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Ruajtja e trashëgimisë kulturore është një fushë e rëndësishme e mbështetjes aktive të Suedisë në rajon dhe Shqipëri. Jam i lumtur që  kemi 

mbështetur ruajtjen shumë të nevojshme të Spaçit, në një kohë kur ai mund të shëmbej e të humbiste përfundimisht për brezat e ardhshëm. 

Historia mund të na mësojë shumë dhe na ndihmon të kuptojmë se cilët jemi, sukseset dhe gabimet që kanë ndodhur. Duke kuptuar dhe duke 

u përballur me të kaluarën jemi më të përgatitur për të hyrë në të ardhmen.

Johan Ndisi 
Ambasador i Suedisë në Shqipëri
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Burgu i  Spaçi t  në  v i t in  2013, me ndër tesat  e  të  burgosurve në p lan të  parë  dhe ndër tesat  e  punëtorëve të  l i rë  në s fond 
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Përse Spaçi? Një vështrim historik

Vendi

E gjendur në krahinën e varfër dhe pak të populluar të 

Mirditës, në veri të Shqipërisë, lugina shkëmbore e Spaçit 

është jashtëzakonisht e largët, gati vetvetiu një burg. Gjatë 

viteve 1960, autoritetet komuniste duke marrë shkas dhe 

nga ky izolim ndërtuan atje një burg sipas modelit stalinist të 

gulagëve - kushte të vështira atmosferike të ndërthurura me 

punë të detyrueshme në minierë. 

Burgu u ndërtua mbi terracimet e një shpati mali. Mbi 

të gjendeshin pesë hyrje minierash, secila në lartësi të 

ndryshme. Dy ndërtesat e qelive dhe ato mbështetëse u 

ndërtuan mbi një platformë të improvizuar me pamje nga 

lumi. Ky grup ndërtesash formonte bërthamën e kompleksit, 

me hyrjen kryesore nga ana jugore. Për shkak të izolimit të 

burgut dhe terrenit të vështirë, rrethimi i perimetrit me mur 

nuk ishte i nevojshëm. Në vend të tyre kishte gardhe telash 

me gjemba, të pajisura gjithashtu me vendroje të posaçme. 

Gardhet rrethonin gjithë territorin përreth, për tu bashkuar 

tek hyrja kryesore. Pikërisht jashtë kësaj hyrjeje ndodhej 

ndërtesa e administratës së burgut. Më tutje në drejtim të 

jugut, përgjatë rrugës, gjendeshin dy godina më të larta 

ku strehohej stafi teknik i minierës dhe burgut, bashkë me 

familjet e tyre.

Historia

Përpara vitit 1968, Shqipëria komuniste kishte dy lloje 

burgjesh; burgje izolimi dhe kampe pune të detyrueshme. 

Spaçi i bënte bashkë të dy tipet nën emrin Reparti 303 i 

Riedukimit, Spaç. Ashtu si në vende të tjera komuniste, 

shumë nga të burgosurit ishin të dënuar për arsye politike. 

Muzeu Historik Kombëtar në Tiranë ka përllogaritur se 

regjimi komunist mbante të burgosur për arsye politike 

50,000 njerëz, në një sistem prej 23 burgjesh dhe 48 

kampesh internimi. Me një kapacitet maksimal prej 1400 

vetësh, Spaçi ishte vetëm një nga ingranazhet e makinerisë 
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ZONA E PUNËTORËVE 
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6. Kulla e rojes në hyrjen kryesore

7. Vendtakimi për të burgosurit dhe të afërmit e tyre
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11. Rrënojat e banjave dhe sheshi i apelitBURGU I SpaçIT
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Burgu i  Spaçi t  në  funks ion.  Foto : Ark iva  e  Min is t r isë  së  Punëve të  Brendshme
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së madhe të shtypjes, por kushtet çnjerëzore të minierës 

dhe profili i lartë i shumë prej të burgosurve politikë të 

kampit, shumica e të cilëve ishin intelektualë, i dha atij një 

rëndësi të madhe simbolike.

Një episod i qëndresës së bërë në këtë burg ferri, vazhdon 

të mbetet në kujtesën kolektive, Revolta e Spaçit. Në datat 

21-23 maj, 1973, të burgosurit e Spaçit morën kontrollin 

e burgut gjatë një revolte të përgjithshme. Kjo është një 

nga ngjarjet kulmore të këtij vendi. Dy ishin faktorët që 

nxitën shpërthimin e revoltës në atë çast të caktuar. I pari 

ishte fryma më “liberale” që karakterizoi një periudhë fare 

të shkurtër, fillimin e viteve 70-të, për tu denoncuar dhe 

goditur rëndë nga Partia Komuniste vetëm pak kohë më 

pas. Faktori tjetër ishin kushtet “mesjetare” të punës në 

minierë. Të burgosurit punonin me orë të zgjatura nëntokë, 

punonin me duar, në një nxehtësi sfilitëse që mund të arrinte 

40 gradët, me mushkëritë e bllokuara nga pluhuri dhe tymi 

toksik. Edhe pse regjimi komunist përsëriste slloganin “Njeriu 

është kapitali më i çmuar”, ai zhvlerësonte njerëzit që ai vetë 

detyronte të skllavëroheshin në miniera. 

Të burgosurit e mbajtën kontrollin e kampit për dy ditë, 

duke ngritur flamurin shqiptar pa yllin komunist (flamurin që 

përdoret sot nga Shqipëria) dhe duke thirrur njëzëri fraza të 

ndaluara si: “Ne jemi me Evropën e lirë!”, “Liri a vdekje!” dhe 

“Poshtë komunizmi!”.  Të shumtë janë ata që e konsiderojnë 

këtë të Spaçit si një nga revoltat politike më me ndikim 

kundër diktaturës komuniste në Shqipëri. Pas shtypjes së 

revoltës, drejtuesit e saj u ekzekutuan dhe të tjerët morën 

dënime edhe më të rënda, por ngjarja arriti ti siguronte 

Spaçit një vend të rëndësishëm në imagjinatën kolektive të 

vendit.

Spaçi sot

Sot, prania fizike e burgut të Spaçit është dëshmi e akteve 
të shkuara por dhe të tashme të shtypjes. Historitë e 
vuajtjeve e dhunës në Spaç, na ndihmojnë të kuptojmë se 
si funksionon dhe se me ç’fuqi vepron makineria shtypëse. 
Por, ky vend na mëson gjithashtu si ta ndalim ciklin e 
shtypjes duke rezistuar, duke treguar respekt e humanizëm, 
duke ruajtur dinjitetin apo duke krijuar art.

Proçeset që brejnë nga brenda demokracinë dhe 
degradojnë njerëzimin veprojnë me cikle. Shqipëria e 
përjetoi këtë cikël nën regjimin e dikurshëm komunist (1944-
1991). Por edhe pse regjimi ka ndryshuar, trashëgimia e të 
kaluarës është ende gjallë. Të ndalurit e ciklit të padrejtësisë 
dhe shtypjes kërkon që gjithësecili të veprojë.  Mësimet 
nga burgu i Spaçit na tregojnë se si mund ta bëjmë këtë. 
Nëpërmjet ruajtjes dhe interpretimit të burgut të Spaçit, 
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nxisim vizitorët të marrin përgjegjësi individuale për gjendjen 

e demokracisë në shoqëritë tona sot. 

Burgu i Spaçit është i vetmi në llojin e tij që gëzon mbrojtje 

ligjore si monument kulture. Por shpallja monument në vitin 

2007 u shoqërua nga dhënia me konçesion e minierës së 

Spaçit tek një kompani private. Sot, burgu i dikurshëm është 

kthyer në rrënojë, ndërkohë që prania e minierës është 

forcuar ndjeshëm me një  fabrikë të re të ndërtuar në vitin 

2017. Prania e një kompanie minierash në burgun e Spaçit 

ndërlikon edhe më shumë situatën e këtij vendi duke shtuar 

tensionin mes funksionit historik të Spaçit si minierë (plus 

nevojave të rajonit për 

zhvillim ekonomik), dhe 

statusit të tij si vend 

persekutimi që nuk 

duhet harruar.

Si reagim ndaj 

braktisjes së Spaçit 

dhe në vazhdën e 

përpjekjeve shoqërore për t’u përballur me të kaluarën e 

vështirë të Shqipërisë, aktorë të ndryshëm kanë bërë thirrje 

të herëpashershme gjatë viteve të fundit, për të krijuar një 

institucion modern përkujtimor dhe edukativ mbi rrënojat 

e burgut të Spaçit. Në vitin 2014, Trashëgimia Kulturore 

Pa Kufij –Shqipëri (CHwB), mblodhi për herë të parë së 

bashku një sërë palësh të interesuara në rang kombëtar, 

lokal, publik e privat, nën siglën e projektit “Dialogjet 

për Spaçin”. Nëpërmjet një sërë seminaresh planifikimi 

gjithëpërfshirës, një plan veprimi i hollësishëm u prodhua për 

burgun e Spaçit. Plani i Veprimit të Spaçit dhe grupi i punës 

që e ndërmori këtë nismë kanë shërbyer si themel i fortë 

për përpjekjet në vazhdim të cilat synojnë shpëtimin dhe 

promovimin e Spaçit si një vend kujtese.

Që prej përfundimit të projektit “Dialogjet për Spaçin”, 

CHwB ka vazhduar të mundësojë seanca dialogu me palë 

të interesuara. Këto seanca janë ndër të parat në 

llojin e tyre në Shqipëri, përsa i përket ndarjes së 

informacionit, vendim-marrjes së 

përbashkët dhe koordinimit të 

veprimeve në lidhje me burgun 

e Spaçit. Ndër 

pjesëmarrësit 

janë përfshirë 

banorë vendas 

të Spaçit, ish të burgosur politikë, institucione lokale e 

qendrore, organizata të tjera jo-fitimprurëse, shoqata si dhe 

përfaqësues të kompanisë së minierave që operon në Spaç. 

