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HyrjeHyrjeHyrjeHyrje    

 
Viti 2008 ishte një vit i rëndësishëm në përpjekjet për të ruajtur dhe restauruar qytetin historik 
të Gjirokastrës dhe për të promovuar vlerat e saj si Sit i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s. 
Qeveria Shqiptare, në bashkëpunim dhe përmes UNESCO-s, nisi restaurimin e 5 ndërtesave të 
rëndësishme historike dhe të Pazarit Karakteristik. Gjatë gjithë vitit Organizata për Ruajtjen 
dhe Zhvillimin e Gjirokastrës – GCDO (Fondacioni “Gjirokastra”) luajti një rol qendror në 
përpjekjet për të galvanizuar partneritetin lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar në gjetjen e 
fondeve dhe zbatimin e një programi projektesh të disiplinave të ndryshme në qytetin e gurtë. 
GCDO falënderon një numër të madh organizatash në të tre nivelet e sipërpërmenduar që 
mbështetën punën e saj dhe, në mënyrë të veçantë, dy donatorët e saj kryesorë:  Packard 
Humanities Institute (Kaliforni) dhe Philanthropic Collaborative (New York). 
 
PartnerPartnerPartnerPartneritetiitetiitetiiteti    
 
Gjatë vitit 2008 partneriteti i GCDO-së me organizata lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare për 
të çuar përpara përpjekjet për shpëtimin e Gjirokastrës, mori zhvillim të ri. Ne punuam ngushtë 
me Bashkinë Gjirokastër, Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të Kulturës, Zyrën për 
Administrimin dhe Koordinimin e Qytetit Muze të Gjirokastrës dhe Institutin e Monumenteve 
të Kulturës. Në shkallë lokale/kombëtare ne kemi punuar në partneritet me shoqata artizanësh 
dhe me Fondacionin “Butrinti”. Me organizatat ndërkombëtare, që në një mënyrë a në një tjetër 
ushtrojnë veprimtari në Gjirokastër, partneriteti u zhvillua me organizatat Cultural Heritage 
without Borders –CHwB (financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar), GEF-
Small Grants, PNUD, Swiss Contact etj.     
 
StafiStafiStafiStafi    
 
GCDO ka zgjeruar bazën e stafit të tij, duke përfshirë tashmë 4 punonjës me kohë të plotë, 2 me 
kohë të pjesshme, një vullnetar amerikan të Korpusit të Paqes  dhe disa bashkëpunëtorë, 
studentë e nxënës. Gjithashtu është siguruar ndihmë e vazhdueshme nga specialistë të huaj të 
fushave përkatëse, si përmes Fondacionit “Butrinti” (www.butrint.org), ashtu edhe në rrugë të 
tjera. 
 
StatusStatusStatusStatusi Ligjori Ligjori Ligjori Ligjor    
 
GCDO tashmë është regjistruar si një OJQ shqiptare me emrin Organizata për Ruajtjen dhe 
Zhvillimin e Gjirokastrës ose Fondacioni “Gjirokastra”. Organizata financohet nga  Packard 
Humanities Institute dhe ka mbështetje të rëndësishme nga Philanthropic Collaborative (New 
York), GEF-Grantet e Vogla, UNDP dhe shumë donatorë të tjerë.  
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Projektet e Projektet e Projektet e Projektet e GCDO 2008GCDO 2008GCDO 2008GCDO 2008    

  
1.1.1.1. ““““KronikKronikKronikKronikëëëë n n n nëëëë Gur Gur Gur Gur”, ”, ”, ”, njnjnjnjëëëë muze i ri n muze i ri n muze i ri n muze i ri nëëëë Kalan Kalan Kalan Kalanëëëë e Gjirokastr e Gjirokastr e Gjirokastr e Gjirokastrëëëëssss. . . .     

