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      Buletin nga Organizata pёr Ruajtjen 
                                      dhe Zhvillimin e Gjirokastrёs - GCDO 

 

Nr . 2, nёntor / dhjetor 2007. 
 

 

 

 GCDO ka bërë hapa të mëdha përpara në 

konceptimin e një muzeu të ri që mund të 

ndërtohet në Kala kushtuar Gjirokastrës dhe 

Luginës së Drinos. Ndër të tjera, koncepti i këtij 

muzeu do të mbështetet dhe në një studim të 

plotë, të kryer nga specialistë të Universitetit të 

Sienës gjatë muajve të verës së kaluar lidhur  me 

fazat komplekse të ndërtimit të Kalasë. Puna e 

GCDO-së së bashku me një ekip specialistësh 

shqiptarë nga institucione të ndryshme (Instituti i Monumenteve, Instituti i Historisë, etj) 

ka hyrë tashmë në fazën e konceptimit strukturor dhe tematik të muzeut. GCDO 

parashikon që ta përfundojë projekt- propozimin nga fundi i shkurtit. Pastaj do nisin 

menjëherë përpjekjet me donatorët për krijimin e fondeve të nevojshme për zbatimin e 

projektit. Grupi i punës mendon se një muze modern në Kala do të ndihmonte vizitorët në 

Gjirokastër të kuptojnë historinë e pasur dhe të mrekullueshme të zonës dhe do të pasurojë 

statusin e saj si qytet në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s.  

    
                                                                     

 

 

Programi i Granteve të Vogla të GEF (Global Global Global Global 

Environment FacilityEnvironment FacilityEnvironment FacilityEnvironment Facility) pranoi propozimin për të bashkë 

financuar me GCDO-në një projekt për ndriçimin e 

galerisë në hyrje të Kalasë së Gjirokastrës, me energji të 

prodhuar nga panele diellore foto-voltaike. Projekti 

është në fazën përfundimtare të dizenjimit. 

Parashikohet që puna për instalimin e pajisjeve në 

bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të 

Kulturës në Tiranë të nisë në shkurt-mars. Ky  projekt 

shënon një piketë në një rrugë të re të prodhimit të 

energjisë dhe pritet që të ngjallë interes në Shqipëri për 

mundësinë e prodhimit të elektricitetit përmes 

energjisë diellore.     
 

1. Muzeu dhe Rinovimi i hapësirës së brendshme të Kalasë.                               

2. Projekti i Ndriçimit me anë të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë.  

Gjirokastra Conservation 

and Development

Organization
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Qeveria Shqiptare    ra dakort të sigurojë një fond shumë 

të rëndësishëm për hidroizolimin e Kalasë së 

Gjirokastrës. Pas një studimi të përgatitur nga GCDO, 

të miratuar nga Këshilli Shkencor i Institutit të 

Monumenteve të Kulturës dhe më pas nga Këshilli 

Kombëtar i Restaurimit, pranë Ministrisë së Turizmit, 

Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Qeveria Shqiptare 

aprovoi një buxhet të veçantë  për zbatimin e këtij 

projekti hidroizolimi; kjo do të shërbejë si një nxitje e 

madhe e përpjekjeve për rigjallërimin e Kalasë së  

Gjirokastrës.   
 

 

 

 

 

Manaxherja Ekzekutive e GCDO dhe Specialistja e 

Konservimit e Parkut Kombëtar të Butrintit u ftuan 

nga Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Gjilan, 

për të mbështetur një projekt pionier që synon 

konservimin dhe rijetëzimin  e Kalasë së Pogragjës në 

Gjilan. Kjo kala është e vetmja që ka mbetur në këmbë 

në Rajonin e Gjilanit. Si edhe Gjirokastra, Gjilani 

synon ta ktheje kalanë në një magnet për turizmin 

kulturor. Në sajë të Qendrës Rajonale të Trashëgimisë 

Kulturore të Gjilanit, u vendosën kontakte me 

Ministrinë e Kulturës Rinisë dhe Sporteve të Kosovës si 

dhe me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve të 

Kulturës në Prishtinë, me të cilat priten nisma të përbashkëta për vitin 2008.      
 