Përkrah përpjekjeve koordinuese, CHwB ka luajtur rol të 

rëndësishëm edhe në promovimin e këtij vendi në rang 

të ndalurit e ciklit

kërkon që gjithësecili të veprojë.

të padrejtësisë dhe shtypjes
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kombëtar e ndërkombëtar, duke e përfshirë Spaçin në 

listën e Monumenteve nën Vëzhgim të Fondit Botëror të 

Monumenteve, si dhe duke siguruar mbështetje kyçe nga 

Koalicioni Ndërkombëtar i Vendeve të Ndërgjegjes.

Për të ndalur rrënimin e mëtejshëm të Spaçit, CHwB kreu 

në vitin 2017 ndërhyrjet e para fizike që prej mbylljes së 

burgut. Këto ndërhyrje emergjente konsolidimi përfshinë 

Burgu i  Spaçi t  pas  mbyl l jes .  Foto : Ark iva  e  Min is t r isë  së  Punëve 

të  Brendshme

zëvendësimin e veshjeve hidro-izoluese në çati, instalimin 

e strukturave mbështetëse tek ndërtesat që rrezikonin 

shembjen si dhe një pastrim të kujdesshëm të të gjithë 

vendit. Pavarësisht se këto masa janë të përkohshme, ato 

do t’i japin godinave të mbetura në burgun e Spaçit një 

mundësi për të mbijetuar, derisa të krijohen mundësitë për 

ndërhyrje konservuese më të plota. 

Në vitin 2017, CHwB zhvilloi gjithashtu tek ish-burgu seanca 

me fokus-grupe, të cilat ishin projektuar për të mbledhur 

mendimet e audiencave kryesore që ka dhe do të ketë në 

të ardhmen ky vend i kujtesës. Rezultatet e këtyre seancave 

fokusit gjenden në chwb.org/albania.

Në mbështetje të konceptit për Spaçin, CHwB ka zhvilluar 

kërkime të zgjeruara si në terren ashtu dhe në arkiva, si 

dhe ka bërë intervista me ish të burgosur dhe ish-pjesëtarë 

të stafit të burgut të Spaçit. Materialet mbi të kaluarën 

të përftuara nga këto përpjekje mund të gjenden në 

spacdialog.org.

Përkushtimi afatgjatë i CHwB ndaj Spaçit ka shërbyer si 

themel për zhvillimin e një koncepti përfshirës dhe realist, 

i cili do të udhëheqë përpjekjet për ruajtjen e këtij vendi të 

rëndësishëm historik.
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VIZIONI YNË PËR SPAÇIN

Megjithëse burgu i Spaçit ka mbi 20 vjet i mbyllur, mbetet 

ende një vend shtypjeje. Rrënojat e burgut të dikurshëm 

dëshmojnë për mizoritë e të kalurës si dhe për rrënjët e 

shtypjes që ekzistojnë ende në shoqërinë e sotme. Me 

heshtjen tonë përballë paragjykimit dhe padrejtësisë, 

ne i lejojmë këto rrënjë të shtypjes të gërryejnë ngadalë 

demokracinë. Ashtu si forcat e erozionit, ky proçes mund të 

jetë aq gradual, sa mund të mos e vëmë re, derisa të jetë 

tepër vonë dhe shoqëria demokratike të ketë kolapsuar. 

Burgu i Spaçit na tregon se duhet të jemi të gjithë 

aktivë në kundërshtimin e paragjykimeve dhe në 

promovimin e drejtësisë e të drejtave të njeriut.

Në këtë aspekt, misioni i burgut të Spaçit është i dyfishtë:

1 Të nderojë kujtimin e të gjithë atyre që vuajtën 

kushtet e rënda të burgut të Spaçit.

2 T’u ofrojë vizitorëve “edukim qytetar” të fokusuar te 

vlerat njerëzore, i cili i ndihmon të kuptojnë se si lind 

dhe zhvillohet tirania në shoqëri dhe i inkurajon ata 

të veprojnë pozitivisht si individë dhe si pjesëtarë të 

shoqërisë.

Si një vend që edukon thellësisht përmes përvojes njerëzore, 

burgu i Spaçit do të nxjerrë në pah universalitetin e 

shoqërisë njerëzore që shfaqet nga të përjetuarit e “së keqes 

më t madhe”.

Spaçi na tregon sa i shkurtër është hapi që ndan stereotipet 

më të zakonshme nga paragjykimet e rrezikshme; fyerjet 

dhe bullizmin në oborret e shkollave nga gurëve të gjuajtur 

drejt institucioneve apo njerëzve; nga frika te agresioni; 

nga patriotizmi tek refuzimi i tjetrit; zellin e zakonshëm të 

burokracisë institucionale nga skllavërimi i jashtëzakonshëm 

i njeriut në një vend si Spaçi.

Spaçi na tregon se si ky cikës paragjykimesh dhe dhune, 
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fillon brenda secilit prej nesh; në sajë të përjashtimit mendor 

që i bëjmë atyre që janë ndryshe, çka shpie më tej në 

përjashtim social, institucional e më pas deri në përjashtim 

fizik.

Spaçi na tregon se si bëhemi bashkëpunëtorë në shtypje, 

sepse krimet kundër njerëzimit kanë nevojë vetëm që njerëzit 

e zakonshëm 

të zgjedhin të 

jenë spektatorë, 

duke u fshehur 

pas nënshtrimit 

të verbër ndaj 

autoritetit, 

konformizmit të 

grupit, pasivitetit, apo hedhjes së fajit tjetërkujt.

Por Spaçi na tregon gjithashtu, se si në përballjen me 

“ligësinë më të madhe” dalin në pah dhe njerëz të fortë 

që zgjedhin të rezistojnë. Rezistenca e tyre merr trajta të 

ndryshme - individuale apo kolektive; spontane apo të 

organizuara; publike apo klandestine - por që të gjitha na 

kujtojnë detyrën tonë qytetare sot, dhe na inkurajojnë të 

tregojmë respekt dhe humanizëm, të reagojmë, të ruajmë 

dinjitetin dhe të krijojmë art.

Burgu i Spaçit është një vend dialogu, i cili na nxit për 

të vepruar.  Qëllimi i Spaçit të sotëm është që vizitorët e rinj 

të mos largohen të tronditur nga tragjedia, por të inkurajuar 

për të përmbushur detyrën e tyre qytetare. Të fuqizuar në 

sajë të përvojës njerëzore të “së keqes më të madhe”, ata 

do të mësojnë si të identifikojnë dhe si t’i bëjnë qëndresë 

farave të shtypjes, 

për të ndërtuar 

një shoqëri më 

të drejtë e më 

demokratike.

Pas çasteve më të errëta të njerëzimit, shpesh betohemi 

“kurrë më”. Spaçi është një vend kujtese që na tregon se si 

të shkojmë përtej këtij betimi. Të veprosh është më shumë 

se një zgjedhje. Është detyrë.

TË VEPROSH

ËSHTË MË SHUMË SE një ZGJEDHJE

ËSHTË DETYRË.



14

HYRJE NË KONCEPT

Si mbështetje për vizionin e burgut të Spaçit të përshkruar 

më sipër, CHwB ka zhvilluar një koncept të bazuar në dy ide 

kyçe: 

1 Krijimi i një vendi të sigurt për dialog i cili iu ofron 

vizitorëve hapësirat e përshtatshme dhe kontaktin me 

historitë e të mbijetuarve, të cilat do të mundësojnë të 

kuptuarit e mekanizmave individuale dhe kolektive që 

kanë çuar dhe mund të çojnë sërish tek “e keqja më e 

madhe” (proceset më të rrezikshme shoqërore).  

2 Kthimi i kujtesës në veprim: kalimi nga të kujtuarit 

në të vepruarit kërkon që Spaçi të ktheht në një vektor 

edukimi qytetar,të ofruar në mënyrë cilësore dhe të 

shumëllojshme. Nëse kauza që përfaqëson ish-burgu 

kuptohet dhe përvetësohet nga breza të ndryshëm dhe 

për arsye të ndryshme, do të arrijmë dhe tejkalojmë 

si shoqëri qëllimin “Kurrë Më”. Si vend reflektimi, por 

edhe si vend kulturor me angazhim social, Spaçi do të 

lejojë dëgjimin dhe marrjen në konsideratë të zërave të 

shumëfishtë. Jo vetëm që do të mundësojë dialogun 

mes njerëzve, por edhe dialogun mes të shkuarës dhe 

së tashmes. Kjo do të lejojë vizitorët të kontekstualizojnë 

të tashmen dhe të veprojnë në lidhje me çështje 

bashkëkohore duke u bazuar në mësimet e të shkuarës.

Përqasja konservuese e përzgjedhur është ruajtja e burgut 

të Spaçit në gjendjen aktuale. Një restaurim i plotë i tij do 

të fshinte historinë e braktisjes së tij, histori e cila reflekton 

tranzicionin post-komunist të Shqipërisë. Përpjekjet për 

konsolidimin e mëtejshëm që shkojnë përtej këtij koncepti, 

do të sigurojnë qëndrueshmërinë fizike afatgjatë të Spaçit. 

