shekulli.com.al 197 

Panorama.com.al 125 

Shqiptarja.com 435 

Albeu.com 98 

Nytimes.com 192 

Bbc.com 139 

Vice.com 195 

The Guardian.com  322 

Dailymail.co.uk 1132 

Nbc.com 65 

Burimi: Monitorimi i websajteve nga autori i këtyre radhëve 

 

Në një krahasim mes vetë websajteve shqiptare shohim se shqiptarja,com ka numrin 

më të madh të hiperlinqeve të brendshme të përdorura, dhe kjo edhe për faktin se ky 

websajt në homepage, përveç informacioneve më të rëndësishme përmban edhe titujt 
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e lajmeve apo informacioneve të ditës për secilën nga rubrikat e websajtit. Ky numër i 

madh i hiperlinqeve ka sjellë edhe rritjen e ekzagjeruar të gjatësisë së faqes kryesore. 

Më e kursyer në linqe të brendshme në homepage është albeu.com, i cili ka gjithashtu 

edhe faqen më të shkurtër. Nga pikëpamja e parimeve të dizajnit për web, faqet e 

shkurtëra janë më të preferuara dhe e lodhin më pak lexuesin në gjetjen e lajmit që i 

intereson. Por ato kërkojnë praninë e një numri më të madh të mjeteve të navigimit, 

siç reflektohet edhe tek albeu.com, i cili përveç rubrikave ka edhe nënrubrika, siç dhe 

ka edhe nëndarje të mëdha të websajtit për departmentet kryesore të informacionit të 

tij. 

Ndërsa në rastin e gjashtë websajteve perëndimore të monitoruara, kemi ekstreme të 

pazakonshme, siç është rasti i dailymail.co.uk, që kishte 1132 linqe të brendshme dhe 

për pasojë edhe një homepage jashtëzakonisht të gjatë. Duke përjashtuar ekstremet, 

nëse krahasojmë në përgjithësi websajtet shqiptare me ato perëndimore, do të shohim 

se mediat shqiptare online ndjekin një mesatare matematikore të thjeshtë të përafërt 

me ato të huaja përsa i takon numrit të hiperlinqeve të brendshme të përdorura. 

Gjithsesi, po të kemi parasysh audiencat përkatëse dhe territorin që mbulojnë me lajm, 

rezulton se websajtet shqiptare sërish janë më të ngarkuara se sa ato perëndimore (me 

përjashtime të veçanta si rasti i dailymail.co.uk). 

Një numër shumë i madh lajmesh të ndryshme, analizat, komentet, informacionet, 

motorët e kërkimit, arkivat, aksesorët e websajtit, etj., paraqiten si hiperlinqe në faqen 

kryesore të websajteve nën monitorim. Numri relativisht i madh i hiperlinqeve në 

websajtet shqiptare ka luajtur një rol aktiv në “ofrimin e informacionit rreth 

informacionit”, ofrim i cili, sipas Mark Deuze është një nga funksionet më të 

rëndësishme të hipertekstualitetit (Deuze, 1999). Tendenca që mbizotëron është 

krijimi i një strukture sa më gjithëpërfshirëse që të jetë e mundur në vend të 

praktikave selektive që evitojnë pasqyrimin e gjithçkaje në homepage, siç ndodh në 

disa prej websajteve kryesore perëndimore, e provuar kjo nga disa studime empirike, 

si p.sh., ato të ndërmarra nga Quandt, (2008) apo Deuze, (2001). Në përgjithësi faqet 

kryesore të websajteve shqiptare luajnë rolin e një lloj faqeje-katalog e cila mbledh sa 

më shumë lajme dhe informacion që të jetë e mundur. Ato janë më pak selektive 

lidhur me përmbajtjen e lajmeve që do të pasqyrohet në homepage, kurse websajtet 

perëndimore, po t‟i referohemi gjetjeve të studimeve empirike, janë më elitare dhe 

kanë prirjen e një “reduktimi të qëllimshëm”, siç thotë Quandt (2008).   

Lajmet në homepage-in e websajteve zakonisht përmbajnë titullin, mbititullin apo 

nëntitullin, fotografinë apo videon shoqëruese dhe një hyrje të shkurtër, por ndodh që 

në faqen kryesore mbizotëron vendosja vetëm e titujve të shkrimeve, si në rastin e 

albeu.com. Hiperlinqet aplikohen si tek titujt e lajmeve, edhe tek fotografitë ose 

videot e tyre. Në një analizë të hiperlinqeve që vendosen në fotografi rezulton se 

pothuaj të gjitha ato të çojnë tek faqja e lajmit të plotë, dhe në asnjë rast në ndonjë 

galeri fotografike që lidhet me ngjarjen, siç ndodh në disa websajte perëndimore.  

Edhe linqet e titujve gjithashtu të çojnë në faqen e lajmit të plotë, aty ku të çon edhe 
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linku “lexo më tej”. Por në këtë rast duhet thënë se kjo është diçka e natyrshme. 

Ndërsa linqet e vendosura tek videot hapin faqen e videos ose vetë videon, më së 

shumti brenda websajtit ose faqes ku ndodhet, me ndonjë përjashtim të rrallë kur 

videoja mund të hapet në platformën ku është ngarkuar, si përshembull, në YouTube, 

Vimeo, etj. 

Vitet e fundit ka një prirje që në morinë e hiperlinqeve të bien në sy sa më shumë që 

të jetë e mundur linqet që përmbajnë video, foto apo elementë të tjerë multimedialë. 

Jo rrallë madje këto lloj linqesh vendosen edhe nën titullin kryesor ose në një vend 

tjetër të dukshëm, duke përdorur edhe ngjyra që spikasin ose gërma të mëdha bold 

apo kapitale. Kjo prirje favorizon atë funksion të hiperlinqeve që fokusohet në 

nxjerrjen në pah të llojeve të ndryshme të “modaliteteve të komunikimit” (p.sh. tekst, 

foto, video, grafika), siç i quan 

Pavlik (2001). 

Një praktikë që po gjen 

përdorim gjithnjë e më të madh 

në websajtet shqiptare është 

vendosja pranë lajmeve 

kryesore në homepage edhe e 

linqeve të lajmeve të tjera që 

janë gjeneruar gjatë ditës dhe 

që lidhen me të njëjtën ngjarje. 

Siç dihet, mediat online e 

ndjekin një ngjarje gjatë gjithë 

kohës dhe në të gjitha stadet e 

zhvillimit të saj, dhe herë pas 

herë botojnë lajme për 

zhvillimet më të fundit. Të 

gjitha linqet e këtyre lajmeve 

apo copëzave të lajmeve, në 

disa media online vendosen 

poshtë lajmit kryesor. Në rastin 

e figures më sipër të marrë nga 

shqiptarja.com kemi një 

ilustrim tipik të kësaj praktike. 

Siç shihet, në homepage nuk 

paraqitet vetëm zhvillimi më i 

fundit lidhur me protestën e 

opozitës, por edhe zhvillimet 

paraardhëse që lidheshin me të. 

Nën një qasje jo-lineare, gjejmë 

të zbatuar këtu zgjerimin e 

informacionit për informacionin dhe gjithashtu edhe zgjerimin e kontekstit të tij. 
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Kjo praktikë përdoret edhe nga websajte të tjera shqiptare. Në rastin e top-channel.tv, 

bëhet përpjekje që të identifikohet edhe nga ana grafike lloji i raportimit. Siç e shihni 

edhe në print-screen-in e mëposhtëm, pranë lajmit më të fundit janë vendosur edhe 

linqet e lajmeve të tjera që lidhen me të njëjtën ngjarje. Por, gjithashtu janë vendosur 

edhe ikonat grafike që dallojnë materialet në tekst nga ato në video apo foto. 

 

Print-screen nga top-channel.tv, datë 26.10.2014 

Lidhur me mënyrën e hapjes së hiperlinqeve të vendosura në homepage, ashtu siç 

ndodh edhe në websajtet perëndimore, hiperlinqet e websajteve shqiptare hapen 

brenda të njëjtës dritare të websajtit, pra nuk hapen në një tab të ri. Dizajni i këtyre 

llojeve të websajteve favorizon konsumimin një e nga një të lajmeve nga ana e 

përdoruesve duke u ndihmuar edhe prej mjeteve të navigimit.  

Hiperlinqet e jashtme  

Përmes hiperlinqeve të jashtme aksesohen informacione apo sajte që janë jashtë 

websajtit ku ndodhen këto hiperlinqe. Në tabelën e mëposhtme paraqiten hiperlinqet e 

jashtme që gjendeshin në websajtet shqiptare nën monitorim, siç paraqiteshin ato në 

homepage-in e këtyre websajteve në datën 18 nëntor 2014. Në vend të URL-së së 

plotë (adresës së plotë në web), jepen emërtimet e websajteve ku na çojnë këto 

hiperlinqe, si p.sh., Zëri i Amerikës në shqip; Deutsche Welle në shqip; Alexa; 

Facebook, etj. 

 

Tabela e hiperlinqeve të jashtme të websajteve shqiptare (18 nëntor 2014) 

Media shqiptare 

online 
Websajtet ku të çojnë hiperlinqet e jashtme të përdorura 

top-channel.tv 
App Store; Google Play; You Tube; Facebook; Twitter; 

Instagram; Google +; Pinterest; LinkedIn 

balkanweb.com 
Zëri i Amerikës në shqip; Deutsche Welle në shqip; Alexa; 

Facebook; Twitter; App Store; Google Play. 
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shekulli.com.al A1 Report; Alexa, Botimet Max; Revista Monitor; Radio +2 

panorama.com.al 
Revista Psikologji; Panorama Sport; Birra Korça, Erjoni 

Ndërtim; You Tube; Facebook; Twitter; LinkedIn 

shqiptarja.com 
A1 Report; You Tube; Facebook; Twitter; Virtual Newpaper; 

Alexa 

albeu.com Club FM (faqja në Facebok); Facebook; Google Chrome 

Burimi: Monitorimi i websajteve nga autori i këtyre radhëve 

 

Siç rezulton nga monitorimi, top-channel.tv ka hiperlinqe të jashtme që të çojnë në 

faqet përkatëse të kësaj medieje në mediat sociale si You Tube, Facebook, Twitter, 

Instagram, Google +, Pinterest dhe LinkedIn. Edhe pse jemi brenda kategorisë së 

hiperlinqeve të jashtme, duhet thënë se në këto raste lëvizet brenda të njëjtës media, 

në kuptimin e përmbajtjes që hapet. Edhe në rastin e dy hiperlinqeve të tjera të 

jashtme që të çojnë në App Store dhe Google Play, lëvizet sërish brenda qarkut të 

aplikacioneve të së njëjtës media, edhe pse kjo gjendet e publikuar në websajte të 

tjera. Ajo që bie në sy është mungesa e hiperlinqeve që të çojnë në media të tjera 

online, qofshin këto shqiptare apo të huaja. Madje nuk ka hiperlink as për në 

websajtin e gazetës Shqip, që është gazetë e të njëjtës kompani. 

Në rastin e balkanweb.com, përveç hiperlinqeve që të çojnë në faqet përkatëse në 

mediat sociale dhe App Store apo Google Play, shfaqen edhe dy linqe që të çojnë në 

websajtet e dy mediave të huaja që transmetojnë në gjuhën shqipe: Zëri i Amerikës në 

shqip dhe Deutsche Welle në shqip. Një link tjetër i drejton vizitorët tek motori 

statistikor Alexa, për t‟i nxitur ata që të instalojnë tool-bar-in e Alexa në browser-in e 

tyre – një taktikë kjo që e bën websajtin më të ekspozuar dhe që rrit probabilitetin e 

kapjes nga ky motor të çdo klikimi që drejtohet në këtë websajt.  

Shekulli.com.al përdor hiperlinqe që të çojnë kryesisht në websajte të mediave apo 

bizneseve të së njëjtës kompani apo në media të kompanive të tjera mediatike, siç 

është rasti i revistës Monitor apo i televizionit A1 Report. 

Panorama.com.al ka një spektër disi më të gjerë të hiperlinqeve ta jashtme dhe përveç 

mediave sociale dhe mediave të tjera të së njëjtës kompani si Revista Psikologji dhe 

gazeta Panorama Sport, krijon edhe mundësinë e aksesimit të websajteve të bizneseve 

të tjera të së njëjtës kompani siç janë Birra Korça dhe Erjoni Ndërtim. Ndërkohë 

shqiptarja.com, përveç aksesit tek A1 Report që është televizioni i së njëjtës kompani 

dhe përveç faqeve përkatëse të medias në rrjetet sociale, ofron hiperlink edhe pët të 

shkuar në platformën Virtual Newpaper, ku mund të gjendet me pagesë versioni në 

PDF i gazetës së printuar. 

Mungesa e hiperlinqeve që të çojnë në websajte të mediave të tjera, me të cilat 

kompania mediatike mund të ketë edhe një lloj kooperimi, mund të konsiderohet si 
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një lloj mbyllje e pajustifikueshme e mediave shqiptare online që shkon në 

kundërrjedhë me kapacitetet për hapje të hipertekstit. 

Në një përfundim të përgjithshëm, mund të themi se funksioni i hiperlinqeve të 

jashtme “për të hapur përmbajtje të reja” (Deuze, 2001) është në përgjithësi i 

pazhvilluar në websajtet shqiptare. Edhe pse ekzistojnë linqe të jashtme, ato nuk 

luajnë një rol për t‟i ofruar lexuesit informacione të reja, por më shumë shërbejnë për 

një lloj reklamimi për media apo kompani nën pronësi të njëjtë apo për shërbime që 

janë në interes të drejtpërdrejtë të këtyre mediave. 

5.2.2. Analiza e hipertektualitetit brenda lajmeve  

Më sipër analizuam përdorimin e hiperlinqeve në homepage. Në këtë pjesë të punimit 

do të ekplorojmë përdorimin e potencialeve të hipertekstualitetit në faqen e lajmeve. 

Pasi klikohet hiperlinku i një lajmi në homepage, ky lajm hapet i plotë në nivelin 

tjetër të navigimit, ku lajmi shfaqet i plotë. Në faqen e lajmit të plotë, bashkë me 

tekstin, vendosen edhe hiperlinqe të tjera dhe hipertekst.  Sipas literaturës teorike, 

përdorimi i hiperlinqeve dhe hiperteksteve ndihmon gjatë paraqitjes të lajmeve që të 

arrihet një kontekst dhe një plotshmëri më e madhe (Kawamoto, 1998); dhe të kalohet 

nga qasja e lajmeve të kondensuara në strategjinë e “gazetarisë kontekstuale” (Pavlik, 

2001: 23). Duke u mbështetur në literaturën teorike, hipertekstualiteti në faqen e 

lajmeve do të analizohet në dy plane: Në fillim do të analizohen hiperlinqet e titujve, 

fotografive apo videove që qëndrojnë poshtë, në krah ose brenda shkrimeve. Në një 

fazë të dytë fokusi i analizës sonë do të përqendrohet tek “teksti i klikueshëm” 

(hiperteksti) që ndodhet në brendi të tekstit të lajmit dhe zakonisht dallohet prej një 

ngjyre më të hapur apo prej nënvizimit që i bëhet.  

Përdorimi i hiperlinqeve 

Hiperlinqet që janë në pranëndodhje me lajmet apo shkrimet e ndryshme, zakonisht 

luajnë rol në dy drejtime: 1.Në depërtimin më në thellësi të informacionit dhe ofrimin 

e planeve të reja të ngjarjeve; dhe 2. Në paraqitjen e llojeve të ndryshme të raportimit 

dixhital të lajmit, apo të modaliteteve të ndryshme të komunikimit, siç i quan Pavlik 

(p.sh., video, audio, foto, grafika, etj.) 

Në mediat shqiptare online, përdorimi i hiperlinqeve në rolet e mësipërme ka njohur 

një rritje të dukshme sidomos gjatë 3-4 viteve të fundit. Vendosja pranë shkrimeve e 

hiperlinqeve të lajmeve që i përkasin të njëjtës ngjarje dhe që pasqyrojnë të rejat e 

herëpashershme lidhur me të aplikohet në disa prej mediave të monitoruara. Në rastin 

e shqiptarja.com, linqet e vendosura mblidhen nën okelion “Të tjera rreth shkrimit”. 

Duhet thënë se shpesh kjo media online, vendos në faqen e lajmeve, të njëjtat linqe që 

i vendos pranë lajmeve edhe në homepage, duke kryer në këtë mënyrë një lloj 

dublikimi të së njëjtës praktikë.  
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Balkanweb.com i vendos linqet relevante nën okelion “Lidhje të tjera”. Në seksionin 

“Lidhje të tjera” që ndodhet poshtë lajmit, balkanweb.com vendos edhe videot që 

lidhen më ngjarjen (shiko print-creen-in më poshtë), ose galeritë fotografike apo 

grafikat e ndryshme që i përkasin asaj. 

 

Print-screen nga balkanweb.com, datë 04.11.2014 

Praktika e vendosjes pranë shkrimeve të linqeve relevante plotëson një funksion të 

rëndësishëm të përdorimit të hiperlinqeve, që është ofrimi i një konteksti sa më të 

plotë të mundur, siç theksohet edhe në literaturën teorike nga John Pavlik apo 

Kawamoto. Njëkohësisht paraqet edhe llojet e ndryshme të raportimit dixhital të 

aplikuara, duke sjellë një pamje të parë edhe lidhur me shkallën e multimedialitetit. 

Shqiptarja.com në disa raste ka aplikuar edhe hiperlinqe që lidhen me fazat më të 

hershme të ngjarjes, siç ndodhi në raportimin për zhvillimet me rastin e 1 vjetorit të 

vdekjes së deputetit Sokol Olldashi, kur pranë lajmeve për zhvillimet aktuale vendosej 

edhe një hiperlink i një videoje të realizuar një vit më parë në vendin e aksidentit. Në 
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një rast tjetër kur raportohej për një aksident rrugor të rëndë, lajmi shoqërohej edhe 

me një video të një aksidenti tjetër të ndodhur në të njëjtin vend, duke zgjeruar në këtë 

mënyrë kontekstin e ngjarjes dhe duke bërë një lloj thirrjeje për reagim nga ana e 

shtetit për të marrë masat që të evitoheshin aksidente të tjera në atë segment rruge me 

probleme të mëdha të mungesës së sinjalistikës rrugore.    

Përveç vendosjes së linqeve relevante që i përkasin të njëjtës ngjarje, nga disa media 

aplikohet edhe vendosja e linqeve të lajmeve që sjellin informacion për ngjarje të 

ndryshme por në një kontekst të përafërt. Në rastin e mëposhtëm të balkanweb.com, 

lajmi bashkëshoqërohet me hiperlinqe të tjera të cilat nuk kanë lidhje të drejtpërdrejtë 

me të, por gjithsesi i bashkon fakti që të gjitha janë lajme që vijnë nga zhvillimet në 

Kuvendin e Shqipërisë. 

 

Print-screen nga balkanweb.com, datë 20.03.2014 

Diferenca në këtë rast ka të bëjë me dy funksione të ndryshme të përdorimit të 

hiperlinqeve: 1. Përdorimit për të sjellë një numër sa më të madh të lajmeve të 

përafërta, dhe 2. Përdorimit për të depërtuar më në thellësi të së njëjtës ngjarje. Në një 

konkluzion për websajtet shqiptare, mund të themi se funksioni i parë është më i 

përdorur se sa funksioni i dytë. Pra mbledhja e linqeve pranë një shkrimi, përdoret më 

shumë për të sjellë lajme apo copëza lajmesh të përafërta se sa për t‟a zgjeruar dhe për 

t‟i shkuar më në thellësi një ngjarjeje. Edhe në rastin e mësipërm nga balkanweb.com, 

aplikimi i hiperlinqeve në pranëndodhje me shkrimin, është përdorur më shumë për të 

shtuar larminë e ngjarjeve të ditës në parlament, se sa për të depërtuar më në thellësi 

apo për të sjellë plane të reja të ngjarjes së raportuar në tekstin e lajmit. 

Pranë lajmeve apo shkrimeve, një pjesë e websajteve përdorin edhe ofrimin e 

hiperlinqeve me lajmet më të fundit që vijnë nga e njëjta rubrikë apo kategori lajmesh. 

Kjo praktikë aplikohet nga albeu.com, nën emërtimin “Të fundit nga kjo kategori”. 
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Siç e shihni edhe në print-screen-in e mëposhtëm, i vetmi fill që i bashkon lajmet e 

mbledhura dhe hiperlinqet e tyre në atë seksion lidhet me faktin që ato i përkasin të 

njëjtës rubrikë: asaj të lajmeve më të fundit.   

 

Print-screen nga albeu.com, datë 20.11.2014 

Një konstatim tjetër që rezulton nga monitorimi i websajteve shqiptare, është se linqet 

që “atashohen” pranë lajmeve janë pothuajse të gjitha linqe të brendshme. Në asnjë 

rast nuk ka rezultuar që të jetë përdorur ndonjë hiperlink i jashtëm, pra të shkohet në 

një informacion plotësues që gjendet në një websajt tjetër. 

Për të bërë një lloj krahasimi të websajteve shqiptare me websajtet perëndimore lidhur 

me përdorimin e hiperlinqeve pranë shkrimeve, mund të na vijnë në ndihmë edhe 

rezultatet e disa studime empirike që marrin në shqyrtim mediat perëndimore, siç janë 

studimet e kryera nga Jankowski dhe Van Selm (2000), Deuze (2001) dhe  Tremayne 

(2004), të cilat i kemi përmendur edhe në pjesën teorike të studimit. 

Një nga përfundimet e këtyre studimeve empirike është se hiperlinqet e aplikuara 

pranë shkrimeve në websajtet perëndimore, më së shumti fokusohen tek lehtësimi i 

depërtimit në nivele të ndryshme të informacionit dhe më pak i kushtojnë vëmendje 

nxjerrjes në pah të llojeve të ndryshme të mbulimit dixhital të ngjarjeve. Teksti 

vazhdon të mbetet një element bazë. Shumica e websajteve e aplikojnë konvergjencën 

e tekstit me multimedian apo raportimin përmes videos duke përdorur hiperlinqet 

përkatëse, por kjo nuk duket të shndërrohet në qëllim në vetvete dhe në dëm të 

hiperlinqeve tekstuale. Në këtë plan websajtet shqiptare janë në një linjë të përafërt 

me ato perëndimore, me ndryshimin se përdorimi i linqeve për të depërtuar në thellësi 

të informacionit është më i kufizuar.   

Lidhur me mospërdorimin e linqeve të jashtme pranë lajmeve, situata në websajtet 

shqiptare është e ngjashme me ato perëndimore. Në një studim të ndërmarrë nga Mark 

Tremayne për përdorimin e hiperlinqeve në websajtet amerikane rezulton se nga 1758 
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shkrime të monitoruara, 1272 prej tyre nuk kanë asnjë hiperlink të jashtëm pranë 

tyre.
52

    

Gjetjet e kërkimeve empirike flasin edhe për dy logjika të përdorimit të 

hipertekstualitetit. E para është logjika e “drilling down” (shpimit në thellësi) që iu 

mundëson lexuesve që përmes hiperlinqeve të depërtojnë në ato nivele thellësie që 

dëshirojnë. E dyta është logjika e “promocionit” që i shtyn lexuesit vetëm drejt një 

informacioni specifik që nuk kërkon thellësi. Websajtet shqiptare që preferojnë këtë të 

dytën, duket se janë të ndikuara edhe nga konkluzionet e mjaft studjuesve të mediave 

online të cilët vënë në dukje se lexuesit e webit nuk kanë durimin e mjaftueshëm për 

të lexuar deri në fund tekstin e ekranit. Nën këtë logjikë, një pjesë e madhe e 

hiperlinqeve në websajtet shqiptare, ofrojnë lajme, video apo foto për ngjarje të 

çuditshme apo për lajme rozë, të cilat në vetvete nuk kërkojnë ndonjë thellësi 

depërtimi.  

Përdorimi i hipertekstit 

Siç e kemi përmendur edhe më sipër, për të patur një panoramë sa më të plotë  dhe 

përgjithësuese të përdorimit të hipertekstit brenda tekstit të lajmeve, janë monitoruar 

një numër prej 180 lajmesh të botuara në gjashtë mediat shqiptare online nën 

monitorim dhe 180 shkrime të botuara në gjashtë media të njohura perëndimore (30 

për çdo media). Qëllimi i përfshirjes në monitorim edhe i 6 websajteve të huaja ishte 

që të realizohet një analizë krahasuese, e cila do të mund të prodhonte një pamje të 

diferencës mes websajteve më të njohura shqiptare, nga njëra anë, dhe mediave 

perëndimore online që udhëheqin me modelin dhe praktikën e tyre gazetarinë globale 

online, nga ana tjetër, në aspektin e përdorimit të hipertekstit. Në tabelën e 

mëposhtme paraqiten rezultatet e monitorimit:
53

 

Numri i hiperteksteve në websajtet shqiptare dhe ato perëndimore (1 tetor 2014 - 30 

nëntor 2014) 

Media online Numri i shkrimeve Numri i hiperteksteve 

Top-channel.tv 30 0 

Balkanweb.com 30 0 

Shekulli.com.al 30 0 

Panorama.com.al 30 0 

Shqiptarja.com 30 3 

Albeu.com 30 0 

                                                           
52

 Tremayne, Mark, The Web of context: Applying network theory to the use of hyperlinks in journalism 

on the Web. Journalism & Mass Communication Quarterly, 81(2), faqe 237-253, 2004. Gjendet edhe në 

internet në linkun: https://www.utexas.edu/cola/insts/france-ut/_files/pdf/resources/Tremayne.pdf, 

aksesuar në datë 26.05.2014 
53

 VO: Titujt e shkrimeve dhe URL-në e tyre i gjeni në anekset e këtij punimi. 
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Nytimes.com 30 130 

Bbc.com 30 32 

Vice.com 30 232 

The Guardian.com  30 92 

Dailymail.co.uk 30 0 

Nbc.com 30 29 

Burimi: Monitorimi i websajteve nga autori i këtyre radhëve 

 

Siç lexohet edhe nga shifrat e mësipërme, përdorimi i hipertekstit në tekstin e lajmeve 

është praktika më e injoruar dhe më pak e zhvilluar nga mediat shqiptare online. Pesë 

nga gjashtë mediat e analizuara nuk kanë asnjë rast të përdorimit të hipertekstit, dhe 

vetëm shqiptarja.com ka 3 raste, të cilat edhe pse janë pak krahasuar me mediat 

perëndimore, sërish duhen përshëndetur dhe inkurajuar. Në print-screen-in e 

mëposhtëm paraqitet njëri nga shkrimet e kësaj medieje që përban dy hipertekste në 

tekstin e saj: 

 

Print-screen nga shqiptarja.com, datë 22.11.2014 

Pavarësisht faktit që hiperteksti nuk është shkrirë natyrshëm në rrjedhën e tekstit, siç 

ndodh në praktikën e mediave perëndimore, sërish ai është funksional dhe brenda 

logjikës së përdorimit me qëllim zgjerimin e kontekstit dhe “ofrimin e informacionit 

për informacionin”. Edhe në mediat perëndimore ka raste të mos-aplikimit të këtij 

atributi të medias online, por ky mos-aplikim kompensohet në rrugë të tjera. Kështu, 

dailymail.co.uk, edhe pse nuk ka hipertekste, e plotëson zgjerimin e kontekstit dhe 

depërtimin në thellësi të informacionit, duke publikuar në faqen e lajmit të gjithë 

informacionin tjetër relevant me të, qoftë ky i shprehur me tekst, video, foto apo 

grafika. 

*** 

Në përfundim  të analizës për përdorimin e  hiperlinqeve dhe hiperteksteve mund të 

themi se mediat shqiptare online nuk i kanë përdorur në kapacitet të plotë atributet 

dhe përparësitë e hipertekstualitetit. Kjo reflekton një mungesë vlerësimi por edhe 
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mungesë njohjeje të rëndësisë së këtij aspekti të gazetarisë online. Ofrimi i kontekstit 

është i pjesshëm dhe kontribuon pak në depërtimin në thellësi të informacionit. Përsa i 

takon hiperlinqeve të brendshme, ka ende mundësi të pashfrytëzuara, kurse përdorimi 

i hiperlinqeve të jashtme, ashtu si edhe në rastin e mediave perëndimore online, ende 

nuk po shfaq dimensionin “worl-wide” që duhet të ketë një websajt. Janë shumë të 

rralla linqet që të çojnë tek burime të ndryshme informacioni dhe kjo cënon edhe 

shkallën e transparencës dhe të besueshmërisë.  

Në dizajnin editorial, ndërtohet një strukturë e tillë hiperlinqesh, që përcakton një 

itinerar lëvizjeje vetëm brenda websajtit, me shumë pak opsione daljeje dhe më pas 

kthimi në websajt. Kësisoj lundrimi i lexuesve kufizohet brenda kufijvë gjuhësorë të 

shqipes si dhe brenda hapësirave territoriale shqipfolëse, duke zbehur funksionin e 

shtrirjes globale të webit. 

Tepër urgjent është aplikimi i hiperteksteve në brendi të tekstit të lajmeve, i cili është 

gati inekzistent në mediat shqiptare online. Përdorimi i tyre kërkon aplikimin e një 

pikënisjeje hipertekstuale mbi të gjithë informacionin që përmbahet në një shkrim apo 

lajm. 
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Kapitulli i Gjashtë 

 

TIPOLOGJIA E QASJES SË MEDIAVE SHQIPTARE NË WEB 

 

Ashtu si edhe në plan global, mediat tradicionale në Shqipëri ishin nga aktorët e parë 

që treguan interes të veçantë për internetin. Në fundin e viteve 90-të të shekullit të 

kaluar, pas hyrjes në treg të internetit dhe afirmimit të tij si mjet i komunikimit masiv, 

redaksitë e gazetave, radiove apo televizioneve, krijuan hap pah hapi websajtet dhe 

hapësirën e tyre online, për të ndjekur edhe atë kategori të lexuesve që tashmë 

informohej me të rejat e ditës përmes internetit si dhe për të përfituar nga benefitet e 

teknologjisë së re në mbledhjen, prodhimin dhe shpërndarjen e informacionit. Por në 

internet shumë shpejt do të krijonin websajtet e tyre të lidhura me lajmin edhe 

individë të pasionuar, që nuk kishin lidhje me ndonjë media tradicionale. Ky grup 

websajtesh njihen me emrin websajte individuale ose “digital native media” (media 

dixhitale që në lindje), dhe përbëjnë aktualisht një pjesë të rëndësishme të spektrit të 

mediave shqiptare online. 

Në këtë kapitull ne do të shqyrtojmë evolucionin e mediave shqiptare në web dhe 

aspektet më të spikatura të këtij evolucioni. Për të mbledhur materialin empirik të 

kërkuar për të analizuar këtë evolucion, janë përdorur dy metoda kërkimore: 

intervistat-pyetësor dhe monitorimi, të cilat i kemi përmendur edhe në hyrjen e këtij 

punimi. Një fond i gjerë të dhënash është mbledhur nga intervistat-pyetësor me 39 

drejtues apo përfaqësues të mediave shqiptare online, organizuar nga autori i këtyre 

radhëve me mbështetjen e Institutit Shqiptar të Medias. Gjithashtu një material i 

bollshëm empirik vjen edhe nga monitorimi individual i këtyre websajteve. 

Përzgjedhja e websajteve të cilat do të përfshiheshin në ciklin e intervistave u bë duke 

u bazuar në klasifikimin e Alexa.com e cila paraqet renditjen e websajteve më të 

vizituara për çdo vend.  

Më poshtë është lista e 45 websajteve të lajmeve më të vizituara në Shqipëri sipas 

Alexa në datën 23 mars 2014. 

 

Nr Media online 

Renditja mes 45 

websajteve të lajmeve më 

të vizituara 

Renditja e 

përgjithshme në Alexa 

për Shqipërinë 

1 top-channel.tv 1 2 

2 balkanweb.com 2 11 

3 shekulli.com.al 3 13 

4 ikub.al 4 14 
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5 gazetatema.net 5 15 

6 panorama.com.al 6 18 

7 shqiptarja.com 7 20 

8 noa.al 8 21 

9 albeu.com 9 23 

10 lajmifundit.al 10 28 

11 gazetadita.al 11 29 

12 oranews.tv 12 32 

13 gazeta-shqip.com 13 33 

14 mapo.al 14 40 

15 gazetaidea.com 15 41 

16 abcnews.al 16 51 

17 sot.com.al 17 55 

18 ata.gov.al 18 57 

19 anabel.al 19 61 

20 kohajone.com 20 68 

21 respublica.al 21 69 

22 lajmepolitike.com 22 71 

23 panorama-sport.com 23 72 

24 tvklan.al 24 77 

25 dielli.al 25 81 

26 opozita.com 26 89 

27 albanianscreen.tv 27 91 

28 sportekspres.com 28 94 

29 vizionplus.al 29 97 

30 sportishqiptar.com.al 30 104 

31 a1report.tv 31 108 

32 grid.al 32 110 

33 shqiperia.com 33 117 

34 gazetatelegraf.com 34 126 

35 living.al 35 130 

36 gazetastart.com 36 140 

37 peshkupauje.com 37 149 

38 scan-tv.com 38 159 

39 ama-news.al 39 166 

40 bota.al 40 180 

41 ladyalbania.al 41 185 

42 gazetarepublika.al 42 188 

43 monitor.al 43 255 

44 channel-one.al 44 263 

45 tiranaobserver.al 45 286 

 

 

Në këtë listë gjenden edhe websajte të mediave tradicionale, edhe websajte 

individuale si edhe disa revista online (webzine) dhe blogje të lajmit.  Theksojmë 
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edhe një herë se nga këto 45 websajte, vetëm 39 janë përfshirë në intervistat-

pyetësorë. Ndërkohë, pas datës së cilës i referohet kjo renditje, kanë ndodhur 

zhvillime të ndryshme, si hapja e disa websajteve të reja apo fuqizimi i disa prej 

ekzistueseve, të cilat mund të mos jenë të pranishme në këtë listë ose mund të mos 

jenë në renditjen që ato kanë sot. Por gjithsesi këto zhvillime janë në një masë të tillë 

sa që nuk cënojnë përfundimet  që dalin nga analiza e zhvilluar në këtë punim. 

Le të shohim tani se si ka evoluar qasja e mediave shqiptare në web. 

6.1. Qasja e mediave tradicionale në web 

Pablo Boczkowski e përshkruan qasjen e mediave tradicionale në web si një proces 

kolonizimi, si në sensin e fillimit të eksplorimit të një territori të ri edhe në sensin e të 

panjohurës dhe të pasigurive që krijon ky proces (Boczkowski, 2004b:42-48). Autorë 

të tjerë, si përshembull Domingo, shtojnë edhe faktorin “kërcënim për zëvendësim”, si 

motivim për afrimin e mediave ekzistuese në internet (Domingo, 2006).   

Për John Pavlik, evoluimi i përmbajtjes që lidhet me lajmet në internet ka evoluar 

përmes tre fazave (Pavlik, 2001:43). Në fazën e parë, e cila sërish dominon shumë 

prej websajteve, redaksitë thjesht ribotojnë në web materialet e prodhuara për mediat 

mëmë. Në fazën e dytë, në të cilën përfitohet nga zhvillimet e kohës dhe në të cilën 

ndodhen sot websajtet më të mira, mediat krijojnë përmbajtje origjinale, duke i 

pasuruar me elementë të tjerë si hiperlinqet që të çojnë në faqe të tjera webi, disa 

opsione interaktiviteti, motorët e kërkimit apo indekset elektronike të klikueshme ku 

përdoruesi përzgjedh përmbajtje të ndryshme; materialet multimediale si foto, video 

dhe audio dhe disa mundësi përshtatjeje të sajteve dhe të informacionit përmes të 

cilave lexuesit krijojnë kategoritë e tyre personale të lajmeve dhe përmbajtje të tjera të 

personalizuara. 

Faza e tretë, sipas Pavlik, është vetëm në fillimet e veta dhe vetëm një pjesë e 

websajteve kanë hyrë në të. Kjo fazë karakterizohet nga krijimi i përmbajtjes 

origjinale për webin si një medium i ri i komunikimit, duke e konsideruar dhe trajtuar 

internetin si një medium legjitim dhe të mëvetësishëm të shpërndarjes së lajmit. Në 

këtë fazë ka një dëshirë dhe përpjekje të madhe për të ndjekur në kohë lajmet më të 

fundit, për të eksperimentuar me raportimin multimedial, për zgjerimin e kontekstit të 

raportimit gazetaresk, etj. 

Edhe mediat tradicionale në Shqipëri kanë ndjekur një logjikë dhe një itinerar të 

ngjashëm me ato perëndimore në qasjen e tyre në web. Kështu në fazën fillestare  këto 

media aplikonin thjesht një ripublikim në web të lëndës së përgatitur për formatin 

tradicional. Në këtë fazë, siç thotë Carlson, nga potencialet që ofronte interneti, 

përdoreshin vetëm kapacitetet shpërndarëse të tij. “Lehtësia në përdorim e World 

Wide Web dhe hapja e tij e konvertuan shpejt atë në një standart de facto për 

shpërdarjen dixhitale të gazetave” (Carlson, 2003:48).  
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Mediat shqiptare kanë qenë të hapura drejt arritjeve të reja të teknologjive të 

komunikimit dhe informimit. Sjellja e tyre adoptuese dhe novatore bën pjesë në një 

dinamizëm karakteristik për shoqërinë shqiptare në përgjithësi dhe individët  e saj për 

të përdorur teknologjitë e reja dhe internetin e ofruar përmes pajisjeve kompjuterike 

apo pajisjeve të tjera mobile, si telefonat celularë apo tabletat. 

Por ndërsa industria e medias ka bërë investime të rëndësishme në përvetësimin e 

teknologjive të reja numerike të komunikimit online, impakti i tyre mbi cilësinë dhe 

përhapjen e gazetarisë online dhe të parametrave dhe standardeve të saj, është ende i 

kufizuar dhe i përdorur shpesh jo për një informim më të mirë të qytetarit, sesa për të 

rritur impaktin propagandistik dhe të politizuar të medias massive mbi opinionin 

publik shoqëror.  

Nga ndjekja e rregullt e evoluimit të mediave në Shqipëri rezulton se, në dukje dhe 

paradoksalisht, janë mediat klasike, televizioni dhe radioja on air si edhe gazetat në 

letër që kaluan të parat në komunikimin online. Ato kishin audiencë më të gjerë, 

kapitalet më të mëdha, dhe u përkisnin pronarëve më të fuqishëm. Kështu faza e 

sotme që po përmbyllet nuk është ajo e një gazetarie online të mirëfilltë, por e kalimit 

gradual të mediave klasike në transmetimin online. Gazetarët e mediave klasike si 

edhe pronarët dhe menaxherët e tyre kaluan në transmetimin online me mendësitë 

fillestare, me kulturën parësore, dhe me praktikat e rrënjosura të gazetarisë klasike. 

Fakti që ende deritani në komunikimin masiv online operatorët kryesorë mbeten ata 

që kanë praktikuar edhe mediat klasike, kishte dhe ka avantazhet e veta, sikurse janë 

kapitalet më të mëdha, etj., por edhe dizavantazhet që lidhen me transmetimin e 

sjelljes profesionale klasike në komunikimin numerik online.  

Pas fazës së parë, ka shenja të ardhjes së një faze të dytë tranzitore, ku brenda 

mediave klasike kanë nisur dhe nuk mund të mos nisin ravijëzimet e redaksive të 

specializuara vetëm në komunikimin masiv online. Kapërcimi drejt gazetarisë online 

nuk mund të jetë as i menjëhershëm, as i drejtpërdrejtë dhe as i shpejtë, por kërkon një 

parapërgatitje që kalon nëpër faza e nënfaza që kanë nevojë të perceptohen dhe maten 

saktësisht në parametrat dhe treguesit e tyre. Edhe faza e dytë që është në kushtet e 

pjekurisë të saj por ende e pambyllur, nuk mund të mos shoqërohet me paradokset e 

veta, sepse redaksitë e specializuara të web nga njera anë krijojnë mundësi 

specifikimesh në mjeshtrinë e gazetarit, kurse nga ana tjetër me brishtësinë e tyre, nuk 

bëjnë të mundur veçse disa elemente shumë të zbehtë të gazetarisë online sikurse janë 

komentet e lexuesve, freskimi i lajmeve më të fundit, jo rrallë me natyrë skandalesh 

politike ose krimesh dhe duke i ndryshuar here pas here brenda ditës, shpesh pa 

vazhdimësi e duke kaluar nga njëri lajm tek tjetri, si edhe në formën e një redaktimi të 

teksteve në mënyrë më sintetike dhe të shkurtër. Brenda kodeve të komunikimit teksti 

ka ecur pak më përpara sesa videoja dhe zëri, të cilat mbesin brenda një përdorimi jo 

professional, si kur bëhet fjalë për websajte gazetash ashtu edhe kur është fjala për 

websajte radiosh dhe televizionesh.  
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Gjithsesi, gradualisht supozohet se ka ardhur edhe një periudhë e tretë, kur mediat 

klasike online, që më shumë investojnë në formë se në përmbajtje, më shumë në 

dizajnim të faqes sesa në përmbajtjen e saj, nisin të bashkëveprojnë më fort me mediat 

sociale dhe rrjetet sociale. Mediat sociale rimarrin problematikën e transmetuar nga 

mediat klasike online, kurse këto të fundit nisin t‟iu referohen gjithnjë e më shumë 

mediave sociale, sidomos kanaleve të politikanëve, figurave publike, mediave që janë 

“pure players”, etj.  

Faza e katërt e zhvillimit të mundshëm të një gazetarie online është ende në 

parapërgatitjet e veta fillestare. Ajo shfaqet edhe në elementët e parë ende në 

shpërgenj të mediave “pure players” si edhe në shfaqjen hezituese të blogjeve të 

gazetarëve që trajtojnë çështje të ndryshme online, pa zhvilluar dot sidoqoftë forma të 

tilla gjinish dhe komunikimi me audiencat që do të mund të kristalizonin një profil të 

plotë të gazetarisë online.  

Në plan historik në Shqipëri të parat media tradicionale që hynë në internet dhe 

krijuan websajtet e tyre ishin gazetat.
54

 Kjo për disa arsye: së pari, duke qenë media të 

bazuara kryesisht në tekst, ato nuk ndeshën ndonjë vështirësi teknologjike që të 

vijonin të publikonin informacionin e tyre edhe në web. Ndërsa televizioni dhe 

radioja, në ndryshim nga shtypi, e patën më të vështirë, pasi në fillimet e veta interneti 

kishte probleme të mëdha me hapjen e videove dhe të audiove si dhe me cilësinë e 

tyre. 

Së dyti, operatorëve të shtypit nuk iu desh shumë kohë që të arrinin në përfundimin se 

ata ishin të parët që rrezikoheshin prej webit, për shkak se mediumi i ri zotëronte 

hapësira dhe kapacitete të jashtëzakonshme të mbledhjes, shpërndarjes dhe publikimit 

të informacionit, duke e bërë këtë në një kohë shumë më të shpejtë se sa gazetat, të 

cilat në përgjithësi dilnin në treg 1 herë në 24 orë. Për këtë arsye, duke u ndier si më 

të rrezikuarat, gazetat rendën të krijojnë një strehë edhe në web, me arsyetimin se 

zgjedhja më e mirë nuk ishte shpërfillja e mediumit të ri, por përkundrazi marrja në 

konsideratë dhe shfrytëzimi i tij për të mbajtur lidhjet me audiencën përmes webit si 

dhe për të krijuar kushtet për mbijetesë. 

Përveç gazetave, (madje më shpejt se ato), nga të parat që hynë në web ishin edhe 

agjencitë e lajmeve. Por ndryshe nga shtypi ato e patën të lehtë të përshtaten me 

mjedisin e internetit, pasi në një farë mënyre, ekzistenca dhe praktika e tyre e 

deriatëhershme bazohej tek komunikimi në linjë. Me sa duket kjo ishte arsyeja pse e 

para media shqiptare që hyri online ishte pikërisht ATSH (Agjencia Telegrafike 

Shqiptare). Në vitin 1996, në një kohë kur në vend ende nuk kishin lindur ISP-të, 

ATSH, falë një bashkëpunimi me TelPress në Itali dhe HR-Net në Greqi, ofroi për 

herë të parë ndërkombëtarisht lajme online për Shqipërinë (Tartari, 2012). 
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 Tartari, Alban,  Interneti në Shqipëri dhe përdorimi nga media –histori dhe aktualitet, Studime 

Albanologjike, Botimi  5  “Historia e medias dhe mediatizimi i historisë”, 2012  



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 154 

Nga gazetat dhe revistat, të parat që krijuan websajtet e tyre online ishin gazetat 

Shekulli, Koha Jonë, Gazeta Shqiptare dhe revista Klan, të gjitha në harkun kohor nga 

janari deri në dhjetor 1999. Në shkurt të vitit 2000 Carlo Bollino, drejtori i Gazeta 

Shqiptare, krijoi portalin e parë shqiptar të lajmit online me emrin BalkanWeb. E 

veçanta e këtij websajti ishte se ai u konceptua si një media autentike webi, që nuk 

kishte lidhje të drejtpërdrejtë me ndonjë media tradicionale dhe që do të kishte shumë 

shpejt redaksinë e vet si dhe shkrimet apo materialet e veta origjinale, krahas atyre që 

mund të merreshin nga mediat e tjera të kompanisë mëmë. 

Nga kanalet televizive, të parat që krijuan websajtet e tyre ishin Top Channel dhe 

Vizion Plus, të dyja në vitin 2001. Ndërsa radiot do të hynin online disa vjet më vonë 

dhe websajtet e tyre ende nuk kanë arritur të kenë klikime të konsiderueshme. Nga të 

parat radio që krijuan websajtin e tyre ishin Top Albania Radio, Club FM Radio, 

Radio Plus 2, dhe Radio Tirana. “Nxitje për gjallërimin e shërbimeve online të 

radiove shqiptare, thotë studjuesi i Arben Muka, kanë qenë redaksitë e radiove të 

huaja me programe në gjuhën shqipe, si BBC, DW, Zëri i Amerikës, etj., të cilat e 

kishin të pasur dhe të përditësuar informacionin në websajt” (Muka, 2013:123). 

Në tabelën e mëposhtme po paraqesim të dhënat që kanë të bëjnë me kohën e krijimit 

të websajteve shqiptare të lajmeve dhe pronësinë e tyre, siç paraqitej kjo e fundit në 

prill të vitit 2014. Këto të dhëna janë deklaruar nga drejtuesit apo përfaqësuesit e 

mediave, të intervistuar në kuadrin e intervistave-pyetësorë që përmendëm më sipër. 

 

Koha e krijimit dhe pronësia e mediave shqiptare online 

Media online Data, koha e hapjes Pronësia 

top-channel.tv  Dhjetor 2001 TOP MEDIA GROUP 

balkanweb.com shkurt 2000 FOCUS GROUP 

shekulli.com.al 1999 Koço Kokëdhima 

ikub.al 2007 ikub.al sh.p.k. 

gazetatema.net 2006 Mero Baze 

panorama.com.al 2003 PANORAMA GROUP 

shqiptarja.com Tetor 2012 FREE & FAIR MEDIA GROUP 

albeu.com  4 korrik 2003 Idaver Sherifi 

lajmifundit.al 4 qershor 2009 DARTA GROUP 

gazetadita.al 1 nëntor 2012 PUBLIKIME SHQIPTARE 

oranews.tv 7 mars 2011 YLDON MEDIA GROUP 

gazeta-shqip.com 2007 TOP MEDIA GROUP 

gazetaidea.com Shtator 2011 Mentor Kikia 

abcnews.al 25 tetor 2010 
ALBANIAN BROADCASTING 

COMPANY 

sot.com.al 2003 Arjan Prodani 

ata.gov.al 1996 Shteterore 

kohajone.com nëntor 1999 Nikollë Lesi 
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respublica.al 1 janar 2010 RESPUBLICA 

lajmepolitike.com shtator 2012 
Shoqata e gazetarëve dhe studjuesve 

politikë 

panorama-sport.com 27 nentor 2011 PANORAMA GROUP 

tvklan.al 2008 KLAN TV 

dielli.al shtator 2013 AML GROUP 

albanianscreen.tv 2004  dhe 2011 ALSAT TV GROUP 

sportekspres.com dhjetor 2011 Sport Express sh.p.k. 

vizionplus.al 2001 Vizion Plus 

a1report.tv 2012 FREE & FAIR MEDIA GROUP 

shqiperia.com 1999 Armand Brahaj 

gazetatelegraf.com 2006 Hekla sh.p.k. 

living.al gusht 2012 TRING COMMUNICATIONS 

gazetastart.com prill 2006 Shoqëria 'Vala" sh.p.k. 

peshkupauje.com dhjetor 2003 Penar Musaraj dhe Blendi Salaj 

scan-tv.com 2008 Scan TV 

ama-news.al shtator 2010 AKI 

ladyalbania.al qershor 2012 Rediona Curaj 

gazetarepublika.al 2011 Gazeta Republika 

monitor.al 2006 MEDIA UNION 

channel-one.al 7 mars 2011 YLDON MEDIA GROUP 

tiranaobserver.al 25 mars 2005 Lefter Sota 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Duhet thënë se, pavarësisht qasjes së zbatuar dhe kohës kur janë krijuar, websajtet e 

mediave tradicionale vazhdojnë të mbeten burimi më i rëndësishëm dhe më i 

frekuentuar i lajmit edhe për audiencën online. Kjo duket qartë edhe në faktin se nga 

45 websajtet  më të vizituara, 27 prej tyre janë websajte të mediave tradicionale dhe 

18 websajte individuale.  

Siç shihet edhe në grafikën e mëposhtme, nga 27 websajtet e mediave tradicionale, 15 

janë websajte gazetash, 9 janë websajte të kanaleve televizive, 1 është websajt reviste, 

1 websajt agjencie lajmesh (ATSH) dhe 1 websajt origjinal, që është krijuar nga një 

kompani e mediave tradicionale, por që nuk i përket ndonjë medie të saj (rasti 

BalkanWeb). 

 

Llojet e websajteve më të klikuara të mediave tradicionale dhe numri i tyre 
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Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Kjo shkon në të njëjtën linjë me praktikën e shumë vendeve perëndimore, ku 

websajtet më të rëndësishme dhe më të vizituara të lajmeve janë pikërisht ato të 

gazetave më të mëdha, të kanaleve televizive më të ndjekura si dhe të agjensive më të 

fuqishme të lajmeve. New York Times (nytimes.com), Guardian (guardian.co.uk), 

NBC (msnbc.com), BBC (bbc.com) janë disa prej shembujve më të spikatur në këtë 

drejtim. Arsyeja e këtij dominimi qëndron në fuqinë e logos së këtyre mediave, në 

identitetin e markës së tyre si dhe në reputacionin e tyre të fuqishëm në publik. Ato 

kanë qënë të njohura dhe të pranuara nga një audiencë e gjerë, kështu që nuk iu është 

dashur punë shumë e madhe që të reklamojnë dhe të përhapin markën e tyre online, 

siç bëjnë shumë prej websajteve origjinale të webit që nuk kanë ekzistuar në format 

offline. Ndërkohë, ato kanë vënë në dispozicion edhe burime financiare për fuqizimin 

teknologjik  të hapësirës së tyre online si dhe kanë përdorur edhe infrastrukturën 

ekzistuese për mbajtjen apo furnizimin e websiteve të tyre me lajme dhe informacion, 

sidomos në fazat e para të shfaqjes së tyre online. 

Lidhur me audiencën e mediave shqiptare online, prirja lokale përputhet me prirjen 

globale: kjo audiencë po vjen në rritje nga viti në vit. Këtë e konfirmojnë edhe 39 

drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave online të intervistuar në kuadër të intervistave-

pyetësorë. Kështu, pyetjes që lidhet me numrin e vizitorëve unikë gjatë vitit 2013, 

krahasuar me vitin 2012, 38 prej të intervistuarve i përgjigjen “vjen në rritje”, dhe 

vetëm 1 përgjigjet “vjen në rënie”.  

Edhe një kërkim krahasues për katër websajte të lajmeve i kryer nga autori i këtyre 

radhëve duke iu referuar të dhënave që dalin nga www.trafficestimate.com provon se 

rritja është një vektor i përgjithshëm për audiencën e mediave shqiptare online. Në 

tabelë janë rezultatet e këtij kërkimi për numrin e vizitorëve unikë: 
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1 1 1
websajte gazetash

websajte të kanaleve të TV

websajte të revistave

websajte të agjensive të 
lajmeve

websajte origjinale
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Numri i vizitave në 1 muaj. Krahasim mes viteve 2013 dhe 2014. 

