KALENDARI I AKTIVITETEVE (18 prill 2019)
NË KUADËR TË DITËS NDËRKOMBËTARE TË MONUMENTEVE DHE SITEVE

Nr.

DATA/ORA

1

18 prill 2019
10.30-12.00

2

16 prill-18 Maj

3

16 prill 2019

ora

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

Trajnimi "Ciceron apo
Pasqyrë" (faza e dytë)
Pas përzgjedhjes së të rinjve, do të
realizohet simulimi i guidave në
parkun e Apolonisë.
Vizitë-Hapja e mozaikut tek "Vila
me Impluvium".
Ekspozitë fotografike me
imazhe nga Muzeu Kombëtar
Etnografik Berat, në Trapezarinë
e Manastirit të Shën Mërisë në
Apoloni.
Aktivitet promovues dhe
punëtori – “Vlerësimi i
trashëgimisë kulturore
nëpërmjet teknologjive
digjitale”
Aktiviteti realizohet në Parkun
Arkeologjik të Apollonisë me
nxënës të shkollave të mesme
dhe i hapur për publikun e gjerë.
Qëllimi është njohja me
mundësitë e përdorimit të
teknologjive digjitale në
trashëgiminë kulturore
(paraqitje 3D, virtual tour etj.) si
dhe prezantimi i punës së

ZAKPA Apoloni

Parku Arkeologjik
Apoloni

Të rinjtë e qendrës
rinore " Epoka e Re"
dhe gjimnazit publik "
JanaqKilica". Vizitorë
të parkut.

ZAKPA Apoloni dhe
Qendra Kombëtare e
Muzeve Berat.

Parku Arkeologjik
Apoloni

Instituti i Monumenteve
të Kulturës, Zyra e
Administrimit të Parkut
Arkeologjik Apolloni,
Fakulteti i Inxhinierisë
Mekanike, UPT

Parku Arkeologjik
Apolloni

Të rinjtë e qendrës
rinore " Epoka e Re"
dhe gjimnazit publik "
JanaqKilica". Vizitorë
të parkut.
Specialistë, komuniteti
vendas, nxënës,
studentë

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

ZAK Butrint

Parku Kombëtar
Butrint

Nxënës të shkollave të
komunitetit brenda
Parkut, stafi i Parkut.

Muzeu Historik
Kombëtar

Atrium (Muzeu
Stafi i dedikuar nga
Historik Kombëtar) muzeu për
organizimin e këtij
aktiviteti dhe nxënësit
e gjimnazit "Sami
Frashëri".

deritanishme në këtë temë në
kuadër të projektit 3D-IMP-ACT,
projectInterreg IPA CBC ItaliShqipëri-Mal i Zi

4

18 prill 2019
9:30- 16:00

5

18 prill 2019
10:30

ora Ekspozita: "Pamje të peizazhit
rural të Parkut Kombëtar
Butrint"
Improvizimi I disa stendave mbi
veprimtaritë ekonomike që
zhvillohen në territorin e PKB
(peshkimi, blegtoria,
akuakultura, turizmi, etj.)
"Histori, Arkeologji, Monumente
dhe Natyrë" Njohja me vlerat e
Parkut të Butrintit nëpërmjet
vizitëave përgjatë territorit të tij.
ora Leksion i hapur: “Miqtë e
Monumentit”
Specialisti-arkeolog nga Sektori i
Menaxhimit të Koleksioneve
pranë Muzeut Historik Kombëtar,
ju shpjegon nxënësve mënyrën
sesi u montua “Çuka e Ajtoit” dhe
mozaiku “Qilimi i Apolonisë”, në
ambientet e atriumit të Muzeut
Historik Kombëtar si dhe çfarë
duhet të bëjnë për ta

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

Muzeu Kombëtar i
Fotografisë "MARUBI"

Salla e
aktiviteteve/
Muzeu Kombëtar i
Fotografisë
"MARUBI"

20 nxënës/ cikli i
mesëm

Muzeu i Arsimit Korçë

Muzeu i Arsimit
Korçë

Specialistë të Muzeut,
mësues, nxënës,
vizitorë të ndryshëm

Muzeu i Artit Mesjetar
Korçë

Muzeu i Artit
Mesjetar Korçë

Nxënës të shkollës 9vjecare "Demokracia"

mirëmbajtur këtë objekt të
rëndësishëm të trashëgimisë
kulturore.