Nëpërmjet këtij koncepti, Spaçi do të interpretohet për 

vizitorët dhe do të bëhet i sigurt për aktivitete që do të 

mbahen aty. Fokusi i vizitës do të jetë tek zona qendrore e 

ish-burgut, e cila do të shërbejë si zonë përkujtimore. Aty 

vizitori do vihet në kontakt të drejtpërdrejtë me historinë 

e ndërlikuar të burgut të Spaçit dhe të atyre që e kanë 

përjetuar atë. Zona e “Punëtorëve të lirë” do të ofrojë 

funksionet mbështetëse, të cilat do ti bëjnë vizitorët të 

reflektojnë dhe të kuptojnë se duhet të mbajnë përgjegjësi 

individualisht për gjendjen e demokracisë në shoqëritë e 

sotme.
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Objektivi kyç 1 Krijimi i një hapësire të sigurt për dialog

Komponenti A Përmirësimi i përvojës së vizitorëve dhe i sigurisë në vend

A1 Përcaktimi i itinerarit të vizitorëve

A2 Pajisja me orientim dhe interpretim bazë

A3 Përmirësimi i sigurisë së vizitorit dhe të vendit

Komponenti B Krijimi i një qendre vizitorësh multifunksionale

B1 Ngritja e qendrës multifunksionale për vizitorët

Komponenti C Krijimi i produkteve tërheqëse të bazuara te kujtesa për shtimin e vizitorëve

C1 Krijimi i përvojës së vizitorëve “Zërat e Spaçit”

C2 Projektimi  i rindërtimit të elementëve kyçë të ish-burgut

Objektivi kyç 2 Kthimi i kujtesës në veprim

Komponenti D Zhvillimi i progameve të edukatës qytetare të bazuara në Spaç

D1 Themelimi i një qendre trajnimi për mësuesit e historisë

D2
Organizimi i një shkolle ndërkombëtare verore mbi kujtesën dhe aktivizmin mbi të drejtat e 
njeriut

Komponenti E Aktivizimi i vendit si një hapësirë kulturore me angazhim të fortë social

E1 Krijimi i hapësirave pritëse frymëzuar nga arti i gjeneruar prej Spaçit

E2 Organizimi i “Ditëve të Kurajos” (Parrhezia) në Spaç



Itinerary
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HARTË E NDËRHYRJEVE TË PROPOZUARA 

Itinerary

Safety railings

Barbed wire fences
partial reconstruction

Watch towers 
reconstruction

InterpInterpretative elements/panels

Orientation panels

Landscape viewpoints 

Events

Access denied

New multifunctional building

Artistic rooms

0 5 20 50 m N

I t inerar i

Rreth ime mbro j tëse

Rindër t im i  ku l lave të  vro j t imi t

E lement/panele  in terpretuese

Panele  or ientuese

Pika panoramike

Akt iv i te te

Ndalohet  hyr ja

Qendra mul t i funks ionale  e  v iz i torëve

Dhomat  me koncept  ar t is t ik

Rindër t im i  p jesshëm i  gardhi t  me te la 
me g jemba

Rruga për në Reps / Tiranë
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KONCEPTI për SPAÇIN 

buxheti Afatmesëm

Fazat 1 & 2

I gjithë projekti i propozuar për burgun e Spaçit shtrihet 

në 7 vjet, me një buxhet total prej 2,420,600 Eurosh. 

Këto veprimtari do të shtrihen në dy faza kryesore. 

Secila prej tyre do të ndjekë 2 objektivat kyçë të krijimit 

të hapësirës së sigurt për dialog dhe të kthimin të 

kujtesës në veprim. Faza 1 është shtjelluar në këtë 

koncept, duke përgatitur terrenin për Fazën 2 të 

projektit. Duke qenë se implementimi i Fazës 1, do të 

jetë thelbësor në përcaktimin e afatit kohor të Fazës 2, 

për momentin janë identifikuar aktivitetet me përparësi  

vetëm për Fazën 1 të projektit (faqja 19).

Veprimtari thelbësore shtesë

Përkrah Fazave 1 dhe 2, duhet të merren parasysh 

edhe shumë veprimtari të tjera të rëndësishme, në 

mënyrë që të sigurohet qëndrueshmëria afatgjatë e Ish-

Burgut të Spaçit. Këtu përfshihen:

•	Zgjerimi i zonës së mbrojtur të burgut të Spaçit

•	Menaxhimi i unifikuar nën një institucion të vetëm

•	Sigurimi i aksesit dhe qëndrimi i sigurt i vizitorëve në 

galeritë e minierës

Këto veprimtari kërkojnë investim shtesë financiar, 

institucional dhe politik. Tani për tani, këto veprimtari 

janë lënë jashtë fazave 1 dhe 2, duke qenë se varen 

nga faktorë jashtë kontrollit tonë.
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SHënim
Disa elementë të Objektivit kyç 2 

kërkojnë përfundimin e elementeve 

në Objektivin kyç 1 (Psh. qendra 

multifunksionale e vizitorëve është e 

nevojshme për shkollën ndërkombëtare 

verore) Elementët e treguar paralelisht 

jo domosdoshmërisht duhet të ndodhin 

në të njëjtën kohë.

Rendi i PËRPARËSIVE: Faza 1 (2 VJET)

Objektivi kyç  1

Objektivi kyç  2

D1 Qendra e trajnimit të mësuesve të historisë (7 muaj)

D2 Shkollë ndërkombëtare verore mbi kujtesën dhe veprimtaritë për të 
drejtat e njeriut  (7 muaj)

E2 Ditët e Kurajës (7 muaj)

E1 Akomodimi/arti gjeneruar në Spaç (9 muaj)

A1 Itinerari bazë i vizitorëve  (5 muaj)

A2 Vendosja e orientimit dhe interpretimit bazë (9 muaj)

C2 Projekti i rindërtimit të elementeve kyç  (7 muaj)

C1 Përvoja e vizitorëve “Zërat e Spaçit”  (7 muaj)

B1 Qendra multifunksionale e vizitorëve  (8 muaj)

A3 Mbrojtja dhe siguria e vizitorëve  (6 muaj)

LegJendË

        Interpretim

        Infrastrukture

        Ngjarje

Aktivitetet Parësore

Këta tre komponentë janë 

thelbësorë për ndërtimin 

e një vendi kujtese të 

sigurt dhe funksional për 

veprimtaritë dhe ndërhyrjet 

vijuese (objektivi kyç 2)
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Buxheti Total: Faza 1  (2 VJET)

Objektivi kyç 1 Krijimi i një hapësire të sigurt për dialog                            349.600 EUR

Komponenti A Përmirësimi i përvojës së vizitorëve dhe i sigurisë në vend 71.700

Komponenti B Krijimi i një qendre vizitorësh multifunksionale 224.000

Komponenti C
Krijimi i produkteve tërheqëse të bazuara te kujtesa për shtimin e 
vizitorëve

53.900

Objektivi kyç 2 Kthimi i kujtesës në veprim 141.000 EUR

Komponenti D Zhvillimi i progameve të edukatës qytetare të bazuara në Spaç 74.000

Komponenti E Aktivizimi i vendit si një hapësirë kulturore me angazhim të fortë social 67.000

TOTAL 490.600 EUR

Faza 1: Analiza strategjike dhe 
aktivizimi fillestar i VENDIT të 
kujtesës.

Faza 1 është thelbësore për të nisur proçesin e 

aktivizimit të burgut të Spaçit si një vend kujtese. Kjo 

fazë zgjat dy vjet dhe është punuar me hollësi në 

kuadër të këtij konceptit për Spaçin. 

Kjo fazë është gati për zbatim, në këshillim dhe 

bashkëpunim me palët kyçe të interesit. Buxheti i 

nevojshëm për fazën 1 është 490,600 Euro, për dy 

vjet.
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Buxhetit Total: faza 2 (5 Vjet)

OBJEKTIVI KYÇ 1 Krijimi i një hapësire të sigurt për dialog 1.300.000 EUR

Komponenti Përmirësimi i përvojës së vizitorëve dhe i sigurisë në vend 300.000

Komponenti Krijimi dhe mbajtja e një qendre vizitorësh multifunksionale 825.000

Komponenti
Krijimi i produkteve interesante të bazuara te kujtesa për shtimin 
e vizitorëve

175.000

OBJEKTIVI KYÇ 2 Kthimi i kujtesës në veprim 630.000 EUR

Elementi D Zhvillimi i progameve të edukatës qytetare të bazuara në Spaç 370.000

Elementi E Aktivizimi i vendit  si një hapësire kulturore me përfshirje sociale 260.000

TOTAL 1.930.000 EUR

faza 2: Aktivizimi i plotë i vendit

Faza 2 thellon përfshirjen në aktivizimin e sukseshëm të 

Spaçit si vend kujtese dhe siguron qëndrueshmërinë e 

tij afatmesme. Duke qenë se kjo fazë është vazhdimësi 

dhe konsolidim i veprimtarive të fazës 1, planifikimi i 

hollësishëm i fazës 2 mbështetet në rezultatet e fazës 

së parë. Kjo do të thotë se koha e  saktë e veprimtarive 

të fazës 2 mbetet ende për t’u përcaktuar. Buxheti i 

nevojshëm për fazën 2 është 1,930,000 Euro, në 5 

vjet.

Shënim: Ky dokument konceptual përqendrohet tek 

Faza 1, për rrjedhojë, Faza 2 s’është trajtuar me hollësi.
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Objektivi kyç  1

Krijimi i një hapësire të sigurt për dialog

Komponenti  A

Përmirësimi i përvojës së vizitorëve dhe i sigurisë në vend

Komponenti  B

Krijimi i një qendre vizitorësh multifunksionale

Komponenti  C

Krijimi i produkteve tërheqëse të bazuara te kujtesa për shtimin e 

vizitorëve
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Proposed itinerary

New multifunctional visitor center
(sub-component B1)

N0 5 20 50 m

A

B

C

D
E

F

G

A
1

PËRCAKTIMI I ITINERARIT TË VIZITORËVE

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Shumica e 2000 vizitorëve që vizitojnë Spaçin në vit, 

mbërrijnë në mënyrë të pavarur, pa udhërrëfyes, apo mjete 

të tjera orientimi dhe shpjegimi të ish-burgut. Ata gjejnë aty 

disa panele të thjeshta informuese që tregojnë funksionin e 

ndërtesave të ndryshme, por të cilët nuk ofrojnë një kontekst 

më të gjerë, apo përqasje tematike. Ndoshta disa prej 

tabelave të përkohshme kanë mbetur për të paralajmëruar 

vizitorët se cilat hapësira janë të rrezikshme dhe cilat janë 

më të sigurta, por pjesa më e madhe e tyre nuk janë më. Kjo 

do të thotë se nuk ka tregues të qartë që drejtojnë vizitorin 

të lëvizë përreth i mbrojtur dhe se si të të fillojë ta kuptojë 

vendin ku ndodhet.

