
1

1

Seminaret 
Rajonale të 

Trashëgimisë 
2012-2014 

Menaxhimi i trashëgimisë
kulturore: Menaxhimi  
frymëzues dhe përqasjet 
(Gjirokastër, shtator 2012)

Histori të së shkuarës dhe 
kujtime të së ardhmes 
(Prizren, tetor 2013)

Trashëgimia Kulturore dhe 
Aktivizmi (Jajce, Tetor 2014)Libërthi i folësve dhe konspekteve



Seminaret 
Rajonale të 

Trashëgimisë 
2012-2014 

Menaxhimi i trashëgimisë
kulturore: Menaxhimi  
frymëzues dhe përqasjet 
(Gjirokastër, shtator 2012)

Histori të së shkuarës dhe 
kujtime të së ardhmes 
(Prizren, tetor 2013)

Trashëgimia Kulturore dhe 
Aktivizmi (Jajce, Tetor 2014)Libërthi i folësve dhe konspekteve



Rreth këtij libërthi

Ky libërth sjell për lexuesin një përzgjedhje konspektesh nga Seminaret 
e Trashëgimisë Rajonale të mbajtur në Gjirokastër, në shtator 2012 (Me-
naxhimi i trashëgimisë kulturore: Menaxhimi frymëzues dhe përqasjet) 
,  në Prizren, në tetor 2013 (Histori të së shkuarës dhe kujtime të së 
ardhmes) dhe në Jajce, në tetor 2014 (Trashëgimia Kulturore dhe Aktiv-
izmi). Konspektet, shumë prej të cilave janë përgatitur posaçërisht për 
këtë libërth, janë renditur sipas katër kategorive që pasqyrojnë temat e 
diskutimeve të mbajtura në të dy seminaret.

Ky publikim është mundësuar falë mbështetjes së Bashkimit Evropian. 
Përmbajtja e këtij publikimi është nën përgjegjësinë e vetmë të autorëve 
dhe nuk reflekton në asnjë moment pikëpamjet e Bashkimit Evropian.



Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB)

Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) është një organizatë e pavarur 
joqeveritare suedeze e themeluar më 1995 si përgjigje ndaj shkatër-
rimit të trashëgimisë kulturore në Bosnje-Hercegovinë dhe punon për 
pajtimin dhe rindërtimin e këtij vendi që nga përfundimi i luftës në 
1995-ën. 

Me kalimin e kohës, CHwB-ja e zgjeroi veprimtarinë në të gjitha 
vendet e Ballkanit Perëndimor përmes punës dhe veprimtarive të 
mbështetura në  parimet e pajtimit, restaurimit dhe ri-integrimit. Veç 
selisë qendrore në Stokholm, CHwB-ja ka tri zyra lokale në Ballkan: 
në Bosnje-Hercegovinë, Kosovë dhe Shqipëri. Që nga krijimi i saj, 
CHwB ka restauruar më tepër se 19 monumente të rëndësishme kom-
bëtare në Bosnje-Hercegovinë, 40 në Kosovë dhe 20 në Shqipëri, si 
dhe muret fortifikuese të qytetit të Kotorrit në Malin e zi dhe çatitë e 
kishave, hauret mesjetare, mullinjtë e qilarët e verës në Serbi. Përveç 
punëve restauruese, CHwB-ja ka krijuar dy rrjete të rëndësishme rajo-
nale në Ballkan: (1) Rrjeti i Muzeve të Ballkanit, i cili bën bashkë muze 
të ndryshme në Ballkan përmes programeve të përbashkëta për nx-
itjen e qasjeve, përfshirjes, profesionalizmit dhe ekspozitave cilësore; 
dhe (2) Rrjeti i OJQ-ve për Trashëgiminë në Europën Jug-Lindore, i cili 
bashkon OJF-të kryesore lokale që punojnë në fushën e trashëgimisë 
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kulturore në Ballkan përmes nismave të përbashkëta. Veç kësaj, nisma 
e CHwB-së për Bashkëpunimin Rajonal për Trajnimin është përgjeg-
jëse si për Kampet Rajonale të Restaurimit, ashtu dhe për Seminaret 
Rajonale, të cilat ofrojnë mundësi për studentët dhe profesionistët e 
rinj që të mësojnë nga ekspertët dhe mjeshtrat e të punojnë drejt-
përdrejt me monumentet dhe vendet e trashëgimisë. Mbështetja fi-
nanciare për CHwB-në vjen kryesisht nga Suedia, ndërsa financime 
shtesë kanë ardhur dhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, Komis-
ioni Evropian, e të tjerë.

Vizioni i CHwB-së është se trashëgimia kulturore është një forcë e 
natyrshme dhe aktive në pajtimin, zhvillimin social dhe ekonomik dhe 
forcimin e të drejtave të njeriut. Misioni ynë është të forcojmë sho-
qërinë civile përmes projekteve dhe programeve lokale e rajonale të 
trashëgimisë kulturore në fushat e prekura nga konflikti dhe/ose në 
nevojë për ndihmë pas katastrofave apo për zhvillim.
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Nga Kate Pugh    [ 86 ]
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A e bën trashëgimia dallimin?
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Folësit

Dr. Aliriza Arënliu | Asistent profesor në De- 
partamentin  e Psikologjisë  në Universitetin 
e Prishtinës, Kosovë dhe bashkëthemelues i 
Dokufestit, Kosovë

DOKUFEST, Festivali Ndërkombëtar i Dokumentarit dhe Film- 
it të Shkurtër, është ngjarja më e madhe kinematografike në 
Kosovë. Festivali organizohet në Gusht në qytetin piktoresk dhe 
historik të Prizrenit, i cili tërheq artistë të shumtë rajonalë dhe 
ndërkombëtarë. Në këtë festival të përvitshëm, filmat shfaqen 
dy herë në ditë në tri kinema të hapura si dhe në dy kinema 
të rregullta. Përveç filmave, festivali njihet për netët e gjalla 
pas shfaqjeve. Në kuadrin e festivalit organizohen disa ngjarje: 
seminare, ekspozita DokuFoto, festival kamping, koncerte, të 
cilat e kthejnë qytetin në një vend mjaft të këndshëm.

Aliriza Arënliu është asistent profesor në Departamentin e 
Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës që nga viti 2001 dhe 
mban gradën PhD në psikologji nga Universiteti Ludwig Max- 
millian i Mynihut, si dhe gradat BA dhe MA nga Universiteti Bo- 
gaziçi, Stamboll, në këshillim psikologjik. Puna e tij kërkimore 
dhe interesat përqëndrohen te rreziqet dhe faktorët mbrojtës 
të shoqëruar me sjelljen vetëvrasëse mes adoleshentëve, struk-

tura e faktorit të personalitetit me fokus studimin psikoleksi- 
kal të personalitetit, emocionet dhe rritje post-traumatike. Veç 
këtyre, Aliriza Arënliu punon si këshillues i pavarur në projekte 
kërkimore, më së shumti në sondazhe opinionesh dhe projekte 
vlerësimesh. Deri në vitin 2008, z. Arënliu punonte si nëpunës 
shtetëror profesionist i shëndetit mendor në zyrën e Organiza- 
tës Botërore të Shëndetësisë në Prishtinë. Aliriza Arënliu ka qenë 
edhe drejtor ekzekutiv dhe një nga themeluesit e Dokufestit, ku 
ka shërbyer si drejtor ekzekutiv deri në vitin 2012.

Alisa Gojani | Kuratore, Muzeu i Kosovës, 
Kosovë 

Alisa Gojani filloi të punonte në Muzeun e 
Kosovës në vitin 2006, dy vitet e para si ci-
cerone në Muzeun Etnologjik dhe më pas 
kaloi në Muzeun e Kosovës në vitin

2008 (deri më sot) si kuratore e ekspozitave. Që nga punësimi 
në muze, ka marrë pjesë në shumë seminare, vizita studimore 
dhe programe ndërkombëtare për administrimin e muzeve.   
Alisa është përfshirë në ngritjen e ekspozitave të muzeve si dhe 
në krijimin e programeve ndërvepruese edukative për fëmijë, 
studentë dhe njerëz me nevoja të veçanta, siç janë programet

Armada Molla | Kryetare e Shoqatës së Zhvil-
limit të Turizmit Kulturor, Shqipëri

Armada Molla ka përvojë të gjerë në sek- 
torin e trashëgimisë dhe turizmit. Mban 
gradën Master (2009-2011) në trashëgimi 
kulturore dhe diplomë universitare në 
Histori-Gjeografi (1991-1995). Karriera në 
fushën e trashëgimisë kulturore përfshin

një periudhë të gjatë pune (2003-2009) si specialiste muzeu/ 
lektore në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, ku ka ndjekur 
dhe mjaft trajnime dhe seminare mbi muzetë. Gjatë viti të fun-
dit të punës në muze, Armada ishte bashkautore e tekstit të 
udhërrëfyesit zanor shqip-anglisht për muzeun, një projekt i 
përbashkët i PNUD-Shqipëri dhe Muzeut Historik Kombëtar. Që 
nga viti 2006 Armada është përfshirë në projekte të ndryshme 
mbi turizmin kulturor në Shqipëri. Gjatë viteve 2010-2012, ka 

“ABC-ja e trashëgimisë kulturore” dhe “Muzeu i lëvizshëm”. 
Këto veprimtari kanë rritur aftësinë e paraqitjes në Muze-
un e Kosovës, ndërsa metodat moderne kanë rritur numrin e 
vizitorëve në muze.

punuar si koordinatore projekti për Shoqatën Shqiptare të Tur-
izmit, përgjegjëse në veçanti për Çmimin Shqiptar të Turizmit.

Ka botuar disa artikuj mbi tema si muzeologjia, trashëgimia dhe 
destinacionet turistike. Aktualisht po punon për një botim për 
prirjet e reja dhe mjetet për zhvillimin kulturor në Shqipëri. Ka 
marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe semin-
are në Evropë dhe në Ballkan mbi çështjet e turizmit, në veçanti 
për turizmin kulturor, muzeologjinë dhe mbrojtjen e promovi-
min e trashëgimisë kulturore.

Bernadette Lynch | Akademike dhe kon-
sulente për Muzetë, Mbretëri e Bashkuar / 
Ndërkombëtar

Bernadette Lynch është një akade-
mike dhe profesioniste e muzeve me 
25 vjet përvojë në menaxhim senior në 
Mbretërinë e Bashkuar dhe Kanada. Dikur 

zëvendës drejtoreshë e Muzeut të Mançesterit në Universitetin 
e Mçançesterit, ajo ka krijuar një reputacion për praktikat e saj 
etike, inovative dhe përfshirëse si dhe për shkrimin dhe kërkim-
in në fushën e përfshirjes së publikut dhe angazhimit. Ajo 
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Blerina Berberi dhe Kevin Tummers | 
Studio Ekphrasis, Tiranë, Shqipëri

Studioja Ekphrasis është një nismë
për zhvillimin kulturor dhe krijues 

në Shqipëri dhe jashtë saj. Pikat kryesore të veprimtarisë së 
saj përfshijnë kërkimin dhe vlerësimin e politikave kulturore, 
angazhimin dhe ndërgjegjësimin e individëve dhe bashkësive 
mbi artet, njohjen ligjore të statusit të artistëve dhe krijuesve 
të pavarur në Shqipëri dhe rritjen e cilësisë artistike të jetës për 
popullatën në përgjithësi. Studioja Ekphrasis është regjistruar
në Shqipëri që nga viti 2009 dhe ka punuar në mënyrë të pa- 
varur mbi një varg projektesh kulturore e artistike me partnerë 
shqiptarë dhe ndërkombëtarë. Kevin Tummers dhe Blerina Ber- 
beri kanë të dy grada Master në Art dhe Trashëgimi: Politikë, Ad- 
ministrim dhe Edukim nga Universiteti i Maastrichtit, Holandë.

punon shumë me konfliktet përmes muzeut, duke udhëhequr 
veprimtari hulumtuese përfshirëse në disa muze të Mbretërisë 
së Bashkuar. Puna e saj ka ndikuar në ngritjen e një debati 
mbi impaktin e investimit disavjeçar në lidhje me angazhimin 
e publikut në muzetë e Mbretërisë së Bashkuar. Ajo publikon 
gjerësisht mbi çdo  aspekt të demokracisë përfshirëse nëpër 
muze dhe galeri dhe ligjëron ndërkombëtarisht. Ajo mban titul-
lin  Bashkëpunëtore Nderi për Hulumtim në Juniversity Kolexh 
London (UCL).

Bosse Lagerqvist | Shef i Departamentit të 
Konservimit, Universiteti i Gothenburgut, 
Suedi

Bosse Lagerqvist është Shef i Departa-

mentit të Konservimit në Universitetin e 

Gothenburgut  (UG).  Gradën universitare e ka marrë në pro-

gramin Konservim i Integruar e Mjediseve të Ndërtuara, UG, 

ndërsa gradën e Doktoraturës në Konservim, UG, me një disert-

acion në vitin 1997 për fotogrametrinë dhe menaxhimin e in-

formacionit. Studimet e tij gjatë viteve kanë pasur të bëjnë me 

metodat për dokumentimin dhe regjistrimin e vetive fizike të 

trashëgimisë, trashëgiminë industriale dhe mundësitë e zhvil-

limit të tyre në dobi të zhvillimit të vazhdueshëm shoqëror, dhe 

trashëgimia detare - si ajo mbi ujë ashtu edhe bashkësitë breg-

detare - dhe problemet e tyre, por edhe me mundësitë e përf-

shirjes së tyre në praktikat e trashëgimisë. Në vitet 2004-2009, 

ka punuar me kohë të pjesshme në organizatën e trashëgimisë 

publike të rajonit të Suedisë Perëndimore me çështje që kishin 

të bënin me trashëgiminë industriale dhe zhvillimin shoqëror 

në nivel rajonal. Është anëtar i bordit të Shoqatës Suedeze të 

Trashëgi- misë Industriale, dhe i Komitetit Ndërkombëtar për 

Ruajtjen e Trashëgimisë Industriale (TICCIH).

Dr. Daniel Laven | Instituti Evropian i Kërki- 
meve për Turizmin (ETOUR), Universiteti Mid 
Sweden dhe në Departamentin e Konservim-
it, Universiteti Gothenburg, Suedi

Daniel Laven është profesor i asociuar 
në departamentin e studimeve për tur-

izmin dhe gjeografinë në Universitetin Mid Sweden dhe part- 
ner kërkimor në Institutin universitar evropian të kërkimeve për 
turizmin (ETOUR). Danieli koordinon programin Master të de- 
partamentit ndërsa studimet e tij trajtojnë çështje të zhvillimit 
të qëndrueshëm me fokus peizazhin, trashëgiminë dhe zonat e 
mbrojtura. Danieli bën pjesë edhe në Qendrën universitare të 
Kërkimeve për Rreziqet dhe Krizat dhe së fundi ka përfunduar 
një studim në departamentin e Konservimit në Universitetin 
Gothenburg.

Para se të futej në Universitetin Mid Sweden, Danieli punon-
te për Shërbimin Kombëtar Amerikan të Parqeve, duke e 
ndarë kohën mes Institutit të Studimeve për Konservimin (si 
shkencëtar në praktitkë i shkencave sociale) dhe Parkut Kom-
bëtar Historik Marsh - Billings - Rockefeller (si asistent menax-
her i zonës së mbrojtur) - që të dyja këto vende në Woodstock, 
Vermont (ShBA). Gjatë kësaj kohe, ka qenë dhe asistent profe-
sor zëvendësues në Shkollën e Mjedisit dhe Burimeve Natyrore 

Rubenstein, Universiteti i Vermontit. Danieli i ka kryer studimet 
në Universitetin Wisconsin-Madison (filozofi), si dhe gradat Mas-
ter (planifikimi i burimeve natyrore) dhe Doktoraturë (burime 
natyrore) nga Universiteti i Vermontit.

Dr. David Fleming | Drejtor, Muzetë Kom-
bëtarë, Liverpul, Mbretëria e Bashkuar

Profesori David Fleming, PBE, MA, PhD, 
AMA, u bë drejtor i Muzeve Kombëtare 
të Liverpulit në vitin 2001. Qysh me 
mbërritjen e tij, mbikëqyri përmbylljen 
e disa projekteve të mëdha përfshi pro-

jektin 45 milionë sterlina “Drejt së ardhmes” i cili parashikon-
te rinovimin e Galerisë së Artit Walker dhe të Muzeut Botëror, 
si dhe hapjen e Muzeut Kombëtar të Skllavërisë. Së fundi ka 
mbikqyrur krijimin dhe hapjen e muzeut të ri të Liverpulit prej 
75 milionë sterlinash, fitues i Çmimit të Këshillit të Evropës 
për Muzetë për vitin 2013. Që kur u bë drejtor i Muzeve Kom-
bëtare të Liverpulit, vizitorët u katërfishuan, nga 700,000 në vit, 
në më tepër se 3.2 milionë. Para mbërritjes në Liverpul, Davidi 
ishte për 11 vjet drejtor i Muzeve Tyne dhe Wear që kanë fituar 
shumë çmime, ku drejtonte ekipet që kryenin zhvillimet krye-
sore kapitale (përfshi Muzeun Newcastle Discovery, Muzeun 
Sunderland dhe Muzeun e Kështjellës Romake Winter Gardens 
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dhe Segedunum) dhe arriti të rriste numrin e vizitorëve.  Para 
kësaj, ishte kujdestari kryesor i Muzeve Hull, ku projekti i tij 
më i madh përfshinte një muze të ri për transportin, Shkollën 
e Vjetër Fillore dhe Muzeun Hull and East Riding. Karrierën në 
fushën e muzeve e nisi si themelues dhe kurator i Muzeut të 
Fermës në Yorkshire, York. Davidi ka qenë edhe president i Sho-
qatës Britanike të Muzeve, ish-kujdestar i Muzeut Kombëtar të 
Futbollit dhe ka shërbyer në disa komisione dhe projekte qever-
itare. Bën pjesë në një numër bordesh dhe trupash drejtuese, si 
për shembull: organizator në Aleancën e Muzeve të Drejtësisë 
Sociale; Kryetar në Komisioni ICOM të Financave dhe Burimeve; 
Drejtor thesari dhe zëvendëspresident në Forumin Evropian të 
Muzeve, Profesor i jashtëm i Studimeve Muzeale, Universiteti 
Hope Liverpul; Këshilltar i posaçëm i Muzeut të Demokracisë, 
Rosario, Argjentinë; Kujdestar i projektit St James in the City, 
Liverpul; Kryetar i Grupit të Kryebashkiakëve të Liverpulit për 
Trashëgiminë Kulturore; President themelues i Federatës së 
Muzeve të të Drejtave Ndërkombëtare të Njeriut; Zëvendëspres-
ident i Bordit të Shoqatës së Muzeve Britanikë; Anëtar i Grupit 
Steering, Liverpuli Vend i Trashëgimisë Botërore. Davidi ka 
botuar mjaft materiale dhe ka dhënë leksione anembanë botës, 
në pothuajse gjashtëdhjetë qytete në dyzet vende të ndryshme 
mbi administrimin e muzeve dhe drejtimin e tyre, mbi muzetë 
historikë të qyteteve, përfshirjen sociale dhe të drejtat e njeriut.

David Perrin | Konsulent për hulutmin e tregut 

dhe marketing, Mbretëri e Bashkuar/ Suedi

David Perrin është një studiues tregu dhe 
këshilltar marketingu me fokus trashëgiminë 
dhe  zhvillimin. Është përqendruar kryesisht 

në vendet apo rajonet që jetojnë ose janë prekur nga konfliktet, ku 
përpiqet ta përdorë trashëgiminë si mjet në proçesin e vendosjes 
së paqes dhe ripajtimit. Veç punës këshillimore, është fotograf dhe 
bloger.

Para se të punonte si i pavarur, Davidi ka punuar për 18 vjet si këshill-
tar kryesor për IMS/Medical Radar ku ishte përgjegjës për krijimin e 
platformave kryesore të studimeve të tregut për industrinë farma-
ceutike, punë që çoi në evidentimin e rëndësisë së këshillimit strate-
gjik të marketingut mbështetur te provat. Ka një gradë nderi në poli-
tikë dhe qeverisje nga Universiteti Kent, Canterburry dhe planifikon 
të nisë studimet në vitin 2014. Davidi është me origjinë nga Britania 
dhe jeton në Gothenburg, Suedi që prej vitit 1995. Si pasion ka ush-
qimin, leximin dhe muzikën.

Dr. David Prince | Prince + Pearce, Projekti i 
Planifikimit Kulturor, Mbretëri e Bashkuar

Dr. David Prince është psikolog me më tepër 
se tridhjetë vjet përvojë në planifikimin strate- 
gjik në sektorin kulturor. Pas universitetit, në 
vitin 1983, themeloi firmën këshilluese-studi-
more Prince, e cila punon për klientë nga sek-

torët publikë dhe privatë në Mbretërinë e Bashkuar, Evropë, Lindjen 
e Mesme, Lindjen e Largët, Amerikën e Jugut dhe SHBA, ku ka përm-
bushur me sukses mbi 5,000 kontrata.

Në vitin 2010, bashkoi forcat me arkitektin Simon Pearce dhe for- 
muan planin e projekteve kulturore Prince +Pearce për të këshil-
luar klientët në programet kulturore në formulimin e strategjive 
kombëtare, ofrimin e shërbimeve publike apo përmirësimin e per- 
formancës së koorporatave. Është partner studimor i Universitetit 
College të Londrës dhe partner i Shoqatës Mbretërore Gjeografike. 
Aktualisht punon me një varg projektesh në Mbretërinë e Bashkuar 
dhe në shtetet e Gjirit Persik në Lindjen e Mesme.