Websajti 

Numri total i vizitave në 1 muaj 

15 janar 2013 – 

15 shkurt 2013 

15 janar 2014 – 

15 shkurt 2014 

www.top-channel.tv 2 098 700 2 413 600 

www.balkanweb.com 1 736 500 2 103 500 

www.gazetatema.net 1 278 100 1 554 100 

www.shekulli.com.al 1 173 400 1 546 200 

Burimi: www.trafficestimate.com 

 

Një ndër atributet origjinale më të zhvilluara prej mediave shqiptare online është 

imediacia (menjëhershmëria). Për shumë vite me radhë në Shqipëri, balkaweb.com ia 

dedikon suksesin e vet faktit që ishte i pari që e vlerësoi dimensionin e 

menjëhershmërisë apo të shpejtësisë së publikimit të lajmit dhe i qëndroi tregut duke 

konkuruar fuqishëm në këtë drejtim. Edhe mediat të tjera online e kanë zhvilluar në 

mënyrë relativisht të kënaqshme këtë atribut. Madje në një përfundim të përgjithshëm, 

përparësia në menjëhershmërinë e ndjekjes dhe publikimit të lajmeve më të fundit, 

mund të konsiderohet edhe zhvillimi që, në një masë të konsiderueshme ka bërë 

diferencën mes vetë websajteve shqiptare online. 

Por gazetarët online ndodhen shpesh gjatë ditës së tyre të punës, nën atë që Domingo 

e quan  “tirani e imediacisë”, pra të presionit të menjëhershmërisë së ndjekjes dhe të 

publikimit të lajmit më të fundit. Prej tyre kërkohet një punë voluminoze nga 

pikëpamja e sasisë, duke neglizhuar cilësinë e apo plotshmërinë e raportimit. Kështu 

me vetëm 5 gazetarë në redaksinë online, balkanweb.com duhet të përballojë një 

numër raportimesh të lajmeve të ditës që shkon deri në 98 shkrime në ditë, sipas 

monitorimit të kryer në këtë faqe në 1 javë nga 15 maj 2014 deri më 22 maj 2014. Që 

do të thotë se gazetarët kanë prodhuar rreth 20 shkrime apo raportime në ditë, një 

numër ky jashtë çdo logjike të pretendimit për gazetari të mirëfilltë.  

Stafi i vogël dhe imediacia e kufizojnë apo e asgjësojnë mundësinë që gazetarët e 

webit të dalin në terren apo të kontaktojnë burimet e dorës së parë. Kjo është e 

theksuar sidomos në redaksitë online të mediave tradicionale. Reduktimi i sasisë së 

numrit të lajmeve që duhet të përgatiten nga gazetarët online do t‟i ndihmonte ata që 

të realizonin shkrime më të arrira. Gjithashtu, gazetarëve online duhet t‟iu jepet më 

shumë kohë që të punojnë me lajmet dhe t‟iu krijohet mundësia dhe koha që ata të 

kontaktojnë me burimet online apo në terren si dhe të verifikojnë vetë faktet që ata i 

marrin nga burime të tjera. 

Në përgjithësi masat e ndërmarra nga mediat shqiptare për të ndjekur ritmin e 

zhvillimeve online kanë qenë të ngadalta. Për shumicën e tyre u deshën disa vjet që të 
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arrijnë të ndërtojnë një bërthamë të redaksisë online. Burimet njerëzore për shumë 

kohë kanë qenë dhe mbeten të kufizuara dhe në numër më të vogël krahasuar me 

stafin offline të mediave tradicionale. Gjithashtu stepja dhe paragjykimi fillestar ndaj 

medias online, zgjati më shumë se në mediat e njohura perëndimore.  Në përgjithësi 

ndryshimi organizativ ka qënë më i ngadalshëm se sa vetë evolucioni teknik.  

Ritme të ngadalta ka ndjekur edhe zhvillimi dhe përshtatja e kulturës gazetareske në 

përputhje me modelin online të gazetarisë. Ndërkohë që utopitë dhe konkurenca kanë 

vepruar si përshpejtues të fenomenit të gazetarisë online, kultura gazetareske 

tradicionale dhe mungesa e burimeve njerëzore dhe teknike kanë vepruar si frenues të 

saj. Edhe pse flitet dhe kërkohet të zhvillohet një lloj i ri gazetarie, websajtet 

vazhdojnë të popullohen me përmbajtje “të vjetër”, pra me materiale të marra nga 

mediat tradicionale. Edhe në rastet kur kemi materiale të prodhuara vetëm për web, 

një pjesë e konsiderueshme e tyre janë krijuar tërësisht në logjikën dhe stilin e 

gazetarisë së mediave tradicionale. Sintaksa e të shkruarit për mediat tradicionale 

mbizotëron stilin e të shkruarit të tekstit për web. Websajtet e mediave tradicionale, 

më së shumti riprodhojnë online rutinën e tyre tradicionale. 

Për të parë më nga afër dhe në mënyrë më të detajuar evoluimin e qasjes së mediave 

shqiptare në web, le të shohim profilin individual të disa prej websajteve më të 

vizituar të mediave tradicionale, ashtu siç paraqitej ky profil deri në fillim të vjeshtës 

2014, duke depërtuar edhe në qasjen specifike të çdo medieje si dhe duke u njohur me 

të dhënat kryesore të tyre.  

top-channel.tv 

I krijuar në dhjetor të vitit 2001, top-channel.tv është në pronësinë e kompanisë Top 

Media dhe vjen online si websajti i një prej kanaleve televizive më të shikuara në 

Shqipëri: Top Channel TV. Trafiku i lartë i vizitorëve online vjen edhe si rezultat i 

reputacionit dhe audiencës së gjerë të këtij kanali televiziv.  

Për vite me radhë ky websajt mbetet një nga dy websajtet më të vizituara në vend, 

duke konkurruar me websajtin tjetër të suksesshëm shqiptar, balkanweb.com. 

Redaksia online ka një staf prej 11 të punësuarish: 10 gazetarë apo redaktorë dhe 1 

webmaster.
55

 Aktivitetet ndihmëse dhe administrative mbulohen nga stafi i medias 

mëmë, televizioni Top Channel.  

Portali ka natyrë gjeneraliste, dhe mbulon një gamë të gjerë informacioni që nga 

politika deri tek argëtimi. Lënda e publikuar është më së shumti ajo që prodhohet 

edhe për kanalin televiziv Top Channel, që do të thotë se pjesa më e madhe e fondit 

janë lajmet dhe videot e programeve të TV. Kështu, për shembull, faqja Web TV e 

këtij portali përmban vetëm programet e kanalit televiziv Top Channel të hedhura në 
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 Të dhënat janë marrë nga intervista-pyetësor me webmasterin Igli Gjelishti, datë 31.03.2014. 
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web përmes YouTube apo Vimeo. Informacionet e krijuara nga stafi online nuk janë 

të veçuara nga informacioni tjetër pasi në fund të çdo materali të botuar shënohet si 

burim vetëm Top Channel. Përditësimi i informacionit është i shpeshtë, por ka raste 

kur lajmi më i fundit publikohet në të njëjtën kohë me kanalin televiziv ose edhe pasi 

është transmetuar në edicionin e radhës të lajmeve në TV, duke mos përfituar nga 

përparësitë e shpejtësisë së publikimit të informacionit në web. Lajmet e ditës 

kategorizohen sipas temave të ditës, ose sipas rubrikave. Për materialet video, 

vendoset simboli grafik i videos. Multimedialiteti në portal mundësohet përmes 

publikimit të emisioneve në formate të ndryshme, si video apo audio, por duhet thënë 

se në shumë pak raste gjejmë aplikime të raportimit të mirëfilltë multimedial 

(multimedia storytelling) për një ngjarje të caktuar. Deri në verën e vitit 2014 në këtë 

portal nuk ka patur hapësirë për komentim të shkrimeve, por me dizajnin e ri të 

lançuar në këtë kohë, u përfshi edhe ky opsion interaktiv duke përdorur aplikacionin 

Disqus, që ka një mori zgjedhjesh dhe alternativash për komentim.  

Ndërkohë opsionet  për  “share”, përmes e-mailit si dhe përmes një numri të madh të 

rrjeteve sociale apo agregatorëve të tjerë, kanë qënë të pranishme prej kohësh në këtë 

websajt. 

Që nga viti 2012 portali ka vënë në dispozicion të lexuesve të vet edhe apss-et për 

Android dhe iPhone, për t‟u arritur në mënyrë komode edhe nga ata që e aksesojnë 

faqen përmes celularëve. Redaksia përdor me sukses edhe rrjetet sociale për zgjerimin 

e audiencës së vet. Faqja e Top Channel në Facebook, deri në fillim të qershorit 2014 

kishte grumbulluar rreth 656 000 pëlqime, që flet për një përdorim efektiv të rrjeteve 

sociale. Top Channel ka gjithashtu edhe kanalin e vet në YouTube ku deri në 10 

qershor 2014 ishin publikuar 11 581 video, një pjesë e të cilave kanë patur edhe 

shikueshmëri rekord për audiencën shqiptare online, si, p.sh., videoja e programit  

“Portokalli” të datës 13  tetor 2013 që ka arritur në 124 671 shikime.  

Me dizajnin e ri të lançuar në verën e vitit 2014, kjo media online bëri një lloj ndarjeje 

të lajmeve të ditës nga përmbajtja që vjen nga kanali televiziv Top Channel, duke 

zgjeruar dhe rivlerësual produktin origjinal të krijura në web dhe për webin si dhe 

duke përmirësuar ndjekjen dhe raportimin e lajmit më të fundit, dhe veçimin e tyre që 

në homepage. 

balkanweb.com 

I lançuar në shkurt të vitit 2000 si agjenci e lajmit online, ky websajt mbetet një nga 

shembujt më të spikatur të suksesit dhe të origjinalitetit në historinë e medias 

shqiptare online. Balkanweb.com u themelua nga kompania Edisud si websajt 

origjinal dhe nuk i përkiste drejtpërdrejt ndonjërës prej mediave tradicionale që kishte 

në zotërim kjo kompani, siç ishin Gazeta Shqiptare, TV News24, apo Radio Rash, 

edhe pse ushqehej në masë jo të vogël prej materialeve të krijuara për dhe nga këto 

media. Synimi ishte që të krijohej një agjenci online që të pasqyronte më shpejt se 
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mediat tradicionale lajmet më të fundit. Që nga viti 2007 kjo media, ashtu si edhe 

mediat e tjera të grupit Mediasud, janë në pronësinë e Focus Group. 

Websajti ka natyrë gjeneraliste. Mediumet e përdorura variojnë që nga teksti dhe 

fotografia deri te video e audio, duke krijuar hapësirë për multimedialitet, i cili 

megjithatë edhe në këtë websajt në shumë pak raste shfaqet si multimedia storytelling 

e mirëfilltë. Videot e publikuara në seksionin Balkanweb TV janë kryesisht video të 

programeve të televizionit News 24. Ndërsa Fotogaleria përmban fotolajme të marra 

nga mediat e tjera apo nga interneti. Në disa raste websajti ka aplikuar edhe live-

streaming për “breaking news”, si, për shembull gjatë raportimit live për grevën e 

shoferëve të furgonave apo të protestës së opozitës kundër drogës, por përgjithësisht 

kjo ka qenë një live-streaming i asaj që shfaqej në News24 TV.  

Bërthama e redaksisë së balkanweb.com përbëhet nga 5 gazetarë, 1 korrektor dhe 2 

webmaster.
56

 Nga monitorimi rezulton se stafi online merret kryesisht me lajmin më 

të fundit. Lënda e lajmeve të fundit e krijuar nga ky staf, mban në fund shënimin 

Balkan Web dhe inicialet e gazetarit që e ka krijuar. Në rastet kur shkrimet apo 

materialet video dhe audio, merren nga mediat e tjera të kompanisë, shënohet në fund 

burimi, për shembull, Gazeta Shqiptare, News 24, etj. Ndërsa kur bashkëpunohet mes 

stafit online dhe atyre të mediave tradicionale, shënohen të dy burimet, për shembull, 

Gazeta Shqiptare/Balkan Web, etj. Ky websajt dallohet për shpejtësinë e publikimit të 

lajmit më të fundit dhe për shkallën e lartë të përditësimit të informacionit. Gjithsesi, 

ashtu si edhe për websajtet e tjera mbetet problem mungesa e reporterëve të terrenit 

dhe është  ende i kufizuar numri i stafit të angazhuar për redaksinë online. 

Balkanweb përdor edhe rrjetet sociale Facebook dhe Twitter si kanale shtesë të lidhjes 

me audiencën, por ato nuk rezultojnë të jenë shumë frytdhënëse. Kështu, faqja e 

Balkanweb në Facebook ka gjithsej 29 000 pëlqime. Për t‟i krijuar mundësi 

ndërveprimi audiencës, websajti ka hapësirë komentesh dhe një numër opsionesh për 

reagime dhe për “share” apo “like” për çdo shkrim. 

shekulli.com.al 

Shekulli.com.al është websajti i gazetës Shekulli, që ka qenë dhe është një nga titujt 

më të rëndësishëm të shtypit në Shqipëri. I themeluar në vitin 1999 shekulli.com.al 

konsiderohet si  një nga pionierët e medias shqiptare online. Në fillimet e veta për disa 

vjet me radhë websajti publikonte vetëm materialet e krijuara për formatin print, duke 

u përditësuar, ashtu si edhe gazeta, një herë në 24 orë. Kjo praktikë zgjati deri në vitin 

2005 (Neza, 2012:177). Më pas, paralelisht me botimin e lëndës së gazetës, redaksia 

angazhoi burime njerëzore që do të merreshin me ndjekjen dhe publikimin online në 

kohë reale të lajmit më të fundit, duke marrë në konsideratë gjithnjë e më shumë 

specifikat e webit dhe kapacitetet apo përparësitë e tij. 
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Aktualisht, siç rezulton nga monitorimi i kryer gjatë muajve prill-maj 2014, ritmi i 

përditësimit të 

informacionit të websajtit 

është i lartë. Ka raste kur 

kemi përditësim apo 

postim të një lajmi të ri 

edhe në çdo 1 minutë, si 

në rastin që shihni të 

fotografuar. Rubrika 

“Minuta e fundit”, sjell 

lajmet në kohë reale dhe 

mbulohet nga stafi i 

redaksisë online, ashtu si 

edhe e gjithë gama e 

informacionit që lidhet 

me lajmin më të fundit. 

Për formatin print, 

websajti ofron një buton 

më vete të quajtur 

“Shekulli Print” që shfaq 

“print-screen”-et e faqes 

së parë të numrave më të 

fundit të gazetës.  

Nga monitorimi ndihet dukshëm një prirje për ta ndarë lëndën e gazetës nga lënda 

online dhe për t‟i dhënë përparësi kësaj të fundit. Në fund të shkrimeve të stafit online 

shënohet “Shekulli online” dhe inicialet e gazetarit. Prioriteti për formatin online 

dëshmohet edhe nga shtimi i burimeve njerëzore të angazhuara në redaksinë e webit. 

Kështu në prill 2014 kjo redaksi kishte 10 të punësuar, nga të cilët 6 ishin pjesë e 

stafit gazetaresk, 1 ishtekorrektor, 1 web master, 1 agjent marketingu dhe 1 mbulonte 

veprimtarinë administrative.
57

 Praktikisht një strukturë e tillë e burimeve njerëzore, 

plotëson një bërthamë funksionimi fillestare dhe të mëvetësishme për një media 

online. 

Edhe ky websajt është i natyrës gjeneraliste, ashtu si edhe media mëmë, gazeta 

Shekulli. Faqja e parë (homepage) përmban dy kategorizime të përgjithshme të 

informacionit: i pari sipas rubrikave tradicionale të gazetës dhe i dyti sipas rubrikave 

të dizajnit të ri, si Thellë, Jetë, Radar, etj. Duhet thënë se ky kategorizim i fundit nuk 

përshtatet shumë për mjedisin online dhe ka një kontekst të paqartë. 
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Videogaleria dhe fotogaleria përmbajnë kryesisht video dhe foto të marra nga 

interneti. Videot apo audiot që shoqërojnë një raportim janë të rralla, duke krijuar një 

lloj varfërie multimediale, karakteristikë e përgjithshme kjo e mediave shqiptare 

online. Websajti ka edhe opsione ndërveprimi për “share” apo “like” si dhe hapësirë 

për koment në fund të shkrimit. Në seksionin e komentit, për të shmangur problemet 

etike redaksia ka vënë shënimin: “Gazeta “Shekulli” u kërkon të gjithë lexuesve të saj, 

që mundësisht të mos përdorin sharje, fyerje denigruese ndaj dinjitetit njerëzor nëpër 

komente. Në vend të tyre, faktet dhe argumentet tuaja logjike mund të jenë shumë më 

të fuqishme pa to...”. Por duhet thënë se pavarësisht nga kjo, shkeljet e etikës nuk 

mungojnë, madje janë shtuar gjatë këtyre dy viteve të fundit.  

gazetatema.net 

Gazetatema.net nisi si websajt i gazetës së përditshme Tema dhe u fuqizua si një 

media e mëvetësishme online sidomos në periudhën kur pronari i saj Mero Baze 

mbylli përkohësisht edicionin në print dhe u përqendrua tërësisht tek edicioni në web. 

I krijuar në vitin 2006, fillimisht në adresën tema.al dhe më pas në adresën 

gazetatema.net  websajti arriti të fitojë shpejt një audiencë shumë të gjerë, sidomos 

falë opozitës së fortë ndaj qeverisjes së këtyre viteve. Ishte me sa duket kjo natyrë 

opozitare që e detyroi redaksinë të ndërronte domain-in .al, i cili ofrohet nga një ent 

shtetëror vendor, dhe të marrë një domain name tjetër (gazetatema.net), të cilin e 

përdor edhe sot e kësaj dite. 

Websajti ka një staf të vogël dhe deklarohet me fitim në aktivitetin e vet ekonomik, që 

sigurohet sidomos nga reklamat e publikuara në homepage.
58

 Profili i kësaj medieje 

online është gjeneralist dhe emërtimi i rubrikave kryesore është pak a shumë ai i 

gazetës. Gazetatema.net aplikon një përditësim të shpeshtë të lëndës dhe ndjekje e 

pasqyrim në kohë të lajmeve më të rëndësishme të ditës. Lënda informative e 

prodhuar është pjesërisht origjinale, dhe kontributi i stafit online përqendrohet tek 

lajmet më të fundit, shpesh të marra apo të përshtatura nga mediat e tjera. 

Websajti ofron hapësira reagimi për lexuesit, përmes “Letër botuesit”, përmes 

opsioneve “share” si dhe përmes hapësirës së komenteve. Nga monitorimi rezulton se 

hapësira e komenteve është e pafiltruar dhe në të sheh pothuajse rregullisht 

demonstrime të gjuhës së urrejtjes, dhunës verbale, sulmeve personale, etj. 

Kohët e fundit websajti është pajisur edhe me Web TV të quajtur Tema TV, që është 

një hapësirë ku vendosen materialet video të krijuara nga stafi apo të marra nga 

interneti. Në disa raste videot shoqërojnë tekstin e lajmit, duke u paraqitur si një 

paketë multimediale, që gjithsesi është në fillimet e veta si praktikë. Projekti i Tema 

TV, i cili në kohën që kryhej ky punim ishte ende i papërfunduar, është projekti i parë 

serioz në Shqipëri për të krijuar një Web TV të mirëfilltë. 
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panorama.com.al 

Krijuar në vitin 2003 nga Panorama Group, panorama.com.al është websajti i gazetës 

më të shitur në Shqipëri gjatë viteve të fundit (gazeta Panorama) dhe mban vendin e 

gjashtë në renditjen e websajteve më të vizituara, sipas motorit statistikor Alexa. 

Ashtu si edhe shumica e websajteve të  gazetave të tjera, edhe panorama.com.al në 

fillimet e veta aplikonte qasjen “copy-paste”, duke publikuar vetëm materialet që 

ishin edhe në gazetë. Por aktualisht, edicioni print është veçuar nga edicioni online, 

edhe pse një pjesë e materialeve të botuara në gazetë, vazhdojnë të botohen edhe në 

faqen e gazetës në web. 

Redaksia e webit e Panoramës ka një staf të kufizuar (gjithsej 5 vetë)
59

 por megjithatë 

ajo arrin të ndjekë dhe pasqyrojë lajmet kryesore të ditës. Nga një monitorim 1 javor i 

rubrikës “Lajmi i fundit”, nga data 5 qershor deri më 11 qershor, rezulton situata që 

shihni më poshtë në tabelë. 

Me përjashtim të ditës së shtunë dhe të diel, gjatë ditëve të tjera të javës vetëm në 

rubrikën “Lajmi i fundit”  botohen mesatarisht nga 20 shkrime në ditë, duke garantuar 

kësisoj mbulimin e ngjarjeve më të rëndësishme të ditës.  

Në faqen kryesore 

(homepage) lajmet më të 

fundit, përveç rubrikës 

përkatëse, paraqiten 

edhe në news-slider-in 

qëndror të faqes, ku 

lajmet shfaqen njëri pas 

tjetrit në mënyrë të 

animuar si dhe në 

hapësirën e seksionit 

Flash.  

Panorama.com.al është 

aktive edhe në rrjetet sociale. Në Facebook, kjo media ka arritur të ketë 181 000 

pëlqime. Gjithashtu, websajti ka mundësi për “share” si dhe hapësirën e komentit, për 

të mundësuar ndërveprimin e lexuesit. 

shqiptarja.com. 

Në më pak se dy vjet, kjo media online ia ka dalë të renditet ndër websajtet më të 

vizituara të lajmeve në Shqipëri. Themeluar në tetor 2012 nga FREE & FAIR MEDIA 

GROUP, shqiptarja.com u krijua si një agjenci e lajmit online dhe njëherësh si 
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websajt i gazetës më të njëjtin emër.
60

 Por pas blerjes nga FREE & FAIR MEDIA 

GROUP edhe të kanalit Televiziv A1 Report, në websajt publikohen edhe materiale 

video të programeve të këtij televizioni. Ndërkohë televizioni ka edhe websajtin e vet. 

Shqiptarja.com është një websajt dinamik dhe interaktiv i ndërtuar sipas logjikës së 

funksionimit të webit, duke përdorur dhe përfituar nga veçantitë dhe epërsitë e 

teknologjisë së re. Kjo media online është nga të parat që ka aplikuar raportimin 

multimedial të mirëfilltë, si përshembull, në rastin e raportimit të aksidentit të 

autobuzit me studentë në Himarë, në raportimin për sekuestrimin e një vile të një 

baroni droge në Mamurras, etj., ku ngjarjet vijnë të raportuara përmes disa 

mediumeve, si, video, audio, tekst, foto, animacion, në formën e një “multimedia 

storytelling”.  

Në kuadër të konvergimit redaksional, shqiptarja.com dhe websajti i A1Report kanë 

një staf të përbashkët për webin. Redaksia online përbëhet nga 6 gazetarë apo 

redaktorë, 1 webmaster dhe 2  punonjës marketingu. Kompania që i zotëron këto 

media ka edhe 5 persona të tjerë të angazhuar në funksione administrative.
61

  

Lënda e prodhuar nga stafi i webit mban në fund shënimin “Redaksia online”. Por 

duhet thënë se një kontribut jo i vogël për të dy websajtet vjen edhe nga stafi i gazetës 

dhe i televizionit, duke reflektuar situatën e përgjithshme të websajteve të mediave 

tradicionale, ku burimet njerëzore dhe kontributet nuk janë qartësisht të ndara.  

Websajti i shqiptarja.com ka një opsion që ofron me pagesë edicionin në print në 

format .pdf, dhe së fundmi, përmes një aplikacioni, përveç materialeve të gazetës 

ofrohen kundrejt pagesës edhe materiale të tjera, si video, audio, etj, si dhe ka edhe 

opsione personalizimi të kësaj përmbajtjeje. Gjithashtu websajti ka edhe një faqe për 

raportimet nga qytetarët, të titulluar “Raportoni ju”. 

Përveç rubrikave që janë edhe në formatin print, websajti ka edhe një blog, një faqe 

për video dhe një tjetër për foto, si dhe ka krijuar hapësirë edhe për lajmin rozë 

përmes seksionit “Thash & them”.  

6.2. Konvergjenca në mediat shqiptare 

Rritja e gazetarisë online, ka qënë e lidhur ngushtë me një proces paralel të zhvilluar 

në ekosistemin e medias: me atë të konvergjencës. Edhe përpara internetit, mediat 

kanë zhvilluar një lloj konvergjence minimale mes tyre, por zhvillimi i internetit si 

medium i lajmit, dixhitalizimi i mediave, përqendrimi korporativ i prodhimit mediatik 

dhe rënia e tirazhit të mediave tradiconale, e rishfaqën më me forcë dukurinë e 

konvergimit ndërmediatik. Madje, në kushtet e krizës së mediave tradicionale në 
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dekadën e fundit, shumë studjues dhe profesionistë rendën të parashikojnë se 

konvergjenca mund të ishte “shpëtimtari i shekullit 21.” (Domingo dhe të tjerët, 2007)  

Sipas Domingo konvergjenca është një koncept mjaft polisemik, i cili është përdorur 

për të përshkruar prirje të ndryshme në gazetari të cilat kanë të përbashkët integrimin 

e roleve dhe aftësive të ndryshme profesionale. Domingo propozon një strukturë të 

konvergjencës në media të përbërë nga katër dimensione:  

1.prodhimi i integruar (integrated production)  

2.poli-aftësia profesionale (multiskilled professionals) 

3.platforma e shumëfishtë e shpërndarjes (multiplatform delivery), dhe  

4.audienca aktive (active audience).
62

 

Secili nga këto dimensione të konvergjencës mund të zhvillohet më vete në media, 

por në shumë raste ato janë pjesë e të njëjtit projekt konvergimi. 

Domingo dhe një grup bashkëpunëtorësh të tij analizuan konvergjencën në një 

kampion prej 58 kompanish mediatike në Spanjë. Në rastin e mediave spanjolle, mes 

katër dimensioneve,  platforma e shumëfishtë e shpërndarjes, përbënte strategjinë 

konvergjente më të përdorur, e cila në të gjitha dimensionet e zhvillimit nuk kishte 

prirje që të ndryshonte rrënjësisht rutinën dhe vlerat profesionale. Prodhimi i integruar 

dhe poli-aftësia profesionale duket se ishin të lidhura dhe të zhvilluara më shumë në 

mediat rajonale apo lokale me staf të vogël. Kurse shpërndarja dhe strategjitë e 

audiencës shfaqeshin më komplekse në mediat nacionale.  

Nga 58 kompani të monitoruara, 51 prej tyre aplikonin shpërndarje përmes 

platformave të shumëfishta, 35 aplikonin prodhimin e integruar, 36 aplikonin poli-

aftësinë profesionale dhe në 22 prej tyre rezultonte të kishte edhe pjesëmarrje aktive 

të audiencës. 
63

 Këto të dhëna janë të pasqyruara edhe në grafikën e mëposhtme: 

Dimensionet e konvergjencës gazetareske në 58 media spanjolle 
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          Prodhimi i integruar     Poli-aftësia profesionale    Platforma e shumëfishtë e shpërndarjes   Audienca aktive 

Burimi: https://online.journalism.utexas.edu/2007/papers/Domingo.pdf 

Sipas Domingo, janë një numër faktorësh që ndikojnë tek konvergjenca, si 

përshembull, kultura profesionale e mediave me sfond të ndryshëm, prioritetet e 

biznesit, sjellja dhe qëndrimi i çdo gazetari, kënaqësia profesionale, rezultatet e 

pritshme në biznes, etj.  

Duke e vlerësuar strukturën e konvergjencës të propozuar nga Domingo si mjaft të 

dobishme edhe për punimin tonë, ne e kemi angazhuar atë edhe në analizën e 

konvergjencës në websajtet shqiptare të lajmeve. Le të nisim me dimensionin e parë – 

atë të prodhimit të integruar.  

Prodhimi i integruar 

Treguesi më relevant i konvergjencës në aspektin e prodhimit të integruar mund të 

gjendet tek riorganizmi i redaksive, por ajo lidhet edhe me ripërcaktimin e roleve 

profesionale, me inovacionin teknologjik dhe me zhvillimin e formateve të reja të 

lajmit. Studjuesit bëjnë diferencën mes shkallës së ulët të konvergjencës – kur redaksi 

të pavarura bashkëpunojnë pak mes tyre – dhe shkallës së lartë të konvergjencës – kur 

zhvillohen më shumë forma integrimi, përmes koordinimit të punës së redaksive të 

veçanta apo përmes integrimit të të gjithë gazetarëve në një redaksi të vetme që 

prodhon përmbajtje për mediume të ndryshme njëherësh (Domingo dhe të tjerët, 

2007). Studjuesit vënë në dukje se dixhitalizimi i proceseve të prodhimit ka qënë një 

inovacion teknologjik që e ka ndihmuar integrimin mes redaksive. Në rastin spanjoll, 

60 % e kompanive mediatike të analizuara kanë zhvilluar një lloj konvergjence 

redaksionale. Vetëm 8 media kanë aplikuar konvergjencë të plotë, kurse 7 kanë 

aplikuar koordinim sistematik mes redaksive të ndara. 
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Në kuadër të këtij punimi që fokusohet tek mediat online, është me interes të shohim 

efektin e prodhimit të integruar në përmbajtjen e këtyre mediave. Në rastin e 

websajteve origjinale të webit (digital native) aspekti i integrimit mes dy ose më 

shumë redaksive nuk ka sens, pasi kemi të bëjmë me një redaksi të vetme. Për këtë 

arsye ne po e analizojmë këtë dimension vetëm brenda websajteve të mediave 

tradicionale. 

Duke veçuar nga intervistat-pyetësorë me drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave 

shqiptare online vetëm ato të 27 websajteve të mediave tradicionale, dalin këto të 

dhëna lidhur me kontributin e stafit të redaksisë online dhe të asaj të mediave 

tradicionale, në përmbajtjen e botuar në websajt, për periudhën mars-prill 2014 kur u 

zhvilluan intervistat: 

Lënda e publikuar në website-in tuaj… 

A Është e gjitha e krijuar nga stafi i medias suaj online 2 

B 
Është pjesërisht e krijuar nga stafi i medias suaj online dhe pjesërisht 

nga stafi i medias/mediave tradicionale të kompanisë suaj 
21 

D Është e krijuar  e gjitha nga stafi i medias tradicionale 4 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Siç shihet, nga 27 drejtues apo përfaqësues të websajteve të mediave tradicionale të 

intervistuar, 21 prej tyre deklarojnë se përmbajtja e mediave të tyre është krijuar 

pjesërisht nga stafi i webit dhe pjesërisht nga stafi i medias/mediave tradicionale të 

kompanisë mëmë. 4 prej tyre deklarojnë nuk kanë fare staf për webin dhe në websajt 

publikohet vetëm lënda e krijuar për formatin print apo për TV nga vetë stafi i 

mediave tradicionale. Kurse në dy raste, dhe përkatësisht në rastin e ata.gov.al 

(websajti i Agjencisë Telegrafike Shqiptare – ATSH) dhe të living.al (pjesë e 

kompanisë mediatike Tring Communications), redaksia online e prodhon gjithçka 

vetë.  

Në kompanitë e mediave shqiptare, integrimi redaksional shfaqet në tre forma: print + 

online; print + broadcast + online; dhe broadcast + online. Kështu në disa media 

online si përshembull, top-channel.tv, prodhimi i integruar shfaqet mes redaksisë së 

kanalit televiziv dhe redaksisë online (broadcast + online), në rastin e balkanweb.com 

dhe shqiptarja.com prodhimi i integruar shfaqet mes redaksisë së kanalit televiziv të 

kompanisë, redaksisë së gazetës print dhe redaksisë online (print + broadcast + 

online) kurse në raste si panorama.com.al prodhimi i integruar shfaqet mes redaksisë 

gazetës print dhe redaksisë online (print + online). 

Është me interes të flasim edhe për një dukuri të re të shfaqur gjatë viteve të fundit në 

skemën print + online. Nëse në fillimet e veta websajtet e gazetave publikonin vetëm 

përmbajtjen e gazetave dhe më vonë kaluan në një strategji konvergimi, sot po shfaqet 
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edhe një lloj divergimi mes dy formateve. Kështu, websajte si shqiptarja.com, apo 

shekulli.com.al, po e pakësojnë gjithnjë e më shumë përmbajtjen e gazetës që botohet 

online. Praktika e botimit të materialeve të gazetës vetëm në format PDF shkon 

pikërisht në drejtimin e divergimit. Ka raste kur në websajt botohet vetëm fillimi i një 

shkrimi të botuar në gazetë, i shoqëruar në fund nga shënimi “shkrimin e plotë e keni 

të botuar në gazetë”. Përveç përpjekjes për të gjeneruar blerje të gazetës së printuar, 

këtu kemi edhe një lloj divergimi të përmbajtjes, i cili mund të interpretohet edhe si 

një hap drejt divergimit redaksional. Edhe në skemën (broadcast + online) kemi 

shenja që mund të interpretohen si shenja divergimi. Kështu përshembull, në dizajnin 

e vet të ri të lançuar në verën e vitit 2014, top-channel.tv e ndau websajtin e vet në dy 

divizione: Në njërin gjendet përmbajtja e televizionit, në tjetrin gjendet përmbajtja e 

lajmeve, e cila krijohet kryesisht nga stafi i redaksisë online. 

Poli-aftësia profesionale  

Konvergjenca në gazetari mund të analizohet edhe nga pikëpamja e ripërcaktimit të 

roleve dhe aftësive profesionale. Kjo lidhet ngushtë me idenë e fleksibilitetit. Gazetari 

ideal multiskilled, duhet të jetë në gjendje  të prodhojë lajme për çdo medium duke 

përdorur çdo mjet teknologjik që nevojitet në çdo hap të procesit. Ai duhet të jetë në 

gjendje që të përshtasë raportimin për gjuhën e secilit medium dhe të zhvillojë të 

gjithë procesin e prodhimit. 

Në studimin e vet për konvergjencën në mediat spanjolle, Domingo dhe 

bashkëpunëtorët kanë përcaktuar tre parametra të ndryshëm për të analizuar prirjen e 

poliaftësisë (multiskilling) profesionale. 

- Poliaftësia mediatike: gazetarët prodhojnë përmbajtje për media të ndryshme 

- Poliaftësia tematike– profesionistët raportojnë për lajme që lidhen me tematika të 

ndryshme 

-Poliaftësia teknike – reporterët janë përgjegjës për kryerjen e shumicës së 

operacioneve teknike të prodhimit. 

Në mediat shqiptare online poli-aftësia profesionale është shumë pak e zhvilluar në të 

tre planet e saj. Nga monitorimi rreth autorëve të shkrimeve, ka shumë pak raste kur 

gazetari i medias tradicionale shkruan posaçërisht për webin. Mund të ndodhë shpesh 

që shkrime apo materiale të tjera të gazetarëve të mediave tradicionale të botohen 

edhe në web, por ato nuk janë krijuar posaçërisht për web; përkundrazi janë krijuar 

posaçërisht për median tradicionale, me gjuhën dhe stilin e kësaj të fundit. Gjithashtu 

edhe poliaftësia tematike nuk është shumë e zhvilluar, edhe pse mund të konsiderohet 

si më e pranishme se ajo mediatike. Ky lloj zhvillimi në rastin e mediave shqiptare 

lidhet më shumë me politikën e redaksisë ndaj burimeve njerëzore të saj, të cilat, në 

kushtet e krizës po përdoren në fusha të ndryshme, sipas nevojës së momentit me 

qëllim që të sigurohet një shfrytëzim maksimal i tyre. Ndërkohë poliaftësia teknike lë 

për të dëshiruar. “Zhvillimet dixhitale duket të kenë ndikuar shumë pak në punën e 
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gazetarëve” – thuhet në raportin e Fondacionit për Shoqëri të Hapur “Zhvillimi i 

mediave dixhitale – Shqipëria”. 
64

 Investimet e mediave për të trajnuar gazetarët që 

ata të marrin njohuri dhe shprehi teknike sa më të gjera dhe sa më të përditësuara, janë 

shumë të pakta. “Jo të gjithë gazetarët zotërojnë aftësitë e duhura për të përdorur 

teknologjinë e re... Prandaj shumica e medias kanë asistantë IT-je apo administratorë 

web-i për të mirëmbajtur edicionet online, e kështu gazetarët nuk janë përgjegjës 

drejtpërdrejt për vendosjen e materialeve në faqe web. Në këtë këndvështrim 

dixhitalizimi nuk i ka shtuar ende detyrat që duhet të mbulojë gazetari në redaksi.”
65

 

Platforma e shumëfishtë e shpërndarjes 

Edhe në mediat shqiptare, shpërndarja e përmbajtjes është dimensioni më i zhvilluar i 

konvergjencës gjatë viteve të fundit. Maturimi i internetit dhe i komunikimit mobil, si 

dhe sistemet dixhitale të televizionit si p.sh. Smart TV, kanë zgjeruar opsionet dhe 

mënyrat e aksesimit të lajmeve nga qytetarët. Edhe në këtë rast dixhitalizimi ka 

ndihmuar zhvilimin e strategjive të shpërndarjes përmes platformave të shumëfishta 

që synon ta bëjë shpërndarjen e lajmit sa më efiçient që të jetë e mundur. 

Me zhvillimin e telefonisë mobile dhe të internetit wireless si dhe me avancimet në 

software, në Shqipëri janë shtuar shumë shërbime të reja të aksesimit ta lajmeve, të 

cilat mes të tjerash janë edhe një mënyrë e re e krijimit të të ardhurave. Nga ana e tyre 

mediat po i perceptojnë strategjitë e shpërndarjes përmes platformave të shumëfishta 

si një mënyrë për të arritur audienca të reja dhe për të rritur vizibilitetin e përmbajtjes 

së vet. Por edhe përdoruesit po përfitojnë nga kjo gjë, pasi kanë akses kudo dhe kurdo 

për lajmet 

Vëzhguesit e industrisë së medias parashikojnë një kalim nga prodhimi i fokusuar tek 

oferta në një prodhim të fokusuar tek kërkesa. Modeli i fokusuar tek oferta që 

mbizotëronte gjatë shekullit 20-të, manifestohet në idenë se është gazetari ai që 

përcakton se cila përmbajtje, kur dhe si, do të shpërndahet tek audienca. Në modelin e 

fokusuar tek kërkesa, përdoruesit kanë më shumë kontroll mbi përmbajtjen që ata do 

të konsumojnë, si dhe mbi mënyrën dhe kohën e këtij konsumimi. (O‟Reilly, 2005). 

RSS feeds, aplikacionet (apss) e shpërndarjes së lajmit përmes celularit apo pajisjeve 

të tjera mobile, podkastet, videoja sipas kërkesës dhe shërbimet të tjera të lajmit 

përmes internetit, janë disa nga zgjidhjet specifike teknike që janë përdorur në 

websajtet shqiptare për të zhvilluar këtë model të ri të shpërndarjes. Siç e pamë në 

mënyrë më të detajuar në kapitujt e mësipërm, një pjesë e mediave shqiptare online, si 

përshembull, shqiptarja.com, albeu.com, panorama.com.al, balkanweb.com etj., 

ofrojnë sot shërbimin RSS (Really Simply Sindicate). Ndërkohë websajtjet më të 

mëdha kanë prodhuar edhe aplikacionet për aksesimin e sajtit përmes telefonave 

                                                           
64

 Linku: http://institutemedia.org/Documents/PDF/OSF-Media-Report-Albania-02-17-2012-final-

WEB11.pdf, aksesuar date 22 shtator 2014 
65

 Po aty 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 170 

celularë apo iPad. Podkastet janë një praktikë ende e pazhvilluar sa duhet, por 

gjithsesi janë të pranishme.  

Në planin e efekteve në mediat online, do të duhet kohë për të parë nëse ky trend do të 

sjellë ndryshime në rutinën e prodhimit. Parametri kyç për të analizuar këtë dimension 

është mënyra se si do të menaxhohet platforma e shumëfishtë e shpërndarjes. 

Teknologjitë dixhitale mundësojnë automatizimin e procesit, duke patur një databazë 

dhe software që ripërdor në media të ndryshme përmbajtjet origjinale të prodhuara për 

një medium. Por këtë ripërdorim mund ta bëjnë edhe gazetarët. Në këtë rast ndërhyrja 

humane mund ta përmirësojë cilësinë e procesit. 

Audienca aktive 

Prirjet e sotme në media, jo vetëm po zbehin diferencat mes mediave, por po 

zvogëlojnë edhe distancën mes prodhuesve dhe audiencës (Jenkins, 2004). Sipas 

Livingstone (1999) kjo po ndodh për shkak të ndryshimeve cilësore në sjelljen dhe 

qëndrimet e audiencës, siç janë fragmentarizimi, specializimi dhe pjesëmarrja aktive.  

Teknologjitë dixhitale të shpërndarjes lejojnë një përshtatje të përmbajtjes dhe 

lehtësojnë prodhimin e lajmeve që kanë në fokus audienca shumë të vogla. Por 

pjesëmarrja aktive është ajo që ka ndikimin më të madh në ridefinimin e gazetarisë 

profesioniste. 

Pjesëmarrja e audiencës në platforma të vetë-publikimit online, siç janë blogjet, wikis, 

sajtet video-sharing apo photo-sharing, etj., është e pranishme edhe në hapësirën 

shqiptare virtuale. Këto mjete e kanë lehtësuar mundësinë e netizenëve për të 

prodhuar përmbajtjen e tyre, potencialisht të arritshme edhe prej audiencës globale. 

Nuk është hera e parë që qytetarët shqiptarë prodhojnë përmbajtje krahas asaj të 

profesionistëve të lajmit, por ndërkohë që interneti popullarizonte mjete të lehta, 

efektive dhe pa pagesë për qytetarët, gazetarët shqiptarë kishin prirjen t‟i injoronin 

këto inisiativa mediatike marxhinale të qytetarëve.  

Gjithsesi gjatë viteve të fundit, pavarësisht nga konsekuencat e përmbajtjes së 

prodhuar nga qytetarët, profesionistët e medias kanë nisur të eksplorojnë mundësitë e 

përfshirjes së audiencës së tyre jo vetëm në komentimin e lajmeve por në një farë 

mënyre edhe në prodhimin e tyre, duke krijuar seksione që i dedikohen publikimit të 

kontributeve të vlefshme të përdoruesve (lajme, foto, video), siç ka ndodhur tek top-

channel.tv, shqiptarja.com, etj. Mundësitë më të mëdha për pjesëmarrje të audiencës 

në rastin shqiptar janë në kuadrin e websajteve kryesore të lajmeve, dhe posaçërisht 

tek faqet apo seksionet me përmbajtje të qytetarëve, tek hapësirat për komentim, 

forumet apo blogjet, etj. Gazetaria qytetare plotëson mbulimin e medias dhe aktualisht 

mund të veprojë edhe si watchdog i performancës së gazetarëve profesionistë. Por nuk 

mungojnë edhe risqe të ndryshme të pjesëmarrjes aktive të audiencës, si: anonimiteti, 

besueshmëria e limituar, mungesa e përgjegjësisë dhe e standarteve etike, etj. 
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6.3. Mediat vetëm në web (purely online media) 

Krahas krijimit të websiteve të lajmeve nga kompanitë e mediave tradicionale, në 

garën e lajmit online hynë edhe shumë aktorë të tjerë të cilët krijuan websajtet e tyre 

të lajmeve duke u bërë pjesë e ekosistemit mediatik shqiptar online. Këto janë 

websajte të lindur mirëfilli në web, dhe për këtë arsye shpesh quhen “digital native 

media” ose “purely online media”. Katër prej këtyre mediave janë në dhjetëshen më 

të klikuar nga audienca shqiptare online dhe konkretisht: ikub.al, noa.al, albeu.com 

dhe lajmifundit.al. Në tabelën e mëposhtme paraqitet lista e mediave vetëm në web që 

kanë vizitueshmëri më të lartë dhe renditja e tyre sipas motorit statistikor Alexa të 

aksesuar në datën 23 Mars 2014 

Lista e mediave vetëm në web  

Nr Media online 

Renditja mes 45 

websajteve të lajmeve 

më të vizituara 

Renditja e 

përgjithshme në Alexa 

për Shqipërinë 

1 ikub.al 4 14 

2 noa.al 8 21 

3 albeu.com 9 23 

4 lajmifundit.al 10 28 

5 gazetaidea.com 15 41 

6 anabel.al 18 61 

7 respublica.al 20 69 

8 lajmepolitike.com 21 71 

9 dielli.al 24 81 

10 opozita.com 25 89 

11 grid.al 31 110 

12 shqiperia.com 33 117 

13 living.al 35 130 

14 gazetastart.com 36 140 

15 peshkupauje.com 37 149 

16 ama-news.al 39 166 

17 bota.al 40 180 

18 ladyalbania.al 41 185 

Burimi: Alexa.com, aksesuar më 23 Mars 2014 

 

Fakti që ndër 45 websajtet e lajmeve më të vizituara në Shqipëri, 18 prej tyre janë 

media vetëm në web, tregon se ky grupim i mediave online zë një vend të 

rëndësishëm në ekosistemin mediatik online dhe jep një ndihmesë të rëndësishme për 

informimin e audiencave në internet.  
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Mediat vetëm në web përfaqësojnë edhe modele interesante të biznesit mediatik 

online, pasi më të suksesshmit prej tyre përveç audiencës në rritje, kanë gjithashtu 

edhe të ardhura në rritje, siç del edhe nga monitorimi apo nga intervistat me drejtuesit 

e tyre. Në këtë kontekst, rasti i IKUB.al meriton vëmendje të veçantë për modelin që 

ofron. Websajti është një kombinim i informacionit të dobishëm të tipit “shes-blej” 

dhe e e-commerce me lajmin gazetaresk, duke funksionuar sipas modelit të atyre që 

njihen me emrin “supermarkete lajmesh”, që përveç të rejave më të fundit ofrojnë 

edhe shërbime apo mallra, marketing apo PR të personalizuar, etj.  Nuk është rastësi 

që kjo media online ka më shumë specialistë marketingu (5 vetë) se sa gazetarë (4 

vetë) në strukturën e burimeve njerëzore, duke dëshmuar se ofrimi i lajmit është 

vetëm një nga pjesët e ofertës së përgjithshme dhe të larmishme të këtij portali. 
66

   

Në më të shumtën e rasteve, mediat që janë vetëm në web kanë nisur nga një person i 

vetëm apo nga 2-3 persona, pa patur ndonjë mbështetje financiare të jashtme. Por me 

kalimin e kohës ato, duke arritur të krijojnë të ardhura, kanë shtuar burimet njerëzore 

dhe ia kanë dalë të kenë numër më të madh vizitorësh se pjesa më e madhe e 

websajteve të mediave tradicionale (si në rastin e IKUB.al, noa.al, albeu.com, 

lajmifundit.al, gazetaidea.com, etj.).  

Përsa i takon qasjes në web, mediat origjinale, duke qenë “media dixhitale që në 

lindje”, janë më pranë modelit të mediave autentike online. Ato nuk kanë lidhje me 

ndonjë media tradicionale dhe përmbajtja e krijuar prej tyre është tërësisht përmbajtje 

webi.  Në varësi të burimeve njerëzore të angazhuara, ato kryejnë përditësim të 

shpeshtë ose të moderuar të lëndës në websajt dhe pëpiqen të jenë në kohë kur bëhet 

fjalë për pasqyrimin e ngjarjeve më të bujshme të ditës. Në modelet më të sukseshme 

të tyre, shpejtësia e ndjekjes së lajmit më të fundit është e lartë, opsionet e 

interaktivitetit të konsiderueshme dhe aty-këtu ka edhe manifestime të 

multimedialitetit apo të hipertekstualitetit. Në përgjithësi mediat “purely online”  

përdorin me sukses kanalet e shpërndarjes apo të marketimit online siç janë mediat 

sociale, si Facebook, Twitter apo YouTube për të rritur trafikun e vizitorëve që 

drejtohet në homepage-in apo në faqe të veçanta të tyre dhe kjo shpjegon pjesërisht 

edhe vizitueshmërinë e tyre të lartë, pavarësisht se një pjesë e tyre më së shumti 

botojnë lajme, shkrime, komente apo editoriale të marra nga websajtet e tjera. Një 

kontestim i vazhdueshëm për këto websajte lidhet pikërisht me këtë fakt, pra me 

botimin nga ana e tyre, shpesh pa respektuar të drejtën e autorit dhe pa autorizimin 

përkatës, të shkrimeve, videove apo materialeve të ndryshme të marra nga mediat e 

tjera online. 

Për të krijuar një panoramë më të plotë për zhvillimin e mediave “vetëm në web” në 

Shqipëri, le të shohim nga afër profilin e disa prej tyre: 
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ikub.al 

Ikub.al është një nga websajtet më të vizituar të kategorisë së mediave origjinale të 

cilat lindën mirëfilli në web dhe nuk kishin lidhje me ndonjë media tradicionale. Ai 

është gjithashtu i katërti në renditjen e përgjithshme të mediave shqiptare online sipas 

Alexa. I lançuar në vitin 2006 nga ikub.al sh.p.k., fillimisht në adresën www.ikub.com 

dhe më pas në www.ikub.al, ky portal  meriton një vëmendje të veçantë për qasjen 

origjinale, profilin e veçantë si dhe për risitë që sjell sidomos përsa i takon modelit 

ekonomik të funksionimit. 

Redaksia e portalit ka një staf prej 16 vetësh, mes të cilëve 4 janë gazetarë, 2 

korrektorë, 2 web master, 5 agjentë marketingu dhe 3 punonjës administrate.
67

 Kjo 

organigramë e burimeve njerëzore diktohet edhe nga profili polifunksional i portalit. 

Ofrimi i lajmit është vetëm një nga fushat e veprimtarisë së gjerë të këtij portali dhe 

ky ofrim bëhet në një mënyrë të ndryshme. Përmes nënfaqes së vet time.al, Ikub 

shërben si një agregator që mbledh dhe publikon të rejat më të fundit të botuara në 

mediat e tjera shqiptare online. 

Madje ofrohet edhe abonim për 

të patur akses të plotë në këtë 

paketë të agreguar. Ndërkohë 

lënda e lajmit e krijuar nga vetë 

stafi i ikub është e pakët.  

Pjesa tjetër e portalit është e 

gjitha e-commerce, shitblerje, 

treg informacioni dhe 

marketing që gjenerojnë të 

ardhura për funksionimin e 

biznesit online. Përmes portalit 

ofrohen reklama, shërbime, 

mallra, informacion i dobishëm 

i llojeve nga më të ndryshme, 

etj., duke iu përshtuar nga ana e funksionimit mekanizmit të webit dhe logjikës së 

biznesit online. Nënfaqet e portalit si punaime.al, njoftime, tag.al, gis.al, ebuy.al 

ndjekin modelet më të mira të biznesit dhe shërbimeve online të zbatuara në vendet 

perëndimore. 

Shumë autorë që janë marrë posaçërisht me modelin ekonomik të mediave online, 

nxjerrin në pah faktin se për mediat në web është e vështirë të bëhet parà me lajmin, 

sidomos në kushtet e kulturës së sotme të marrjes së lajmeve falas nga interneti. Për 

këtë arsye duhen eksploruar praktika dhe modele të tilla që të përdorin lajmin si kanal 
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për rritjen e numrit të vizitorëve dhe praktikat e tjera ekonomike si mjete apo rrugë 

për të vjelë të ardhura nga këta vizitorë. IKUB po eksperimenton, deri tani me sukses, 

këtë qasje, e cila gjithsesi, në mjedisin gazetaresk, sidomos atë konservator mund të 

jetë e debatueshme. 

noa.al 

Agjencia e lajmeve online NOA (News of Albania) është krijuar në vitin 2007 dhe 

hyn në kategorinë e “purelu online”.
68

  Websajti renditej i teti mes websajteve të 

lajmeve më të vizituara në Shqipëri dhe i 21-ti në renditjen e përgjithshme për 

Shqipërinë në Alexa  në datën 23 mars 2014. Është një media me profil gjeneralist që 

i jep përparësi lajmit më të fundit nga Shqipëria por edhe nga Kosova e Maqedonia. 

Në websajt ka përpjekje që të prodhohet përmbajtje origjinale, por gjithsesi 

mbizotërojnë materialet me burim nga interneti apo mediat e tjera. 

Duke ndjekur trendin e përgjithshëm të 

mediave online, edhe NOA publikon 

shpesh “soft news” apo lajme rozë, siç 

del nga klasifikimi tek  “Më të 

lexuarat” në foto (aksesuar datë 12 

qershor 2014). 

Në seksionin NOA TV, agjencia ofron 

live-streaming të transmetimit të disa 

prej kanaleve televizive në Shqipëri, si 

RTSH, Vizion Plus, News24, 

OraNews, Agon, etj. NOA ka rënë në 

sy sidomos në raste eventesh apo 

ngjarjesh të bujshme për informim 

intensiv dhe të larmishëm. 

