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¿Question on 
the shape of the 
mountains

?

Bashkoni pikat dhe ngjyrosni...

Çfarë është kjo?Ku vendosen zakonisht këmbanat?Po xhubleta, çfarë forme ka?

XHUBLETA
Veshja e Lashtë e Alpeve Shqiptare

Koleksioni “ E Ka Kush e Ka” synon të përfshijë fëmijën dhe 
të rriturin në një seri libërthash e lojërash nëpërmjet së cilave 
zbulohet e rizbulohet trashëgimia kulturore si një urë lidhëse 
me kompleksitetin e botës që na rrethon. Jo thjesht një njohuri 
që duhet mësuar, trashëgimia kulturore është një mbështetje e 
përshtatshme edukative dhe zbavitëse në shërbim të njohjes dhe 
zbulimit të së resë, të tjetrit, të shoqërisë tonë. Një instrument që 
ndihmon vetë-reflektimin, aftësitë, zhdërvjellsinë,... një vektor 
qytetarie dhe respekti të ndërsjelltë, ku kërkimi i kuptimit është 
parësor.
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Ky botim mundësohet nga Bashkimi Europian, në kuadër të 
projektit rajonal “Ballkani Perëndimor - Nga Integrimi Historik 
te Pjesëmarrja Aktive Bashkëkohore”. Projekti financohet nga 
Komisioni Europian nëpërmjet kontratës me numër 2011/277-768.

Përmbajtja e këtij botimi është nën përgjegjësinë e vetme 
të autorëve dhe nuk mundet në asnjë mënyrë të reflektojë 
pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
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Restaurimi përfundoi në prill, 2013. Në proces kanë marrë pjesë studentë 
dhe profesionistë të rinj në kuadër të Kampeve Rajonale të Restaurimit. Ky 
projekt u zbatua nga CHwB me mbështetjen e Suedisë dhe me kontributin 
e The Packard Humanities Institute. Partnerë të tjerë në projekt: Ministria e 
Turizmit Kulturës Rinisë dhe Sporteve, Instituti i Monumenteve të Kulturës 
dhe Fondacioni Gjirokastra.
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Koleksioni “ E Ka Kush e Ka” synon të përfshijë 

fëmijët dhe të rriturit në një seri libërthash e lojërash 

nëpërmjet të cilave zbulohet e rizbulohet trashëgimia 

kulturore si një urë lidhëse me ndërliqësinë e botës 

që na rrethon. Jo thjesht si njohuri që duhet mësuar, 

trashëgimia kulturore është një mbështetje e 

përshtatshme edukuese dhe zbavitëse në shërbim të 

njohjes dhe zbulimit të së resë, të tjetrit, të shoqërisë 

sonë. Një instrument që ndihmon vetëreflektimin, 

aftësitë, zhdërvjelltësinë, ... një vektor qytetarie dhe 
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Këto janë vetem disa faqe nga publikimi.
Për më shumë informacion, na shkruani në:
albania@chwb.org



Njëherë e një kohë çdo burrë kishte arsyet 

e tij për të mbajtur fustanellë:
Në çetën tonë të maleve, 
të gjithë veshim vetëm 
fustanellë.

Vesh fustanellë, sepse 
lëviz më lirshëm.

Mustaqet i kam të bukura, 
por ama fustanellën e kam 
edhe më të bukur!

Të bardhë si bora e me qindra 
pala, kështu e mbajmë 
fustanellën ne aristrokratët.

Fustanella
Silahu

Opingat

Jeleku

Këto janë vetem disa faqe nga publikimi. 
Për më shumë informacion, na shkruani në: albania@chwb



Burra të veshur me fustane ka anembanë botës. 
Që të gjithë luftojnë kundër formave 
të ndryshme të diskriminimit.

A njihni të tjerë burra me 
fustan që luftojnë për diçka?
A mund ti vizatoni ata?

Jam një Misak nga Andet 
kolumbiane. Luftoj kundër 
varfërisë dhe korrupsionit!

Jam një Sami nga Fjordet 
e Skandinavisë. Luftoj 
kundër racizmit dhe 
shkatërrimit të mjedisit.

Jam nga malet e 
Shqipërisë. Luftoj për të 
shpëtuar nga harresa 
këngët dhe vallet e mia.

Lusik

Gákti

Këto janë vetem disa faqe 
nga publikimi. 
Për më shumë informacion, 
na shkruani në: 
albania@chwb



Prisni dhe ngjitni sipas stilit tuaj pjesët e ndryshme 
te fustanellës tradicionale me veshje bashkëkohore?

Djem dhe vajza, jemi të gjithë të barabartë, të gjithë 
kemi ndjenja, ëndrra, të drejta madje, edhe fustane.

Këto janë vetem 
disa faqe nga 
publikimi. Për 
më shumë 
informacion, na 
shkruani në: 
albania@chwb