6

18 prill 2019
10:00

ora

7

18 prill 2019
ora 9:00 - 19:00

8

18 prill 2019
ora 11:00 - 12:00

Punëtoria: "Çfarë fshihet pas
një shkrepjeje? " Ndërtimi i
aparateve fotografike pinhole me
materiale të riciklueshme.
Në përshtatje me temën e këtij
viti - “Peizazhe rurale” përdorimi në një formë të
ndryshme i objekteve të së
përditshmes që ndoshta nuk
nevojiten më, synon në
ndërgjegjësimin ndaj ambientit e
natyrës, përmes aktiviteteve
kreative e zbavitëse, të
ndërlidhura me fushën e
trashëgimisë kulturore.
Ekspozitë me botime që ruhen
në ambientet e Muzeut.
Botime të cilat janë tekste
mësimore si dhe monografi dhe
studime mbi arsimin dhe figurat e
shquara të arsimit kombëtar.
Orë mësimore me temë "Arti
ikonografik shqiptar"

Nr.

DATA/ORA

9

18 prill 2019
10:00 - 11:00

10

18 prill 2019
ora 09.00

11

18 prill 2019

12

18 prill 2019
10.30-12.30

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)
ora Leksion i hapur me temë
“Ç’është trashëgimia
kulturore"

ora

Leksion i hapur: "Të njihemi
me monumentet e qytetit
tonë"
- në
kuadër të programit "Edukimi
përmes Kulturës"
Nxënës të klasave të nënta të
Shkollës Nr.1, Krujë, do të njihen
me monumentet kryesore të
Krujës.
"Promovim i atraksioneve
kryesore të Krujës në mediat
italiane"
Në këtë datë Kruja do të vizitohet
nga 10 Blogerë italianë, pjesë e
një turi 5 ditor
"TravelBlogTourAlbania 2019"
me qëllim promovimin e
Shqipërisë.
Takim me traditën:
"Trekëndëshi Traditë Edukim-Turizëm " - Punëtori
kulinarie tradicionaleNën
kujdesin e disa grave njohëse të
kuzhinës tradicionale nxënësit,
pas një historiku të traditës sonë
të gatimit, nga specialistë të
muzeut, do të pergatisin bukë e
ëmbëlsira të ndryshme.

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

Muzeu Arkeologjik
Korçë

Muzeu Arkeologjik
Korçë

Nxënës të shkollave të
mesme dhe mësues

Muzeu "Gjergj Kastrioti,
Skënderbeu" dhe Muzeu
Etnografik, Krujë

Muzeu
Etnografik,Krujë

Specialistë të muzeve
të Krujës, mësues dhe
nxënës.

"TravelMassiveAlbania"
dhe agjencia turistike
"TravelBrainandHeart"

Kalaja e Krujës dhe Gazetarë,
Muzeu Historik dhe organizatorë,
Etnografik, Krujë
përfaqësues të
pushtetit lokal.

QKMB, DAR Berat

Oborri i Muzeut
Etnografik

Shkolla 9vjeçare të
zonave rurale të
qytetit, shkolla
hoteleri-turizëm
"KristoIsak",
komuniteti

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

QKMB, DAR Berat

Cardaku i Muzeut
Etnografik

Mjeshtrit artizanë të
qytetit dhe shkolla
9vjeçare

QKMB , DAR Berat

Muzeu Etnografik

Nxënës nga gjimnazet
e Kosovës dhe shkollat
"Babë DudKarbunara e
"Kristaq Capo"

Embëlsirat do t'u shërbehen
vizitorëve në oborrin e Muzeut
Etnografik nga vetë nxënësit.