Dr Diana Walters | Koordinatore e Muzeve Rajo- 
nale, Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB), Suedi

Diana Walters punon si këshilltare ndërkom-
bëtare mbi muzetë dhe trashëgiminë e special-
izuar në përqasjen, pjesëmarrjen dhe dialogun 

ndërkulturor, edukimin, administrimin dhe zhvillimin profesional. 
Me origjinë nga Mbretëria e Bashkuar, ka punuar në mbi 20 vende si 
administratore projektesh, ndërmjetëse, studiuese dhe ligjëruese. 
Ka qenë drejtoreshë e Masterit Ndërkombëtar të studimeve mbi 
muzetë në Universitetin e Gothenburgut. Diana aktualisht jeton në 
Suedi dhe punon me kohë të pjesshme për OJQ-në Trashëgimia 
Kulturore pa Kufij me orientim muzetë dhe interpretimin e zhvil-
limit në Ballkanin perëndimor, Kenia dhe vende të tjera në tranzi-
cion. Mban gradën PhD nga Universiteti i Njukastëll.

Elizabeth Gowing | Shkrimtare udhëtuese e 
pavarur dhe këshilluese, Mbretëri e Bashkuar

Elizabeth Gowing është një nga bash- 
këthemelueset e OJQ-së jofitimprurëse 
The Ideas Partnership, e cila e ka përqen- 
druar fuqinë e vullnetarëve në Kosovë për

të trajtuar sfidat mjedisore, arsimin dhe trashëgiminë kulturore 
dhe mbështetjen për popullatën rome, ashkali dhe egjiptiane në 
Fushë-Kosovë. Përvojat dhe aventurat e Elizabethës në Kosovë  
që nga viti 2006 e kanë frymëzuar për një varg shkrimesh. Libri i 
saj më i ri, “Edith dhe unë” ndjek në Kosovë gjurmët e udhëtares, 
antropologes, punonjëses humanitare dhe aventurieres së gux- 
imshme Edith Durham. Librat e saj të mëparshëm “Udhëtime në 
gjak e mjaltë”, “Si të bëhesh bletërritës në Kosovë” dhe “Libri i vogël 
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Endrit Marku | Fakulteti i Arkitekturës dhe 
Dizajnit, Universiteti Polis, Tiranë, Shqipëri

Endrit Marku është arkitekt. E mori gradën

 Master Shkencor   në Arkitekturë nga uni-

versiteti i Romës “La Sapienza”. Që atëherë, 

është angazhuar si staf akademik në Universitetin POLIS, Tiranë, 

dhe si arkitekt profesionist në studion e dizajnit Metro_POLIS. 

Endriti ka përvojë të qëndrueshme në shumë fusha të zbatu- 

ara të dizajnit, si dizajn arkitekturor, dizajn i brendshëm, planifi- 

kim urban, dizajn dhe planifikim urban. Ka qenë tepër aktiv në 

programe ndërkombëtare të shkëmbimeve akademike dhe në 

projekte me bazë vendore dhe ndërkombëtare. Ka marrë pjesë 

në disa konkurse ndërkombëtare arkitekture, konferenca dhe 

simpoziume shkencore. Endriti është autor i  artikujve dhe bo-

timeve të ndryshme.

i mjaltit” dokumentojnë përvojat e saj nga jeta dhe prodhimi i 
mjaltit në Kosovë. Elizabetha shkruan periodikisht edhe poezi si 
dhe artikuj mbi jetën dhe kulturën në Kosovë.

Enes Toska | Arkitekt dhe administrator pro-
jekti, Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB), 
Kosovë

Enesi nisi të punojë me CHwB-në në vitin

2002, me seminare mbi trashëgiminë kul- 

turore dhe konservimin e integruar. Më pas u përfshi më tepër 

në punën me projekte pilot dhe plane zhvillimi si administra-

tor programi për Programin e Rehabilitimit të Zonës Historike 

të Prizrenit dhe si arkitekt për restaurimin e Kullës Mazrekaj 

në Drenoc. Nga viti 2005 deri në 2008 ka qenë administrator 

projekti në Planet Pilot për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Isniqit, 

Drenocit dhe Deçanit dhe ka punuar në Planin e Ruajtjes dhe 

Zhvillimit të Zonën Historike të Prizrenit, si dhe në planet bash- 

kiake të zhvillimit, planet e zhvillimit urban dhe planet rregul- 

latore urbane për Junikun. Është angazhuar për një periudhë 

të gjatë në proceset e vendimmarrjes urbane dhe hapësinore, 

duke marrë pjesë në seminare disa ditore kushtuar Prizrenit, 

Junikut, Mamushës, Hanit të Elezit, Bushtrrisë, Gjakovës dhe 

Parteshit. Angazhime të tjera tepër të rëndësishme dhe pasion- 

onte të tij përfshijnë Tour de Culture dhe sidomos punën me 

grupe të ndryshme të bashkësive lidhur me ndërgjegjësimin 

për trashëgiminë kulturore dhe projekte promovuese.

Jasper Visser | Agjent i pavarur ndryshimi, in-
ovues  & facilitues, Hollandë

Xhasper është një agjent ndryshimi, inova-
tor dhe facilitues i specializuar në fushën e 
kulturës, trashëgimisë dhe artit. Me mbi 10 
vjetë përvojë ndërkombëtare, ai ndihmon 

strukturat e ndyshme të vendosin audiencën në qendër të vep-
rimtarisë së tyre, të formulojnë strategji rreth të ardhmes dixhi-
tale dhe të formojnë ekipe në gjëndje për tu përballur me sfidat 
e shekullit XXI. Ndër klientët e tij mund të rradhiten Parlamenti 
Evropian, Mauritshuis, Libraria Shtetërore e Uellsit të Ri të Jug-
ut, Muzetë e Katarit dhe Merlin Entertejnments. Xhasper është 
bashkëautor i  Kornizës Dixhitale të Angazhimit dhe blogues në 
Muzeun e së Ardhmes.

Kate Pugh  | Drejtuese ekzekutive e Aleancës 
për Trashëgiminë , Mbretëri e Bashkuar

Kate Pugh është drejtuese ekzekutive 
e Aleancës për Trashëgiminë, struktura 
koordinuese e të gjithë organizatave jo 
fitimprurëse në fushën e trashëgimisë në 
Angli. Më herët, ajo ka punuar dhe në të 

tjera struktura të pavarura për trashëgiminë si për shëmbull 
Shoqëria Viktoriane, si hulumtuese në Shpëtoni Trashëgiminë 

e Britanisë, dhe për Këshillin Ndërkombëtar të Monumenteve 
dhe Siteve Britani e Bashkuar. Kate Pugh ka mbaruar për histori 
dhe ekonomi në Universitetin e Oksfordit, kombinim i cili i ka 
hyrë në punë gjatë karrierës në fushën e trashëgimisë.

Aleanca e Trashëgimisë është struktura udhëheqëse në fush-
ën e advokimit për trashëgiminë, e cila promovon vlerat e saj 
për shoqërinë bashkohore dhe rolin kuptimplotë të lëvizjes së 
pavarur të trashëgimisë në pronësi, administrim dhe përku-
jdesje për pjesën më të madhe të mjedisit tonë historik. Si 
krah politik i strukturave jo qeveritare të trashëgimisë, ajo bën 
fushatë për një kuadër ligjor, politik dhe financiar më të favor-
shëm përmes Parlamentit, mediave dhe të gjithë kanaleve të 
tjerë të mundshëm. Aleanca sapo ka publikuar Manifestin e saj 
Fuqia e Trashëgimisë në prag të zgjedhjeve të përgjithshme të 
Mbretërisë së Bashkuar në 2015.

Lejla Hadžić | Koordinatore rajonale, 
Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB), 
Shqipëri / Bosnje-Hercegovinë

Lejla Haxhiç është arsimuar si arkitekte kon-
servatore në Academia Istropolitana Nova. 

Në këtë cilësi, ka hartuar projekte të plota restauruese dhe ka 
trajnuar arkitektë në fushën e restaurimet/konservimit (që nisin 
nga teknikat vëzhguese deri te zbatimi dhe mbikëqyrja e cilë-
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Dr. Lorenc Bejko | Profesor i arkeologjisë 
dhe administrimit të trashëgimisë kul-
turore, Universiteti i Tiranës, Shqipëri

Lorenc Bejko është profesor i arkeologjisë dhe administrimit të 
trashëgimisë kulturore në Universitetin e Tiranës. Më herët ka 
drejtuar sektorin e konservimit arkeologjik në Qendrën Ndër-
kombëtare për Arkeologjinë Shqiptare dhe Institutin e Monu-
menteve të Kulturës në Ministrinë e Kulturës në Shqipëri. Është 
specializuar në arkeologjinë prehistorike dhe në fusha si arke-
ologji peizazhi, arkeologji teorike, zakone mortore, ruajtje dhe 
administrim arkeologjik. Lorenci ka marrë pjesë intensive në 
gërmime në Shqipëri dhe Itali dhe është përfshirë në shumë 
projekte konservimi.

Nora Arapi Krasniqi | Zyrtare për adminis- 
trimin e integruar, Ministria e Kulturës, Rin-
isë dhe Sportit, Kosovë

Nora i përfundoi studimet për arkeolog- 
ji në Prishtinë dhe vazhdoi studimet e 
nivelit Master në Katholieke Universiteit

në Leuven, Belgjikë, ku ndoqi edhe programin Konservimi i 
Monumenteve dhe Vendeve Arkeologjike. Përvoja e saj në 

sisë për restaurimet), në bashkëpunim me Trashëgiminë Kul-
turore pa Kufij (CHwB), institucione shtetërore në Bosnje-Her-
cegovinë dhe në Shqipëri, si dhe me individë që kanë dashur të 
restaurojnë/konservojnë  monumente në zotërim të tyre. Këto 
punime janë kryer në një larmi ndërtesash, që nga monumen-
tet e kultit deri te rezidencat e banimit, kështjellat, trashëgimi 
vernakulare apo industriale, ku një nga objektivat kryesore veç 
restaurimit ka qenë edhe shndërrimi i tyre në monumente me 
përdorim të qëndrueshëm.

Që nga viti 2006, Lejla është koordinatore rajonale për CHwB-
në, ku kujdeset për zbatimin e restaurimeve dhe projekteve zh-
villimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Këto projekte janë 
hartuar në mënyrë të tillë që të shërbejnë si mundësi për tra-
jnime edhe mbi materialet dhe teknikat tradicionale. Ajo është 
nismëtare për një varg veprimtarish, si ndërgjegjësimi publik 
(zhvillimi dhe shfaqja e ekspozitave të ndryshme) deri te krijimi 
i rrjetit rajonal të OJQ-ve në Evropën Jug-Lindore për të vënë 
në zbatim propozime të ndryshme projektesh nga një larmi e 
madhe donatorësh.

fushën e trashëgimisë kulturore nisi me përfshirjen në zyrën 
e CHwB- së në Kosovë në vitin 2009 si asistente programi, çka 
pasoi me pozicionin e administratores së projektit dhe si bash-
këpunëtore e jashtme. Është përfshirë në projekte të ndryshme 
në kuadër të programit të CHwB-së, duke nisur nga konservimi 
i integruar, projekte restauruese dhe mbrojtëse, projekte të pro-
movimit të turizmit kulturor, dhe më pas kaloi në rolin e koordi-
natores lokale për Planet Lokale të Trashëgimisë.

Pasi mbaroi programin Master në Belgjikë, nisi punë në Min- 
istrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në departamentin e 
trashëgimisë Kulturore, si zyrtare për administrimin e integru- 
ar. U përfshi në disa projekte të trashëgimisë kulturore, përfshi 
restaurimin e hidrocentralit Prizrenasja, pranë Prizrenit; restau- 
rimin e shtëpisë  tradicionale të gurtë në Zym; hartimin e udhër-
 rëfyesit “Prizreni në xhepin tuaj”; zbatimin e Planit të Ruajtjes 
dhe Zhvillimit për Zonën Historike të Prizrenit dhe projektin e 
Këshillit të Evropës “Promovimi i Shumëllojshmërisë Kulturore 
të Kosovës”. Veç angazhimit si arkitekte konservatore, ka punuar 
gjatë viteve 2012-2013 si asistente në Universitetin e Prishtinës, 
në Fakultetin e Inxhinierisë Civile dhe Arkitekturës, në Depar-
tamentin e Historisë Arkitekturore dhe Trashëgimisë së Ndërti- 
meve.

Sali Shoshi | Shef i zyrës Trashëgimia Kulturore 
pa Kufij (CHwB), Kosovë

Sali Shoshi është një arkitekt i ri nga Kosova. 
Si shef i zyrës CHwB në Kosovë është përf-

shirë në disa projekte të ruajtjes së trashëgimisë kulturore në
vend. Gjithashtu është një zë publik aktiv për shoqërinë civi-
le në Kosovë. Pasione të tjera të Saliut janë ngjitja në mal dhe 
biçikleta. Është i martuar dhe ka dy fëmijë.

Në këtë konferencë u ftua të fliste rreth identitetit. Si një njeri 
që është rritur në Kosovë në fund të shekullit të njëzetë (gjatë 
dramës së Kosovës), ai e sheh identitetin dhe identitetet si 
tepër të sforcuara dhe të mbishprehura por edhe të brishta dhe 
drithëruese, gjithnjë të kontrolluara e të ndërtuara.

Sadi Petrela | Drejtor, Fondacioni Gjirokastra, 
Shqipëri

Sadi Petrela është drejtori ekzekutiv i Fon- 
dacionit Gjirokastra që nga viti 2006, një 
periudhë ndryshimesh të shpejta dhe zhvil-

limesh në punën e organizatës. Ish gazetar, ka përvojë tepër të 
pasur në bashkërendimin e një mori projektesh të ndërlikuara 
si dhe në punën me bashkësinë vendore.
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Stefanie White | Konservuese, Irlanda Veriore

 Stefanie White është diplomuar nga Univer- 

siteti St. Andrews me Master në historinë e 

lashtë dhe pasi ka përfunduar një Master 

pasuniversitar në Queen’s University, Belfast, 

u specializua në konservimin e objekteve 

në Univesitetin Cardiff, Uells. Gjashtë vitet e 

fundit ka punuar në konservimin praktik të objekteve dhe kon-

servim parandalues në muze si dhe në mjediset arkeologjike 

dhe të trashëgimisë. Ka dhënë kurse për ruajtjen e trashëgimisë 

në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë, Greqi dhe, si vullnetare për 

Trashëgiminë pa Kufij në Turkmenistan, Shqipëri dhe, së fundi, në 

Kosovë. Aktualisht punon për “Antarctic Heritage Trust”. Nga janari 

në shtator 2013, e kaloi stinën e dimrit në Antarktidë me kon-

servimin e objekteve historike të lëna nga eksploruesit.  Në janar 

2014 ka planifikuar kthimin në Antarktidë për konservimin e ob-

jekteve të lëna nga Shackleton dhe Scott. Lista më e re e artikujve 

të botuar përfshin “Ruajtja e mumies egjiptiane dhe qefinit”, “Ru-

ajtja e polikromeve egjiptiane”, “Ruajtja e Burnham Hoard” dhe 

“Projekti Merv”.

Tatjana Mijatović | Departamenti i Arke-
ologjisë, Muzeu Kombëtar i Bosnje- Herce-
govinës, Bosnje-Hercegovinë

Tatjana Mijatoviç BA, Ing. Arch. ka lin- 

dur në Sarajevë, Bosnje-Hercegovinë, 

ku edhe ka kryer studimet Master në 

Fakultetin e Arkitekturës. Nga viti 2002 deri më 2006, punoi 

si bashkëpunëtore në Muzeun Kombëtar të Bosnje-Hercegov- 

inës ku dokumentonte gërmimet arkeologjike. Nga viti 2006

Tatjana ka punuar me kohë të plotë në sektorin e dokumen-

timit në Departamentin Arkeologjik të Muzeut Kombëtar të 

Bosnje-Hercegovinës. Puna e saj ka të bëjë me hartimin e do-

kumentacionit të hollësishëm 3D dhe 2D për ndërtesat his-

torike dhe vendet arkeologjike, me skicimin e ekspozitave të 

përkohshme, dizajnin grafik (për libra, posterë, broshura infor-

muese, etj.) me skicimin e objekteve të muzeut dhe përgatit-

jen e botimeve të ndryshme. Ka punuar edhe me projekte për 

ruajtjen e restaurimin e monumenteve kombëtare si bash-

këpunëtore e Institutit Kantonal për Mbrojtjen e Trashëgimisë 

Kulturore, Historike dhe Natyrore të Sarajevës.

Vishnja Kisić | Sekretare e Përgjithshme, Eu-
ropa Nostra, Serbi

Interesat e Vishnja Kisiçit janë përqendruar 

te menaxhimi i trashëgimisë dhe interpre-

timi në njërën anë dhe te aktivizmi, vullne-

tarizmi, të mësuarit, zhvillimi

social dhe njerëzor në anën tjetër. Synimi i saj më i madh është ta 

bëjë botën një vend me më tepër kuptim, përgjegjësi dhe gëzim 

për të jetuar. Si historiane arti, muzeologe dhe administratore arti, 

përpiqet të kontribuojë duke e përdorur trashëgiminë për të rritur 

kuptueshmërinë mes njerëzve.

Vishnja po kryen studimet PhD me temën “Menaxhimi strategjik i

trashëgimisë si model gjenerimi vlerash për shoqërinë” në Fakultetin 

e Filozofisë ku jep edhe mësim lëndën e administrimit të trashëgi-

misë, ndërkohë që është e përfshirë në studime në Qendrën për 

Muzeologji dhe Trashëgimi. Është angazhuar në mënyrë aktive në 

sektorin civil si sekretare e përgjithshme e Europa Nostra në Ser- 

bi dhe administratore e disa nismave të lidhura me trashëgiminë: 

projekti rajonal Angazhimi i shoqërisë civile në trashëgimi, faqja 

e internetit dhe platforma e bashkëpunimit Herity Fair, si dhe në 

programin edukativ për fëmijët “Shijoj dhe mbroj”. Vishnja e merr 

frymëzimin nga njerëzit dhe vendet në të gjithë botën. Mjediset 

ndërkombëtare si Muzeu i Artit dhe Arkeologjisë, Kolumbi, Kolek- 

sioni Peggy Guggenhim, Bienalja e Venecies ose Europa Nostra ku 

ka studiuar dhe punuar e kanë vënë në kontakt me njërëz, perspek-

tiva dhe praktika nga më të ndryshmet.
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Hyrje

Ky botim sjell së bashku një përzgjedhje të kontributeve nga Semina- 
ret e Trashëgimisë Rajonale të Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Gji- 
rokastër, Shqipëri, në shtator 2012, Prizren, Kosovë, në Tetor 2013 dhe 
në Jajce, Bosnje & Hercegovinë në tetor 2014.

Seminaret u organizuan si pjesë e projektit rajonal “Ballkani Perëndi- 
mor - Nga integrimi historik te pjesëmarrja aktive bashkëkohore” të 
vëna në zbatim nga CHwB-ja, në partneritet me Co-Plan (Shqipëri) dhe 
Fondacionin Mozaik (Bosnje-Hercegovinë). Ky projekt është financuar 
nga Komisioni Evropian me numrin e kontratës 2011/277-768. Objektivi 
kryesor është përdorimi i trashëgimisë kulturore si platformë për profe-
sionistët, meshkuj e femra, për të përmbushur dhe krijuar kushtet për 
ripajtim si një parakusht për paqe dhe demokraci, në respekt të të dre-
jtave të njeriut, si dhe për të nxitur rritjen ekonomike vendase përmes 
zhvillimit të trashëgimisë kulturore drejt një veprimtarie që gjeneron të 
ardhura.

Seminaret janë mbajtur në Gjirokastra, Prizren dhe Jajce, qytete që ia 
kanë dalë mbanë të ruajnë në kohë vlerat e mëdha të trashëgimisë dhe 
shumëllojshmërinë kulturore. Pavarësisht bukurisë së padiskutueshme të 
tyre dhe statusit si destinacione turistike në rajon, të tri qytetet sot përbal-

len me shumë sfida që lindin nga ndryshimet sociale dhe politike, lënia 
pas dore, nënshtrimi i vlerave të trashëguara ndaj “kërkesave të zhvillimit” 
dhe nevojave të jetës së përditshme. Pamjet në këtë botim u referohen 
këtyre sfidave dhe synojnë t’i pasqyrojnë këto qytete ashtu siç e paraqes-
in ata veten, qoftë kjo nga një perspektivë e zakontë apo e pazakontë.

Seminaret patën frymë krijuese, pozitive dhe frymëzuese që ndihmuan 
në eksplorimin e lidhjeve mes njerëzve dhe trashëgimisë. Megjithëse 
kjo lidhje mund të duket e qartë, për  fat të keq është bërë e zakonshme 
që organizatat apo individët që punojnë me trashëgiminë nuk i afrojnë 
banorët vendas me punën që bëjnë - as përmes komunikimit bazë dhe 
dhënies së informacioneve. Arkeologët gërmojnë, konservuesit mbro-
jnë, arkitektët ndërtojnë, muzetë ruajnë dhe shfaqin... por shpesh këto 
veprimtari kryhen në mënyra që i përjashtojnë njerëzit të cilëve u pre-
ket trashëgimia.

Nevoja për t’u marrë me njerëzit nga ana emocionale, praktike dhe 
intelektuale përshkoi diskutimet dhe temat kryesore të këtyre dy 
seminareve. Dhe kështu, duam t’u propozojmë lexuesve strukturën 
e mëposhtme për këtë botim: trashëgimia dhe kujtimet, trashëgimia 
dhe komuniteti, trashëgimia dhe përqasjet frymëzuese.

Në fund të fundit, veprimtaritë që kanë të bëjnë me trashëgiminë 
kanë potencialin të lidhen me njerëzit, të lidhin njerëzit mes tyre dhe 
të pasurojnë jetën. Kjo mund të ketë ndikim të madh mbi zhvillimin e 
shoqërisë, mund të krijojë pamje pozitive, mund të zgjerojë kuptimin, 
mund të krijojë hapësirë për dialog dhe mund të forcojë demokracinë 
dhe të drejtat e njeriut... siç mund të sjellë edhe të kundërtat e këtyre 
gjërave.