Agjencia është tepër aktive në rrjetet 

sociale. Faqja e saj në Facebook i 

kishte kaluar 336 000 pëlqime deri në 

fillim të qershorit 2014. Një rast 

ilustrues i përdorimit me fantazi dhe 

efektivitet i Facebook është krijimi i 

faqes speciale të NOA për Botërorin e futbollit Brazil 2014. 

albeu.com 

Edhe ky portal lajmesh i përket kategorisë së “purely online media” dhe mes tyre 

konsiderohet si nga më të sukseshmit në hapësirën shqiptare online. U themelua në 4 

korrik 2003 nga Idaver Sherifi, i njohur për pasionin dhe dëshirën për të investuar në 
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mediat e reja, një investim ky që pas 11 vjetësh rezulton të jetë i sukseshëm. Në 

veprimtarinë e vet ekonomike albeu.com rezulton me fitim, ndërsa numri i të 

punësuarve nga 3 vetë në vitin 2003 ka arritur në 11 vetë.
69

 Portali ka në faqen e vet 

kryesore një numër reklamash, që janë burimi kryesor i krijimit të të ardhurave për 

këtë media. 

Nën sloganin “Portali i të gjithë shqiptarëve”, websajti ka krijuar tre seksione të 

mëdha, që mbulojnë përkatësisht ngjarjet e ditës nga Shqipëria, Kosova dhe 

Maqedonia. Një pjesë e lajmeve të botuara janë origjinale, të prodhuara nga stafi i 

Albeut. Kurse pjesa më e madhe e editorialeve apo analizave merren nga mediat e 

tjera online, duke shënuar burimin 

përkatës. Në portal publikohen edhe 

shumë video apo foto të marra nga 

interneti, sidomos kur bëhet fjalë për 

lajme sensacionale që lidhen me emra të 

njohur apo me ngjarje të bujshme nga 

bota.  

Edhe pse ka natyrë gjeneraliste, një pjesë 

e konsiderueshme e informacionit të 

publikuar i përket “soft news”, të ndara 

në kategoritë: sport, showbiz, teknologji, kuriozitet, lifestyle, argëtim, humor, etj. 

Duhet thënë se kjo kategori informacioni ka edhe lexuesit më të shumtë në web, dhe 

është një tendencë jo vetëm e websajteve shqiptare por edhe atyre botërore.  

Ashtu si NOA, edhe Albeu ofron livestreaming të një pjese të kanaleve televizive që 

veprojnë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. 

lajmifundit.al 

Lajmifundit.al është themeluar nga DARTA Group në 4 qershor 2009 dhe i përket 

kategorisë së mediave vetë në web. Në më pak se një vit nga dita e themelimit, portali 

arriti të popullarizohet dhe të jetë ndër mediat shqiptare online më të vizituara, 

sidomos falë një fushate të sukseshme promovimi në rrjetet sociale dhe në kanalet e 

tjera të webit. Deri në fillim të qershorit 2014, faqja e lajmifundit.al në Facebook i 

kishte kalur 253 000 pëlqimet. 

Përmbajtja e publikuar është e natyrës gjeneraliste. Informacioni në websajt 

përditësohet mesatarisht një herë në 20 minuta. Lënda e botuar është pjesërisht e 

krijuar nga stafi i medias online dhe pjesërisht e marrë nga mediat e tjera online. 
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Stafi i punësuar përbëhet nga 8 vetë, prej të cilëve 4 janë gazetarë apo redaktorë, 1 

webmaster, 2 agjentë marketingu dhe 1 punonjës administrate.
70

 

Nga pikëpamja e rentabilitetit të aktivitetit ekonomik, kjo media online deklarohet me 

fitim. Të ardhurat krijohen kryesisht nga reklamat dhe shërbimet e reklamimit, por 

edhe nga e-comerce dhe shpërndarja e botimeve të ndryshme në gjuhën shqipe, që 

mundësohen përmes këtij portali. 

 

6.4.Prirje dhe risi të viteve të fundit  

6.4.1.Katër prirje që po bëjnë diferencë 

Hapësira e re që krijoi interneti në fushën e informimit masiv dhe të gazetarisë po 

shfrytëzohet gjithnjë e më shumë edhe nga profesionistët e mediave shqiptare. Gjatë 

viteve të fundit janë shënuar disa zhvillime të veçanta që kanë patur një ndikim jo të 

vogël në ekosistemin e medias online të zhvilluar në Shqipëri.  

Së pari, vihet re një prirje dhe inisiativë e një pjese të mirë të emrave të njohur të 

medias dhe të gazetarisë, për të krijuar hapësirën apo median e tyre online. Fakti që 

kostoja e krijimit të një portali apo blogu në web është fare e vogël, ka luajtur një rol 

në këtë prirje. Dihet se për të themeluar një kanal televiziv, një radio apo një gazetë 

duhet një kapital financiar i konsiderueshëm, që mund të kapë edhe shifra në miliona 

dollarë. Kurse për të themeluar një websajt duhet vetëm regjistrimi i emrit (domain 

name) dhe strehimi i websajtit në një server (shërbimi hosting) të cilat kushtojnë më 

pak se 100 dollarë. Armand Shkullaku, gazetar, analist dhe drejtues i njohur i mediave 

tradicionale, por së fundmi edhe bashkëthemelues i një prej mediave më të reja online 

lapsi.al, thotë:  “Mendoj që sot është një mundësi shumë e madhe që me shumë më 

pak shpenzime financiare të hysh në një garë të barabartë me të gjithë, jo vetëm në 

Shqipëri, po kudo në botë. Pra, është njëlloj: si ne këtu në Tiranë ashtu edhe dikush 

tjetër në Frankfurt, në Paris, në Romë, në Milano apo New York, ka të njëjtën 

mundësi. Pra financiarisht, nga pikëpamja e ndërtimit të infrastrukturës është 

pothuajse e barabartë për të gjithë.”
71

 

Por duket se një faktor i rëndësishëm në prirjen e profesionistëve të gazetarisë për të 

krijuar mediat e tyre online është edhe inisiativa për të krijuar një media të lirë nga 

politikat editoriale ekzistuese të mediave tradicionale. Këto politika editoriale kanë 

shërbyer shpesh si një lloj mekanizmi censure për gazetarët ose kanë prodhuar 

autocensurë në radhët e profesionistëve të lajmit. Kurse interneti iu jep mundësinë që 
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të çlirohen nga këta “vargonj” dhe të ushtrojnë më me integritet detyrën e tyre ndaj 

publikut. Shkullaku thekson se media online “është një media që mund ta bëjnë edhe 

ata gazetarë që deri dje mund të mos kenë pasur mundësinë dhe hapësirën e 

nevojshme për t‟u shprehur lirshëm, për të thënë mendimet e tyre, për shkak të 

politikave editoriale”. Një çlirim i tillë nga politikat editoriale ka sjellë edhe lindjen e 

mediave online që dallohen për opozitarizëm të fortë ndaj politikave qeverisëse, siç 

janë Tema online apo opozita.com.  

Në mesin e gazetarëve apo analistëve të njohur që kanë eksploruar dhe po përdorin 

tashmë hapësirën online për të komunikuar drejtpërdrejt me publikun përfshihen emra 

të njohur si Mustafa Nano, Ardian Vehbiu, Fatos Lubonja, Armand Shkullaku, Andi 

Bushati, Mero Baze, Mentor Kikia, Anila Basha, etj. 

Së dyti, gjatë viteve të fundit ka një prirje për të stabilizuar gjini relativisht të 

pazhvilluara të medias shqiptare online, siç është përshembull, revista online, blogu, 

etj., Blogjet më të njohura dhe më të frekuentuara në Shqipëri janë krijuar nga 

gazetarë apo analistë të njohur, të cilët po e përdorin median online edhe si një 

pikëtakim me fansat apo me pjesën tjetër të audiencës. Mes tyre, nga më të njohurit 

është blogu respublica.al. Ky blog është themeluar në 1 janar 2010 nga analisti i 

njohur i mediave shqiptare Mustafa Nano. Nga pikëpamja formale, websajti 

funksionon si aktivitet i OJF Respublica. Duke tejkaluar natyrën e një blogu, websajti 

aktualisht ndjek dhe publikon edhe informacione për zhvillimet më të fundit. Leximet 

dhe komentet më të shumta të lexuesve i 

përkasin analizave, opinioneve dhe 

shkrimeve të kategorisë OP ED. Aktualisht 

redaksia përbëhet nga 5 gazetarë/redaktorë, 1 

websmaster, 1 agjent marketingu dhe 1 

punonjës që mbulon anën administrative.
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Mjaft aktiv në blogosferën shqiptare 

vazhdon të mbetet edhe blogu peizazhe.com 

(ish xhaxhai.wordpress.com) i themeluar nga 

studjuesi dhe analisti i mediave Adrian 

Vehbiu. Përveç kontributeve të shumta të themeluesit të vet, në blog botohen edhe 

mjaft postime të pjesëmarrësve apo kontributorëve të tjerë që paraqiten me emrat e 

tyre, por shpesh edhe me nofka apo pseudonime. Blogu është tepër aktiv në debatin 

për zhvillimet politike dhe sociale në vend dhe dallohet për nervin e angazhimit 

qytetar. 

Edhe analisti i njohur Fatos Lubonja ka blogun e vet në adresën 

http://perpjekja.blogspot.com/. Në blog botohen kryesisht artikuj dhe analiza të 
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Lubonjës, të botuara edhe në media të ndryshme ose të shkruara posaçërisht për 

Perpjekja. 

Në plan historik, një nga blogjet e para në gjuhën shqipe që mundësuan edhe 

themelimin e blogosferës shqiptare është edhe peshkupaujë.com. U krijua në dhjetor 

2003 nga Penar Musaraj dhe Blendi Salaj.
73

 Një pjesë e vogël e përmbajtjes së botuar 

është krijuar nga stafi i blogut, por ka shumë shkrime apo analiza që merren nga 

mediat e tjera online. Aktualisht blogu mbahet nga krijuesit dhe persona të tjerë të 

angazhuar më së shumti part-time si kontribues apo si moderatorë të blogut. 

Krahas blogjeve, së fundmi kanë njohur një rritje edhe revistat online. Kështu, 

anabel.al e cila është revista online (webzine) më e vizituar në Shqipëri, përfaqëson 

një rast suksesi dhe inovacioni përsa i takon kësaj gjinie në web. E lançuar në vitin 

2010, revista ka një qasje dhe strukturë origjinale.  Përmbajtja e publikuar është e 

larmishme dhe i drejtohet kryesisht publikut femër, por në webzine ka edhe shumë 

materiale që i interesojnë publikut të gjerë. Ndër tematikat, mbizotërojnë soft news, 

moda, lifestyle, argëtimi, informacioni rozë, etj. Një titull tjetër mes revistave online 

që ka njohur rritje është edhe living.al, i themeluar në gusht 2012 nga kompania Tring 

Communications. Informacioni i publikuar lidhet me jetesën dhe mjediset e të jetuarit, 

duke e bërë këtë revistë të jetë e vetmja me këtë profil. Kjo webzine, përveç 

materialeve të revistës së printuar,  boton edhe lajmet më të spikatura të ditës në 

fushën e vet.  

Së treti, vihet re edhe një prirje për të krijuar media online të profilizuara duke iu 

larguar natyrës gjeneraliste të shumicës së mediave aktuale online. Një rast të tillë 

përbën bota.al që përfaqëson një nga aplikimet më të reja të lajmit online të 

profilizuar. I themeluar në vitin 2013 nga Ermal Gjinaj, websajti boton kryesisht 

informacione që kanë të bëjnë me zhvillime ndërkombëtare, duke kontribuar në 

mbushjen e boshllëkut që ka sot hapësira shqiptare online për lajmin ndërkombëtar. 

Siç thuhet edhe në prezantimin e botuesit të vet, bota.al është një platformë 

jofitimprurëse online, e angazhuar për botimin në gjuhën shqipe të artikujve, 

reportazheve, komenteve, analizave të autorëve botërore, në lidhje me ngjarjet e kohës 

sonë, duke u përqëndruar vecanërisht tek diplomacia dhe ekonomia. Një pjesë të 

madhe të hapësirës së bota.al e zënë artikujt me karakter historik, për ngjarje dhe 

personazhe që kanë patur ndikim të padiskutueshëm në historinë e botës.
74

 

Edhe lajmepolitike.com është një përpjekje tjetër për të krijuar një media online të 

profilizuar. Siç dallohet që në emërtim, websajti merret vetëm me lajmin politik. I 

përket kategorisë së “purely online media” dhe është themeluar në shtator 2012 nga 
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Shoqata e Gazetarëve dhe Studjuesve të Politikës, duke funksionuar si aktivitet i kësaj 

OJF-je. Redaksia ka 6 të punësuar si staf gazetaresk dhe 1 webmaster.
75

 

Së katërti, duke u nisur nga fakti se mediat online gjenerojnë shumë pak të ardhura 

dhe e kanë të vështirë mbijetesën e tyre, gjatë viteve të fundit është eksperimentuar 

edhe krijimi i mediave online si veprimtari jo-fitimprurëse në kuadrin e OJF-ve të 

ndryshme. Media të tilla mbahen nga donacione të siguruara përmes aplikimeve të 

OJF-së mëmë. Nga mediat online më të njohura që funksionojnë sipas kësaj skeme 

financimi, mund të përmendim blogun respublika.al, portalin gazetaidea.com., etj. Sa 

jetëgjatë nga pikëpamja ekonomike mund të jetë ky model? E ardhmja do ta verifikojë 

këtë dilemë të rëndësishme lidhur me funksionimin e tyre. 

6.4.2.Emra të rinj në lojën e informimit online 

Korpusi i “purely online media” është nga korpuset më dinamike të hapësirës 

shqiptare online, i cili po sjell risi dhe zhvillime gjithnjë e më të shpeshta. Nëse 

websajtet e mediave tradicionale, e plotësuan ciklin e hyrjes së tyre online dhe nuk 

pritet më ndonjë emër i ri prej tyre, mediat e lindura vetëm në web, po shtohen nga 

dita në ditë dhe po konfigurohen si aktorë të fuqishëm të informimit online, duke 

konkuruar në shumë pikëpamje edhe websajtet e mediave tradicionale. Një risi e 

viteve të fundit është përfshirja në këtë korpus edhe e emrave të njohur të mediave  

tradicionale, në ndryshim nga shumica e websajteve të kësaj kategorie të krijuara deri 

2-3 vjet më parë të cilat u themeluan jo nga gazetarë, por nga individë që kishin 

pasionin dhe kurajon për të investuar në mediat online. 

Një nga titujt më të bujshëm të kohëve të fundit në kategorinë e “purely online media” 

në Shqipëri është portali lapsi.al, i themeluar nga opinionistët e njohur Armand 

Shkullaku dhe Andi Bushati në shtator të vitit 2014.
76

 Duke u paraqitur me një 

strukturë dhe dizajn të ngjashëm me atë të huffingtonpost.com, lapsi.al duket se vjen 

me pretendimin për të zhvilluar në terrenin shqiptar një histori suksesi të ngjashme me 

atë të huffingtonpost.com në SHBA. Siç konfirmohet edhe nga bashkëthemeluesi i saj 

Armand Shkullaku, ky websajt është konceptuar si një si një portal që ka një orientim 

drejt informacionit të përgjithshëm, i ndërtuar sipas skemës klasike të gazetës, ku nuk 

mungojnë lajmet që fillojnë me politikën, ngjarjet ndërkombëtare dhe vazhdojnë më 

pas me showbiz-in, sportin, lifestyle, etj. Por, duke tejkaluar ndarjen në rubrika 

klasike, portali vjen  me një kategorizim interesant të informacionit, përmes rubrikave 

që i përshtaten kategorive më të lexueshme të informacionit në web, siç janë, Lajme, 

Ide, Sport, Paparazzi, Stil, Planet, për të vazhduar më tej me kategori origjinale siç 

janë Diaporama, Best Selfie, Pikante, Syri i lapsit, etj. Duket se strategjia e kësaj 

medieje është mbështetur shumë në ofrimin e asaj kategorie të informacionit që deri 
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më sot rezulton të jetë më e klikueshme në web. Ndërkohë shenjat për të avancuar në 

dimensione gjenuine të gazetarisë online, siç janë interaktiviteti, multimedialiteti dhe 

hipertekstualiteti janë ende të zbehta.  

Strategjia e ndjekur deri më sot, por sidomos emri dhe njohja e gjerë në publik e 

themeluesve të portalit, kanë bërë që brenda pak muajsh, siç deklaron Shkullaku, 

lapsi.al të ketë 25.000 vizitorë unikë dhe të  botojë mesatarisht 40-50 lajme në ditë, 

edhe pse kishte vetëm 3 të punësuar deri në fund të janarit 2015.
77

 Natyrisht ky numër 

i vizitorëve unikë është ende modest krahasuar me websajtet më të vizituara shqiptare 

që arrijnë në mbi 1 milion vizitorë unikë. Por, duke patur parasysh periudhën kohore 

shumë të shkurtër prej vetëm 4 muajsh, natyrisht që kjo shifër është vërtet premtuese. 

 

Print-screen i lapsi.al, datë 08.03.2015 

Përsa i takon prodhimit të përmbajtjes së botuar, siç e pranon edhe Shkullaku, burimi i 

një pjese të mirë të lajmeve janë mediat e tjera. Portali, si shumica e portaleve 

shqiptare, ende nuk ka gazetarë terreni, për arsyen e njohur të mungesës së 

kapaciteteve njerëzore që lidhen me pamundësinë ekonomike për të punësuar edhe 

gazetarë terreni.
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Pothuajse në të njëjtën kohë me lapsi.al, 

diku nga mesi i shtatorit 2014
79

 u shfaq në 

mjedisin online shqiptar edhe një portal 

tjetër interesant i emërtuar Portali i 

Lirisë,që gjendet në adresën pol.al. Duke 

patur parasysh problemet e mëdha dhe 

vërejtjen masive lidhur me cilësinë e 

informacionit të botuar në web, botuesit e 

këtij portali deklarojnë se ambicja e tyre 

kryesore është informimi cilësor i 

publikut. “Pol.al është një iniciativë 

tokësorësh, që kanë profesion gazetarinë dhe informimin cilësor dhe korrekt të 

publikut”. Me synimin për të bërë diferencë nga të tjerët, botuesit më tej deklarojnë: 

“-Pol.al NUK ËSHTË një hapësirë mediatike ku zënë vend „selfiet‟ apo „belfiet‟ 

e cilitdo personazh nga Shqipëria, Evropa, Australia apo Kaukazi. Nëse kërkoni 

sutjena, foto-sexy të modeleve, këngëtareve apo kujtdo tjetër, keni me qindra 

opsione të tjera ku mund t‟i gjeni. 

-Pol.al përpiqet që të mos ngatërrojë njoftimet me lajmet. Bëjmë kujdes që 

Lajmi i Fundit të mos mungojë, por në mënyrë të përzgjedhur. Bombardimi i 

publikut me çdo lloj informacioni orë e minutë, NUK ËSHTË informim por 

ç‟orientim i publikut dhe „truk‟ i medias që kompeson paaftësinë/pamundësinë e 

saj për t‟u thelluar me inflacion njoftimesh.”
80

 

Nga pikëpamja e dizajnit editorial, portali është ndërtuar si një media gjeneraliste. Ai 

është konceptuar në katër seksione të mëdha, të cilat emërtohen: NGJARJE NË 

FOKUS ku  paraqiten zhvillimet dhe çështjet që vlerësohen me interes të lartë publik 

nga Pol.al duke synuar një shqyrtim të zgjeruar të tyre, të paanshëm dhe të sistemuar 

në mendim; INFO-ANALIZË ku botohen kryesisht analiza dhe qëndrime që lidhen 

me zhvillimet më të rëndësishme dhe më me peshë në vend nga stafi i Pol.al; CIC-

MIC, që është një seksion i veçuar e faqes i cili krijon mundësinë që ngjarje dhe 

personazhe të caktuar publik të trajtohen me doza ironie; dhe TË REKOMANDUAR 

ku përmblidhen kryesisht artikuj që përzgjidhen pas një vrojtimi të kujdesshëm në të 

gjithë median shqiptare. Në këtë kënd nuk mungojnë dhe artikuj që janë prodhim 

ekskluziv i Pol.al, por prirja është që më së shumti këtu të paraqiten punët më të mira 

të gazetarëve shqiptarë nga mediat e tjera.
81

 

Aktualisht pol.al ka një ritëm mesatar të ndjekjes së lajmeve më të fundit, dhe ka 

përpjekje për të prodhuar edhe përmbajtje origjinale. Nga zhvillimi dhe evoluimi i 

përditshëm, duke se portali është ende në ndërtim e sipër të konstruktit final të synuar.  
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Mes titujve të rinj të viteve të fundit që ka shënuar një rritje të shpejtë është edhe 

websajti opozita.com,  i cili shënoi rritje sidomos pas zgjedhjeve politike të qershorit 

2013 në Shqipëri. Në këtë media kontribuojnë kryesisht një grup gazetarësh të 

orientuar nga spektri i djathtë i politikës. Aktualisht opozita.com është nga zërat 

opozitarë më të fortë online ndaj qeverisjes së majtë në pushtet. Boton edhe lajme dhe 

shkrime të krijuara nga stafi i opozita.com, por më së shumti boton shkrime e 

materiale të marra apo të përshtatura nga mediat e tjera online. Në Facebook 

opozita.com deri në qershor 2014 kishte arritur të kishte 111 000 pëlqime. Nuk 

ofrohen të dhëna për themeluesit e websajtit apo për organigramën e tij.  

Një konsolidim në mjedisin e lajmit online ka shënuar gjatë viteve të fundit edhe 

gazetaidea.com e themeluar nga gazetari Mentor Kikia në shtator 2011. Ky websajt 

lajmesh është regjistruar si aktivitet i OJF-së Alternativa Civile, duke ofruar një 

model tjetër të krijimit dhe funksionimit ekonomik të mediave online. Redaksia 

përbëhet prej 11 vetësh – 10 staf gazetaresk kryesisht me kohë të pjesshme dhe 1 web 

master. 
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Faqja kryesore e gazetaidea.com ka një strukturim efektiv, që nxjerr në pah lajmet më 

të fundit në përgjithësi, si dhe lajmet më të fundit për çdo rubrikë. Websajti është 

dinamik dhe ofron mundësi ndërveprimi dhe reagimi për lexuesit përmes hapësirës së 

komenteve, rubrikës “Denoncim”, mundësive për “share”, etj. 

Në fund të vitit 2014 doli në treg edhe websajti newsbomb.al, në të cilin është 

angazhuar edhe gazetarja dhe analistja Anila Basha. Websajti është konceptuar si një 

agjenci e lajmit online “e fokusuar në aspektin politik-social-ekonomik e kulturor”.
83

 

Në modelin e konceptimit dhe të strukturimit, ky websajt ka ngjashmëri me agjensinë 

greke simotër të lajmit online newsbomb.gr, e cila konsiderohet si një histori suksesi 

ndër mediat greke online. 

6.5. Profili i përgjithshëm websajteve shqiptare të lajmeve 

Kriza mediatike në dekadën e parë të viteve 2000 hapi debatin për shkaqet dhe 

rrugëdaljet prej saj. Studjuesi i njohur shqiptar i mediave dhe komunikimit, Artan 

Fuga nxjerr në pah faktin se mediat botërore “për t‟i shpëtuar krizës, nisën ta ndajnë 

tregun, duke krijuar mediat e profiluara, me tematikë të specializuar dhe që i 

drejtohen publikeve të veçantë, me interesa dhe vëmendje sociale të specializuar. 

Duke ndarë tregun sipas profileve, mediat i shpëtuan disi saturimit të tregut të 

informacionit.”
84
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Por kjo prirje nuk duket të reflektohet në rastin e mediave shqiptare online. Kjo del 

edhe nga cikli i intervistave-pyetësorë me drejtues apo përfaqësues të mediave online, 

organizuar nga autori i këtyre radhëve me mbështetjen e Institutit Shqiptar të Medias. 

Në këtë intervistë-pyetësor ishte përfshirë edhe pyetja “Nga ana e përmbajtjes, 

website-i juaj është gjeneralist apo i profilizuar? Nëse është i profilizuar, çfarë profili 

ka?” Përgjigja ndaj kësaj pyetjeje nxjerr në pah faktin se shumica e mediave shqiptare 

online, sipas të intervistuarve, janë të natyrës gjeneraliste, siç shihet edhe në grafikën 

e mëposhtme. 

 Grafika e profilit të mediave shqiptare online, sipas të intervistuarve 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Siç shihet, nga 39 drejtues apo përfaqësues të mediave online të intervistuar, 31 prej 

tyre deklarojnë se mediat ku ata punojnë janë të natyrës gjeneraliste dhe vetëm 8 janë 

të profilizuara. Tetë websajtet e profilizuara sipas të intervistuarve ndahen në këto 

profile: 3 janë të profilizuara për lajmin sportiv, 2 për lajmin ekonomik, 2 për 

informacionin që lidhet me life style dhe 1 për lajmin politik. 

Kjo situatë e lidhur me profilin aktual të websajteve shqiptare të lajmeve, nuk 

përputhet me pretendimin dhe prognozën e studiuesve të mediave online të cilët 

parashikojnë një prirje drejt profilizimit dhe drejt lajmeve hiperlokale dhe 

hipertopikale kur bëhet fjala për gazetarinë në web. Ky mbizotërim i natyrës 

gjeneraliste, në rastin shqiptar dhe jo vetëm, mund të shpjegohet edhe me ndikimin e 

profilit të mediave tradicionale në formësimin e profilit të mediave të reja. Kjo shfaqet 

mes të tjerash edhe në emërtimin e kategorive apo të rubrikave të websajteve, të cilat 

në shumicën e rasteve janë po ato të gazetave: politikë, sport, kulturë, lifestyle, 

kronikë, ekonomi, lajme nga bota, etj. 

6.6.Analizë e zhanreve të gazetarisë shqiptare në web 

Një nga përpjekjet e para në studimet empirike për të hulumtuar zhanret online është 

ajo e ndërmarrë nga Crowston dhe Williams (1997), e cila është përmendur edhe në 
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trajtimin e zhanreve në kapitullin e literaturës teorike të këtij punimi. Crowston dhe 

Williams nuk merren specifikisht me zhanret e gazetarisë online por me ato të 

komunikimit online në përgjithësi, duke dalluar zhanre të tilla si, Libri, Raporti, 

Newsletter, Ese, Pamflet, Artikull, Artikull lajmi, Kolonë (Column), Kujtimet, 

Përshkrim koncerti, Përshkrim produkti, Rankimi, Instruksionet, Tabela e 

përmbajtjes, Indeksi, Diskografia, Filmografia, Regullat ose rregullimet ligjore, 

Informacioni për prodhimin, Përshkrimi i programeve qeveritare, Dëshmia, Listat e 

kurseve universitare, Setet problemore, Informacioni për fakultetin, Curriculum Vitae 

dhe Lista e publikimeve. 

Nuk është e vështirë të dallohen disa probleme në këtë listim zhanresh. Së pari ato 

reflektojnë gjendjen e internetit në një fazë të hershme dhe relativisht të pazhvilluar të 

tij (viti 1997). Informacioni i sotëm në internet është shumë herë më i pasur se ai në 

vitin 1997, jo vetëm në përmbajtje por edhe në modalitetet e komunikimit dhe në 

format e shfaqjes së tij. Së dyti, zhanret nuk analizohen vetëm në kuadër të 

informacionit që ka të bëjë me gazetarinë, por në kuadrin e të gjithë informacionit të 

pranishëm në web.  

Gjithsesi ne mund të nxjerrim nga kjo listë e Crowston dhe Williams edhe disa 

emërtime zhanresh që lidhen posaçërisht me gazetarinë apo me mediat në përgjithësi 

si dhe me mediat online në veçanti, si p.sh.: Newsletter, Pamflet, Artikull lajmi, 

Kolonë (Column), Kujtimet, Përshkrim koncerti, Diskografia dhe Filmografia. Këto 

zhanre i takojnë klasifikimit tekstual, pra llojeve të ndryshme të teksteve të përdorura 

në mediat online. Siç shihet ato janë të njëjta me zhanret që gjenden në mediat 

tradicionale, duke mos reflektuar risitë e gazetarisë në web në këtë drejtim. 

Në trajtimin teorik për zhanret ne përmendëm në kapitullin teorik edhe klasifikimin e 

Shepherd dhe Watters për “cybergenre” të cilët i ndajnë ato në dy grupe nënzhanresh: 

nënzhanre ekzistente (extant) dhe nënzhanre rishtare (novel). Por kjo ndarje është e 

përgjithshme dhe nuk ndihmon shumë për studimin empirik të zhanreve të medias 

online. 

Studimet e pakta perëndimore për zhanret në terrenin e gazetarisë online, paraqesin 

një numër problemesh. Siç e thamë edhe më lart, shumica e tyre lidhen vetëm me 

analizën e gazetave online në vendet skandinave. Gjithashtu ato përqendrohen vetëm 

në zhanrin “gazetë online”. 

Kjo bazë e varfër teorike për zhanret e medias online reflekton kompleksitetin e vetë 

sistemit mediatik online. Në kontekstin e këtij punimi ajo e vështirëson ndërmarrjen e 

një analize të zhanreve në gazetarinë shqiptare online. Gjithsesi në punim është bërë 

një përpjekje fillestare për të hedhur dritë në këtë drejtim. Së pari, ne do të shohim 

zhanret e gazetarisë online në Shqipëri në kuptimin e llojeve të websajteve të lajmeve 

të aplikuara. Dhe së dyti, ne do të përpiqemi të evidentojmë edhe zhanret në kuptimin 

e formave të prezantimit të informacionit gazetaresk.  
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Gjatë intervistave-pyetësorë me drejtues apo përfaqësues të 39 mediave shqiptare 

online, u tregua kujdes që të tërhiqej edhe perceptimi i tyre lidhur me llojet e 

websajteve të lajmeve që ata kishin krijuar, të vështruara si këto si zhanre të medias 

online. Kjo praktikë merr në konsideratë qasjen teorike ndaj zhanrit si “një event i 

njohur komunikativ, i karakterizuar nga një set qëllimesh komunikative, të 

identifikuara dhe reciprokisht të miratuara nga pjestarët e komunitetit profesional apo 

akademik në të cilin ky event ndodh rregullisht.” (Bhatia, 1993: 13) 

 Në përgjigjet e drejtuesve apo përfaqësuesve të mediave shqiptare online për llojin e 

websajtit të tyre, dallohen pesë zhanre të gazetarisë shqiptare online (në kuptimin e 

zhanrit si lloj websajti): websajt lajmesh, portal lajmesh, webzine (revistë online), 

agjensi lajmesh online dhe blog lajmesh. Në grafikën e mëposhtme paraqiten të 

dhënat për numrin e mediave online  sipas kësaj kategorie të zhanreve: 

Numri i mediave online sipas zhanreve (llojeve të websajteve) 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Nën zhanrin “websajte lajmesh” shfaqen edhe websajte të mediave tradicionale, edhe 

media vetëm në web. E njëjta gjë ndodh edhe me zhanrin “portal lajmesh”. Në 

ndryshim nga perceptimi në vendet skandinave i “gazetës online” si një nga zhanret e 

medias online, në Shqipëri ky emërtim nuk shfaqet si zhanër. Madje fjala “gazetë” 

nuk lidhet domosdoshmërisht me median e printuar, por përdoret edhe në emërtimin e 

websajteve origjinale të webit që nuk kanë formë të printuar, si përshembull në rastin 

e gazetastart.com apo gazetaidea.com. Kjo provon edhe tezën e diskursit teorik se një 

zhanër specifik, zakonisht emërtohet dhe pranohet nga pjestarët e kulturës në të cilën 

gjendet (Bhatia, 1993: 13). 

Një diskutim mund të bëhet edhe lidhur me termin gjenerik “websajt lajmesh”, për 

faktin se në një kuptim edhe llojet e tjera të websajteve mund të përfshihen nën këtë 

emërtim. Por me sa duket në mjedisin e mediave shqiptare online ai është pranuar si 

një emërtim i atyre websajteve të lajmeve që nuk janë as agjensi e lajmit online, as 

portal lajmesh, as webzine dhe as blog lajmesh.  
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Ndërkohë është interesant perceptimi shqiptar mbi portalin, si një websajt që ka 

përmbajtje të vetën por që gjithashtu  “porton” edhe përmbajtje që vjen nga media të 

tjera (qofshin këto media tradicionale të kompanisë apo media të tjera online). Kështu, 

top-channel konsiderohet portal, pasi përveç lajmeve të prodhuara nga redaksia 

online, “porton” edhe përmbajtje që vjen nga televizioni Top Channel. Në një rast 

tjetër që vjen nga grupi i mediave “vetëm në web”, albeu.com emërtohet portal pasi 

përveç lajmeve të prodhuara nga redaksia e albeu.com, “porton” edhe përmbajtje që 

vjen nga media të tjera online.  

Edhe lidhur me perceptimin si “agjensi e lajmit online”, ka disa specifika që janë 

origjinale në kontekstin shqiptar. Kështu mediat online balkanweb.com dhe 

shqiptarja.com deklarohen si agjensi e lajmit online, për shkak të “qëllimeve 

komunikative” të këtyre mediave, të cilat kanë patur si qëllim të parë krijimin e një 

medieje të fokusuar tek lajmi më i fundit – një specifikë kjo e agjensive të lajmeve. 

Informacioni që nuk i përket kësaj kategorie (pra lajmit të fundit), vihet në plan të 

dytë për këtë kategori websajtesh. 

Duke i parë zhanret në kuptimin e formave të prezantimit të informacionit gazetaresk, 

përveç zhanreve që përmenden edhe nga  Crowston dhe Williams si p.sh.: newsletter, 

pamflet, artikull lajmi, kolonë (column), kujtimet, kritika e artit, etj., në mediat 

shqiptare online, janë shfaqur edhe zhanre të tjera të mediave tradicionale, si 

reportazhi, editoriali, analiza, komenti, dosieri, fotolajmi, profili, etj. (të trashëguara 

nga gazetat), kronika, videoreportazhi, reportazhi audio, videoklipet e lajmeve, etj. (të 

trashëguara nga mediat e transmetuara). Duhet vënë në dukje se zhanret e trashëguara 

nga mediat tradicionale, vijnë në web si “transplantime” mekanike nga mjedisi i 

mediave tradicionale në mjedisin online, pa marrë në konsideratë tiparet specifike të 

gazetarisë së zhvilluar në web. Probleme shfaqen sidomos me zhanret  që lidhen me 

materialin audio-viziv.  

Sipas James Glen Stovall, një nga kërkesat e të shkruarit të tekstit për web është 

efikasiteti, pra përdorimi i një numri sa më të pakët të mundshëm të fjalëve për të 

transmetuar një informacion sa më të gjerë të mundshëm. Të shkruash pak dhe të 

thuash shumë, mbetet një nga preokupimet kryesore të çdo shkruesi serioz, i cilësdo 

fushe qoftë. Efikasiteti në të shkruar nënkupton edhe  konsumimin e një kohe të 

caktuar për rishikim dhe redaktim të asaj që ke shkruar. Por përveç kësaj, në web 

shtohet për shkruesit edhe një preokupim tjetër jo i vogel: Si do të duken fjalët? Cila 

do të jetë pamja e tekstit? Si mund të kemi një efekt vizual sa më të madh të tij? 

(Stovall, 2004). Në web shkruesit janë shumë më të interesuar për mënyrën apo 

formën e shfaqjes së tekstit. Brenda specifikave të webit, ata mundohen të ushtrojnë 

sa më shumë kontroll për anën pamore të fjalëve, frazave dhe të paragrafëve. Pse 

duhet bërë kjo? Natyrisht, për të ndihmuar lexuesin. Siç kemi përmendur edhe më 

sipër, ndër karakteristikat më të spikatura të webit janë edhe menjëhershmëria dhe 

shpejtësia. Lexuesit e webit duan ta marrin informacionin sa më shpejt, dhe disa 

studime tregojnë se ata janë të prirur më shumë të bëjnë një lloj skanimi me sy të 
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tekstit se sa ta lexojnë atë fjalë për fjalë. Një nga studjuesit më të njohur të gazetarisë 

online, Jakob Neilson shkruan lidhur me këtë: “Ngaqë është kaq i mundimshëm 

leximi i tekstit në një ekran kompjuteri dhe ngaqë eksperienca online duket se nxit 

disi padurimin, përdoruesit priren të mos e lexojnë të gjithë rrjedhën e tekstit. Në vend 

të kësaj, përdoruesit e skanojnë tekstin dhe zgjedhin fjalët kyçe, fjalitë dhe paragrafët 

që i interesojnë duke kapërcyer ato pjesë të tekstit për të cilat ata s‟kanë interes. Të 

lexuarit kalimthi në vend të të lexuarit të mirëfilltë është një fakt për webin, i cili 

është konfirmuar edhe nga studime të panumërta. Shkruesit e webit duhet ta njohin 

këtë fakt dhe të shkruajnë për skanim.” (cituar nga Stovall, 2004:156) 

Sipas Stovall, të shkruarit për “skanim”, ose siç e quan ai “të shkruarit për efekt 

vizual”, nënkupton përdorimin e zgjidhjeve pamore që e ndihmojnë lexuesin ta 

“përtypë” shpejt tekstin dhe të dallojë me syrin e parë se ç‟është e rëndësishme për të. 

Disa nga teknikat që ndihmojnë për këtë janë: Përdorimi i paragrafëve dhe fjalive sa 

më të shkurtra, krijimi i hapësirave mes paragrafëve, përdorimi i ndarjeve me nëntituj, 

përdorimi i fjalëkyçeve, përdorimi i listave, opsioneve të radhimit, ngjyrave, etj.   

Në rastin e botimit, përshembull, të reportazheve të gazetave në mjedisin online, këto 

specifika neglizhohen. Vetë stili i të shkruarit të reportazhit për webin, duhet të jetë i 

ndryshëm nga reportazhi për gazetën, duke marrë në konsideratë specifikat e 

mësipërme. Kjo qëndron edhe për zhanret e tjera me bazë tekstin, si p.sh. analiza, 

editoriali, etj. Edhe në rastin e kronikës në video të botuar në web, ajo nuk mund të 

jetë e njëjtë me kronikën televizive në stilin e krijimit dhe të përcjelljes së 

informacionit. Videoklipet e lajmeve në web janë të ndërtuara më shumë në stilin e 

viedove të YouTube, pa stand-up-in klasik dhe pa narracionin tradicional. 

Po qe se do t‟iu referoheshim mediave shqiptare online, konstatimi i parë është se ato 

ende nuk po japin shenja të përshtatjes së zhanreve tradicionale kur ato përdoren në 

mjedisin e webit. Gjithashtu, edhe zhvillimi i zhanreve të reja të gazetarisë në web, si 

përshembull, podkasting, është ende në faza fillestare.  

6.7. Probleme të arkivimit të përmbajtjes online 

Kapacitetet e mëdha të ruajtjes së informacionit përbëjnë një përparësi tjetër të webit. 

Mediat shqiptare online i kanë përdorur këtë kapacitete për të arkivuar lëndën e tyre të 

përmbajtjes online. Por në praktikën reale ka shumë probleme të menaxhimit dhe të 

administrimit të fondit të krijuar. Kështu, një nga problemet me të cilat është përballur 

nga pikëpamja teknike dhe menaxheriale media shqiptare online është ruajtja dhe 

arkivimi i lëndës së botuar dhe arritja e saj nga motori i kërkimit i websajtit. Nga 

intervistat-pyetësorë, rezulton se vetëm 22 nga 39 mediat e intervistuara e kanë të 

ruajtur të gjithë lëndën e publikuar që nga dita e parë e krijimit të websajtit. 16 të tjera 

deklarojnë se nuk kanë të ruajtur gjithçka të krijuar. Shkaqet e mosruajtjes së plotë 

janë të ndryshme: 

a. ndërrimi i dizajnit të websajtit (12 raste) 
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b. ndërrimit i URL (adresës online) apo i serverit apo i kompanisë ku bëhet 

hosting (4 raste) 

c. mungesës së përvojës në arkivimin e informacionit online (1 rast) 

d. problemeve të tjera teknike (si, p.sh., kapacitetet e serverit, dëmtimet teknike, 

etj.), (5 raste) 

E njëjta media mund të ketë patur më shumë se një nga problemet e sipërpërmendura. 

Akoma më serioze bëhet situata për ato media online që falimentojnë apo mbyllen, siç 

është, për shembull, rasti i korrieri.com, ku i gjithë fondi i krijuar online, pas mbylljes 

nuk është më i aksesueshëm, dhe në një farë mënyre është i zhdukur. Problemet më të 

mëdha krijohen në rastin e ndërrimit të dizajnit. Edhe media të njohura, si psh. 

shekulli.com.al, panorama.com.al, top-channel.tv, balkanweb.tv, etj., gjatë ekzistencës 

së tyre e kanë ndërruar disa herë dizajnin dhe kjo ka sjellë që fondi tyre i viteve të 

para të jetë prakikisht i pagjendshëm apo i paaksesueshëm në internet.  Një situatë e 

tillë shtron nevojën e largpamësisë dhe të menaxhimit më frytdhënës të fondit të 

informacionit të prodhuar nga çdo websajt, për të garantuar ruajtjen e përhershme të 

këtij fondi me vlerë për shoqërinë.  
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Kapitulli i Shtatë 

 

BURIMET NJEREZORE DHE EKONOMIA E MEDIAVE SHQIPTARE 

ONLINE 

 

7.1. Burimet njerëzore 

 

Mark Deuze bën këtë përkufizim për gazetarët online:  “Profesionistët e medias të 

cilët përgjigjen drejtpërdrejt për përmbajtjen në internet të sipërmarrjeve të lajmeve 

(qofshin këto media ekzistuese të printuara apo të transmetuara, apo sipërmarrje të 

pavarura online (Deuze, 2004:20). Gjatë analizës së burimeve njerëzore të mediave 

shqiptare online, kemi ndeshur në dy situata të cilat duhen shqyrtuar më vete. Bëhet 

fjalë për një lloj ndryshimi mes strukturës së burimeve njerëzore të websajteve të 

mediave tradicionale dhe asaj të websajteve që kanë lindur mirëfilli në web dhe nuk 

lidhen më ndonjë media tradicionale. Burimet njerëzore të websajteve të mediave 

tradicionale paraqiten me një organigramë që është e mpleksur apo e dubluar me 

organigramën e mediave të tjera në pronësi të së njëjtës kompani. Konvergimi i 

përgjithshëm në këto media, ka sjellë një lloj konvergimi edhe të burimeve njerëzore. 

Edhe pse brenda redaksisë së konverguar, ka një grup njerëzish që merren vetëm me 

webin, sërish në praktikën e përditshme të prodhimit të përmbajtjes për median online 

angazhohen edhe reporterë apo redaktorë që punojnë kryesisht për gazetën, radion apo 

televizionin e kompanisë, pra për mediat tradicionale. Ky angazhim mund të jetë i 

drejtpërdrejtë, kur ata komandohen të prodhojnë një material posaçërisht për webin, 

por edhe i tërthortë, përmes botimit online të materialeve që ata i kanë krijuar dhe 

botuar në mediat tradicionale. Gjithashtu edhe stafi administrativ apo ai i marketingut, 

nuk i shërbejnë vetëm webit, por janë të përfshirë edhe në aktivitetin e mediave të 

tjera.  

Kurse në rastin e “purely online media” nuk ekziston ky lloj konvergimi apo dublimi 

i burimeve njerëzore, dhe, siç mund të kuptohet, stafi është i angazhuar tërësisht për 

median online. 

Krijimi i burimeve njerëzore të mëvetësishme dhe plotësimi i strukturës së redaksisë 

online me të gjitha hallkat e nevojshme, ka një rëndësi jetike për të ardhmen e 

mediave online. Duhet thënë se pavarësisht nga problemet ekonomike të funksionimit 

të mediave online,  burimet njerëzore të mediave shqiptare online kanë ardhur duke u 

shtuar. Nga 39 mediat e intervistuara, vetëm 4 prej tyre nuk kanë burime njerëzore të 

dedikuara për web dhe për ngarkimin e materialeve online angazhohet stafi i medias 

tradicionale. Kurse 35 prej tyre ose kanë një bërthamë redaksie që merret me webin, 

ose kanë krijuar një redaksi relativisht të plotë, siç ka ndodhur me një pjesë të 
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websajteve individuale. Nga deklarimet e drejtuesve apo përfaqësuesve të mediave 

online të intervistuara, rezulton se në 39 media online sot punojnë gjithsej 276 vetë. 

Por duhet thënë se një pjesë e konsiderueshme e këtij stafi është e angazhuar me kohë 

të pjesshme.  

Organigrama e burimeve njerëzore të mediave shqiptare online është ende e thjeshtë 

dhe në një fazë embrionale. Ja si paraqitet ajo në mënyrë grafike:
85

 

 

Ndërkohë tabela e mëposhtme paraqet të dhëna për numrin total të burimeve njerëzore 

të angazhuara në  39 mediat online dhe profilin e tyre. 

Numri i burimeve njerëzore në 39 media online sipas të intervistuarve  

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Numri i të punësuarve në një redaksi online shkon nga 2 deri në 16 vetë, me 

përjashtim të ATSH, që ka një specifikë tjetër dhe ku numri shkon në 39 vetë. Duke 

mos përfshirë ATSH, mesatarja e numrit të të punësuarve në mediat online të 

intervistuara është rreth 6 punonjë për një redaksi. Nga të dhënat del se websajtet më 
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 Kjo organigramë është krijuar nga autori i këtyre radhëve, bazuar në strukturën e burimeve njerëzore 

të deklaruar nga 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online gjatë intervistave pyetësorë 

me ta. 
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të vizituara kanë gjithashtu edhe numër më të madh burimesh njerëzore. Në tabelën e 

mëposhtme janë të dhënat për 10 websajtet më të vizituara sipas renditjes së Alexa. 

Burimet njerëzore të 10 mediave kryesore online (prill 2014), sipas të intervistuarve 

Nr Websajti 

Kryeredaktor, 

redaktorë, gazetarë   Korrektorë 

Web 

master  Marketing Administratë Total  

1 top-channel.tv 11 
 

1 
  

12 

2 balkanweb.com 5 1 2 
  

8 

3 shekulli.com.al 6 1 1 1 1 10 

4 ikub.al 4 2 2 5 3 16 

5 gazetatema.net 
     

10 

6 panorama.com.al 3 
 

1 1 
 

5 

7 shqiptarja.com 6 
 

1 2 
 

9 

8 albeu.com 11 
 

1 
  

12 

9 lajmifundit.al 4 
 

1 2 1 8 

10 gazetadita.al 4 
 

1 1 
 

6 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Nga tabela e mësipërme rezulton se numri i stafit gazetaresk në redaksitë e dhjetë 

mediave online më të klikuara varion nga 3 deri në 16. Bie në sy këtu balkanweb.com, 

i cili edhe pse është një nga websajtet më të hershme dhe më të vizituara të lajmeve, 

ka në organikën e vet të burimeve njerëzore vetëm 5 gazetarë. Në një ndryshim të 

dukshëm, albeu.com, një websajt individual i suksesshëm, ka 11 gazetarë të punësuar. 

Nga monitorimi i mediave online rezulton se stafi i gazetarëve apo redaktorëve të 

webit merret kryesisht me ndjekjen e lajmit më të fundit. Por kjo ndjekje më së shumti 

bëhet nga zyrat e redaksisë. Vetëm 8 media online kanë apo dërgojnë reporterë në 

terren për të ndjekur nga afër zhvillimin e ngjarjeve, siç del edhe gjatë intervistave-

pyetësorë nga përgjigjet e pyetjes “A ka reporterë të terrenit website-i juaj i 

lajmeve?”. 31 mediat e tjera nuk kanë gazetarë në terren. Këtë mungesë në terren ato 

e kompensojnë me informacionet që marrin nga ndonjë burim i mundshëm në skenën 

e ngjarjes apo nga kolegët e tyre të mediave tradicionale që punojnë si reporterë 

terreni.  

Shkaku i kësaj lidhjeje të dobët me terrenin qëndron tek stafi i vogël dhe imediacia 

(menjëhershmëria), që e bëjnë të pamundur për gazetarët e webit për të dalë në terren 

apo për të kontaktuar burimet e dorës së parë, sidomos në redaksitë online të mediave 

tradicionale. Gjithashtu gazetarët e webit  të mediave tradicionale kanë tendencën të 

nënçmojnë vlerën e punës së tyre në krahasin me atë të kolegëve offline. 

Pra, si përfundim mund të themi që, pavarësisht se 35 nga 39 mediat online të 

intervistuara kanë burime njerëzore që merren vetëm me webin, përsëri kontributi i 

këtyre burimeve njerëzore për përmbajtjen online mbetet e kufizuar dhe një pjesë e 
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mirë e produktit të botuar është krijuar nga kolegët e medias/mediave tradicionale, ose 

merret nga mediat e tjera online. Një tablo e tillë tregon se mediat shqiptare online, 

ende nuk i kanë kapacitetet për të funksionuar si entitete mediatike të pavarura dhe do 

të duhet ende kohë që të arrihet te modeli ideal i një medieje që gjithçka që boton e 

prodhon vetë. 

7.2. Ekonomia e mediave online 

Interneti konsiderohet si një nga zhvillimet më të rëndësishme të qytetërimit modern, i 

cili transformoi jo vetëm mënyrën se si ne prodhojmë dhe shpërndajmë 

informacionin, por edhe mënyrën e të punuarit dhe të të bërit biznes, mënyrën e 

jetesës dhe të argëtimit, etj. Por natyrisht kjo nuk ndodhi sa hap e mbyll sytë, edhe pse 

për hir të së vërtetës ritmi i rritjes së internetit, ka qënë shumë më i shpejtë se sa i 

mediave apo mediumeve të tjera tradicionale.  Studjuesit Rod Carveth dhe J. Michel 

Metz dallojnë tre faza të evoluimit të internetit: 

Faza e parë u frymëzua nga pionerët e kësaj teknologjie të mahnitshme, të cilët 

aspiruan dhe ia dolën t‟i shndërrojnë kompjuterat nga makina llogaritëse në mjete 

komunikimi, duke bërë të mundur që ato të komunikojnë në rrjet me njëri-tjetrin 

përmes një lloj lingua franca që u quajt “protokoll komunikimi”. Kjo fazë shënon 

lindjen e internetit. 

Faza e dytë nis me mbërritjen në cyberspace të kolonëve (setllers) të cilët ishin 

kryesisht akademikë dhe shkencëtarë të teknologjisë së informacionit, që pasi zbuluan 

dhe “invaduan” hapësirën e re të cyberspace, arritën në përfundimin se interneti ishte 

një e mirë publike që duhej ndarë me të gjithë.   

Faza e tretë, sipas Carveth dhe Metz, është faza kur në cyberspace shfaqen njerëzit e 

kapitalit, të cilët ndërmorën projektet e para ekonomike në hapësirën virtuale me 

synimin për të bërë parà përmes shërbimeve dhe mediave online. Pikërisht në këtë 

fazë nis mirëfilli edhe historia ekonomike e mediave online. (Carveth, R., dhe Metz, J. 

1996:76) 

Nga pikëpamja e evoluimit të teknologjisë në linjë, Rod Carveth dallon dy “epoka”, 

siç i quan ai,  të cilat i diferencon niveli i zhvillimit të teknologjisë dhe shkalla e 

ndikimit të saj në suksesin e projekteve ekonomike: epoka e narrowband connection 

dhe epoka e broadband connection. 
86

 

Gjatë fazës së lidhjes narrowband, investimi ekonomik u përqëndrua në tre drejtime: 

1.Në shërbimet e videotekstit, 2.Në shërbimet në linjë; dhe 3. Në internet.  

Një nga të parat investime të “njerëzve të kapitalit” në këtë fazë, ishte investimi në 

industrinë e shërbimeve përmes teknologjisë së videotekstit, e cila në vitet „80-të 
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kulmoi me projektin Minitel në Francë. Nga ana tjetër një hov të madh njohën në 

fillim të viteve 90-të edhe shërbimet në linjë, me emra të mëdhenj si Prodigy, AOL 

dhe Compuserve në SHBA. Kurse investimet fillestare në fushën e internetit në këtë 

fazë i përkasin kryesisht fushës së ofrimit të shërbimit të internetit (ISP – internet 

service provider) dhe të postës elektronike.  

Por ajo që bëri realisht diferencën përsa i takoni rolit dhe pozicionit të teknologjisë së 

re në jetën njerëzore ishte pikërisht epoka e lidhjes broadband dhe e Web 2.0, e cila 

demonstroi se interneti ishte në gjendje të rimedionte në një platformë të vetme të 

gjitha mediumet tradicionale, duke i shtuar këtij rimediimi edhe një nivel të paparë të 

interaktivitetit, multimedialitetit dhe të konvergjencës ndërmediatike. Në hapësirën 

ekonomike interneti broadband i kësaj faze zëvendësoi edhe teknologjinë e vidotekstit 

si dhe atë të shërbimeve tradicionale në linjë. 

Natyrisht spektri i veprimtarisë ekonomike që kryhet sot online është shumë i gjerë 

dhe i larmishëm. Por fokusi i këtij punimi përqëndrohet kryesisht në funksionimin dhe 

modelin ekonomik të mediave online, duke bërë saktësimin se me “media online” në 

këtë referat nënkuptohet  “online news media”.  