13

18 prill 2019 ora
9.30-16.00

14

18 prill 2018
ora 10.00

Ekspozitë - Leksion "Takim
me mjeshtrin artizan"
Mjeshtrja artizane, qëndistarja
Alketa Qato do të prezantojë disa
kostume e veshje të realizuara
prej saj, duke paraqitur dhe
historikun e kësaj zeje. Nxënësit e
shkollave do të zhvillojnë edhe
bashkëbisedim me specialistë të
Muzeut.
Aktivitet: "Muzeu në Puzzle"
dhe "Konservuesit e Vegjël".
Pjesë e këtyre aktiviteteve do të
jenë nxënës nga gjimnazet e
Beratit dhe ato të Kosovës.
Objektivi i aktiviteteve është që të
transmetohen vlerat dhe kultura
e qytetit të Beratit dhe tek
nxënësit e gjimnazeve të Kosovës.
Duke krijuar një rrjet binjakëzimi
jo vetëm në shkëmbimin e
eksperiencave në sistemin
arsimor, por dhe në përhapjen e
trashëgimisë së vendit.

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

15

18 prill 2019
ora 11:00

Muzeu Kombëtar
"Gjethi"

Muzeu Kombëtar
"Gjethi"

Artikullshkruesit e
revistës, rreth 20
studentë nga
Universiteti i Tiranës;
përfaqësues të
mediave, etj.

16

18 prill
14:00

ora

DRKK Korçë në
bashkëpunim me QRTK
Prizren

Prizren

Specialistë të DRKK
Korçë dhe QRTK
Prizren

17

19 prill
10:00

ora

Promovimi i numrit i të
revistës shkencore periodike
"Dritëhije".
Revista "Dritëhije" është një
botim periodik i Muzeut
Kombëtar "Gjethi", që ka si qëllim
të nxisë njohjen dhe studimin e
periudhës së komunizmit shqiptar
duke publikuar dhe shpërndarë
fakte mbi regjimin diktatorial,
mbi dosjet e Ish- Sigurimit të
Shtetit, kontrollin e përndjekjen e
qytetarëve si dhe probleme të
muzeologjisë postkomuniste e të
trashëgimisë kulturore.
"'Vizitë në ambjentet e QRTK
Prizren dhe objektet
"Monument Kulture" të
Prizrenit'' Takim me specialistë
të QRTK Prizren, guidë
informuese në objektet
"Monument Kulture" të Prizrenit
dhe shkëmbim eksperiencash
'' Ekspozitë me grafika të
objekteve "Monument
Kulture" të qarkut të Korçës''
Prezantimi, historiku, një
përshkrim i shkurtër informues
për objektet dhe evidentimi i
vlerave të tyre. Në sfond me
PowerPoint do të paraqiten dhe
sitet arkeologjike të qarkut të
Korçës.

DRKK Korçë

Ndërtesa e
Hamamit të Gazi
Mehmed Pashës

QRTK Prizren ,të ftuar
të institucioneve të
tjera të Prizrenit, si
edhe nxënës të
shkollave të
ndryshme.

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

DRKK Korçë

"Banesa e
Flamurit", Korçë

Shkolla “ Tefta
TashoKoço“ dhe
shkolla ''Themistokli
Gërmenji''

DRKK Durrës, DAR
Durrës

Forumi Bizantin

Nxënës nga 6 shkolla
të qytetit, prindër,
mësues, përfaqësues
nga DRKK dhe DAR
Durrës

DRKK-Berat

Njësia
Administrative
Sinjë

Përfaqësues të DRKK,
të komunitetit të
njësise administrative
Sinjë, nxënës të
shkollës "JaniDodi",
Sinjë.

Shpërndarje fletëpalosjesh,
kartolinash, etj.

18

30 prill
10:00

19

18 prill 2019
ora 17.00

20

18 prill 2019
ora 10:30

ora 'Grafika nga trashëgimia
kulturore e qarkut Korçë''
Gjatë këtij aktiviteti nxënësit do
të informohen mbi vlerat
historike dhe arkitektonike të
objekteve "Monument Kulture".
Paraqitja në grafikë e objekteve,
theksimi i elementeve
tradicionalë, do të shtojë
interesin dhe kuriozitetin e
pjesëmarrësve.
Ekspozita : "Shprehem me
mozaik"Aktivitet përmbyllës i
programit të edukimit të DRKK
Durrës, që jep njohuri teorike e
praktike mbi trashëgiminë tonë
në mozaikë dhe teknikat e lashta
e të reja punës me mozaik.
"Trashëgimia Kulturore në
Zonat Rurale"Aktivitet
promovues dhe edukues rreth
vlerave monumentale dhe
historike të Kishës së Sinjës. Gjatë
vizitës do të paraqitet dhe procesi
restaurues i afreskut, filluar prej

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

DRKK-Berat

Berat / shkolla

Përfaqësues të DARBerat ,nxënës të
shkollës

DRKK-Berat

KALAJA

Vizitorë vendas dhe të
Huaj.