Duke marrë parasysh vizitat e shumta në terren, njohjen në 

detaj të gjendjes aktuale të monumentit, CHwB do të krijoje 

një itinerar të sigurt dhe informues për vizitorët. Ky itinerar 

do përfshijë drejtimin më logjik të lëvizjes së vizitorit, duke 

shmangur kështu zonat e pasigurta. Harta shoqëruese 

e itinerarit, do të përfshije elementët orientues të lëvizjes, 

informacion mbi gjendjen/sigurinë e pikës së vizituar si dhe 

interpretim historik bazik. 

Harta do të prodhohet e do t’u shpërndahet vizitorëve 

ose nëpërmjet udhërrëfyesve, ose nëpërmjet qendrës së 

vizitorëve multifunksionale (shih komponentin B1). Kjo hartë 

do të shërbejë gjithashtu në mënyrë të drejtpërdrejtë edhe 

si bazë për interpretim gjysmë të përkohshëm në disa pika 

kyçe të ish-burgut.

OBJEKTIVAT KYÇE

Shtimi i numrit të vizitorëve në Spaç, duke ofruar njohuritë 

themelore mbi vendin dhe informacion mbi sigurinë 

nëpërmjet një itinerari dhe hartës shoqëruese:

1 Bërja e lehtë për vizitorët të kuptojnë hapësirat dhe 

historinë e vendit, duke përcaktuar një itinerar logjik 

për një eksplorim të parë të Spaçit.

2  Përmirësimi i sigurisë fizike së vizitorëve të ish-

burgun duke hartuar një itinerar të sigurt;

3  Njohja e vizitorëve me disa nga konceptet thelbësore 

që do të shërbejnë si themele të interpretimit të 

ardhshëm dhe të zhvillimit të Spaçit si një vend 

kujtese.
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Proposed itinerary

New multifunctional visitor center
(sub-component B1)

N0 5 20 50 m
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Proposed itinerary

New multifunctional visitor center
(sub-component B1)

N0 5 20 50 m
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a
1

Disa pika me interes 
të itinerarit

A. Pamje e parë e qendrës së burgut

B. Zona e “Punëtorëve të lirë”

C. Hyrja në zonën qendrore të burgut

D. Hapësira e takimit me të afërmit

E. Rrënojat e qelive të izolimit

F. Oborri i sipërm i kampit me mencën dhe 

infermierinë

G. Fjetoret e të burgosurve, rrënojat e 

banjave dhe sheshi i apelit

Rruga për në 

Reps / Tiranë

Rruga për në galeritë e 

minierave të burgut

propozIM për Itinerarin e 
vizitorëve në Spaç

I t inerar i

Qendra mul t i funks ionale  e  v iz i torëve (komponent i  B1)
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a
1

Etapa të realizuara

•	Itineraret bazë janë testuar me udhërrëfyes dhe publik të 

ndryshëm për “Dialogjet e Spaçit” dhe fokus-grupet

•	Është përfunduar dokumentimi i sitit dhe ndërtesave

Përllogaritja e afatit kohor

Vizita në vend për të identifikuar zonat e 

pasigurta dhe për të testuar shtigjet e itinerarit

Zhvillimi i materialit; testimi

i përqasjeve tematike

Projektimi dhe prodhimi i hartave interaktive për web/ aplikacione

Dizajni dhe printimi i hartës fizike

 MUAJI 1  MUAJI  2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5

Partnerë në zbatim

•	Bashkia e Mirditës

•	Instituti i Integrimit për Ish të Përndjekurit Politikë

•	Instituti i Studimeve për Krimet & Pasojat e Komunizmit

Përllogaritja e Buxhetit (EUR)

Vizita në vend për identifikimin  e zonave të sigurta/të pasigurta dhe të shtigjeve të itinerarit bashkë me 

testimin e drafteve paraprake të hartës së itinerarit.
500

Zhvillimi i materialit interpretues historik që do të shoqërojë itinerarin; testimi i përqasjeve tematike 1.000 

Dizajni i hartës/itinerarit 1.000 

Printimi në 6000 kopje 3.500 

Projektimi dhe prodhimi i hartave interaktive në web  apo të bazuara në aplikacione 2.000 

TOTAL 8.000
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a
1

Studentë  nga fusha e  menaxhimi t  të  t rashëgimisë ku l turore  marr in  p jesë në n jë  v iz i të  në Spaç s i  p jesë të  n jë  fokus-grupi  me CHwB.
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a
2

Pajisja me orientim dhe interpretim 
bazë

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Pa udhërrëfyes dhe me informacionin ekzistues të varfër, 

vizita sot në Spaç është e cunguar. Shumica e vizitorëve 

individuale që vijnë në burgun e Spaçit lihen pa mbikqyrje 

për t’u orientuar e për të kuptuar vendin. Ata hasin në pak 

panele informative dashamirëse, por bazike, të cilat janë në 

gjendje të ndryshme degradimi. Me hartën dhe itinerarin që 

do të zhvillohen nëpërmjet komponentit A1, vizitorët do të 

kenë informacion dhe orientim të mjaftueshëm.

Sidoqoftë, Spaçi është një pikë ku zërat e atyre që e 

përjetuan duhet të dëgjohen qartë dhe fort. Mënyra më e 

mirë për të prekur publikun dhe për t’i ndihmuar të zbulojnë 

rëndësinë e këtij ish-burgu dhe rolin që luan në çështje si 

të drejtat e njeriut e drejtësia sociale sot, është nëpërmjet 

përqasjes interpretuese. Përmes kësaj përqasjeje, ne do 

mblidhnim informacion historik, zërat e të burgosurve 

dhe punëtorëve, si dhe material të vlefshëm pamor, duke 

i njehsuar në një koleksion temash të drejtuar nga një 

program objektivash mësimore, sjelljeje dhe emocionale në 

lidhje me Spaçin. Plani i interpretimit që do të rezultojë nga 

kjo do të udhëhiqte zhvillimin dhe prodhimin e paneleve 

interpretuese (të shoqëruara me shenja orientuese), si dhe 

instalime të tjera interpretuese ndërvepruese, sipas nevojës. 

Ai do të hidhte gjithashtu themelet për instalime të ardhshme 

zanore dhe pamore.

OBJEKTIVAT KYÇE

Përmirësimi i përvojës së vizitorëve dhe rritja e numrit të 

vizitorëve në Spaç duke ofruar nivel bazik të interpretimit:

1 Thjeshtëzimi i të kuptuarit të rëndësisë dhe historisë 

së Spaçit nga vizitorët përmes orientimit dhe 

interpretimit bazë.

2 Nxitja e reagimit të vizitorëve ndaj çështjeve të 

të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale të 

përfaqësuara nga Spaçi dhe krijimi i lidhjes mes 

vizitorëve dhe këtyre çështjeve sot.
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PUNËTORËT E LIRË 
DHE 
FUNKSIONIMI I SISTEMIT

NJË BURG 
NATYROR:
SHPJEGIMI I 
SIGURISË SË 
VENDIT

HYRJA NË 
BURG

TAKIMET 
MES TË 
BURGOSURVE 
DHE FAMILJARËVE 
TË TYRE

PUNA NË 
MINIERËN 
E BURGUT

NDËSHKIMI 
DHE QËNDRESA 
NË IZOLIM

JETA NË FJETORET 
E BURGUT

‘Free workers’ and the
workings of the system

A natural prison:
Explaining the
security of the site

Entering the
prison

Meetings
between
prisoners and
their families

Work in the
prison’s mines

Punishment and
resistance in isolation

Life in the 
prison
dormitories

Itinerary

Interpretative elements/panels

Orientation panels

Landscape viewpoints 

New multifunctional visitor center

a
2

Instalime intepretuese të propozuara për 
burgun e Spaçit

Rruga për në galeritë 

e minierave të 

burgut

Rruga për në 

Reps / Tiranë

I t inerar i

E lement/panele  in terpretuese

Panele  or ientuese

Pika panoramike

Godina e  re  mul t i funks ionale
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a
2

Etapa të realizuara

•	Itineraret bazë janë testuar me udhërrëfyes dhe publik të 

ndryshëm për “Dialogjet për Spaçin” dhe fokus-grupet

•	Është përfunduar inspektimi i imtësishëm i vendit dhe 

ndërtesave të saj

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI  1

Zhvillimi i 

planit bazë të 

interpretimit

Kërkime dhe 

zhvillim përmbajtjeje                            

për instalimet interpretuese
Miratimi nga autoritetet,  prodhimi dhe instalimi 

i komponentëve të interpretimit

Dizajn i njehsuar i instalimeve

 MUAJI  2  MUAJI  3  MUAJI  4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI  7  MUAJI  8  MUAJI 9

Partnerë në zbatim

•	Ministria e Kulturës

•	Bashkia e Mirditës

•	Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit

•	Autoriteti për Informimin mbi Dokumetet e ish Sigurimit të 

shtetit

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Zhvillimi i planit bazë të interpretimit 3.000 

Kërkime dhe zhvillim i përmbajtjejes për instalimet interpretuese 3.000 

Dizajn i njehsuar i instalimeve 2.000 

Prodhimi dhe instalimi i 20 paneleve interpretues dhe orientues (panele, etj) 15.000 

TOTAL 23.000
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Koncept  për  n jë  panel  të  përg j i thshëm his tor ik  të  vendosur  në Spaç.