Para së gjithash duhet të themi se në rastin e mediave online kemi të bëjmë më shumë 

me një model ekonomik në tranzicion, ende të pastabilizuar, se sa me një model të 

qartë dhe të definuar. Në Raportin e Pew Research Institute “State of the news media” 

2013, theksohet: “Prospekti i modelit ekonomik të gazetarisë online ka bërë një 

progres të limituar... edhe pse lakmia e industrisë për të gjetur burime të reja të 

ardhurash në web u intensifikua më tej”. 

Por ç‟lloj modeli ekonomik kanë ndjekur mediat online në këto vite? Cilët kanë qënë 

faktorët që kanë ndikuar më së shumti në formësimin e tipareve të këtij modeli 

ekonomik në zhvillim e sipër? 

Sipas profesorit të Harvardit Michael Porter, modeli ekonomik i një industrie, 

influencohet nga pesë faktorë:  

1. Shkalla e rivalitetit (degree of rivalry) 

2. Kërcënimi i zëvendësimit (the threat of substitute) 

3. Fuqia relative e blerësve (the relative power of buyers)  

4. Fuqia relative e furnizuesve (the relative power of suppliers) 

5. Barrierat në hyrje (barriers to entry).
87

 

Në rastin e modelit ekonomik të mediave online, tre faktorët e fundit kanë luajtur po 

atë rol që ato luajnë në çdo lloj modeli ekonomik, kurse dy faktorët e parë kanë 
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ndikuar specifikisht në përvijimin e tipareve origjinale të këtij modeli. Për këtë arsye 

ne do t`i analizojmë më në detaje këta faktorë, duke i zbritur në terrenin e industrisë 

së mediave online.  

Le të fillojmë me “shkallën e rivalitetit”. Një nga të parat industri që dalloi tek 

interneti një rival të mundshëm, ishte pikërisht industria e mass-medias. Shqetësimi i 

parë ishte në lidhje me fushën e përbashkët të tregut, i cili ishte pikërisht 

informacioni. Fusha e përbashkët, do të thoshte klientë të përbashkët, të cilët  tashmë 

potencialisht mund të “gllabëroheshin edhe nga interneti. Veç kësaj, kompanitë e 

mediave tradicionale vunë re, diku në kohë dhe diku me vonesë se interneti posedonte 

kapacitete dhe përparësi të veçanta jo vetëm për shpërndarjen por edhe për prodhimin 

e informacionit. Kjo solli shfaqjen e rivalitetit mes tyre dhe medias online. Por me 

kalimin e kohës, do të shfaqej një rivalitet edhe mes vetë mediave online. 

Porter thekson se lëvizjet kryesore që ndërmerr një industri për përballimin e 

rivalitetit, janë tre: a.Përmirësimi dhe diferencimi i produktit, b.Përdorimi në mënyrë 

krijuese i kanaleve të shpërndarjes dhe c.Ndryshimi i çmimit.
88

 

Veçanërisht pas Web 2.0 dhe internetit broadband, diferencimi i produktit ka bërë dhe 

po bën gjithnjë e më shumë ndryshimin mes mediave të reja dhe atyre ekzistuese dhe 

në rrafshin ekonomik ka rritur në mënyrë të ndjeshme shkallën e rivalitetit. Produkti i 

gazetarisë në web, po bëhet gjithnjë e më i ndryshëm nga ai i gazetarisë tradicionale. 

Teksti, imazhi dhe audio po ndjekin të tjera teknika të konstruktimit të mesazhit. Dhe 

po pasurohen edhe me aplikime të reja të larmishme. Raportimi multimedial, 

vizualizimi i të dhënave, personalizimi i informacionit dhe të shkruarit për efekt 

vizual janë disa nga aspektet e diferencimit të produktit. Ndërkohë, përmirësimi i tyre, 

po bën diferencën edhe mes vetë mediave online. Kjo është arsyeja që sot, mediat 

online që paraprijnë në diferencimin e produktit, kanë edhe tregues ekonomikë më të 

mirë. 

Nga ana tjetër, një rol të ri në modelin ekonomik të mediave online ka luajtur edhe 

përdorimi në mënyrë krijuese i kanaleve të shpërndarjes. Hiperteksti dhe 

interaktiviteti kanë gjeneruar një numër të konsiderueshëm kanalesh të reja të 

shpërndarjes së  produktit mediatik. Në lojën e “share”,  krahas e-malit (“e-mail 

newsletters”, “dërgoja me e-mail një mikut tënd”, etj.) kanë hyrë fuqishëm edhe 

rrjetet sociale si dhe blogsfera. Ka raste kur disa portale lajmesh, edhe pse nuk 

prodhojnë asgjë të tyren, por thjesht publikojnë informacion të të tjerëve, arrijnë të 

jenë në top-listën e websiteve më të vizituara, vetëm për shkak të përdorimit në 

mënyrë krijuese të kanaleve të reja të shpërndarjes së informacionit në internet. 

Përsa i takon ndryshimit  të çmimit, kur jemi në rivalitetin media tradicionale – media 

online, ky faktor bën një diferencë drastike, pasi produkti mediatik online më së 

shumti ofrohet falas, pra me çmim zero, edhe pse faktikisht e ka një kosto. Madje 
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edhe për vetë modelin ekonomik të mediave të reja, kjo ka krijuar një ngërç, pasi 

aplikimi i një çmimi zero, për një produkt që gjithsesi e ka një kosto, vjen në 

kundërrjedhë me vetë logjikën ekonomike.  

Siç thekson edhe Porter, “kërcënim i zëvendësimit”, mbetet gjithashtu një faktor i 

rëndësishëm në modelimin ekonomik të një industrie. Sipas logjikës ekonomike, sa 

më i shumtë të jetë numri i zëvendësuesve potencialë në treg, aq më elastike bëhet 

kërkesa, për arsyen se klientët kanë më shumë alternativa për të zgjedhur.
89

  

Në skenën e mass-medias, disa nga raportet ku shfaqet kërcënimi i zëvendësimit janë: 

-Informacioni në letër përkundër informacionit në ekran, 

-Videoja e televizionit përkundër videos online, 

-Audio e radios përkundër  audio podcasting në web 

Ndërkohë brenda vetë mediave online kërcënimi i zëvendësimit shfaqet mes të tjerash 

në raportet: 

Webstajte të mediave tradicionale – websajte origjinale webi (digital native) 

Gazetari profesioniste – gazetari qytetare 

Mediat e lajmit online – media sociale, etj. 

Të gjithë këta faktorë nga ana e tyre, ashtu si edhe vetë suksesi i modelit ekonomik të 

një industrie, varen në një masë të konsiderueshme nga burimet e të ardhurave që 

gjeneron kjo industri. Në rastin e mediave online burimet kryesore të të ardhurave 

janë: 1. Reklamat online, 2. Të ardhurat nga e-commerce, dhe 3. Të ardhurat nga 

shitja e produktit mediatik. 

Studimet dhe anketimet e kryera në vendet e tjera dhe në Shqipëri, nxjerrin në pah se 

reklamat mbeten burimi më i madh i të ardhurave edhe për mediat online. Jemi në 

paradoksin kur një media e re, ushqehet praktikisht nga një burim i vjetër. Por, edhe 

pse reklamat përbëjnë aktualisht burimin më të madh të parave për websitet e lajmeve, 

përsëri ky burim rrethohet  nga një mori mëdyshjesh dhe pikëpyetjesh. 

Mëdyshja e parë lidhur me reklamat ka të bëjë me pyetjen se a gjenerojnë ato 

mjaftueshëm të ardhura sa të garantojnë mbijetesën dhe suksesin. Susan Smith dhe 

John Allen Hendricks në botimin e tyre New Media, New Technology, New Ideas or 

New Headaches, vërejnë se “modelet e biznesit që mbështeten nga reklamat online 

mbeten të diskutueshme....Modeli i reklamave mund të funksionojë deri në nivelin e 

mbulimit të shpenzimeve apo të krijimit të një fitimi fare të vogël.” I të njëjtit mendim 

është edhe Gillian Doyle, që thekson se “reklamat, thjesht nuk gjenerojnë dot paratë 

që duhen për të mbuluar koston e ofrimit të shërbimeve falas online”. 
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Kjo vjen në një masë të madhe për faktin se reklamuesit paguajnë për reklamën online 

shumë më pak se sa në mediat tradicionale, edhe pse reklama e tyre rri pa lëvizur 24 

orë në ditë dhe për muaj me radhë në website. Ndërkohë një specifikë tjetë është se 

fondi për reklama shpërndahet në shumë media dhe kanale të tjera online, duke 

zvogëluar porcionin që merr çdo media nga ky fond.  

Mëdyshja e dytë ka të bëjë me faktin se edhe sa do të zgjasë praktika e reklamimit në 

websitet e lajmeve. Në praktikën tradicionale të reklamimit mediat kanë shërbyer si 

një ndërmjetës mes reklamuesve dhe konsumatorëve. Por në kushtet e internetit, 

reklamuesit mund bëhen vetë media  dhe mund të mos ketë nevojë për ndërmjetësues, 

pasi mund të krijojnë apo kanë krijuar kanalet e tyre në web, në YouTube, në rrjetet 

sociale, në blogsferë, etj. 

Ndërkohë ekziston edhe rezerva nga ana e reklamuesve për efektivitetin e reklamave 

në mediat online për shkak se numri i atyre që klikojnë në një banner ad është shumë 

i vogël. Ja çfarë rezulton nga një sondazh i Pew Internet Research: 

Sa shpesh klikojnë përdoruesit në reklama… 

 

Burimi: Pew Internet Research, Linku: http://www.pewinternet.org/2010/03/15/the-economics-of-

online-news/ 

Siç shihet, 42 % e përdoruesve nuk klikojnë asnjëherë në një reklamë, 35 % shumë 

rrallë, 21 % me raste dhe vetëm 2 % shpesh. 

Një kanal tjetër i gjenerimit të të ardhurave është edhe e-commerce. Disa prej 

mediave online aplikojnë, krahas reklamave, edhe tregtimin e mallrave dhe të 

shërbimeve nga websajti i tyre, përkrah ofrimit të përmbajtjes mediatike falas. Këtë 

model po përdor me sukses në Shqipëri IKUB, i cili përveç reklamave ka edhe faqe që 

ofrojnë oferta për shërbime e mallra të ndryshme. Jo rastësisht ky websajt renditet i 

katërti ndër mediat shqiptare online më të vizituara, dhe i pari për numrin e të 

punësuarve. 
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Përsa i takon të ardhurave që vijnë nga shitja e produktit mediatik, është konstatuar 

se ky burim ende nuk po gjeneron ndonjë të ardhur për t‟u përmendur. Dihet se 

interneti nisi si një projekt jo fitimprurës, i financuar nga fondet publike të 

Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, dhe kjo zanafillë “jo fitimprurëse”, e pasuar me 

praktikën e ofrimit falas të lajmeve dhe të informacionit mediatik,  e ka ndjekur dhe 

do ta ndjekë si një makth biznesin e industrisë së mediave online. Kjo lloj tradite, ka 

ndryshuar edhe sjelljen e konsumatorit ndaj produktit informacion. Tentativa të 

ndryshme për të ofruar përmbajtje mediatike me pagesë kanë dështuar. Nuk kanë 

funksionuar as abonimet e rregullta, as “pay per article”, dhe as skemat e micro-

payments apo aggregated microaccounting. Sipas një sondazhi të Pew Internet 

Research, 82 për qind e të intervistuarve kanë deklaruar se nëse websajti i tyre i 

preferuar, do të aplikonte pagesë për leximin e  lajmeve, atëhere ata do të largoheshin 

në websajte të tjera. 

A do të vazhdonit të përdorni websajtin tuaj të preferuar, nëse ai bëhet me pagesë? 

 

Burimi: Pew Internet Research, Linku: http://www.pewinternet.org/2010/03/15/the-economics-of-

online-news/ 

             

Paradoksi i madh në këtë kuadër, qëndron në faktin se, edhe pse audienca online rritet 

çdo vit, ende nuk po shihet ndonjë shenjë që kjo rritje e audiencës të konvertohet në 

shtim të ardhurash.  

Përveç tre burimeve të mësipërme, në internet ekzistojnë edhe disa praktika të reja të 

krijimit të të ardhurave, mes të cilave veçohet krijimi i të ardhurave nga i 

ashtuquajturi “trafik referal”, i njohur ndryshe edhe si praktika “pay per click”. 

Reklamues të mëdhenj, siç është përshembull Google, ndajnë me media të tjera online 

“banner ads” dhe i paguajnë këtyre mediave një shumë për çdo referim apo klikim që 

vjen nga websajti i medias online dhe shkon në website-in e produktit apo të 

reklamuesit. Megjithatë praktika e “google ads”, dhe në përgjithësi modeli i trafikut 

referal më së shumti ka krijuar dhe po krijon të ardhura për motorrët globalë të 

kërkimit dhe agregatorët e tyre si dhe për mediat sociale globale, se sa për websajte 
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lokale, përveç rasteve kur këto website dëshmojnë një lidership në vendin e tyre përsa 

i takon numrit të vizitorëve unikë.  

Pas kësaj paraqitjeje të përgjithshme, le të analizojmë modelin ekonomik të mediave 

shqiptare online. Që në krye  mund të themi se ka një diferencë mes modelit 

ekonomik të mediave online që janë vetëm në web (purely online media) dhe atyre që 

janë si pjesë e biznesit të mediave tradicionale. Në rastin e “purely online media” 

modeli është më i qartë dhe më i lehtë për t‟u studjuar. Kurse në rastin e websajteve të 

mediave tradicionale, kemi një situatë ku gati nuk mund të flasim për një model 

ekonomik të mëvetësishëm. Kjo për arsye se, këto websajte nuk janë të pavarura dhe 

as të shkëputura nga biznesi i mediave tradicionale. Konvergjenca e viteve të fundit, 

përveçse në planin editorial, apo teknologjik është shtrirë edhe në planin menaxherial 

dhe ekonomik. Edhe burimet njerëzore, siç thamë më sipër shpesh janë të 

konverguara dhe jo të ndara apo të pavarura. 

Nga të dhënat empirike të grumbulluara nga intervistat-pyetësorë me drejtuesit e 39 

mediave online të organizuara nga autori i këtyre radhëve me mbështetjen e Institutit 

Shqiptar të Medias, mund të ndërtohet tablo e përafërt e modelit ekonomik që 

ekziston apo që është përvijuar më mediat shqiptare online. 

Krijimi i një modeli ekonomik nis që nga vendimmarrja për statusin legal të një 

biznesi. Në rastin e mediave shqiptare online intervistat-pyetësorë zbulojnë tre statuse 

të ndryshme të njësisë së biznesit. Shumica e websajteve të mediave tradicionale janë 

të përfshira nga pikëpamja e biznesit brenda strukturës së biznesit të mediave 

tradicionale. Ato nuk kanë NIPT (Numri Identifikues i Personit të Tatueshëm) më 

vete, dhe rrjedhimisht as kapacitete financiare më vete. Në rastin e mediave 

individuale (digital native), statusi ligjor i biznesit të tyre paraqitet në dy forma: 1. Një 

pjesë janë rregjistruar si pjesë e aktivitetit të organizatës jofitimprurëse (OJF), 2. Pjesa 

tjetër janë të regjistruara si biznes më vete. Në grafikën e mëposhtme janë shifrat dhe 

ndarja për 37 nga 39 media online që u përfshinë në intervistat-pyetësorë (për dy 

media nuk ka përgjigje në këtë pikë). 

 Si njësi biznesi, websajti juaj… 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 
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Pra nga 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave online të intevistuar, 6 deklarojnë se 

mediat e tyre online janë regjistruar si biznes më vete, 6 deklarojnë se mediat e tyre 

veprojnë në kuadrin e aktivitetit të OJF (këto i përkasin kategorisë së mediave “vetëm 

në web” që nuk lidhen me ndonjë media tradicionale), kurse shumica (25) deklarojnë 

se mediat e tyre online nuk janë të regjistruara si biznes më vete, por veprojnë në 

kuadrin e biznesit të medias apo mediave tradicionale. Në këtë rast është e vështirë të 

flitet për një model ekonomik, sa kohë që mediat online si njësi biznesi funksionojnë 

brenda biznesit të mediave tradicionale.  Ky lloj konvergimi nuk mundëson ndarjen e 

qartë të kontributit që vjen nga burimet njerëzore të punësuara në median tradicionale 

nga kontributi i burimeve njerëzore të angazhuara posaçërisht për webin. Gjithashtu, 

ky “model” pengon që të vlerësohet edhe nga pikëpamja financiare ndarja e qartë 

përsa i takon të ardhurave dhe shpenzimeve. 

Përsa i takon rentabilitetit të veprimtarisë së mediave shqiptare online, intervistat-

pyetësorë, sjellin perceptimin e drejtuesve të medias mbi këtë rentabilitet. Ja të dhënat 

që rezultojnë nga intervistat-pyetësorë: 

Si aktivitet ekonomik, websajti juaj rezulton… 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

Grafika e mësipërme na thotë se nga 39 media online të intervistuara, vetëm 13 

rezultojnë apo perceptohen të jenë me fitim në aktivitetin ekonomik të tyre. Pjesa 

tjetër ose krijon të ardhura sa për të mbijetuar (10 media), ose rezulton me humbje (13 

media).  

Një pyetje e shpeshtë që bëhet për websajtet e lajmeve në kushtet e pamundësisë apo 

të vështirësive për të krijuar ta ardhura nga biznesi i tyre, është: Atëhere si i mbulojnë 

shpenzimet ato? Pyetja bëhet sidomos për ato media online, të cilat edhe pse 
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deklarohen me humbje, vazhdojnë ende të jenë në treg. Intervistat-pyetësorë i japin 

një lloj përgjigje kësaj dileme. Ja përgjigjja: 

Nëse rezulton me humbje, si mbulohen shpenzimet për websajtin tuaj? 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

Pra të intervistuarit deklarojnë se shpenzimet për websajtet me humbje mbulohen nga 

tre burime: a. Nga të ardhurat e biznesit të mediave tradicionale (për 7 prej mediave) 

b. Nga të ardhurat e bizneseve të tjera të kompanisë (për 4 prej mediave) dhe c. Nga të 

ardhurat personale të pronarit/pronarëve ose nga donacione (për 2 prej mediave). 

Mbulimi i humbjeve nga të ardhurat e bizneseve të tjera të kompanisë mëmë aplikohet 

jo vetëm për mediat online, por edhe për një pjesë të mirë të mediave  tradicionale, 

sidomos të gazetave, të cilat aktualisht janë në një krizë financiare të pakthyeshme. 

Numri i kopjeve të shitura krijon të ardhura që nuk mjaftojnë për mbijetesë, por, edhe 

pse shumë prej tyre duhet të mbylleshin me kohë, ato janë ende në treg, duke u 

mbajtur me burimet e tjera të pronarëve të tyre. 

Intervistat-pyetësorë nxjerrin në pah edhe një fakt që mund të klasifikohet si fakt që 

ofron shpresë: shumica dërrmuese e websajteve arrijnë të krijojnë të ardhura. Edhe ato 

që dalin me humbje, edhe ato që thjesht mbijetojnë, në një instancë të fundit arrijnë të 

krijojnë të ardhura.  Kështu, sipas të intervistuarve nga 39 media, 35 arrijnë që të 

krijojnë të ardhura, pavarësisht se sa janë ato dhe në ç‟nivel mbulojnë shpenzimet.  

Madje nga intervistat-pyetësorë rezulton edhe një prirje mbizotëruese e rritjes së të 

ardhurave nga njëri vit në tjetrin. E vështruar në kontekstin e krizës së përgjithshme të 

mediave tradicionale, të cilat gjatë dekadës së fundit kanë njohur në përgjithësi një 

kurbë rënieje të të ardhurave, prirja e rritjes së të ardhurave tek mediat online është 

një element motivimi për t‟i qëndruar dhe për të rezistuar në këtë biznes. Konkretisht, 

edhe pse vetëm 13 nga 39 media deklarohen nga të intervistuarit me fitim në 

aktivitetin e tyre ekonomik, kur bëhet fjala për mediat, të ardhurat e të cilave vijnë në 

rritje, ky raport ndryshon, siç paraqitet në grafikën e mëposhtme.  
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    Krahasuar me një vit më parë, të ardhurat e website-it tuaj… 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

Pra, sipas deklarimeve të të intervistuarve, në 23 media online të ardhurat vijnë në 

rritje krahasuar me një vit më parë, ndërkohë që në 10 prej tyre ato janë të njëjta me 

një vit më parë dhe vetëm në 2 prej tyre vijnë në rënie. 

Kjo perspektivë e lidhur me krijimin e të ardhurave, ka sjellë edhe një lloj klime 

optimizmi në radhët e aktorëve të medias online. Kur të intervistuarit pyeten se sa 

optimistë janë ata lidhur me perspektivën ekonomike të mediave të tyre online, 

pothuaj të gjitha përgjigjet radhiten në sekuencën nga “optimist” deri në “shumë 

optimist”, siç shihet në tabelën e mëposhtme.  

Nga 1 deri në 10, sa optimist jeni për të ardhmen e biznesit të medias suaj online 

 

                    1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Aspak optimist                                                                                          Shumë optimist 
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0 2 4 9 5 18 1 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Por natyrisht termat e ekonomisë janë shumë të lidhura me pragmatizmin dhe nuk 

mund të ushqehen vetëm me optimizëm. Gjetja e mënyrave dhe e burimeve të reja të 

të ardhurave, mbetet thembra e Akilit në garantimin e një ardhmërie afatgjatë. Cilat 

janë praktikisht burimet e të ardhurave në mediat shqiptare online? Ashtu si edhe në 
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rang global, edhe në Shqipëri burimi kryesor aktualisht janë reklamat. Të ardhurat nga 

abonimet apo forma të tjera të shitjes së produktit mediatik janë zero. Por ka edhe disa 

media online, dhe konkretisht, top-channel.tv, ikub.al, panorama.com.al, albeu.com. 

lajmifundit.al, living.al, dhe gazetastart.com, të cilat kanë krijuar të ardhura edhe nga 

e-commerce apo trafiku referal. Në grafikën e mëposhtme gjenden edhe shifrat për 

burimet e të ardhurave dhe numrin e mediave për çdo burim: 

Të ardhurat e websajtit tuaj (aq sa janë) krijohen nga… 

 

Burimi: Intervistat-pyetësorë me 39 drejtuesit apo përfaqësuesit e mediave shqiptare online, 

organizuar në kuadër të këtij punimi 

 

Nga monitorimi i shpejtë i websajteve kryesore shqiptare të lajmeve, nuk është e 

vështirë të dallohet prania e reklamave, sidomos në homepage. Madje, hapësira që ato 

zënë në shumë  raste është e tepruar, duke zënë edhe vendin e lajmeve apo duke i 

zbritur ato më poshtë në faqet e websajtit. Kohët e fundit është përpapur edhe praktika 

e përdorur prej vitesh nga ballkanweb.com, i cili nuk hapej me faqen kryesore, por me 

një reklamë, në krah të të cilës ofrohej linku “Kliko këtu për të hyrë në faqen 

kryesore”.  Gjithashtu, përveç praktikës së reklamave të publikuara në homepage-in e 

websiteve, disa media kanë zbatuar edhe praktika më të fundit, siç janë vendosja e 

reklamave në sekuencat hyrëse të materialeve në video apo audio, siç ka bërë, për 

shembull, top-channel.tv. Por duhet thënë se, si mbingarkesa me reklama e faqeve, 

edhe vendosja e tyre para hapjes së vetë websajtit apo para hapjes së videos, nuk pritet 

mirë nga përdoruesit. Studiuesit Susan Smith dhe John Allen Hendricks 

paralajmërojnë se në raste të tilla ekziston rreziku që konsumatorët të revoltohen dhe 

t‟i braktisin mediat online që kanë një qasje të tillë. Fakti që shumica e përdoruesve 

nuk klikojnë fare në reklama ose klikojnë shumë rrallë, siç del edhe nga studimi i Pew 

Internet Research, i përmendur më sipër, tregon se në praktikën e përdorimit të 

reklamave online duhet aplikuar sensi i masës. Një tipar tjetër i modelit të mbështetur 

nga reklamat është se ai ndjek praktikat e pagesës për kohë transmetimi dhe 

vendzënie në sipërfaqen e homepage, praktika që huazohen nga mediat tradicionale 

dhe përdoren gati me të njëjtën logjikë dhe me të njëjtat teknika vizuale edhe online. 

Duke qenë tepër i lodhur nga reklamat e mediave tradicionale, vizitori në këto raste ka 

prirjen që të bezdiset dhe madje edhe t‟i braktisë këto websajte.  
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Si përfundim mund të themi se suksesi ekonomik i mediave shqiptare online, është një 

sfidë e cila ende nuk ka gjetur përgjigjen e kërkuar. Mbështetja në të ardhurat e 

bizneseve të tjera të kompanisë, nuk ka sens në logjikën ekonomike dhe nuk mund të 

jetë jetëgjatë. Edhe skema e operimit brenda biznesit të mediave tradicionale apo 

bizneseve të tjera nuk ofron mundësi për krijimin e një modeli ekonomik të pavarur. 

Tek këto zhvillime duket gjetur edhe arsyeja pse prospekti i modelit ekonomik të 

mediave online në rastin shqiptar, po përparon me hapa të ngadalshëm. Këtu gjendet 

gjithashtu edhe arsyeja pse audienca në rritje, nuk po përkthehet në parà më shumë në 

portofolin e mediave online. Sfidat më të forta për të ardhmen në këtë kuadër janë 

shfrytëzimi më i plotë dhe më frytdhënës i kapaciteteve që ka interneti për 

diferencimin e produktit mediatik si dhe gjetja e modeleve dhe zgjidhjeve ekonomike 

që funksionojnë dhe përshtaten më mirë me logjikën  e funksionimit të mediave të 

reja. Një sfidë e rëndësishme mbetet gjithashtu edhe funksionimi i mediave online si 

njësi ekonomike dhe biznesi të mëvetësishme dhe të pavarura nga vendimmarrja apo 

të ardhurat e biznesit të mediave tradicionale apo të bizneseve të tjera të kompanisë 

mëmë. 
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Kapitulli i Tetë 

 

 

SPECIFIKA TË DIZAJNIT TË WEBSAJTEVE SHQIPTARE TË LAJMEVE 

 

Dizajnimi i medias është një proces vizual që ka të bëjë me mënyrën se si e 

prezantojmë një informacion të dhënë. Ai është pjesë e komunikimit vizual, i cili nga 

ana e vet përbën  një nga mënyrat më të rëndësishme të komunikimit njerëzor, por 

edhe nga mënyrat më të hershme të tij. Për Charlotte Jirousek dizajni është procesi i 

përzgjedhjes dhe organizimit të elementëve apo komponentëve në mënyrë që të 

përmbushet një qëllim i caktuar. Ky qëllim mund të jetë funksional ose estetik, ose 

shpesh, edhe funksional edhe estetik.
90

  

Si pjesë e arteve pamore, dizajni udhëhiqet nga disa parime bazë të cilat e drejtojnë 

një dizajner në punën e tij të përditshme. Shumë prej këtyre parimeve janë huazuar 

nga dizajni i medias së printuar dhe janë përshtatur edhe për terrenin e webit. “Një 

publikim i suksesshëm, qoftë ky online apo i printuar, zakonisht përdor të njëjtën 

kornizë vizuale dhe konceptuale për të unifikuar publikimin” (Arntson, 1998:208). 

Megjithatë webi është një medium i ndryshëm nga media e printuar dhe për këtë arsye 

edhe dizajnimi i webit ka specifikat e veta. “Mediumi i bazuar në web është i 

ndryshëm nga shtypi, sepse ai është jo-linear dhe interaktiv.” (Arntson, 1998:208). 

Pasi bëhet mbledhja e informacionit dhe përgatitja e tij për botim, botuesi i një 

websajti duhet të mendojë edhe për zgjedhjet dhe zgjidhjet që lidhen me mënyrën 

vizuale të vendosjes së këtij informacioni në një faqe webi. Nëse një lajm do të 

përplasej si një bllok teksti amorf në një kënd të faqes, ai do të kishte shumë pak 

shanse për të tërhequr vëmendjen e lexuesit. Prandaj botuesit i duhet të mendojë edhe 

për anën vizuale apo grafike të paraqitjes së çdo faqeje në web. Kjo sjell nevojën e të 

menduarit grafik nga ana e tij si dhe nga i gjithë stafi i dizajnerave, gazetarëve, 

redaktorëve, webmasterave, etj. Sipas ekspertit të mirënjohur amerikan të dizajnimit 

të shtypit të shkruar, Mario Garsia, të mendosh grafikisht do të thotë që nëpërmjet 

zgjidhjeve vizuale, fotografive, elementëve tipografikë apo ilustrimeve grafike 

tërheqëse dhe provokuese, ta ftosh lexuesin të kalojë nga njëra faqe në tjetrën, nga 

njëri shkrim në tjetrin. Do të thotë më tej të krijosh sensin e identitetit grafik dhe të 

vazhdimësisë së çdo faqeje dhe të të gjithë publikimit në tërësi.
91
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Në Shqipëri teoria e dizajnit është elaboruar shumë pak, edhe për shkak të mungesës 

së një shkolle, apo institucioni arsimor të veçantë për këtë fushë. Në përgjithësi 

dizajnerat dhe faqosësit e kanë mësuar profesionin në mënyrë autodidakte. Nëse sheh, 

përshembull, dizajnin e gazetave në përgjithësi, do të dallosh lehtë se ky dizajn është 

përgjithësisht një punë amatoreske, që nuk merr shumë në konsideratë teorinë dhe 

parimet grafike mbi të cilat bazohet procesi i dizajnimit. Gjithsesi, ka një lloj rritjeje 

të përvitshme të cilësisë së paraqitjes vizuale të medias së printuar shqiptare. Por kur 

kalon në web, situata është edhe më problematike, sidomos kur bëhet fjala për 

zgjidhjet estetike të aplikuara.  

Në një vështrim të përgjithshëm, websajtet shqiptare të lajmeve janë më të ngarkuara 

me grafika, imazhe, ngjyra dhe efekte vizuale se sa websajtet perëndimore të lajmeve 

në përgjithësi. Banerat e këtyre websajteve janë të rënduar me elemente grafike dhe të 

shumtë në numër.  

 

Në këndvështrimin e dizajnerave perëndimorë, dizajni dhe faqosja e shumicës së 

websajteve shqiptare mund të konsiderohej si “anarki vizuale” e cila është “shumë 

aktive” dhe “në mënyrë të dukshme shumë kaotike”, po të përdorim këtu  disa terma 

të De Vries në vlerësimin e tij për websajtet aziatike. Këto gjetje mbështesin 

argumentin e De Vries se dizajni i mediave ka diferencat e veta kulturore nga njëri 

vend në tjetrin. De Vries thekson se “diferencat kulturore dhe ato të të lexuarit” luajnë 

një rol të rëndësishëm në “perceptimin e kaosit dhe të rregullit” nga pikëpamja 

vizuale (De Vries, 2008:5-25). 

Më poshtë ne do të shohim se si ka evoluar dizajni i websajteve kryesore të lajmeve 

në Shqipëri dhe si paraqiten ato sot në këndvështrimin e zbatimit të  parimeve grafike 

gjatë procesit të dizajnimit të tyre. 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 206 

8.1.Mbi arkitekturën dhe strukturën e dizajnit  

Dizajnuesit e mediave të reja shpesh konsiderohen si “arkitektë të informacionit” 

(Arnston, 1998:4) dhe për këtë arsye në praktikën e ndërtimit të websajteve shpesh 

përdoret termi “arkitekturë e websajtit”. Kjo “arkitekturë” nënkupton strukturën e 

përgjithshme të një websajti. Në praktikën e dizajnimit të websajteve të lajmeve janë 

aplikuar lloje të ndryshme strukturash. Përzgjedhja e strukturës ka një rëndësi të 

madhe pasi lidhet ngushtë me lehtësimin e navigimit dhe të gjetjes së informacionit, 

me orientimin e lexuesit në websajt, 

avancimin në thellësi, kapërcimin nga një 

link në tjetrin apo kthimin prapa, pa patur 

probleme dhe pa krijuar konfuzion. Në një 

farë mase, dizajni ka një rol edhe për vetë 

suksesin e një websajti. 

Shumica e websajteve shqiptare të 

lajmeve aplikojnë strukturën hierarkike të 

dizajnit (shih figurën). Kjo strukturë 

përshtatet mirë me logjikën e hipertekstit 

dhe natyrën jolineare të përcjelljes së 

informacionit.  Ajo gjithashtu është e 

thjeshtë dhe e lehtë për t‟u naviguar nga 

vizitorët e webit. Në një vështrim të 

përgjithshëm, një strukturë hierarkike ka 

tre nivele kryesore. Niveli i parë është 

homepage, që shërben edhe si “pedanë” 

për t‟u hedhur në nivelet e tjera. Në 

homepage ndodhen të gjitha linqet primare në formën e rubrikave, butonëve apo 

titujve kryesorë. Niveli i dytë janë faqet e seksioneve apo të departamenteve të 

informacionit. Kështu, nëse në nivelin e parë (në homepage) klikoni tek butoni apo 

menuja Sport, ky klikim do t‟u çojë tek faqja e departamentit të sportit që përbën 

nivelin e dytë të navigimit. Këtu vendosen të gjithë titujt e shkrimeve apo materialeve 

që i përkasin fushës së sportit. Duke klikuar tek titujt e shkrimeve, kalohet në nivelin 

e tretë, që është niveli i shkrimeve, ku ato shfaqen të plota, bashkë me të gjitha 

materialet plotësuese në foto, video apo audio, me linqet përkatëse dhe hapësirën e 

komenteve, etj.  

Në një organizim hierarkik, lexuesit e gjejnë lehtësisht se në ç‟pozicion të strukturës 

ndodhen. Zgjedhjet që ofrohen ndjekin parimin: Sa më poshtë në hierarki, aq më 

specifik bëhet informacioni  dhe sa më lart aq më i përgjithshëm bëhet ai.  

Në gazetarinë shqiptare online kjo strukturë është përdorur si për websajtet 

individuale të lajmeve ashtu edhe për portalet e lajmeve apo për websajtet e mediave 

tradicionale.  
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Përsa i takon mënyrës së dizajnit të aplikuar, vihet re se një pjesë e websajteve 

shqiptare të lajmeve, janë krijuar që nga fillimi si websajte origjinale duke përdorur 

skriptet dhe gjuhët e programimit të webit, (si, psh., balkanweb.com, top-channel.tv, 

etj.) kurse pjesa tjetër përdor template apo modele të gatshme të ofruara nga CMS 

(Content Management Systems) të ndryshme, si Wordpress apo Joomla (si, psh., 

gazetatema.net, panorama.com.al, albeu.com, etj.). Nga intervistat-pyetësor me 

drejtues apo përfaqësues të mediave shqiptare online, vijnë edhe disa të dhëna 

konkrete. Kështu, nga 39 webajte lajmesh, rezulton se 15 prej tyre kanë aplikuar 

dizajn të mirëfilltë origjinal, 19 janë krijuar me CMS (WordPress, Joomla, etj), ndërsa 

5 kanë dizajn miks, pra mund të jenë nisur nga një template i CMS-ve, por më tej e 

kanë zhvilluar gjerësisht këtë template me ndërhyrje në skriptin e saj.  

Lloji i dizajnit të aplikuar ka rëndësi të madhe për shkallën e interaktivitetit të 

aplikuar nga mediat online, për komunikimin efektiv me databazat në web si dhe për 

lehtësinë e lundrimit dhe të gjetjes së informacionit. Edhe pse janë më të lira në 

koston e krijimit dhe praktike për t‟u menaxhuar, modelet e dizajnit të krijuara me 

CMS kanë kufizime në krijimin dhe shtimin e aplikacioneve të reja apo të opsioneve 

dinamike, dhe mbizotërimi i tyre mund të shihet si një problem që meriton një 

vëmendje dhe studim të posaçëm.   

Një nga vendimet më të rëndësishme të dizajnit editorial ka të bëjë me kategorizimin 

e informacionit dhe ndarjen e tij në rubrika apo seksione. Mund të aplikohen tre lloje 

të klasifikimit të informacionit të prodhuar posaçërisht për një websajt lajmesh:  

 1. Klasifikimi sipas tematikës, i cili nënkupton ndarjen në rubrika të 

informacionit të përgatitur.  

 2. Klasifikimi sipas rëndësisë së lajmit i cili nënkupton se duhet të përcaktohet 

qartë se cili është lajmi kryesor, cilat janë lajmet e dyta kryesore e kështu me radhë.  

 3. Klasifikimi sipas rendit kronologjik. Ky lloj klasifikimi ka të bëjë me 

renditjen e lajmeve sipas kohës në të cilën ato kanë ndodhur. Nëse ju do të krijohet 

një websajt i lajmit të fundit, atëhere padyshim ky lloj klasifikimi ka prioritet në 

raport me dy të parët.  

Duke njohur rëndësinë që ka për një websajt lajmesh, pasqyrimi sa më i shpejtë i 

lajmeve më të fundit, është e natyrshme që klasifikimi sipas rendit kronologjik të ketë 

prioritet në raport me dy llojet e tjera të klasifikimeve, por gjithashtu të kombinohet 

në mënyrë harmonike me klasifikimin sipas rëndësisë. 

Përsa i takon klasifikimit sipas tematikës, ai ndihmon në ndërtimin e një strukture 

solide dhe të qartë të informacionit të publikuar. Zakonisht ky lloj klasifikimi 

aplikohet përmes ktijimit të rubrikave apo seksioneve të websajtit. Nga monitorimi i 

kryer në kuadër të këtij punimi, konstatohet se emërtimi i rubrikave në mediat online 

është shumë i ndikuar nga mediat tradicionale. Kjo vihet re edhe po të shohim më 
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poshtë listën e rubrikave që kishte secili prej gjashtë websajteve kryesore të lajmit 

shqiptar online në muajin shtator 2014: 

Shekulli.com.al 

Kreu, Lajmi i fundit, Politikë, Kronikë, Ekonomi, Kosova, Ekstra, Bota, Teknologji, 

Soft, Sport, Opinion, Letra, Video (menuja e parë) 

Radar, Thellë, Jetë, Trup&Shpirt, Kulturë (menuja e dytë)   

Shqiptarja.com 

Aktualitet, Politikë, Ekonomi, Kosova, Bota, Sport, Metronews, Kulturë, Shëndeti, 

Blog, Foto, Video, Moti  

Balkanweb.com 

Fillimi, Shqipëria, Kosova, Rajoni, Bota, Sport, Kulturë, Metropol, Analiza, 

Intervista, Teknologji (menuja e parë) 

BalkanwebTV, Foto, Forum, Horoskopi, Moti, Gatimi, Kontakt (menuja e dytë)   

Top-channel.tv 

Kryesoret, Politikë, Aktualitet, Kronikë, Sociale, Ekonomi, Kosova, Rajoni, Bota, 

Sport, Showbiz, Lifestyle 

Albeu.com 

Home, Lajme, Sport, Showbiz, Teknologji, Argëtim, Foto, Moti (menuja e parë) 

Shqipëri, Kosovë, Maqedoni (menuja e dytë)   

Panorama.com.al 

Home, Lajmi i fundit, Opinion, Politikë, Aktualitet, Argument, Kronikë, Ekonomi, 

Sociale, Sport, Kulturë, Speciale, Suplemente 

Një pjesë e rubrikave, ndahen më pas në nënrubrika, të cilat detajojnë dhe 

specifikojnë më tej informacionin që përcjellin. Më 

së shumti në faqen kryesore nënrubrikat shfaqen 

përmes teknikës së menuve të varura (shih në 

figurë – menu e varur e përdorur nga albeu.com).  

Nga një vështrim më i detajuar i listës nuk është e 

vështirë të kuptohet se ndarja e mësipërme në 

rubrika reflekton natyrën gjeneraliste të mediave 

shqiptare online. Eshtë disi paradoksal krijimi i 

websajteve me natyrë gjeneraliste, në një kohë kur 

edhe mediat e printuara kërkohet që të profilizohen 

- duke e parë këtë profilizim si një nga varkat e 
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shpëtimit.  Kjo sidomos po të kihet parasysh se websajtet e listuara më sipër, nuk po 

publikojnë më materialin e medias tradicionale mëmë, por po përpiqen që për faqen 

online të kenë sa më shumë që të jetë e mundur lëndë origjinale webi. 

Nëse do të shohim me kujdes listën e mësipërme, vetëm njëri nga websajtet bën një 

lloj dallimi, përsa i takon përcaktimit të rubrikave dhe është më pak gjeneralist se të 

tjerët: ky është pikërisht albeu.com, i cili në fakt është një websajt origjinal që nuk 

lidhet me ndonjë media tradicionale. Informacioni  i albeu.com përmblidhet në 5 

kategori kryesore: Lajme, Sport, Showbiz, Teknologji dhe Argëtim. Kjo ka bërë që ky 

websajt të profilizohet në një lloj informacioni disi më soft, por i cili është tërheqës 

për audiencën. Ka të ngjarë që suksesi i këtij websajti individual, në një masë të 

madhe të lidhet edhe me këtë strukturim efektiv të rubrikave që i shmanget deri diku 

kursit të informacionit gjeneralist. 

Pas klasifikimit të lëndës dhe ndarjes së saj në rubrika, një moment tepër i 

rëndësishëm dhe jetik për një websajt është dizajni i faqes kryesore (homepage). Një 

nga tiparet që e dallon një websajt të mirë-dizajnuar është krijimi i një faqeje hyrëse 

joshëse e cila i tërheq menjëherë shikuesit (Arntson, 1998:209). Në përgjithësi struktura 

e dizajnit të faqes kryesore në websajtet shqiptare të lajmeve është e ngjashme nga 

njëra media online në tjetrën. Më poshtë po paraqesim një print-screen të pjesës së 

sipërme të faqes kryesore (homepage) të gazetatema.net, të ndarë në seksionet 

kryesore të saj, e cila paraqet në mënyrë të përafërt strukturën e shumicës së faqeve 

hyrëse të websajteve shqiptare në kohën kur ky punim ishte duke u shkruar (verë-

vjeshtë 2014). Për të krijuar një konfigurim më konkret, kemi bërë ndarjen e faqes në 

seksione. Emërtimet e seksioneve kryesore janë përkatësisht: 
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L – Seksioni i logos dhe i sloganit 

M – Menutë e websajtit me emërtimin e rubrikave kryesore 

K-  Seksioni i lajmeve më të rëndësishme të ditës  dhe/ose i lajmeve më të fundit 

A-  Seksioni i lajmeve më të fundit dhe/ose  i lajmeve më të rëndësishme të ditës   

O- Opinione, analiza, editoriale 

R1, R2, R3, R4, R,5, R6, R7 – Reklama 

Shumica e websajteve shqiptare kanë një strukturë tre-kolonëshe të faqes kryesore 

(homepage), por ka disa websajte që në të dy anët e kësaj faqeje shtojnë edhe dy 

kolona për reklama, si në rastin e gazetatema.net (shih më sipër seksionet R2 dhe R3), 

apo balkanweb.com, panorama.com.al, noa.al, etj. Lartësia e përgjithshme e faqes e 

kalon nga një herë në disa herë lartësinë e pjesës së sipërme të dukshme të homepage 

në momentin kur ajo hapet. Gjithsesi praktikën e njohur si “dukuria e ajsbergut” dhe 

që ka të bëjë me sasinë e informacionit të publikuar në pjesën e sipërme të homepage 

në raport me sasinë që publikohet në pjesën e poshtme, ne do ta diskutojmë më në 

detaje më poshtë, ashtu siç do të diskutojmë edhe hapësirën që zënë reklamat në këtë 

pjesë të websajtit.  
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Tani le të shohim nga afër strukturën e websajteve shqiptare, pozicionimin e 

elementeve brenda kësaj strukture, duke patur parasysh edhe arkitekturën e paraqitur 

në print-screen-in e mësipërm. 

8.2.Hierarkia vizuale dhe pozicionimi i lajmeve kryesore apo më të fundit 

Në pothuajse të gjitha websajtet e mediave online në Shqipëri, lajmet më të 

rëndësishme dhe/ose lajmet më të fundit pozicionohen poshtë logos, në pjesën lart-

majtas të faqes kryesore. Kjo vendosje përshtatet me logjikën e hierarkisë vizuale të 

dizajnimit. 

Shumë studjues bien dakort që dizajni për mediat duhet të respektojë principet dhe 

mënyrën se si funksionon logjika vizuale. Dizajneri duhet të abstragojë mbi mënyrën 

se si vizitorët e një websajti i shohin gjërat, mbi rendin apo hierarkinë vizuale, të cilat 

mund të jenë të lindura ose të kultivuara. Kur përballet me morinë e stimujve vizualë, 

syri i njeriut, i drejtuar nga truri ka prirjen që të fokusohet më parë në disa gjëra, 

përpara se të kalojë tek të tjerat. Cilat janë disa nga prirjet që e drejtojnë fokusin 

vizual? Amy Arntson, në botimin e vet “Graphic design basics” (Bazat e dizajnit 

grafik) dallon këto prirje të asaj që ajo e quan dinamika vizuale: 

Nga e majta në të djathtë - Në kulturën perëndimore njerëzit janë mësuar të lexojnë 

nga e majta në të djathtë. Por ka edhe raste, në kultura të tjera, kur të lexuarit ndjek 

rendin e kundërt. Prirja për t‟i parë gjërat duke ndjekur rendin nga e majta në të 

djathtë nuk mund të thuhet se është një prirje e lindur, pasi ajo më shumë është një 

prirje e kultivuar nga tradita kulturore dhe mënyra se si jemi edukuar.   

Nga e madhja tek e vogla - Njerëzit shohin në fillim gjërat që kanë përmasa më të 

mëdha dhe pastaj shohin ato që janë më të vogla. Në procesin e dizajnimit, përmasa 

luan një rol të rëndësishëm. Ajo e drejton lexuesin në atë pjesë të faqes së webit që 

duhet të të bjerë në sy e para.  

Nga lart – poshtë - Në mënyrë të natyrshme kur shohim diçka ne ndjekim drejtimin 

nga lart - poshtë, pra shohim në fillim pjesën e sipërme të objektit dhe pastaj zbresim 

në pjesën e poshtme të tij. Të lexuarit pa dyshim që ndjek një rend të tillë. Por këtë 

rend e ndjekin edhe shumë gjëra të tjera në jetën tonë të përditshme. Ne i konceptojmë 

si dy gjëra të ndryshme pjesën e sipërme dhe pjesën e poshtme. Shpeshherë pjesa e 

sipërme lidhet me fillimin e diçkaje, ndërsa pjesa e poshtme shpesh shënon mbarimin 

e saj.  

Nga më e theksuara tek më e zbehta - Në mënyrë të natyrshme ne na shkon syri në 

fillim tek ngjyrat më të forta ose më të theksuara dhe pastaj ne shohim ngjyrat më të 

zbehta. Edhe për syrin është më e lehtë të shohë një element të theksuar se sa një 

element të zbehtë. Duke patur parasysh këtë, një dizajner mund të luajë me 

intensitetin apo forcën e ngjyrave për të tërhequr vëmendjen e lexuesit.  



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 212 

Duke ndjekur këto prirje të logjikës vizuale, është e natyrshme të themi se, që një 

informacion të bjerë në sy i pari, ai duhet të vendoset majtas – lart në homepage dhe 

të ketë përmasa më të mëdha si dhe të jetë më i theksuar se informacionet e tjera. Këto 

janë edhe karakteristikat dhe parakushtet që duhet të plotësojë edhe pozicionimi i 

lajmit apo lajmeve kryesore të ditës apo i lajmeve më të fundit. 

Ikona e gazetarisë Joseph Pulitzer ishte nga të parët në biznesin e lajmit që kuptoi dhe 

eksploroi në mënyrë të plotë hierarkinë vizuale. “Ai e kuptoi, madje edhe më përpara 

se studimet e sofistikuara të zbulonin konkluzionet e tij, se syri i lexuesit e skanon 

gazetën duke nisur nga e majta lart në të djathë poshtë e më pas shkon në të majtë 

poshtë, duke përfunduar djathtas lart.  Titujt e Pulitzer ishin të mëdhenj; faqosja e tij i 

çonte menjëherë sytë e lexuesve në pjesën lart majtas të faqes kryesore të gazetës” (De 

Wolk, 2001:113). 

Kjo lloj hierarkie vizuale e aplikuar në median e printuar ka të njëjtën vlerë edhe për 

faqet e webit. Siç thekson edhe Pavlik “lajmi më i rëndësishëm duhet të jetë i 

dukshëm menjëherë për lexuesin; funksioni i përcaktimit të axhendës mbetet akoma 

qëndror dhe i rëndësishëm edhe në epokën e mediave të reja dhe, për shkak të natyrës 

së navigimit të internetit dhe të madhësisë së ekranit, nuk është e mundur praktikisht 

që të shfaqen një numër i madh lajmesh apo titujsh gjatë hapjes së ekranit” (Pavlik, 

2001:44-45).  

Veçimi apo diferencimi vizual i lajmit apo i lajmeve më të rëndësishme apo më të 

fundit dhe vendosja në pozicionin më të mirë sipas logjikës së hierarkisë vizuale 

përgjithësisht respektohet edhe nga websajtet shqiptare. Por ka disa specifika në 

secilën prej këtyre mediave. Konstatimi i parë është se një pjesë e websajteve e 

veçojnë dhe e pozicionojnë qartas lajmin më të rëndësishëm, kurse disa të tjera bëjnë 

një vendosje sipas rendit kronologjik (kohës kur është publikuar lajmi), pa bërë dallim 

se cili prej këtyre lajmeve është më i rëndësishmi. Shekulli.com.al, top-channel.tv 

(shih në figurën më poshtë) dhe balkanweb kanë në krye të faqes lajmin më të 

rëndësishëm, i cili jo gjithmonë është lajmi më i fundit nga ana kronologjike. Kurse 

gazetatema.net në krye të faqes vendos 9 lajmet më të fundit, ndërkohë që 

panorama.com.al vendos plot 12 të tillë (shih në figurën më poshtë), të cilët hapen 

njëri pas tjetrit në të njëjtin vend, përmes teknikës së news-slider. Kjo praktikë dhe 

teknikë është e njohur edhe në websajtet perëndimore dhe ka një përhapje të gjerë 
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sidomos tek ato websajte që aplikojnë dizajnin e CMS-ve të ndryshme. 

 

Print-screen i top-channel.tv, datë 24.09.2014 

 

 

Print-screen i panorama.com.al, datë 23.09.2014 

Por praktika e vendosjes së shumë lajmeve në krye (si në rastin e panorama.com.al 

apo gazetatema.net) ka rrezikun që të paraqesë në të njëjtën hierarki edhe lajme të 

cilat nuk janë vërtet aq të rëndësishme sa për t‟u vendosur në krye të faqes. Kjo më 

pas mund të sjellë pasoja tek audienca. “Nëse hierarkia mungon –thotë De Wolk - 

audienca do të mendojë se gjithçka është e të njëjtës rëndësi dhe nuk do të dijë nga 
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t‟ia fillojë. Duke u përballur me këtë vështirësi, ka të ngjarë që lexuesit thjesht të 

largohen nga një faqe e tillë dhe të shkojnë në një faqe tjetër” (De Wolk, 2001:113).       

Një arsye më shumë që mund ta bënte lexuesin të lodhej apo të largohej është edhe 

koha e pritjes deri sa të hapen (apo t‟i hapë ai vetë duke klikuar) njëri pas tjetrit të 

nëntë apo të dymbëdhjetë titujt e lajmeve. Është i njohur presioni i kohës dhe një lloj 

padurimi që e shoqëron të lexuarit e lajmit në web, dhe kjo nuk mund të mos merret 

në konsideratë në momentin kur vendosim se si do ta kompozojmë apo zgjidhim 

pasqyrimin e lajmit apo të lajmeve më të rëndësishme të ditës në homepage. Një nga 

zgjidhjet për rastet e mësipërme mund të ishte edhe vendosja e më pak titujve në 

news-slider, siç aplikohet nga lajmifundit.al, i cili ka vetëm 4 lajmet më të 

rëndësishme (të cilat mund të jenë edhe më të fundit) në krye të faqes. 

Përveç identifikimit vizual të informacionit  më të rëndësishëm, i një rëndësie të 

veçantë  për websajtet e lajmeve është edhe pasqyrimi i lajmeve më të fundit në kohën 

më të shpejtë të mundshme, duke vijuar me ndjekje dhe përditësim të vazhdueshëm 

gjatë gjithë kohës në të cilën ngjarja zhvillohet,. Seksioni i lajmeve më të fundit është 

një hapësirë jetike për një websajt lajmesh. “Ajo që lexuesit kërkojnë – thotë John 

Pavlik - është një përmbajtje lajmesh e freskët, e përditësuar rregullisht. Faqja hyrëse 

duhet të tërheqë vëmendjen për të rejat më të fundit, pavarësisht se si bëhet kjo: 

përmes një teksti lëvizës, përmes një grafike të realizuar mirë apo përmes teknikave të 

tjera” (Pavlik, 2001:44-45).  

Është i njohur fakti se menjëhershmëria e botimit dhe e ndjekjes së lajmit më të 

fundit, përbën një nga tiparet dalluese dhe epërsitë e gazetarisë së zhvilluar në web. 