 

Një projektpropozim i detajuar, i bazuar mbi një studim paraprak shumë disiplinor, u përgatit 
dhe u botua për këtë projekt. Projekti me një buxhet prej rreth 700 000 dollarësh parashikon 
krijimin e një muzeu të ri në një nga galeritë më madhështore të Kalasë së qytetit. Qëllimi 
është të krijohet një muze modern dhe inovativ që të sjellë për vizitorët vendas apo të huaj një 
interpretim interesant për trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës dhe rajonit rreth saj.   
Projektpropozimi është paraqitur gjerësisht në faktorë lokalë e ndërkombëtarë dhe kërkimi i 
fondeve vazhdon. Deri tani Philanthropic Collaborative me bazë në New York ka mbështetur 
projektin dhe shumë donatorë të tjerë kanë shprehur interes. Qeveria Shqiptare ndërkohë ka 
angazhuar fonde të konsiderueshme për restaurimin e tarracës së kalasë.  
Faza I që ka të bëjë me parapërgatitjen e galerisë do fillojë më 2009 me synim që galeria të jetë 
gati nga fundi i vitit si hapësirë për ekspozita dhe koncerte. Faza II që ka të bëjë me krijim e 
muzeut i cili huazon emrin e romanit të famshëm të Ismail Kadaresë “Kronikë në Gur”, 
parashikohet të fillojë në vitin 2010.     
 
  

 
Foto 1: Foto 1: Foto 1: Foto 1: Galeria nGaleria nGaleria nGaleria nëëëë Kala ku mendohet t Kala ku mendohet t Kala ku mendohet t Kala ku mendohet tëëëë vendoset muzeu vendoset muzeu vendoset muzeu vendoset muzeu     
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2222....          Energjia diellore pEnergjia diellore pEnergjia diellore pEnergjia diellore pëëëërdoret prdoret prdoret prdoret pëëëër ndriçimin dekorativ tr ndriçimin dekorativ tr ndriçimin dekorativ tr ndriçimin dekorativ tëëëë galeris galeris galeris galerisëëëë hyr hyr hyr hyrëëëëse nse nse nse nëëëë Kala Kala Kala Kala    
                    
    Projekti është i pari i këtij lloji në Shqipëri. Ndriçimi i galerisë 50 metra të gjatë dhe me kube të 

larta deri 9 metra përfundoi në muajt e parë të vitit 2009. Panelet e vendosur në tarracën e  
 kalasë prodhojnë 1.7 kW,  energji për 32 llambat të ndriçimit dekorativ me konsum të ulët. Në 

vazhdim GCDO po kërkon fonde që të instalojë këtë teknologji edhe për furnizimin me energji 
të një galerie tjetër, ku mendohet të krijohet muzeu i ri, duke synuar që 70% e energjisë të 
nevojshme të sigurohet në këtë mënyrë. Projekti i ndriçimit me panele diellore u 
bashkëfinancua nga GCDO dhe GEF, programi i Granteve të Vogla. 

    
                                                                                                                                                                    Foto 2 dhe 3:Foto 2 dhe 3:Foto 2 dhe 3:Foto 2 dhe 3:    GalerGalerGalerGaleria para dhe pas zbatimit tia para dhe pas zbatimit tia para dhe pas zbatimit tia para dhe pas zbatimit tëëëë projektit projektit projektit projektit    

 

 
                                                Foto 4: Foto 4: Foto 4: Foto 4: Panelet fotovoltaike nPanelet fotovoltaike nPanelet fotovoltaike nPanelet fotovoltaike nëëëë tarrac tarrac tarrac tarracëëëën e Kalasn e Kalasn e Kalasn e Kalasëëëë    

 

 



Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës (Fondacioni “Gjirokastra”)  GCDO, mbështetur nga Packard Humanities Institute. Adresa: 
Qafa e Pazarit, Obelisku, Gjirokastër ose  Rr. Ismail Qemali, Vila 12/1 Tiranë. 

Tel: ++35584267077; ++35542244870; website: www.gjirokastra.org , e-mail: info@gjirokastra.org 
 - 5 - 

3.3.3.3. Programi i restaurimit “Gjirokastra 2008Programi i restaurimit “Gjirokastra 2008Programi i restaurimit “Gjirokastra 2008Programi i restaurimit “Gjirokastra 2008----2011” 2011” 2011” 2011”  
    