DRKK Shkodër, Shkolla e
mesme artistike
"PrenkJakova"

Ambientet e
shkollës

DRKK Shkodër,
nxënësit e shkollës ë
mesme artistike
"PrenkJakova",
Shkodër.

disa ditësh nga specialistët
restauratorë. Diskutime rreth
potencialit turistik të zhvillimit të
zonës.

21

22

23

18 prill 2019
ora 14:00

2019

18 prill

18 prill 2019
ora 11

Shfaqje filmi: "Qyteti IM"
Prezantimi i një dokumentari
rreth historisë dhe monumenteve
të Beratit. Dokumentari do të
shfaqet në ambjentet e shkollës
dhe do të përcjellë tek nxënësit
një formë të re te prezantimit te
vlerave të qytetit te tyre gjatë
mësimit.
Guida në Monumentet e
Kalasë së Beratit DRKK-Berat
përgjatë kësaj dite do të ofrojë
guida në disa prej kishave dhe
monumenteve që ndodhen në
Kala ku do të ofrohen dhe
fletëpalosje informuese rreth
monumenteve të rrethit të
Beratit.
Ekspozitë fotografike me
peizazhe rurale.
Ekspozitë pikture me motive
etnografike.

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

24

18 prill 2019
ora 11

DRKK Shkodër

Ambientet e
shkollës

DRKK Shkodër, DAR
Shkodër

25

18 prill 2019
ora 10

DRKK Shkodër

Gradishta e
Peshkopisë

DRKK Shkodër, DAR
Dibër

26

18 prill 2019

DRKK Gjirokastër &
Shkolla 9-vjecare
"NaimFrashëri"

Banesa "Topulli"
Monument Kulture,
Kategori I

Shkollat 9-vjecare dhe
komuniteti

27

18 prill 2019

DRKK Gjirokastër

"Odeoni"- Bashta e
Teqesë

Komuniteti,
promovues të
trashëgimisë kulturore
.

28

18 prill 2019

Nxënësit e shkollës

18 prill 2019

DRKK Gjirokastër,
Parku Arkeologjik
Antigone
DRKK Gjirokastër,
Sektori Përmet

Shkolla e fshatit
"AsimZeneli"

29

"Promovimi i Trashëgimisë"
Ekspozim i fletëpalosjeve të
dizenjuara nga vetë nxënësit e
shkollës 9 vjeçare "AliLacej",
Shkodër.
"Të njohim monumentet" Edukimi përmes Kulturës
Aktivitet tek Gradishta e
Peshkopisë, "Monument Kulture"
i kategorisë I
Leksion i hapur: "Të njohim,
mbrojmë dhe promovojmë
monumentet"Një ditë për të
treguar elementet kulturore të
trashëguar tek brezat e rinj.
Ekspozitëme restaurimet, punët
e kryra nga DRKK gjatë viteve, si
dhe aktivitetet kulturore.
Promovim i trashëgimisë përmes
shpërndarjes së fletëpalosjeve
informuese mbi trashëgiminë
kulturore materiale dhe
jomateriale, si dy elemente të
cilët e mbajnë gjallë kulturën
gjirokastrite.
Orë mësimore:"Njohja e
trashëgimisë folklorike të
Antigonesë"
Ekspozitë: "Monumentet e
Kulturës të rrethit të Përmetit"

Komuniteti lokal

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

30

18 dhe 19 prill

QKVF dhe Bashkia
Kavajë

Kavajë

Publiku i gjerë

31

18 prill /ora 11:30

Muzeu Pavarësia

Oborri I Muzeut

Shkollat 9 vjeçare dhe
të mesme të qytetit,
artdashës, turistë,
personalitete të
qytetit, media.

