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THIRRJE PËR PROFESIONISTË NË FUSHËN E ILUSTRIMIT GRAFIK 

CHwB Albania po kërkon profesionistë të fushës së ilustrimit grafik për të bashkë-krijuar 4 modele të reja 

edukative të frymëzuar nga site të trashëgimisë kulturore në Shqipëri. 

 

1. PRAPAVIJA E PROJEKTIT 

CHwB Albania po zbaton aktualisht “Platformat e Fuqizimit dhe të Mësimit përmes Trashëgimisë”, 

projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, në kuadër të programit EU4Culture të zbatuar nga UNOPS dhe 

në koordinim me Ministrinë e Kulturës. Qëllimi i projektit është konceptimi dhe realizimi i 4 modeleve të 

reja edukative për sitet dhe monumentet në vijim, aktualisht pjesë e programit EU4Culture, Muzeu 

Etnografik i Kavajës, Muzeu Etnografik i Krujës, Ura e Kurçajt (Krujë), Kalaja e Bashtovës. 

Krijimi i këtyre modeleve do të përfshijë palët e interesit në secilin qytet dhe duke gërshetuar sesione 

konsultative dhe trajnuese për pjesëmarrësit në disa prej fushave të ndërlidhura me projektin. Modelet 

synojnë të forcojnë njohuritë e fëmijëve të moshave 6-11 vjeç si dhe të shërbejnë si suport për aktivitete 

praktike me trashëgiminë kulturore në fokus. 

 

2. DETYRAT SPECIFIKE DHE KOHËZGJATJA 

Katër modelet edukativë që do të krijohen janë menduar të jenë në formatin libërth për fëmijë të 

moshave 6-11 vjeç. Secili nga 4 libërthat do të përmbajë një ndërthurje teksti dhe ilustrimesh. 

Në këtë kuadër, detyrat specifike për realizimin e një libërthi* do të jenë: 

A. Konceptimi i rreth 50 situatave të ilustruara të ndryshme që do të përfshihen në libërth, 
duke u nisur nga të dhënat paraprake (CHwB Albania do të mundësojë tekstet dhe 
materialin grafik për frymëzim); 

B. Përpunimi grafikisht dhe estetikisht i përmbajtjes së libërthit duke optimizuar 
shperndarjen e ilustrimeve dhe tekstit për më shumë koherencë dhe qartësi; 

C. Konceptimi dhe përpunimi grafikisht i kopertinës dhe faqes së pasme të libërthit; 



 

 

D. Faqosjen dhe bashkërendimi i të gjithë elementëve të nevojshëm për plotësimin dhe më 
tej shtypshkrimin e tërësisë së libërthit; 

E. Përcaktimi i specifikimeve teknike të nevojshme për shtypshkrimin e libërthit; 
F. Dorëzimi pranë CHwB Albania, i versionit përfundimtar të libërthit, në format digjital (në 

format pdf) si dhe të materialeve të punës përkatëse (në format illustrator dhe indesign). 

* Specifikimet teknike përfundimtare do të përcaktohen pas përzgjedhjes së 

ilustruesit/ve, në funksion dhe të elementëve tematikë që do të përftohen nga 

punëtoritë dhe këshillimi me palët e interesit gjatë zhvillimit të projektit. 

Afati për përmbushjen e të gjithë detyrave specifike të lart-përmendura është 3 muaj, të organizuara 

sipas kalendararit paraprak vijues:  

 28 Tetor – 3 Nëntor 2022: Shpallja e fituesit/ve, nënshkrimi i kontratës 

 4 Nëntor – 15 Dhjetor 2022: Krijimi dhe dorezimi i draftit të parë pranë CHwB Albania 

 4 – 31 Janar 2023: Përfundimi dhe dorezimi i draftit final pranë CHwB Albania; asistenca e 

nevojshme për realizimin e libërthit në shtyp.  

 

3. HONORARI I PARASHIKUAR 

Pagesa bruto për përmbushjen e detyrave specifike për realizimin e një libërthi është 228418.4 lekë.  

 

4. SI TË APLIKONI? 

Të interesuarit duhet të dërgojnë të gjithë dokumentacionin e mëposhtëm:  

A. 5 shembuj ilustrimesh përfaqësues dhe që përbëjnë interes për projektin në fjalë (Shëmbujt 

të dërgohen në format PDF, madhësi A4, rezolucion 300 dpi); 

B. Portfolio me punime të ngjashme të mëparshme; 

C. 4 situata të ilustruara dixhitalisht për secilin nga imazhet dhe tekstet përkatëse në seksionin 

6 të këtij dokumenti. 

Dokumentacioni duhet të dorëzohet elektronikisth në adresën albania@chwb.org, me subjekt – emaili 

“Thirrje për profesionistë në fushën e ilustrimit grafik”. Pranimi i marrjes së aplikimit tuaj do të 

konfirmohet po me email nga stafi i CHwB Albania. 

Vini re!  
1) Afati i fundit për dorëzimin e aplikimit është data 28 Tetor 2022. Asnjë aplikim që dorëzohet 

pas kësaj date nuk do të merret në shqyrtim. 
2) Vetëm aplikimet e plota  që përmbajnë të gjithë dokumentat e listuar në pikat 4 A, B, C do të 

pranohen për vlerësim të mëtejshëm.   
 



 

 

 

5. Procesi i përzgjedhjes dhe lajmërimi 

Përzgjedhja do të bëhet nga një juri prej 3 anëtarësh të përbërë nga stafi i CHwB Albania. Kriteret e 

vlerësimit do të jenë si në vijim: 

A. Eksperienca dhe përvojat e mëparshme (pikat 4A dhe 4B) 

B. Aftësia ilustruese, stili grafik, raporti element grafik/elment tekst dhe (përmes ilustrimeve të 

përmendura në pikën 4C)  

Të gjithë vendimet e jurisë janë përfundimtare. 

Nëse përzgjidheni fitues, me dërgimin e aplikimit tuaj, ju i jepni të drejtë CHwB Albania të publikojë imazhe 

të krijimeve tuaja për qëllime promovimi dhe informimi. Mundet tu kërkojmë aplikantëve imazhe me 

rezolucion më të lartë për qëllime promovimi dhe informimi. 

 

6. IMAZHET PËR ILUSTRIM 

Shënim: imazhet e propozuara mund të aksesohen dhe përmes link-eve përkatëse.  

 

By Andisrado - CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ethnographic_Museum_of_Kavaje_04.jpg#/media/File:Ethnographic_Museum_of_Kavaje_04.jpg 

Figure 1 A e dini se si quhen objektet që gjendën në vatër? (Muzeu Etnografik në Kavajë) 

 



 

 

 

By Andisrado - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82916034 

Figure 2  Rezidenca e dikurshme e familjes Toptani strehon sot Muzeun Etnografik të Krujës. 

 

By Pasztilla aka Attila Terbócs - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bashtova_Castle,_Albania_%E2%80%93_2017-

08_03.jpg#/media/File:Bashtova_Castle,_Albania_–_2017-08_03.jpg 

Figure 3 Pse në kalanë e Bashtovës kemi dhe kulla rrethore dhe katërkondore? 

 

https://eu4culture.al/location/kurcaj-bridge/ 

Figure 4 Ç’janë gjithë ata njerëz me kuaj që po kalojnë urën? Oh, më duket se është një karvan!  