Në fillimet e tyre websajtet shqiptare ashtu si edhe shumë websajte të mediave 

tradicionale në botë, duke publikuar vetëm lëndën e botuar në gazeta, radio apo TV, 

nuk kishin hapësirë të posaçme në strukturën e tyre për pasqyrimin në kohë reale të 

ngjarjeve të ditës. Por shumë shpejt, u kuptua se një praktikë e tillë nuk shfrytëzonte 

një tipar të çmuar të teknologjisë së webit siç është shpejtësia dhe menjëhershmëria e 

publikimit të informacionit. Për këtë arsye dalëngadalë,  në të gjitha websajtet e lajmit 

online nisi të shfaqet edhe një seksion i posaçëm për lajmin më të fundit.  

Zgjidhjet e aplikuara nga pikëpamja e dizajnit për lajmin më të fundit janë të 

ndryshme. Siç përmendëm më sipër, gazetatema.net, panorama.com.al por edhe albeu, 

etj., i vendosin lajmet më të fundit në pjesën lart-majtas të homepage, duke përdorur 

aplikacionin e news-slider. Ndërsa shekulli.com.al, top-channel.tv, etj., i vendosin 

menjëherë pas lajmit më të rëndësishëm të ditës ose në krah të tij.  

Lidhur me mënyrën e tërheqjes së vëmendjes për lajmet më të fundit, në websajtet 

shqiptare të lajmeve aplikohen praktika dhe zgjidhje të ndryshme. Balkanweb.com 

(shih figurën më poshtë), shekulli.com.al (shih figurën më poshtë),  top-channel.tv, 

etj., aplikojnë përdorimin e tekstit të animuar lëvizës ku lexohen njëri pas tjetrit titujt 

e lajmeve më të fundit. Madje balkanweb.com përdor dy shina njëra poshtë tjetrës ku 

paraqiten titujt e lajmeve, një praktikë kjo që mund të konsiderohet e panatyrshme dhe 
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e panevojshme.  Shekulli.com.al ka edhe një seksion që e emërton “Minuta e fundit”, i 

cili gjithsesi duhet të pozicionohej më lart në homepage. Gazetatema.net ka seksionin 

Aktualitet në krah të news-slider -it që gjithashtu sjell lajmet më të fundit. 

 

Lajmet më të fundit me tekst lëvizës në balkanweb.com 

 

Lajmet më të fundit me tekst lëvizës në shekulli.com.al 

Balkanweb.com përdor edhe një baner tjetër, i cili shfaqet 

në faqen e shkrimeve dhe ndodhet relativisht poshtë, diku 

poshtë mesit të faqes. Ky baner paraqet lajmin më të 

fundit, videon më të fundit si dhe foton më të fundit nga 

pikëpamja kronologjike. Një zgjidhje e tillë është 

interesante dhe do t‟i ofronte lexuesit publikimet më të 

fundit në tekst, fotografi dhe video, po vendosja e banerit 

në thellësi të faqes e zbeh rolin dhe funksionin e tij.  

I njëjti problem është edhe me banerin tjetër “Lajme 

minute pas minute” i cili ndodhet në fund fare të faqes, duke rrezikuar të mos bjerë në 

sy dhe të mos përdoret fare. Gjithsesi ajo që është për t‟u veçuar si diçka pozitive, 

është prania e shumë opsioneve 

në këtë websajt për arritjen e 

lajmit më të fundit. 

Në dizajnin e vet të ri që nisi që prej verës 2014, top-channel.tv sjell një fokusim edhe 

më të madh tek lajmi në përgjithësi dhe tek lajmet më të fundit në veçanti. Përmbajtja 

e prodhuar nga kanali televiziv Top-Channel veçohet në një korpus më vete brenda 

websajtit duke diferencuar në këtë mënyrë përmbajtjen e krijuar nga redaksia e webit, 

e cila është kryesisht e përqendruar në ndjekjen dhe prodhimin e lajmeve të ditës. 

Është interesante të shihet edhe në një plan krahasues historik vlerësimi për praninë 

dhe pozicionimin e lajmin më të fundit. Për këtë le të krahasojmë faqen kryesore të 

panorama.com.al të vitit 2010, me atë të vitit 2014. Më poshtë janë sipas radhës print-

screen-et e të dy viteve:  
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Print-screen i panorama.com.al, datë 12.01.2010 

 

 

Print-screen i panorama.com.al, datë 16.02.2014 

Siç shihet, lajmi më i fundit nuk figuron fare në krye të homepage në vitin 2010, për 

arsye se deri në këtë kohë, websajti botonte më së shumti materialet e botuara në 

gazetë. Në vendin më të rëndësishëm (lart-majtas), është një fotokopje e faqes së parë 

të numrit të ditës të gazetës dhe në krah të tij janë disa tituj analizash dhe opinionesh.  

Katër vjet më pas, situata ndryshon rrënjësisht dhe në vendin më të rëndësishëm (lart-

majtas) të homepage tashmë vendosen lajmet më të fundit, duke patur në krah edhe 
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një hapësirë tjetër të titujve të lajmit më të fundit (të emërtuar “Flash”) që shfaqen me 

tekst lëvizës. Ndërkohë opinionet dhe editorialet zbresin më poshtë, kurse fotoja e 

gazetës në print apo e revistave tashmë zbret diku nga fundi i faqes. Në një gjurmë të 

ngjashme evoluimi kanë kaluar edhe shumica e websajteve të tjera të mediave 

tradicionale.  

Në lidhje me pozicionimin e lajmeve më të rëndësishme dhe lajmeve më të fundit në 

homepage, ka edhe një debat se kush duhet vendosur në pjesën më të dukshme: lajmi 

më i rëndësishëm apo lajmi më i fundit nga ana kohore. Pasi jo rrallë lajmi më i fundit 

nuk është më i rëndësishmi i ditës. Për të zgjidhur këtë dilemë, zgjidhja do të ishte që 

në krye të faqes, duke ndjekur modelin e websajteve më të mira, të krijoheshin dy 

hapësira: njëra ku të vendoset lajmi më i rëndësishëm dhe tjetra ku të vendosen në 

radhë lajmet më të fundit (të paktën titujt e tyre). Një kombinim i tillë do të ishte 

shumë efektiv dhe do të aplikonte hierarkinë e duhur vizuale për të dyja kategoritë e 

informacionit. 

Koncepti i hierarkisë vizuale që trajtuam më sipër, nga autorë të ndryshëm shihet në 

lidhje të ngushtë me konceptin e qendrës së efektiv vizual  në dizajnin e një produkti 

mediatik si dhe me konceptin e krijimit të itinerarit të të lexuarit. Nga pikëpamja 

grafike itinerari i të lexuarit nënkupton një dizajnim të mirërenditur që e çon lexuesin 

nga elementi dominant tek elementët e tjerë të faqes.  

Siç thamë më sipër, zakonisht rendi i të lexuarit shkon nga lart poshtë, nga majtas 

djathtas, etj. Megjithatë ka ose duhet të ketë një element qëndror që vizualisht godet 

që në pamjen e parë. Eshtë provuar se sytë shkojnë në fillim pikërisht tek ky element 

dominant që Daryl Moen e quan: Qendra e Efektit Visual (Moen, 1995) (shkurt, 

QEV). Ky është spoti i parë por edhe spoti i nisjes së “lundrimit” në rastin e 

websajteve. Duke u nisur prej këtu, lexuesit zhvendosen tek elementët që vijnë më pas 

dhe ndjekin një linjë vizuale që kalon nga e madhja tek e vogla, nga ngjyra më e 

mbyllur tek më e hapura, nga fotografitë apo videot tek teksti, etj. Duke patur 

parasysh këtë, një botues apo dizajner i vëmendshëm e duhet të synojë që të drejtojë 

vëmendjen e lexuesit përgjatë faqes apo faqeve sipas një radhe përafërsisht të 

dëshiruar vizualisht. 

Qendra e efektit visual (QEV) nuk është një spot i ngrirë dhe i palëvizshëm. QEV 

përfaqëson një strukturë të lëvizshme e cila synon të tërheqë lexuesin, pavarësisht nga 

vendi ku do të vendoset (edhe pse vendi duhet të plotësojë kushtet e hierarkisë vizuale 

që të ketë sukses maksimal). Dizajneri zakonisht zgjedh për një QEV vendin dhe 

teknikat që garantojnë maksimumin e tërheqjes së vëmendjes, si dhe vazhdimësi të të 

lexuarit. Opsionet variojnë sipas përmbajtjes së një faqeje, por në çdo rast një QEV 

nuk duhet të izolohet nga materiali tjetër i faqes. Nga ana tjetër ajo duhet të jetë një 

strukture grafike unike dhe e dallueshme. Nëse brenda së njëjtës faqeje do të vendoset 

një element tjetër që rrezikon ta konkurojë atë vizualisht, atëhere i hapet rrugë 

konfuzionit. Me fjalë të tjera, në një faqe duhet të jetë vetëm një QEV, dhe asnjë 

element tjetër nuk duhet të zbehë efektin total të saj (Moen, 1995). 
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Vendimi për përzgjedhjen apo krijimin e një QEV i takon botuesit në bashkëpunim 

me dizajnerin. Elementët që përdoren më dendur për krijimin e një qendre të efektit 

visual janë: 

Fotografitë – Mënyra më e përdorur dhe më e shpejtë për të përftuar joshje grafike të 

menjëhershme është ajo nëpërmjet fotografive. Përshembull, një foto e gjërë  

horizontale me një prerje befasuese në lartësi (vertikalisht), krijon në mënyrëe të 

veçantë një QEV efektive. 

Tipografia – Gërma të gjera, të mëdha, të theksuara (bold) dhe të vendosura në vendin 

e duhur mund të krijojnë gjithashtu një QEV efektive. Sidomos kur fotografitë 

mungojnë, nëpërmjet tipografisë mund të krijohet një “karrem” grafik interesant. Një 

QEV tipografike aplikohet më shpesh në faqet e para, ose në ato ku dominon një 

shkrim i vetëm dhe ka pak hapësirë për foto apo grafika. 

Grafikat mikste – Duke kombinuar fotografitë apo titujt me ilustrime speciale, me 

identifikues vizualë apo tekst, mund të krijohen dominanca grafike mjaft efektive. 

Zakonisht grafika të tilla mikste vendosen në korniza apo në sfond të veçantë dhe 

mund të jenë horizontale, vertikale, në formë drejtkëndëshi apo të çrregullt, etj. Së 

fundi, përdorim të gjerë në rolin e një QEV kanë marrë edhe videot, diagramat, skicat, 

grafiku, hartat, etj. Përdorimi i grafikave mikste në dizajn ka sjellë përhapjen e 

gazetarisë grafike si dhe të vizualizimit të të dhënave, të cilat në websajtet shqiptare 

duhet thënë se aplikohen rrallë (Zguri & Çokaj, 2013:10).  

Në dizajnimin e websajteve shqiptare, ka patur eksperienca të ndryshme lidhur me 

teknikat e krijimit dhe përmbajtjen e shfaqur në qendrën e efektit vizual. Në disa 

websajte si shekulli.com.al, top-channel.tv, balkanweb.com, etj. kjo qendër është 

statike, dhe përmban vetëm një element, zakonisht një shkrim, i cili është edhe 

shkrimi më i rëndësishëm i ditës, i shoqëruar me titullin, fotografinë apo videon 

përkatëse si dhe me pak tekst hyrës. Por në websajte të tjera, si tek gazetatema.net, 

panorama.com.al, etj, QEV-ja është dinamike dhe e ndryshueshme, pasi në të njëjtin 

spot shfaqen në mënyrë të animuar lajme të ndryshme të shoqëruara me materialet 

përkatëse. Ka patur raste ku si QEV ka shërbyer edhe një live-streaming e një eventi, 

si përshembull, livestreaming i punimeve të këshillit kombëtar të PD në 

gazetatema.net, në datat 27 dhe 28 shtator 2014. Pavarësisht nga debati lidhur me 

dobinë shoqërore të praktikës së transmetimit live të punimeve të kongresit të një 

partie politike, praktika e livestreaming e pasuron eksperiencën e dizajnit të 

websajteve shqiptare, dhe do të tërhiqte audiencë të madhe nëse aplikohej për 

transmetim live nga skenat e ngjarjeve të lajmeve më të fundit të ditës.  

Në praktikën e krijimit të një QEV-je, ka patur edhe probleme të ndryshme, si 

vendosja e titujve në sfondin e fotografive, të cilat kur kanë qënë të errëta kanë krijuar 

probleme deri edhe me leximin e titujve. Tek gazeta-shqip.com, titulli vendoset 

poshtë fotografisë dhe është me gërma të vogla, duke bërë që efekti vizual i tij të 

bjerë. Gjithashtu në këtë websajt, nuk ka një QEV por dy të tilla, pra ka dy shkrime 
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kryesore, që kanë tituj dhe fotografi në të njëtën madhësi dhe që në këtë rast 

zhvlerësojnë rolin e QEV-së dhe të hierarkisë vizuale. (shih në figurën më poshtë).  

Probleme të tjera ndeshen edhe në rastet e titujve të animuar, kur shpesh ndërrimi i 

tyre është i ngadalshëm ose shumë i shpejtë. Gjithashtu në disa raste nuk bëhet kujdes 

për cilësinë e fotografisë që zë vend qëndror në një QEV. Probleme krijohen edhe në 

vendosjen e reklamave me fuqi të madhe tërheqëse vizuale dhe që vendosen në vend 

qëndor, të cilat konkurojnë vizualisht një QEV të lajmit më të rëndësishëm ose 

krijojnë konfuzion vizual dhe dëmtojnë hierarkinë vizuale.  

Duke respektuar natyrën gjenuine të gazetarisë online, në QEV-në e një faqeje webi 

duhet vendosur lajmi më i rëndësishëm i ditës. Por jo gjithmonë dhe jo në çdo websajt 

QEV-ja përmban lajmin më të rëndësishëm. Kështu po qe se do të shohim homepage-

in e websajtit te televizionit ALSAT të para disa viteve, do të vëmë re se QEV-ja 

përbëhet nga një reklamë e emisioneve më të rëndësishme të këtij kanali televiziv, të 

cilat ishin më së shumti programe javore (shih figurën më poshtë).  

 

Print-screen i alsat.com, datë 12.01.2010 

Në këtë rast, në vend të lajmit më të fundit, në qendrën e efekti vizual të websajtit 

vendosen emisione javore, në vend të lajmeve më të rëndësishme apo më të fundit të 

ditës. E njëjta gjë bëhej në këtë kohë edhe në websajtin e gazetës Panorama, e cila, siç 

e kemi paraqitur edhe më lart, publikonte në hapësirën e QEV foton e faqes së parë të 

gazetës. Kjo zgjidhje dizajni shkon në kundërrjedhë me natyrën e gazetarisë në web, e 

cila duhet të ketë në qendër domosdoshmërisht lajmin e fundit.   

8.3.Për proporcionalitetin, balancën dhe parime të tjera grafike 

Çdo dizajn, bazohet në disa parime grafike themelore. “Parimet grafike janë ato 

koncepte që përdoren për të organizuar dhe shfaqur elementët strukturorë të dizajnit. 

Mënyra e aplikimit të këtyre parimeve ndikon në mënyrë të drejtpërdrejtë në 
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përcjelljen e përmbajtjes apo të mesazhit.”
92

 Studjuesit numërojnë një mori parimesh 

të tilla, por ne po ndalemi tek dy nga më të rëndëishmit prej tyre, dhe konkretisht tek 

proporcionaliteti dhe balanca, për të parë se si janë aplikuar ato në praktikën e dizajnit 

të websajteve shqiptare të lajmeve. 

Parimi i proporcionalitetit ka tërhequr prej shekujsh vëmendjen e matematikanëve, 

arkitektëve dhe artistëve. Qysh në shekullin e 15-të arkitekti i shquar Leon Batista 

Alberti, theksonte se ekziston nje lidhje mes matematikës dhe artit, dhe kjo lidhje 

duket pikërisht tek shfaqja dhe rishfaqja në univers e raporteve proporcionale. 

Leonardo da Vinçi, i cili ishte jo vetëm artist por edhe matematikan, shkroi së bashku 

me një mikun e tij një libër të titulluar “Proporcioni hyjnor”.  Për da Vinçin, 

proporcionet janë të një rëndësie bazë jo vetëm tek numrat apo përmasat, por edhe tek 

tingujt, pesha, pozicioni, etj. (Moen, 1995). Sipas David McClurg-Genevese, në 

procesin e dizajnimit për mediat, “proporcionaliteti nënkupton krahasimin e 

dimensioneve të objekteve apo të hapësirave të shpërndarjes. Ai përfaqëson 

marrëdhënien përmasore mes një elementi dhe një tjetri apo mes të gjithë objektit dhe 

një pjese të tij.”
93

 

Me ose pa vetëdije, dizajnuesit e medias e përdorin gjerësisht parimin e 

proporcionalitetit. Në rastin e dizajnit për web propocionaliteti shfaqet në raporte të 

tilla, si: raporti mes sipërfaqes së mbushur me lëndë dhe hapësirës së bardhë, raporti 

mes madhësisë së fotos kryesore dhe madhësisë së vetë faqes, raporti mes gjërësisë së 

kolonave të tekstit dhe gjerësisë së vetë faqes, raporti mes madhësisë së gërmave të 

titullit dhe hapësirës që zë vetë shkrimi – dhe në shumë e shumë raporte të tjera 

proporcionale. 

Kuptohet, nuk ka asnjë dizajner që të masë me vizore lartësinë apo gjerësinë e një 

elementi të faqes për të parë nëse ai është në rregull nga ana proporcionale. Gjithçka 

bëhet me sy dhe në shumë raste në mënyrë të pavetëdijshme. Pikërisht për këtë arsye, 

një dizajner duhet të ketë të zhvilluar sensin e proporcionalitetit. Ky sens më së 

shumti fitohet se sa është i lindur (Zguri & Çokaj, 2013:8). 

Parimi grafik i proporcionalitetit është i lidhur ngushtë me natyrën e ajsbergut që ka 

një websajt. Të gjithë e konstatojmë faktin se kur hapim një websajt, në hapësirën e 

sipërme të dukshme të faqes që hapet nuk gjendet i gjithë informacionin që ka një 

homepage. Madje shpesh shumica e informacionin ndodhet “nën ujë”, pra në pjesën e 

poshtme të faqes, të cilën për ta parë duhet të përdorësh shinat e lëvizjes lart-poshtë të 

figurës që ka çdo websajt. Duke u nisur nga kjo specifikë e faqeve online, studjuesit e 

dizajnit të webit rekomandojnë një shfrytëzim sa më efektiv të pjesës së sipërme “të 
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ajsbergut”, pra të faqes, pasi ajo është pjesa që bie në sy e para tek audienca dhe 

pikërisht këtu duhet pozicionuar edhe informacioni që dëshirojmë që të kapet qysh në 

fillim nga audienca. Përveç elementëve të domosdoshëm që vendosen në këtë 

hapësirë, siç janë logoja, baneri qëndror, menutë dhe rubrikat, butoni “Kërko”, etj., 

kjo pjesë duhet shfrytëzuar me efektivitet edhe për të përfshirë këtu sa më shumë 

informacion lajmi që të jetë e mundur. Këtë po e aplikojnë me sukses në dizajnin e 

tyre gazeta-shqip.com, top-channel.tv, shekulli.com.al, etj 

Por nëse i referohemi praktikës së gjerë të dizajnit të mediave shqiptare online 

konstatojmë se në shumë raste, nuk merret parasysh kjo specifikë e faqeve të webit. 

Kështu, përshembull, në disa websajte, pjesa e sipërme mbushet në gati gjysmën apo 

dy të tretat e saj me reklama, si p.sh., në rastin e balkanweb.com (shih në figurën më 

poshtë). 

 

Print-screen i balkanweb.com, datë 17.09.2014 

Siç e shihni, në pjesën e sipërme të faqes kryesore të balkanweb.com, në momentin 

kur ajo sapo hapet, ka vetëm 2 shkrime dhe 16 reklama. Në këtë rast kemi të bëjmë 

me një shkelje të raportit proporcional mes hapësirës që duhet të zënë reklamat dhe 

hapësirës që duhet të zënë lajmet apo shkrimet e ndryshme. Ndërkohë nuk merret 
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parasysh edhe natyra e ajsbergut dhe shumica e informacionit gazetaresk është e 

vendosur në pjesën e poshtme të faqes. 

Problemet me respektimin e proporcionalitetit në dizajnin e websajteve shqiptare të 

lajmeve janë të natyrave të ndryshme. Le t‟i hedhim një sy përshembull faqes 

kryesore të websajtit të gazetës Shqip (shih më poshtë), siç paraqitej ajo në janar të 

vitit 2010. 

 

Print-screen i gazeta-shqip.com, datë 12.01.2010 

Menjëherë bien në sy disa raporte proporcionale të panatyrshme dhe që e dëmtojnë 

dizajnin e faqes. Kështu, gjërësia e tekstit tek lajmet është sa gati dy të tretat e 

gjerësisë së faqes. Teksti ka një shtrirje gati sa teksti i romaneve, gjë që është e 

panatyrshme për gjërësinë e kolonave të tekstit të shkrimeve në media. Gjithashtu, ka 

një raport proporcional të panatyrshëm edhe mes hapësirës që zë seksioni i motit dhe 

madhësisë së vetë faqes. Nuk ka përse ky seksion të zërë një hapësirë kaq të madhe, 

dhe për më tepër të vendoset në vendin më të dukshëm të faqes, në pjesën e sipërme të 

saj. Edhe drejtkëndëshi i hapësirës së kërkimit zë një vend më të madh nga sa jemi 

mësuar ta shohim në shumicën e websajteve. 

Në fillimet e veta edhe balkanweb.com ka patur një problem raportesh proporcionale 

mes madhësisë së logos dhe madhësisë së vetë faqes. Logoja, e vendosur edhe mes dy 

kllapave këndore, kishte përmasa shumë më të mëdha se sa logot normale (krahaso 

më poshtë).  
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Por, si në rastin e gazetashqip.com edhe në rastin e balkanweb.com, pas ridizajnimit 

të faqes, këto probleme janë eleminuar. Ndërkohë në disa websajte nuk respektohen 

raportet proporcionale ndërmjet hapësirës ndarëse mes elementeve dhe gjerësisë së 

tyre, ndërmjet hapësirave të bardha të faqes dhe madhësisë së saj, ndërmjet distancës 

së një fotografie nga teksti apo titulli dhe përmasave të kësaj fotografie, etj. 

Në dizajnin grafik, përdorimi i duhur i proporcionalitetit do të thotë që në përdorimin 

e hapësirës së bardhë të ruhen proporcionet e duhura. Kështu, përshembull, midis 

fundit të një shkrimi dhe titullit të shkrimit tjetër në vazhdim si rregull lihet një 

hapësirë e bardhë prej 18 point. Por hapësira e bardhë mes titullit dhe vetë tekstit të 

shkrimit apo fotografisë nuk mund të jetë më e madhe se 12 point.  Nëse do të ishte 

më e madhe, atëhere do të shkëputej lidhja vizuale mes titullit të shkrimit dhe 

brendisë së tij, dhe lexuesi nuk është i sigurt nëse titulli i vendosur kaq larg nga teksti, 

ka lidhje me të apo është diçka krejt tjetër. Tek panorama.com.al, përshembull, në 

fund të shkrimit kryesor, krijohet një hapësirë boshe e bardhë pa kuptim, e cila është 

shumë më e madhe  nga hapësirat ndarëse normale mes shkrimeve apo elementëve të 

tjera të një faqeje webi. (shih figurën më poshtë). 

  

Koncepti i proporcionalitetit është veçanërisht i rëndësishëm për ata që merren me 

fotografinë e medias. Pikësëpari, ekziston një raport i caktuar mes madhësisë së një 

fotografie dhe vetë madhësisë së faqes së një websajti. Në mënyrë që të dominojë një 

  

Sipër - logo e vitit 2009, poshtë - logo e vitit 2014 
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faqe, fotografia e lajmit kryesor duhet të jetë e madhe dhe në një raport të caktuar 

edhe me lartësinë e saj. Çelësi në këtë rast qëndron edhe në përmasat e faqes. 

Fotografitë duhet të vendosen në raporte proporcionale edhe me njëra-tjetrën. Kështu, 

kurrsesi s‟mund të vendosen dy foto të mëdha të barabarta në të njëjtën faqe, pasi 

produkti do të ishte joestetik. Nëse ka një fotografi të madhe në një faqe, të tjerat 

duhet të jenë më të vogla, duke patur një shkallë zvogëlimi proporcionale mes njëra 

tjetrës. Por, jo rrallë kjo nuk respektohet në dizajnin e disa websajteve. 

Edhe parimi grafik i balancës ka një rëndësi të madhe për dizajnimin e medias. 

Shprehur në një gjuhë të thjeshtë, balanca përcakton se lënda e vendosur në anën e 

majtë duhet të jetë në simetri me lëndën e vendosur në anën e djathtë. Në  rastin e 

medias “balancë do të thotë shpërndarje e barabartë e ngarkesës vizuale në një 

dizajn”. (Lauer & Pentak, 1995:73). “Balanca vizuale shfaqet rreth një aksi vertikal; 

sytë tanë kërkojnë që ngarkesa vizuale të jetë e shpërndarë në mënyrë të barabartë në 

të dy anët e aksit” (Faimon & Weigand, 2004:110). Studjuesit bëjnë dallim mes 

balancës simetrike apo formale dhe asaj asimetrike apo jo-formale. Daryl Moen, thotë 

se balanca formale apo simetrike mund të jetë e dobishme për ndërtimin e një ure me 

harqe, por për dizajnimin e medias më shumë fleksibël dhe më e dobishme është 

balanca asimetrike (Moen, 1995:84). Kështu, nëse në një homepage do të kishim ty 

tituj të mëdhenj të dy shkrimeve të vendosuar simetrikisht njëri në anë e djathtë sipër 

të faqes dhe tjetri në anën e majtë sipër të faqes, atëhere do të mund të përftonim një 

balancë dhe simetri perfekte, por një zgjidhje vizuale skematike, monotone dhe aspak 

estetike. Për këtë arsye rekomandohet që 

në dizajnimin e medias të aplikohet 

asimetria, por gjithnjë një asimetri e 

balancuar, në të kundërt produkti do të 

jetë një kaos visual joestetik.  

Në figurën më poshtë, ju shikoni dy 

shkrime, me dy fotografi të të njëjtës 

madhësi në një balancë simetrike me 

njëra-tjetrën. Nuk është e vështirë të 

konstatohet që produkti rezulton jo-

estetik. Raste të tjera kanë të bëjnë me 

paraqitjen e disa shkrimeve në homepage 

me të njëjtën skemë faqosjeje dhe të 

njëjtën madhësi. Kështu, njëri pas tjetrit, 

vendosen disa tituj shkrimesh me madhësi 

gërme të njëtë dhe me foto me madhësi të 

njëjtë në krah të tyre. Ose në raste të tjera 

kemi skema dizajni ku dy kolonat anësore 

të faqes janë identike me njëra tjetrën, të 

dyja kanë një titull shkrimi në krye, një 

foto poshtë titullit dhe tekst në lartësi të 
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njëjtë poshtë fotografisë. 

Parimi i balancës kërkon edhe shmagjen e formave katrore në dizajnim. Në gjeometri 

figura e një katrori, përshembull, përfaqëson një model perfekt të balancimit. Por në të 

njëjtën kohë edhe një model perfekt të monotonisë nga pikëpamja estetike. (Mesa 

duket këtë kishin parasysh edhe shumë vetë në perëndim në vitet ‟60-të të shekullit të 

kaluar, kur për njerëzit konformistë dhe pa origjinalitet përdornin shprehjen “square 

head” (kokëkatror). Për këtë arsye rekomandohet shmagja e fotografive katrore, e 

blloqeve katrore të shkrimeve, e formave katrore të dizajnit, etj. Por në shumë 

websajte gjen me shumicë të tilla. 

Gjithsesi, në mediat shqiptare online gjen edhe mjaft shembuj të respektimit të parimit 

grafik të balancës asimetrike. Kështu në homepage-in e shekulli.com.al kemi një 

aplikim të balancës asimetrike, duke krijuar një produkt vizual korrekt dhe të 

përshtatshëm. Vini re në figurën më poshtë se si dy fotot, për të mos krijuar simetri 

janë të madhësive të ndryshme dhe janë vendosur në një lloj balance asimetrike – 

njëra majtas dhe pak më poshtë, tjetra djathtas dhe pak më sipër. 

 

Print-screen i shekulli.com.al, datë 10.01.2010 

8.4. Identifikimi dhe identiteti vizual  

Dizajni i një websajti nis që nga gjetja e emrit dhe e adresës me të cilën ai do të 

regjistrohet në web. Një adresë në web duhet të jetë e lehtë për t‟u mbajtur mend dhe 

e kapshme nga motorët e kërkimit. Zakonisht adresa në web përmban emrin e vetë 

medias online. Kështu nëse shohim domain-et e websajteve si: top-channel.tv, 

balkanweb.com, shekulli.com.al, ikub.al, gazetatema.net, panorama.com.al, 

shqiptarja.com, noa.al, albeu.com, lajmifundit.al, gazetadita.al, oranews.tv, gazeta-

shqip.com, mapo.al, etj., do të dallojmë se të gjitha ato kanë në URL-në e tyre emrin e 

vetë medias. Por problem paraqet prapashtesa e domainit, e cila nuk është unike, dhe 

ndonjëherë krijon vështirësi për t‟u mbajtur mend. Kështu në rastin e  shekulli.com.al 
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apo të panorama.com.al, prapashtesa e dyfishtë .com.al nuk është konveniente për 

lexuesin dhe shpesh ngatërrohet prej tyre. Ndërkohë top-channel.tv si dhe gazeta-

shqip.com përdorim një vizë ndarëse në mes, e cila gjithashtu krijon probleme për 

përdoruesit e rinj që provojnë të hyjnë për herë të parë direkt në këto websajte.  

Nga intervistat-pyetësor të organizuara prej autorit të këtyre rradhëve me mbështetjen 

e Institutit Shqiptar të Medias dhe nga monitorimi dalin edhe të dhëna krahasuese dhe 

të plota që kanë të bëjnë me domain-in e regjistrimit të mediave online, dhe 

konkretisht me prapashtesat e domainit që ato kanë zgjedhur. Në grafikun e 

mëposhëm paraqiten prapashtesat e domainit që janë sot në përdorim nga 45 mediat e 

monitoruara dhe numrin për secilën prej tyre:  

Numri i mediave online sipas prapashtesës së domain-it 

 

Burimi: Monitorimi i autorit të këtij punimi 

 

Siç shihet mbizotëron domain-i lokal .al. Nga 45 websajte, 20 prej tyre kanë zgjedhur 

këtë domain ndërsa 15 kanë zgjedhur domain-in global .com. Gjithsesi edhe pse janë 

20 websajte me prapashtesën .al, kjo shifër përfaqëson më pak se gjysmën e 

websajteve, dhe ky fakt mund të konsiderohet një problem. Regjistrimi i websajteve 

shqiptare me domain-in vendor .al, ka një rëndësi të madhe për përfaqësimin dhe 

njëkohësisht identitetin e hapësirës shqiptare online, si dhe për lokalizimin nga 

motorët e kërkimit të informacionit të shkruar në gjuhën shqipe. Për këtë arsye, 

drejtuesit e mediave online, nuk duhet ta trajtojnë këtë thjesht si një çështje shijeje, 

por duhet të shohin edhe më larg se kaq. Ndërkohë të papërshtatshme mund të 

konsiderohen për një websajt mediatik edhe domainet me prapashtesë .net (si në rastin 

e gazetatema.net) apo zgjedhja e bërë nga shqiptarja.com, e cila në emër (shqiptarja) 

ka një identitet nacional, kurse në prapashtesë (.com) kalon në një identitet global. Do 

të ishte një zgjidhje më e arsyeshme që domain-i i plotë të ishte shqiptarja.al, për të 

mbetur brenda të njëjtit identitet. Por gjithsesi këto janë zgjedhje të botuesve, dhe 

mund të ketë raste kur këto zgjedhje bëhen edhe të detyruar nga fakti se domain-i 

mund të jetë i zënë në internet nga subjekte të tjera, dhe për këtë arsye gjenden 
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zgjidhje alternative. Gjithashtu edhe problemi që ka ekzistuar lidhur me domainin 

shqiptar .al, i cili u mbajt për shumë vjet nga një shtetas italian (shih më sipër 

kapitullin për historinë e internetit), si dhe kufizimet burokratike dhe çmimi i lartë i 

aplikuar nga AKEP në fillim, kanë patur një rol në vonesën e aplikimit të tij në 

adresat e websajteve shqiptare të lajmeve. 

Krijimi i identifikuesve vizualë, është gjithashtu ndër hapat e para që ndërmerren 

gjatë dizajnimit të një websajti. Një prej tyre është edhe logoja e medias online. 

Logoja, në më të shumtën e rasteve përkon me emrin e websajtit dhe përfaqëson një 

element grafik të rëndësishëm të tij. Ajo është një grafikë që përsëritet përgjatë gjithë 

websajtit dhe përbën identifikuesin e parë vizual të një sajti, duke kontribuar në 

krijimin e një fytyrë origjinale të tij. Përmasat e logos zakonisht janë të atilla që nuk 

fshehin apo zbehin elementët e tjerë të faqes. Logoja duhet të jetë e qartë, e thjeshtë, e 

dukshme, e drejtpërdrejtë dhe e pangarkuar me informacione plotësuese, siç mund të 

ishin adresa, numrat e telefonave, etj. Siç e thamë edhe më sipër, ka rëndësi të madhe 

që përmasat e logos të jenë në një raport logjik proporcional me madhësinë e faqes 

apo të elementëve që e përbëjnë atë. 

 Në praktikën e dizajnit të logove ekzistojnë disa mënyra të krijimit të tyre: Një logo 

mund të jetë një simbol grafik, i cili në vetvete ka një lloj kuptimi metaforik apo 

simbolik ose nuk ka fare ndonjë kuptim të drejtpërdrejtë, por që simbolizon një markë 

nga ana vizuale. Ndërkohë ka edhe logo që përmbajnë emrin e markës apo të medias 

ose inicialet e këtij emri. Në disa raste logoja i ka të dy elementët: edhe ikonën 

grafike, edhe emrin ose inicialet. Në websajtet shqiptare të lajmeve, ndeshen të gjitha 

këto praktika.  

 

 

 

 

 

Panorama.com.al, gazetatema.net dhe balkanweb.com kanë si logo një paraqitje 

grafike të emrit të vet. Shekulli.com.al përdor inicialet si logo, kurse noa.al dhe top-

channel.tv kanë si logo një ikonë grafike, e cila gjithsesi, në të dy rastet përmban një 

lojë grafike me gërmat e emrit. Albeu.com ka edhe ikonën grafike, por edhe emrin. 

Duhet thënë se zgjidhjet vizuale të aplikuara janë përgjithësisht të varfra. Nga 7 logo 

që janë paraqitur më sipër, katër prej tyre kanë ikonën e globit, e cila për hir të së 

vërtetës është e stërkonsumuar në logot mediatike. Ndërkohë shekulli.com.al dhe 

gazetatema.net përdorin tipografi të thjeshtë, duke i shtuar ndonjë ornament, si rasti i 

dy kllapave harkore tek shekulli.com.al ose shtimi i fjalës “ONLINE” në ngjyrë blu 

lart-djathtas tek gazetatema.net. 
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Ashtu si edhe markat në përgjithësi, edhe mediat online, në disa raste aplikojnë 

slogane për websajtet e tyre. Në semantikën e vet, një slogan përfaqëson boshtin 

qëndror të përmbajtjes ose misionin e medias online. Konstatimi i parë që bie në sy 

është se, websajtet e mediave tradicionale nuk përdorin slogane, kurse websajtet 

individuale e aplikojnë këtë praktikë. Kështu, top-channel.tv, balkanweb.com, 

shekulli.com.al, panorama.com.al, gazetatema.net, etj., nuk kanë slogane për markën 

e vet online. Kurse websajtet individuale përdorin slogane, si p.sh.:  lajmifundit.al  ka 

sloganin “aty ku e vërteta vlen”, noa.al – “rendim pas lajmit”, albeu.com – “portali i 

të gjithë shqiptarëve”. Duke patur parasysh rezervat e mëdha që ekzistojnë lidhur me 

vërtetësinë e asaj që botohet online, lajmifundit.al zgjedh përmes sloganit që të sfidojë 

duke pretenduar për një të vërtetë që vlen në faqet e veta. Noa.al zbulon përmes 

sloganit misionin e vet të rendjes dhe ndjekjes së lajmit më të fundit, një mision ky i 

cili është autentik për gazetarinë online. Kurse albeu.com synon zgjerim të hapësirës 

së audiencës së vet në të gjithë trevat apo individët shqipfolës, kudo që të ndodhen. 

Edhe vetë websajti është strukturuar në tre pjesë të mëdha, që mbulojnë përkatësisht 

Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë. Nuk është rastësi që të tre këto websajte janë 

ndër dhjetë websajtet më të klikuara të lajmeve në Shqipëri. 
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PËRFUNDIME 

 

Studimi i gazetarisë online të zhvilluar në Shqipëri ngërthen në vetvete vështirësi të 

natyrave të ndryshme, me të cilat është përballur edhe autori i këtyre radhëve gjatë 

hartimit të kësaj teze doktorature.  Mungesa e studimeve të plota monografike, por 

edhe e studimeve apo kërkimeve të pjesshme empirike të vendos përpara sfidave 

tipike që ofron një terren studimor tërësisht i paeksploruar. Por boshllëqe nuk 

ekzistojnë vetëm në literaturën shqipe për mediat e reja, por edhe në përgjithësi në 

fushën e studimit të mediave në Shqipëri. Megjithatë në 4-5 vitet e fundit, si rezultat i 

hapjes së shkollës së parë doktorale në fushën e mediave dhe të komunikimit pranë 

Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit të Universitetit të Tiranës, është vënë 

re një gjallërim i punës kërkimore-shkencore dhe kanë nisur të botohen monografitë e 

para shkencore në këtë fushë, të cilat po themelojnë mendimin teorik shqiptar në 

fushën e mediave dhe të komunikimit. 

Pavarësisht nga mungesa e studimeve në fushën e mediave të reja dhe të gazetarisë në 

web, vendi ka njohur një rritje impresive të përhapjes së internetit, duke e renditur 

Shqipërinë ndër vendet me shkallë aksesi më të lartë në rajon. Edhe vetë gazetaria në 

internet paraqitet me një ekosistem të pasur dhe të larmishëm. Aktualisht, pothuaj të 

gjitha mediat tradicionale shqiptare kanë krijuar hapësirën e tyre në web, por 

paralelisht me këtë process, në internet janë krijuar edhe shumë media të reja të lajmit 

online, që janë vetëm produkte webi dhe nuk kanë lidhje me ndonjë media 

tradicionale. Të parat media që hynë në web ishin gazetat si Shekulli, Koha Jonë, 

Gazeta Shqiptare dhe revista Klan, të gjitha në harkun kohor nga janari deri në 

dhjetor 1999. Nga kanalet televizive, të parat që krijuan websajtet e tyre ishin Top 

Channel dhe Vizion Plus, të dyja në vitin 2001. Radiot do të hynin online disa vjet më 

vonë por websajtet e tyre ende nuk kanë arritur të kenë numër të lartë vizitorësh. Nga 

të parat radio që krijuan websajtin e tyre ishin Top Albania Radio, Club FM Radio, 

Radio Plus 2, dhe Radio Tirana. 

Qasja e mediave tradicionale në web ka kaluar në tre faza: Në fazën e parë kemi të 

bëjmë thjesht me publikimin online të përmbajtjes së prodhuar për mediat 

tradicionale, si gazetat, radiot apo TV.  Në këtë fazë atributet origjinale të gazetarisë 

online si interaktiviteti, multimedialiteti dhe hipertekstualiteti përdoren fare pak. Në 

faqën e dytë, përveç lëndës së mediave tradicionale, nis të prodhohet edhe lëndë 

origjinale për webin,  kryesisht rreth ngjarjeve më të fundit të ditës, duke patur një 

përditësim më të shpeshtë të lëndës. Qasja online në këtë faze bëhet më dinamike dhe 

më interaktive. Në fazën e tretë, në të cilën aktualisht janë duke hyrë një pjesë e 

mediave kryesore të lajmit online në Shqipëri, prodhimi i dedikuar për web rritet në 

mënyrë të konsiderueshme, redaksitë e webit dalëngadalë zgjerohen dhe websajti nis 
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të funksionojë si një njësi më vete përsa i përket burimeve njerëzore, menaxhimit dhe 

përmbajtjes së prodhuar. 

Në një vlerësim të përgjithshëm, siç del edhe nga kërkimi empirik në kuadër të këtij 

punimi websajtet e mediave tradicionale vazhdojnë të mbeten burimi më i 

rëndësishëm dhe më i frekuentuar i lajmit edhe për audiencën online. Nga 45 mediat 

online më të vizituara nga shqiptarët, 27 prej tyre janë websajte të mediave 

tradicionale kurse 18 janë media origjinale të webit.  Ndërkohë audienca e mediave 

shqiptare online po vjen në rritje nga viti në vit. Këtë e konfirmojnë edhe 39 drejtuesit 

apo përfaqësuesit e mediave online të intervistuar në kuadër të intervistave-pyetësorë 

të zhvilluara për nevoja të këtij punimi.  

Mediat shqiptare online kanë bërë një proges të dukshëm lidhur me shpejtësinë e 

ndjekjes dhe të publikimit të lajmit më të fundit. Kështu për shumë vite me radhë në 

Shqipëri, balkaweb.com ia dedikon suksesin e vet faktit që ishte i pari që e vlerësoi 

dimensionin e menjëhershmërisë apo të shpejtësisë së publikimit të lajmit dhe i 

qëndroi tregut duke konkuruar fuqishëm në këtë drejtim. Edhe mediat e tjera kryesore 

online e kanë zhvilluar në mënyrë relativisht të kënaqshme këtë atribut.  

Por gazetarët online në Shqipëri ndodhen shpesh gjatë ditës së tyre të punës, nën atë 

që Domingo e quan  “tirani e imediacisë”, pra të presionit të menjëhershmërisë së 

ndjekjes dhe të publikimit të lajmit më të fundit. Prej tyre kërkohet një punë 

voluminoze nga pikëpamja e sasisë, duke neglizhuar cilësinë e apo plotshmërinë e 

raportimit. Kështu me vetëm 5 gazetarë në redaksinë online, balkanweb.com duhet të 

përballojë një numër raportimesh të lajmeve të ditës që shkon deri në 98 shkrime në 

ditë, sipas monitorimit të kryer në këtë faqe në 1 javë nga 15 maj 2014 deri më 22 maj 

2014. Që do të thotë se gazetarët kanë prodhuar rreth 20 shkrime apo raportime në 

ditë, një numër ky jashtë çdo logjike të pretendimit për gazetari të mirëfilltë.  

Stafi i vogël dhe imediacia e kufizojnë apo e asgjësojnë mundësinë që gazetarët e 

webit të dalin në terren apo të kontaktojnë burimet e dorës së parë. Kjo është e 

theksuar sidomos në redaksitë online të mediave tradicionale. Reduktimi i sasisë së 

numrit të lajmeve që duhet të përgatiten nga gazetarët online do t‟i ndihmonte ata që 

të realizonin shkrime më të arrira. Gjithashtu, gazetarëve online duhet t‟iu jepet më 

shumë kohë që të punojnë me lajmet dhe t‟iu krijohet mundësia dhe koha që ata të 

kontaktojnë me burimet online apo në terren si dhe të verifikojnë vetë faktet që ata i 

marrin nga burime të tjera. 

Në përgjithësi, ritmi i ndjekjes së zhvillimeve online nga mediat shqiptare kanë qenë i 

ngadaltë. Për shumicën e tyre u deshën disa vjet që të arrijnë të ndërtojnë një 

bërthamë më vete të redaksisë online. Burimet njerëzore mbeten të kufizuara dhe në 

numër më të vogël krahasuar me stafin e mediave tradicionale. Stepja dhe 

paragjykimi fillestar ndaj medias online, zgjati më shumë se në mediat e njohura 

perëndimore.  Në përgjithësi evolucioni redaksional ka qënë më i ngadalshëm se sa 

vetë evolucioni teknik.  
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Me ritme të ngadalta është zhvilluar dhe përshtatja e kulturës gazetareske në përputhje 

me modelin online të gazetarisë. Ndërkohë që utopitë dhe konkurenca kanë vepruar si 

përshpejtues të fenomenit të gazetarisë online, kultura gazetareske tradicionale dhe 

mungesa e burimeve njerëzore dhe teknike kanë vepruar si frenues të saj. Edhe pse 

flitet dhe kërkohet të zhvillohet një lloj i ri gazetarie, websajtet vazhdojnë të 

popullohen me përmbajtje “të vjetër”, pra me materiale të marra nga mediat 

tradicionale. Edhe në rastet kur kemi materiale të prodhuara vetëm për web, një pjesë 

e konsiderueshme e tyre janë krijuar tërësisht në logjikën dhe stilin e gazetarisë së 

mediave tradicionale. Sintaksa e të shkruarit për mediat tradicionale mbizotëron stilin 

e të shkruarit të tekstit për web. Websajtet e mediave tradicionale, më së shumti 

riprodhojnë online rutinën e tyre tradicionale. 

Në krahasim me websajtet e mediave tradicionale, mediat “vetëm në web” (purely 

online media), duke qenë “media dixhitale që në lindje” (digital native media), janë 

më pranë modelit autentik të medias online. Projektet që janë vetëm online, i  

tejkalojnë disa prej problemeve përmes një strategjie të specializimit, që bën të 

mundur që çdo gazetar të fokusohet në çështje specifike dhe të jetë më sensitiv në 

eksplorimin e utopive. Kjo ka sjellë edhe situatën që utopitë të jenë më të zhvilluara 

tek purely online media se sa tek websajtet e mediave tradicionale. 

Mediat “vetëm në web”  përbëjnë një grupim të rëndësishëm të mediave shqiptare 

online dhe japin një kontribut të madh për informimin e audiencave në internet. Një 

pjesë e tyre (siç janë përshembull ikub.al, noa.al, albeu.com, lajmifundit.al, 

gazetaidea.com, etj.).  ia kanë dalë të kenë numër më të madh vizitorësh se pjesa më e 

madhe e websajteve të mediave tradicionale. Këto mediat përfaqësojnë edhe modele 

interesante të biznesit mediatik online, pasi më të suksesshmit prej tyre përveç 

audiencës në rritje, kanë gjithashtu edhe të ardhura në rritje, siç del edhe nga 

monitorimi apo nga intervistat në kuadër të këtij punimi. Por një problem dhe një 

kontestim vazhdueshëm lidhur me këto media, ka të bëjë me fatin se një pjesë e 

madhe e përmbajtjes së tyre nuk është origjinale, por e marrë nga interneti dhe nga 

mediat e tjera online. 

Nga pikëpamja e profilit të përgjithshëm mediat shqiptare online janë të natyrës 

gjeneraliste. Kjo nuk përputhet me pretendimin dhe prognozën e studiuesve të 

mediave online të cilët parashikojnë një prirje drejt profilizimit dhe drejt lajmeve 

hiperlokale dhe hipertopikale kur bëhet fjala për gazetarinë në web. Ky mbizotërim i 

natyrës gjeneraliste, në rastin shqiptar dhe jo vetëm, mund të shpjegohet edhe me 

ndikimin e profilit të mediave tradicionale në formësimin e profilit të mediave të reja.  

Siç e kemi thënë edhe më sipër, aksi qendror i këtij punimi ka të bëjë me aplikimin 

nga ana e mediave shqiptare online të atributeve gjenuine të webit siç janë 

interaktiteti, multimedialiteti dhe hipertekstualiteti.  

Nga këto tre dimensione specifike të gazetarisë online, në rastin shqiptar, siç del edhe 

nga kërkimi empirik dhe analiza e kryer në këtë punim, interaktiviteti rezulton të jetë 
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dimensioni më i zhvilluar. Në websajtet kryesore shqiptare të lajmeve ka një prani të 

konsiderueshme të elementëve dhe opsioneve të interaktivitetit. Ndër opsionet më të 

përdorura janë: opsionet e kërkimit, regjistrimit apo të vlerësimit, opsionet e 

monitorimit të përdorimit të informacionit, opsionet e komentimit apo opsionet 

“share”, kanalet e shpërndarjes në mediat sociale, etj. Por e rëndësishme nuk është 

sasia e opsioneve, përkundrazi është cilësia e tyre ajo që është përcaktuese për 

shkallën e interaktivitetit. Nga analiza e bërë në këtë punim rezulton se ekziston një  

diferencë mes disponueshmërisë dhe funksionimit aktual të atributeve interaktive në 

websajtet shqiptare të lajmeve. Ka raste kur disa nga opsionet interaktive nuk janë 

funksionale por janë vendosur në faqe thjesht formalisht, si një lloj “ndjekje e 

trendit”. Shpesh në mediat shqiptare online risitë rekomandohen dhe sillen në websajt 

nga webmasterat inteligjentë që ndjekin me pasion çdo risi të mjedisit online, ose nga 

template-et e CMS-ve, por më tej këto risi nuk përqafohen dhe nuk promovohen nga 

gazetarët dhe redaktorët dhe as nga audienca, siç është rasti i shërbimit RSS. 

Në disa media online, aplikimi i risive interaktive mbetet i pjesshëm, si në rastin e 

opsioneve për raportimin nga ana e qytetarëve, kur ekziston vetëm një dritare për 

ngarkimin e materialeve nga qytetarët por nuk janë krijuar ende faqe më vete për ato 

raportime nga qytetarët që përzgjidhen dhe publikohen.  

Gjithashtu mbetet problem ndërveprimi mes gazetarëve, redaktorëve apo drejtuesve të 

medias online nga njera anë, dhe lexuesve nga ana tjetër. Shumë pak websajte ofrojnë 

mënyra kontakti të lexuesve me redaksinë. Mungojnë mjetet e komunikimit 

ndërpersonal mes tyre, siç është pershembull chat-i, i cili është një opsion i pranishëm 

në mediat perëndimore online. 

Në disa raste të tjera, një pjesë e kanaleve “share” që janë ofruar nga disa prej 

mediave shqiptare online, kanë qënë pothuajse të panjohura nga publiku vendas.  

Përsa i takon multimedialitetit në gazetarinë online të zhvilluar në Shqipëri, ai mbetet 

i zhvilluar më shumë në trajtën e multimedialitetit sipërfaqësor dhe jo në modelin e 

kërkuar të integrimit dhe raportimit të mirëfilltë multimedial (multimedia 

storytelling). Duke e vështruar multimedian, si “multiple media”, mediat shqiptare 

online kanë siguruar një prani të pakonverguar por relativisht të kënaqshme të 

modaliteteve të ndryshme komunikative, si tekst, video, audio, animacion, etj.  

Në websajtet shqiptare ka përdorim të dendur të fotografisë por ajo reflekton më 

shumë nivelin e rëndësisë së një ngjarjeje si dhe përdoret shpesh për të tërhequr 

vëmendjen e audiencës, në ndryshim nga mediat perëndimore ku fotot e lajmeve janë 

përdorur më së shumti si “pasqyra të ngjarjeve” dhe si “ reflektim i botës në një plan 

të gjerë” siç thotë edhe Zelizer (Zelizer, 2005: 28). Kurse praktika e paraqitjes së të 

dhënave dhe informacionit përmes infografikave është vetëm në fazat e para të saj.  

Lidhur me përdorimin e animacioneve në mediat shqiptare të lajmit online, problemi 

më i madh mbetet përdorimi i kufizuar i tij për nevoja të lajmit dhe përdorimi i tepërt i 
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tij për reklamat e panumërta online të cilat  krijojnë tek përdoruesi një lloj anarkie 

vizuale që nuk mundëson veçimin e informacionit më të rëndësishëm dhe që e largon 

disi fokusin nga përmbajtja e lajmeve.  

Ndërkohë materialet audio janë shumë të pakta duke ndjekur edhe trendin global, që 

provon atë që thotë studjuesi Mark Deuze i cili thekson se në kushtet e dominancës së 

dukshme të videos, përveç muzikës, materialet e tjera audio që mund të qëndrojnë 

edhe më vete, siç janë lajmet apo intervistat, janë të margjinalizuara në cyberspace. 

Në websajtet e lajmit në Shqipëri ka edhe një prani të konsiderueshme të videove, por 

shumica e tyre nuk janë prodhuar posaçërisht për webin, por janë video të kanaleve 

televizive të ngarkuara pa asnjë ndryshim në web. Një pjesë tjetër janë videot e marra 

nga interneti, shpesh pa respektuar të drejtën e autorit. 