32

Një qe l i  e  zbrazët , në  n jë  nga ndër tesat  e  të  burgosurve në Spaç.
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Skicë koncept  për  n jë  panel  in terpret imi  për  v iz i torët  brenda n jë  qe l ie  të  d ikurshme
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Përmirësimi i sigurisë së vizitorit 
dhe Të vendit

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Burgu i Spaçit ndodhet aktualisht në një gjendje rrënimi 

të avancuar, pasi ka qenë i braktisur në 20 vjetët e fundit. 

Në këtë situatë, vendi është i rrezikshëm për vizitorët, 

veçanërisht për të moshuarit apo ata me aftësi fizike të 

kufizuara. Përpos terrenit të pasheshuar dhe disa ndërtesave 

me strukturë të paqëndrueshme, vendit i mungojnë edhe 

mjete bazë sigurie si mbajtëset apo rrethimet mbrojtës. 

Në mungesë të ujit të rrjedhshëm, energjisë elektrike, 

shërbimeve elementare,  personelit apo ambjentevet për 

zyra, stacioni më i afërt i ndihmës së parë/shërbimeve të 

nevojshme mbetet ai që ndodhet prane kompanisë fqinje të 

minierës.

Vizitat në Spaç mund të bëhen shumë më të sigurta dhe 

tërheqëse me disa masa të thjeshta sigurie; si instalimi i 

rrethimeve mbrojtëse, shkallëve dhe gardheve të brendshme 

për të mundësuar qarkullimin e mbrojtur brenda zonave të 

burgut. Në përgatitje për vizita me udhërrëfyes dhe personel, 

do të zhvillohej një plan emergjence për ish-burgun, i cili 

do të ndahej me rojet dhe personelin. Në fund, për shkak 

të vendndodhjes së veçuar të vendit, ekziston rreziku që 

investimet e mëparshme në stabilizimin e strukturave dhe 

investimet e ardhshme në konservim, interpretim dhe 

shërbime për vizitorët, të mund të humbasin për shkak të 

vandalizmit dhe grabitjeve. Për rrjedhojë, nevojiten roje për 

të mbrojtur zonën nga vjedhjet, vandalizmat dhe rreziqet e 

tjera.

OBJEKTIVAT KYÇE

Rritja e sigurisë fizike të vizitorëve, duke respektuar 
integritetin historik të Spaçit:

1 Përmirësimi i sigurisë  dhe ndërgjegjësimi i vizitorëve 

për sigurinë në burgun e Spaçit, duke treguar qartë 

zonat e sigurta dhe të pasigurta.

2 Ndërgjegjësimi i personelit dhe udhërrëfyesve për 

sigurinë, duke zhvilluar një plan emergjence për 

vendin.

3 Mbrojtja e integritetit të vendit dhe investimeve të 

bëra duke parandaluar hyrjen e pa-autorizuar dhe 

vandalizimin.
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Sin ja l is t ikë  që t regon zonat  e  pas igur ta  në vendIsh-godina e  mensës me st ruktura  mbështetëse të  përkohshme
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Etapa të realizuara

•	Itineraret bazë janë testuar me udhërrëfyes dhe publik të 

ndryshëm për “Dialogjet për Spaçit” dhe fokus-grupet

•	Inspektimi i detajuar i vendit dhe ndërtesave të saj

•	Ka përfunduar stabilizimi emergjent dhe hidroizolimi

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Trajnimi dhe Punësimi i rojeve

Studimi i zonave të sigurta/të pasigurta

në ndërthurje me itineraret e vizitorëve

Implementimi i trajnimeve për planin e emergjencës 

dhe procedurat
Marrja e miratimit nga autoritetet dhe instalimi                                                                                                                  

i masave të sigurisë në vend

Zhvillimi i planit të emergjencës dhe propozimit të ndërhyrjes për instalimet e sigurisë

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)
Studimi i zonave të sigurta/të pasigurta dhe zhvillimi i propozimit të ndërhyrjes për instalimin e rrethimeve,

shkallëve dhe gardheve; duke përdorur kërkimet historike të bëra më parë mbi rrethimet dhe gardhet 

ekzistuese

1300

Zhvillimi dhe zbatimi i trajnimeve për planin e emergjencës 5.000 

Instalimi i masave të sigurisë dhe krijimi i rrugëve për këmbësorët 12.000 

Trajnimi dhe punësimi i rojeve 24h për një vit 17.400

Mirëmbajtja e vendit, pastrimi dhe punë të vogla konsoliduese 5.000

TOTAL 40.700

Partnerë në implmentim

•	Ministria e Kulturës

•	Banorë vendas dhe specialistë në ndihmën e shpejtë

•	Bashkia e Mirditës
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Itinerary

Safety railings

Access denied

New multifunctional visitor center

0 5 20 50 m N

Itinerary

Safety railings

Access denied

New multifunctional visitor center

0 5 20 50 m N

Elementë të propozuar sigurie 
për burgun e Spaçit

Rruga për në galeritë e 

minierave të burgut

Rruga për në 

Reps / Tiranë

I t inerar i

Rreth ime mbro j tëse

Ndalohet  hyr ja

Godina e  re  mul t i funks ionale
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1 Ngritja e qendrës multifunksionale 

për vizitorët

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Ish-burgu i Spaçit mbetet edhe sot një vend i veçuar kur 

është fjala për akses dhe për shërbimet bazë që iu duhen 

ofruar vizitorëve. Fakti që është braktisur dhe grabitur për 

shumë vjet, ka rënduar edhe më shumë situatën e vështirë 

në të cilën ndodhet monumenti. Tani për tani, Spaçi ofron 

vetëm vizita individuale në rrënojat e mbetura dhe ndërtesat 

e dëmtuara, ose disa aktivitete përkujtimore të drejtuara 

nga ish të burgosur. Nuk ka asnjë vend të mbyllur e të sigurt 

që mund të ofrojë qoftë edhe minimumin e kushteve për 

veprimtari të tjera.

Ne e shohim Spaçin të luajë rol shumë të rëndësishëm 

si vend dialogu dhe veprimi në lidhje me të kaluarën 

komuniste dhe pasojat e saj. Si i tillë, Spaçi ka nevojë për 

hapësira të përshtatshme ku të mund të zhvillohen një larmi 

veprimtarish. Krijimi i një hapësire të re me shumë përdorime 

shihet si mundësia më e mirë për grupimin e shërbimeve 

dhe funksioneve të ndryshme si banjat, recepsioni, si dhe 

zona të konfigurueshme takimesh apo seminaresh. Kjo 

hapësirë e re multifunksionale do të shmangë përdorimin 

e strukturave historike të mbetura dhe do të përqendrojë 

përpjekjet financiare dhe teknike në një vend të vetëm.

OBJEKTIVAT KYÇE

Të mundësuarit në Spaç të infrastrukturës së nevojshme për 

vizita, edukim, kujtesë dhe veprim duke:

1 Ofruar shërbime në vend për vizitorët dhe hapësirë 

koordinuese për funksionimin e pikës.

2 Ofruar hapësira shplodhëse, edukative dhe veprimtari 

që sjellin të ardhura.

3 Rritur frekuencën dhe tipologjinë e veprimtarive në 

Spaç, falë ofrimit të kushteve të nevojshme.
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Nuk mund ta  marr im Spaçin  e  ta 

s je l l im në Ti ranë, por  duhet  të 

marr im Ti ranën e 

ta  ço jmë në Spaç.

“

”

b
1

Fokus-grupi  me profes ion is të  të  muzeut .  21 Qershor, 

2017

Skicë koncept  e  qendrës së  ardhshme mul t i funks ionale, në  zonën e  punëtorëve të  l i rë.
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Etapa të realizuara

•	Inspektimi i detajuar i vendit dhe ndërtesave të saj

•	Ka përfunduar stabilizimi emergjent dhe hidroizolimi

Përllogaritja e afatit kohor

 Muaji 1

Zhvillimi i projektit të detajuar
Marrja e miratimit 

nga Ministria e 

Kulturës
Instalimi i  pajisjeve                                                                                                                                      

dhe mobiljeve

Zbatimi i punimeve

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7  MUAJI 8

Partnerë në Zbatim

•	Ministria e Kulturës

•	Bashkia e Mirditës

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Projekti i detajuar për zbatim dhe ndjekja e zbatimit 9.000

Zbatimi i punimeve; për ndërtesë me strukturë druri (300m2) 180.000 

Instalimi i pajisjeve/mobiljeve 35.000 

TOTAL 224.000
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Vendndodhja  e  propozuar  e  qendrës së  v iz i torëve, në  zonën e  punëtorëve të  l i rë.
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Krijimi i përvojës së vizitorëve 

“Zërat e Spaçit”
RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Historitë njerëzore të Spaçit iu lënë mbresa të shumta 
vizitorëve. Aftësia e Spaçit si një vend fizik për të dëshmuar 
vuajtjet dhe kurajon e atyre që u burgosën atje, varet 
drejtëpërsëdrejti nga fuqia e të treguarit këto histori njerëzore 
në vetën e parë. Fokus-grupet në Spaç konfirmuan se 
dëshmia e gjallë e ofruar përmes vizitës me udhërrëfyes ishte 
themelore për përqasjen interpretuese dhe edukative ndaj 
Spaçit. Tani për tani, për shkak të mungesës së interpretimit 
në vend, një vizitë me udhërrëfyes është e vetmja mënyrë 
që vizitorët e Spaçit të dëgjojnë nga afër tregimet për të. 
Megjithatë, vizita të tilla nuk janë të rregullta dhe zakonisht 
bëhen vetëm të ndërthurura me një veprimtari tjetër (psh. një 
seminar, një aktivitet përkujtimor, apo vizitë studimore, etj).