 

                                         

                                                                                                                                   

 

 

GCDO, në bashkëfinancim me  Raiffeisen Bank, 

prodhoi një hartë në formë fletë palosjeje që u 

siguron vizitorëve në Gjirokastër informacione 

praktike dhe i ndihmon ata të orientohen gjatë 

vizitave në qytet. Harta do jetë në dispozicion të  

5. Fletëpalosja informative me hartën orientuese turistike për 

Gjirokastrën.                                      
 

3. Projekti i hidroizolimit të kalasë futet në rrugën e zbatimit. 

 

4. Përvoja e Gjirokastrës dhe e Butrinti në shërbim të projekteve  të 
trashëgimisë kulturore në Gjilan të Kosovës. 

. 
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vizitorëve gjatë 2008-ës, pranë Zyrës së Informimit Turistik. Harta është një hap tjetër i 

projekteve të GCDO-së për të ndihmuar interpretimin e vlerave të qytetit tek vizitorët 

vendas dhe të huaj. 

 
 

 
 

 

 

 

Gjirokastra u përfaqësua më së miri në Panairin e 

vendeve mesdhetare në Paestum 

(www.borsaturismo.com), ku Shqipëria mori pjesë për 

herë të parë. Kjo pjesëmarrje u arrit përmes 

bashkëpunimit të Institutit të Monumenteve, Net 

Vizion Studio dhe GCDO-së.  

 

 

Në të njëjtin muaj vlerat turistike të 

Gjirokastrës u pasqyruan në Panairin e Londrës 

përmes një sërë botimesh të GCDO-së, gjë që u 

arrit falë mbështetjes së USAID/EDEM. Këto 

shënojnë kontribute të reja për rritjen e 

turizmit në Gjirokastër, i cili në vitin 2007 

numëroi rreth 10 000 vizitorë.   

 

 

 

 

    
    

ZIT në Gjirokastër, një nga projektet e GCDO-së, 

priti në mes të nëntorit një delegacion nga qyteti i 

Fierit, i përbërë nga 5 persona që merren me 

zhvillimin e turizmit në institucionet vendore 

dhe agjencitë turistike të atjeshme. Gjatë vizitës 

dy-ditore, Delegacioni vizitoi Zyrën e Informimit 

Turistik, që ndodhet në zemrën e Pazarit 

karakteristik të Gjirokastrës, duke studiuar 

shembullin e saj, si një model që mund të 

zbatohet në Fier. Delegacioni u largua me plot përshtypje pozitive. “Ky është një model 

shumë i mirë për Fierin. Njohja me përvojën e ZIT na dha sugjerime praktike për çfarë  

6.  Gjirokastra në panairin turistik “World Travel Market”, në Londër 

dhe në  Panairin e Turizmit Arkeologjik, Paestum Itali.. 

8.  Zyra për Informimin Turistik.                                                           
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kanë nevojë vizitorët turistikë. Kjo ka rëndësi në Fier, i cili duke qenë një nyje e 

rëndësishme  transporti, mund të luajë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit në 

vendin tonë“ – ky është shënimi që miqtë nga Fieri lanë në librin ne përshtypjeve.         

 
 

 

 

 

Qëllimi i seminarit, i cili u zhvillua në muajin 

dhjetor me pjesëmarrjen e 20 artizanëve 

gjirokastritë, ishte që të shqyrtonte 

konkretisht se si zejet tradicionale mund të 

rigjallërohen dhe të përshtaten me kërkesat e 

tregut të sotëm. Morën pjesë edhe dy të ftuar:  

nëndrejtoresha e Shoqatës së Artizanatit të 

Maqedonisë Vesna Amarovska, si dhe 

specialistja nga Londra Kimberly Reczek. U 

zhvillua një tryezë e rrumbullakët lidhur me 

tendencat e zhvillimit të dizenjove të prodhimeve artizanale, ku u bë paraqitja dhe 

vlerësimi i prodhimeve konkrete të artizanëve të ndryshëm, u paraqit përvoja më e 

mirë nga Maqedonia fqinje dhe u arritën në konkluzione për thjeshtimin e dizenjove 

të ndërlikuara, gjetjen e rrugëve novatore të përdorimit në tekstile të ngjyrave, 

motiveve, modeleve dhe simboleve tradicionale. Specialistet e huaja do të përgatisin 

së shpejti një raport të hollësishëm me rekomandime se si të përmirësohen dizenjot 

dhe marketimi i prodhimeve artizane të Gjirokastrës.  

  

 

 

 

 

  
 

 

 

9. Seminari me artizanë dhe zejtarë të Gjirokastrës.                                                       
 

   FALEMINDERIT ! 

_________________________ 
*Pёr mё shumё informacion rreth GCDO-sё dhe    

pёrpjekjeve tё saj nё  Gjirokastёr,  lutemi  drejtojuni 
drejtorit Sadi Petrela nё petrelas@yahoo.com ose nё                          

cel 069 20 78 767. 