Por mund të ndikojë edhe mbi aftësitë dhe njohuritë. Profesionisti i 
sotëm i trashëgimisë është dhe duhet të jetë i aftë në shumë fusha. 
Përveçse duhet të ketë njohuritë si specialist, i duhet të kuptojë edhe 
fusha të tjera si administrimi i projekteve, komunikimi, planifikimi 
strategjik, komunikimi dixhital, praktika krijuese, financimi, ngritja e 
administrimit, e kështu me radhë. Puna e izoluar është bërë përherë e 
më tepër e padëshiruar sepse burimet janë pakësuar dhe trashëgimia 
po lufton të zërë vendin që i takon - ndërkohë që kjo mund të kapet 
si një mundësi për zhvillimin krijues profesional dhe përmirësimin e 
aftësive. Trashëgimia është një forcë krijuese shpërthyese në arenën 
ndërkombëtare dhe gjendet në ballë të shumë zhvillimeve dhe ndry-
shimeve shoqërore.

 Të tri seminaret mblodhën bashkë ekspertë ndërkombëtarë dhe ra- 
jonalë, projekte dhe individë nga një mori fushash. U gjet terreni i
përbashkët në mënyrë që historitë dhe emocionet të na bashkonin të
gjithëve - në kohë dhe hapësirë - dhe u forcua bindja që trashëgimia 
mund të bëjë dallimin.

Ka shumë histori për t’u treguar dhe në shumë mënyra të ndryshme.        
Përmbledhjet në këtë botim janë disa prej tyre. Shpresojmë ta shijoni,
t’ju duket i dobishëm dhe të bëni përpjekje për të marrë pjesë në akti-
vitetet e ardhshme rajonale të organizuara nga CHwB
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Arkeologjia dhe roli i saj në një botë në ndryshim

Nga Lorenc Bejko | Prizren

Arkeologjia po mundohet të përmirësojë rolin e saj social në 
shoqërinë bashkëkohore. Kjo duket gjëja më e rëndësishme për 
suksesin e vërtetë të kësaj disipline.

Praktikuesit e arkeologjisë sot janë më të bindur se kurrë se 
gjithçka bëjnë ka lidhje me komunitetin si një i tërë dhe është 
e rëndësishme për publikun. E thënë thjesht, ne nuk mund ta 
përjashtojmë më veten nga të qenurit të përgjegjshëm ndaj 
publikut dhe t’i shërbejmë atij me të dhëna, informacion, anali- 
za dhe rezultate të punës sonë. Ata që financojnë më së shumti 
punën tonë duhet ta dinë se si dhe përse bëhet apo duhet të 
vazhdojë kjo përpjekje.

Nga ana tjetër, të gjitha debatet teorike në arkeologji janë nd- 
ikuar fuqishëm nga vendi i ri që përpiqet të zërë arkeologjia 
në shoqërinë bashkëkohore. Disiplina po bëhet përherë e më 
tepër e përgjegjshme nga ana shoqërore për shumë arsye:

•      Sjell të ardhura;
•      Forcon identitete të ndryshme

• Po bëhet përherë e më aktive në formimin e ekonomive 
        lokale;
• Po shndërrohet në një mjet efikas për edukimin dhe 

përmirësimin e shoqërisë.

Mbaj ende mend me tepër dashuri fjalët e njërit prej themeluesve 
të arkeologjisë shqiptare, profesor Selim Islami, pak javë para 
se të ndahej nga jeta, ndërsa më jepte disa këshilla mbi të ar- 
dhmen e disiplinës në vendin tonë. Një nga pikat që theksoi 
ishte një reflektim mbi marrëdhënien mes shkencëtarëve të 
vërtetë dhe publikut të zakonshëm. Shkencëtari i vërtetë, tha, 
nuk shkruan duke pasur në mendje publikun e zakonshëm. 
Shkenca e vërtetë nuk i bën dot ballë nivelit të ulët intelektual 
të publikut. Prandaj flet me gjuhën që e kuptojnë vetëm profe-
sionistët. Në fillim nuk e kuptova mirë ç’donte të thoshte, por 
m’u duk e mrekullueshme, si një model autentik i shkencës së 
zhvilluar në shekullin e 19-të dhe në fillim të shekullit të 20-të. 
Ky model i të menduarit intelektual duket se ishte një produkt i 
drejtpërdrejtë i një kohe të ndryshme nga e jona. Ishte e lidhur 
ngushtë me emergjencën e zhvillimit të shteteve me axhenda 
identitetesh dhe krenarish kombëtare. Prandaj ishte e rëndë-

sishme për arkeologjine e asaj kohe. Megjithatë, që arkeologjia 
të jetë po aq e lidhur edhe me shoqërinë e sotme, ajo duhet 
të përqendrohet në një numër temash të ndryshme, që janë 
qendrore në diskutimin për shoqëritë tona sot. Temat për arke-
ologjinë si shkencë aktive sociale sot duhet të përfshijnë, por jo 
vetëm:

• Pabarazitë   dhe   padrejtësitë   shoqërore.   Arkeologjitë   e 
pabarazisë; sigurisht që kjo është sot një çështje kyçe për 
shoqërinë njerëzore. Arkeologjia mund ta eksplorojë këtë 
temë për nga origjina dhe roli që ka luajtur në nevojat e 
qytetërimeve të para. Pabarazitë shoqërore mund të ek- 
splorohen edhe në të ashtuquajturat “shoqëri barazimtare” 
të gjahtarëve, por ajo që do të ishte e rëndësishme është 
shpjegimi i shembujve të shumtë të rolit parësor që ka 
pasur pabarazia shoqërore në përmbysjen e rendeve sho-
qërore apo shpërbërjen e shoqërive të vogla. Komunitetet 
parahistorike kanë vënë shpesh në zbatim strategji si bash-
këpunimi social dhe qasja e barabartë ndaj burimeve dhe 
përfitimeve në përgjigje të rreziqeve nga konfliktet sho-
qërore dhe rrënimi i sistemit.

• Ndryshimet klimatike në të shkuarën dhe mënyrat për t’u 
përballur me sukses me to; ky është një tjetër tipar që ka 
shoqëruar ecurinë e shoqërive të hershme njerëzore. Zhvil- 
limi i arkeologjisë mjedisore ka qenë shumë i rëndësishëm 
në ofrimin e një morie të dhënash për paleomjediset. Meg-
jithatë, është thelbësore për arkeologjinë të eksplorojë dhe 
informojë se si ndryshimi i klimës ka ofruar edhe mundësi 
të reja për njerëzit, që ata të ripërshtateshin me kushtet e 
reja, të rimendonin marrëdhënien e tyre me burimet naty-
rore apo të riformonin ekonominë e tyre.

• Degradimi mjedisor dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Historia 
është plot me raste ku degradimi i mjedisit nga veprim- 
taritë njerëzore ka qenë shkaku kryesor për rënien e qytet- 
eve dhe qytetërimeve.  Arkeologjia i ka në dorë mjetet për 
të ilustruar këto procese dhe për të informuar diskutimet e 
sotme mbi çështje të ngjashme.

• Mungesat  e  ushqimit.  Roli  i  bujqësisë,  blegtorisë  dhe 
prodhimit të ushqimit në zhvillimin shoqëror. Arkeologjia 
mund të shqyrtojë raste të ndryshme në të shkuarën kur 
uria dhe prodhimi i ushqimit kanë qenë forcat kryesore 
shtytëse  në  zhvillimin  shoqëror.  Ato  kanë  qenë  shkaqe 
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konfliktesh dhe risish për efikasitet ekonomik dhe bash- 
këpunim shoqëror përmes shtrirjes së rrjeteve të tregtisë. 
Modelet e ngujimeve kanë ndryshuar duke pasqyruar spe- 
cializimin në prodhimin e ushqimit, si bujqësia kundrejt 
blegtorisë, tregtisë e grumbullimit.

• Mungesa e ujit, ndotja e ujit dhe strategjitë e zhvilluara nga 
shoqëritë e shkuara në kohë thatësirash. Rizbulimi i strateg- 
jive të vjetra për të administruar me efikasitet burimet ujo- 
re, mund të jetë tepër i dobishëm për diskutimin e sotëm 
mbi dezertifikimin e lidhur me ndryshimet klimatike. Nga 
ana tjetër, sistemet e administrimit të ujit, prej kohësh janë 
mbajtur si përgjegjës për rritjen e ndërlikimeve shoqërore 
në disa nga qytetërimet e hershme.

• Natyra e qytetërimeve të hershme dhe shkaqet e rrënim- 
it të tyre. Shqetësimet tona bashkëkohore për zhvillimin e 
paqëndrueshëm në metropolet dhe qendrat urbane mund 
të krahasohet me qytetërimin e një “shkalle njerëzore” gjatë 
shumicës së të shkuarës. Qytetet tona të mbipopulluara i 
kanë humbur shumë nga funksionet e tyre shoqërore dhe 
kanë lënë pas dore shumë nga elementët që përbëjnë 
“cilësinë e jetës” së njerëzimit.

• Origjinat e konfliktit dhe luftës, sidomos të konfliktit sho-
qëror në shoqëritë e shkuara. Arkeologjia ndodhet në 

pozicion të mirë për të informuar shoqërinë e sotme mbi 
rëndësinë e konfliktit dhe luftës në të shkuarën. Shfaqja e 
“shteteve ushtarake” dhe “forcave paraushtarake të paorga- 
nizuara” janë mjaft të rëndësishme për zhvillimet e sotme, 
veçanërisht për përhapjen e kërcënimeve terroriste anem- 
banë botës.

• Roli i punës në zhvillimin shoqëror. Nga format e punës 
shoqërore te skllavëria, nga puna e fëmijëve në të shkuarën 
te rizbulimi i shumë zejeve dhe traditave të punës në 
ekonominë bashkëkohore.

• Gjinia dhe roli i saj në formimin e historisë njerëzore. Et- 
niciteti dhe globalizimi. Asnjë disiplinë tjetër nuk e shfaq 
veçantinë kulturore të një forme shoqërie ashtu si “gjinia”. 
Roli i rëndësishëm i grave në histori gjen shprehje të pa- 
fundme në kontekstet arkeologjike. Arkeologët duhet t’i 
shohin me më tepër kujdes dhe të ndihmojnë në kuptimin 
e rolit të gjinisë në shoqëritë tona. Shprehjet kulturore të 
identiteteve etnike dhe shembujt shumë të hershëm të 
lidhjeve në largësi të mëdha mes bashkësive njerëzore of- 
rojnë një perspektivë të veçantë të etnicitetit dhe global- 
izimit, të cilat kanë bashkekzistuar prej një kohe shumë të 
gjatë dhe sigurisht, mund të vazhdojnë kështu në “fshatin 
global” të së sotmes.

•  Arkeologjia dhe kushtet njerëzore. Trajton çështje ekzis- 
tenciale të të qenit njeri, vetëdijen, kuptimin për vetveten, 
ankthin, vuajtjen, qëndrimin ndaj vdekjes, moralin, emo-
cionin, dashurinë, estetikën, artin, frikën, shpresën e shumë 
të tjera. Arkeologjia mund t’i përvijojë këto tipare të njeriut 
në perspektivë afatgjatë, të studiojë zhvillimin e tyre kon- 
tekstual dhe historik dhe të sigurohet që ato janë qendrore 
për natyrën e species sonë në të ardhmen.

• Ruajtja e trashëgimisë arkeologjike si një  burim i parin-
ovueshëm në shërbim të një shoqërie më të mirë dhe të zh-
villimit të qëndrueshëm të bashkësive është veçanërisht e 
rëndësishme në shoqërinë tonë. Ajo ka fuqinë të krijojë një 
lidhje fizike me të shkuarën dhe nxit një përqasje reflektive 
me të tashmen dhe të ardhmen. Tri rastet studimore të di- 
skutuara (tumat mortore në Kamenicë, Lofkënd dhe Shtoj 
në Shqipëri) tregojnë tri mënyra të ndryshme ku tipare të 
njëjta arkeologjike siç janë tumat mortore prehistorike, 
lidhin dhe ndërveprojnë me bashkësitë e sotme. Roli i arke- 
ologëve dhe i specialistëve të trashëgimisë është thelbësor 
në shndërrimin e këtyre monumenteve të trashëgimisë nga 
tipare pasive peizazhi në kontribuues aktiv në ngritjen e 
identitetit lokal, jetës kulturore, mundësisë ekonomike apo 
rolit edukativ mes shumë të tjerash.
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Amfiteatri romak i Durrësit, një vend arkeologjik me të 
ardhme potenciale turistike të pashfrytëzuar

Nga Armada Molla | Prizren

Amfiteatri romak i Durrësit është një nga amfiteatrot më të 
mëdha të Ballkanit që mishëron vlera të veçanta arkitekturore 
dhe  kulturore. I vendosur në qendër të qytetit të Durrësit, 
ende i pazbuluar plotësisht dhe sigurisht në një gjendje të 
tmerrshme ruajtjeje dhe restaurimi, ky monument, emblemë 
e qytetërimit mijëravjeçar
dhe kujtesë e vërtetë in- 
formative historike për 
brezat është renditur si 
një nga 7 monumentet 
dhe vendet më të rrezi-
kuara në Evropë nga një
program i nisur prej Eu-
ropa Nostra, zëri i Trashëgimisë Kulturore Evropiane, në janar 
2013.

Qyteti i lashtë i banuar nga fisi ilir i Taulantëve u themelua 
nga mbreti Epidamn në shekullin e 7-të p.e.s dhe ishte një 
nga qytetet e para të ngritura buzë Detit Adriatik. Gjatë kol-
onizimit grek, qyteti i njohur me emrin Dyrrhachion shtrihej 
në një sipërfaqe prej 100 ha, duke u bërë kështu një qendër 

e famshme arti e kulture1.  Gjatë periudhës romake, Dyrrachium 
ishte port i madh i Ilirisë dhe pikënisja e rrugës Egnatia, rruga lidhëse 
mes Romës e Kostandinopojës. I përmendur për herë të parë nga 
humanisti shqiptar Marin Barleti gjatë shekullit të 16-të2, ky monu-
ment i rëndësishëm që daton pas në shekullin e 2-të p.e.s. ka qenë 
gjithnjë një pikë studimesh për profesionistët. Shumë arkeologë 
dhe studiues si Evans, Heuzey, Daumet, Praschniker, Schober, Rey 
etj. e kanë vizituar qytetin por Vangjel Toci (1920-1999), një arke-
olog shqiptar, ishte i pari që pati sukses me gërmimet dhe nxori 
në dritë një pjesë të amfiteatrit3. Ndërtimi i tij pjesërisht në kodër e 
pjesërisht në fushë duhet të ketë pasur 15.000-20.000 vende.

Amfiteatri ka boshte eliptike të orientuara  veri-jug dhe lind-
je-perëndim, çka lidhet në mënyrë të përsosur me planifikimin 
e qytetit. Gjatësia e boshteve është: 126 m x 106 m dhe arena
61 m x 62 m4.

Trashëgimia kulturore e Durrësit (amfiteatri, forumi i rrumbul- 
1   A. Hoti Epidamons-Dyrrhachion Durrës, Tiranë 2006, fq.18
2   M. Barleti - Historia e Gjergj Kastriotit, i mbiquajtur Skënderbej, 
Mbreti i Shqipërisë, përkth. Z. I. Gentlemen, Londër 1596, fq.488
3   V.Toci, Amfiteatri i Dyrrahut, Monumentet 1971, fq.40-42
4   Miraj, L. Amfiteatri i  Durrësit, Iliria, (1986/2) 151-171. 
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Hidrocentrali Prizrenasja: një vështrim i shkurtër mbi 
historikun e ndërtimit

Nga Nora Arapi Krasniqi | Prizren 

Historia e hidrocentralit prizrenasja është e lidhur ngushtë me 
historinë e elektrifikimit në Kosovë. Në Kosovë, energjia elek- 
trike nisi të prodhohej në fillim të shekullit të 20-të, kur në Fer- 
izaj u vendos në vitin 1922 gjeneratori i parë i cili i jepte energji 
mullirit gjatë ditës dhe ofronte energji për afro 60 shtëpi gjatë 
natës.

Hidrocentrali Prizrenasja ndodhet në pjesën lindore të Priz-
ren- it dhe paraqet një nga hidrocentralet e para të ndërtuara 
në Kosovë. U ndërtua në vitin 1929 sipas një projekti të skicuar 
nga një zyrë austriake dhe i dha energji Prizrenit për 44 vjet me 
radhë. Me mbërritjen në qytet të energjisë elektrike, jeta kul- 
turore dhe ekonomike u gjallërua. Në vitin 1929 u hap kinemaja 
e parë, u zhvilluan zeje të reja si: prodhimi i prizave prej druri, 
zileve të dyerve dhe transformatorëve të vegjël. Hidrocentrali 
furnizonte me energji institucionet publike, banesat e njerëzve 
të pasur, mullinjtë dhe institucionet tregtare. Për shkak të 
mungesës së kapacitetit dhe pajisjeve të vjetruara, hidrocentra- 
li pushoi së funksionuari në vitin 1973.
 

Në vitin 1975, u vendos që ndërtesa e tij të përshtatej si Muzeu 
i historisë së energjetikës të Kosovës. U restaurua dhe u përu-
rua si muze në vitin 1979. Procesi i përshtatjes së një ndërtese 
industriale në monument tregon ndërgjegjësimin e shoqërisë 
për vlerat e ndërtesave të trashëgimisë kulturore, jo vetëm

lakët bizantin, muret romake, bizantine dhe osmane, kulla ve- 
neciane, etj.) luan një rol thelbësor në zhvillimin e turizmit. Si 
një nga pikat më tërheqëse turistike, amfiteatri është një vend i
mrekullueshëm për t’u vizituar dhe lehtësisht i arritshëm nga të 
gjitha kategoritë e vizitorëve, ndërkohë që një e treta e tij është 
e dukshme.

Për shkak të zbulimit të vonë, monumenti u cenua nga plan- 
ifikimi kaotik urban i cili e preku strukturën e tij ndërkohë që 

vuan nga lënia pas dore. Me propozim të Shoqatës për Zhvillim-
in e Turizmit Kulturor (SHZHTK) në Shqipëri, amfiteatri romak 
i Durrësit është renditur si një nga 7 monumentet më të rrezi- 
kuara të Evropës, një veprim ky që synon jo vetëm shpëtimin 
e monumentit por edhe përmirësimin e tij, si rrjedhojë, ri- 
gjallërimin e gjithë zonës arkeologjike dhe historike, duke kri-
juar më tepër mundësi për zhvillimin e turizmit kulturor dhe 
duke nxjerrë në pah qytetin si një destinacion potencial turistik.

Mundësuar nga Nora Arapi Krasniqi
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ato të lidhura me vlerat shpirtërore por edhe ato industriale. 
Që nga viti 1981 kur pushoi së funksionuari falë mungesës së 
mirëmbajtjes dhe lënies pas dore, ka nisur edhe degradimi i tij.

Hidrocentrali Prizrenasja përfaqëson një ndërtesë të rëndë-
sishme në historinë e zhvillimit të energjisë elektrike në Kosovë. 

Si e tillë, ka vlera të mëdha 
historike, artistike, sociale, 
shkencore dhe mjedisore.

Vlerat historike - Këto vlera 
historike të ndërtesës 
lidhen me ekzistencën e 
makinerive origjinale për 
prodhimin e energjisë dhe 

ruajtjen e pjesëve funksionale që tregojnë mënyrën e funksion-
imit të hidrocentralit.

Vlerat artistike - Është një nga ndërtesat e para industriale me 
trajtim të veçantë arkitekturor, që përfaqëson nisjen e arkitek-
turës moderne dhe ndikimin evropian në arkitekturën e Priz-
renit. Vendndodhja, forma, përzgjedhja e materialeve të ndërti-
mit krijojnë vlerat artistike të kësaj ndërtese.  

Vlerat sociale - Hidrocentrali përfaqëson simbolin e shndërrimit 
të shoqërisë së Prizrenit nga jeta primitive në jetën moderne.

Vlerat shkencore - Vetëm ndërtesa përbën një provë të shkëlqyer 
të prodhimit të energjisë elektrike duke përdorur fuqinë e ujit 
në fillim të shekullit të 20-të.

Vlerat mjedisore - Vendi ku ndodhet ndërtesa ka vlera të larta 
mjedisore pasi gryka e Lumbardhit me malet e Sharrit krijojnë 
një harmoni të plotë mes arkitekturës, teknologjisë dhe natyrës.

Në vitin 2012, me financim të ambasadës së SHBA-së në Kosovë, 
u hartua Projekti Restaurues i Hidrocentralit. Projekti u skicua 
dhe zbatua nga zyra e CHwB-së në Kosovë në bashkëpunim 
me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve në Prizren. Nëntori 
2013 shënon përfundimin e punëve restauruese në ndërtesë.

Sfida e tanishme ka të bëjë me rivënien në funksionim të Muze-
ut të historisë energjetike - krijimi i një modeli kombëtar për in-
tegrimin e standardeve ndërkombëtare për muzetë në procesin 
e restaurimit të një ndërtesë industriale dhe ngritja e kapac-
iteteve përmes një bashkëpunimi shumë-disiplinar.

Risjellja në jetë e kësaj ndërtese, duke e shndërruar atë në një 
institucion edukativ-kulturor, do të paraqiste historinë e elek-
trifikimit të Prizrenit dhe, njëherësh, do të lejonte integrimin e 
kësaj ndërtese në ngjarjet kulturore të qytetit.

Një vend trashëgimie që pret të rifutet në jetën e njerëzve.