Nevojitet një grup vizitash të rregullta dhe të larmishme, në 
mënyrë që të ofrojnë njohje më nga afër me historitë e atyre 
që e kanë përjetuar personalisht Spaçin. Disa lloje paketash 
për vizitorë do të ofrojnë këndvështrime të ndryshme:
•	Vizitat me të mbijetuarit e Spaçit: Vizita me udhërrëfyes 

dëshmitarë të gjallë sot e kësaj dite.
•	Vizita interaktive: P.Sh. Vizita “Të prekim Historinë”, “Vizita 

me helmeta” dhe konkursi edukativ “Gjeni shkrimet mbi 
mure” për nxënësit e shkollave.

•	Audio-guida të ofruara nëpërmjet aplikacioneve/pajisjeve 
“audio-guidë”

Përvoja “Zërat e Spaçit” do të ndërtohet së bashku më 
dëshmitarë të gjallë të jetës në Spaç.

OBJEKTIVAT KYÇE

Përmirësimi i përvojës së vizitorëve dhe shtimi i numrit të 
vizitorëve në burgun e Spaçit përmes një larmie vizitash:

1 T’u bëjë të lehtë vizitorëve kuptimin historik dhe 
lidhjen emocionale përmes zërave të atyre që e 
përjetuan nga afër burgun e Spaçit.

2 Nxitja e reagimit të vizitorëve ndaj çështjeve të 

të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale të 

përfaqësuara nga Spaçi, si dhe krijimi i lidhjes mes 

vizitorëve dhe këtyre çështjeve në ditët e sotme.
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Fokus-grupi  me tur is të  të  huaj  në  Spaç, 

21 Maj , 2017

Bal la faq im brezash në Spaç

Ishte  mbresëlënëse ta  bë je 

v iz i tën me këtë  burrë, babai 

i  të  c i l i t  k ishte  punuar  në 

burg dhe k ishte  ka luar  g j i thë 

je tën duke u  bërë  dëshmitar. 

A i  ishte  i  vër tetë  (….)  Jeta  e 

t i j  është  dëshmi  e  asa j  në  të 

c i lën  ishte  për fsh i rë  fami l ja 

g ja të  atyre  v i teve, me apo pa 

dëshi rën e  sa j .

“

”
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Etapa të realizuara

•	Itineraret bazë janë testuar me udhërrëfyes dhe audienca 

të ndryshme 

•	Është siguruar dokumentacion arkivor i mjaftueshëm

•	Është testuar koncepti me operatorë turistikë

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Mbledhja e përmbajtjes/tregimeve dhe  zhvillimi i 

planeve udhërrëfyese për paketa të ndryshme turistike Zhvillimi dhe mbajtja e katër trajnimeve 3 

ditore për udhërrëfyesit, për çdo tip vizite

Zhvillimi i tregimeve/regjistrimeve të audio-

guidës

Prodhimi i aplikacionit për audio-guidën

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7

Partnerë në zbatim

•	Ministria e Kulturës

•	Bashkia e Mirditës

•	Ish të burgosur dhe dëshmitarë të tjerë të drejtpërdrejtë të Spaçit

•	Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit

•	Autoriteti për Informimin mbi Dokumetet e ish Sigurimit të Shtetit

•	Operatorë turistikë

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Mbledhja e përmbajtjes/tregimeve dhe  zhvillimi i planeve udhërrëfyese për paketa të ndryshme 

turistike
4.000 

Zhvillimi dhe mbajtja e katër trajnimeve 3 ditore për udhërrëfyesit, për çdo tip vizite 6.400

Zhvillimi i tregimeve/regjistrimeve të audio-guidës 6.000

Prodhimi i aplikacionit për audio-guidën 4.000

TOTAL 20.400
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Model  i  n jë  ap l ikac ion i  udhërrëfyes  për  burgun e  Spaçi t
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2 PROJEKTIMI I RINDËRTIMIT TË ELEMENTEVE 

KYÇË TË BURGUT TË DIKURSHËM

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Shumë nga elementët e rëndësishëm që përbënin ish-

burgun e Spaçit janë rrënuar, ose janë zhdukur tërësisht. 

Kjo e ka bërë thuajse të pamundur që vizitorët e pavarur të 

krijojnë vetë një ide vizuale të vendit. Edhe ata që kanë fatin 

ta vizitojnë burgun e Spaçit me udhërrëfyes mund ta kenë të 

vështirë ta përfytyrojnë si burg. Natyra e ndërlikuar e burgut 

kur ishte në funksionim të plotë, e bën edhe më të vështirë 

të kuptosh mekanizmat e një vendi të tillë persekutimi. 

Elementë të zhdukur apo të rrënuar, si gardhi i telave me 

gjemba, pjesa e brendshme e qelive të të burgosurve, 

vendrojet që rrethonin gardhin e jashtëm dhe hapësira 

ku familjarët takonin të burgosurit, kanë qenë shpesh të 

theksuara si elementë thelbësorë të tregimeve gjatë vizitave 

me udhërrëfyes dhe me fokus-grupet. 

Rindërtimi i disa elementeve kyçe do të ketë një rol shumë 

të rëndësishëm në rikrijimin dhe kuptimin e çasteve të 

veçanta të jetës në Spaç. Kjo, në kombinim me përpjekjet 

interpretuese të sipërpërmendura (komponentët A1 dhe A2) 

do t’i japë vizitorëve një pamje më të plotë të jetës në Spaç. 

Vizitorët do të shtangen nga gjendja dhe shtresat më të reja 

të historisë së këtij vendi dhe do të thellohen në kuptimin 

e burgut, përdorimin e tij të dikurshëm, si dhe historinë e 

vendit pas viteve 1990-të.

OBJEKTIVAT KYÇE

Kuptimi më i thellë i mekanizmave të përndjekjes komuniste 

dhe përforcimi i përvojës së vizitorëve në vend nëpërmjet 

disa ndërhyrjeve të vogla kyçe.

1 Duke përdorur ish burgun e Spaçit dhe dëshmitë 

e lidhura me të si një shembull unik e të gjallë të 

regjimit shtypës komunist në Shqipëri.

2 Krijimi i një mjedisi më të qartë për të kuptuar dhe 

interpretuar historinë dhe funksionin e Spaçit, duke 

rindërtuar elementë kyçë të burgut.
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Një sk icë  koncept  e  r indër t imi t  të  d isa  e lementëve të  qe l iveBl loqet  e  qe l ive  të  Spaçi t , aktua l isht  pa  parmakë, dr i tare, apo dyer
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Etapa të realizuara

•	Inspektimi i detajuar i vendit dhe ndërtesave të saj

•	Ka përfunduar stabilizimi emergjent dhe hidroizolimi

•	Ka përfunduar dokumentimi i elementëve për rindërtim

•	Është marrë informacioni ekzistues pranë Autoritetit për 

Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

Partnerë në zbatim

•	Ministria e Kulturës

•	Instituti i Ish të Përndjekurve Politikë

•	Ish të burgosur politikë në Spaç dhe banorë vendas

•	Instituti i Studimeve të Krimeve & Pasojave të Komunizmit

•	Arkiva Qendrore e Filmit

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Fazë kërkimore, testimi dhe këshillimi
Zhvillimi i projektit 

të hollësishëm Marrja e miratimit nga Ministria e Kulturës

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Faza kërkimore e elementeve origjinale                

(Punë e imtësishme në arkivë dhe intervista)
10.000

Testimi i zgjidhjeve në terren; këshillime                                                  

me publikun dhe ekspertë/dëshmitarë
12.000

Zhvillimi dhe miratimi i projektit të detajuar 

për zbatim
11.500

TOTAL 33.500
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Skicë koncept  mbi  r indër t imin  e  vendro jeve dhe gardhi t  të  te lave me g jemba mbështetur  në fakte  h is tor ike
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Tërë  je tën isha munduar  ta  për fy tyro ja  derën e  fer r i t  dhe ja , e 

g je ta  këtu  në kamp.  Ishte  fare  e  th jeshtë, fare  e  zakonshme.  E 

jashtëzakonshmja e  sa j  ishte  në pushtet in  e  sa j .   Dhe pushtet i  i  sa j 

ishte  se  ndante  dy  botë : botën e  dhmib jes  me botën e  lumtur isë.

“
”Përshtat je  e  n jë  f ragment i  nga romani  Spaçi  i  Maks Ve los

Skicë  e  r indër t imi t  të  por tës  kr yesore  të  burgut  të  Spaçi t , bazuar  në fo tograf i  h is tor ike

c
2
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Fotograf i  e  sotme e  vendi t  të  por tës  të  ish-Burgut  të  Spaçi t

c
2
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OBJEKTIVI KYÇ 2

Kthimi i kujtesës në veprim

Elementi D

Zhvillimi i progameve të edukatës qytetare të bazuara në Spaç

Elementi E

Aktivizimi i vendit si një hapësirë kulturore me angazhim të fortë social
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Themelimi I NJË QeNDRE TRAJNIMI PËR 

MËSUES HISTORIE

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Historia traumatike e viteve të fundit në Shqipëri, përdoret 
shpesh si një mjet për përçarje. Programi historik dhe librat 
shkollorë karakterizohen nga një narrativë mbizotëruese, 
e cila nuk flet për shumë aspekte të rëndësishm të jetës 
nën komunizëm, e jo më për subjekte të vështira si shtypja 
dhe përndjekja. Ajo çka është më e rëndësishme është 
se një numër gjithnjë e më i madh mësuesish nuk kanë 
përvojë të drejtpërdrejtë me vendet e përndjekjes, apo 
me ish të përndjekurit. Megjithatë, ne e harrojmë lehtë se 
janë mësuesit e historisë ata që përgatisin brezin e ri për 
të përballur siç duhet me interpretimet politike, kulturore, 
ideologjike dhe me abuzimet me të shkuarën. 