Ndërkohë videot origjinale të stafit online të websajteve shqiptare të lajmeve janë 

përgjithësisht në stilin e videove të YouTube, ku sundon më së shumti një atmosferë 

jo-formale. Një pjesë janë edhe të papërpunuara në programet e editimit të videos dhe 

ngarkohen direkt siç janë marrë nga pajisjet celulare apo kamerat dixhitale. Një pjesë 

tjetër realizohen pa stand-up-in klasik të televizioneve dhe në disa raste, siç 

përmendëm më sipër, nuk shoqërohen me narracionin në audio apo me përshkrim 

audio të reporterit që realizon videon. Rëndom ka edhe një lloj amatorizmi në 

realizimin e videos, po të krahasohet ajo me videot e kameramanëve profesionistë. 

Por këto mangësi të videos origjinale kompensohen me vlerën e tyre si “mesazh i 

dëshmitarit” që ndodhet drejtpërdrejt në skenën e ngjarjes dhe me spontanitetin dhe  

shpejtësinë që ato ofrojnë gjatë raportimit. 

Edhe pse në mediat perëndimore praktika e live-streaming po gjen përdorim gjithnjë e 

më të madh në raportimin drejtpërdrejt të ngjarjeve, në mediat shqiptare online kjo 

praktikë ende nuk po gjen përdorim. Ajo është aplikuar kryesisht për live-streaming 

në web të kanaleve televizive dhe në asnjë rast për raportime live nga skena e ngjarjes 

drejt e në websajt. Në raste ngjarjesh të bujshme, jo rrallë websajtet japin pamje live 

të marra nga kanale të ndryshme televizive. 

Mungesa e burimeve njerëzore në terren dhe mangësitë në specilizimin e gazetarëve 

janë ndër shkaqet kryesore që përmenden jo vetëm për boshllëkun në live-streaming 

por edhe për numrin e pakët të videove origjinale të webit.  

Përsa i takon raportimit multimedial të mirëfilltë, ai mbetet i pazhvilluar dhe në një 

fazë embrionale. Në websajtet shqiptare të lajmeve mbizotëron multimedialiteti 

sipërfaqësor, ku kemi thjesht një prani të disa modaliteteve të ndryshme të 

multimedias dhe jo një integrim organik të tyre. Por multimedialiteti i mirëfilltë në 

gazetarinë online nuk nënkupton thjesht praninë e mediumeve të ndryshme në një 

websajt lajmesh, por integrimin e tyre për të prodhuar raportime multimediale të 

plota. Gazetaria shqiptare online është ende në fazën e pranisë së thjeshtë të 



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 234 

mediumeve të ndryshme, të cilat mbeten të paintegruara në paketa multimediale të 

mirëfillta. 

Analiza e ndërmarrë në këtë studim për hipertekstualitetin e medias online të zhvilluar 

në Shqipëri, tregon se edhe ky dimension mbetet pjesërisht i zhvilluar dhe vetëm në 

disa aspekte të tij.  Hiperteksti i aplikuar në gazetarinë shqiptare online ka sjellë një 

kontribut të dukshëm në ofrimin e një qasjeje jo-lineare ndaj informacionit por ka një 

mungesë të theksuar të përdorimit të hipertekstit për të zgjeruar kontekstin informativ.  

Analiza e faqeve të para të websajteve (homepage) zbulon se në këtë hapësirë ka një 

përdorim optimal të hiperlinqeve të brendshme, por një numër të kufizuar të 

hiperlinqeve të jashtme.  

Mungesa e hiperlinqeve që të çojnë në websajte të tjera, ku mund të gjenden edhe 

burime të vlefshme, mund të konsiderohet si një lloj mbyllje e pajustifikueshme e 

mediave shqiptare online që shkon në kundërrjedhë me kapacitetet për hapje të 

hipertekstit. Funksioni i hiperlinqeve të jashtme “për të hapur përmbajtje të reja” 

(Deuze, 2001) është në përgjithësi i pazhvilluar në websajtet shqiptare. Linqet e 

jashtme që janë të pranishme nuk luajnë një rol për t‟i ofruar lexuesit informacione të 

reja, por më shumë shërbejnë për një lloj reklamimi për media apo kompani nën 

pronësi të njëjtë apo për shërbime që janë në interes të drejtpërdrejtë të këtyre 

mediave. Websajtet shqiptare ende nuk po shfaqin dimensionin “worl-wide” që duhet 

të ketë çdo media online.  

Pothuajse totalisht i pazhvilluar mbetet është aplikimi i hiperteksteve në brendi të 

tekstit të lajmeve, i cili është gati inekzistent në mediat shqiptare online. Përdorimi i 

tyre kërkon aplikimin e një pikënisjeje hipertekstuale mbi të gjithë informacionin që 

përmbahet në një shkrim apo lajm. 

Përtej aksit kryesor të punimit që analizon interaktvititetin, multimedialitetin dhe 

hipertekstualitetin, gjendet një analizë edhe për aspekte të tjera të zhvillimit të 

gazetarisë online në Shqipëri. 

Përsa i takon zhanreve të mediave të reja dhe të gazetarisë online, duhet thënë se ende 

nuk ka studime të plota në këtë drejtim edhe në plan global. Në rastin e mediave 

shqiptare online 

dallohen pesë zhanre të gazetarisë shqiptare online (në kuptimin e zhanrit si lloj 

websajti): websajt lajmesh, portal lajmesh, webzine (revistë online), agjensi lajmesh 

online dhe blog lajmesh. 

Duke i parë zhanret në kuptimin e formave të prezantimit të informacionit gazetaresk, 

përveç zhanreve që përmenden edhe nga  Crowston dhe Williams si p.sh.: newsletter, 

pamflet, artikull lajmi, kolonë (column), kujtimet, kritika e artit, etj., në mediat 

shqiptare online, janë shfaqur edhe zhanre të tjera të mediave tradicionale, si 

reportazhi, editoriali, analiza, komenti, dosieri, fotolajmi, profili, etj. (të trashëguara 
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nga gazetat), kronika, videoreportazhi, reportazhi audio, videoklipet e lajmeve, etj. (të 

trashëguara nga mediat e transmetuara).  

Në përgjithësi zhanret e trashëguara nga mediat tradicionale, vijnë në web si 

“transplantime” mekanike nga mjedisi i mediave tradicionale në mjedisin online, pa 

marrë në konsideratë tiparet specifike të gazetarisë së zhvilluar në web. Ende nuk ka 

shenja të dukshme të përshtatjes së zhanreve tradicionale me gazetarinë online kur ato 

përdoren në mjedisin e webit. Gjithashtu, edhe zhvillimi i zhanreve të reja të 

gazetarisë në web, si përshembull, podkasting, është ende në një fazë fillestare.  

Lidhur me burimet njerëzore të mediave shqiptare online, organigrama e tyre është 

ende e thjeshtë, me pak zëra dhe në një fazë embrionale. Numri i të punësuarve në një 

redaksi online shkon nga 2 deri në 16 vetë. Mesatarja e numrit të të punësuarve në 

mediat online të intervistuara është rreth 6 punonjë për një redaksi. Nga të dhënat del 

se websajtet më të vizituara kanë gjithashtu edhe numër më të madh burimesh 

njerëzore. 

Nga analiza rezulton se ka një lloj ndryshimi mes strukturës së burimeve njerëzore të 

websajteve të mediave tradicionale dhe asaj të websajteve që kanë lindur mirëfilli në 

web dhe nuk lidhen më ndonjë media tradicionale. Burimet njerëzore të websajteve të 

mediave tradicionale paraqiten me një organigramë që është e mpleksur apo e dubluar 

me organigramën e mediave të tjera në pronësi të së njëjtës kompani. Konvergimi i 

përgjithshëm në këto media, ka sjellë një lloj konvergimi edhe të burimeve njerëzore. 

Kurse në rastin e “digital native websites” nuk ekziston ky lloj konvergimi apo 

dublimi i burimeve njerëzore, dhe, siç mund të kuptohet, stafi është i angazhuar 

tërësisht për median online. 

Përsa i takon prospektit të modelit ekonomik të mediave online në rastin shqiptar, ai 

po përparon me hapa të ngadalshëm. Modeli i biznesit i konturuar apo i ndërtuar gjatë 

këtyre viteve nuk mundëson funksionimin e redaksisë online të mediave tradicionale 

si një njësi ekonomike dhe biznesi e mëvetësishme dhe e pavarur nga vendimmarrja 

apo të ardhurat e biznesit të mediave tradicionale apo të bizneseve të tjera të 

kompanisë mëmë. 

Studimet dhe anketimet e kryera nxjerrin në pah se reklamat mbeten burimi më i 

madh i të ardhurave. Por reklamat online janë rrethuar nga një sërë mëdyshjesh, dhe 

shpesh nuk funksionojnë apo nuk mjaftojnë për të garantuar mbijetesë dhe rritje. Edhe 

mbështetja në të ardhurat e bizneseve të tjera të kompanisë që ka në zotërim median 

online, nuk ka sens në logjikën ekonomike dhe nuk mund të ketë jetëgjatësi ashtu siç 

nuk mund të jetë jetëgjatë edhe skema e operimit brenda biznesit të mediave 

tradicionale. Tek këto zhvillime gjendet edhe arsyeja pse prospekti i modelit 

ekonomik të mediave online në rastin shqiptar, po përparon me hapa të ngadalshëm si 

dhe arsyeja pse audienca në rritje, nuk po përkthehet në parà më shumë në portofolin 

e mediave online. Sfidat më të forta për të ardhmen në këtë kuadër janë shfrytëzimi 

më i plotë dhe më frytdhënës i kapaciteteve që ka interneti për diferencimin e 
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produktit mediatik si dhe gjetja e modeleve dhe zgjidhjeve ekonomike që 

funksionojnë dhe përshtaten më mirë me logjikën  e funksionimit të mediave të reja. 

Një sfidë e rëndësishme mbetet gjithashtu edhe funksionimi i mediave online si njësi 

ekonomike dhe biznesi të mëvetësishme dhe të pavarura nga vendimmarrja apo të 

ardhurat e biznesit të mediave tradicionale apo të bizneseve të tjera të kompanisë 

mëmë. 

Edhe dizajni i mediave shqiptare online, pavarësisht nga një lloj zhvillimi dhe 

përmirësimi nga viti në vit, nuk ka arritur të shndërrohet në përforcues të dukshëm të 

zhvillimit të gazetarisë në web dhe përshpejtues i ndjeshëm i rritjes së audiencës së 

saj. Mungesa e një shkolle dizajni në Shqipëri, ka sjellë situatën ku shumica e 

dizajnerave e kanë mësuar profesionin në mënyrë autodidakte. Kjo është një nga 

arsyet kryesore që dizajni i websajteve shqiptare është përgjithësisht një punë 

amatoreske, që nuk merr shumë në konsideratë teorinë dhe parimet grafike mbi të 

cilat bazohet procesi i dizajnimit.  Websajtet shqiptare të lajmeve janë më të 

ngarkuara me grafika, imazhe, ngjyra dhe efekte vizuale se sa websajtet perëndimore 

të lajmeve në përgjithësi. Banerat e këtyre websajteve janë të rënduar me elemente 

grafike dhe të shumtë në numër. Në këndvështrimin e modeleve perëndimore, dizajni 

dhe faqosja e shumicës së websajteve shqiptare mund të konsiderohej si “anarki 

vizuale” e cila është “shumë aktive” dhe “në mënyrë të dukshme shumë kaotike”, 

Një pjesë e websajteve shqiptare të lajmeve, janë krijuar duke përdorur skriptet dhe 

gjuhët e programimit të webit, (si, psh., balkanweb.com, top-channel.tv, etj.) kurse 

pjesa tjetër përdor template apo modele të gatshme të ofruara nga CMS (Content 

Management Systems) të ndryshme, si Wordpress apo Joomla (si, psh., 

gazetatema.net, panorama.com.al, albeu.com, etj.). 

Lloji i dizajnit të aplikuar ka rëndësi të madhe për shkallën e interaktivitetit të 

aplikuar nga mediat online, për komunikimin efektiv me databazat në web si dhe për 

lehtësinë e lundrimit dhe të gjetjes së informacionit. Edhe pse janë më të lira në 

koston e krijimit dhe praktike për t‟u menaxhuar, modelet e dizajnit të krijuara me 

CMS kanë kufizime në krijimin dhe shtimin e aplikacioneve të reja apo të opsioneve 

dinamike, dhe mbizotërimi i tyre mund të shihet si një problem që meriton një 

vëmendje dhe studim të posaçëm.   
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affected by where readers find information? 

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=journalism

diss 

Starr, Paul, Lamtumirë epokës së gazetave! (Tungjatjeta për një epokë të re 

korrupsioni!), Medialink, nr.4, http://institutemedia.org/fokus-p-starr.html  

Strategies for the promotion of broadband services and infrastructure: a case study 

on Albania, ITU, shtator 2012, Aksesuar më 15.02.2014 në:  http://www.itu.int/ITU-

D/treg/publications/BBD_MDG_Albania_Final.pdf  

Sherifi, Idaver, Të menaxhosh lajmin online, Medialink, nr.4 

http://institutemedia.org/inbox-i-sherifi.html 

The display of the situation in Albania about IP and DNS,  http://www.itu.int/ITU-

D/__e-strategy/internet/Seminars/Moscow/Docs/Albania%20TRA%20note.pdf  

Vlerësimi Elektronik - Raport mbi Statusin e Teknologjive të Informacionit dhe 

Komunikimit në Shqipëri, http://www.pad.gov.al/content/e-

Gov/StrategjiaTIK/vlersimi_elektronik.pdf  

Zguri, Rrapo, Po vjen gazetaria e qytetarëve? Medialink, nr.1 

http://institutemedia.org/debat-gazetaria-e-qytetareve.html  

Zguri, Rrapo, “One man news” dhe sfidat për profesionin e gazetarit, Medialink, nr.4 

http://institutemedia.org/inbox-rr-zguri3.html  

Zguri, Rrapo, Mediat online në Shqipëri – një vështrim panoramik 

http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/rr-zguri-follow-up.pdf  
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SHTOJCA 

 

TITUJT DHE LINQET E ARTIKUJVE TË MONITORUAR NË KUADËR TË 

KËRKIMIT EMPIRIK PËR HIPERTEKSTUALITETIN (1 TETOR 2014 - 30 

NËNTOR 2014) 

 

1.top-channel.tv 

 

Sindikata e energjitikës në grevë  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286374 

Ashton pret Thaçin: Dialogu të vazhdojë 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286519 

FSHF dorëzon mbrojtjen në UEFA 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286376 

Minoritetet krijojnë bllok  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286431 

Myftiu i Kosovës pret shefin e ri të EULEX-it 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286469 

UEFA shtyn vendimin për Serbi-Shqipëri, do të jepet të premten  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286506 

Mbahet samiti i ministrave të Ballkanit 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286530 

Prishtina në kor: Vendimi politik!  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286598 

Rita Ora, “selfie” me Jim Carrey  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286739 

Thaçi dënon incidentet me serbët 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286887 

Festivali operistik “Marie Kraja” ngre siparin 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286976 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286374
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286519
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286376
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286431
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286469
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286506
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286530
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286598
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286739
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286887
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286976


RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 254 

Trajtimi i mbetjeve, Basha: Kemi projektin që zgjidh problemin 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286891 

Rregulla të reja të qarkullimit në Tiranë 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286668 

Debitorët e energjisë vërshojne të paguajnë 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286950 

PS: Basha t'u kërkojë falje shqiptarëve 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287074 

Vizita e Papës, PD akuzon Veliajn 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287081 

Masakër në lokal, 4 të vrarë. Autori i dyshuar, djali i Luiza Xhuvanit 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287203 

Fullani dhe Golemi në hetim të lirë, çlirohen nga masat e arrestit  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287281 

Ligji i duhanit, kur nuk është vetëm një fushatë 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287492 

Peleshi: Ndërhyrje në zonat e prekura. Nis përllogaritja e dëmeve  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=288127 

Opozita, homazhe në 'Varrezat e Dëshmorëve' 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287964 

Bashkia e Tiranës padit ministrin e Financave 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287821 

Basha fton Vlorën në protesta 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287777 

Urdhër-arresti për ish-drejtuesin e lojrave të fatit, zhduket pas firmosjes  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287770 

Ahmetaj: E patolerueshme vjedhja e energjisë. Aksioni vijon  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287453 

Stuhi dëbore në SHBA, 5 viktima në Bufalo  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=288155 

Elbasan, vdes i riu i aksidentuar 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287898 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286891
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286668
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286950
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287074
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287081
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287203
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287281
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287492
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=288127
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287964
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287821
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287777
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287770
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287453
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=288155
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287898
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Aksident tragjik në Rrugën e Kombit, vdesin 3 pjesëtarë të një familjeje  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287653 

Humb jetën minatori në galerinë e minierës  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287103 

Posterat promovues të „Furious 7‟  

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286840 

 

2.balkanweb.com 

 

Llalla shkarkon kreun e Prokurorisë së Apelit, Hajdari: Raport sekret Nishanit e 

Ramës 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=215588&IDCategoria=2685 

Ndeshja me Danimarkën, De Biasi: Duam fitore! Cana: Stadiumi i ri? I vogël 

http://www.balkanweb.com/sport/2692/ndeshja-me-danimarken-de-biasi-duam-fitore-

-cana-stadiumi-i-ri--i-vogel-215782.html 

Monitorimi i ajrit në 9 qytete, AKM: Trafiku, ndikim thelbësor në ndotjen e ajrit 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=215945&IDCategoria=2685 

AMC mbështet fëmijët me Sindromën Down 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=216138&IDCategoria=2694 

Bozdo: Brenda vitit, Tiranës do t‟i shtohen 17 mijë metra katrorë hapësirë e gjelbër 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=216755&IDCategoria=2685 

Studentja e Juridikut padi në gjykatë: I dashuri më vodhi virgjërinë 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=217111&IDCategoria=2685 

PD, Bumçi: Autoritetet serbe, përgjegjësi për kthimin e situatës në normalitet 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=217342&IDCategoria=2685 

Superliga shqiptare, Partizani ka më shumë tifozë, e dyta Tirana 

http://www.balkanweb.com/sport/2692/superliga-shqiptare-partizani-ka-me-shume-

tifoze-e-dyta-tirana-217615.html 

Gjirokastër, vdes 93-vjeçarja, arrestohen për vrasje djali dhe nusja 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219146&IDCategoria=2685 

Ndeshja Serbi-Shqipëri, Ministria e Jashtme, raport “sekret” në Kuvend 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219386&IDCategoria=2685 

Menaxhimi i mbetjeve, Basha: 650 mijë $ kreditim për realizimin e projektit 

http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287653
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=287103
http://top-channel.tv/new/lajme/artikull.php?id=286840
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=215588&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/sport/2692/ndeshja-me-danimarken-de-biasi-duam-fitore--cana-stadiumi-i-ri--i-vogel-215782.html
http://www.balkanweb.com/sport/2692/ndeshja-me-danimarken-de-biasi-duam-fitore--cana-stadiumi-i-ri--i-vogel-215782.html
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=215945&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=216138&IDCategoria=2694
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=216755&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=217111&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=217342&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/sport/2692/superliga-shqiptare-partizani-ka-me-shume-tifoze-e-dyta-tirana-217615.html
http://www.balkanweb.com/sport/2692/superliga-shqiptare-partizani-ka-me-shume-tifoze-e-dyta-tirana-217615.html
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219146&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219386&IDCategoria=2685
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http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219444&IDCategoria=2685 

Basha: Bashkia shpërblim boksierit Jurgen Uldedaj 

http://www.balkanweb.com/sport/2692/basha-bashkia-shperblim-boksierit-jurgen-

uldedaj-219877.html 

Ekstradohet nga Athina 52-vjeçari shqiptar, kërkohej për vrasje 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=220274&IDCategoria=2685 

Çel siparin edicioni i 12-të i festivalit “TIFF” 

http://www.balkanweb.com/kultur%EB/2691/cel-siparin-edicioni-i-12-te-i-festivalit-

tiff-220349.html 

Ndërron jetë këngëtari 'Doktor Flori', shkak i vdekjes dyshohet ataku kardiak 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=222764&IDCategoria=2778 

Veliaj: Skema e re e pensioneve hyn në fuqi më 1 janar, kursen 30 mln $ vitin e pare 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=220581&IDCategoria=2685 

Halloween, festa e frikës 'pushton' Tiranën 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219903&IDCategoria=2693 

Zbardhet axhenda e Ramës në Beograd, s‟ka takim me Nikoliç, të martën në Preshevë 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221215&IDCategoria=2685 

200 gazetarë të akredituar për vizitën e Ramës 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221333&IDCategoria=2685 

Rama mbron Kosovën në Beograd, Vuçiç: Është e jona, s‟lejoj askënd të ulë Serbinë 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221401&IDCategoria=2685 

Tirana, vizitë solidariteti në spital portierit të Partizanit 

http://www.balkanweb.com/sport/2692/tirana-vizite-solidariteti-ne-spital-portierit-te-

partizanit-221265.html 

Akuzohet për “vrasje me paramendim”, ekstradohet nga New Yorku 41-vjeçari 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221664&IDCategoria=2685 

Çelet Panairi i 17-të i Librit, Ymeri: Urgjente strategjia kombëtare për librin 

http://www.balkanweb.com/kultur%EB/2691/celet-panairi-i-17-te-i-librit-ymeri-

urgjente-strategjia-kombetare-per-librin-221899.html 

Basha: Nuk kam lënë mënjanë Bashkinë. Nuk përjashtoj mundësinë për rikandidim 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=222185&IDCategoria=2685 

BSH: Depozitat u rritën në qytetet bregdetare, Vlorë e Durrës 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=222420&IDCategoria=2685 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219444&IDCategoria=2685
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http://www.balkanweb.com/kultur%EB/2691/cel-siparin-edicioni-i-12-te-i-festivalit-tiff-220349.html
http://www.balkanweb.com/kultur%EB/2691/cel-siparin-edicioni-i-12-te-i-festivalit-tiff-220349.html
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=222764&IDCategoria=2778
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=220581&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=219903&IDCategoria=2693
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221215&IDCategoria=2685
http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221333&IDCategoria=2685
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http://www.balkanweb.com/sport/2692/tirana-vizite-solidariteti-ne-spital-portierit-te-partizanit-221265.html
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http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=221664&IDCategoria=2685
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Shkrimtari Ismail Kadare nderohet me çmimin “Jeronim De Rada” 

http://www.balkanweb.com/kultur%EB/2691/shkrimtari-ismail-kadare-nderohet-me-

cmimin-jeronim-de-rada-222476.html 

Ministri serb lule në varrin e Esat Pashë Toptanit: Ishte miku ynë! 

http://www.balkanweb.com/rajoni/2687/ministri-serb-lule-ne-varrin-e-esat-pashe-

toptanit-ishte-miku-yne--222554.html 

Ministria e Energjisë nis procedurën e revokimit të 30 lejeve minerare 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=222801&IDCategoria=2685 

„Doktor Flori‟ përcillet në banesën e fundit mes lotëve, duartrokitjeve e tingujve 

të muzikës së tij 

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=222914&IDCategoria=2685 

Përmbytjet, evakuohet familja me 6 anëtarë në Lezhë. Mblidhet Shtabi i 

Emergjencave  

http://www.balkanweb.com/bw_lajme2.php?IDNotizia=223072&IDCategoria=2685 

 

3.albeu.com 

 

Rritet tensioni Rama - Vuçiç, a do të takohen në Beograd? 

http://www.albeu.com/kryetitull/rritet-tensioni-rama-vucic-a-do-te-takohen-ne-

beograd/175912/ 

FMN nesër në Tiranë, diskutime buxhetin dhe energjinë 

http://www.albeu.com/ekonomi/fmn-neser-ne-tirane-diskutime-buxhetin-dhe-

energjine/177364/ 

Autostrada Tiranë-Elbasan, Haxhinasto: Të përshpejtohet puna 

http://www.albeu.com/shqiperi/autostrada-tirane-elbasan-haxhinasto-te-pershpejtohet-

puna/176533/ 

Plagoset me thikë Florenc Hoxha, kreu i INUV në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/plagoset-me-thike-florenc-hoxha-kreu-i-inuv-ne-

tirane/177100/ 

Ja lokalet e mbyllura mbrëmjen e djeshme në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/ja-lokalet-e-mbyllura-mbremjen-e-djeshme-ne-

tirane/177253/ 

Mjeti përplaset me trafikndarësen dhe përmbyset në rrugë 

http://www.albeu.com/shqiperi/mjeti-perplaset-me-trafikndaresen-dhe-permbyset-ne-

rruge/177586/ 
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http://www.albeu.com/ekonomi/fmn-neser-ne-tirane-diskutime-buxhetin-dhe-energjine/177364/
http://www.albeu.com/shqiperi/autostrada-tirane-elbasan-haxhinasto-te-pershpejtohet-puna/176533/
http://www.albeu.com/shqiperi/autostrada-tirane-elbasan-haxhinasto-te-pershpejtohet-puna/176533/
http://www.albeu.com/shqiperi/plagoset-me-thike-florenc-hoxha-kreu-i-inuv-ne-tirane/177100/
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Aksident në Tiranë, makina përplas të moshuarin dhe largohet 

http://www.albeu.com/shqiperi/aksident-ne-tirane-makina-perplas-te-moshuarin-dhe-

largohet/172279/ 

Shqipëri-Danimarkë, danezët një javë para në Tiranë (FOTO LAJM) 

http://sport.albeu.com/kombetarja/shqiperi-danimarke-danezet-nje-jave-para-ne-

tirane-foto-lajm/173018/ 

Kombëtarja arrin në aeroportin e Beogradit, pas pak niset për Tiranë 

http://sport.albeu.com/kryetitull/kombetarja-arrin-ne-aeroportin-e-beogradit-pas-pak-

niset-per-tirane/173737/ 

Bulevardi sot më i mbushur se asnjëherë më parë (FOTO LAJM) 

http://www.albeu.com/shqiperi/bulevardi-me-i-mbushur-se-asnjehere-me-pare-foto-

lajm/172583/ 

Humb drejtimin e motorit, humb jetën 35-vjeçari në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/humb-drejtimin-e-motorit-humb-jeten-35-vjecari-ne-

tirane/172633/ 

Shkeli ligjin, Prokuroria çon në gjykatë dosjen për Florenc Hoxhën 

http://www.albeu.com/kryetitull/shkeli-ligjin-prokuroria-con-ne-gjykate-dosjen-per-

florenc-hoxhen/172775/ 

Ali Ahmeti në Tiranë, do takojë Ramën, Bashën dhe Metën 

http://www.albeu.com/maqedoni/ali-ahmeti-ne-tirane-do-takoje-ramen-bashen-dhe-

meten/173057/ 

Alkooli, hiqen 108 patenta brena 24 orëve në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/alkooli-hiqen-108-patenta-brena-24-oreve-ne-

tirane/173333/ 

Vjedhja e energjisë, dy të arrestuar në Tiranë e Vlorë 

http://www.albeu.com/shqiperi/vjedhja-e-energjise-dy-te-arrestuar-ne-tirane-e-

vlore/173452/ 

Dhunoi policin, kapet në Tiranë autori 

http://www.albeu.com/shqiperi/dhunoi-policin-kapet-ne-tirane-autori/174609/ 

Tentojë të korruptojë policin, arrestohet 27-vjeçari në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/tentoje-te-korruptoje-policin-arrestohet-27-vjecari-ne-

tirane/175035/ 

Turqia do të financojë ndërtimin e Xhamisë së Madhe në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/turqia-do-te-financoje-ndertimin-e-xhamise-se-

madhe-ne-tirane/175204/ 
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Rama flet për masakrën në Tiranë 

http://www.albeu.com/shqiperi/rama-flet-per-masakren-ne-tirane/176032/ 

Tiranë-Vaqarr, INUK shemb një objekt me shpërthim të komanduar 

http://www.albeu.com/shqiperi/tirane-vaqarr-inuk-shemb-nje-objekt-me-shperthim-te-

komanduar/174408/ 

Protestë në Tiranë: UEFA, mos e kruaj me shqiptarët! 

http://sport.albeu.com/kryetitull/proteste-ne-tirane-uefa-mos-e-kruaj-me-

shqiptaret/174820/ 

Zjarr tek kullat në Tiranë, merr flakë kaldaja 

http://www.albeu.com/shqiperi/zjarr-tek-kullat-ne-tirane-merr-flake-kaldaja/175579/ 

Kosova dhe Kroacia bëhen bashkë për të gjetur të zhdukurit 

http://www.albeu.com/kosove/kosova-dhe-kroacia-behen-bashke-per-te-gjetur-te-

zhdukurit/177033/ 

Putin: Krimea ka të drejtë të jetë e pavarur si Kosova 

http://www.albeu.com/kryetitull/putin-krimea-ka-te-drejte-te-jete-e-pavarur-si-

kosova/177448/ 

Mogherini: Të vazhdohet dialogu Kosovë – Serbi 

http://www.albeu.com/kosove/mogherini-te-vazhdohet-dialogu-kosove-serbi/177696/ 

Lista Serbe: Serbët nuk presin më që shqiptarët të merren vesh 

http://www.albeu.com/kosove/lista-serbe-serbet-nuk-presin-me-qe-shqiptaret-te-

merren-vesh/176270/ 

Dialogu me Serbinë të mbarojë me njohje të Kosovës 

http://www.albeu.com/kosove/dialogu-me-serbine-te-mbaroje-me-njohje-te-

kosoves/176240/ 

Ilir Meta: Kosova nuk është Belgjika, themeloni institucionet 

http://www.albeu.com/kosove/ilir-meta-kosova-nuk-eshte-belgjika-themeloni-

institucionet/176507/ 

Korrupsioni në EULEX, test për BE-në 

http://www.albeu.com/kosove/korrupsioni-ne-eulex-test-per-be-ne/176157/ 

Kukan: U trondit besimi tek EULEX-i 

http://www.albeu.com/kosove/kukan-u-trondit-besimi-tek-eulex-i/176103/ 

 

4.shqiptarja.com 

Bunkeri anti-bërthamor i Enver Hoxhës, Rama: Do hapim dosjet 2 hipertekste 
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http://www.shqiptarja.com/home/1/bunkeri-anti-b-rthamor-i-enver-hoxh-s-rama-do-

hapim-dosjet-254297.html  

Protesta e PD, Basha: Rama ik! Bunkeri s'të shpëton nga revolta  1 hipertekst 

http://www.shqiptarja.com/home/1/protesta-e-pd-basha-rama-ik--bunkeri-s--39-t--

shp-ton-nga-revolta-254270.html  

Tragjedia e 2 të rinjve, digjen në kamionin që i çonte drejt Anglisë  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/dy-shqiptar--digjen-n--kamion-kalonin-

ilegalisht-drejt-anglis--254022.html  

Tiranë, INUK shemb me eksploziv një ndërtesë 4-katëshe në Vaqarr  

http://www.shqiptarja.com/video/index.php?IDVideo=28258&IDCategoria=7   

Tiranë, plagoset me thikë Florenc Hoxha, drejtori i INUV  

http://www.shqiptarja.com/video/index.php?IDVideo=28985&IDCategoria=7  

Tiranë, tentuan të hidhen nga pallati11 personat pakt me ndërtuesin  

http://www.shqiptarja.com/home/1/tiran--nd-rtuesi-s--39-u-dha-sht-pit--11-persona-k-

rc-nojn--t--hidhen-253881.html  

'Serbi-Shqipëri riluhet në fushëneutrale, vendimi final në nëntor'  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=246653&IDCategoria=1  

Fushë-Krujë, 29 shpërthimetritoli në janar 2013-nëntor 2014  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/fushe-kruje-29-shperthime-tritoli-pergjate-

janar-2013-nentor-2014-251152.html  

Vrasësi Julian Sinanaj rrezikonburg përjetë, në tetor në gjykatë  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=245592&IDCategoria=2731  

Kosovë, edhe 5 muaj pas zgjedhjeve pritjet dhe paqartësitë vazhdojnë  

http://www.shqiptarja.com/video/index.php?IDVideo=28807&IDCategoria=7  

Prostituoi për 3 vite një vajzëekstradohet nga Italia 42-vjeçari  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/prostituoi-per-3-vite-nje-vajze-

ekstradohet-nga-italia-42-vjecari-254166.html  

Fier, Bashkia: Aksion përgjatë lumittë Gjanicës, do prishen 600 objekte  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=245645  

'Wanted' shqiptarët në krye të listëssë Interpol, 160 në kërkim,13 femra  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=243772  

"Antikanabis", kapen 2 personanga Lazarati të shpallur në kërkim  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/antikanabis-kapen-2-persona-nga-lazarati-

te-shpallur-ne-kerkim-254126.html  
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Ndryshon ligji, hiqet taksae akcizës për pijet energjike  

http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/ndryshon-ligji-hiqet-taksa-e-akcizes-per-

pijet-energjike-250334.html  

Rrugët, ja segmentet parësore kudo të punohet 12 muajt e ardhshëm  

http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/rruget-ja-segmentet-paresore-ku-do-te-

punohet-12-muajt-e-ardhshem-250354.html  

Referendumet, Lulzim Bashajep direktivat krerëve të PD-së  

http://www.shqiptarja.com/politike/2732/referendumet-lulzim-basha-jep-direktivat-

krer-ve-t--pd-s--250337.html  

Azilkërkuesit, EUROSTAT: 8 mijëkërkesa nga Shqipëria në 6 muaj  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/azilk-rkuesit-eurostat-8-mij--k-rkesa-nga-

shqip-ria-n--6-muaj-244068.html  

Durrës-Plepa-Vlorë, nis rehabilitimipër gjelbërimin në këtë aks  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=244052&IDCategoria=2731  

Vlahutin: Duhet gjithëpërfshirjeRama: S‟dimë ç‟kërkon opozita  

http://www.shqiptarja.com/home/1/vlahutin-duhet-gjith-p-rfshirje-rama-sdim---k-

rkon-opozita-244553.html  

Vjedhja e thesarit, ish-drejtoritÇollaku i komunikohet akuza  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/vjedhja-e-thesarit-ish-drejtorit-collaku-i-

komunikohet-akuza-244431.html  

Farkë, mësueset dhe nënatsensibilizohen për kancerin e gjirit  

http://www.shqiptarja.com/shendetesi/2712/farke-mesueset-dhe-nenat-sensibilizohen-

per-kancerin-e-gjirit-244624.html  

Specializimet e mjekësisë nëtetor, propozohen 315 kuota  

http://www.shqiptarja.com/shendetesi/2712/specializimet-e-mjek-sis--n--tetor-

propozohen-315-kuota-241073.html  

Projekti kinez zgjidhet fituespër ristrukturimin e “Piramidës”  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/projekti-kinez-zgjidhet-fitues-per-

ristrukturimin-e-piramides-243555.html  

Corriere: Delegacioni shqiptar ikunë kazino. Kodheli: Padi medias  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/corriere-delegacioni-shqiptar-iku-n--

kazino--kodheli-padi-medias-246990.html  

Dy të mitura shtatzënë me xhihadistët e ISIS, pendohen që lanë Vienën  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=245268&IDCategoria=1  

Vendimi i UEFA, Duka: Presim3 pikët, arbitri raport jo të drejtë  
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http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/vjedhja-e-thesarit-ish-drejtorit-collaku-i-komunikohet-akuza-244431.html
http://www.shqiptarja.com/shendetesi/2712/farke-mesueset-dhe-nenat-sensibilizohen-per-kancerin-e-gjirit-244624.html
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http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/projekti-kinez-zgjidhet-fitues-per-ristrukturimin-e-piramides-243555.html
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http://www.shqiptarja.com/home/1/vendimi-i-uefa-duka-presim-3-pik-t-arbitri-raport-

jo-t--drejt--247445.html  

Serbët urdhër-arresti për shqiptarin që ngriti flamurin  

http://www.shqiptarja.com/home/1/serb-t-urdh-r-arresti-p-r--shqiptarin-q--ngriti-

flamurin-246944.html  

Durrës, thyhet pllaka që mbanteemrin "Sheshi Selaniku"  

http://www.shqiptarja.com/aktualitet/2731/durres-thyhet-pllaka-qe-mbante-emrin-

sheshi-selaniku-243549.html  

Shqipëria nis epokën "ElbasanArena" me barazim me danezët  

http://www.shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=245327&IDCategoria=1  

Korçë, Pallati i Sportit drejtpërfundimit, në nëntor imazh të ri   

http://www.shqiptarja.com/sport/2726/korce-pallati-i-sportit-drejt-perfundimit-ne-

nentor-imazh-te-ri--247580.html  

IQT gjobit 14 subjekte abuzuesespekuluan me cilësi të karburanteve  

http://www.shqiptarja.com/ekonomi/2733/iqt-gjobit-14-subjekte-abuzuese-spekuluan-

me-cil-si-t--karburanteve-250884.html 

 

5.shekulli.com.al 

 

Ndalohen 29 klandestinë, pranga 3 shqiptarëve 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58553&kat=95 

Muzeu i Memories, njerëzit të mos e harrojnë të kaluarën 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58574&kat=94 

Tentoi të kalonte kufirin me pasaportë shqiptare, pranga kosovarit 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58650&kat=95 

Biznesmeni amerikan: Fazlliç, 1 mln dollarë për të blerë politikanët 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58616&kat=103 

Pranga biznesmenit Fratari, PD: Rama gjueti shtrigash 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58676&kat=95 

Ndërtimet pa leje, "mollë sherri" mes mazhorancës, opozitës dhe Bashkisë së Tiranës 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58702&kat=88 

MB: "Nënë Tereza" gati për këmbësorët, bashkia të vendosë sinjalistika 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58741&kat=95 
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Shqiptarët protestë: RIP UEFA, pranoi racizmin 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58752&kat=109 

Ish të përndjekurit në protestë: Grevë urie si në 2012 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58853&kat=95 

Vodhi 77 mijë euro për dy apartamente, nën hetim 51-vjeçari 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=58868&kat=95 

Energjia, Tahiri mbledh drejtorët e policies 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59012&kat=87 

Masterat, hiqet mesatarja, universitetet caktojnë vetë kriteret 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59090&kat=109 

Arvizu: Shqipëria progres kundër korrupsionit 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59120&kat=88 

Veliaj: Qeveria në mbrojtje të më të dobëtit, kompensim 203,928 familjeve 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59129&kat=109 

Daçiç: Vizita e Ramës, shumë e rëndësishme 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59295&kat=87 

Energjia, qeveria firmos me BB për 150 mln $ 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59364&kat=87 

Masakër në lokalin e natës / 4 të vrarë, 3 të dyshuar të arrestuar 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59437&kat=87 

"Banda e tritolit", 7500 euro për atentatin ndaj Kollozit 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59449&kat=100 

Dita e Ashures, Meta uron besimtarët bektashinj 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59505&kat=109 

BE-ja do të monitorojë vizitën e Ramës në Beograd 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59540&kat=86 

Marrëveshje mes MM e Postës Shqiptare, shërbim për ushtarakët 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59567&kat=109 

Gjykata e Lartë, liron ish-inspektoren Elivar Golemi 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59624&kat=100 

Rama: Turqia partner strategjik, për Ballkanin nis një kohë e re 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59620&kat=100 
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Meta: Rama shkon në Serbi për të stabilizuar marrëdhëniet dypalëshe 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59847&kat=100 

Florian Pullazi: Bashkia e Tiranës në amulli, qeveriset nga të deleguarit e Bashës 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59910&kat=104 

Vuçiç: Rama na provokoi, por do të bashkëpunojmë 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59986&kat=100 

ERE vendos nëse do të rrisë çmimin e energjisë 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=60548&kat=89 

Përmbytje në vend/Laç, vdesin babë e bijë. Mblidhet Shtabi i Emergjencave (VIDEO) 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=60609&kat=87 

Meta: 500 mln $ rritje ekonomike 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=60584&kat=88 

"Bojkoti", Arvizu: Amerika dhe miqtë e PD-së i kanë nxitur ata të rikthehen në 

Kuvend 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=60703&kat=87 

 

6.panorama.com.al 

 

Kosova pa zgjidhje politike, Jahjaga mbledh lideret e partive 

http://www.panorama.com.al/2014/10/03/kosova-pa-zgjidhje-politike-jahjaga-

mbledh-lideret-e-partive/ 

Rama ne Serbi me 22 tetor, The Washington Post: do kerkoje njohjen e Kosoves 

http://www.panorama.com.al/2014/10/03/rama-ne-serbi-me-22-tetor-the-washington-

post-do-kerkoje-njohjen-e-kosoves/ 

Hoffmann Gjermania do nje Shqiperi te forte, Mbeshtetje per projekte dhe standardet 

europiane 

http://www.panorama.com.al/2014/10/04/hoffmann-gjermania-do-nje-shqiperi-te-

forte-mbeshtetje-per-projekte-dhe-standardet-europiane/ 

Ish kreu I ALUIZNI ne burg, Protesta para gjykates 

http://www.panorama.com.al/2014/10/06/ish-kreu-i-aluizni-ne-burg-protesta-para-

gjykates/ 

Ndeshja me Danimarken, zbardhen masat ne stadium 

http://www.panorama.com.al/2014/10/07/ndeshja-me-danimarken-zbardhen-masat-

ne-stadium/ 

http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=59847&kat=100
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Pastruesja akuzon kreun e komunes per ngacmim seksual 

http://www.panorama.com.al/2014/10/07/pastruesja-akuzon-kreun-e-komunes-per-

ngacmim-seksual/ 

Jahjaga ftese per te shkuar ne Beograd me1nentor 

http://www.panorama.com.al/2014/10/07/jahjaga-ftese-per-te-shkuar-ne-beograd-me-

1-nentor/ 

Zbardhet raporti i KE. Ka progres per integrimin por duhet dialog ne parlament 

http://www.panorama.com.al/2014/10/09/zbardhet-raporti-i-ke-ka-progres-per-

integrimin-por-duhet-dialog-ne-parlament/ 

Celularet, Qeveria terhiqet nga kodi IMEI i qytetareve 

http://www.panorama.com.al/2014/10/09/celularet-qeveria-terhiqet-nga-kodi-imei-i-

qytetareve/ 

Xhaz, pop dhe rrok ne tetorin gjerman 

http://www.panorama.com.al/2014/10/10/xhaz-pop-dhe-rrok-ne-tetorin-gjerman/ 

Reforma, Naco therret tryezen per drejtesine 

http://www.panorama.com.al/2014/10/15/reforma-naco-therret-tryezen-per-drejtesine/ 

Shqiperi Serbi,  UEFAvendimime23tetor 

http://www.panorama.com.al/2014/10/15/shqiperi-serbi-uefa-vendimi-me-23-tetor/ 

Putin: Ndihmojme Serbine, Perceshtjen e Kosoves s‟ndryshojme qendrim 

http://www.panorama.com.al/2014/10/16/putin-ndihmojme-serbine-per-ceshtjet-e-

kosoves-sndryshojme-qendrim/ 

Vizita ne Serbi, Rama per Reuters, Jam shume i vendosur per te ecur perpara 

http://www.panorama.com.al/2014/10/16/vizita-ne-serbi-rama-per-reuters-jam-

shume-i-vendosur-per-te-ecur-perpara/ 

Bushati, Zyrtaret serb keqperdoren futbollin per qellime politike, te gatshem te 

shkojme ne beograd 

http://www.panorama.com.al/2014/10/17/bushati-zyrtaret-serb-keqperdoren-futbollin-

per-qellime-politike-te-gatshem-te-shkojme-ne-beograd/ 

Eno Peci, Mbremje bamiresie per femijet e fshatit SOS 

http://www.panorama.com.al/2014/10/24/eno-peci-mbremje-bamiresie-per-femijet-e-

fshatit-sos/ 

Prokuroria sekuestron zyrat e Albpetrolit ne Fier 

http://www.panorama.com.al/2014/10/30/prokuroria-sekuestro-ne-zyrat-e-albpetrolit-

ne-fier/ 

Reforma ne drejtesi, Naco: duhen ndryshime kushtetuese 
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http://www.panorama.com.al/2014/11/01/reforma-ne-drejtesi-naco-duhen-ndryshime-

kushtetuese/ 

Fabi Capello 5 muaj pa rroge. Federata ruse po me sos durimin 

http://www.panorama.com.al/2014/11/01/fabi-capello-5-muaj-pa-rroge-federata-ruse-

po-me-sos-durimin/ 

Dacic: Shqiperia na ka bllokuar ne programin e NATOs.Vizita e Rames perparim 

marredheniesh 

http://www.panorama.com.al/2014/11/01/dacic-shqiperia-na-ka-bllokuar-ne-

programin-e-nato-s-vizita-e-rames-perparim-marredheniesh/ 

Doganat, ne 13 muaj 200 milione USD me shume 

http://www.panorama.com.al/2014/11/04/doganat-ne-13-muaj-200-milione-usd-me-

shume/ 

Operacioni kunder vjedhjes se energjise. Ne 10 dite 270 te arrestuar, 99 persona ne 

kerkim 

http://www.panorama.com.al/2014/11/07/operacioni-kunder-vjedhjes-se-energjise-

mb-ne-10-dite-270-te-arrestuar-99-persona-ne-kerkim/ 

Serbi Shqiperi, UEFA zbardh vendimin e plote 

http://www.panorama.com.al/2014/11/07/serbi-shqiperi-uefa-zbardh-vendimin-e-

plote/ 

Botohen kujtimet e Kadarese, Mengjeset ne kafe Rostand 

http://www.panorama.com.al/2014/11/14/botohen-kujtimet-e-kadarese-mengjeset-ne-

kafe-rostand/ 

Çlirimii Tiranes, Zbulohen fotot e rralla te majorit britanik 

http://www.panorama.com.al/2014/11/17/clirimi-i-tiranes-zbulohen-fotot-e-rralla-te-

majorit-britanik/ 

Shperndarja e buxhetit, PD: braktisen projektet e medha rrugore, asnje shprese per 

investime 

http://www.panorama.com.al/2014/11/17/shperndarja-e-buxhetit-pd-braktisen-

projektet-e-medha-rrugore-asnje-shprese-per-investime/ 

Duka: duam kualifikimin, ja pse zgjodhem De Biazin 

http://www.panorama.com.al/2014/11/18/duka-duam-kualifikimin-ja-pse-zgjodhem-

de-biazin/ 

Vendimi i qeverise, reagojne pronaret.Alban Bala: nje tjeter hap antiligjor 

http://www.panorama.com.al/2014/11/19/vendimi-i-qeverise-reagojne-pronaret-

alban-bala-nje-tjeter-hap-antiligjor/ 

Investimet, qeveria shkurton buxhetin 

http://www.panorama.com.al/2014/11/01/reforma-ne-drejtesi-naco-duhen-ndryshime-kushtetuese/
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http://www.panorama.com.al/2014/11/20/investimet-qeveria-shkurton-buxhetin/ 

Protestat, bllokohet mesimi ne dy fakultete te Tiranes 

http://www.panorama.com.al/2014/11/21/protestat-bllokohet-mesimi-ne-dy-fakultete-

te-tiranes/ 

 

7.nytimes.com 

 

Michael Phelps Suspended by USA Swimming   

http://www.nytimes.com/2014/10/07/sports/michael-phelps-suspended-by-usa-

swimming.html  

New Ad in Connecticut Election Puts Focus on Guns   

http://www.nytimes.com/2014/10/25/nyregion/with-focus-on-gun-control-bloomberg-

to-inject-17-million-into-connecticut-governors-race.html  

M.L.S. Shuts Down Chivas USA and Will Start Over in Los Angeles   

http://www.nytimes.com/2014/10/28/sports/soccer/major-league-soccer-shuts-down-

chivas-usa.html  

A Legal Eagle, Humbled, Hits the Public-Defender Reset Button  

http://www.nytimes.com/2014/10/28/arts/benched-a-new-lawyer-comedy-on-usa.html  

Ebola Response in Liberia Is Hampered by Infighting   

http://www.nytimes.com/2014/11/20/world/africa/ebola-response-in-liberia-is-

hampered-by-infighting-.html  

Israel Shaken by 5 Deaths in Synagogue Assault  

http://www.nytimes.com/2014/11/19/world/middleeast/killings-in-jerusalem-

synagogue-complex.html  

Hydrogen Cars Join Electric Models in Showrooms  

http://www.nytimes.com/2014/11/18/science/earth/hydrogen-cars-join-electric-

models-in-showrooms.html  

Bill to Restrict N.S.A. Data Collection Blocked in Vote by Senate Republicans  

http://www.nytimes.com/2014/11/19/us/nsa-phone-

records.html?hp&target=comments  

U.S. and China Reach Climate Accord After Months of Talks   

http://www.nytimes.com/2014/11/12/world/asia/china-us-xi-obama-apec.html  

N.F.L. Was Family, Until Wives Reported Domestic Abuse   

http://www.panorama.com.al/2014/11/20/investimet-qeveria-shkurton-buxhetin/
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http://www.nytimes.com/2014/11/18/sports/wives-in-domestic-abuse-cases-say-nfl-

culture-made-them-feel-trapped.html  

S.E.C. Raises Barrier to Disclosure of Information   

http://dealbook.nytimes.com/2014/11/04/s-e-c-raises-barrier-to-disclosure-of-

information/  

Guantánamo Inmates Are Sent to Eastern Europe   

http://www.nytimes.com/2014/11/21/us/politics/us-resettles-guantnamo-bay-

prisoners-in-eastern-europe.html  

$50,000 for MeshellNdegeocello and 33 Other U.S.A. Fellows   

http://artsbeat.blogs.nytimes.com/2014/10/13/50000-for-meshell-ndegeocello-and-33-

other-usa-fellows/  

Peru Prepares to Host Climate Talks as its Indigenous Forest Defenders Die  

http://dotearth.blogs.nytimes.com/2014/11/17/peru-prepares-to-host-climate-talks-as-

its-indigenous-forest-defenders-die/  

Gunman at Florida State Spoke of Being Watched   

http://www.nytimes.com/2014/11/21/us/florida-state-university-shooting.html  

In a Shift, Obama Extends U.S. Role in Afghan Combat   

http://www.nytimes.com/2014/11/22/us/politics/in-secret-obama-extends-us-role-in-

afghan-combat/  

Red Star Belgrade Fan Is Killed Before Basketball Game in Istanbul   

http://www.nytimes.com/2014/11/22/sports/basketball/red-star-belgrade-fan-is-killed-

before-basketball-game-in-istanbul.html?partner=rssnyt&emc=rss&_r=0  

Court Conflict Raises Question of Who Decides the Law, and the Breaker   

http://dealbook.nytimes.com/2014/11/17/court-conflict-raises-question-of-who-

decides-the-law-and-the-breaker/  

Former Louisville Guard Kevin Ware Finds a Home at Georgia State   

http://www.nytimes.com/2014/11/17/sports/ncaabasketball/former-louisville-guard-

kevin-ware-finds-a-home-at-georgia-state.html  

Rangers Exit Ice With a Win, Then Lose    

http://www.nytimes.com/2014/11/16/sports/hockey/roundup.html  

Four Workers Are Killed in Gas Leak at Texas Chemical Plant    

http://www.nytimes.com/2014/11/16/us/four-workers-are-killed-in-gas-leak-at-texas-

chemical-plant.html  

U.S. and China Bid for Tourism With Expanded Visa Deal    

http://www.nytimes.com/2014/11/18/sports/wives-in-domestic-abuse-cases-say-nfl-culture-made-them-feel-trapped.html
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http://www.nytimes.com/2014/11/16/sports/hockey/roundup.html
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http://sinosphere.blogs.nytimes.com/2014/11/11/u-s-and-china-bid-for-tourism-with-

expanded-visa-deal/  

Pitching Website Aims to Protect Young Elbows     

http://www.nytimes.com/2014/11/12/sports/baseball/pitching-website-aims-to-

protect-young-elbows.html  

Challenger Sergey Kovalev Wins Two Titles From Bernard Hopkins   

http://www.nytimes.com/2014/11/09/sports/challenger-sergey-kovalev-wins-two-

titles-from-bernard-hopkins.html  

Kenneth Bae and Matthew Todd Miller, Released by North Korea, Are Back on U.S. 