Mundësuar nga Nora Arapi Krasniqi
Mundësuar nga Nora Arapi Krasniqi

Mundësuar nga Nora Arapi Krasniqi

Mundësuar nga Nora Arapi Krasniqi
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Ripërdorimi i mjediseve të dikurshme industriale: 
disa vëzhgime nga pikëpamja e konservimit

Nga Bosse Lagerqvist | Prizren 

Procesi i industrializimit në botën perëndimore në përgjithësi 
përshkruhet si një zhvillim përmes tri pikave kryesore të ndry-
shimit; zëvendësimi i pajisjeve të mëparshme që punonin me 
fuqinë e ujit me fuqinë e avullit gjatë shekujve të XVI-të dhe 
XVII-të, futja e linjave të montimit së bashku me zëvendësimin 
e fuqisë së avullit me elektricitetin gjatë dhjetëvjeçarëve të parë 
të shekullit të 20-të dhe së fundi, automatizimi i procedurave të 
punës dhe vendosja e shërbimeve të prodhimit në vendet me 
të ardhura të ulëta (Isacson & Morell, 2002; Isacson, 2007). Zh-
villimi i fundit, një proces që pak a shumë po vazhdon ende, nisi 
në vitet 1960-të dhe 1970-të dhe rezultoi me braktisjen e kom-
plekseve industriale në periudhën mes viteve 1970 dhe1990. 
Ky zhvillim u hapi udhë proceseve që, së bashku me veprim-
taritë e mëparshme industriale historike në Suedi, përgatitën 
terrenin për futjen e mbetjeve industriale si trashëgimi. Pjesë 
domethënëse në këtë zhvillim në Suedi ishin mbylljet e uzinave 
të prodhimit të hekurit dhe metaleve në gjysmën e dytë të shek-
ullit të XIX-të, çka rezulton me disa raste vendesh të mbrojtura 
de facto: në 1923-24, Muzeu Kombëtar i Teknologjisë u vendos 
në Stokholm pas ekspozitës së panairit botëror në Gothenburg, 
ku industria moderne suedeze u paraqit si e ngritur mbi his-

torinë industriale kombëtare ndërsa në vitet 1930 Muzeu Nor-
dik mblodhi histori dhe kujtime nga jeta e punës të cilat, më 
vonë, në vitet 1940 dhe 1950, u organizuan në degë specifike 
(Industriminnen, 1979; Isacson, 2003). Në 1966, u formua Gru-
pi Historik Metalurgjik nga Shoqata Suedeze e Prodhuesve të 
Çelikut, e ashtuquajtura “Zyra e hekurit” që ishte krijuar qyshnë 
shekullin e XVII-të. Objektivi ishte mbështetja e kërkimeve në 
këtë fushë dhe sigurimi i shpërndarjes së rezultateve të përqën-
druara mbi studimet arkeologjike dhe historike mbi prodhimin 
e metaleve dhe hekurit (webfaqja e Jernkontoret). Kështu pra 
ishte ngritur një themel i përgjithshëm i ndërgjegjësimit histor-
ik industrial kur numri i mjediseve të mbyllura industriale u rrit 
ndjeshëm në vitet 1970-të.

Tri tipare u bënë domethënëse për zhvillimin në Suedi të prak- 
tikës së trashëgimisë industriale. Së pari, punët restauruese të 
financuara nga qeveria, të veprave industriale, gjatë viteve 1970 
me objektiv uljen e papunësisë në sektorin e ndërtimit. Së dyti, 
e ashtuquajtura lëvizja e gërmimeve që nxiti qarqet studiuese, 
të përbëra nga punëtorët industrialë, të studionin historinë e 
tyre. Së fundi, industritë më të braktisura gjëndeshin jashtë 

zonave urbane dhe mbyllja e industrive shpesh kishte pasoja 
të rënda për bashkësitë lokale. Potenciali që vlerat e trashëgi-
misë të ktheheshin në kapacitete instrumentale për të krijuar 
mundësi të reja punësimi u bënë përherë e më tërheqëse gjatë 
viteve 1980-të për bashkësitë e përfshira në to. Me financimin e 
qeverisë për të ulur papunësinë dhe për të financuar mbështet-
jen për punët restauruese, u siguruan burimet për të lehtësuar 
problemet në rritje në fushën e trashëgimisë së lidhur me ven-
det industriale.

Gjatë po kësaj faze, lëvizja e gërmimeve ofroi të dhëna kontek- 
stuale të bazuara lokalisht për forcat shtytëse që qëndronin pas 
zhvillimit industrial lokal, normalisht të integruara me historinë 
e bashkësive lokale. Shpesh, qarqet studimore u zhvilluan në 
muze të punës mbështetur në nevojën e punëtorëve të mëpar- 
shëm për të dokumentuar dhe ruajtur njohuritë teknologjike të 
lidhura me një vend apo proces të caktuar. Këto muze urritën 
shpejt në numër dhe sot numërohen mes 1400 dhe 1500 muze 
(webfaqja “The Working Life Museums”).

Dy raste studimore për Forsik Works dhe Fengersfors Works 
shërbejnë si shembuj për këto procese shndërruese gjatë 30 
viteve të fundit.

Për Forsvik Works, mjedisi industrial përfaqëson një interpre-
tim studimor-historik të historisë industriale që ofron mundësi 
për njohuri dhe vlerat e trashëgimisë janë përcaktuar pasi: a) të 
gjitha ndërtesat dhe strukturat konsiderohen shtresa historike 
autentike, b) nismat për ripërdorim mbështeten në interpre-
timet historike, c) aftësitë industriale janë një element i rëndë-
sishëm jomaterial i trashëgimisë industriale dhe duhen mësuar, 
transmetuar e zhvilluar dhe d) financimi publik është një in-
vestim i domosdoshëm me përfitime sociale neto (Bergström 
2002). Në Fengersfors Works, mjedisi industrial përfaqëson një 
vend dinamik për një numër veprimtarish zhvilluese dhe përm-
bajtja e trashëgimisë është përkufizuar si: a) një vend pune për 
grupetë ndryshme profesionale, b) një vend prodhimi që është 
ndryshuar vazhdimisht duke ndjekur ndryshimet e shoqërisë 
për- reth, c) një vend që kontribuon për ekonominë lokale dhe 
d) veprimtari që i mbulojnë vetë kostot e tyre (Langerqvist, 
2007).
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Këto dy vende paraqesin dallime në atë se si është interpretuar 
domethënia historike dhe, rrjedhimisht, si janë formuluar strate-
gjitë e ripërdorimit. Njëherësh këto raste tregojnë ngjashmëritë 
se si mund t’iu qasesh mbetjeve industriale brenda kuadrit të 
praktikave të trashëgimisë industriale me objektiv integrimin e 
interpretimit të domethënies historike me interesat e paleve të 
përfshira, për të krijuar baza të qëndrueshme për mundësitë e 
ripërdorimit. Autori mbështet praktika trashëgimie më elastike 
e dinamike që integrojnë emocionalisht, intelektualisht dhe 
praktikisht perspektivat të cilat trajtojnë rëndësinë e interpre-
timit dhe vlerësimit në përcaktimin e rezultateve restauruese 
dhe transformuese të synuara. Produkti i trashëgimisë brenda 
fushave të historisë së industrisë dhe teknikës duhet kuptuar 
si një proces dinamik i cili mund të përfitojë nga një integrim 
më i mirë mes njohurive përkatëse dhe veprimtarive të përjet-
uara emocionalisht. Ky integrim ka të bëjë edhe me mundësitë 
për të përmirësuar lidhjet bashkëpunuese mes industrisë prod-
huese bashkëkohore dhe vendeve të trashëgimisë industriale 
, lidhje që kanë të bëjnë me dijet e pashprehura (“tacit knowl-
edge”), sipërmarrjet inovative që lindin nga traditat industriale 
dhe zejtare dhe mundësitë për të ringjallur ekonomitë lokale.
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Historitë janë bërë për t’u treguar

Nga David Perrin | Prizren

Trashëgimia ka të bëjë me tregimin e historive. Historitë kanë 
të bëjnë me atë se si komunikojmë me njerëzit, si lidhemi me 
të shkuarën, me familjet, komunitetin tonë; kanë të bëjnë me 
atë çfarë marrim me vete në të ardhmen si identitetin tonë, si 
një monedhë me të cilën blejmë një farë kuptimi të përkatësisë.

Si njerëz që jemi, historitë tona mund të jenë të prekshme ose 
të paprekshme. Tradicionalisht, sektori i trashëgimisë funksion- 
on brenda kufijve të së prekshmes, duke shfaqur sende nëpër 
kuti të qelqta me etiketa që tregojnë përdorimin, datën dhe 
vendin e zbulimit. Historitë, si rregull, janë objektive kur nuk 
përmbajnë asnjë vlerë të shtuar, asnjë emocion shtesë. Kur janë 
ashtu si janë.

Pyetja që duhet të bëjmë si profesionistë të trashëgimisë 
ndoshta është si mund të thuhen ndryshe historitë që të ng- 
jallin e nxisin emocione mes dëgjuesve. Kjo është një çështje 
tepër e ndjeshme dhe ndoshta nuk ka përgjigje, sidomos në 
një kohë kur vullneti politik dhe klima ekonomike janë, me sa 
duket, kundër kësaj. Besoj se kërkon një rikonceptim të madh 
ideja se çfarë është muzeu, duke u larguar nga koncepti i katër

mureve me një çati, sidomos në një rajon ku konfliktet janë pjesë 
të historisë së afërt dhe ku historitë ende nuk kanë ard- hur në 
një format të prekshëm. Rrugët e një qyteti, njerëzit janë vetë 
muzeu. Historitë e tyre janë ato që duhet të kërkojnë muzetë 
për t’i regjistruar dhe ruajtur për brezat e ardhshëm.

Një mënyrë e thjeshtë por efikase për ta bërë këtë në epokën 
numerike është ajo përmes fotografisë. Kjo fotografi, për shem-
bull, tregon një zotëri të moshuar në Prizren, Kosovë. Fytyrën 
ia mbuloi një buzëqeshje kur pa që i kisha drejtuar aparatin. 
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Pasi e fotografova, iu ula pranë dhe, me ndihmën e një miku që 
shërbente si përkthyes, e falënderova dhe kalova disa minuta 
me të. Shkëmbeu disa fjalë me mikun tim dhe nisi të tregonte 
historinë e tij. Kishte lindur në Prizren, Kosovë, ishte rritur mes 
pakicës turke dhe punonte si këpucar. Fliste vetëm turqisht. 
Historia e tij ofronte një perspektivë interesante të historisë së 
Prizrenit dhe më lejoi të kërkoja dhe zbuloja ndikimin e Turqisë 
në një qytet që e kisha menduar se ishte ndikuar më së shumti 
nga Shqipëria dhe, ndoshta, Serbia.

Fotografia në krah tregon ndërtesat e minierës së Trepçës, në 
rrethinat e Mitrovicës. Ndërtesat janë të braktisura e të lëna pas 
dore, një pasqyrim i trishtuar i jetës së sotme në Mitrovicë ku 
papunësia është gati 70% mes popullatës nën 25 vjeçare dhe 
ku të ardhurat e disponueshme mesatare ditore janë 1.5 Euro. 
Ato tregojnë po ashtu historinë e një qyteti që dikur ishte lo-
komotiva industriale e rajonit, ku nxjerrja e burimeve natyrore 
punësonte 20,000 njerëz.

Historitë janë bërë për t’u treguar. Disa nuk janë të këndshme 
apo për t’u krenuar dhe shumë prej nesh do t’i harrojnë shpejt 
e do të bëjnë përpara. Po nuk duhet të harrojmë, sepse historitë 
janë ato që na kanë bërë ata që jemi sot, ato na kanë dhënë 
identitetin dhe na lidhin me historinë tonë, me kulturën dhe 
popullin tonë. Është puna e sektorit të trashëgimisë t’i ruajë dhe 
të sigurohet që ato të tregohen.



45

45
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Diskutim paneli - si i lidh trashëgimia njerëzit?

Nga Diana Walters | Prizren

Mëngjesi përmbyllës i seminarit i mblodhi së bashku të gjitha 
linjat e diskutimit me kontribuesit kryesorë. Qëllimi i kësaj se 
ance ishte të arrihej një pasqyrim real i natyrës shumëfaqëshe të 
trashëgimisë dhe këndvështrimeve nga pikënisje të ndryshme. 
Ishte një lloj “koktejli trashëgimish” - dhe sigurisht nxiti komente 
dhe diskutime.

Folësit përfaqësuan të gjithë fusha të ndryshme të trashëgi-
misë, - një arkeolog, një arkitekt, një drejtor muzeu kombëtar, 
një fotograf, një këshilltar për trashëgiminë, një ekspert për zh-
villimin e bashkësive. Secilit iu dha një fjalë specifike, vetëm tri 
faqe Power Point dhe dhjetë minuta kohë duke iu kërkuar të 
reflektojnë për kuptimin dhe rëndësinë e asaj fjale për veprim-
tarinë bashkëkohore në fushën e trashëgimisë.

Fjalët ishin Parà, Vend, Histori, Emocione, Ndërtesa, Identitet, 
Ushqim dhe Jetë pune (“working life”).

Interpretimet ishin të gjitha ngacmuese dhe plot mendim, 
dukej qartë që përdorimi i një fjale të vetme i kishte sfiduar 

edhe i kishte frymëzuar njerëzit të përqendroheshin te kup- 
timi dhe vlerat thelbësore. Për disa, fjala kishte një rezonancë 
të fuqishme vetjake - një lloj kuptimi i vetes, i vendit në botë, 
një lloj reflektimi. Këto reflektime u shfaqën shpesh tepër të 
fuqishme e të thella - dhe si të tilla patën ndikim të madh në 
seminar. Lidhja e trashëgimisë me natyrën kalimtare të jetës së 
përkohshme ngjalli po ashtu një varg përgjigjesh emocionale 
dhe u debatua mbi hapësirën ku ajo përbën sfidë, sidomos në 
shoqëritë që përjetojnë ndryshime dhe tranzicione të shpejta. 
Diskutimi po ashtu ngriti çështjen e asaj se për çfarë shërben 
trashëgimia dhe pse është kaq e rëndësishme për njerëzit. 
Sfidat me të cilat përballet bota e trashëgimisë dhe nevoja e saj 
për të mbijetuar e për të qenë e bashkëlidhur ishte një nga këto 
linja - çfarë duhet të bëjmë për ta siguruar këtë?

Në përgjithësi, seminari tregoi lidhjen e trashëgimisë - me dhe 
mes njerëzve, mes historive të tyre dhe jetëve të tyre të për- 
ditshme. Kjo ishte me rëndësi.
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Nga Daniel Laven | Gjirokastra

Çfarë thotë shkenca? Vëzhgime nga studimi në zonat 
amerikane të trashëgimisë kombëtare

Zonat e trashëgimisë kombëtare (ZTK) janë vende të përcak- 
tuara nga Kongresi amerikan, ku burimet natyrore, kulturore 
dhe historike gërshetohen për të formuar një peizazh të njeh- 
suar. Këto zona flasin për histori që i thurin lavde trashëgimisë 
së shumëllojshme të SHBA-së (Bordi Këshillimor i Sistemit të 
Parqeve Kombëtare 2006). ZTK-të ndryshojnë shumë për nga 
madhësia, dinamikat e bashkësive vendore dhe burimeve të 
trashëgimisë, si dhe nga përvojat e kapacitetet për adminis- 
trimin e burimeve. Pavarësisht ndryshimeve, ZTK-të kanë të 
përbashkët qëllimin për të integruar synimet e ruajtjes së buri- 
meve (natyrore, kulturore) me objektivat e zhvillimit të ekono-
misë dhe të bashkësive nëpër pika të shumta brenda një pei-
zazhi të përcaktuar apo një rajoni (Bordi Këshillimor i Sistemit të 
Parqeve Kombëtare 2006).

Mes viteve 2004 dhe 2009, raste studimesh janë kryer në disa 
ZTK (Copping et al. 2006, Jewiss et al. 2008; Laven 2006; Laven 
et al. 2012; Laven et al. 2010a; Laven et al. 2010b; Tuxill et al. 
2008; Tuxill et al. 2005). Një përfundim i rëndësishëm nga ky 

studim është roli i qartë i trashëgimisë në nxitjen e veprimeve 
të menaxhimit të kujdesshëm, sidomos në bashkësitë me histo-
ri të vështira. Ka shembuj të shumtë në të dhënat e studimit ku 
të intervistuarit përshkruajnë fuqizimin që sjell shfrytëzimi, arti-
kulimi dhe kuptimi i trashëgimisë së rajonit të tyre. Katër shem-
bujt që vijojnë, të nxjerra nga të dhënat e studimit, ilustrojnë 
fuqinë e trashëgimisë së përbashkët për të frymëzuar veprime 
kolektive:

Kështu pra, mendoj se historia [e bashkësisë sonë] është histo- 
ria e shndërrimit nga një shoqëri agrare në përpunuese. Si të 
gjitha qytetet e vjetra të manifakturës në verilindje [të SHBA- 
së], kaloi një periudhë rënieje me një lloj trashëgimie negative. 
Por ekziston mundësia për ta shndërruar këtë perspektivë duke 
folur për ndryshimet pozitive që ndodhën dhe për mundësitë 
për t’u përmirësuar krahasuar me të shkuarën, si dhe për të 
ndrequr një pjesë të asaj që u prish gjatë atij procesi. Sjell ndër- 
mend këtu Lumin Bllekston dhe mundësitë për të kryer disa 
rregullime mjedisore përgjatë tij. Ja pse e pëlqejnë njerëzit këtë 

histori, sepse shohin mundësinë dhe e kuptojnë përherë e më
mirë që trashëgimia e tyre mund të shërbejë si gur themeli për 
përparimin në të ardhmen (Laven 2006, fq. 43-44).

Mendoj se ZTK-ja ka një ndikim të madh sepse ka ndihmuar 
bizneset dhe organizatat që duan të përmirësojnë infrastruk- 
turën e bashkësisë. Duke vënë bashkë njerëz nga organizata të 
ndryshme me qëllime të ndryshme, [ajo e kthen] bashkësinë 
në një vend ku [njerëzit] ndjehen krenarë që janë nga ai vend. 
Po kjo nuk ndodhte për shumë breza. [Rajoni ynë] 20 vjet më 
parë ishte një zonë e rrënuar dhe e varfër dhe jo shumë njerëz 
e thoshin me krenari që jetonin atje. Tani kjo ka ndryshuar. Jo 
vetëm familjet që kanë jetuar aty prej gjashtë apo shtatë brezash 
janë krenare, por ka edhe plot profesionistë që kërkojnë të jeto- 
jnë [aty]. Tani vendi është bërë një destinacion për bashkësinë 
dhe jo një zgjedhje e fundit për këtë bashkësi (Laven 2006, fq.
46).
Në fakt, ne jemi rrjedhojë e Revolucionit Industrial... Ndot-
ja që dëmtoi faqet e maleve ishte rrjedhojë e drejtpërdrejtë e  

shkrirjes së zinkut. Dhe [tani] po përballemi me pasojat përsa 
i përket ndotjes. Por kemi punuar fort për të nxjerrë në pah të 
gjitha anët pozitive që kanë bërë kompanitë e zinkut për bash- 
kësinë tonë. Kështu, po ndihmojmë që të mësohet kjo histori 
dhe vendi ynë në të. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme
për atë që po bëjmë (Laven 2006, fq. 68).                                             

Ka të bëjë me rrëfimin e historisë. Sot, gjendja është njësoj si 
në fund të shekullit të kaluar. Ka valë të ndryshme grupesh em- 
igruese që vijnë. Po a e dini çfarë?  Megjithëse bëjnë punë të 
ndryshme, përballen me të njëjtat përvoja dhe me të njëjtat 
paragjykime si të ardhurit e mëparshëm. Kjo është një përvojë 
e zakonshme dhe na duket se, kur gërmojmë nëpër tradita të 
ndryshme, ka plot të përbashkëta nëse i vendos bashkë këto 
grupe. Mendoj se kjo shërben për të rrëzuar disa nga barrierat 
natyrore që ngrenë vetë njerëzit. Prandaj, tregimi i kësaj histo-
rie, por pa u përpjekur ta ëmbëlsojmë, është i rëndësishëm. Ka 
plot gjëra të këqija. Po e dini çfarë? Këta jemi ne dhe ja vlen ta 
tregojmë. Kjo ka rëndësi (Laven 2006, fq. 44).

Trashëgimia si katalizator për zhvillimin e qëndrueshëm



51

50

Trashëgimia në një kontekst më të gjerë të zhvillimit të 
qëndrueshëm: Shembuj frymëzues nga mbarë bota

Modelet e vëzhguara përmes studimeve të ZTK-ve (që 
trashëgimia mund të jetë agjent katalizator për veprimet e 
zhvillimit të qëndrueshëm), duket se përputhen me një varg 
përpjekjesh inovative, megjithëse të ndryshme, në mbarë 
botën. Mbështetur në diskutimin për ZTK-në e mësipërme, kjo 
pjesë përshkruan shkurt tre shembuj që ilustrojnë ndikimin e 
trashëgimisë në veprimtaritë e zhvillimit të qëndrueshëm.

Gaviotas

Gaviotas, një fshat ekologjik në zemër të savanës lindore të 
Kolumbisë, ka tërhequr së tepërmi vëmendjen përmes një bot- 
imi të vitit 1980 nga Alan Weisman “Gaviotas: fshati për të rish- 
pikur botën” (i ribotuar më vonë në vitin 2008 me rastin e 10 
vjetorit). Që nga libri i Weismanit, Gaviotas është diskutuar në 
letërsinë shkencore dhe të zhvillimit të qëndrueshëm për shkak 
të përqasjes së tij të re dhe frymëzuese në ripërcaktimin e mar- 
rëdhënieve njeri-natyrë (p.sh. Blewitt 2008; Kaihla 2007; Pearce 
et al. 2012).

Tregimi i Weismanit nis me përshkrimin e traumës së thellë që
karakterizonte një pjesë të madhe të përvojës kolumbiane në 

shekullin e 20-të. Gjatë kësaj epoke, Kolumbia përpëlitej mes 
një lufte civile prej disa dhjetëvjeçarësh, një tregtie të paligj- 
shme e të dhunshme droge, çështjeve të mprehta ekonomike 
dhe të varfërisë dhe një mori sfidash të tjera të lidhura shpesh 
me emergjencën pas-koloniale1. Nisur nga ky pikëvështrim, 
Weismani përshkruante se si “vizionarët” e Gaviotas e përdorën 
traumën e përvojës kombëtare kolumbiane për të ndërtuar një 
alternativë thellësisht shndërruese, një përqasje të re për jetën 
në bashkësi. 