32

18 prill 2019

Edicioni I i Festivalit Folklorik
Kombëtar të Shoqatave
Kulturore Artistike
Koncert: "AME" - Kuartet
klarinetash, i cili ka si qëllim
kryesor pasurimin e jetës
artistike me artin elitar,
edukimin e masave dhe
zhvillimin e audiencave e
promovimin e turizmit kulturor
në vend.
Aktivitet i hapur:
"Rehabilitimi i integruar i
Qendrave Historike në
Shqipëri"
Aktivitet i hapur për publikun e
gjerë, me qëllim realizimin e një
dialogu mbi nevojën e
promovimit të qasjeve të
integruara në rehabilitimin e
Qendrave Historike në zona
rurale në Shqipëri. Publiku do të
prezantohet me vlerat e Qendrës
Historike Voskopojë dhe
mundësitë për zhvillim të
qendrueshëm në këtë zonë.
Publiku do të prezantohet edhe
me objektivat e projektit "100
Fshatrat"

Instituti i Monumenteve
të Kulturës, Drejtoria
Rajonale e Kulturës
Kombëtare - Korçë,
AKPT

Qendra Historike
Voskopojë

Specialistë, komuniteti
vendas, nxënës,
studentë

Nr.

DATA/ORA

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

33

prill 2019

Agjencia e Shërbimit
Arkeologjik dhe Instituti
i Arkeologjisë

Salla e Akademisë
së Shkencave

Ministria e Kulturës,
Instituti i Arkeologjisë,
pedagogë e studentë të
Fakultetit të Historisë,
Subjekte private të
licencuara në fushën
arkeologjisë, etj.

34

18 prill 2019, ora
11:30

Muzeu Kombëtar i
Pavarësisë dhe Bashkia
Vlorë

Muzeu Kombëtar i
Pavarësisë, Vlorë

Publiku i gjerë

35

18 prill 2019

Prezantimi i studimit
shkencor të Agjencisë së
Shërbimit Arkeologjik në
bashkëpunim me Institutin e
Arkeologjisë-Tiranë, mbi
gëmimin arkeologjik të kryer
nga ASHA në vitin 2012:
"Varrezat e periudhës Romake,
Durrës".
“Koncerte shëtitëse AME
Kuartet Klarinet”
Programi artistik nga AME
Kuartet Klarinet, ka si qëllim
kryesor pasurimin e jetës
artistike me artin elitar,
edukimin e artistëve të rinj në
drejtim të muzikës së
dhomës/zhvillimin e audiencave
si dhe promovimin e turizmit
kulturor në vend. Përmes këtij
projekti mundësohet, nxitja e
skenës së pavarur dhe mbrojtja
e cilësisë artistike. Ngritja e
kapaciteteve kulturore dhe
aftësimi drejtues menaxherial i
formacioneve muzikore.
TUNNELFILM – TOURISMOVIE
Ky projekt ka si synim
promovimin e turizmit kulturor
përmes kinematografisë duke
sjellë për publikun filma
shqiptarë dhe të huaj në 12
fshatra me potencial turistik. Në

TUNNELFILM

Pezë

Publiku i gjerë

Nr.

36

DATA/ORA

18 prill 2019, ora
19:00

AKTIVITETI
(Tema, përshkrim i shkurtër i
aktivitetit)
formën e një tour-i me ekran
lëvizës ky projekt do të sjellë
përfitim të drejtpërdrejtë të
turistëve falë natyrës
grumbulluese të aktiviteteve në
një afat të shkurtër dhe në çdo
etapë do të prodhohet një
dokumentar dhe një katalog
rreth realizimit të aktiviteteve.
Përpara shfaqjes së filmave do të
prezantohen praktikat më të
mira vendase të shndërrimit të
territorit në atraksion të
mirëfilltë turistik kulturor.
KLEVIS GJERGJI - KONCERTET
E PRILLIT
Ky aktivitet do të sjellë për
publikun e kyeqytetit dhe atë të
Prishtinës artisten me famë
ndërkombëtare SuelaPiciri. Së
bashku me pianistin Klevis
Gjergji do të interpretojnë në
skenë vepra nga Beethoven,
Brahms dhe Debussy

ORGANIZATOR

VENDI I
ORGANIZIMIT

PJESËMARRËSIT

Universiteti i Arteve dhe
Ministria e Kulturës

Salla e Universitetit Publiku i gjerë
të Arteve