Soil    

http://www.nytimes.com/2014/11/09/world/kenneth-bae-matthew-todd-miller-

released-by-north-korea.html  

U.S.D.A. Approves Modified Potato. Next Up: French Fry Fans    

http://www.nytimes.com/2014/11/08/business/genetically-modified-potato-from-

simplot-approved-by-usda.html  

Doctor in New York City Is Sick With Ebola   

http://www.nytimes.com/2014/10/24/nyregion/craig-spencer-is-tested-for-ebola-virus-

at-bellevue-hospital-in-new-york-city.html  

Black Vote Seen as Last Hope for Democrats to Hold Senate    

http://www.nytimes.com/2014/10/19/us/in-black-vote-democrats-see-lifeline-for-

midterms.html  

As Oil Prices Plummet, Saudi Arabia Faces a Test of Strategy    

http://www.nytimes.com/2014/10/16/world/middleeast/as-oil-prices-plummet-saudi-

arabia-faces-a-test-of-strategy.html  

Some Chinese Leaders Claim U.S. and Britain Are Behind Hong Kong Protests  

http://www.nytimes.com/2014/10/11/world/asia/some-chinese-leaders-claim-us-and-

britain-are-behind-hong-kong-protests-.html  

 

8.bbc.com 

Knightsbridge balcony collapse: Two dead, six injured   

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-30148003  

Miliband: Thornberry's 'white van, flag' tweet lacked respect   

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30148768  

Rochester: Farage looks to more UKIP gains after success   

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30140747  
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A&Es miss four-hour wait standard     

http://www.bbc.com/news/health-30146277  

Computer hijacking arrests in UK and across Europe   

http://www.bbc.com/news/technology-30146176  

UK condemns Argentina over Falklands' sovereignty signs   

http://www.bbc.com/news/uk-30149799  

'Radicalisation risk' at six Muslim private schools, says Ofsted   

http://www.bbc.com/news/education-30129645  

Airbus to invest £100m at Broughton and Filton factories   

http://www.bbc.com/news/uk-wales-30141420  

'Plebgate' libel trial: PC 'embarrassed' by MP behavior   

http://www.bbc.com/news/uk-30149761  

Nicola Sturgeon announces new Scottish cabinet    

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-30138550  

Man arrested for murder for 'trying to dump a body in River Thames'  

http://www.bbc.com/news/uk-england-london-30142295  

RBS admits error in stress test data      

http://www.bbc.com/news/business-30153633  

Public borrowing at £7.7bn in October     

http://www.bbc.com/news/business-30142601  

Ex-boxer Christopher McLean jailed over 'one punch' killing   

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30146491  

Cornwall Councillor Alex Folkes rejects child risk claim   

http://www.bbc.com/news/uk-england-cornwall-30141275  

Vincent Tan accuses Dave Whelan and Malky Mackay of being racist  

http://www.bbc.com/sport/0/football/30147475  

Frampton villager sets up fake speed camera van    

http://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-30141108  

Bystanders lift car to end 'stand-off' with tram    

http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-30138390  

Dissident arrests: Rifle suspect also questioned over rocket attack  

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30141518  
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http://www.bbc.com/news/uk-england-nottinghamshire-30138390
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30141518


RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 271 

Police release image of Lisburn driver's lucky escape    

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30147780  

Welsh rail electrification impact 'will be huge', PM says   

http://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-30128378  

Wave power firm Pelamis calls in administrators    

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-30151276  

Soldier Roy Wooldridge's life saved by Nazi Erwin Rommel   

http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-30151021  

Kriss Strachan raped 91-year-old woman in Belshill    

http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-30150340  

Armed gang jailed for Leeds pub robberies     

http://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-30151233  

Karl Law: Wedding postponed until Prague stag man found   

http://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-30144014  

Dani King: Olympic cyclist feared for career after training crash   

http://www.bbc.com/sport/0/cycling/30147207  

Lewis Hamilton puts down a title marker at Abu Dhabi practice   

http://www.bbc.com/sport/0/formula1/30147544  

Davis Cup final: Federer loses as France level with Switzerland   

http://www.bbc.com/sport/0/tennis/30148967  

David Cameron 'determined' to win back Rochester      

http://www.bbc.com/news/uk-politics-30143956  

 

9.nbc.com 

FSU Shooter Myron May Left Message: 'I Do Not Want to Die in Vain'   

http://www.nbcnews.com/news/us-news/fsu-shooter-myron-may-left-message-i-do-

not-want-n253436  

Window Washer Survives 11-Story Fall From Building in San Francisco's Financial 

District 

http://www.nbcbayarea.com/news/local/Construction-Worker-Falls-11-Stories-in-

San-Francisco-283510161.html  

Officer Put on Modified Duty After Shooting, Killing Unarmed Man in Brooklyn 

Apartment Building Stairwell: NYPD    

http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-30147780
http://www.bbc.com/news/uk-wales-politics-30128378
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-business-30151276
http://www.bbc.com/news/uk-wales-south-east-wales-30151021
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-30150340
http://www.bbc.com/news/uk-england-leeds-30151233
http://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-30144014
http://www.bbc.com/sport/0/cycling/30147207
http://www.bbc.com/sport/0/formula1/30147544
http://www.bbc.com/sport/0/tennis/30148967
http://www.bbc.com/news/uk-politics-30143956
http://www.nbcnews.com/news/us-news/fsu-shooter-myron-may-left-message-i-do-not-want-n253436
http://www.nbcnews.com/news/us-news/fsu-shooter-myron-may-left-message-i-do-not-want-n253436
http://www.nbcbayarea.com/news/local/Construction-Worker-Falls-11-Stories-in-San-Francisco-283510161.html
http://www.nbcbayarea.com/news/local/Construction-Worker-Falls-11-Stories-in-San-Francisco-283510161.html
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http://www.nbcnewyork.com/news/local/New-York-Brooklyn-Shooting-NYPD-Pink-

Houses-New-York-283460421.html  

Driver Asleep at Wheel in Fast Lane Arrested on DUI Charge: CHP   

http://www.nbcbayarea.com/news/local/Driver-Asleep-at-Wheel-in-Fast-Lane-

Arrested-on-DUI-CHP-283395021.html  

Hungering for a Great "Mockingjay"   

http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Hungering-for-a-

Great-Mockingjay-Jennifer-Lawrence-283350891.html  

5 Die in Wreck on Family 'Dream Trip' to Disney World   

http://www.nbcbayarea.com/news/national-international/5-Die-in-Wreck-During-

Family-Trip-to-Florida-283363201.html  

Bono's Gruesome Cycling Injuries Revealed: U2 Frontman Has 5-Hour Surgery  

http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Bono-Cycling-

Injuries-Revealed-U2-283285421.html  

Mike Nichols: Humanity on a Cinematic Scale   

http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Mike-Nichols-Best-

Films-Graduate-Virginia-Woolf-Angels-in-America-Birdcage-283336061.html  

President Obama Orders Longer Combat Role in Afghanistan   

http://www.nbcnews.com/news/us-news/president-obama-orders-longer-combat-role-

afghanistan-n254026  

Bus Strikes Plane at Atlanta Airport, No Injuries   

http://www.nbcnews.com/news/us-news/bus-strikes-plane-atlanta-airport-no-injuries-

n254031  

Pair Suspected of Trying to Acquire Bombs for Ferguson Protests   

http://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting/pair-suspected-trying-

acquire-bombs-ferguson-protests-n254021  

Former Marine Caleb Crew Confesses to Wife's Murder on Chilling Tape   

http://www.nbcwashington.com/news/local/Ex-Marine-Confesses-to-Wifes-Murder-

on-Harrowing-Tape-Caleb-Crew-Andrea-283547411.html  

Obama: Michael Brown Grand Jury Decision Cannot be 'Excuse for Violence'  

http://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting/obama-michael-brown-

grand-jury-decision-cannot-be-excuse-violence-n253986  

MIT's Undefeated Football Team Has Brains and Brawn   

http://www.nbcnews.com/nightly-news/mits-undefeated-football-team-has-brains-

brawn-n253956  

http://www.nbcnewyork.com/news/local/New-York-Brooklyn-Shooting-NYPD-Pink-Houses-New-York-283460421.html
http://www.nbcnewyork.com/news/local/New-York-Brooklyn-Shooting-NYPD-Pink-Houses-New-York-283460421.html
http://www.nbcbayarea.com/news/local/Driver-Asleep-at-Wheel-in-Fast-Lane-Arrested-on-DUI-CHP-283395021.html
http://www.nbcbayarea.com/news/local/Driver-Asleep-at-Wheel-in-Fast-Lane-Arrested-on-DUI-CHP-283395021.html
http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Hungering-for-a-Great-Mockingjay-Jennifer-Lawrence-283350891.html
http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Hungering-for-a-Great-Mockingjay-Jennifer-Lawrence-283350891.html
http://www.nbcbayarea.com/news/national-international/5-Die-in-Wreck-During-Family-Trip-to-Florida-283363201.html
http://www.nbcbayarea.com/news/national-international/5-Die-in-Wreck-During-Family-Trip-to-Florida-283363201.html
http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Bono-Cycling-Injuries-Revealed-U2-283285421.html
http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Bono-Cycling-Injuries-Revealed-U2-283285421.html
http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Mike-Nichols-Best-Films-Graduate-Virginia-Woolf-Angels-in-America-Birdcage-283336061.html
http://www.nbcbayarea.com/entertainment/entertainment-news/Mike-Nichols-Best-Films-Graduate-Virginia-Woolf-Angels-in-America-Birdcage-283336061.html
http://www.nbcnews.com/news/us-news/president-obama-orders-longer-combat-role-afghanistan-n254026
http://www.nbcnews.com/news/us-news/president-obama-orders-longer-combat-role-afghanistan-n254026
http://www.nbcnews.com/news/us-news/bus-strikes-plane-atlanta-airport-no-injuries-n254031
http://www.nbcnews.com/news/us-news/bus-strikes-plane-atlanta-airport-no-injuries-n254031
http://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting/pair-suspected-trying-acquire-bombs-ferguson-protests-n254021
http://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting/pair-suspected-trying-acquire-bombs-ferguson-protests-n254021
http://www.nbcwashington.com/news/local/Ex-Marine-Confesses-to-Wifes-Murder-on-Harrowing-Tape-Caleb-Crew-Andrea-283547411.html
http://www.nbcwashington.com/news/local/Ex-Marine-Confesses-to-Wifes-Murder-on-Harrowing-Tape-Caleb-Crew-Andrea-283547411.html
http://www.nbcnews.com/storyline/michael-brown-shooting/obama-michael-brown-grand-jury-decision-cannot-be-excuse-violence-n253986
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House Benghazi Report Finds Evidence Doesn't Back Rumors 

http://www.nbcnews.com/news/us-news/house-benghazi-report-finds-evidence-

doesnt-back-rumors-n253921  

U.S. Embassy Warns Citizens to Avoid Mexican Resort of Acapulco  

http://www.nbcnews.com/news/world/u-s-embassy-warns-citizens-avoid-mexican-

resort-acapulco-n254071  

Gunmen Kill Dozens in Northeast Kenya Bus Ambush   

http://www.nbcnews.com/news/world/gunmen-kill-dozens-northeast-kenya-bus-

ambush-n254066  

Gas Blast at Hyatt Hotel in London Hurts 12 Workers   

http://www.nbcnews.com/news/world/gas-blast-hyatt-hotel-london-hurts-12-workers-

n254016  

Eight Romanian Soldiers Killed in Helicopter Crash   

http://www.nbcnews.com/news/world/eight-romanian-soldiers-killed-helicopter-

crash-n253866  

President Barack Obama Acts on Deportation Relief for Millions   

http://www.nbcnews.com/politics/first-read/president-barack-obama-acts-deportation-

relief-millions-n252626  

The 2016 Field Is Crowded -- and Mostly Unpopular   

http://www.nbcnews.com/politics/first-read/2016-field-crowded-mostly-unpopular-

n252081  

'Unacceptably High': Violence Against Women Is Global Problem, Experts Say  

http://www.nbcnews.com/health/health-news/unacceptably-high-violence-against-

women-global-problem-experts-say-n253596  

WHO Reports Plague Outbreak in Madagascar  

http://www.nbcnews.com/health/health-news/who-reports-plague-outbreak-

madagascar-n253566  

Judge Strikes Down Landmark Illinois Pension Reform Law   

http://www.nbcnews.com/business/business-news/judge-strikes-down-landmark-

illinois-pension-reform-law-n253741  

Ford Boosts Fuel Economy for New Aluminum F-150 by Up to 29%   

http://www.nbcnews.com/business/autos/ford-boosts-fuel-economy-new-aluminum-f-

150-29-n253556  

Toyota to Recall 422K Lexus Models for Possible Fuel Leak    

http://www.nbcnews.com/news/us-news/house-benghazi-report-finds-evidence-doesnt-back-rumors-n253921
http://www.nbcnews.com/news/us-news/house-benghazi-report-finds-evidence-doesnt-back-rumors-n253921
http://www.nbcnews.com/news/world/u-s-embassy-warns-citizens-avoid-mexican-resort-acapulco-n254071
http://www.nbcnews.com/news/world/u-s-embassy-warns-citizens-avoid-mexican-resort-acapulco-n254071
http://www.nbcnews.com/news/world/gunmen-kill-dozens-northeast-kenya-bus-ambush-n254066
http://www.nbcnews.com/news/world/gunmen-kill-dozens-northeast-kenya-bus-ambush-n254066
http://www.nbcnews.com/news/world/gas-blast-hyatt-hotel-london-hurts-12-workers-n254016
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http://www.nbcnews.com/news/world/eight-romanian-soldiers-killed-helicopter-crash-n253866
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http://www.nbcnews.com/politics/first-read/president-barack-obama-acts-deportation-relief-millions-n252626
http://www.nbcnews.com/politics/first-read/president-barack-obama-acts-deportation-relief-millions-n252626
http://www.nbcnews.com/politics/first-read/2016-field-crowded-mostly-unpopular-n252081
http://www.nbcnews.com/politics/first-read/2016-field-crowded-mostly-unpopular-n252081
http://www.nbcnews.com/health/health-news/unacceptably-high-violence-against-women-global-problem-experts-say-n253596
http://www.nbcnews.com/health/health-news/unacceptably-high-violence-against-women-global-problem-experts-say-n253596
http://www.nbcnews.com/health/health-news/who-reports-plague-outbreak-madagascar-n253566
http://www.nbcnews.com/health/health-news/who-reports-plague-outbreak-madagascar-n253566
http://www.nbcnews.com/business/business-news/judge-strikes-down-landmark-illinois-pension-reform-law-n253741
http://www.nbcnews.com/business/business-news/judge-strikes-down-landmark-illinois-pension-reform-law-n253741
http://www.nbcnews.com/business/autos/ford-boosts-fuel-economy-new-aluminum-f-150-29-n253556
http://www.nbcnews.com/business/autos/ford-boosts-fuel-economy-new-aluminum-f-150-29-n253556
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http://www.nbcnews.com/business/autos/toyota-recall-422k-lexus-models-possible-

fuel-leak-n253501  

Most Wanted: Interpol Targets 9 in Environmental Crimes   

http://www.nbcnews.com/science/environment/most-wanted-interpol-targets-9-

environmental-crimes-n253601  

Scientists Unlock Secrets of an Alien World's Magnetic Field   

http://www.nbcnews.com/science/space/scientists-unlock-secrets-alien-worlds-

magnetic-field-n253106  

NSA Chief Warns Chinese Cyberattacks Could Shut U.S. Infrastructure   

http://www.nbcnews.com/tech/security/nsa-chief-warns-chinese-cyberattacks-could-

shut-u-s-infrastructure-n253371  

Google Contributor Lets You Pay to Hide Ads on Some Websites   

http://www.nbcnews.com/tech/internet/google-contributor-lets-you-pay-hide-ads-

some-websites-n253001  

 

10.vice.com 

Obama Has Saved 5 Million Illegal Immigrants from Deportation – Now What?  

http://www.vice.com/read/obama-has-saved-5-million-illegal-immigrants-from-

deportation-now-what-1121  

The NYPD Admits a Rookie Cop Killed a 'Total Innocent' Last Night   

http://www.vice.com/read/the-nypd-admits-a-rookie-cop-killed-a-total-innocent-last-

night-1121  

'Serial' and the White Liberal Media's Race Problem    

http://www.vice.com/read/serial-and-the-white-liberal-medias-race-problem-twir-121  

The Detective Who Wanted to Photograph a Teen's Medically-Induced Erection Is 

Suing for Defamation   

http://www.vice.com/read/detective-who-wanted-to-photograph-a-teens-medically-

induced-erection-sues-for-defamation-1121  

A Judge Says the NYPD Has to Open Up About Its Spying on Muslims   

http://www.vice.com/read/a-judge-says-the-nypd-has-to-open-up-about-muslim-

spying-1121  

Why Are Minorities Overrepresented in Private Prisons?   

http://www.vice.com/read/why-are-minorities-overrepresented-in-private-prisons-

1121  

The Weird, Wild Novels of Democratic Presidential Candidate Jim Webb   

http://www.nbcnews.com/business/autos/toyota-recall-422k-lexus-models-possible-fuel-leak-n253501
http://www.nbcnews.com/business/autos/toyota-recall-422k-lexus-models-possible-fuel-leak-n253501
http://www.nbcnews.com/science/environment/most-wanted-interpol-targets-9-environmental-crimes-n253601
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http://www.nbcnews.com/science/space/scientists-unlock-secrets-alien-worlds-magnetic-field-n253106
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http://www.nbcnews.com/tech/security/nsa-chief-warns-chinese-cyberattacks-could-shut-u-s-infrastructure-n253371
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http://www.vice.com/read/the-nypd-admits-a-rookie-cop-killed-a-total-innocent-last-night-1121
http://www.vice.com/read/the-nypd-admits-a-rookie-cop-killed-a-total-innocent-last-night-1121
http://www.vice.com/read/serial-and-the-white-liberal-medias-race-problem-twir-121
http://www.vice.com/read/detective-who-wanted-to-photograph-a-teens-medically-induced-erection-sues-for-defamation-1121
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http://www.vice.com/read/weird-wild-novels-of-democratic-presidential-candidate-

jim-webb-1121  

There Was a Fight at a 24-Year-Old Romanian's Funeral After All His Lovers Found 

Out He Had HIV        

http://www.vice.com/read/funeral-fight-romania-hiv-905  

This Guy Got Stabbed by the Man He Was Interviewing for a Job   

http://www.vice.com/read/this-guy-got-stabbed-by-the-guy-he-was-interviewing-for-

a-job  

The Bizarre Alliance of Rand Paul and Al Sharpton   

http://www.vice.com/read/the-bizarre-alliance-of-rand-paul-and-al-sharpton-1121  

Why Do People Keep Getting Pushed onto Subway Tracks?   

http://www.vice.com/read/why-do-people-keep-getting-pushed-onto-subway-tracks-

1120  

Talking to Students at Bangkok's Hunger Games Protest   

http://www.vice.com/read/thai-students-are-being-arrested-for-flashing-the-hunger-

games-salute  

Trans Women of Color Face an Epidemic of Violence and Murder   

http://www.vice.com/read/trans-women-of-color-face-an-epidemic-of-violence-and-

murder-673  

Florida State University Is Eerily Quiet After Last Night's Library Shooting  

http://www.vice.com/read/florida-state-university-is-eerily-quiet-after-last-nights-

library-shooting-1120  

A Montreal Cop Killed a Five-Year-Old and Got Off Scot-Free   

http://www.vice.com/read/a-montreal-cop-killed-a-five-year-old-and-got-off-scot-

free-120  

How Courts Could Reverse Every Single Ban on Assault Weapons 

http://www.vice.com/read/how-courts-could-reverse-every-single-ban-on-assault-

weapons-1120  

Is New York's Stop-and-Frisk Era Ending?    

http://www.vice.com/read/is-the-stop-and-frisk-era-over-in-new-york-1120  

London Students Ran Wild in the Streets to Demand a Free Education 

http://www.vice.com/read/student-demo-2014-nus-ncafc-920  

Can Someone Bring Us to Justice Over Our Treatment Of Refugees Already?  

http://www.vice.com/read/can-someone-please-bring-us-to-justice-over-our-

treatment-of-refugees-already  

http://www.vice.com/read/weird-wild-novels-of-democratic-presidential-candidate-jim-webb-1121
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Inside One of Britain's Most Secretive Courts   

http://www.vice.com/read/inside-britains-secret-courts-101  

Poor East Londoners Face Eviction From Their Homes Thanks to Britain's Richest 

Parliament Member    

http://www.vice.com/read/new-era-estate-hoxton-benyon-kleinfeld-182  

Romanian Expats All Over Europe Say They're Not Being Given the Chance to Vote 

http://www.vice.com/read/romanian-expats-denied-a-vote-182  

Glasgow Has Been Plastered in Thousands of Black Remembrance Poppies 

http://www.vice.com/read/black-poppies-in-glasgow-710  

Kids in the US Are Getting Sick from Harvesting Tobacco    

http://www.vice.com/read/the-mean-green-0000495-v21n11  

Britain's Most Relentless Nudist Keeps Getting Locked Up   

http://www.vice.com/read/naked-rambler-human-rights-246  

The True Power of Coal During West Virginia Midterms   

http://www.vice.com/video/the-true-power-of-coal-during-west-virginia-midterms-

111  

Hipster Environmentalists Used Rape Alarms to Disrupt an Oil Conference  

http://www.vice.com/read/hipster-environmentalists-disrupted-an-oil-conference-

with-rape-alarms-883  

Maniacal Clowns Are Attacking People with Guns and Knives in France   

http://www.vice.com/read/a-series-of-attacks-in-france-just-validated-your-fear-of-

clowns-836  

Katha Pollitt Is Trying to Remove the Stigma of Abortion    

http://www.vice.com/read/katha-pollitt-interview-128  

A Contaminated Lake Is Poisoning a Thai Village    

http://www.vice.com/read/a-contaminated-lake-is-poisoning-a-thai-village-855  

South Dakota's Larry Pressler Is the Most Interesting Candidate of 2014   

http://www.vice.com/read/larry-pressler-most-interesting-candidate-of-2014-123  

 

11.theguardian.com 

New Ebola outbreak in Sierra Leone raises fears of new infection chain  

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/ebola-outbreak-sierra-leone  

Labour „founded for working people‟, Miliband tells white van man   

http://www.vice.com/read/inside-britains-secret-courts-101
http://www.vice.com/read/new-era-estate-hoxton-benyon-kleinfeld-182
http://www.vice.com/read/romanian-expats-denied-a-vote-182
http://www.vice.com/read/black-poppies-in-glasgow-710
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http://www.vice.com/video/the-true-power-of-coal-during-west-virginia-midterms-111
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http://www.vice.com/read/a-series-of-attacks-in-france-just-validated-your-fear-of-clowns-836
http://www.vice.com/read/a-series-of-attacks-in-france-just-validated-your-fear-of-clowns-836
http://www.vice.com/read/katha-pollitt-interview-128
http://www.vice.com/read/a-contaminated-lake-is-poisoning-a-thai-village-855
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http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/ebola-outbreak-sierra-leone
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http://www.theguardian.com/politics/2014/nov/21/labour-founded-for-working-

people-miliband-tells-white-van-man  

Dozens killed in Kenya bus attack, say police   

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/22/dozens-shot-dead-in-kenya-bus-

attack-say-police  

First NHS staff leave to help fight Ebola in Sierra Leone    

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/22/first-nhs-staff-ebola-sierra-leone  

Bill Cosby receives standing ovation at Florida show   

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/22/bill-cosby-receives-standing-

ovation-at-florida-show  

UN refugee agency launches global campaign to end statelessness   

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/04/un-refugee-agency-global-campaign-

statelessness  

Taylor Swift takes a stand over Spotify music royalties   

http://www.theguardian.com/music/2014/nov/04/taylor-swift-spotify-streaming-

album-sales-snub  

Europe's cycling economy has created 650,000 jobs   

http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/nov/12/europes-cycling-economy-has-

created-650000-jobs  

US and China strike deal on carbon cuts in push for global climate change pact  

http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/12/china-and-us-make-carbon-

pledge  

Senate Republicans block USA Freedom Act surveillance reform bill   

http://www.theguardian.com/us-news/2014/nov/18/usa-freedom-act-republicans-

block-bill?  

RAF intercepts Russian bomber approaching UK airspace   

http://www.theguardian.com/uk-news/2014/nov/01/raf-russian-bomber-uk-airspace  

Argentina president claims US plotting to oust her    

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/01/argentina-president-claims-us-plot  

10-year jail sentence on Burmese journalists reduced to seven years   

http://www.theguardian.com/media/greenslade/2014/oct/03/press-freedom-burma  

Australian mining is poisoning El Salvador. It could soon send it broke, too  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/03/australian-mining-is-

poisoning-el-salvador-it-could-soon-send-it-broke-too  

http://www.theguardian.com/politics/2014/nov/21/labour-founded-for-working-people-miliband-tells-white-van-man
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http://www.theguardian.com/music/2014/nov/04/taylor-swift-spotify-streaming-album-sales-snub
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Steve Hackett says BBC's new Genesis documentary is 'biased account' of band 

http://www.theguardian.com/music/2014/oct/06/steve-hackett-bbc-new-genesis-

together-and-apart-documentary-biased-account-of-band  

Facebook working on mobile payments using Messenger, leak reveals   

http://www.theguardian.com/technology/2014/oct/06/facebook-mobile-payments-

messenger-app  

Lego ends Shell partnership following Greenpeace campaign    

http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/09/lego-ends-shell-partnership-

following-greenpeace-campaign  

Europe‟s sea of death for migrants is a result of war and escalating inequality  

http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/oct/09/europe-sea-death-migrants-

war-inequality  

MalalaYousafzai and KailashSatyarthi win 2014 Nobel peace prize   

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/wins-nobel-peace-prize-2014  

China pollution levels hit 20 times safe limit   

http://www.theguardian.com/environment/2014/oct/10/china-pollution-levels-hit-20-

times-safe-levels  

Madrid hospital staff quit over Ebola fears    

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/10/madrid-hospital-staff-quit-ebola  

Hong Kong pro-democracy activists reinforce barricades at protest site   

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/13/hong-kong-barricades-rushed-large-

crowd  

Clergy among dozens arrested on final day of 'Ferguson October' protests   

http://www.theguardian.com/us-news/2014/oct/13/cornel-west-arrest-clergy-ferguson-

protest  

MPs vote to recognise Palestinian state, adding to pressure on Israel   

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/13/mps-vote-to-recognise-palestinian-

state  

Anthropocene: is this the new epoch of humans?     

http://www.theguardian.com/science/2014/oct/16/-sp-scientists-gather-talks-rename-

human-age-anthropocene-holocene  

Greek prosecutor orders all Golden Dawn MPs to face criminal trial   

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/16/greece-golden-dawn-mps-tried-

criminal-offences  

Catholic bishops veto gay-friendly statements leaving Pope Francis the loser  

http://www.theguardian.com/music/2014/oct/06/steve-hackett-bbc-new-genesis-together-and-apart-documentary-biased-account-of-band
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http://www.theguardian.com/world/2014/oct/18/catholic-bishops-backtrack-on-gay-

welcome  

NHS chief urges hospital staff to join gyms in anti-obesity fight   

http://www.theguardian.com/society/2014/oct/18/hospital-staff-urged-to-set-example-

obesity-fight  

Bleak figures show a relentless slide towards a low-pay Britain   

http://www.theguardian.com/business/2014/oct/18/economy-bleak-british-workers-

technology     

Russian football still in denial over its racism problem    

http://www.theguardian.com/football/2014/oct/18/manchester-city-russia-racism-

yaya-toure-cska-moscow  

 

12.dailymail.co.uk 

Labour in chaos over sacking of snob MP: War breaks out in party as desperate 

Miliband claims he respects White Van Man    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844749/Labour-chaos-sacking-snob-MP-

War-breaks-party-desperate-Miliband-claims-respects-White-Van-Man.html  

Tory Cabinet blitz that backfired: Top ministers hit the streets of Rochester and PM 

visited FIVE TIMES but still they failed   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844763/Tory-Cabinet-blitz-backfired-

ministers-hit-streets-PM-visited-five-times-failed.html  

Ed's snooty elite hates patriotism, says editor of left-wing journal that triggered 

Labour leadership crisis     

http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2844865/Ed-s-snooty-elite-hates-

patriotism-says-editor-left-wing-journal-triggered-Labour-leadership-crisis.html  

Nigel Farage predicts more Tory defections after seeing Mark Reckless take his seat 

in the Commons as Ukip's second MP, sweeping away a Tory majority of almost 

10,000 in Rochester  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2842718/Mark-Reckless-wins-Rochester-

election-Ukip.html  

PM faces clamour for EU exit: Eurosceptic Tories urge him to 'take the legs from 

under Farage by campaigning for out vote'    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844799/PM-faces-clamour-EU-exit-

Eurosceptic-Tories-urge-legs-Farage-campaigning-vote.html  

'I want an apology', says White Van Man as Labour MP fired by Miliband for 

sneering tweet escapes showdown     

http://www.theguardian.com/world/2014/oct/18/catholic-bishops-backtrack-on-gay-welcome
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http://www.theguardian.com/football/2014/oct/18/manchester-city-russia-racism-yaya-toure-cska-moscow
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844749/Labour-chaos-sacking-snob-MP-War-breaks-party-desperate-Miliband-claims-respects-White-Van-Man.html
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http://www.dailymail.co.uk/debate/article-2844865/Ed-s-snooty-elite-hates-patriotism-says-editor-left-wing-journal-triggered-Labour-leadership-crisis.html
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http://www.dailymail.co.uk/news/article-2842783/Labour-MP-accused-outrageous-

snobbery-tweeting-photo-remarkable-house-flying-St-George-s-flags.html  

Dire Lib Dems finish FIFTH...just ahead of the dominatrix: Nick Clegg humiliated in 

Rochester poll as his party narrowly defeats former 'sex worker of the year'   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844850/Dire-Lib-Dems-finish-FIFTH-just-

ahead-dominatrix-Nick-Clegg-humiliated-Rochester-poll-party-narrowly-defeats-

former-sex-worker-year.html  

Champagne socialist's property empire: How one £2.9m north London home is just 

not enough for sacked 'snob' MP     

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844806/Champagne-socialist-s-property-

empire-Emily-Thornberry-lives-lives-wildest-dreams-working-class-voters-purports-

represent.html  

Mutiny! Cruise passengers in fury as scruffs take over at sea: Holidaymakers demand 

a return to more formal dress for dinner     

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844855/Mutiny-Cruise-passengers-fury-

scruffs-sea-Holidaymakers-demand-return-formal-dress-dinner.html  

The hardened criminals who walk free after 15 convictions: Burglars and sex 

attackers escape jail on suspended sentences    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844838/The-hardened-criminals-walk-free-

15-convictions-Burglars-sex-attackers-escape-jail.html  

Teenage yob who 'ambushed' and robbed pregnant woman causing her to lose her 

baby is locked up     

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844685/Teenage-yob-ambushed-robbed-

pregnant-woman-causing-lose-baby-locked-up.html  

How an army of well meaning meddlers drove a troubled mother to kill her three 

children: Court papers reveal 'unbearable pressure' put on Tania Clarence    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844868/How-army-meaning-meddlers-

drove-troubled-mother-kill-three-children-Court-papers-reveal-unbearable-pressure-

Tania-Clarence.html  

Football chairman urged to quit amid claims of anti-Semitic and racist slurs...but he 

insists: 'I've got hundreds of Jewish friends'   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844674/Football-chairman-urged-quit-

amid-claims-anti-Semitic-racist-slurs-insists-ve-got-hundreds-Jewish-friends.html  

A middle aged sex symbol? Andy says I've got a turkey neck! Judy Murray on Botox, 

being humiliated by Boris Becker - and becoming an unlikely pin-up    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844645/A-middle-aged-sex-symbol-Andy-

says-ve-got-turkey-neck-Judy-Murray-Botox-humiliated-Boris-Becker-unlikely-pin-

up.html  
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Why a fry-up isn't as bad as we thought: Carbohydrates 'put you MORE at risk of 

diabetes and heart disease than saturated fat'      

http://www.dailymail.co.uk/health/article-2844943/Why-fry-isn-t-bad-thought-

Carbohydrates-risk-diabetes-heart-disease-saturated-fat.html  

Record number of A&E patients kept in hospital... and overcrowding crisis sees four-

hour waits double in a year    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844863/Record-number-E-patients-kept-

hospital-overcrowding-crisis-sees-four-hour-waits-double-year.html  

Queen's chef fired after arrest for punching and headbutting rival during staff quarters 

party at Buckingham Palace    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844627/Queen-s-chef-fired-arrest-

punching-headbutting-rival-staff-quarters-party-Buckingham-Palace.html  

BBC's Liz Kershaw accuses hospital staff of 'elder abuse' after her 80-year-old mother 

was heavily sedated 'for being troublesome' and her £1,000 necklace went missing  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844262/Liz-Kershaw-says-mother-

suffered-elder-abuse-treated-Hull-Royal-Infirmary.html  

Mother and grandmother use rolling pins, umbrella and vacuum cleaner as weapons in 

street fight between feuding neighbours at war over conservatory    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844430/Feuding-neighbours-armed-rolling-

pins-umbrellas-fought-running-battle-street-conservatory.html  

Obesity epidemic sees children as young as seven with diabetes: Poor diet and lack of 

exercise leaves generation facing heart attacks in their TWENTIES    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844867/Obesity-epidemic-sees-children-

young-seven-diabetes-Poor-diet-lack-exercise-leaves-generation-facing-heart-attacks-

TWENTIES.html  

The crumble in the jungle: Hysterical and self pitying, Towie star Gemma is a perfect 

icon of our age, says JAN MOIR     

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844840/The-crumble-jungle-Hysterical-

self-pitying-Towie-star-Gemma-perfect-icon-age-says-JAN-MOIR.html  

You will go to hell for dancing, boy at Muslim school was told: Ofsted fears over 

extremist influence on pupils    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2843803/Pupils-six-private-Muslim-schools-

London-vulnerable-extremists-radicalisation-Ofsted-boss-warns.html  

Google is now so big it must be broken up, warn Euro MPs as they unveil bid to curb 

web giants dominance of the internet    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844595/European-parliament-preparing-

call-Google-break-FT.html  
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Laurence Olivier, his lesbian wife and how his affair with Noel Coward doomed their 

marriage: Story behind a groundbreaking play returning to the West End   

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844713/Laurence-Olivier-affair-Noel-

Coward-doomed-marriage.html  

Made In Chelsea's Spencer Matthews and Jamie Laing get £4k for charity bash... then 

'turn up smashed and leave after an hour'    

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2842681/Made-Chelsea-s-Spencer-

Matthews-Jamie-Laing-earned-4-000-appear-charity-fundraiser-spent-hour-

event.html  

Labour are party of public-sector privilege, says Ukip victor as he claims working-

class now follow Farage     

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844887/Labour-party-public-sector-

privilege-says-Ukip-victor-claims-working-class-follow-Farage.html  

Blow for George Osborne as government borrowing RISES sending the country's debt 

pile to £1.5 TRILLION    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2843903/Blow-George-Osborne-

government-borrowing-RISES-despite-pledge-slash-deficit.htm l 

So what will this mean come May? Polling expert says another period of political 

horse-trading seems inevitable    

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844819/So-mean-come-Polling-expert-

says-period-political-horse-trading-inevitable.html  

'Long ago I accepted my fate': British hostage John Cantlie admits he is likely to be 

executed as he claims in latest ISIS video that U.S. botched July 4 raid to rescue him 

and fellow captives  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844463/Long-ago-accepted-fate-British-

hostage-John-Cantlie-admits-likely-executed-reveals-latest-ISIS-video-U-S-botched-

July-4-raid-rescue-fellow-captives.html  

The Duke of Edinburgh would be proud of that gaffe! Prince William roars with 

laughter after he is introduced as his GRANDFATHER at awards ceremony  

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2844945/Prince-William-introduced-

grandfather-Duke-Edinburgh.html 
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A PO MARRIN FUND MEDIAT TRADICIONALE? 

Intervistë me Prof.Dr. Artan Fuga, botuar në MediaLink, 

http://institutemedia.org/intervista-a-fuga.html 

- Nga sondazhet më të fundit rezulton se grupmoshat e reja po informohen 

gjithnjë e më pak nga mediat tradicionale dhe gjithnjë e më shumë prej 

internetit. Ç’po ndodh me piramidën tradicionale të informimit? 

Kjo nuk po ndodh vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet perëndimore. Treguesit janë 

të shumtë. Në një analizë fiksion të disa studiuesve të huaj tregohej se gazeta shumë të 

njohura në letër në botën e sotme brenda pak vjetësh rrezikojnë të jenë mjete 

informacione vetëm për një grusht ekspertësh dhe për pensionistë. Kjo përbën ende 

një fiksion, por ka brenda vetes pjesë të së vërtetës.Mosha nga 14 deri 25 vjeç lexon 

shumë pak gazeta apo ndjek televizione e lajme në radio. Porse, përqindja e ndjekjes 

së mediave tradicionale të shkruara apo radiotelevizive ka rënë në Perëndim edhe mbi 

këtë moshë, duke shkuar deri aty nga të dyzetepesat. Problemi është se edhe faqet web 

të mediave tradicionale ndiqen relativisht pak për të marrë informacion. Nëse një i ri 

amerikan qëndron sot rreth 11 orë përpara ekranit të kompjuterit, kuptohet se i mbetet 

shumë më pak kohë për të kaluar para ekranit të televizorit. Ka më tepër prirje për të 

ndjekur copëza informacioni të shkarkuara ose jo, në video apo në posdcasting, priret 

më shumë të ndërtojë vetë botën e tij informative sesa të rrijë të ndjekë një 

programacion linear, uf, sa i ngadalshëm...  

Përse ndodh kjo bjerrje e audiencës për mediat klasike? Përse ndodh kjo tërheqje për 

t‟i ndjekur ato si logo edhe on line? Përse njeriu modern nuk orientohet më drejt logos 

së një mediumi, por drejt fjalëve kyçe të motorëve të kërkimit, temave, autorëve, pra e 

copëzon informacionin duke vendosur në pikëpyetje konceptin e një politike sintetike 

editoriale, dhe formatin mediatik? Përse audienca e re më shumë iu beson 

informacioneve që qarkullon në rrjetet e veta konfidenciale, pra i beson më shumë 

mikut se gazetarit? Të gjitha këto pyetje meritojnë përgjigje të gjata shumë. Një gjë 

mund të them se kultura e brezit të ri, i mësuar me një dialog interaktiv, dhe kultura 

sunduese e mediave klasike, e bazuar te autoritarizmi editorial, i sjelljes dirizhiste dhe 

autiste të gazetarit dhe i propagandës, nuk pajtohen më me njeri-tjetrin. Brezi i ri jeton 

në botën e informacionit dhe dialogut numerik, mediat klasike nuk po e kapërcejnë 

dot këtë portë. 

- Cilat janë sipas jush disa nga shkaqet kryesore të krizës së sotme të medias? 

Ka vetëm një dhe vetëm një shkak. Ardhja e një bote të re që shpesh quhet thjesht 

koha e Internetit, por në fakt nuk mund të përmblidhet atje. Për mua, kemi 

përmbylljen e një periudhe pesëqindvjeçare të një tipi të teknologjisë së mediave. Po 

mbaron cikli i teknologjisë së Gutenbergut, pra i shtypshkronjës dhe i 

radiotelevizionit bazuar te komunikimi asmetrik me audiencën. Kjo kulturë në fakt 

transformoi krejtësisht historinë e qytetërimit europian pastaj edhe atë të të gjithë 
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botës. Mediat masive, të lira, mësimi i gjuhëve kombëtare, alfabetizimi i popullsive, 

ndjenja kombëtare, formimi i shteteve kombëtare, transformimet e fesë, lindja e 

protestantizmit dhe pastaj përhapja e tij, ideja e të drejtave qytetare, logjika lineare e 

arsyetimit, kultura elitare dhe shkëputja e saj nga folklori, nuk mund të kuptohen pa 

teknologjinë që shpiku dhe zbatoi Gutenbergu. Shkronja prej plumbi, të lëvizshme, të 

ngjyera me bojë, ku mund të kalojnë në seri faqe të bardha. Më vonë ajo eci drejt 

rrotativës, lynotipit, off set-it dhe shtypshkrimit dixhital. 

Kurse sot jemi në fazën e tretë të shkrimit të gjenisë njerëzore, kur shkrimi pothuajse 

nuk ka nevojë të shtypet. Ky është revolucioni informatik, kur me të njëjtin « alfabet » 

dixhital binar shkruhen të gjitha llojet e informacioneve, qofshin imazhe, zë, apo 

tekst, dhe se kalimi i teksteve nga dhënësi te marrësi, nuk ka nevojë të kalojë fare 

nëpërmjet shtypjes. Në këto kushte ne nuk jemi më në gjendjen ku komunikimi masiv 

kryhet thjesht from one to many, por me një model krejt tjetër që është from one to 

one. Dhe pastaj edhe në drejtime të tjera. Në këtë mënyrë ka ndryshuar statusi i 

dhënësit, në mënyrë rrënjësore, sepse audienca tani është në gjendje të flasë dhe të 

transmetojë informacion me tekst, zë dhe figurë, në mënyrë krejt të pavarur nga 

sistemi mediatik.  

Ky është shkaku i krizës së mediave të cilat nuk po gjejnë dot ende se cili është 

funksioni i tyre në këtë botë të re. Në literaturën e huaj theksohet se disa operatorë të 

mediave po bëjnë rolin e strucit, kanë mbuluar kokën dhe përsërisin : « Asgjë nuk po 

ndodh, asgjë nuk po ndodh... », ndërkohë që jetojmë në kohë përmbysjesh të mëdha. 

-Ç’pritet të ndodhë sipas jush me tregun e informimit dhe të informacionit? 

Problemi per mua është se pikërisht vetë koncepti i tregut dhe aq më shumë realiteti i 

këtij tregu po vihen në dyshim. Nuk kam mundësi ta shtjelloj gjatë këtu, por problemi 

qendron te fakti se çmimi i informacionit në hapësirën e komunikimit numerik po bie 

nga dita në ditë, madje priret të shkojë drejt zeros. Klientët, që dikur quheshin 

audienca, po kërkojnë dhe janë mësuar me mendësinë e të marrit informacion falas, 

kurse çmimi, kostoja për mediat që ato të kenë mundësinë për të mbledhur 

informacion dhe për ta transmetuar atë po ngrihet në stratosferë. Këtu është problemi 

që malli informacion, ose informacioni si mall, pra ai që qarkullon, në treg, agjencia 

mediatike si biznes ka nisur të fusë ujë dhe të rrezikojë të mbytet nga çasti në çast.  

Ankohen se mungojnë reklamat. Sigurisht që do të mungojnë, por kjo nuk lidhet 

thjesht me faktet që bizneset shqiptare apo të huaja kanë më pak financa tanimë për 

reklamë. Puna është gjetiu. Në frëngjisht thuhet se « Kujdes kur kalon shinat e trenit 

me disa korsi, sepse një tren mund të fshehë një tjetër! » Ne shohim krizën ekonomike 

dhe harrojmë të shohim se jetojmë, në fakt, në një botë që po ngjallet nga e para, bota 

e informacionit numerik, dixhital, e mediave të konvergjuara dhe bi ose multimediale. 

Mediat tona kanë nevojë të konceptojnë një model të ri biznesi që në fakt nuk e kanë. 

Nuk e kanë sepse administratorët e tyre ndodhen para vështirësisë që njohuritë e tyre 
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janë tejkaluar nga koha dhe kërkohen të ndiqen burime krejt të reja, të përmbysura 

informacioni, burime të ndryshme. Kjo nuk është e lehtë të bëhet. Në vend të bëjnë 

këtë përpiqen ta përballojnë krizën e pakuptuar si duhet duke përkeqësuar cilësinë e 

informacionit ose duke prishur marrëdhëniet e komunikimit me publikun. Ende nuk e 

njohin ekonominë e re të mediave on line që nuk ka të bëjë fare me konceptet 

ekonomike klasike apo të ekonomisë reale me ata tre sektorët e famshëm, primar, 

sekondar dhe terciar.  

Puna është se sot reklamuesit jo vetëm shkojnë direkt te klientela e tyre, por edhe 

krijojnë vetë media. Mediat si shitëse të hapësirave dhe kohës publicitare e kanë 

mbaruar kohën e tyre. 

Çfarë ndodh? 

Dy gjëra jashtë tregut: E para, politizimi i informacionit dhe i progamacionit meqë 

lajmi politik është më i liri dhe më i banalizuari. Së dyti vartësia nga reklamat e forcës 

publike që e bëjnë median të humbasë shumë nga të qënurit një « watch dog » i 

demokracisë, duke e bërë njësh me pushtetin e parë, të dytë dhe të tretë, sipas rastit. 

Pushteti i katërt në disa raste ka nevojë të përballohet me «avokat» nga ana e individit. 

Na duhen media për t‟u mbrojtur nga disa media.  

Reagimi i aspektit menaxherial ndaj dinamikave të sotme është te ne shumë larg 

nivelit të kërkuar. 

- A mund ta konsiderojmë ende gazetarinë një profesion? 

A mund ta konsiderojmë taksistin profesion, kur të gjithë dinë të vozisin automobilët 

e tyre ? 

Sipas bindjes që kam formuar nga shumë rrethana profesionet e gazetarisë po pësojnë 

nga dita në ditë transformime rrënjësore. Jo kurdoherë statuset profesionale të 

punonjësve të mediave iu përshtaten këtyre transformimeve. Ndonjëherë ka edhe 

konservatorizëm nga ana e vetë gazetarëve që kërkojnë të ruhen privilegje që nuk 

ruhen dot më. Unë mendoj se koncepti dhe praktikat e gazetarëve të dikurshëm, të 

dhjetë viteve më parë, janë në rënie e sipër dhe shumë shpejt do të shuhen. Por, nga 

ana tjetër, po hapen mundësi të mëdha për t‟u ravijëzuar një profesion i ri i gazetarit 

bashkëkohor. Gazetaria e kohës gutenbergiane, e mediave industriale që 

monopolizojnë hapësirën publike, e gazetarit që ushqehet nga reklama, e gazetarit të 

përgjithshëm, apo e atij që mendon se ka status të privilegjuar ndaj audiencës së tij, ka 

mbaruar.  

Nuk është më gazetaria e përmbajtjes thjesht që formon sot atë që mund të quhet më 

shumë se gazetar, një punonjës i industrisë së informacionit dhe kulturës. Profesioni i 

gazetarit gjithmonë po shkon drejt menaxhuesit profesionist të linkeve, të rrjeteve, të 

profesionalizimit në një komunikim simetrik me audiencën e tij, drejt 

kontekstualizimit si edhe multifonctions, pra që di të bëjë atë që quhet « reach 
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journalism », të shkruajë me alfabetin e sotëm multimedial që është interaktiv dhe i 

bazuar në logjiciele dixhitale, të shkruajë në hipertekst. Prandaj me të drejtë në 

literaturën bashkëkohore thuhet gjithnjë e më shpesh se gazetari i së ardhmes do të 

orientohet me prioritet drejt kanaleve të komunikimit, drejt flukseve të informacionit, 

drejt linkeve, dhe jo thjesht drejt përmbajtjes, si dikur. Pyetjet klasike të gazetarisë, të 

orientuara drejt përmbajtjes, tanimë quhen të shekullit të kaluar. 

- Si e gjykoni ju reagimin e mediave klasike ndaj revolucionit të internetit. Mos 

po bien në vesh të shurdhër këmbanat? Apo u intereson të rezistojnë në llogoret 

e tyre? 

Ndryshimi është shumë i ngadaltë sepse ka arsye për këtë gjë. Ka kontradikta, 

tensione interesash, vështirësi për transformime në teknologji dhe sidomos në 

praktikën e përditshme gazetareske, etj. Por, kudo në botë mediat po përpiqen të 

transformohen. Po transformohet industria e informimit dhe e kulturës, sepse mua 

kështu më pëlqen ta quaj. Fjala « media » nuk më nxit shumë pasion, dhe është shumë 

e dyshimtë sot në planin epistemologjik. Pastaj duhet pasur parasysh se ka edhe një 

rrezik. Përgjatë historisë, bartëset e revolucioneve në dije, komunikim dhe kulturë nuk 

kanë qenë asnjëherë ato që ishin më parë. Nuk janë të njëjtët aktorë dhe operatorë që e 

bëjnë transformimin. Ata që bënë televizionin nuk ishin operatorët dhe aktorët 

ekonomikë dhe socialë që kishin bërë deri atëhere gazetat. Kalimi te makina e 

Gutenbergut nxori jashtë loje shumë skribë dhe kulturën e të shkruarit me dorë dhe 

dijet e mbartura gojarisht nga autoritetet që deri atëhere kishin statusin e «ruajtësve të 

zjarrit». Kështu edhe sot mendoj se te disa operatorë të mediave klasike është frika se 

ndryshimi që po ndodh mos i nxjerr jashtë nga shumë dinamika qendrore të historisë. 

Prandaj nuk janë të paktë ata që stepen apo e kundërshtojnë progresin. Media që 

deritani ka qenë forcë progresive, nuk mund të pranojë të kthehet në forcë 

konservatore. Do të ishte fatale sepse do të humbiste besimin e publikut dhe do të 

bëhej aleate pikërisht me ato pushtete që duhet t‟i trajtojë si faktorë të cilëve iu bën 

oponencë. 

Gjithsesi ndryshimet që po bëhen në botë po ndiqen shumë pak nga mediat shqiptare 

që në rastin më të mirë sapo kanë bërë hapin e parë, kanë kaluar informacionin on 

line. Por është shumë shumë pak. Të shkruash on line është një botë krejt tjetër 

alfabeti, stili, diagramesh, një semantike krejt e re. 

- Jeni një fans i njohur i rrjeteve sociale dhe i mediave te reja. Eshtë thjesht një 

“veshje e modës”? 

Unë nga bindjet dhe nga psikologjia më shumë ndihem një konservator, sesa një fans i 

modave fluturake. Pikërisht si konservator liberal nuk mund të mos pranoj se bota ka 

ndryshuar. Nuk është çështje mode. Është çështje që ka të bëjë me të ardhmen e tre 

gjërave bazë që luhen në mënyrë sa tragjike, sa heroike aq dhe komike në ditët e 

sotme:  
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E para, e demokracisë dhe e hapësirës publike. Media klasike e ka «tradhëtuar» 

qytetarin, në kuptimin që nuk lejon vend që ai të shprehet në të. Ka shkëputje nga 

audienca dhe aty gjendet problemi i saj i madh. Ka agjendë që nuk është ajo e 

diskutimit publik të audiencës.  

E dyta, e industrisë së informimit kombëtar në kushtet e një bote globale. Si do ta 

marrin vesh lajmin, çfarë lajmi do të marrin vesh, dhe si do ta interpretojnë botën e 

sotme globale shqiptarët? Nëpërmjet cilave media? Ju e dini, apo jo, që mediat 

shqiptare, veç ndonjë përvoje të pakët, nuk kanë korrespondentë të vërtetë në botë? A 

e dini se çfarë do të thotë kjo ?  

E treta, e ardhmja e kulturës shqiptare sepse asaj i duhet të përballet me një alfabet të 

ri, atë dixhital, në një kohë kur kultura e librit, e dijes, ka hyrë në fazën e vet 

numerike. 

Çështje mode janë këto? Këto janë çështje kapitale të ekonomisë, të kombit, të 

filozofisë, të sociologjisë, të antropologjisë, të shkencave të komunikimit. 

Nëse unë, dhe kolegët e mi të Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit (DGK) 

në Fakultetin e Histori – Filologjisë të Universitetit të Tiranës, së bashku me Institutin 

e Medias, nuk do të tundnim mesa fuqi këmbanat e alarmit për të parë se çfarë po 

ndodh, kjo do të ishte e pafalshme. Edhe profesionalisht, edhe etikisht, edhe nga 

pikëpamja e detyrës qytetare.  

- A besoni ju në gazetarinë e qytetarëve? 

"Jo" edhe "po". "Jo" - sepse unë nisur nga ajo që po ndodh në mediat perëndimore dhe 

në literaturën e sotme, them se qytetari nuk është profesionisti i mediave, gazetari. 

Bota e individit qytetar iu nënshtrohet të tjerave dinamika dhe rregulla, është bota e 

opinionit, shpesh e turmës, pastaj edhe e ekspertit, apo edhe liderëve të opinionit. 

Qytetari do të marrë pjesë në prodhimin e përmbajtjes së informacionit publik, (Users 

Generated Content), por kjo ende nuk është një gazetari e mirëfilltë. Të gjithë dimë të 

flasim shqip, por jo të gjithë jemi gjuhëtarë të shqipes. Qytetari sjell informacion, etj. 

Por, gazetari është tjetër gjë. Për gazetarin e së ardhmes flas. Gazetari është specialist 

i komunikimit, ai orienton debatin, ai menaxhon flukset, ai administron komunitetet, 

ai interpreton, ai di të përmbajë pasionet, etj. Me termin gazetari qytetare nuk është se 

jam edhe aq shumë rehat.  

- Cilat janë sfidat kryesore për shkollën e gazetarisë në këtë situatë? 

Sfidat janë ato që Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit (DGK) në Fakultetin 

e Historisë dhe Filologjisë të Universitetit të Tiranës, po artikulon dhe përballon me 

ndihmesën e të gjithë hierarkisë universitare dhe sidomos me shpirtin krijues të 

kolegëve dhe pasionin ndjekës të studentëve. 

Tri detyra kryesore :  
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E para, përvijimi i fushave të punësimit të studentëve në një treg të ardhshëm 

krejtësisht të rinovuar. Siç shoh në disa agjenci të tjera universitare, ato akoma nuk 

janë ndërgjegjësuar se me ritmin që kanë nuk bëjnë tjetër veçse prodhojnë të papunët 

e ardhshëm. Ideja jonë është që të hapemi te specialistët e komunikimit përtej 

mediave, në industri etj. Pastaj te «entrprenarial journalism », ku gazetari 

vetëpunësohet, pastaj te punonjësi i qendrave të dokumentacionit dhe informimit 

qytetar, në mësimdhënie sepse «media literacy» shpejt a vonë do të mbizotërojë 

programet mësimore në formimin e përgjithshëm, si edhe drejt një modeli të ri të 

gazetarit që ka aftësi dhe mendësi krejt të tjera.  