Megjithëse Gaviotas nuk është përqendruar në asetet tip-
ikë të trashëgimisë - si artefaktet apo strukturat e ndërtuara - 
bashkësia u nda qartazi nga rrëfimi traumatik kombëtar (apo 
trashëgimia) i përvojës kolumbiane për t’u angazhuar në sfida 
më të ngutshme rajonale. Mes arritjeve të tyre bën pjesë zhvi- 
llimi i teknologjive “të gjelbra” së bashku me një nga përpjek-
jet më intensive të pyllëzimit të ndërmarra në vend. Në këtë 
mënyrë, modeli i vërejtur në Gaviotas pasqyron përvojën e ZTK-
së: Një trashëgimi e përbashkët traumatike mund të jetë katal-
izator për veprimtari shndërruese drejt zhvillimit të qëndrue-

1   Shumica e literaturës për historinë e Kolumbisë është botuar në spanjisht 
(p.sh. Junguito dhe Rincon 2004). Scheina (2003a; 2003b) ofron një histori 
ushtarake në gjuhën angleze të Amerikës së Jugut, ku jepen kontekste të 
rëndësishme për kuptimin e emergjencës në Kolumbi. Po ashtu, ekziston edhe 
një vëllim i madh i literaturës politike mbi Kolumbinë në gjuhën angleze (p.sh. 
Hundson 2010).

shëm. Në hyrje të këtij libri, Weisman (2008) e paraqet kështu 
“arsyetimin” e Gaviotas:
“[Qëllimi i këtij libri është të] dokumentojë kërkimin e njerëzim-
it për zgjidhje përballë sfidave më të mëdha mjedisore dhe sho- 
qërore që kërcënojnë njerëzimin. [Ky kërkim më çoi në një] vend 
të papëlqyer: në Kolumbinë e rrënuar nga lufta dhe shpartal- 
luar nga droga. [në fund të viteve 1960 / fillim të viteve 1970] 
një grup vizionarësh kolumbianë vendosën që nëse mund të 
skiconin një paqe dhe begati të vetëqëndrueshme në vendin 
më të vështirë të botës, atëherë kjo gjë mund të bëhej kudo 
tjetër. Dhe iu vunë punës ta provonin (fq. iii)”.

Kibbutz Lotan

I krijuar në vitin 1983, Lotan është një bashkësi e planifikuar në 
lëvizjen e gjerë izraelite kibbutz2. Kibbutzi ndodhet në pjesën 
lindore të shkretëtirës Negev, më pak se dy kilometra nga ku- 
firi me Jordanin dhe gati 50 kilometra në veri të qytetit Eilat. 
Ka disa ngjashmëri interesante mes zhvillimit të Lotanit dhe 
tipareve të vërejtura nga Weisman (2008) në Gaviotas. Njësoj 
si Kolumbia, edhe Izraeli ndodhet në gjendje pothuajse të pa- 
ndërprerë konflikti të armatosur gjatë këtyre 65 viteve të fundit. 
Vendi përballet edhe me sfida shoqërore, ekonomike dhe të  
2    Ka mjaft literaturë për historinë, zhvillimin dhe dinamikën e lëvizjes izraelite 
kibbutz. Lexuesit mund të përdorin Gavron (2000) dhe Near (2008) si pikënisje 
të mira për kërkime të mëtejshme.

zhvillimit, në përgjithësi të shoqëruara me emergjencat pas-ko-
loniale. Për Lotan-in, të gjitha këto ndodhin në mjedisin e ash-
për të shkretëtirës në luginën Arava.

Në këtë kontekst, Lotani ka përshtatur nocionin biblik “tikun‘ol-
am” si parim thelbësor të bashkësisë. E përkthyer fjalë për fjalë, 
tikun ‘olam do të thotë “riparo botën”. Koncepti fetar i bashkë- 
ngjitur i shton një element normativ këtij kuptimi: është për- 
gjegjësia kolektive e njerëzimit të ofrojë përkujdesje për botën.

Njësoj si Gaviotas, Lotani nuk është përqendruar te asetet tipike 
të trashëgimisë. Por bashkësia është përqendruar së tepërmi 
në përdorimin e përvojës së vështirë kombëtare hebraike (apo 
trashëgimisë), së bashku me parimet e veçanta të trashëgimisë 
hebraike (tikun ‘olam), për t’u angazhuar në përballjen me disa
nga sfidat më të tmerrshme e të gjata të rajonit. Për shembull, 
në Lotan ndodhet Qendra për Ekologjinë Krijuese (http://www. 
kibbutzlotan.com/creativeEcology/ga/index.htm) dhe ofron 
një Program Mësimor të Gjelbër ku studentët mund të mësojnë 
bujqësinë e qëndrueshme dhe teknikat e ndërtimit. Këto pro- 
grame synojnë edhe përfshirjen e çështjeve të paqes, drejtësisë 
dhe mjedisit. Një kurs i ofruar përmes Qendrës për Ekologjinë 
Krijuese përshkruhet në këtë mënyrë:
 
“Eksploro lidhjet mes formave të reja të identitetit ekologjik dhe 
përkujdesjes, drejtësisë sociale dhe bashkësisë në Izrael. Puno 
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krahas arabëve palestinezë, beduinëve dhe hebrejve izraelitë 
që synojnë paqen e drejtë e jetëgjatë. Fito përvoja praktike në 
dizajnin ekologjik, ndërtimet e gjelbra dhe bujqësinë e qën- 
drueshme. Vër në veprim permakulturën në gjendje autentike 
ndërkulturore (Kibbutz Lotan 2012)”.

Siç tregon citimi i mësipërm, roli i trashëgimisë në Lotan duket 
se është i lidhur nga afër me veprimtaritë e zhvillimit të qën- 
drueshëm. Si në shembujt e Gaviotas dhe ZTK-ve, koncepti i 
trashëgimisë ofron një lloj “kuadri organizues të njohjes” për ku- 
jdestari kolektive, sidomos në kontekstin e historive të vështira 
të përjetuara nga të dyja këto vende.

Letonia: Ngadalë shijohet më mirë

Përvoja e Letonisë gjatë periudhës komuniste ishte e vështirë 
dhe traumatike. Shumë (në mos të gjitha) nga fermat ishin 
shtetërore, shumë letonezë punonin nëpër kampet e punës 
në Siberi, gjuha letoneze nuk njihej për qëllime zyrtare dhe 
identiteti kulturor i popullit letonez në përgjithësi u shtyp3. Në 
kohën që shpërbërja e Bashkimit Sovjetik hapi dyert për “shfaq- 
jen” e identitetit kulturor letonez, ajo solli edhe sfida të rindërti- 
mit në këtë vend.

3  Njësoj si në shembujt e tjerë të ofruara në këtë shkrim, historia social-poli-
tike e Letonisë ka shumë faqe dhe është e ndërlikuar. Lexuesve që kërkojnë 
informacione shtesë mund t’u vijë në ndihmë Eglitis (20020) për këtë temë.

Strategjia e Letonisë “Ngadalë shijohet më mirë” (http://www. 
latvia.travel/en) është një shembull tjetër i lidhjes së drejt- 
përdrejtë mes trashëgimisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm, 
pas një historie të vështirë e traumatike. E hartuar enkas për 
ta pozicionuar Letoninë si destinacion për të shijuar përvoja të 
ngadalta e të orientuara nga gjërat e vogla, përpjekja “Ngadalë 
shijohet më mirë” mbështetet në vlerat e cilësisë, zhvillimit të 
qëndrueshëm, individualizimit, vlerave të shtuara dhe përvo- 
jave të bashkëkrijuara (Agjencia Letoneze e Zhvillimit të Tur- 
izmit, 2012).

“Ngadalë shijohet më mirë” është një strategji zhvillimi sa ndër- 
kombëtare ashtu edhe kombëtare. Përmasa ndërkombëtare 
është e qartë: Letonia po kërkon të kapë tregun “e gjelber” në 
rritje, trashëgiminë dhe turizmin e ngadaltë, duke promovuar 
asetet e saj të dukshme e të padukshme. Shembujt përfshijnë 
gastronominë, festivalet tradicionale dhe peizazhet e pasura 
kulturore dhe natyrore.

Elementi vendas ndoshta ka më tepër nuanca. Përpjekja 
“Ngadalë shijohet më mirë” kërkon aktorë dhe institucione në  
gjithë vendin që të zhvillojnë ekspertizën në hartimin e qën- 
drueshëm, administrimin e trashëgimisë si dhe aftësi për të 
konkurruar në një sistem ekonomik global të mbështetur te 

tregu. Siç u tregua shkurtimisht në shembujt për ZTK-të më 
sipër, trashëgimia mund të shërbejë si mjet i fuqishëm për të 
angazhuar organizata të ndryshme në zhvillimin e trashëgimisë, 
sidomos kur veprimtaritë për zhvillimin e trashëgimisë ndër- 
thuren me histori të ndërlikuara dhe të vështira. Për Letoninë, 
kjo do të thotë të përdorë zhvillimin e saj të trashëgimisë për të 
kontekstualizuar historinë e saj dinamike në mënyra që fuqizo- 
jnë aktorët vendas. Ky fuqizim, nga ana e tij, mund të lehtëso- 
jë një varg të gjatë veprimtarish të orientuara nga trashëgimia 
dhe nga zhvillimi i qëndrueshëm. Agjencia Letoneze e Zhvillim- 
it të Turizmit e përshkruan kështu procesin:

“Imazhi i ri letonez i turizmit mbështetet te ndryshimet e vlerave 
në Letoni dhe në vendet e tjera, [sidomos përsa i përket] kon- 
sumit. Vrapimi i shpejtë pas mirëqenies, dëshira për të qenë në 
kohë dhe më i mirë në çdo fushë ka pasur një efekt rraskapitës 
mbi njerëzit duke e bërë jetën e tyre më të turbullt se kurrë më 
parë... Letonia [mund të jetë një] vend ku [vizitorët] ndryshojnë 
hapin dhe jetën dhe shijojnë një pushim të qetë e plot nuanca. 
[Një vend] ku fitimi i përvojave të reja, gjetja e harmonisë dhe 
[përjetimi] i vlerave autentike janë të mirëpritura...”
 
Letonia nuk ka qenë dhe as do të jetë kurrë produkt i turizmit 
masiv... [Ne] ftojmë [vizitorët] të ngadalësojnë hapin e të shijo- 

jnë pushimin e ngadaltë e të orientuar nga hollësitë, si dhe të 
mendojnë për çështjet e rëndësishme në jetë. Vlerat themelore 
të “Ngadalë shijohet më mirë” janë besueshmëria, thellësia, le- 
htësia dhe vetërespekti për natyrën, kulturën dhe popullin e Le- 
tonisë (Agjencia Letoneze për Zhvillimin e Turizmit, 2012).

Reflektime mbi trashëgiminë, dinamika e zhvillimit të 
qëndrueshëm

Si mund të lejojnë proceset e zhvillimit të trashëgimisë vep-       
rimet e kujdestarisë kolektive, veçanërisht në mjedise me histo-
ri të vështira dhe traumatike?

Një pikë nisjeje për të kuptuar këtë dinamikë besoj se gjendet 
te puna e teoricienit Donald Schön. Shumica e studimeve të 
Schönit përqendrohet te “praktika reflektuese” të cilën ai e për- 
shkruan si aftësinë për të reflektuar mbi veprimet e dikujt për 
t’u angazhuar në një proces mësimi të vazhdueshëm (Schön 
1983). Në punimin e tij themelor, “Praktikuesi reflektiv” (1983), 
Schöni e përshkruan praktikën reflektive si një mënyrë për të 
angazhuar praktikuesit (menaxhues, ofrues shërbimesh, ven-
dim-marrës, etj.) në sfidat më të ngutshme të shoqërisë. Duke 
përdorur analogjinë e ecjes nëpër një moçal, Schöni shkruan:
 
“Në topografinë e larmishme të praktikës profesionale, ka te- 
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rrene të larta e të forta prej nga duket i gjithë moçali. Nga ky 
terren i lartë, problemet e menaxhueshme shtrohen për zgji- 
dhje përmes zbatimit të teorive dhe teknikave të bazuara te 
kërkimet. Kurse në tokën moçalore, problemet e ngatërruara 
dhe të vështira i sfidojnë zgjidhjet teknike. Ironia e kësaj gjend- 
jeje është se problemet në terrenin e thatë priren të jenë rela- 
tivisht më pak të rëndësishme për individët apo shoqërinë , 
sado i madh të jetë interesi i tyre teknik, ndërkohë që në moçal 
gjenden problemet me interesin më të madh për njerëzit. Prak- 
tikuesi duhet të zgjedhë. Të rrijë në tokë të thatë ku mund të 
zgjidhë probleme relativisht të parëndësishme sipas standar- 
deve mbizotëruese apo të zbresë në moçalin e problemeve të 
rëndësishme (fq. 42)? 

Nocioni i Schönit për praktikën reflektuese mund të shpjego-
jë pse veprimtaritë e zhvillimit të trashëgimisë mund të shpien 
në ndryshim të bashkësisë (në rastin tonë, ky ndryshim shfaqet 
përmes përmirësimit në zhvillimin e qëndrueshëm). Zhvillimi i 
trashëgimisë është një proces i qenësishëm vetë-reflektimi që 
sjell shpesh mësime e dituri të reja, të cilat i fuqizojnë aktorët 
që këta të kërkojnë zgjidhje të reja që u bëjnë ballë sfidave. Ek-
splorimi i trashëgimisë, dinamika e zhvillimit të qëndrueshëm 
ndihmon në pozicionimin e studimeve mbi trashëgiminë si 
një fushë me tema kritike jo vetëm për të ruajtur thesaret e së 

shkuarës, por edhe për të trajtuar sfidat me rrënjë të thella të 
zhvillimit me të cilat përballemi në të ardhmen.
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Integriteti vizual dhe trashëgimia kulturore

Nga Ekphrasis Studio | Prizren
Blerina Berberi, Kevin Tummers

Koncepti i “integritetit vizual” është diskutuar në një takim ndër- 
kombëtar ekspertësh të UNESCO-s për Trashëgiminë Botërore 
në vitin 2013. Sipas udhëzimeve operuese të UNESCO-s, përa- 
frimi më i ngushtë i integritetit vizual është paragrafi 104 i 
seksionit II.F që ka lidhje me “pikëpamje të rëndësishme”. Aty 
thuhet se duhet të përfshihen “zonat ose atributet që janë funk- 
sionalisht të rëndësishme si mbështetje për pronën dhe mbro- 
jtjen e saj”. Në këtë mënyrë, duhet mbajtur parasysh shumë më 
tepër se thjesht prona për të mbështetur promovimin dhe rigj-   
allërimin e trashëgimisë kulturore.

A duhet t’i konsiderojmë si të rëndësishme pamjet që shohim 
çdo ditë? Po. Veç kësaj, besojmë se “atributet që janë funksion- 
alisht të rëndësishme si mbështetje për pronën dhe mbrojtjen 
e saj” mund të përfshijnë në vetvete edhe produkte si veprat e 
artit, posterët e suveniret, të cilat mund të mbështesin ruajtjen 
e pamjeve të rëndësishme si me mbledhje fondesh ashtu edhe 
me rritjen e ndërgjegjësimit. Kështu, krijimi dhe mirëmbajtja e 
integritetit vizual mund të shihet si mënyrë për të mbajtur dhe 
nxitur trashëgiminë, pamjet e objektet në hapësirat publike, për 
të treguar historinë e trashëgimisë sonë dhe për të ndihmuar 
nxitjen e ekonomisë.

Në një kohë kur Shqipëria ka plot trashëgimi kulturore, ka 
njëherësh edhe mjaft zhvillim modern dhe një shkëputje të 
përgjithshme mes këtyre të dyjave. Njëra, për nga vetë natyra, 
priret ta frenojë tjetrën. Në rastin e Beratit, zhvillimi i ri është 
frenuar nga përcaktimi i qytetit si Qytet Muze Shqiptar dhe 
Trashëgimi Botërore e UNESCO-s për shkak të arkitekturës 
karakteristike otomane. Tirana, nga ana tjetër, po e humbet me 
shpejtësi trashëgiminë për shkak të zhvillimit, së bashku me 
arkitekturën historike për hir të strukturave moderne.

Megjithëse i mbrojtur, Berati nuk është i imunizuar ndaj mod-
ernizimit dhe shumë nga banesat karakteristike të qytetit 
shfaqin për fat të keq tipare jo-autentike siç janë depozitat e 
ujit, marrësit satelitorë dhe koshat e mbeturinave që e trazojnë 
panoramën e rëndësishme. Për të ruajtur integritetin vizual të 
beratit nevojiten ndërhyrje të menduara, të cilat mund të jenë 
edhe të thjeshta si fshehja e këtyre tipareve për t’u shkrirë me 
të, për shembull, lyerja e depozitave të ujit që të ngjajnë me 
çatitë me tjegulla të kuqe apo gjethet e hardhive. Anasjelltas, Ti-
rana mund të bëjë të kundërtën dhe t’i theksojë marrësit sateli-
torë dhe depozitat e ujit si punime bashkëkohore artistike apo 
paraqitje të simboleve të trashëgimisë. Në këtë mënyrë, mund 

të krijohet një trashëgimi e re kulturore dhe të vendoset një farë 
marrëdhënieje vizuale. Shembuj mund të gjenden në gjithë 
botën, nga Sidnej, Australi, i cili tani ka një regjistër bashkiak 
të muraleve për të mbrojtur artin ikonik të mureve, deri në Nju 
Jork ku depozitat funksionale të ujit janë kthyer në një simbol 
dominues kulturor të qytetit dhe janë krijuar ligje të reja lidhur 

me përdorimin e tyre apo janë hapur ekspozita për të treguar 
historinë e tyre. Për ta arritur këtë, ka nevojë për një partneritet 
më të madh publik-privat dhe më tepër vetëbesim për të ruaj-

tur dhe krijuar trashëgimi kulturore në Shqipëri. Në këtë drejtim 
është bërë mjaft punë nga organizata ndërkombëtare si CHwB 
dhe priten rezultate shtesë nga krijimi i Shoqatave Lokale të 
Përmirësimit të Biznesit, që sot gati nuk ekzistojnë. Një sfidë 
tjetër është financimi i cili mund të vijë në formën e uljes së tak-
save për kujdesin privat ndaj trashëgimisë. Duhen rishqyrtuar 
edhe disa ligje duke i përditësuar. Kur të ekzistojë partneriteti i 
fortë publik-privat do të ketë edhe mundësi më të mëdha për 
trajtimin e çështjeve dhe zgjidhjen e problemeve që kanë lidhje 
me integritetin vizual në Shqipëri. Pamjet janë mjete të rëndë-
sishme për komunikimin, ruajtjen dhe promovimin e kulturës 
sonë por ligji shqiptar nr. 9048 mbi trashëgiminë kulturore 
(neni 16.2) që thotë se objektet muzeale nuk mund të fotogra-
fohen apo riprodhohen pa lejen e Ministrisë së Kulturës e kufi-
zon aftësinë e qytetarëve për t’u përfshirë. Kjo lloj pronësie mbi 
pamjen e kufizon nga ana e saj aftësinë e shpërndarjes vizuale 
të trashëgimisë sonë kulturore. Projekte të tilla si  www.Share-
Culture.eu dhe thirrja jonë drejtuar qytetarëve për të lyer de-
pozitat e ujit, marrësit satelitorë, shtyllat e kutitë e shpërndarjes 
së energjisë, synojnë t’ua kthejnë këtë aftësi qytetarëve.

Për më tepër informacion, vizitoni: Water in the City http://ekphrasisstudio. 
com/2012/10/19/water-in-the-city-berat-and-gjirokastra/

Mundësuar nga Ekphrasis Studio
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Nga ndërhyrja shpëtuese te biznesi social: zhvillimi i një 
përqasjeje të integruar për të shpëtuar qytetin e gurtë

Nga Sadi Petrela | Gjirokastra

Historia e Fondacionit Gjirokastra (FGJ) ilustron zhvillimin e një 
organizate të vogël që nisi para 11 vjetësh, kur u krijua fillim- 
isht si përgjigje pozitive nga Packard Humanities Institute ndaj 
kërkesës SOS për ndihmë për shpëtimin e Gjirokastrës lëshuar 
nga Presidenti i Republikës i asaj kohe, Rexhep Meidani. Në atë 
kohë, qendra historike e Gjirokastrës ishte në gjendje jashtëza-
konisht të vështirë, duke vuajtur mungesën gati të plotë të 
investimeve për ruajtjen e saj prej më tepër se 20 vjetësh. 
Duheshin miliona e miliona dollarë për të ndalur rrënimin e 600 
shtëpive monumentale, të veshjes së gjithë qytetit dhe rrugëve 
me kalldrëm dhe kështjellës së madhe.

Pas ndryshimeve dramatike politike, ekonomike dhe sociale 
që ndodhën me rënien e regjimit komunist, Shqipëria ndodhej 
në gjendje të vështirë. Kjo detyrë dukej si përtej çdo mundësie 
reale. Nga ana tjetër, në kushtet e demokracisë së sapovendo- 
sur dhe një ekonomie tregu (që pasuan një kursim të skajshëm 
spartan gjatë 50 viteve komunizëm), vendi njohu etjen për një 
jetë moderne e më të rehatshme: dukej se kjo prirje  ishte në 
kundërshti të ashpër me nevojën për ruajtjen e ndërtesave 
të vjetra. Sidomos pas trazirave civile të 1997-ës, qyteti vuajti 

shpopullimin nga qytetarët e pashpresë që emigruan jashtë 
vendit ose u larguan drejt Tiranës ose, të paktën, u përpoqën 
të zhvendoseshin drejt pjesës moderne të qytetit. Kërkesa e 
presidentit ishte “të bëhej diçka për të shpëtuar” trashëgiminë 
kulturore të Gjirokastrës. Dhe kjo ishte pikënisja e Fondacionit 
Gjirokastra.

Veprimtaria e FGJ-së mund të ndahet skematikisht në tri faza. 
Duke nisur si mjet për dhënien e një farë ndihme në shpëtimin 
e trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, ai u rrit vit pas viti duke 
kaluar nga ndërhyrjet shpëtimtare drejt përqasjeve të integru-
ara dhe pjesëmarrëse në administrimin e trashëgimisë kul-
turore dhe zhvillimin nga një zyrë emergjence filantropike drejt 
një sipërmarrjeje sociale dhe një biznesi të ardhshëm social.