E vendosur në Spaç, qendra e trajnimit do t’u ofrojë 
mësuesve të historisë një program të përgatitur dhe të 
përcjellë nga një këndvështrim demokratik me shumë 
pikëpamje. Ky trajnim i integruar me mësimdhënien reale do 
t’i mundësojë ata dhe nxënësit të interpretojnë në mënyrë 
kritike krijimin e narrativave dhe potencialin e tyre për të 

ndërtuar (ose jo) kuptim të ndërsjellë të rrënjëve të dhunës, 
diskriminimit dhe përjashtimit në shoqëri. Mësimdhënia 
është kyçe për zhvillimin e proçesve individuale që forcojnë 
aftësitë e të veprimit dhe të qëndruarit, si pavarësia e 
mendimit, çiltërsia, vlerat morale dhe respekti për të tjerët. 

OBJEKTIVAT KYÇE

Përmirësimi i mësimdhënies mbi  persekutimin në Shqipëri 
dhe pasojat e tij, duke iu ofruar mësuesve të historisë mjete 
dhe burime të përshtatshme mësimdhënieje si:

1 Zhvillimi i programit të trajnimit dhe përfshirja e tij në 
kurrikulat përkatëse.

2 Shtimi i mundësive për mësuesit e historisë për tu 
takuar dhe për të punuar drejtpërdrejt me ish të 
përndjekur politikë.

3 Forcimi i njohurive dhe vetëbesimit të mësuesve për 
t’u mësuar nxënësve çështje të ndërlikuara nga ana 
intelektuale dhe emocionale.
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 Sk icë  koncept  e  n jë  t ra jn imi  në qendrën e  ardhshme mul t i funks ionale  të  v iz i torëve

Të ndalurit e ciklit të 
padrejtësisë dhe shtypjes 
kërkon që gjithësecili të 

veprojë.
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Etapa të realizuara

•	Janë vendosur marrëdhëniet me Ministrinë e Edukimit, 

Rinisë dhe Sporteve në Shqipëri – Me Institutin e Zhvillimit 

të Arsimit

•	Janë vendosur marrëdhëniet me përfaqësues të 

mësuesve të historisë në rang vendor dhe ndërkombëtar

Partnerë në Zbatim

•	Ministria e Edukimit, Rinisë dhe Sporteve – Instituti i 

Zhvillimit të Arsimit

•	Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit

•	Shoqata e Mësuesve të Historisë së Shqipërisë “Rinia dhe 

Historia”

•	Euroclio – Shoqata Europiane e Mësuesve të Historisë

•	Ish të burgosur politikë në Spaç dhe banorë vendas

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Analiza e kërkesës, identifikimi i mësuesve, edukatorëve, kontribuesve, zhvillimi i programit. 5.000

Dhënia e informacionit mbi mundësitë e trajnimit 2.000

Implementimi i trajnimeve dhe seminareve 10.000

Hapja dhe drejtimi i zyrës së menaxhimit të qendrës (Pajisje dhe 12 muaj shpenzime operacionale për një staf 

prej dy vetësh)
25.000 

TOTAL 42.000

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Analiza e kërkesës 

dhe propozimi i 

programit  

Dhënia e informacionit mbi mundësitë e trajnimit
Implementimi i trajnimeve dhe seminareve

Hapja e zyrës së menaxhimit të qendrës

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7
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të  kuptuar : Unë v i j  nga fami l je  e  përndjekur… Këtu 

e  kupto j  edhe më mirë  atë  që s ’ma thanë kurrë… 

Hesht ja  duhet  thyer.

“

”

Një p lan imetr i  e  mundshme e  qendrës mul t i funks ionale  për  v iz i torët  kur  përdoret  s i  qendër  t ra jn imi

Fokus-grupi  me mësuesi t  e  h is tor isë  në Spaç, 6  Maj , 2017.

Hapës i rë

për  workshop

Zyrë /a rk i va

In fo

Kuzh inë

Hapës i rë 

për  ekspoz i ta
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ORGANIZIMI I NJË SHKOLLE NDËRKOMBËTARE 

VERORE MBI AKTIVIZMIN PËR KUJTesën DHE 

TË DREJTAT E NJERIUT

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Është thelbësore për paqen dhe stabilitetin e Shqipërisë që 
qytetarët e saj të fillojnë të eksplorojnë dhe të përballen me 
trashëgiminë e të kaluarës komuniste. Si një vend kujtese, 
burgu i Spaçit mund të shërbejë si një vend fizik nga ku 
mund të fillohet një dialog i shëndetshëm dhe shërues mbi 
të kaluarën e vështirë.

Ky projekt propozon ta kthejë burgun e Spaçit në një vend 
dialogu të një rëndësie kombëtare e ndërkombëtare - duke 
ofruar një pikënisje për të kuptuar të kaluarën e vështirë 
e për të zbatuar në të ardhmen mësimet e nxjerra në 
lidhje me të drejtat e njeriut. Një shkollë verore 10 ditore 
do të bëjë bashkë figura të rëndësishme kombëtarë dhe 
ndërkombëtarë, për të punuar me rininë dhe aktivistët për 
tema si:
•	 Të drejtat e njeriut: Duke përdorur një përqasje të bazuar 

mbi të drejtat për vendet  e “trashëgimisë së vështirë” nga 
e kaluara, për të ndihmuar në shërimin e plagëve sociale.

•	 Fuqizimi i rinisë: Duke e përfshirë më shumë atë në 

çështjet  e të drejtave të njeriut dhe të dialogut historik.
•	 “Nga kujtesa në veprim”: Lidhja e përpjekjeve të së 

shkuarës me lëvizjet e së sotmes për të drejtat e njeriut.

Programi, metodologjia dhe rezultati i shkollës verore do të 
publikohet si një material mësimor interaktiv, në mënyrë që 
shkolla dhe pika të tjera në vend apo jashtë tij, të përfshihen 
në forma të ngjashme me dialogun historik në vende të 
ndryshme të kujtesës.

OBJEKTIVAT KYÇE

“Aktivizimi” i Spaçit si një vend kujtese, që shpjegon përmes 
historisë së tij përpjekjet për të drejtat e njeriut që janë 
aktuale sot:

1 Promovimi i burgut të Spaçit si një vend dialogu për 
çështjet e të drejtave të njeriut dhe drejtësisë sociale 
të së shkuarës dhe të së tashmes.

2 Shtimi i numrit të vizitorëve dhe thellimi i angazhimit 
të tyre në çdo vizitë në Spaç.
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ORGANIZIMI I NJË SHKOLLE NDËRKOMBËTARE 

VERORE MBI AKTIVIZMIN PËR KUJTesën DHE 

TË DREJTAT E NJERIUT
Nevoja  për  të  ku j tuar, përba l le t 

shpesh me pres ion in  po aq të  for të 

për  të  harruar.  Edhe me qël l imin 

më të  mirë  -   s i  të  nx i tur i t  e 

pa j t imi t  pas  ng jar jeve përçarëse 

të  shoqër isë  duke “mos vështruar 

më pas” -  fsh i r ja  e  të  shkuarës 

mund të  pengojë  brezat  e  r in j  që 

të  nx jerr in  mësime kyçe dhe mund 

të  shkatërro jë  mundësinë për  të 

ndër tuar  n jë  të  ardhme paqësore.

“

”

d
2

Koalicioni Ndërkombëtar i  Vendeve të Ndërgjegjes/

International Coalit ion of Sites of Conscience

s i tesofconsc ience.org Pamje nga punëtor i të  e  ‘d ia log jeve” që t regojnë s i  mund të 

duket  n jë  shkol lë  verore
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Etapa të realizuara

•	Materialet e programit “Dialogjeve për Spaçin” janë 

zhvilluar me Koalicionin Ndërkombëtar të Vendeve të 

Ndërgjegjes

•	Janë vendosur marrëdhënie me banorë vendas dhe palë 

të interesuara nga vendi dhe bota

Partnerë në Zbatim

•	Ministria e Kulturës

•	Koalicioni Ndërkombëtar i Vendeve të Ndërgjegjes

•	Instituti i Studimit për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit

•	Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë

•	Ish të përndjekur politikë të Spaçit dhe banorë vendas

•	Bashkia e Mirditës

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Zhvillimi i programit dhe planit për shkollën verore 2.000

Implementimi i shkollës  verore 10 ditore 25.000

Zhvillimi dhe prodhimi  i materialeve mësimore 2.000

Printimi i materialeve mësimore - 1.000 kopje 3.000 

TOTAL 32.000

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Zhvillimi i programit dhe planit për shkollën verore
Implementimi i shkollës  verore 10 ditore

Zhvillimi dhe prodhimi  i materialeve mësimore

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7
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Pamje nga punëtor i të  e  “Dia log jeve” t regojnë s i  mund të  duket  n jë  shkol lë  verore
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KRIJIMI I njësive AKOMODuese të FRYMËZUARa 

nga ARTI i GJENERUAR prej SPAÇit

RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Mali i lartë i Munelës, rrënojat e kishave, shtëpitë tradicionale 

të fortifikuara si dhe trashëgimia industriale janë vende me 

interes, lehtësisht të arritshëm nga ish-burgu i Spaçit. Për 

më tepër, autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë, një 

aks kryesor për fluksin e turistëve, sjell çdo vit 1.8 milionë 

automjete shumë pranë burgut të Spaçit.

