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Përballë tij, autorja nga Gjermania Nichola Richter ka lansuar tanimë
“Mikrotekst”, një platformë online e shitjes së librave e cila synon të
sjellë botimet gjermane në formatin e lexueshëm në internet. Ajo ka
nisur shitjen e librave fillimisht me 2.99 euro, por më pas ka rënë në 1.99
euro. Në Gjermani, konkurencë e saj janë mbi 200 mijë tituj në vit dhe
mbi 2200 botues klasikë.
Arbër Selmani
Botuesit klasikë të librave ata i konsiderojnë si një biznes ilegal, si dicka që nuk duhet
ndodhur dhe në fakt po u prishë punë atyre.
E megjithatë, përparimi i teknologjisë ka bërë që libri dhe zhanret letrare të kalojnë
edhe në formën elektronike e digjitale. Shtëpitë botuese po kalojnë edhe në formatin
e katalogimit online e kjo po bën që disa prej zhanreve të cilat kanë tendencë të një
lexueshmërie të vogël në tregun klasik, të mund të shpërndahen më shumë në
formën online.
Këtë po e bën edhe Libraria Elektronike – Filozofia Urbane. Autori Albatros Rexhaj, i
cili edhe e ka krijuar një platformë të tillë online, tregon se poezia, drama dhe
tregimet e shkurtëra janë tri zhanre që ai provon ti promovojë me anë të këtij
projekti, këto me pak lexueshmëri në publin kosovar.
Përballë tij, autorja nga Gjermania Nichola Richter ka lansuar tanimë “Mikrotekst”,
një platformë online e shitjes së librave e cila synon të sjellë botimet gjermane në
formatin e lexueshëm në internet. Ajo ka nisur shitjen e librave fillimisht me 2.99
http://www.kultplus.com/?id=5&l=2620
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euro, por më pas ka rënë në 1.99 euro. Në Gjermani, konkurencë e saj janë mbi 200
mijë tituj në vit dhe mbi 2200 botues klasikë.
“Ideja e një libri klasik është pak e cmendur. Lexuesit thonë se e dëshirojnë një libër
të vjetër nga fakti se marrin erë nga ai, por unë nuk e di që dikush blen libër për ti
marrë erë. Libri klasik ende cilësohet si një trashëgimi kulturore dhe kjo është e
vetmja e metë e cila neve na dëmton, dhe e dëmton edhe e-book metodën” tregon
Richter, në një debat që ajo bashkë me Rexhajn zhvilluan të enjten në mesditë në
Qendrën Multimedia në kryeqytet.
Richter është aktualisht shkrimtare në residencë në Prishtinë, në programin e
Multimedias. Ajo sjell botime të pabotuara më parë, nga shkrimtarë që synojnë
kryesisht tregun online.
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E Rexhaj, në anën tjetër, tregon se kalimi online është një biznes pak i kushtueshëm,
fillimisht.
“E kam menduar si pak të kushtueshëm sepse kemi nisur me kontrata të lehta, me të
tilla që nuk kemi shumë obligime për njëri tjetrin. Tek projekti ynë kemi afërsisht
100 tituj, prej të cilave 80 janë botimet tona e të tjerat janë ripublikime. Aktualisht,
ne prodhojmë 1 libër në muaj, ndërsa në filimet tona u supozua se secili mund të
dërgonte dorëshkrime e të botohej. Për këtë arsye kemi kaluar vetëm në 1 libër në
muaj” vazhdon Rexhaj.
Richter, në anën tjetër, thotë se nuk fiton shumë nga librat aq sa fiton nga shitja e
licencave dhe të drejtave të autorit. Radiot, televizionet apo teatrot, shumicat janë të
interesuara për pasazhe librash apo libra në tërësi.
“Në Gjermani, botimi trajtohet si biznes dhe për të nuk ipet asnjë para shtetërore. Në
anën tjetër, taksat e TVSH-ve janë shumë të larta. Gjermania e ka diku rreth 19 %,
ndërsa shembull Luksemburgu e ka vetëm 3 %. Për këtë arsye, Amazon dhe të tjera
kompani të mëdha të librave dhe shitjes online janë stacionuar në Luksemburg, sepse
aty është gjithcka më lirë, paguhet më lirë” vazhdon Richter.
Që nga janari I vitit të ardhshëm, legjislacioni I Bashkimit Evropian e ka caktuar që
do të jetë me rëndësi ku është blerësi I librit, dhe jo botuesi ose shitësi I tij. Ky rregull
mirëpritet nga Richter, ndryshe nga Rexhaj sipas të cilit rregullat e tilla ende nuk
gjejnë zbatim në Kosovë.
“Unë në të ardhmen synoj edhe krijimin e një shpërblimi i cili do ti jepej një
shkrimtari që shkruan vetëm online, elektronikisht. Me Filozofinë Urbane ne po
synojmë që në të ardhmen, me ligjet më të zbatueshme, të mund të jemi një lloj
Amazoni shqiptar” ka përfunduar Rexhaj. / KultPlus.com
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Botohet monografia
për Teatrin “Oda”
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