Faza e parë (2001-2007) Ndërhyrjet shpëtuese dhe filantropia 
për të sjellë një farë shprese te bashkësia lokale, duke shërbyer 
si ndërmjetës mes nevojave sociale dhe burimeve financiare

FGJ-ja (që atëherë quhej Zyra për Ruajtjen e Gjirokastrës) nisi 
punë me një varg veprimesh të vogla dhe me shumë pak pará.

Synonte të kthente pak shpresë dhe të mobilizonte bashkësinë. 
U ndërmorën një sërë veprimesh: pastrimi i hapësirave publike, 
veprimtari publike me rastin e Ditës së Monumenteve, ditët e 
hapura të Trashëgimisë Kulturore, Ditën e Muzeve, diskutime 
publike mbi nevojat e ruajtjes, etj. Disa ndërhyrje urgjente 
shpëtimi dhe ruajtjeje u kryen në hapësirat publike, në rrugët 
me kalldrëm dhe ndërtesat private. Duke punuar me sloganin 
“Pasion e durim” organizata ku bënin pjesë njerëz vendas dhe 
nga Tirana dhe e cila asistohej nga ekspertë ndërkombëtarë, 
krijoi një përvojë dhe emër të mirë brenda bashkësisë. Përmes 
përfshirjes së bashkësisë u zhvilluan disa plane për ruajtjen e 
qytetit historik dhe turizmit, të cilat u shoqëruan me disa pub- 
likime.

Për herë të parë, rivitalizimi (që do të thotë rikthimi i jetës dhe 
veprimtarisë në ndërtesat e braktisura dhe rrënuara) u kthye 
përmes restaurimit të ndërtesës historike te Obelisku, që 
atëherë përdorej si qendër për ruajtjen e qytetit. Organizata 
luajti një rol kyç për përgatitjen e dosjes për aplikimin e Gji-
rokastrës në UNESCO që qyteti të futej në listën e vendeve të 
trashëgimisë botërore. Ky emërtim ishte një hap i rëndësishëm

në rrugën e ruajtjes së trashëgimisë kulturore të qytetit. Në vitin
2007, organizata ndryshoi status: nga një agjenci zbatimi e një 
donatori ndërkombëtar në Organizatë Shoqërore Civile Shqip- 
tare të regjistruar në vend.

Faza e dytë (2007-2012) Rivitalizimi përmes futjes së skemës 
novatore sociale, mbledhjes së fondeve dhe vendosjes së part-
neritetit publik-privat

Shembuj më të plotë të revitalizimit të ndërtesave historike 
përmes përfshirjes së qytetarëve u kryen në vitin 2007. Si për- 
fundim, shtëpia e Zekatëve, e trajtuar nga pronarët, hapi dyert 
për vizitorë si një nga shembujt e shtëpive tipike gjirokastrite, 
duke u bërë shumë shpejt pika e tretë më e vizituar e qytetit. 
Më pas u revitalizua shtëpia e Omaratëve - në zemër të pazarit 
mesjetar të Gjirokastrës u krijua një qendër zejtare që më pas 
gjeneroi një varg veprimtarish. Hap pas hapi, revitalizimi i 
trashëgimisë së ndërtimit u formalizua dhe zbatua përmes 
qa- sjes pjesëmarrëse duke bashkuar ente publike, donatorë 
ndër- kombëtarë, qytetarë, pronarë ndërtesash historike dhe 
bash- kësinë. Një program i gjerë përmes partneritetit u zhvil-
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lua te Kalaja ku, në 5 vjet, si rezultat i zbatimit të suksesshëm 
të disa projekteve, ajo u bë më e pastër, më tërheqëse, e ruaj-
tur më mirë, e studiuar më mirë, e shpjeguar dhe interpretuar 
më mirë për vizitorët, e ndriçuar më mirë me energji diellore. Së 
fundi, në shtator 2012, në një nga galeritë më të bukura të saj 
u ndërtua muzeu i ri i Gjirokastrës dhe luginës së Drinosit. Një 
shembull tjetër ishte programi 5 vjeçar i zhvillimit të zejtarisë 
me produkte të zhvilluara që organizon për të gjashtin vit me 
rradhë panaire zejtarie në rrugët e kalldrëmta të pazarit, etj.

Në 11 vjet veprimtari, FGJ-ja i ka përmirësuar kapacitetet e veta 
duke dhënë një ndihmesë të çmuar në përmirësimin e gjendjes 
së ruajtjes së Trashëgimisë Kulturore, në revitalizimin dhe ad- 
ministrimin e Gjirokastrës përmes:

•     Konceptimit dhe zbatimit të gati 50 projekteve të një shumël-
lojshmërie të madhe
•   Dhënies përmes mbledhjes së fondeve të gati 2 milionë Eu-
rove nga më tepër se 20 donatorë/investitorë (ndërkombëtarë, 
publikë, privatë)

Dhe profili i organizatës në shkallë lokale, kombëtare dhe ndër- 
kombëtare është rritur në mënyrë të vazhdueshme. Gjatë 2012-
ës, FGJ-ja ka punuar me 4 projekte të rëndësishme, dy prej të
cilave të financuara nga BE-ja.

Faza e tretë (2012 e në vazhdim) Sfida e madhe e zhvillimit të 
qëndrueshëm të organizatës

Tani, gjendja e ruajtjes, restaurimit dhe revitalizimit të trashëgi- 
misë kulturore të Gjirokastrës historike është përmirësuar duk- 
shëm. Por sfida e vështirë, e ndërlikuar dhe e madhe e shpëtimit 
të trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës ende mbetet për t’u 
përballuar. Tani janë të nevojshme përqasje të integruara në   
shkallë qyteti. Janë pjekur kushtet për të krijuar dhe zbatuar 
plane menaxhimi të integruara (së shpejti do të botojmë një 
udhërrëfyes mbi këtë çështje, ku do të sjellim përvojat më të 
mira ndërkombëtare), të cilat do të trajtojnë çështje të rëndë-
sishme si ndërtimet e paligjshme, rritjen e kapaciteteve për ru-
ajtjen e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimin e turizmit.

Vitet e fundit, slogani i FGJ-së është pasuruar më tej, mbështe- 
tur në përvojat e reja të organizatës. Durim, pasion, partneritet 
dhe trysni - slogani i përditësuar - u shpalos gjatë zbatimit të 
dy projekteve të financuara nga BE-ja. Me EVAH (European Val- 
ues in Heritage), standardet, rregullat dhe rregulloret e BE-së 
për administrimin e qyteteve historike u bënë të njohura për 
vendimarrësit e 4 vendeve: Shqipërisë, Greqisë, Kosovës dhe 
Maqedonisë, përmes një vargu veprimtarish dhe botimesh të 
vëna në jetë nga një konsorcium prej 4 OJF-sh rajonale. Për më 
tepër, lexoni në www.euheritagevalues.org. 

Përmes REVATO, qytetari dhe shoqëria civile përfshihen në 
çështje tepër të rëndësishme të organizimit dhe vetorganizimit, 
mbledhjes së fondeve për trashëgiminë kulturore, zgjedhjes së 
problemeve të administrimit etj. (www.revato.info). Me këto dy 
projekte, organizata ka dhënë ndihmesë duke paraqitur hapa 
të reja drejt përgatitjes së një plani real të integruar adminis-
trimi për qytetin e Gjirokastrës.

Një program trevjeçar bashkëpunimi i Fondacionit Gjirokas-
tra me Trashëgiminë Kulturore pa Kufij (CHwB), Ministrinë e 
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe familjen Babame-
to është tani pranë përmbushjes. Marrëveshja është që pas fi-
nancimit dhe punës së përbashkët për revitalizimin, dy ndërte-
sa shumë të rëndësishme që i përkasin familjes Babameto do të 
përdoren falas për 5 vjet nga FGJ-ja. Pas përfundimit të restau-

rimit, FGJ-ja po punon që të revitalizojë ndërtesat duke krijuar 
një Qendër kulture dhe Trashëgimie dhe një Qendër Zejtarie në 
zemër të pazarit të Gjirokastrës. Të drejtuara si biznese sociale, 
ndërtesat do të jenë një mjet i fuqishëm për mbledhjen e fon-
deve për projekte të tjera në dobi të trashëgimisë kulturore të 
Gjirokastrës si dhe për të krijuar qëndrueshmëri për organiza-
tën.

Në diagramin e tretë është e qartë se në veprimtarinë e 
FGJ-së është futur një element i ri: fitimi. Ai do të shkojë për 
trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës dhe për të ofruar qën- 
drueshmëri për FGJ-në e cila, pa pikë dyshimi, e ka provuar 
veten se është një aset i rëndësishëm në përballjen me sfidën e 
madhe të shpëtimit të qytetit historik të Gjirokastrës. 
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Nga David Prince | Prizren

Duke ndjekur një përqasje gjithëpërfshirëse, kjo trajtesë hedh 
një vështrim mbi rrugët në të cilat është përkufizuar dhe për-
dorur “trashëgimia”, si në Ballkan edhe gjetkë, dhe shtron py-
etjen nëse ajo ofron një kusht të nevojshëm e të mjaftueshëm 
për turizmin apo, nëse jo, çfarë mund të kërkohet tjetër për ta 
përdorur trashëgiminë si një mjet të tillë.

Eksplorohen dy anë qendrore të trashëgimisë (“gjërat” dhe 
“mendimet” - fizike e jofizike) dhe shqyrtohen mënyrat me të 
cilat të parat kthehen në reale përmes të dytave. Shembujt nga 
përvoja e vetë autorit [Stonehenge, pushtimi norman, flota 
spanjolle, revolucioni industrial dhe Lufta e Parë dhe ajo e Dytë 
Botërore] përdoren për të vërtetuar pikëpamjen se trashëgimia 
nuk është gjithmonë pozitive - është një ngrehinë që mund 
(dhe është) përdorur në mënyra pozitive dhe negative. Thuhet 
se ajo çka është përzgjedhur për tu ruajtur dhe interpretuar flet 
më shumë për ata që kanë marrë vendimet – dhe për pushtetin 
e tyre - sesa për vetë objektet [Tregu i skllevërve të ishullit Kai- 
wah, Karolina e Jugut; Vendi i trashëgimisë botërore Ironbridge 
Gorge apo fati i Nikolai Ivanoviç Jezhovit, ish shefi i policisë së 
fshehtë sovjetike jepen si shembuj të kësaj].

Pasi ngre skenën, trajtesa bën më pas një hyrje në konceptin e 
“ekologjisë së turizmit” si mjet për trajtimin e temës qendrore. 
Në këtë model të ri të propozuar ekologjik, turistët dhe shër-
bimet turistike shihen si organizma që ndërveprojnë me njëri-
tjetrin dhe me mjedisin fizik, duke krijuar një sistem dinamik. 
Shihen si pjesë të mjedisit, jo si shtojca të tij: si lojtarë, jo si 
shikues. [Jepen shembuj nga Himalajet, Luksori, Athina, plazhi 
Hjudson dhe Kosta del Sol].

Modeli sugjeron që çdo ngjarje e re në ekosistem ka ndikim 
mbi pjesën tjetër të sistemit, duke ndryshuar kështu gjendjen 
e baraspeshës. Baraspesha, si në natyrë, arrihet përmes për- 
shtatjes ekologjike (në këtë rast, edhe përmes ndryshimit (për- 
shtatjes) në produktin e turizmit, mjedisit fizik, tregut apo të 
triave bashkë), ose baraspesha e re mund të mos arrihet, duke
çuar në shuarjen e sistemit dhe zëvendësimin e tij me një tjetër. 
Në të vërtetë, evolucioni nuk ka as plan dhe as motive - thjesht
është sepse kështu është. Dhe ngaqë nuk ka as plan dhe as mo- 
tive, të gjitha skenarët e ardhshëm janë të mundshëm. Trajtesa 
shtron pyetjen se, ngaqë sistemi ekologjik i turizmit mund të 
vazhdojë të zhvillohet dhe ndryshojë (njësoj si vetë evolucioni), 

Trashëgimia dhe turizmi në Ballkan: a është 
trashëgimia kusht i nevojshëm dhe i mjaftueshëm 
për turizmin në Ballkan?

a mund të administrohet ky ndryshim për të nxjerrë përparësi? 
[Jepen shembuj nga Kalifornia, ishujt Galapagos, Diego Garsia 
dhe Binhai].

Aspekti i parë i kësaj ekologjie që po shfaqet - vetë turistët - mer-
ret në shqyrtim në nivelin global të anëtarëve të turizmit (vlerë-
suar si 1 miliard në vitin 2012 - “kushdo që mund të jetë turist, 
është turist”) së bashku me ndikimin mbi mjedisin që vizitojnë 
ata. Ai vë në pikëpyetje përdorimin e politikës së Organizatës 
Botërore të OKB-së për Turizmin që thotë “udhëtarët të lihen të 
mësojnë si mund të përfitojnë më mirë nga njerëzit dhe ven-
det që vizitojnë” duke mbajtur parasysh se ku bien konkretisht 
këto përfitime dhe ndikimin shkatërrimtar të infrastrukturës që 
kërkohet për të mbështetur sa më tepër udhëtime turistike. Për 
vitin 2020 është projektuar një shifër prej 2 miliard turistësh me 
një rritje që vjen nga ekonomitë me rritje të shpejtë si nga Kina, 
Rusia, Brazili dhe India. Kjo trajtesë argumenton se pranimi dhe 
përshtatja me këtë prirje do të jetë sfida kyçe për “ofruesit e 
turizmit të trashëgimisë” (për të cituar OBT-në e OKB-së) gjatë 
viteve në vijim. Në fakt, mënyra se si do të jepet kjo përgjigje do 

të përcaktojë mirëqenien e shumicës së burimeve të trashëgi-
misë kulturore të botës që tani e më pas, përfshi edhe ato të 
Ballkanit.

Aspekti i dytë - zgjedhjet që mund të bëhen nga ofruesit e për-
vojave turistike - shihet duke iu referuar tri mundësive: turizmit       
masiv, eko-turizmit dhe turizmit të trashëgimisë  (ose kulturor).       
Trajtesa nuk është përshkruese; ajo shtron një varg çështjesh 
në kontekstin e tri zonave kryesore të impaktit (lokale, turistike 
dhe planifikuese e zhvilluese) që duhen trajtuar para se të mer- 
ren vendimet mbi produktin e turizmit dhe, si rrjedhojë, para se 
të projektohen impaktet e tyre relative mbi mjedisin (sociale, 
ekonomike, fizike, politike dhe kulturore). [Ofrohen si shembuj 
Kështjella e hirushes në Walt Disney, një kodër e fortifikuar e 
Epokës së Hekurit në Anglinë Jugore dhe eko-turizmi në Suedi].

Trajtesa fokusohet më pas më tepër në specifikën e ekologjisë 
të turizmit të Ballkanit dhe e sheh në terma të ekologjisë fizike 
dhe kulturore dhe sugjeron  që - nëse merren së bashku - ato 
krijojnë dhe ruajnë një sens të veçantë të vendit. Ky sens i ven-
dit i lidh njerëzit me vendin përmes të njëjtëve elementë fizikë 
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e jofizikë të përshkruar në shënimet hapëse: tiparet e peizazhit, 
rrugët e format urbane, festivalet, baret, dyqanet, vallet, këngët.

Megjithatë, është e qartë se ekologjia e turizmit në Ballkan 
ndodhet nën trysni nga një masë (apo botë) në rritje (dhe në 
forcim) kulture e masave e mbizotëruar nga markat, nga çësht-
jet e konvergjencës kulturore dhe përshtatjes kulturore, glo-
balizimi, “tërheqja drejt Perëndimit”, mbizotërimi i anglishtes 
si gjuhë botërore dhe përshtatja me standardet e komunikim-
it mbarëbotëror (sidomos atij dixhital). Ndërkohë që mund të 
vihet në pikëpyetje e gjithë baza etike e gjithë kësaj, ndikimi 
i saj është i qartë dhe në rritje. [McDonald’s, Nike, Marlboro, 
Apple, Google dhe Coca-Cola përdoren si shembuj të markave 
botërore; Burger King dhe bllokimi i trafikut përdoren për të 
treguar konvergjencën kulturore; përshtatja kulturore tregohet 
përmes përdorimit të Harkut të Triumfit në Romën perandor-
ake, Paris, Ohajo dhe Teheran, së bashku me kullat e lakuara në 
Sarajevë dhe Dubai; zhvillimi tepër i shpejtë që çon në shkatër-
rimin e qyteteve historike tregohen përmes zhvillimeve në gji-
rin e Dubait që nga viti 1990].

Trysnia mbi vendimarrësit për turizmin e trashëgimisë në Ball-
kan theksohet edhe më tej po të mbahen parasysh projektimet 
e botës për vitin 2030: 8-9 miliardë njerëz me rritje të qyteteve; 
popullata urbane e botës do të dyfishohet; më pak të rinj, më 
tepër të moshuar: mbi 80-vjeçarët do të katërfishohen, mbi 

60-vjeçarët do të trefishohen në të gjitha qytetet; vendet e 
pasura do të kenë relativisht më pak popullsi, vendet e varfra 
relativisht më shumë. Kërkesa për ujë të pijshëm mund të dh- 
jetëfishohet, krahas efekteve globale të ndryshimeve klimatike. 
Trajtesa thekson se mënyrat me të cilat do të përshtaten vendet 
e rajonet me këto ndryshime të thella do të ndikojnë mbi jetën 
e përditshme të gjithkujt në planet dhe se “trashëgimia” do të 
jetë pjesë e kësaj përshtatjeje, përndryshe do ta humbasë kup- 
timin dhe vlerën e saj.

Trajtesa shkon më tej duke parë drejtuesit e turizmit të trashëgi-
misë (të cilët i sheh si psikologjikë, socialë dhe ekonomikë) 
dhe prej tyre ndërton një pamje të një “turisti të trashëgimisë” 
(ndoshta) stereotip përsa i përket mënyrës së jetesës, de-
mografisë dhe qëndrimeve: gjëra që kanë të gjitha ndikim mbi 
mundësitë e ofruara dhe përvojat. Kurse mundësia nëse ekono-
mia e turizmit të trashëgimisë do të përdoret apo jo si mjet ven-
dimmarrës shtjellohet përmes shembullit të arinjve polarë të 
Kanadasë.

Argumentet bëhen së bashku në një pjesë që shqyrton impli- 
kimet për turizmin e trashëgimisë në Ballkan ku theksohet se 
të treja aspektet e modelit - ai psikologjik, social dhe ekonomik 
- janë njësoj të rëndësishëm. Asnjë element nuk vlen më tepër 
apo më pak se tjetri: të gjithë janë të nevojshëm, të gjithë të 
ndërlidhur, të gjithë duhet të jenë të pranishëm. Nga kjo per-

spektivë, të gjithë (pronarë restorantesh, udhëheqës grupesh 
turistike, staf hotelerik, shoferë taksish, personel baresh) janë 
pjesë e ekologjisë së turizmit të trashëgimisë: njerëzit janë po 
aq të rëndësishëm sa vendet. Duke u mbështetur në shembuj 
nga bota reale, më tej pyetet nëse në Ballkan nevojiten strategji 
kombëtare apo ndoshta rajonale për të nxjerrë në pah nismat 
e zhvillimit dhe për të ngritur kuadrin për projekte të përbash-
këta.

Duke përdorur si model kriteret e sapobotuara të Bankës 
Botërore për Menaxhimin e Riskut për Zhvillimin (2014), trajte-
sa përmbyllet duke deklaruar se, për të patur vlera reale dhe 
afatgjata, turizmi i trashëgimisë në Ballkan duhet të drejtohet 
lokalisht, të financohet lokalisht, të administrohet lokalisht 

dhe të zhvillohet lokalisht. Trashëgimia si koncept - dhe si re-
alitet fizik - sigurisht është e nevojshme. Megjithatë, në vetvete, 
trashëgimia nuk është e mjaftueshme. Nevojiten edhe vizione 
afatgjata dhe një menaxhim i qëndrueshëm dhe i aftë për ta 
mbrojtur dhe për t’ua komunikuar vlerat e saj të tjerëve, si ven-
dasve ashtu edhe turistëve. Dhe pikërisht ky proces që krijon 
këtë vizion është shpesh po aq i rëndësishëm sa vetë vizioni - ai 
mund të jetë thirrja e kushtrimit që mund ta ndjekin pas shumë 
gjëra të tjera.
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Thesari im sekret: të lidhesh komunitetin, 
trashëgiminë dhe muzetë

Nga Višnja Kisić | Prizren
            
Thesari im sekret ishte projekti i parë i përbashkët i platformës 
Herty Fair1, realizuar gjatë viteve 2011 dhe 2012, me synim 
kthimin e trashëgimisë te njerëzit dhe kthimin e njerëzve në 
muze. Idetë udhëheqëse të projektit ishin:

• Ruajtja dhe përdorimi i trashëgimisë nuk është një e drejtë 
dhe përgjegjësi vetëm e institucioneve, por e çdo individi.

• Trashëgimia nuk ka të bëjë vetëm me objektet muzeale, por 
edhe me përvojën dhe mozaikun e kujtimeve tona, të his- 
torive, hapësirave publike e private.

• Muzeu nuk është i kufizuar vetëm te ndërtesa dhe koleksio- 
net e tij, por përfshin edhe idetë e veprimet.

1    Herity Fair është një platformë për bashkëpunim në dokumentimin, studi-
min, interpretimin, paraqitjen dhe komunikimin e trashëgimisë së Serbisë Jug-
perëndimore. Platforma shërben si mjet për programin e bashkëpunimit dhe 
shkëmbimin e njohurive, përvojave dhe burimeve të muzeve lokalë dhe rajon-
alë në Serbinë Jugperëndimore si dhe për bashkëpunimin mes gjithë instituci-
one- ve, organizatave, bashkësive e individëve të interesuar për trashëgiminë e 
këtij rajoni. Synimi afatgjatë i platformës është ta bëjë trashëgiminë e Serbisë 
Jug- perëndimore më të dukshme, një element të njohur dhe aktiv të jetës së 
për- ditshme të banorëve lokalë dhe ta përdorë atë për zhvillim të qëndrueshëm 
shoqëror, kulturor, njerëzor dhe ekonomik në këtë rajon. Mjete kyçe të bash-
këpunimit dhe komunikimit brenda platformës janë seminaret, faqja e Internetit 
www.varasbastine.com dhe projektet e përbashkëta.