GCDO ka krijuar një partneritet të qëndrueshëm me OJQ-në suedeze Cultural Heritage without 
Borders për të zhvilluar një program trevjeçar restaurimi dhe trajnimi me teknikat tradicionale 
të ndërtimit. Projekti synon restaurimin e dy ndërtesave të rëndësishme të kategorisë së parë 
dhe të dytë në Pazarin karakteristik të Gjirokastrës dhe trajnimin e të rinjve restaurues. Ndër të 
tjera, do të organizohen edhe 6 kampe ndërkombëtare restaurimi. Një kamp i tillë u zhvillua në 
vjeshtën e vitit 2008 me 40 pjesëmarrës nga Suedia dhe vende të ndryshme të Ballkanit. Synimi 
është që të hidhen hapa përpara për krijimin e një brezi të ri restauruesish, të aftë për të 
përballuar sfidat e konservimit të vlerave arkitektonike të Gjirokastrës.  
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
Foto 5: Foto 5: Foto 5: Foto 5: Kampi restaurues nKampi restaurues nKampi restaurues nKampi restaurues nëëëë    GjirokastërGjirokastërGjirokastërGjirokastër n n n nëëëë vjesht vjesht vjesht vjeshtëëëë    2020202008080808    

    
    

4444.          InformInformInformInformimi i imi i imi i imi i turistëveturistëveturistëveturistëve              
  

 GCDO vazhdoi mbështetjen për projektin e saj të vitit 2007 për të siguruar një shërbim 
informues të dobishëm dhe bashkëkohor për turistët që vizitojnë Gjirokastrën. Gjatë vitit 2008 
u përgatitën panele interpretuese, të cilat u miratuan nga Këshilli Kombëtar i Restaurimit dhe 
që do të vendosen në pikat më interesante në Kala gjatë pranverës 2009. Gjithashtu u mblodh 
informacioni, u shkrua dhe u redaktua një guidë për qytetin që pritet të dalë nga shtypi në 
muajt e parë të viti 2009. Është përgatitur gjithashtu një fletëpalosje për Parkun Kombëtar të 
Antigonesë dhe do dalë nga shtypi gjatë prillit një guidë për shtëpinë e Zekateve. Ndërkohë 
GCDO vazhdon të mbështesë logjistikën e Zyrës së Informimit Turistik që tashmë ka mbushur 
dy vjet që nga krijimi. 
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5.5.5.5. Zhvillimi i artizanatit nZhvillimi i artizanatit nZhvillimi i artizanatit nZhvillimi i artizanatit nëëëë rajon rajon rajon rajon      
 

GCDO po zhvillon disa nisma në mbështetje të zhvillimit të traditave të artizanatit në 
Gjirokastër. Këtu përfshihet një panair shumë i suksesshëm i artizanatit kombëtar vjeshtën e 
kaluar, si dhe përgatitjet për hapjen gjatë vitit 2009 të një Inkubatori të Artizanatit. Ky i fundit 
pritet të jetë në bashkëpunim dhe bashkëfinancim me Ministrinë e Jashtme të Greqisë, UNDP 
dhe Swiscontact.  

Foto 6 dhe 7: Foto 6 dhe 7: Foto 6 dhe 7: Foto 6 dhe 7: Panairi iPanairi iPanairi iPanairi i Artizanatit, zhvilluar n Artizanatit, zhvilluar n Artizanatit, zhvilluar n Artizanatit, zhvilluar nëëëë Gjirokast Gjirokast Gjirokast Gjirokastëëëër nr nr nr nëëëë dit dit dit ditëëëët e Trasht e Trasht e Trasht e Trashëëëëgimisgimisgimisgimisëëëë Kulturore, shtator ‘08 Kulturore, shtator ‘08 Kulturore, shtator ‘08 Kulturore, shtator ‘08    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

6.6.6.6. TTTTuneluneluneluneli i kohi i kohi i kohi i kohëëëës ss ss ss sëëëë kom kom kom komunizmit dhe Trashunizmit dhe Trashunizmit dhe Trashunizmit dhe Trashëëëëgimia e Luftgimia e Luftgimia e Luftgimia e Luftëëëës ss ss ss sëëëë Ftoht Ftoht Ftoht Ftohtëëëë    
    