Godinat e dikurshme të punëtorëve të lirë në Spaç, mund 

të ofrojnë akomodim për vizitorët e burgut të Spaçit dhe 

t’i lejojnë ata të vendosen strategjikisht në epiqendrën e 

pikave me interes. Akomodimi në vend do të ndihmonte 

edhe në promovimin e Spaçit si një vend arti, ku artistë dhe 

intelektualë përdorën krijimtarinë e tyre për të mbijetuar, 

përqeshur apo për t’i bërë qëndresë persekutimit. Vizitorët 

mund të kalojnë natën në ish-godinat e punëtorëve të lirë, ku 

dhomat do të shndërrohen në hapësira pritëse me karakter 

artistik dhe historik. Çdo hapësirë do të frymëzohet nga një 

histori/koncept specifik i lidhur me krijimet artistike të bëra 

nga ish të burgosur në Spaç para, gjatë ose pas burgosjes 

në këtë vend (pikturat e A. Osekut, skulpturat e M.Velos, 

krijimet e F. Lubonjës e V.Zhitit, etj). Përveç turistëve, 

dhomat mund të akomodojnë mësues, nxënës dhe vizitorë 

të përfshirë në veprimtaritë në Spaç. Si një nisëm pilot, 

ky projekt do të përshtasë fillimisht 5 dhoma, nga vende 

qëndrimi të detyruar dhe parehatie për punëtorët dikur, në 

hapësira cilësore të lirisë personale dhe shprehjes artistike, 

me ndihmën e artistëve vendas dhe ndërkombëtarë.

OBJEKTIVAT KYÇE
Shndërrimi i burgut të Spaçit në një nyjë të rëndësishme për 

vizita në Mirditë:

1 Të ofrojë mundësi për një përvojë akomodimi unik 

dhe që respekton historinë e vendit.

2 Të zgjasë qëndrimin e turistëve dhe udhëtarëve në 

Spaç dhe në gjithë rajonin e Mirditës.

3 Të nxisë përfshirjen e artit dhe aktivizmit si një mënyrë 

efektive për t’u përballur me histori të vështira dhe 

kuptuar ato.
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Skicë koncept  e  n jë  dhome të  bu j t inës  së  ardhshme ar t is t ike  në Spaç.  Ar t i  i  paraqi tur, nga ish  i  burgosur i  i  Spaçi t , Maks Ve lo
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Etapa të realizuara
•	Ka përfunduar studimi i imtësishëm i vendit dhe 

ndërtesave

•	Ka përfunduar stabilizimi emergjent dhe punimet hidro-

izoluese tek godinat pritëse të punëtorëve të lirë

•	Janë vendosur marrëdhënie me banorë vendas në gjendje 

të ofrojnë shërbime shtesë (ushqim vendas, pastrim, etj)

•	Janë vendosur marrëdhënie me ish të burgosur të Spaçit

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Kërkime për të

përcaktuar 

Termat e 

Referencës

Publikimi i njoftimit për paraqitjen e propozimeve 

dhe financimi i fituesve. Event promovues. 

Promovimi dhe përhapja e 

rezultateve të projektit

Implementimi dhe përurimi i 5 dhomave  të shndërruara në bujtina

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7  MUAJI 8  MUAJI 9

Partnerë në zbatim

•	Ish të burgosur politikë/krijues të ndryshëm që kanë lidhje 

me Spaçin

•	Banorë vendas

•	Qendra e Informacionit mbi Turizmin, Mirditë (Info-kulla)

•	Ministria e Kulturës

•	Bashkia e Mirditës

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Kërkime paraprake, përcaktimi i Termave të Referencës, publikimi i njoftimit ndërkombëtar për 

paraqitjen e propozimeve
5.000

Event promovues 10.000

Mbështetje financiare e artistëve për implementimin (5 dhoma) 25.000

Promovimi dhe përhapja e rezultateve të projektit 5.000 

TOTAL 45.000
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Vendi  i  propozuar  për  n jës i  akomoduese në ish-godinën e  punëtorëve të  l i rë

Tetëmbëdhjetë  v je t  më parë, A l i  Oseku 

ishte  skenograf i  më i  pë lqyer  në 

vend;  ishte  n jë  p ik tor  që  k ishte  f i tuar 

n jë  konkurs  kombëtar  dhe i  ishte 

dhënë Urdhr i  Komunist  “Lar t  Fr yma 

Revoluc ionare” .  A i  ishte  28 v jeç.  Brenda 

natës , u  dënua s i  modern is t  që  ishte 

pushtuar  nga magj ia  e  l igë  e  P ikasos, 

Shagal i t  e  më keq akoma, nga a jo  e 

Xhekson Pol lokut  dhe Salvador  Dal isë

“

”Një modern is t  p ik turon sër ish  në Shqipër inë  e  Re. 

New York  Times, 9  maj , 1991
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Organizimi i “Ditëve të Kurajës” 
(ParrheZia) në Spaç 
RËNDËSIA E VEPRIMTARISË SË PROPOZUAR 

Pavarësisht se renditet ndër krahinat më të varfra në vend, 
Mirdita është një nga më të pasurat përsa i përket historisë, 
traditave, kostumeve e kulinarisë. Ky potencial ka nevojë të 
ekspozohet siç duhet ndaj vëmendjes kombëtare e rajonale, 
në mënyrë që të tërheqë më shumë vizitorë, të ndryshojë 
reputacionin e saj dhe të gjenerojë mundësi shtesë zhvillimi 
lokal social-ekonomik.

Historia e Spaçit dhe genius loci i tij janë gjithashtu një bazë 
e fortë për organizimin e ngjarjeve kulturore alternative të 
konceptuara me kujdes, për të tërhequr vizitorë në këtë 
krahinë dhe për të nderuar kujtimin e vendit dhe banorëve 
të tij. Historia e ish-burgut si dhe të shumtit akte qëndrese 
simbolike frymëzojnë një ngjarje publike të kuruar mbi 
nocionin e kurajës apo “parrhezisë”. Parrhezia, që në 
shqip ngjason me të “thënit troç të gjërave”, është një fjalë 
nga greqishtja e lashtë që shpreh detyrimin për të thënë 
të vërtetën për të mirën e përgjithshme, madje dhe duke 
rrezikuar veten. Me një program angazhimi social të fortë, 
Ditët e Kurajës ofrojnë performanca të shumta artistike 

(koncerte, pjesë teatrale me komunitetin vendas, panaire të 
gastronomisë vendase, seanca leximi librash, projeksione 
dokumentarëshetj), të përgatitura me kujdes që të përfshijnë 
publikun në temat e shkeljes së të drejtave të njeriut dhe 
të humbjes kulturore, ndërkohë që i ofron atij mundësinë 
për t’u njohur me traditat e Mirditës e të shijojë produktet 
vendase.

OBJEKTIVAT KYÇE

Përmirësimi i imazhit të krahinës duke organizuar një ngjarje 
kulturore të cilësisë së lartë, e cila u ofron vizitorëve një 
përvojë mbresëlënëse të zonës dhe të historisë së saj.

1 Promovimi i aspekteve më pozitive të traditave 
vendase dhe të historive të Spaçit e rajonit të 
Mirditës.

2 Sigurimi i të ardhurave shtesë për banorët vendas 
duke gjeneruar mundësi të bazuara në traditat dhe 
zejtarinë e tyre.

3 Të nxisë përfshirjen e artit dhe aktivizmit si një mënyrë 

efektive për t’u përballur me histori të vështira dhe 

kuptuar ato.
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Skicë koncept  për  n jë  ng jar je  në kuadër  të  D i tëve të  Kura jës  në Spaç

Ditët e 
Kurajës
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Etapa të realizuara

•	Drejtimet strategjike për ngjarjen janë identifikuar nga 

fokus-grupet e zhvilluara në vitin 2017 në Spaç

•	Janë vendosur marrëdhënie me disa ish të burgosur 

politikë të Spaçit të angazhuar

•	Janë vendosur marrëdhënie me banorë vendas dhe 

ofrues shërbimesh

Partnerë në zbatim

•	Ish të burgosur politikë/artistë që kanë lidhje me Spaçin

•	Qendra e Informacionit mbi Turizmin, Mirditë (Info-kulla)

•	Bashkia e Mirditës

•	Ministria e Kulturës

Përllogaritja e Buxhetit  (EUR)

Kërkimet paraprake, përcaktimi i ekipit të eventit, zhvillimi i programit, lidhja e kontratave me perfor-

muesit
5.000

Zhvillimi i eventit 15.000

Promovimi dhe përhapja e rezultateve të projektit 2.000

TOTAL 22.000

Përllogaritja e afatit kohor

 MUAJI 1

Krijimi i ekipit, zhvillimi i programit të eventit
Marketingu i eventit dhe promovimi i mesazheve kyçë

Zhvillimi i eventit

 MUAJI 2  MUAJI 3  MUAJI 4  MUAJI 5  MUAJI 6  MUAJI 7
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Vendi  i  propozuar  për  n jë  ng jar je  në kuadër  të  D i tëve të  Kura jës  në Spaç

S’e  mbaj  mend v i t in  me saktës i . 

Bashkë me Stavr i  Rafae l in , tenor in  (…) 

organizuam një  koncer t  në  ga ler inë 

e  min ierës , g ja të  turn i t  të  t re të  dhe 

nën dr i tën e  fenerëve.  Ata  që s ’e  kanë 

për je tuar  s ’mund ta  marr in  me mend sa 

g jë  e  mrekul lueshme ishte.  N jë  koncer t 

që  përbëhej  vetëm nga t rok i t je  duarsh 

që shoqëronin  zërat  tanë.  Unë këndova 

muzikë pop, Stavr i  këndoi  Trav iatën dhe 

Hysen Xhani  këndoi  këngë popul lore 

t i ranase.  Ishte  n jë  mrekul l i .  N jë  nga 

koncer tet  më të  bukura të  je tës  s ime!

“

”Sher i f  Merdani , këngëtar  shqiptar  f le t  për 

koncer t in  e  improv izuar  në min ierën e  burgut  të 

Spaçi t , në  natën e  ndërr imi t  të  v i teve 

( f ragment  in ter v is te  mundësuar  nga A lbanian Human Right  Pro ject )



të veprosh 

është më shumë se një zgjedhje

është detyrë