Thesari im sekret përfshinte qytetarë nga Serbia Jugperëndi-
more në një proces  mbledhjeje, interpretimi dhe paraqitjeje 
të trashëgimisë nga rajoni, duke krijuar një koleksion online të 
trashëgimisë së tyre personale. Projekti kishte të bënte me sem-
inare me fëmijë të shkollave fillore dhe të mesme, interviste me  
të moshuar, një kole-
sion/bazë të dhënash 
online në adresën 
www.vasar-basine.
com si dhe ekspozita 
me muzetë partnerë   
së bashku me komu-
nitetet lokale.

Elementi thelbësor i seminareve, intervistave dhe ekspozitave 
ishte dosja e “thesarit tim sekret” e modeluar sipas dosjeve të 
objekteve muzeale, e cila ofronte informacione bazë për orig-
jinën dhe pamjen e objekteve2. Dosjet e plotësuara pasqyronin 
2    Secila dosje ka dy pjesë. Pjesa e parë duhej plotësuar gjatë seminareve me
fëmijët në shkollë, ndërsa jepnin propozime për thesarin e tyre të fshehtë, duke
 i vënë emrin, duke e paraqitur të vizatuar apo fotografuar dhe duke shpjeguar 
pse mendonin që ishte i rëndësishëm dhe se duhej vendosur në muze. Pjesa 

njerëzit që jetojnë në këtë rajon - vlerat e tyre, mendimet, kuj-
timet, arsimin, marrëdhënien mes tradicionales dhe modernes, 
nostalgjinë, emocionet dhe monumentet historike kyçe në jetët 
e individëve dhe bashkësive - në mënyrë shumë më të gjallë 
nga sa e kishin bërë më parë muzetë partnere. Në këtë proces, 
muzetë nuk ishin më zëri autoritar që asnjanësonte zërin indi-
vidual, të brendshëm dhe emocional - ata luajtën rolin e ndërm-
jetësit të kujtimeve, duke hedhur dritë dhe kanalizuar zërat e 
e dytë duhej plotësuar nga anëtarët e moshuar të bashkësisë që plotësonin 
propozimet e fëmijëve, por edhe propozonin thesaret e tyre të fshehta.

individëve në bashkësi përmes një marrëdhënieje të hapur.

Gjithsej 821 persona, nga të cilët 616 fëmijë dhe 205 të rritur, 
morën pjesë në projektin Thesari im i fshehtë duke regjistruar 
trashëgiminë e tyre vetjake në 390 dosje. U hapën 5 ekspozita 
në secilin nga 5 muzetë rajonalë me një total prej 12.000.

Mundësuar nga Višnja Kisići

Mundësuar nga Višnja Kisići
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Reflektime mbi Kampin e 15-të Rajonal të Restaurimit 
në Kosovë

Nga Stefanie White | Prizren

Në tetor 2013, Trashëgimia Pa Kufij (HWB) dhe Trashëgimia 
Kulturore pa Kufij (CHwB) organizuan së bashku një kurs kon-
servimi dhe restaurimi në qytetet e Mitrovicës dhe Vushtrrisë, 
Kosovë. Kursi përbënte Kampin e 15-të Rajonal të Restaurimit 
të organizuar nga CHwB-ja dhe i pari ku merrte pjesë HWB-ja.

Kampi 10-ditor i restaurimit synonte të zhvillonte aftësitë në 
konservimin parandalues dhe të ndihmonte pjesëmarrësit për  
të menduar lidhur me trashëgiminë në kontekst dhe për të kup-
tuar forcat e ndryshme që ndikonim mbitrashëgiminë: dizajni 

strukturor, mjedisi, lëndët e pranishme, proceset dëmtuese, nd-
ikimi i përdorimit. Duke iu mundësuar leksione si dhe veprim-
tari praktike çdo ditë, pjesëmarrësve nga gjithë Ballkani iu ofrua 
një përvojë e veçantë në fushën e trashëgimisë dhe arkitek-
turës. Për profesionistët e trashëgimisë, HWB-ja ofroi trajnime 
për konservimin e objekteve dhe muzeve në muzeun e qytet-
it të Mitrovicës, ndërsa CHwB-ja ofroi trajnime për studentët e 
arkitekturës lidhur me dokumentimin dhe interpretimin e urës 
historike në Vushtrri.

Duke gërshetuar teorinë me praktikën, pjesëmarrësit fitu-
an njohuri dhe aftësi për të kryer me vetëbesim konservimin 
parandalues dhe konservimin restaurues mbi një varg materi-
alesh ku u përqendrua kursi: tekstil, qeramikë, lëndë organike 

dhe inorganike. Pjesëmarrësit zhvilluan po ashtu aftësi për të 
plotësuar dokumentacion të plotë për katalogim, për të hartuar 
raporte dhe për të kryer vëzhgime për kushtet e objektit. Fryma 
e përgjithshme e kursit ishte ndërgjegjësimi për konservimin 
parandalues dhe restaurues, asimilimi i sëcilës nga pjesëmar-
rësit u shpreh qartë dhe përmes prezantimeve të tyre në cere-
moninë përmbyllëse.

U hartua një plan menaxhimi konservues për muzeun mikpritës 
të qytetit të Mitrovicës. Objekte nga koleksionet e muzeut 
morën trajtim konservues, përfshi gjithë koleksionin numizma-
tik, disa tekstile, qeramika, tri palë këpucë tradicionale dhe dy 
shpata. U plotësuan raporte për trajtimin konservues dhe for-
ma të tjera dokumentacioni (formularë regjistrimi objektesh) së
bashku me fotografitë shoqëruese, të cilat u panë si ndihmesë 
për muzeun. Në muze u krijua një zonë ruajtjeje ku të gjitha 
materialet e përdorura gjatë kampit u lanë për përdorim në të 
ardhmen.

Kampi ia doli mbanë të arrinte qëllimin e synuar dhe përfun- 
dimet e mësimit. Për më tepër, ai lehtësoi kontaktet dhe nxiti 
marrëdhëniet mes konservatorëve vendas dhe ekspertizës nga 
njëra anë dhe profesionistëve të trashëgimisë e studentëve nga 
rajoni i Ballkanit nga ana tjetër, si dhe me Mbretërinë e Bash-
kuar dhe Irlandën.
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Trashëgimia dhe përqasjet frymëzuese
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Muzetë dhe të drejtat e njeriut

Nga David Fleming | Prizren

Ndoshta 30 milionë njerëz mbahen në skllavëri në botën mod- 
erne; shumë produkte konsumi, si kafeja, pambuku, frutat dhe 
orizi, kanë lidhje me praktikat e punës së detyruar në 58 vende 
të botës. Veç skllavërisë dhe punës së detyruar, ka edhe shumë 
shkallë të tjera të mohimit të të drejtave të njeriut, përfshi 
shtypjen e indigjenëve, të grave, të emigrantëve dhe pakicave.

Muzetë mund të jenë një forcë e madhe në luftën kundër abuz-
imit me të drejtat e njeriut. Nga publiku në mbarë botën shi-
hen me konsiderate si vende ku mund të eksplorohen idetë. 
Muzetë janë një mjet i fuqishëm edukimi, sidomos kur lidhen 
me njerëzit dhe historitë e veçanërisht kur gjejnë një zë emo-
cional. Për më tepër, muzetë nuk përqendrohen më te historitë 
e grupeve sociale mbizotëruese - ata përqafojnë përherë e më 
shpesh histori të pakicave apo grupeve të shtypura, të përjash-
tuara nga rrjedha për shkak të klasës, etnisë, gjinisë apo seksu-
alitetit.

Argumenti im është se të gjithë njerëzit duhet të jenë në gjend- 
je të përfitojnë nga muzetë, se kanë të drejtë t’i përdorin muzetë 
dhe të shohin veten të paraqitur në muze. Po ashtu, besoj se 

muzeu ka përgjegjësi për të luftuar për drejtësi sociale dhe të 
drejtat e njeriut, duke siguruar mundësi përqasjeje për të gjithë, 
duke qenë pjesëmarrës aktiv në debatet për të drejtat e njeriut.

Muzetë kanë ndryshuar së tepërmi këto 30 vitet e fundit. Tani 
janë më të përgjegjshëm nga ana shoqërore nga sa kanë qenë 
më parë, kur përmbushnin një rol më së shumti akademik, duke 
tërhequr vetëm një pakicë njerëzish të arsimuar. Ky ndryshim 
ka ardhur së pari ngaqë forcat e punës nëpër muze në mbarë 
botën tani janë më të reja e më të shumëllojshme dhe, më 
së shumti, gra. Sot ka interes më të madh për jetën e komu-
niteteve dhe historinë, për përfshirjen e bashkësisë dhe për 
demokracinë. Forcat e punës në muze janë më të vetëdijshme 
nga ana sociale dhe më të trajnuara se më parë.

Muzetë kanë një rol të rëndësishëm studimor dhe grumbullues, 
(shpesh) edhe rol ekonomik, sepse ndihmojnë në gjenerimin e 
turizmit; por kanë edhe një rol shoqëror të fokusuar nga publi- 
ku, edukativ, të orientuar nga bashkësia, demokratik, të hapur 
për debat, të shumëllojshëm e të përgjegjshëm nga ana sociale
kjo është e vërtetë në mbarë botën dhe ka qenë e tillë për një
brez të tërë.

Një muze i përgjegjshëm nga ana sociale: 

• ka një mision të përgjegjshëm social
• ka një kulturë organizative që respekton dhe dhe lartëson 

të mësuarit
• i shikon ndryshimet si një gjë e mirë
• ofron përvoja emocionale
• trajton çështje të vështira bashkëkohore
• kërkon në mënyrë aktive njerëz që nuk i përdorin muzetë
• bën kërkime mbi audiencën 
• është i lidhur në shkallë të gjerë dhe ka shumë partnerë, të 

cilët i ofrojnë nxitje, ide, burime, informacione kontakti dhe 
publik.

Muzeu i të drejtave të njeriut është aty ku shohim një muze të 
përgjegjshëm nga ana sociale që nis të realizojë potencialin e 
tij të plotë. Gjuha e muzeut të të drejtave të njeriut përfshin ter- 
ma si mospranim, viktimizim, intolerancë, përndjekje, racizëm, 
gjenocid dhe muzeu eksploron e punon për t’i luftuar këto. 
Numri i këtyre muzeve është në rritje në shumë vende, përf- 
shi Muzeun Ndërkombëtar të Skllavërisë (Liverpul, Mbretëri e 
Bashkuar), Muzeu i Zonës Gjashtë (Kejp Taun, Afrikë e Jugut), 
Muzeu i Genocidit Tuol Slang (Phnom Pen, Kamboxhia), Muzeu 
i Pushtimit të Letonisë (Riga, Letoni), Muzeu i Mbetjeve të Luftës 
së Vietnamit (Ho Çi Min, Vietnam) Muzeu i Zelandës së Re, Te 
papa Tongareua (Uellington, Zelandë e Re).

Përfundime:

• Muzetë mbajnë një përgjegjësi më të madhe shoqërore
• Muzetë “thyejnë heshtjen e së shkuarës” dhe ofrojnë pamje 

të çështjeve
• Muzetë duhet të punojnë në partneritet
• Duhet të mësojmë të punojmë së bashku me median
• Duhet të përfshijmë bashkësinë
• Roli i objekteve shpesh është i vogël
• Rrezikojmë të shkaktojmë fyerje
• Të drejtat e njeriut janë një terren i vështirë dhe “i kontestu-

ar”
• Financime/kontroll nga shteti/qeveria - a mund të jesh i pa-

varur?

Pyetje:

• A munden muzetë të nxisin aktivizmin shoqëror?
• A mund të ndihmojnë muzetë në nxjerrjen para drejtësisë 

të shkelësve të së drejtave të njeriut?
• A mund të ndihmojnë muzetë në parandalimin e gjenocid- 

it?
Fjalë kyçe:

Integritet - Humanizim - Respekt - Përfaqësim - Lidhje - Zë - Autoritet 
- Barazi - Njohuri - Kujtime dhe Harresë... dhe rrezik për të HARRUAR
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Nga Endrit Marku | Gjirokastra

Bujtinë dhe Bunker është një projekt ndërkombëtar i hartu- 
ar në bashkëpunim mes FH Mainz (Universiteti i Shkencave të 
Aplikuara) në Mainz, Gjermani dhe universitetit POLIS (Shkolla 
Ndërkombëtare e Arkitekturës dhe Politikave të Zhvillimit Ur- 
ban) në Tiranë, Shqipëri. Projekti u realizua gjatë verës 2012 në 
Shqipëri pranë fshatit Tale në Lezhë.

Bunkerët përfaqësojnë ende një temë të nxehtë në Shqipëri, si 
dëshmi të një të shkuare jo dhe aq të bukur për t’u quajtur his- 
tori. Në vitet 1970-të dhe 1980-të, mijëra bunkerë të llojeve të 
ndryshme u vendosën për arsye mbrojtëse nëpër gjithë vendin.

Megjithëse nuk u përdorën kurrë për qëllimin për të cilin u 
ngritën, sepse nuk përjetuan kurrë asnjë betejë, prania e tyre 
nëpër gjithë vendin ishte aq e shtuar saqë i ktheu në një sim- 
bol negativ të një prej periudhave më të errëta të historisë së 
Shqipërisë.

Qindra mijëra të tillë u ngritën në gjithë vendin në pozicione 
strategjike që sot për ironi përkojnë me vendet më të bukura 
dhe tërheqëse për turistët. Këto struktura ushtarake janë me 
tipologji të ndryshme ndonëse vetëm një prej tyre është bërë 
një tipar gati piktoresk i peizazhit shqiptar. Njësia e fortifikuar 
me formë gjysmë sferike, ndoshta “personazhi” më i njohur 
shqiptar në mbarë botën. Stigmatizimi negativ dhe çeliku i 
çmuar që mbartin, së bashku me vendndodhjet aq tërheqëse 
për ndërtuesit po ndihmojnë në shkatërrimin e tyre në masë 
në mbarë territorin. Projekti Bujtina dhe Bunkeri nisi pikërisht 
gjatë një periudhe delikate, kur rrezikohej një trashëgimi e 
rëndësishme e Shqipërisë dhe, sigurisht, tipologjia e zgjedhur 
për projektin ishte bunkeri gjysmësferik i përmendur më lart, 
që ishte dhe imë i përhapuri, më i famshmi, por edhe më i rrezi- 
kuari.

Synimi i projektit ishte të riskicohej dhe rifunksionalizohej një 
bunker ekzistues i mbetur nga periudha komuniste, duke i ndry-

shuar funksionin e tij parësor nga “mburojë luftarake” në një 
bujtinë me shtretër dhe mëngjes për turistët shëtitës. Projekti 
nisi në mars 2012 në Universitetin Polis ku studentët e asistuar 
nga lektorë shqiptarë dhe gjermanë bënë propozimet e para 
të dizajnit. Kjo u pasua nga faza e dytë në Mainz, Gjermani, ku 
fokusi kryesor i grupeve ishte finalizimi dhe hollësitë e projek-
tit. Procesi gjashtëmujor përfundoi me fazën e tretë zbatuese, 
përsëri në Shqipëri.

Objektivi kryesor i projektit të grupit ishte të gjeneronte vlera 
përmes mjeteve të dizajnit. Megjithëse ishin të shumtë per- 
sonat e intriguar nga ideja e ripërdorimit të bunkerëve, njerëzit 
e zakonshëm i shihnin këto struktura si diçka pa vlerë dhe 
përpiqeshin të pastronin sa më tepër terren që të mundeshin 
duke i larguar, pasi edhe një copë tokë e lirë konsiderohej me 
më tepër vlera. Edhe ndërtimi i një mjedisi të ri të brendshëm 
nuk mjaftonte e nuk do të thoshte më tepër se një bunker i lyer 
bukur. Prandaj u morën parasysh vlera më pragmatike, funk- 
sionale dhe ekonomike, së bashku me vlera më abstrakte, të fry- 
mëzuara nga ana estetike dhe hapësinore. Materiali i zgjedhur 
për projektin ishte druri, miqësor dhe i natyrshëm, në kontrast 
me betonin e ashpër dhe artificial të bunkerit ekzistues. Mate- 
rialet e ndryshme paraqesin si nga ana simbolike ashtu edhe 
funksionale periudhat e ndryshme të bunkerit, krijimin e tij të 

parë, në kohën e luftës, dhe rilindjen me një qëllim krejt të ri.
 
Studentët ishin në gjendje të konceptonin, skiconin dhe ndër- 
tonin vetë një dhomë hoteli plotësisht funksionale brenda bun- 
kerit të vjetër. Patën sukses në përpjekjet e tyre për të krijuar 
diçka të re dhe origjinale brenda një objekti ekzistues të fortë 
e të vështirë. Kurse synimi tjetër i projektit, ai i përpjekjes për 
të paraqitur publikisht tërheqjen e bunkerëve duke përhapur 
ide që mund të krijojnë terren për një të ardhme më të sig- 
urt për këto specie ndërtimi endemike shqiptare, ishte po aq 
i suksesshëm. Njerëzit, shqiptarë e të huaj, por edhe mediat, 
shfaqën interes për këtë projekt të përmbushur nga një grup 
prej 25 shqiptarësh dhe gjermanësh arkitektësh dhe dizenjue-       
sish të sotëm e të ardhshëm.

Bujtinë dhe Bunker

Mundësuar nga Endrit Marku Mundësuar nga Endrit Marku



77

76

Muze për të gjithë

Nga Tatjana Mijatović | Prizren

Bashkëpunimi i Trashëgimisë Kulturore pa Kufij (CHwB) dhe 
Fondacionit Stavros Niarkos me Muzeun Kombëtar të Bosnje-
Hercegovinës për “Projektet e Aftësive të kufizuara dhe së 
drejtës” ndihmoi në hedhjen e hapave të para drejt një mundësie 
më të mirë shfrytëzimi të njërit prej institucioneve më të vjetra 
në Bosnje- Hercegovinë.

U realizuan dy projekte:

• Udhërrëfyesi zanor për personat e verbër dhe me aftësi të 
kufizuara shikimi

• Muzeu në valixhe

Udhërrëfyesi zanor për personat e verbër dhe me aftësi të kufizuara 
shikimi

Hapi i parë ishte kërkimi i të gjitha zgjidhjeve teknike që 
gjenden sot për të verbrit dhe personat me shikim të dëmtuar 
në përgjithësi, përmes kërkimit në Internet dhe shqyrtimit të 
projekteve të ngjashme në muzetë e tjera. Pasi u mblodh një sasi 
e madhe informacioni, ishte i pashmangshëm një përfundim: 
“Unë nuk kam ndonjë kriter për të bërë zgjidhjen më të mirë!” 
Prandaj nisa të informohesha nga ekspertët që punojnë në atë 
fushë (në bibliotekë dhe në shkollë) për problemet dhe nevojat 

e personave të verbër dhe me probleme në shikim. Një nga 
faktet më të rëndësishme që mësova është se alfabeti Braille 
mund të lexohet vetëm nga persona që kanë lindur të verbër 
apo e kanë humbur shikimin në moshë të re, në të kundërt ata 
quhen individë “të paaftë për të lexuar”. Kjo pati rëndësi kyçe në 
atë se çfarë u përzgjodh si më e mira.

Synimi i këtij projekti ishte të lejonte vizita të pavarura 
të personave me shikim të dëmtuar apo të verbër nëpër 
koleksionet e muzeut në mënyrë që ata të kuptonin se çfarë 
ishte ekspozuar aty. Kuptimi i nevojave dhe problemeve të tyre 
më bëri të vetëdijshme se sa të mëdha duhet të ishin ndërhyrjet 
në një muze që ishte krijuar me gjëra “për të mos u prekur”. Në 
të njëjtën kohë, u bëra e vetëdijshme se nuk kishte mundësi që 
të realizohej gjithçka. Duheshin bërë plane dhe ky projekt ishte 
një bazë e mirë për përmirësime të mëvonshme të cilat mendoj 

se do të jenë më të lehta se ky hap i parë. Me qëllim që ta bënim 
vërtet muzeun tonë një muze për të gjithë, ishte e rëndësishme 
që të përfshiheshin të gjitha moshat e grupet e vizitorëve të 
verbër dhe atyre me shikim të dëmtuar dhe për ta bërë këtë 
ashtu si duhej, të verbrit dhe personat me shikim të dëmtuar 
u përfshinë në çdo hap të realizimit si “grup kontrolli”. Ata u 
punësuan të përkthenin materialet në gjuhën angleze dhe të 
krijonin dosjet zanore numerike për udhërrëfyesin e ardhshëm 
zanor.

Më në fund, u zgjodh lexuesi i barkodeve “I.D.Mate” si zgjidhja më 
e mirë dhe më e thjeshtë. Bëhet fjalë për një pajisje “të gjitha- në-
një” që mbahet në dorë, lexon barkodin dhe flet duke ndihmuar 
personat me shikim të dëmtuar ose ata që nuk mund të lexojnë 
për të identifikuar objektet përmes barkodeve të tyre ose kodit 
universal të produktit. Duke përdorur teknologjitë numerike 
të kthimit të tekstit në zë, kjo pajisje u lejon përdoruesve të 
kuptojnë të dhënat bazë të përshkrimit të produktit së bashku 
me një varg mesazhesh zanore të regjistruara. Tani kemi vetëm
3 lexues barkodesh sepse muzeu ka 3 departamente. Në 
rastin e vizitave të shumta, i ndajmë vizitorët në tre grupe me 
qëllim që ta përjetojnë sa më mirë këtë përvojë. Së bashku me 
kuratorët dhe konservuesin, bëmë përzgjedhjen e objekteve 
të muzeut që mund të përbënin koleksionin e prekshëm. Në 

departamentin e arkeologjisë, përdorëm objektet e ekspozuara
nga koleksionet ekzistuese. Departamenti etnologjik përdori 
origjinalet nga depoja dhe disa sende të reja që u sollën për 
këtë qëllim. Problemi më i madh ishte departamenti i historisë 
së natyrës, sepse e gjithë ekspozita ndodhej “pas xhamave” 
prandaj na u desh të krijonim objekte të reja të përshtatshme 
për t’u prekur, të cilët do të ekspozoheshin pranë origjinaleve. 
M’u desh t’u kaloja kuratorëve një pjesë të njohurive të mia 
“të reja”, sepse u duhej të bënin “një histori përshkruese” rreth 
objekteve të prekshme, për t’u siguruar që të gjithë të kenë 
mundësi t’i kuptojnë plotësisht ato që janë ekspozuar.