Një bunker i ndërtuar në Gjirokastër në vitet ’70-’80 për të strehuar udhëheqjen komuniste të 
qytetit  nga “një sulm i mundshëm i armikut të jashtëm” u rihap vitin e kaluar, këtë radhë për 
qëllime turistike. Me afro 50 dhomat e tij, që janë hapur në kodrën nën muret e Kalasë, tuneli 
tregon historinë e jashtëzakonshme të paranojës së Luftës së Ftohtë. Programi për pastrimin dhe 
ndriçimin e tunelit, regjistrimin e të dhënave të tij flet ka shënuar një sukses, duke u mirëpritur 
nga vizitorët. Qëllimi është që, hap pas hapi, të krijohet në tunel një muze i të kaluarës 
komuniste. Projekti po realizohet në bashkëpunim me Bashkinë e Gjirokastrës dhe Ministrinë e 
Mbrojtjes.      
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Foto 8 dhe 9: Foto 8 dhe 9: Foto 8 dhe 9: Foto 8 dhe 9: Puna pPuna pPuna pPuna pëëëër r r r matjenmatjenmatjenmatjen dhe pastri dhe pastri dhe pastri dhe pastrimin e tunelitmin e tunelitmin e tunelitmin e tunelit; ; ; ; turistturistturistturistëëëë duke vizituar tunelin duke vizituar tunelin duke vizituar tunelin duke vizituar tunelin....    

 
7.7.7.7. Rehabilitimi i Shkallares sRehabilitimi i Shkallares sRehabilitimi i Shkallares sRehabilitimi i Shkallares sëëëë gurt gurt gurt gurtëëëë tek gjimnazi “ tek gjimnazi “ tek gjimnazi “ tek gjimnazi “Asim ZeneliAsim ZeneliAsim ZeneliAsim Zeneli””””        
    

Shkallarja e rëndësishme dhe masive pranë gjimnazit “Asim Zeneli” u rehabilitua plotësisht. E 
gjithë zona u rehabilitua, duke përfshirë funksionin drenazhues, elementet dekorativë prej guri, 
gjelbërimi etj. Përmes kësaj rehabilitimit të kësaj shkallareje u disiplinua lëvizja e ujërave të 
shiut, rruga për tek shtëpia e Zekateve dhe e gjithë  zona rreth e rrotull  morën një pamje dhe 
tërheqje të re. Projekti u financua nga GCDO dhe u realizua me mbështetjen e Bashkisë së 
Gjirokastrës.     
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Foto 10 dhe 11Foto 10 dhe 11Foto 10 dhe 11Foto 10 dhe 11: : : : ShkallShkallShkallShkallëëëët para dhe gjatt para dhe gjatt para dhe gjatt para dhe gjatëëëë restaurimit  restaurimit  restaurimit  restaurimit     

 
 

8.      8.      8.      8.      MbMbMbMbëëëështetje dhe informim pshtetje dhe informim pshtetje dhe informim pshtetje dhe informim pëëëër vlerat e Gjirokastrr vlerat e Gjirokastrr vlerat e Gjirokastrr vlerat e Gjirokastrëëëëssss    
    
Përveç një game të gjerë projektesh shumë disiplinore për zhvillimin e punës restauruese 
dhe rritjen turizmit, GCDO ka bërë përpjekje të rëndësishme për njohjen dhe sensibilizimin 
kombëtar dhe ndërkombëtar të vlerave të qytetit të gurtë dhe nevojës së madhe e urgjente 
për mbështetje me qëllim ruajtjen dhe zhvillimin e tyre. Rritja e veprimtarisë dhe përvojës 
së GCDO-së çoi në ftesën që ICCROM i bëri një anëtari të stafit për të marrë pjesë në një 
trainim një-mujor në Romë për ruajtjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore, ndërsa 
një tjetër punonjësi ynë u ftua nga CHwB në një mision faktmbledhës në Suedi.   
 
9. 9. 9. 9. TrainiTrainiTrainiTrainimemememe    
 
Gjatë vitit 2008 GCDO mori në shumë skema ndërkombëtare trajnimi dhe konferenca, si ato  
organizuar nga Banka Botërore, ICCROM, Panairi i Udhëtimeve në Londër etj. Stafi ka 
marrë pejsë në trajnime të tjera në Gjirokastër e në Tiranë, të organizuar nga UNDP, 
Regional Environmental Centre, USAID/EDEM and ICCROM. Një nga punonjësit e GCDO-
së, me ftesë të Bankës Botërore, mori pjesë në hartimin e një studimi për zhvillimin e 
komunitetit, bazuar mbi trashëgiminë kulturore.  