E dyta, të përpunojë ato modeli biznesi dhe menaxhimi të «news room» që ende nuk 

njihen sa duhet në botën mbarëshqiptare, duke sjellë shembujt më avanguardist. Ne 

dëshirojmë të jemi në shërbim të komunitetit të medias dhe jo të ndarë prej tij. Unë 

jam i bindur se nëse operatorët e mediave në Shqipëri e në botën shqiptarofolëse, si 

edhe pushteti publik, kapitali shqiptar, do të drejtohej drejt Departamentit tonë, do të 

gjente një burim furnizimi me modele, informacione dhe propozime shumë të 

vlefshme për ta shpëtuar industrinë kombëtare të informacionit.  

E treta, të transformojë krejtësisht bazat teorike, praktike, epistemologjike dhe 

profesionale për t‟i përshtatur ato me një realitet që nuk është më ai i dikurshmi, por i 

një infrastrukture që lidhet me bazat teorike të një gazetarie multimediale, të 

konvergjuar, dixhitale dhe të hipertekstit. Asnjë koncept nuk është më ai i pari. Bota e 

pedagogjisë ka ndryshuar. Ne jemi të ndërgjegjshëm për këtë. Por këtu duhet folur 

gjatë dhe rezervohem sepse është një teknologji që ne po e përpunojmë kolektivisht 

dhe nuk dëshiroj ta nxjerr përtej një konfidencialiteti që është ai i familjaritetit të 

institucionit tonë. Duhet ta bëjmë tërheqës në atë pikë sa që të gjithë ata të rinj të 

talentuar që duan këtë profesion të vijnë te ne dhe aspak gjetiu. Mos ma merrni për 

egoizëm, sepse besoj bën pjesë në deontologjinë e profesionit universitar në kushtet e 

një tregu të arsimit konkurrencial. 
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INTERVISTA – PYETESOR 

(Me drejtorin, kryeredaktorin ose redaktorin përgjegjës të medias online) 

Media online  

 ___________________________________ 

Emri, Mbiemri i të intervistuarit 

___________________________________ 

Funksioni 

_____________________________________________________________________

__ 

Të dhëna për kontaktim 

Celular ___________________________________ 

E-mail ___________________________________ 

 Data e intervistës  

___________________________________ 

 

INTERVISTA 

1.Website-i juaj është në pronësi të… (shënoni personin juridik –kompaninë ose 

personin fizik-pronarin që e ka në pronësi) 

___________________________________ 

2.Cila është adresa e plotë (URL) në web e website-it tuaj 

___________________________________ 

3.Data, viti, muaji kur është krijuar për herë të parë website-i juaj 

___________________________________ 

4. Nëse ka patur URL të mëparshme, cilat kanë qënë ato? 

___________________________________ 

___________________________________ 

5.Si do ta emërtonit website-in tuaj (qarko) 

 a.website lajmesh 

 b.agjensi lajmesh online 

 c.portal lajmesh 

 d.webzine (revistë online) 

 e.blog lajmesh (news blog) 

6. Nga ana e përmbajtjes website-i juaj  

a.Është i natyrës gjeneraliste 

b.Është i profilizuar 
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7.Nëse është i profilizuar, çfarë profili ka? 

___________________________________ 

8.Hosting i website-it tuaj bëhet 

 a. Në Shqipëri 

 b.Jashtë Shqipërisë 

9.Si njësi biznesi, website-i juaj operon 

a. Në Shqipëri 

 b.Jashtë Shqipërisë 

10. Si njësi biznesi,  website-i juaj  

a.Është regjistruar si biznes më vete  

b.Është i përfshirë brenda biznesit të medias/mediave tuaja tradicionale 

(gazetë, radio,TV) 

c.Është regjistruar si aktivitet i OJF 

d.Nuk është regjistruar 

11. Si aktivitet ekonomik, website-i juaj 

 a.Rezulton me fitim 

 b.Mbulon vetëm shpenzimet, pa siguruar fitim 

 c.Rezulton me humbje 

12. Nëse rezulton me humbje, si mbulohen shpenzimet për website-n tuaj? 

 a.Nga të ardhurat e mediave tradicionale 

 b.Nga të ardhurat e bizneseve të tjera të kompanisë  

 c.Nga të ardhurat personale të pronarit/pronarëve 

13.Të ardhurat e website-it tuaj (aq sa janë)  krijohen nga…   

(qarko më shumë se 1 opsion, nëse aplikohet) 

 a.Reklamat në website 

 b.Pagesat e abonimeve online 

 c.E-commerce në web (specifiko) ___________________________________ 

 d.Website-i nuk krijon asnjë të ardhur 

14.Krahasuar me një vit më parë, të ardhurat e website-it tuaj 

 1.Janë në rritje 

 2.Janë afërsisht të njëjta 

 3.Janë në rënie 

15. Nga 1 deri në 10, sa optimist jeni për të ardhmen e biznesit të medias suaj online 

         1       2       3       4       5       6       7       8       9       10     

Aspak optimist                                                                                          Shumë optimist 
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16.Website-i  juaj 

 a.Ka burime njerëzore të vetat, që merren vetëm me webin 

 b.Nuk ka burime njerëzore të vetat, pasi mbulohet nga stafi i medias/mediave 

tradicionale (nëse b. kalo tek pika 20) 

17.Numri i burimeve njerëzore të punësuara në website-in tuaj është 

 a.Kryeredaktor, redaktorë, gazetarë  

 ___________________________________ 

b.Korrektorë   

 ___________________________________ 

 c.Web dizajner    

 ___________________________________ 

 d.Marketing   

 ___________________________________ 

 e.Administratë   

 ___________________________________ 

 f.Totali     

 ___________________________________ 

18.Përveç stafit të punësuar drejtpërdrejt në redaksinë e website-it, a angazhoni për 

webin edhe burime të tjera njerëzore që punojnë për median tuaj tradicionale? 

 a.Po     b.Jo 

19. A ka reporterë të terrenit website-i juaj i lajmeve? 

 a.Po     b.Jo 

20.Lënda e publikuar në website-in tuaj 

 a.Është e gjitha e krijuar nga stafi i medias suaj online 

 b.Është pjesërisht e krijuar nga stafi i medias suaj online dhe pjesërisht nga 

stafi i medias/mediave tradicionale të kompanisë suaj 

 c. Është pjesërisht e krijuar nga stafi i medias suaj online dhe pjesërisht e 

marrë nga mediat e tjera online 

 d.Është e gjitha  e marrë nga mediat e tjera online 

21.Numri i vizitorëve unikë në website-in tuaj gjatë muajit (30 ditëve) të fundit ishte 

___________________________________ 

22.Numri i vizitorëve unikë në website-in tuaj gjatë vitit 2013 ishte 

___________________________________ 

23.Krahasuar me vitin 2012, numri i vizitorëve unikë në website-in tuaj për 2013-ën 

 a.Vjen në rritje 

 b.Vjen në rënie 

24. Në një mesatare të përafërt, website-i juaj përditësohet (publikon një lajm apo 

informacion të ri) 
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 a.çdo 10 minuta 

 b.çdo 20 minuta 

 c.çdo 30 minuta 

 d.çdo 1 orë 

 e.disa herë në ditë 

25.Motori i kërkimit (search engine) i website-it tuaj është 

 a.motor i brendshëm kërkimi 

 b.motor i lidhur me motorët globalë të kërkimit 

26.Arkiva (databaza) e website-it tuaj  

 a.Përmban gjithçka të botuar që nga dita e parë e website-it tuaj 

 b. Nuk përmban gjithçka të botuar, pasi një pjesë e informacionit nuk është 

ruajtur 

27.Nëse nuk është ruajtur i gjithë informacioni, kjo ka ndodhur për shkak të..  

(qarko më shumë se 1 opsion, nëse aplikohet) 

 a.Mungesës së përvojës në arkivimin e informacionit online 

 b.Ndërrimit të URL (adresës online) apo serverit apo të kompanisë ku bëhet 

hosting 

 c.Ndërrimit të dizajnit të website-it 

 d.Problemeve të tjera teknike 

28. Në lidhje me dizajnin, websajti juaj 

 a.Është krijim i mirëfilltë origjinal 

 b.Është i krijuar me CMS (si WordPress, Joomla, etj) 

 c.Është dizajn miks 

29. Lidhur me komentet aplikoni 

 a.botimin e menjëhershëm automatik pa moderim 

 b. botimin e menjëhershëm automatik të ndjekur me moderim  

 c.botimin vetëm pasi është lexuar dhe miratuar nga moderatori apo redaktori 

 c.nuk kemi hapësirë komenti 

30. Qarkoni në cilat media sociale, keni krijuar profilin apo account-in e medias suaj 

online 

 a.Facebook   b.Twitter  c.Google+         d. LinkedIn e.YouTube 

 f.Flickr   g.Digg 

31. Sa ndihmojnë mediat sociale për të shtuar vizitorët e website-it tuaj 

 a.Aspak                  b. Pak        c.Disi                        d. 

Shumë 

32. Reagimet nga lexuesit, të dërguara në adresë të redaksisë online (gazetarëve, 

redaktorëve dhe stafit tjetër online) janë: 
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a.Të shpeshta          c.Të herë pas hershme         b. Të rralla       c.Nuk ka reagime nga 

lexuesit 

33. A keni krijuar hapësirë (rubrikë apo faqe) të posaçme për gazetarinë e qytetarëve 

 a.Po   b. Jo 

34. A e aplikoni personalizimin e lajmit në website-in tuaj? 

a.Po   b. Jo 

35.Nëse Po, ç‟lloj personalizimi aplikoni  

___________________________________ 
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INTERVISTË ME ARMAND SHKULLAKUN, BASHKËTHEMELUES I 

LAPSI.AL  

në “Takimi i pasdites” në TV Klan, datë 28 janar 2014. Linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=YvSPPVVnmqc, aksesuar më 16 shkurt 2015. 

Moderatorja: Dhe për të mësuar më tepër sesi funksionon një media online në të 

gjitha kuptimet, një portal informativ, ne kemi të ftuar sot në studio një gazetar shumë 

të njohur, është Armand Shkullaku, drejtor i ABC News dhe pjesë e bordit drejtues të 

faqes informative, lapsi.al. mirëseerdhët. 

Armand Shkullaku: Mirësejugjeta. 

Moderatorja: Kënaqësi që ju kam këtu. Zgjodhëm lapsin, sepse është një nga 

portalet më të ndjekura, më të plota le të themi, në të gjitha drejtimet përsa i përket 

politikës, madje madje përfaqëson shumë mirë si portal edhe ato pjesë për të cilën 

shumë gazetarë të mirë ankohen se po vdes shtypi i shkruar, etj. etj. Duket se lapsi.al 

ka menduar dhe për këtë pjesë dhe aty ka shkrime, opinione që janë ekskluzive të 

shkruara për lapsin, apo jo? 

Armand Shkullaku: Falemnderit për vlerësimin. Në fakt, është një portal relativisht i 

ri. Ka nisur të funksionojë rreth muajit shtator, është një portal që të cilin e drejton një 

tjetër koleg i imi që merret pothuajse krejtësisht me gjithçka që ka të bëj me politikat 

botuese, është Andi Bushati. Unë jam pjesë e bordit të lapsit dhe sigurisht kontribues i 

kësaj faqe sepse bashkë me Bushatin e kemi themeluar të dy disa muaj më parë. Ideja 

ka qënë që, ashtu sic thatë dhe ju, të jetë mundësia e një gazete online që i quajmë 

portale dhe faktikisht këto janë gazeta online që janë të ndara sipas skemës klasike të 

gazetës, pra që janë rubrikat kryesore që fillojnë me politikën, ngjarjet ndërkombëtare 

dhe vazhdojnë më pas me shoëbiz-in, sportin, lifestyle. Është një portal që ka një 

orientim të informacionit të përgjithshëm, pra informacionit gjeneral, ku nuk mungon 

pothuajse asgjë, mundohemi të mos mungojë asgjë, është sigurisht një punë e vështirë 

sepse nëse dikur redaksitë e gazetave ne e dimë kishin stafe, mbi 40 njerëz që punonin 

për to, këtu për momentin, për shkak të edhe mundësive financiare, sic thashë është 

një portal i ri, jemi 2-3 njerëz që merremi me këtë dhe thashë që është fillimi dhe 

presim të vazhdojë. 

Moderatorja: Po, po. Pra, ka pikëpyetje sepse momenti që thua është portal i ri dhe 

ka pak mundësi financiare, kjo do të thotë që mund të edhe fitimprurës një portal i 

tillë. Por fillimisht, unë dua të di si ndërtohet dhe si fillon. Çfarë ju shtyn për të hapur 

një portal të tillë? 

Armand Shkullaku: Shiko, kjo duhet parë… shtysa jonë nuk është e veçantë nga 

shtysat që kanë ndodhur dhe në shumë vende të tjera të botës. Gazetarë të njohur apo 

media të njohura, kanë fuqizuar shumë versionet e tyre online. Kjo pra ndodh për të 

themi përballë këtij fenomeni ku këtë herë ka qënë platforma, pra ka qënë forma, 

teknologjia ajo që ka tërhequr me vete kontentin. Pra, nëse deri dje kemi pas një rrugë 

tjetër, pra ka qënë kontenti, përmbajtja që ka kërkuar të revolucianozohet forma në të 

cilën shprehetm këtë rradhë kemi pas një formë, një teknologji të lartë e cila ka 

kërkuar që përmbajtja e informacionit t‟i përshtatet asaj. Pjesa më e madhe e lexuesve 

https://www.youtube.com/watch?v=YvSPPVVnmqc
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të lajmeve online, të shkrimeve online, janë ata që përdorin një telefon smart, një 

portable, një tablet ose një i-Pad. Pra, pjesa më e madhe e njerëzve sot udhëtojnë, 

lëvizin, kryejnë punë të tjera dhe informohen nëpërmjet një telefoni. Pra, duhet që 

edhe përmbajtja t‟i përshtatet kësaj forme të re të komunikimit. 

Moderatorja: Pra, fillimisht ndihet kjo nevojë për tu informuar që është në misionin 

e cdo gazetari 

Armand Shkullaku: E gjithë nevoja për të informuar një rrugë të re që është hapur.  

Moderatorja: Më pas gjendet emri 

Armand Shkullaku: Sigurisht, gjendet emri. 

Moderatorja: Rezervohet adresa le të themi 

Armand Shkullaku: Para se të gjendet emri, mendoj unë, jepet përgjigje pyetjes 

që… pse? Ça do themi ne ose pse na duhet ne një portal i ri, që vërtet kemi një formë 

të re komunikimi po… pse ne duhet ta aplikojmë këtë formë të re komunikimi. 

Mendoj që sot është një mundësi shumë e madhe që me shumë më pak shpenzime 

financiare të hysh në një garë të barabartë me të gjithë, jo vetëm në Shqipëri, po kudo 

në botë. Pra, është njëlloj: si ne këtu ne Tiranë ashtu edhe dikush tjetër në Frankfurt, 

në Paris, në Romë, në Milano apo New York, ka të njejtën mundësi. Pra financiarisht, 

nga pikëpamja e ndërtimit të infrastrukturës është pothuajse e barabartë për të gjithë. 

Mundësia e shprehjes është e lirë për të gjithë. Pra në qoftë se në gazeta të kishim të 

tjera problem, këtu nuk e ke këtë problem dhe është një media që mund ta bëjnë dhe 

ata gazetarë që deri dje mund të mos e kenë pasur mundësinë për të shprehur, si të 

thuash lirshëm hapësirën e nevojshme për të thënë mendimet e tyre për shkak të 

politikave territorial, këtu mjafton vullneti, ideja dhe dëshira për ta bërë sigurisht 

objektiviteti, e vërteta dhe ndershmëria janë… themelore në cdo komunikimi që bën 

publiku dhe e nis një aventurë të re. Kjo është nga pikëpamja, si të thuash, editoriale. 

Kurse nga pikëpamja financiare po të themi, deri dje quheshej i fuqishëm dikush që 

investonte miliona euro për të patur shtypshkronjën e vet, shtypshkronjë të fuqishme 

që prodhonte gazeta me rotativë 

Moderatorja: Shpërndarjen? Shpërndarjen të mos e harrojmë se është një vullent i 

rëndësishëm. 

Armand Shkullaku: Shpërndarje makinash, të gjitha dhe pikat ku do mbërrim te 

gazeta, gazetashitësi me rradhë, pra ai quhet si të thuash një pol i fuqishëm i shtypit. 

Ndërsa sot, mjafton një laptop dhe zëvendëso shtypshkronjën, makinat, gjithcka edhe 

bëje. 

Moderatorja: Mund të nisë vetëm një ide e tillë, një iniciativë e tillë dhe më pas të 

shtohen rradhët? 

Armand Shkullaku: Kjo është… si të thuash synimi i lapsit, domethënë ne e kemi 

nis këtë si të thuash, nisur nga këto  elementë që unë ju thashë, dhe sigurisht që 

dëshira, synimi dhe ajo që po punojmë është që të shndërrohet në një faqe reference, 

të shndërrohet në një gazetë online ku njerëzit të gjejnë atë që u mungon, ku të thuhet 

e vërteta dhe ku të thuhen gjëra që mendojmë që vërtet i shërbejnë publikut. 

Moderatorja: Po. Janë vetëm pak muaj, po t‟i referojmë lapsit.al që është krijuar, dhe 

si e kuptoni ju që ka sukses, një site i tillë, një portal i tillë, një gazetë e tillë? 

Armand Shkullaku: Ky është një tjetër avantazh, disa e shohin si avantazh, disa jo, 
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si e tillë që faqet online janë të kontrollueshëm 100% sa e kanë audiencën e tyre. 

Domethënë, programi Google Analytics ose programe të tjera të ngjashme, mjafton të 

futësh kodin, dhe shikon në kohë reale analizën sa shikues ke në këtë moment që janë 

duke lexuar, sa ke patur gjatë gjithë ditës, sa ke patur një ditë më parë, një javë më 

parë, një muaj më parë etj etj, pra gjithë historiku mbetet në database-in e faqes dhe 

cdo njeri, cdo kompani që kërkon të bëjë reklamë, e ka fare të thjeshtë të… pra, në 

qoftë se problemi i audiencës nuk është zgjidh ende për televizionet apo për gazetat, 

të cilat deklarojnë shifra të mëdhaja shitje ndërkohë që shtypi është ulur pak, për në 

faqet online është dicka totalisht e kontrollueshme, domethënë se e vetmja djë qe nuk 

mund të gënjesh që kam kaq apo aq klikime sepse në rast të parë shikohet për një herë 

edhe dallohet. 

 Moderatorja: Po që e kupton shumë mirë se ku je. Mesatarisht sot që flasim, sa 

klikues në ditë ka lapsi? 

Armand Shkullaku: Sot, lapsi ka mesatarisht 25.000 vizitorë unikë IP unike, jo 

pagevieëer si quhet, për ata që shohin faqen se janë shumë më tepër, kemi 25.000 IP 

unike të cilat si të thuash, krahasuar me disa faqe të tjera që ka një traditë më të 

madhe nuk janë shumë, por si fillim për ne është inkurajues dhe, dhe besoj që… 

shpresojmë më saktë që do vijnë duke u shtuar. Kontrolli ose verifikimi i klikimeve, i 

shikuesve sic thashë është dicka e verifikueshme, transparente por njëkohësisht dhe e 

keqe, sepse është një sport që të mban mbërthyer, dëshira për të arritur… nuk është në 

gazetë që e mbyll në darkë, shkon në shtëpi dhe pret të nesërmen si do ketë dalë. Ajo 

është gjithë kohën që të mban të lidhur. 

Moderatorja: Je aty. Ta jep këtë mundësi që të bën edhe të varur në një farë mënyre 

Armand Shkullaku: Të bën të varur, po të bën të varur. 

Moderatorja: Pra let të themi, që investim fillestar, nuk është se kërkon ndonjë 

shumë të madhe. 

Armand Shkullaku: Jo, nuk kërkon. 

Moderatorja: Dhe po të krahasojmë këtu mediat… 

Armand Shkullaku: Nuk kërkon pothuajse asgjë. 

Moderatorja: Mediat tradicionale, të cilat gjithashtu kanë bërë të njejtën gjë, kanë 

hapur edhe faqen e tyre online, ato e kanë pasur ndoshta më të lehtë, sepse kanë pasur 

staffin eksistues, qoftë dhe televizionin, qoftë dhe gazetat dhe më pas, të njëjtat lajme 

ato mund t‟i hedhin online, kurse ku hapet një site i ri nga fillimi kërkon një lloj 

organizimi, të mbledhjes së gazetarëve… Si i keni grumbulluar ju ata? 

Armand Shkullaku: Shiko, për hir të së vërtetës, thashë… edhe gazetat e njohura që 

kanë përvetësuar mediat online, kanë shkruajtur tërë redaksinë më vete. Pra, ka tjetër 

koncept për gazetarinë online, tjetër koncept për gazetarinë e shkruar. Pra, përdoren 

dy koncepte të ndryshme pavarësisht se lajmi mund të jetë i njejtë. Ka studime, ka 

njerëz që merren me si mbërrin lajmi, si duhet parë, si duhet të vënë gërmat, kur hapet 

përpara, kur del më mbrapa, janë teknologji që… për të cilat punojnë ekipe të 

ndryshme. Nëse ramë dakort ne, ju e kishit edhe në insertin tuaj, ne jemi tek ajo pjesa 

e përqindjes që pjesën më të madhe të lajmeve, ne e huazojmë nga portale të tjera, nga 

gazeta të tjera, nga kolegë të tjerë të, sigurisht duke rrespektuar rregullën e citimit, 

duke rrespektuar burimin, dhe sigurisht duke vënë edhe elementet tanë që ne kemi për 
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të shtuar në lajme të ndryshme. Pjesën kryesore, të thashë ne kemi… nuk kemi një 

staff të mirëfilltë, jemi ende në fillim për arsye se po ta shikoni lapsi.al, faqja e tij nuk 

ka asnjë reklamë, pra ende nuk kemi publicitet, secili do të… ose më saktë për hir të 

së vërtetës, nuk kemi pranuar që të marrim publicitet për hir të publicitetit, pra vetëm 

se duhet ta kemi me çmimet që ofrohen janë tepër të ulta. Ka një paragjykim për 

publicitetin online që po vjen duke u ndryshuar që është e vërteta, dhe ne duam që kur 

të kemi , të kemi një publicitet… 

Moderatorja: Pra, le të themi që një faqe e tillë… 

Armand Shkullaku: Një tjetër raport me qualitetin e faqes. 

Moderatorja: Po, sepse kam dëgjuar se edhe në bazë të numrit të klikimeve, një faqe 

shpërblehet nga Google. Nuk e di sa është e saktë kjo dhe si funksionon, dhe ku e ka 

fitimin kryesore një faqe që ka shumë më vizitorë nga reklamat apo klikimet? 

Armand Shkullaku: Kjo… kjo nuk është e saktë… Kjo nuk është e saktë për faqet… 

Paralelisht, domethënë, kjo që thatë ju ishte pjesërisht e saktë sepse nuk merr klikime 

nga… nuk merr të ardhura klikimet në Google ende, ndoshta ato në YouTube, por ne 

nuk kemi video, kemi lajme, nuk merret sepse ka dicka që Google-i, është një 

program që quhet Google Adsense, nuk e ka njohur edhe gjuhën shqipe. Domethënë, 

Google-i merr një total reklamash nga kompani më të mëdha të botës të cilat i 

shpërndan në shtete të ndryshme sipas klikimeve që kanë mediat e atij shteti. 

Shpërndahet në çdo gjuhë të botës, por gjuha shqipe ende nuk është njohur, dhe 

mediat e Shqipërisë dhe të Kosovës janë të përjashtuara nga Google Adsense. Nga sa 

jam në dijeni unë, ministri Arito, ka bërë një kërkesë zyrtare sepse është qeveria 

shqiptare që do ta bëj një kërkesë, sepse parimisht nuk ka asnjë pengesë për këtë, 

është thjest burrokraci, ka bërë një kërkesë Google-it dhe jemi në pritje që kjo të 

miratohet. Në momentin që miratohet, reklama ndërkombëtare mbërrin dhe në faqet 

shqiptare, shpërndahet dhe për cdo klikim, që ndodh jashtë territorit të Shqipërisë, pra 

këto kanë… si të thuash përfitim më të madh ato faqe që kanë lexuesë jashtë 

Shqipërisë, sepse reklama është ndërkombëtare, mund të ketë dhe brenda Shqipërisë, 

në cdo klikim pastaj në varësi të shtetit, ndan në përqindje mes Google-it dhe faqes. 

Amerika e ka më të lartën, duhet ta këtë 30 cent një klikim. 

Moderatorja: Kjo e Google-it nuk besoj që do të jetë ditë shumë e largët sepse kam 

parë reklama Google-i që janë në gjuhën shqipe, që dalin nëpër faqe kur klikon. 

Armand Shkullaku: Nuk besoj se është ditë shumë e largët, do të bëhet, edhe faqet 

që do kenë shumë klikime do kenë një mundësi të madhe të ardhurash. 

Moderatorja: Në lidhje me… ne kemi thënë që media është pushteti i katërt, apo… 

Armand Shkullaku: Katërt. 

Moderatorja: Apo i pari fare? 

Armand Shkullaku: I katërti ka mbetur. 

Moderatorja: I katërti ka mbetur. Gjithsesi, e ruan këtë pozicion edhe në mediat 

online? Si… cila është influenca e tyre dhe si e ndieni juve? 

Armand Shkullaku: Pa diskutim, kur themi media, tashmë nënkupton edhe mediat 

online. Janë pjesë e… siç është mediat televizive, ajo e shkruar është edhe media 

online, pa diskutim që ka ndikim. Ne… është ende shpejt për të folur për një ndikim 

të portalit tonë në jetën e përgjithshme po themi, por megjithatë ndihet. Kemi një 
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feedback, ka njerëz që reagojnë, ka… nuk flasë vetëm për komentet, por edhe për 

personazhe të ndryshëm, qoftë nga politika, qoftë nga jeta sociale apo kulturore të 

cilët na japin feedback, na japin komente, na japin vlerësime për faqen dhe mendoj që 

një lloj ndikimi ka nisur. Pastaj, se si do të jetë ky ndikim, sa do të jetë, kjo varet 

krejtësisht prej nesh. 

Moderatorja: Mënyra sesi ndërtohet një faqe dhe, lapsi ka qënë goxha I komentuar 

kohët e fundit, kështu që, duket që… 

Armand Shkullaku: Ngaqë është faqe e re besoj, por ishalla vazhdon. 

Moderatorja: Ka tërhequr vëmendjen dhe kjo është e rëndësishme. Është diskutuar 

kohët e fundit shumë shpesh për çështjen e etikës në mediat online, po kështu po t‟i 

referohemi komenteve, sepse është një nga problemet me të cilat besoj ndeshet çdo 

media dhe çdo individ I cili e gjen veten në një moment të caktuar në faqet e tyre apo 

në mediat online. Cila është politika juaj në lidhje me këto komente? Çfarë bëni: i 

redaktoni, i bëni një editim të tyre, i lini të lira apo i keni hequr totalisht sepse këto 

janë disa mënyra të cilat kanë operuar mediat e tjera. 

Armand Shkullaku: Për momentin, i kemi lënë të lira. I kemi lënë të lira për dy 

arsye të thjeshta. Së pari, nuk kemi mundësi fizike, pra nuk kemi njerëz që të merren 

me kontrollin ose meditimin e tyre, thashë jemi shumë shpejt domethënë sa e kemi 

nisur këtë rrugë, dhe mundësia e dytë është, duke qënë se është faqe e re, komentet 

janë gjithashtu edhe një element deri diku atraktiv për atë që lexon, jepet mundësia të 

komentojë. Këto kanë qënë dy arsyet. Mendoj që sigurisht duhet shkuar drejt editimit, 

por nuk e përjashtoj edhe mundësinë tjetër, atë që kanë zgjedhur për shembull gazeta 

Express në Kosovë, e cila ka hequr fare komentet e lexuesve, dhe ka hapur një 

mundësi tjetër për ta ku ata kanë mundësi të komentojnë diku që nuk shihet nga 

publiku, por që ata mund te chatojnë me njeri-tjetrin pa intervenuar në publikun e 

gjerë. Mendoj që kjo është e domosdoshme për kushtet e Shqipërisë sepse duket pak 

arrogante ta them ose offenduese, por lexuesit shqiptarë nuk e kanë akoma edukatën 

ose kulturën e të komentuarit të faktit të argumentit po merren me komentimin e 

personit. Përdorimin e fjalorit fyes, banal për personazhet, për personat që përmenden 

në shkrim apo në lajme vazhdon të mbizotërojë. Më tepër është si të thuash këto 

komente janë një shfryerje dufi, një lloj dëshire apo një lloj pasion i marrë për të 

treguar që shikon edhe unë jam këtu dhe mund të them cfarë të duash, që njëkohësisht 

është tregues dhe asaj që zakonisht aty ku janë anonim njerëzit kanë guximin edhe të 

shajë dhe të offendojë, kurse hapur nuk e bëjnë një gjë të tillë, por mendoj që kjo 

kulturë duhet të kalojë me kalimin e kohës. Nuk mund t‟i edukojmë as duke ja u 

hequr komentet, as duke ndaluar ato, as duke u redaktuar. Kjo do vijë mendoj me 

ndryshimin gradual të kulturës së lexuesve dhe besoj që një brez tjetër që do jetë 

mësuar tashmë me një lloj të tillë komunikimi nuk do ta ketë më këtë problem siç 

ndodhi dhe në vende normale. 

Moderatorja: Po, absolutisht. Në lidhje me informacionet gjatë ditës, sa hidhen, sa 

informacione hedh dhe lapsi në ditë? 

Armand Shkullaku: Lapsi bën pjesë tek ato portalet që për momentin nuk ka një 

rinovim shumë të madh, pra nuk krahasohen me portalet e mëdha po të themi dy tre 

që janë qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, Kosova vazhdon ka si të thuash faqet me 
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më shumë lexues, për shkak sepse dhe teknologjia… interneti atje është më i shpejtë, 

më i përhapur dhe më i përdorshëm, ato kanë një sasi lajmesh po them të paktën 

gazeta Express të cilën e njoh, gjatë kohën që kam qënë atje, ata hedhin rreth 200-300 

lajme në ditë, pra që është shumë, le 24 orëve ndoshta edhe më shumë, nga të cilat 

pjesën më të madhe pot hemi 67% e kanë prodhim të redaksisë së tyre, kanë një 

redaksi të madhe për 30 vetësh, funksionojnë vetëm online, ndërkohë që lapsi ka një 

numër më të kufizuar dhe mund të jemi tek rreth… nëse nuk gaboj… 40-50 lajme… 

Moderatorja: Në ditë. 

Armand Shkullaku: …në ditë, të cilat ato vërtet hidhen por kanë mundësi editimi, 

ndryshojnë herë pas here gjatë ditës në varësi të ngjarjeve që ndodhin. Pjesa më e 

madhe e lajmeve mundohemi t‟i prodhojmë vetë siç thashë, por iu referohemi edhe 

siteve homologe dhe siteve tuaj nga të cilat mund të marrim informacion që 

përkthehet. 

Moderatorja: Gazetaria në terren është e parashikuar në mediat online? 

Armand Shkullaku: Duhet të ketë. Duhet të ketë, dhe momentin që jepet mundësia, 

patjetër që do ketë. Ka gjithmonë mundësi financiare. 

Moderatorja: Po, po. Pak a shumë, ne morëm një ide në fakt, sigurisht është një… 

është një website shumë i pasur edhe, me c‟kemi parë pavarësisht se është një gazetë, 

zën vend të rëndësishëm edhe informacionet e të gjitha llojeve: kulturore, shoëbizzi… 

duket sikur janë shumë të klikuara apo jo? Janë të klikuara 

Armand Shkullaku: Patjetër, do t‟i japim shikuesit… Po vazhdojnë të kenë… 

vazhdojnë të kenë rekordin e… 

Moderatorja: Klikimeve 

Armand Shkullaku: …të klikimeve, rekordin nëse për kuriozitet, deri tani tek 

lapsi.al e mban rrëfimi i Arminës këtu… 

Moderatorja: Ah, vërtet? 

Armand Shkullaku: në studion tuaj… po ajo është numri një në gazetari. Pastaj vijnë 

me rradhë, sigurisht ka edhe ngjarje të mëdhaja, shumë shikues kanë pas ndeshje 

Serbi-Shqipëri, ka patur ngjarje tragjike në Tiranë, vrasja e katër personave nga 

Juvani, janë shkrime… lajmë që kanë pas shumë… 

Moderatorja: Lexohen dhe rilexhon, ka kuriozitet 

Armand Shkullaku: …shumë lexues, por ne mundohemi që… sa nga një herë thuhet 

që përdoruesit portal nuk janë ata që lexojnë shkrime të gjata. Kjo nuk është e vërtetë, 

shoëbizzi ka vendin e vet, lajmet e shkurtra kanë vendin e tyre, por njëkohësisht japim 

hapësirë edhe shkrimeve, editorialeve, shkrimeve të thelluara, analiza sidomos edhe 

për ngjarje ndërkombëtare kemi… vazhdimisht i referohemi dhe autorëve, gazetarëve 

të njohur në botë, të cilat krijojnë mundësinë që të gjithë lexuesit të jenë të inkluduar 

tek kjo. Pra, është thjesht një gazetë siç jua thashë në fillim. Të njejtin koncept, vetëm 

se figuron në ekran. 

Moderatorja: Mendoni që po e konkuron fort media online me mediat tradicionale? 

Për ta përmbylur meqë jemi në fund të kësaj bisede. 

Armand Shkullaku: Raporti shtypi i shkruar, pra gazeta dhe media online është në 

favor të mediave online. E ka kaluar dukshëm. 

Moderatorja: Tendenca le të themi… 
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Armand Shkullaku: Le të flasim domethënë, po të themi  një total të të gjithë 

gazetave shqiptare, po t‟i mbledhim bashkë, nuk e di nëse shesin 10-15.000 kopje në 

ditë, ndërkohë që vetëm një portal online po themi, mund të ketë 200.000. 

Moderatorja: Po në lidhje me televizionin? Si mendon që qëndron raporti? 

Armand Shkullaku: Janë dy gjini të ndryshme… domethënë, televizioni do vazhdojë 

dhe do të mbetet një media që kërkon kohë, pra kushdo të informohet më gjatë dhe të 

kuptojë më gjatë se çfarë ka ndodhur dhe kush do të ketë sigurisht edhe entertainment 

brenda edhe, filmin edhe programin edhe diskutimin dhe debatin dhe Talk Shoë-t, 

sigurisht do referojë televizioni. Thashë portalet online janë mundësi informimi, më 

pak reflektimi por që mbeten si të thuash mjeti më i fuqishëm, më i shpejtë I 

komunikimit sot për sot me publikun. Ndërsa televizioni është diçka tjetër. Nuk besoj 

që dikush do të linte pa parë një film të mirë, pa ndjekur një program të mirë 

televizioni, vetëm se do të rrinte gjithë kohën në kompjuter për të parë lajmet. 

Ndryshon dhe koha, mediat online kanë një fuqi më të madhe gjatë paraditeve, gjatë 

drekës, pastaj në mbrëmje fillon dhe ka rrënje… Po  të shikosh fenomen tjetër, prapë 

fundjavave e shtunë-e diel, njerëzit shkëputen disi, pra bie numri i atyreve që janë 

online dhe kontrollohen, dhe shtohet numri i atyre që preferojnë programe më 

relaksuese. 

Moderatorja: Interesante e gjitha kjo, një botë e re le të themi, për herë të parë vumë 

ketë bisedë në studio. Unë ju uroj shumë suksese me lapsin.al. 

Armand Shkullaku: Faleminderit. 

Moderatorja: Shumë pikant mbi të gjitha, sepse ka informacione sigurisht shumë 

cilësore, por edhe gjithmoë të zgjedhura shumë bukur. 

Armand Shkullaku: Falemnderit. 

Moderatorja: Suksese edhe një herë dhe faleminderit që ishe këtu. Ne kemi 

publicitet, takohemi pas pak me një tjetër mikeshë në studio. 
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LIGJ 

Nr.9918, datë 19.5.2008 

PËR KOMUNIKIMET ELEKTRONIKE  

NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 

KREU II 

ORGANET KOMPETENTE NË FUSHËN E KOMUNIKIMEVE 

ELEKTRONIKE DHE KOMPETENCAT E TYRE 

Neni 4 

Organet kompetente në fushën e komunikimeve elektronike 

Organet kompetente në fushën e komunikimeve elektronike janë ministri, Autoriteti i 

Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) dhe Këshilli Kombëtar i Radio-

Televizionit (KKRT).  

Neni 6 

Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare 

1. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare është organi rregullator në 

fushën e komunikimeve elektronike dhe të shërbimit postar, i cili mbikëqyr kuadrin 

rregullator të përcaktuar nga ky ligj, nga ligji për shërbimin postar dhe nga politikat e 

zhvillimit, të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave. 

2. AKEP-i është një person juridik, publik, jobuxhetor, i pavarur, i cili e zhvillon 

veprimtarinë në përputhje me legjislacionin në fuqi. AKEP-i në punën dhe në marrjen 

e vendimeve brenda kompetencave të tij është i pavarur. AKEP-i e ka selinë në 

Tiranë. 

Neni 7 

KREU XI 

TË DREJTAT E PËRDORUESVE 

Neni 98 

Transparenca dhe publikimi i informacionit 

1. Sipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike 

janë të detyruar të publikojnë informacion të saktë dhe të hollësishëm për tarifat dhe 

kushtet e përgjithshme për aksesin dhe përdorimin e shërbimeve të komunikimeve 

elektronike publike. Ky informacion publikohet me anë të mjeteve të informimit 

publik. 

2. AKEP-i përcakton, me anë të një dokumenti rregullator, llojin dhe përmbajtjen e 

informacionit, që sipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve 

elektronike publike janë të detyruar të publikojnë.  

3. AKEP-i publikon të dhëna për të informuar përdoruesit për shërbimet e 
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komunikimeve, bazuar në cilësinë e shërbimit dhe tarifat e tyre, për të mundësuar 

zgjedhjen e tyre në buletin dhe në faqen elektronike të saj. 

Regjistrimi i pajtimtarëve  

1. Sipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike detyrohen 

të bëjnë regjistrimin e pajtimtarëve të tyre, me kontratë pajtimi ose kartë të 

parapaguar, përpara aktivizimit të shërbimit. 

2. Formulari përcaktohet me të dhënat, të cilat janë të detyrueshme të jepen nga 

pajtimtarët për të mundësuar regjistrimin e tyre, sipas këtij neni, nga AKEP-i. 

Neni 108 

Kufizimi ose ndërprerja e aksesit 

1. Sipërmarrësit, që ofrojnë akses në rrjetet e komunikimeve elektronike publike, 

mund ta kufizojnë ose ndërpresin përkohësisht aksesin në shërbimet e tyre, pa 

miratimin paraprak të përdoruesve, nëse kjo është e nevojshme për përmirësimin, 

modernizimin, mirëmbajtjen apo për probleme teknike në rrjet.  

2. Sipërmarrësit duhet të vënë në dijeni AKEP-in dhe përdoruesit për kufizimet apo 

ndërprerjet e shërbimit, të cilat do të zgjasin më shumë se 30 min. Ky njoftim bëhet: 

a) të paktën 48 orë më parë, në rast të një përmirësimi, modernizimi ose 

mirëmbajtjeje të planifikuar të rrjetit; 

b) sa më shpejt të jetë e mundur, por jo më vonë se 48 orë, pas ndodhjes së 

kufizimit apo ndërprerjes së shkaktuar nga defekte apo dëmtime të rrjetit.  

3. Sipërmarrësit duhet të marrin të gjitha masat e nevojshme që ta bëjnë sa më të 

shkurtër kohën e kufizimit ose të ndërprerjes. 

Neni 109 

Ndërprerjet e shërbimit për pajtimtarin 

  

1. Sipërmarrësit që ofrojnë akses në rrjetet e komunikimeve elektronike publike mund 

ta kufizojnë aksesin në shërbimet e tyre dhe/ose mund ta ndërpresin lidhjen e 

pajtimtarit, apo mund të ndërpresin kontratën me pajtimtarin vetëm në rast se 

pajtimtari nuk përmbush kushtet e kontratës, apo nuk kryen pagesat, sipas kushteve të 

përcaktuara në kontratë. 

2. Sipërmarrësit duhet të përcaktojnë qartë dhe me detaje në kushtet e kontratës rastet 

kur bëhet kufizimi, ndërprerja e shërbimit apo ndërprerja e kontratës.  

3. Në rastet e mospërmbushjes së detyrimeve kontraktore nga pajtimtari, sipërmarrësit 

janë të detyruar t‟i dërgojnë një njoftim, me shkrim, brenda një intervali të arsyeshëm 

kohor, me qëllim që pajtimtari të mund të plotësojë detyrimet kontraktore. 

4. Sipërmarrësit nuk janë të detyruar të njoftojnë paraprakisht pajtimtarët për masat e 

marra, në rast se shkelja e evidentuar e kontratës: 
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a) shkakton një kërcënim serioz të rendit e sigurisë publike, shëndetit dhe 

mjedisit;  

b) shkakton një dëmtim serioz fizik, material ose funksional të rrjetit. 

5. Nëse pajtimtari kundërshton shumën e faturuar, sipërmarrësi mund të mos veprojë 

sipas pikës 1 të këtij neni, deri në arritjen e një vendimi përfundimtar, kur pajtimtari 

do të jetë i detyruar të paguajë brenda një afati të caktuar kohor.  

6. Nëse është teknikisht e mundur, operatorët janë të detyruar të kufizojnë aksesin 

vetëm për ato shërbime që pajtimtari ka shkelur kushtet e kontratës, përveç rasteve 

kur pajtimtari abuzon, ose, në mënyrë të përsëritur, kryen me vonesë ose nuk paguan 

faturat. 

7. Sipërmarrësve u ndalohet të kufizojnë aksesin për përdorimin e numrave të 

emergjencës. 

Neni 110 

Këshillimi publik 

1. AKEP-i, në procesin e përgatitjes së dokumenteve rregullatore për tregun e 

komunikimeve elektronike dhe përpara marrjes së vendimeve, të cilat kanë një ndikim 

të ndjeshëm në tregun e komunikimeve elektronike, është i detyruar të marrë dhe të 

vlerësojë mendimin e palëve të interesuara nëpërmjet këshillimit publik.  

2. Në procesin e këshillimit publik, AKEP-i publikon dokumentet rregullatore të 

propozuara dhe kërkon paraqitjen me shkrim të mendimit të palëve të interesuara, 

brenda një afati kohor të publikuar, i cili nuk duhet të jetë më pak se 30 ditë.  

3. Në rast se AKEP-i e gjykon të nevojshme, kryen edhe seancë dëgjimore, ku ftohen 

palët e interesuara për të parashtruar mendimin për dokumentet rregullatore të 

propozuara.  

4. Pas përfundimit të afatit të përcaktuar në pikën 2 të këtij neni dhe para miratimit të 

dokumenteve rregullatore, AKEP-i duhet të publikojë mendimet dhe komentet e 

palëve të interesuara, duke respektuar konfidencialitetin e informacionit.  

KREU XV 

MBROJTJA E TË DHËNAVE DHE E PRIVATËSISË 

Neni 121 

Ruajtja e fshehtësisë 

1. Sipërmarrësit duhet të marrin masa ndaj sistemeve të komunikimeve elektronike 

dhe të përpunimit të të dhënave, për të mbrojtur sekretin e komunikimeve elektronike 

dhe të të dhënave vetjake, si dhe për të ndaluar aksesin e paautorizuar në sistemet e 

komunikimeve elektronike dhe të përpunimit të të dhënave. 

2. Sipërmarrësi, të autorizuarit dhe punonjësit e tij detyrohen të ruajnë e të mbrojnë të 

dhënat dhe fshehtësinë e komunikimeve, që kryhen nëpërmjet rrjetit e shërbimeve të 

tij gjatë gjithë periudhës së kryerjes së veprimtarisë, por dhe pas përfundimit të saj. 
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3. Sipërmarrësi mund të marrë dijeni për mesazhe ose të dhëna të transmetuara 

nëpërmjet rrjetit të tij, vetëm në masën që i nevojitet për të kryer detyrën në sigurimin 

e shërbimeve të komunikimeve elektronike. 

4. Ndalohen marrja, regjistrimi, publikimi dhe përdorimi i të dhënave dhe i 

mesazheve të transmetuara nga rrjeti i komunikimeve elektronike dhe që nuk janë për 

publikun, si dhe dhënia e tyre personave të paautorizuar, për sa kohë që nuk 

përcaktohet ndryshe në legjislacionin në fuqi. 

Neni 122 

Masat mbrojtëse 

1. Sipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike 

janë të detyruar që, individualisht ose kur është e nevojshme, në bashkëpunim me 

njëri-tjetrin, të zbatojnë masa teknike dhe organizative, për të realizuar sigurinë e 

rrjeteve dhe/ose të shërbimeve, të ofruara prej tyre. 

2. Këto masa duhet të sigurojnë një nivel të mbrojtjes dhe sigurisë së përshtatshme 

ndaj rreziqeve të mundshme, të parashikuara.  

3. ipërmarrësit e rrjeteve dhe të shërbimeve të komunikimeve elektronike publike janë 

të detyruar të informojnë përdoruesit e tyre për një rrezik të veçantë, mënyrën se si 

rreziku mund të reduktohet nga përdoruesit, si dhe kostot e mundshme, që duhet të 

mbulohen nga përdoruesi, nëse rreziku që ndodh është jashtë masave, që mund të 

marrë sipërmarrësi.  

Neni 123 

Konfidencialiteti i komunikimit 

1. Konfidencialiteti i komunikimit përfshin: 

a) përmbajtjen e komunikimit; 

b) të dhënat e trafikut dhe të vendndodhjes në lidhje me komunikimet;  

c) të dhëna për përpjekjet e pasuksesshme për vendosjen e lidhjes. 

2.  Janë të ndaluara të gjitha format e mbikëqyrjes, përgjimit, ndërprerjes, regjistrimit, 

ruajtjes, transferimit dhe devijimit të komunikimeve, si dhe të dhënat, referuar pikës 1 

të këtij neni, përveç rasteve kur kjo është e nevojshme për përcjelljen e mesazheve, të 

faksit, të postës elektronike, të sekretarisë telefonike, mesazheve zanore, mesazheve të 

shkurtra apo për rastet e parashikuara me ligj. 

3.  Nëse sipërmarrësit e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike 

kanë nevojë të marrin informacion për përmbajtjen e komunikimeve ose të kopjojnë 

apo të ruajnë komunikimet e të dhënat e trafikut, ata janë të detyruar të informojnë 

pajtimtarin në momentin e nënshkrimit të kontratës ose me fillimin e ofrimit të 

shërbimit të komunikimeve. Kur informacioni ose përmbajtja e komunikimit nuk 

është më e nevojshme për ofrimin e shërbimit specifik të komunikimeve publike, 

duhet ta fshijnë atë sa më shpejt që të jetë e mundur teknikisht.  



RRAPO ZGURI                                                           GAZETARIA SHQIPTARE NE INTERNET 306 

4. Pajtimtarët ose përdoruesit mund të regjistrojnë komunikimet, por ata janë të 

detyruar të informojnë dërguesin apo marrësin e komunikimit për regjistrimin ose të 

përshtatin funksionimin e pajisjes regjistruese, në mënyrë që dërguesi apo marrësi i 

komunikimit të jetë i informuar për funksionimin e saj dhe kryerjen e regjistrimit.  

5. Regjistrimi i komunikimeve dhe i të dhënave shoqëruese të trafikut lejohet me 

qëllim sigurimin e evidencës së transaksioneve në treg ose të ndonjë komunikimi 

tjetër biznesi, apo brenda strukturave të ngarkuara me ligj për marrjen e thirrjeve të 

emergjencës, me qëllim regjistrimin, identifikimin dhe zgjidhjen e tyre.  

6. Përdorimi i rrjeteve të komunikimit elektronik për ruajtjen e të dhënave apo për 

marrjen e aksesit në të dhënat e ruajtura në pajisjet fundore të pajtimtarit ose të 

përdoruesit për përpunim të mëtejshëm lejohet vetëm në rastet kur sipërmarrësi i 

rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike: 

a) ka informuar paraprakisht pajtimtarin ose përdoruesin për qëllimin e 

përpunimit të këtyre të dhënave; 

b) i jep pajtimtarit ose përdoruesit të drejtën për të mos e pranuar këtë kërkesë; 

c) i siguron pajtimtarit ose përdoruesit mënyrën dhe pikën e kontaktit, për të 

refuzuar. 

7. Ruajtja e të dhënave ose aksesi në të dhënat lejohet vetëm për përshpejtimin e 

transmetimit të mesazhit në një rrjet të komunikimeve elektronike, ose nëse kjo është 

e domosdoshme, për ofrimin e një shërbimi të shoqërisë së informacionit, të cilin 

pajtimtari ose përdoruesi e ka kërkuar paraprakisht dhe në mënyrë të qartë.  

Neni 129 

Të dhënat e pajtimtarit 

1. Operatorët mund të marrin për pajtimtarët e tyre të dhënat e mëposhtme: 

a) emrin ose titullin e pajtimtarit; 

b) numrin identifikues të personit fizik dhe numrin e regjistrimit të personit 

juridik; 

c) veprimtarinë, që ushtron pajtimtari me kërkesë të tij; 

ç) adresën e pajtimtarit; 

d) numrin e pajtimtarit; 

dh) me kërkesën e pajtimtarit mund të përfshihet titulli akademik pas emrit të 

pajtimtarit; 

e) në bazë të pagesës, të dhëna shtesë, në qoftë se pajtimtari dëshiron, duke u 

siguruar se nuk shkelen të drejtat e palëve të treta;  

ë) korrektesën e pagesës. 

2.  Të dhënat e përmendura në pikën 1 të këtij neni mund të përdoren vetëm për: 

a)  nënshkrimin, monitorimin dhe përfundimin e kontratës së pajtimtarit; 

b) faturimin e shërbimeve; 

c)  përgatitjen dhe botimin e numëratorit të pajtimtarit, në përputhje me këtë 

ligj. 
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ABSTRAKT 

Punimi doktoral “Gazetaria shqiptare në internet” synon të ndërmarrë  një analizë 

shkencore për gazetarinë online të zhvilluar në Shqipëri. Në qasjen dhe analizën e vet, 

punimi mbështetet në një literaturë të gjerë teorike perëndimore të fushës së mediave 

të reja dhe të gazetarisë në web si dhe në një fond të pasur të dhënash të kërkimit 

empirik të mbledhur gjatë një pune hulumtuese 5-vjeçare në terrenin e gazetarisë 

shqiptare online. Në fokus të kërkimit empirik dhe të analizës janë websajtet më të 

vizituara të lajmeve të lokalizuara në Shqipëri, qofshin këto websajte të mediave 

tradicionale apo media online të cilat kanë lindur mirëfilli në web. Në punim 

analizohen karakteristikat dhe atributet specifike dhe më të diskutuara të gazetarisë 

online, siç janë interaktiviteti, multimedialiteti, dhe hipertekstualiteti. Përveç këtyre 

tre aspekteve të qenësishme të gazetarisë në web, në punim analizohen edhe aspekte 

të tjera si tipologjia e qasjes së mediave shqiptare në web, aktorët e përfshirë në lojën 

e lajmit online, analiza e zhanreve, frekuenca e përditësimit të informacionit, arkivimi 

i informacionit në këto websajte, përdorimi i mediave sociale, përfshirja e audiencës 

në vlerësimin dhe prodhimin mediatik online, konvergjenca në mediat shqiptare, 

burimet njerëzore, ekonomia e mediave shqiptare online si dhe problematikat që 

lidhen me dizajnin e websajteve të lajmeve. 

Fjalëkyçe: mediat e reja, interneti, gazetaria online, interaktiviteti, multimedialiteti, 

hipertekstualiteti, menjëhershmëria.  

 

ABSTRACT 

This doctoral thesis entitled "Albanian journalism on the Internet" aims to undertake a 

scientific analysis of online journalism developed in Albania. In its approach and 

analysis, the study relies on an extensive western theoretical literature in the area of 

new media and web journalism as well as on a rich fund of empirical research data 

collected over a 5-year research work on the ground of Albanian online journalism. 

The empirical research and analysis are focused on the most visited news websites 

located in Albania, whether they are traditional media websites or purely online 

media. The study analyzes the most specific characteristics and attributes of online 

journalism, such as interactivity, multimediality, and hypertextuality. In addition to 

these three essential aspects of journalism on the web, the paper also analyzes other 

aspects of the online journalism, like, the typology of the Albanian media approach to 

the web, the players involved in the game of online news, analysis of genres, the 

frequency of updating the information, archiving of information on these websites, the 

use of social media, audience involvement in the assessment and online media 

production, Albanian media convergence, human resources, economic model of 

Albanian online media as well as problems related to the design of news websites. 

Keywords: new media, internet, online journalism, interactivity, multimediality, 

hypertextuality, immediacy. 