Një nga gjërat më të rëndësishme për të lidhur të gjitha pjesët në 
një të tërë është krijimi i një harte të hollësishme të prekshme të 
muzeut me pozicionet e ekspozitave të prekshme dhe krijimi i 
një udhërrëfyesi që mund të lexohet në faqen tonë të Internetit. 
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Rol të rëndësishëm në krijimin e hartës së prekshme, por edhe 
që më dha një ide se çfarë mund të bëhet tjetër në të ardhmen, 
ishte një trajnim për imazhet e prekshme në Institutin Kombëtar 
Mbretëror për Njerëzit e Verbër në Birmingam, të ofruar nga 
CHwB. Vetëm pas këtij trajnimi nisa të kuptoja se çfarë është 
imazhi i mirë i prekshëm dhe nisa të dalloja menjëherë të gjitha 
gabimet që kisha bërë gjatë krijimit të hartës sime “të bukur e 
teknikisht korrekte”!

CHwB ofroi pajisjet për të krijuar imazhet e prekshme dhe katër 
kolegë të mi bashkë me mua u bëmë një trajnim mbi imazhet e 
prekshme profesionistëve nga 11 muze të ndryshëm nga Rrjeti 
i Muzeve të Ballkanit.

Muzeu në valixhe

Ky projekt nisi me trajnimin e kuratorëve E. Shljivo dhe S. Avdiç 
për të punuar me fëmijët e verbër e me shikim të dëmtuar, 
duke ndjekur kurse të rregullta në shkollën fillore për fëmijët 
e verbër dhe ata me shikim të dëmtuar. Faza e parë e projektit 
ishte përgatitja e ekspozitës shëtitëse “Preke etnologjinë”. Për 
këtë qëllim u bënë 25 replika të vogla të objekteve aktuale të 
muzeut, së bashku me një valixhe.

Përzgjedhja u krye nga 4 fusha të ndryshme të koleksionit 
etnologjik:

• mjete bujqësore dhe transporti
• përpunimi me dorë i tekstilit

• vegla muzikore
• pajisje tradicionale shtëpiake

U hartuan edhe histori të përshtatura për fëmijët mes 6 dhe 14 
vjeç lidhur me këto objekte.

Muzeu në valixhe mund dhe është zbatuar në mënyra të 
ndryshme:

• si seminar edukativ në Muzeun Kombëtar të Bosnje- 
Hercegovinës

• si ekspozitë shëtitëse në shkolla dhe qendra të ndryshme 
në Bosnje-Hercegovinë

• si seminare letërsie dhe arti për fëmijët nga shkollat fillore 
për të verbrit dhe fëmijët me shikim të dëmtuar krahas 
fëmijëve me shikim normal.

Një grup i synuar - Një promovim

Promovimi i të dy projekteve u bë përmes medias (radio, 
gazeta dhe portale Interneti), përmes paraqitjes së projektit 
në “Qendrën për personat e verbër dhe me aftësi të kufizuara 
shikimi” dhe duke informuar shkollat ku u mbajtën seminaret, 
krahas promovimit kryesor që u mbajt në Muzeun Kombëtar të 
Bosnje-Hercegovinës.

Është shumë e rëndësishme të kuptohet se seminaret e 
mbajtura në shkolla edukojnë vizitorë të ardhshëm “të pavarur” 
për muzetë.
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Tour de Culture

Nga Enes Toska | Gjikokastra

Tour de Culture është një ngjarje çiklistike jo garuese dhe 
çlodhëse në Kosovë, e hapur për të gjithë: profesionistë dhe 
amatorë, të rinj e të vjetër, gra e burra. Kjo ngjarje, e cila u mbajt 
për të pestin vit me radhë në vitin 2012, është kthyer në një 
veprimtari tradicionale që tërheq vëmendjen në Kosovë falë 
mbështetjes së madhe nga bashkitë partnere, entuziastët, 
mirëbërësit vendas e të huaj dhe, mbi të gjitha, falë pjesëmar-
rësve të kësaj veprimtarie për pasionin dhe entuziazmin që 
tregojnë.

Objektivi i përgjithshëm i Tour de Culture është promovimi i 
trashëgimisë së përbashkët kulturore të Kosovës si mjet pajti- 
mi dhe aset i turizmit kulturor përmes një mënyre më të shën- 
detshme transporti, e cila luan një rol të rëndësishëm në kri- 
jimin e një kulture të re për lëvizshmërinë urbane në Kosovë.

Objektivat e veçanta të këtij turneu janë:

Nxitja e trashëgimisë sonë të përbashkët natyrore e kulturore

• mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe shumëllojshmërisë 

kulturore në të gjitha nivelet e shoqërisë.
• promovimi i trashëgimisë kulturore si mjet ekzistence dhe 

dialogu mes bashkësive
• zbulimi i potencialeve për zhvillimin e qëndrueshëm të tu- 

rizmit kulturor

Promovimi i transportit të pamotorizuar për një lëvizshmëri më
efikase për të gjithë.

• ndërgjegjësimi mes qytetarëve dhe vendim-marrësve lid-
hur me rëndësinë e rrugëve më të sigurta dhe itineraret e 
transportit të pamotorizuar

• promovimi i një mënyre më të shëndetshme jetese dhe 
rrugëve më të sigurta për përdoruesit e transportit të 
pamotorizuar

• forcimi i pjesëmarrjes së grave, të rinjve, të moshuarve, fëm-
ijëve dhe njerëzve me paaftësi.

Promovimi i lëvizjes së përbashkët globale për një klimë më të 
sigurt në të ardhmen

• vënia e të drejtave të njerëzve dhe natyrës përmbi të drejtat 
e ndotësve

• mbështetja e programeve që synojnë energjinë e rino- 
vueshme 100%, çlirim zero të dioksidit të karbonit dhe lënia 
pas dore e karburanteve fosile

• politika të bazuara në shkencë për t’u kthyer nën 350 ppm
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• Rritja e numrit të pjesëmarrësve në turne (nga afro 100 
në vitin 2008 në më tepër se 700 në 2012) rritja e intere-
sit të donatorëve vendas e të huaj që mbështesin projektin 
dhe ndryshimi i zakoneve për të marrë më tepër biçikleta 
me qira për veprimtari, tregon se njohuritë dhe kuptimi i 
trashëgimisë kulturore dhe çështjeve të lëvizshmërisë ur-
bane po nguliten ngadalë, por thellë, në vetëdijen e sho-
qërisë kosovare.

• Tour de Culture është një nismë e Trashëgimisë Kulturore 
pa Kufij (CHwB) dhe Programit Mbështetës të Planifikimit 
Hapësinor të Bashkisë (MuSSP) në Kosovë nga UN-HABITAT, 
të financuara nga Suedia. Kjo veprimtari e veçantë, e organ-
izuar çdo vit gjatë muajit shtator në pjesë të ndryshme të 
Kosovës, mbështetet në sinergjinë e parimeve që rrjedhin 
nga Ditët Evropiane të trashëgimisë (EHD) dhe Java Evropi-
anë e Lëvizshmërisë (EMW ).
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Heritage Alliance 

Nga Kate Pugh | Jajce

Nuk jemi ne aktivistët e parë të trashëgimisë kulturore, por është 
një mënyrë e re përshkrimi i një fenomeni të hershëm sepse 
përcaktimi i sotshëm i trashëgimisë ka ndryshuar në mënyrë 
rrënjësore këtë shekull. Edhe mjetet tona janë transfromuar me 
televizionet që tërheqin audiencë masive dhe mediat sociale 
që ofrojnë qasje të menjëhershme. Opinionet mund të jenë të 
ndryshme dhe konfliktuale, por gjurmimi i lidhjeve ndihmon në 
gjetjen e burimeve të ndryshme të mbështetjes. Shembujt të 
tanishëm nga Mbretëria e Bashkuar si South Bank Skatepark apo 
tregu i përgjithshëm i Smithfield dëshmojnë si aktivistët kanë 
mundur të sfidojnë me sukses skenaret e zhvillimit.

Aktivistët duhet të përfshihen në politikë-bërje si dhe të sfidojnë 
zhvillime të caktuara. Në rang kombëtar, Aleanca për Trashëgiminë 
bën fushatë për një kuadër më të mirë ligjor dhe politik në mënyrë 
që të gjithë ne të bëjmë më shumë me trashëgiminë tonë; në 
mënyrë që të ketë përfitime edukative, sociale, mjedisore dhe 
ekonomike për Qeverinë, bashkësitë dhe individët. Në Europë dhe 
globalisht ka hapësirë për aktivizëm kulturor.

Por për tu bërë aktivistë të suksesshëm nuk kjafton vetëm 
entuziasmi. Po ashtu kurajo, imagjinata, këmbëngulja janë të 
domosdoshme, por duhet gjithashtu dhe sensi i të qenurit realist 
dhe të ndërgjegjshëm për tendencat e momentit dhe politikat. 

Entuziasmi duhet të koordinohet dhe administruar. Qartësia 
është thelbësore. Aktivizmi i prirur drejt zgjidhjeve e bën qasjen e 
fokusuar në trashëgimi edhe më atraktive në sytë e vendimarrësve.

Rrallë ndodh që t’ia dalim të vetëm. Së pari, mbështetja nga 
jashtë, si për shembull industritë e fuqishme, turizmi, ndërtimi 
dhe industritë kreative që mbështeten tek trashëgimia jonë për 
të nxjerrë fitime, mund të jenë fuqi shtesë.

Së dyti, mobilizimi i ushtrisë së heshtur, publiku i cili edhe pse 
i interesuar heziton të ndërmarrë një rol aktiv, është një sfidë e 
madhe. “Rrethi virtuoz” është një nga mënyrat për të treguar se si 
interesimi fillestar mund të përkthehet në përkujdesje. Si ti bëjmë 
3 milion vizitorët e Ditëve të Hapura të Trashëgimisë në Angli gjatë 
këtij viti, të tregojnl dicka më shumë se vemendja e spektatorit, kjo 
është një sfidë e madhe.

Aleanca për Trashëgiminë për shembull mund të numërojë rreth 
6.3 milionë anëtarë, staf dhe vullnetarë që kanë shprehur një 
angazhim formal kundrejt 96 organizatave anëtare. Kjo shifër është 
12 herë më e madhe se anëtarësimet e të gjitha partive politike të 
marra së bashku. Forcimi i aftësive dhe i kapaciteteve të tyre në 
mënyrë që ata të ndërmarrin dhe më shumë përgjegjësi, është 
një nga objektivat tanë. Kjo është e një rëndësie jetike, teksa në 

Mbretërinë e Bashkuar si dhe në vendet e tjera fondet qeveritare 
po zvogëlohen - dhe do të zvogëlohen në vazhdimësi - aq sa një 
boshllëk i rrezikshëm po shfaqet.

Në Mbretërinë e Bashkuar jemi me fat që kemi Fondin e Llotarisë 
së Trashëgimisë, i cili investon në shumë projekte të bashkësive 
në vend, 6 miliardë funde që prej 1994, por prapë na nevojiten 
njerëz që të bëjnë hapin për të aplikuar për të tilla fonde. Asgjë nuk 
mund të zëvendësojë vetë njerëzit që janë agjentët e mirëfilltë të 
ndryshimit.

Që të jetë i mundur përçimi i trashëgimisë tonë tek brezat e 
ardhshëm, na duhet një vatër e re aktivistësh. Brezi jonë po 
bën mirë, jemi trashëgimtarë të denjë të aktivistëve të parë por 
trashëgimia jonë më e mirë do të jetë transmetimi i mëtejshëm i 
aftësive si dhe të frymëzimit.

Fushata e sozive të Lejdi Gaga për ruajtjen e 
Tregut të Përgjithshëm Smithfilld

Mundësuar nga Kate Pugh

Manifesti i Alenacës për 
Trashëgimi 2014-15
Mundësuar nga Kate Pugh
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Trashëgimia kulturore dhe aktivizmi

Nga David Fleming | Jajce

Muzetë Kombëtarë të Liverpulit janë një strukturë muzeore 
aktiviste në shumë aspekte, dhe rroli ynë diktohet nga kushtet 
socio-ekonomike të qytetit ku veprojmë. Ne administrojmë 
8 muze në një qytet që, për nga standarti i Mbretërisë së 
Bashkuar, është shumë i varfër. Rrjedhimisht kemi vendosur 
që të ofrojmë një shërbim muzeor që i përgjigjet kësaj situate, 
duke qënë i qasshëm dhe gjithëpërfshirës. Kur Muzeu ynë i 
ri i Liverpoolit fitoi Çmimin e Këshillit Evropës për Muzetë në 
2013, fjalia përshkruese nënvizonte që muzeu është tërheqës 
dhe ndërveprues për bashkësitë lokale, dhe vërtetë Muzeu i 
përfshin të drejtat e njeriut në praktikat muzeore.

Një pjesë e punës tonë në Muzeun e Liverpulit ka qenë mbi 
seksualitetin për shëmbull. Të tjera ekspozita në Muzeun e 
Liverpulit kishin për subjekt vdekjen, paaftësitë, demencën, 
krimet e shkaktuara nga armët dhe sidomos në Muzeun 
Ndërkombëtar të Skllavërimit, jemi marrë me urrejtjen ndër-

rracore, diskriminimin rracor, shfrytëzimin e të miturve, 
kolonializmin, shfrytëzimin e qënieve njërëzore për punë 
shtëpiake, prostitucionin. Në këtë prezantim do të tregoj 
se si vepron një muze aktivist, si në Liverpul ashtu edhe 
ndërkombëtarisht si për shëmbull në Shqipëri, Lituani, Rumani, 
Brazil, Argjentinë dhe Taivan. Do të citoj rrjetet ndërkombëtarë 
të mbështetjes, Federatën Ndërkombëtare të Muzeve të 
së Drejtave të Njeriut (FNMDNJ) dhe Alenacën e Muzeve 
për Drejtësi Sociale (AMDS) si dhe Shoqatën e Muzeve në 
Mbretërinë e Bashkuar me nismën e saj aktiviste për thirrje për 
veprim, Muzetë Ndryshojnë Jetët.

Dëshiroj gjithashtu te eksploroj çfarë nënkuptojmë me 
“Trashëgimi Kulturore”.
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Krijimi i një platforme ballkanike të aktivizmit 
për trashëgiminë

By Jasper Visser | Jajce

Gjatë 20 viteve të para të jetës time, platformat ishin sipërfaqe 
disi më të ngritura nga toka nga ku një apo disa persona mund të 
qëndronin për të shprehur idete e tyre apo për të dëgjuar idetë e 
të tjerëve. Kur njerëzit përdornin këtë fjalë, i referoheshin skenës. 
Me mbërritjen e TIK-ve, çdo gjë ka ndryshuar. Sot kur njerëzit 
përdorin fjalën ’platformë’ jashtë politikës, nënkuptojnë një vend 
për debat dhe diskutim, një shkëmbim idesh dhe përvojash, që 
kanë si synim arritjen e të njëjtit qëllim. Platforma e sotshme 
është më shumë një dhomë dite e rehatshme sesa një skenë e 
ekspozuar. Kur i referohem një platforme për aktivizmin për 
trashëgiminë ballkanike, ajo që nënkuptoj është pikërisht kjo 
hapësirë për dialog dhe shkëmbime të hapura idesh dhe vlerash. 
Pse ka ndryshuar gjithçka me shfaqjen e TIK-ve? Së pari, sepse për 
shkak të internetit, celularëve, mediave shoqërore dhe mjeteve 
të tjera, është thjeshtuar së tepërmi shpërndarja e informacionit 
dhe përfshirja në dialog përmes këtij informacioni. Së dyti, sepse 
kemi pare kaq shumë shembuj të suksesshëm të mundësuar nga 
TIK-ët. Shembulli më i njohur është Wikipedia, një platformë për 
të gjithë dijen e botës dhe një hapësirë për debate të zjarrta mes 
autorëve të artikujve. Ka gjithashtu dhe platform më të veçanta, 
në shërbim të qëllimeve më specifikë. Për shembull Ushahidi, 
teknologjia e vendosjes në hartë të turmave në rang globi, me 
origjinë nga Kenia, e cila është një burim i paçmuar informacioni 
në kohë konfliktesh apo krizash humanitare. Apo hashtaget e të 

shumëpërdorurit Twitter të cilët bëjnë së bashku rreth tematilave 
të ndryshme profesonistët e të gjithë botës, si për shembull 
#openglam

E përbashkëta e këtyre platformave është që ato bashkojnë njerëz 
të ndryshëm rreth një pajimi vlerash, interesash e përgjithësisht 
qëllimeve të ndërsjelltë. Anëtarët mund të mos takohen 
kurrë me njëri tjetrin në të vërtetë, por ata mund të takohen 
rregullisht në linjë ose përmes teknologjive të tjera. Mënyrat e 
tyre të komunikimit mund të jenë të ndryshme, më së shumti 
ato ndodhin në një hapësirë të ngjashme me një treg idesh, ku 
pyetjet dhe informacioni diskutohet dhe plotësohen vazhdimisht.
Në 2009-ën ne kombinuam njohuritë tona të TIK-ve dhe mënyrat 
e reja të punës që këto ofrojnë në një platformë për inovacionin 
në fushën e trashëgimisë në Hollandë. Për disa kohë një grup 
profesionistësh ishte takuar për të diskutuar  rreth sfidave të 
sotshme, sidomos ato në fushën e mediave dixhitale, zhvillimin 
të audiences, modeleve të biznesit dhe të dhënat e hapura. E 
krijuam platformën për të strukturuar këto debate. Ajo pëbëhej 
nga takime të përmuajshme rreth një tematike apo pyetjeje, 
dhe nga një rrjet në linjë ku tema të tjera propozoheshin dhe 
diskutoheshin. Platforma funksiononte mbi baza vullnetare, dhe 
përveç  një investimi të vogël fillestar nga një prej themeluesve, 
ajo nuk kishte nevojë për buxhet.

Platforma hollandeze për inovacionin në fushën e trashëgimisë 
pati një sukses të madh dhe pas 3 vjetësh ajo doli nga përdorimi, 
në një moment kur të gjithë anëtarët e saj kishin zhvilluar lidhje 
të forta dhe nuk kishin më nevojë për ndërlidhje. Nga çelësat e 
suksesit të platformës ishte gatishmëria e pjesëmarrësve për të 
ndarë me të tjerët edhe idetë edhe mëdyshjet e tyre, karakteri 
vullnetar i platformës, takimet frymëzues dhe zbavitës që 
ndihmonin pjesëmarrjen si dhe madhësia e kufizuar e komunitetit: 
të gjithë anëtarët  njiheshin me emër. Platforma kishte dhe të 
metat e saj, mbi të gjitha mosndërtimi i një baze të qëndrueshme 
të dhënash për referenca të mëtutjeshme.

Në Jajce, do të vazhdojë puna për krijimin e një platforme për 
aktivizmin për trashëgiminë ballkanike . Kjo platëformë do të jetë 
sipas të gjitha gjasave një treg për njohuritë, përvojat dhe idetë, 
ku anëtarët mund të bëhen së bashku dhe të diskutojnë pyetjet 
e tyre si dhe njohuritë që duan të shprehin. Si me çdo platëformë 
moderne, TIK-ët do të mundësojnë  rolet e platformës, po suksesi 
i saj do të varet pikërisht nga anëtarët e saj. Platforma ekzistuese 
si Wikipedia, Ushahidi dhe Twitter do të jenë një burim frymëzimi 
për mundësitë e organizimit të saj dhe llojit të informacionit, për 
ti shërbyer kështu të gjithë institucioneve në Ballkan. Pamje ekrani nga Ushahidi në përdorim e sipër në Haiti, Mundësuar nga Jasper Visser

Momente nga punëtoria e rrjetizimit në Jajce
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Diskutim debatues – Luftë apo Paqe? 

Nga Diana Walters & Bernadette Lynch | Jajce

Forcimi i drejtësisë sociale dhe i të drejtave të njeriut përmes 
muzeve po kërkon vazhdimisht vëmendje, përmes angazhimit 
praktik dhe përqafimit të ideve teorike. Më shumë të dhëna 
po provojnë ndërkombëtarisht se si muzetë dhe trashëgimia 
mund të ndihmojnë në zhvillimin e shoqërisë civile përmes 
pjesëmarrjes dhe angazhimit demokratik. Rrënjët e saj shtrihen 
në praktika dhe përqasje të shumëfishta.

Në vendet e sapo dala nga konfliktet kjo nevojë është e madhe. 
Këto shoqëri kanë përjetuar humbjen, konfliktin, traumën dhe 
njerëzit janë ende të përçarë. Trashëgimia shpesh manipulohet 
dhe përdoret si një armë për përçarje të mëtejshme. Në këtë 
kontekst, cila është mënyra më e mirë për të bërë përpara me 
muzetë? A duhet të eksplorohet realiteti i vështirë i konfliktit në 
mënyrë që të përparojmë drejt drejtësisë sociale? Apo duhet 
që të përqëndrohemi tek ndërtimi i paqes për të përmbushur 
këtë qëllim? 

Dy konsulentë ndërkombëtarë debetojnë nisur nga idetë dhe 
përvojat e tyre dhe shtrojnë pyetjen se si mund të përparohet 
drejt një bote më të mirë përmes muzeve dhe trashëgimisë.

‘1+1: Jetë & Dashuri’ Turi i autobuzit të paqes (Ballkan, 2011),
Munndësuar nga  Diana Walters & Bernadette Lynch

Udhëtimet e Paqes (Kenia,  2013),  Munndësuar 
nga  Diana Walters & Bernadette Lynch
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