Buletin nga Organizata për Ruajtjen
dhe Zhvillimin e Gjirokastrës - GCDO
Nr . [3] [18], Korrik / Shtator 2011
1. Panairi V i Trashëgimisë Kulturore dhe Artizanatit

Në Gjirokastër më 30 shtator-2 tetor u
zhvillua Panairi V Kombëtar i
Trashëgimisë
Kulturore
dhe
Artizanatit. Për 3 ditë rresht rrugët e
kalldrëmta dhe pa trafik makinash të
Pazarit karakteristik u mbushën me
qytetarë dhe vizitorë që u njohën me
punime të 120 artizanë nga gjithë
Shqipëria dhe Kosova.
Panairi është aktiviteti më i madh në Shqipëri për artizanatin shqiptar që zhvillohet
rregullisht prej 5 vitesh dhe siguron një mbështetje e nxitje të madhe për zhvillimin e
tij. I shoqëruar gjithnjë me veprimtari të tjera kushtuar trashëgimisë kulturore,
Panairi gjithashtu është kthyer në një event të rëndësishëm për qytetin e
Gjirokastrës. Një pavijon i veçantë
pasqyroi projektin për krijimin e një
muzeu në kalanë e Gjirokastrës,
kushtuar traditave të qytetit dhe
rrethinave të tij, projekt ky që është
në fazën e finalizimit të tij në prag të
vitit të 100 vjetorit të shpalljes së
Pavarësisë Kombëtare.
Pjesë e
panairit është si zakonisht edhe
pavijoni i gatimeve gjirokastrite, që
janë me emër në të gjithë vendin dhe po marrin gjithnjë e më shumë vlerë si një nga
asetet turistike të qytetit.
Çmimin e parë për produktin më të mirë artizanal e mori Agron Brahimi nga
Mitrovica e Kosovës për prodhimin e një fustani me motive tradicionale.
Panairi u organizua nga GCDO në bashkëpunim me Bashkinë e Gjirokastrës dhe u
mbështet nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile.
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2. Tendencat e rritjes së turizmit në Gjirokastër – debat publik
Në muajin gusht GCDO bëri një
anketim me turistë të huaj që
vizitonin Gjirokastrën. Rezultatet
tregojnë se krahas rritjes së numrit
të vizitorëve, po rritet edhe koha e
qëndrimit të tyre në qytet. Këtë
tendencë
e
tregon
qartazi
krahasimi me një anketim të
ngjashëm bërë 4 vjet më parë në
verë 2007. Koordinatorja për
turizmin e GCDO-së Enkeleida Roze tha se tashmë është nevojë e dorës së parë që
Gjirokastra të zhvillojë një strategji të qartë me synim qëndrimin më gjatë të
vizitorëve.
Të dhënat u sollën në një debat publik organizuar nga GCDO në bashkëpunim me
Bashkinë e Gjirokastrës, ku u ftuan edhe institucione të tjera që merren me turizmin,
përfaqësues të biznesit etj.
Pjesëmarrësit u angazhuan që vitin e ardhshëm të bëjnë një përpjekje të përbashkët
të enteve publike dhe biznesit për të pasur një statistika të rregullt për tendencat e
zhvillimit të turizmit në Gjirokastër. Është koha që këto anketime të zhvillohen
periodikisht, të bëhen të bashkërenduara dhe të shërbejnë për t’u orientuar në trendet
e zhvillimit të turizmit vunë në dukje pjesëmarrësit. Një konference e turizmit që do
të zhvillohet gjatë muajit pritet ta konkretizojë këtë nismë.
3. Roli kyç
kyç i artizanatit në rijetëzimin e qyteteve historike - workshop II i projektit
GCDO si dhe 11 zyrtarë të institucioneve publike të fushës përkatëse nga Berati,
EVAH
GCDO si dhe 11 zyrtarë të
institucioneve publike të fushës
përkatëse nga Berati, Gjirokastra dhe
Tirana morën pjesë në workshopin
organizuar në Ohër të Maqedonisë
nga Shoqata Maqedonase e Tregtimit
të Artizanatit – MATA, në kuadrin e
projektit EVAH, të financuar nga
Bashkimi Europian. GCDO paraqiti
programin shumëvjeçar të saj në
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Gjirokastër që ka sjellë krijimin e Qendrës së Artizanatit, gjallërimin e prodhimit dhe
tregtimit, si dhe trajnimit të artizanëve, rijetëzimin e Pazarit të Gjirokastrës etj.
Pjesëmarrësit sollën përvojat e tyre në rigjallërimin e qyteteve përkatëse, Janinë, Ohër
dhe Prizren, nga vijnë tre organizatat e tjera partnere në projekt.
Ndërkohë ka nisur puna për përgatitjen e veprimtarive të tjera të projektit 18 mujor
EVAH – Vlerat Europiane në Trashëgimi. Të tilla janë botimi i një udhëzuesi për
administrimin e qyteteve historike, një DVD edukative dhe një broshurë për vlerat
dhe sfidat e qyteteve respektive pjesëmarrëse në projekt, si dhe një ekspozitë
shëtitëse me punime nga 4 krijues të frymëzuara nga qytete partnere në projekt.

4. Përurohet ekspozita e prodhimeve të reja dhe hidhen hapa drejt vetorganizimit
Në qendrën e Artizanatit të GCDO-së
u përurua ekspozita e prodhimeve të
reja mbështetur mbi traditat artizanale
dhe motive gjirokastrite. Ekspozita
përmban një koleksion prej 40
modelesh të reja që përfshijnë veshje
të ndryshme, aksesorë dhe zbukurime
të prodhuara nga 12 artizane lokale
gjatë një trajnimi një mujor nën
drejtimin e një dizenjatoreje të
kualifikuar. Këto modele do të paraqiten në një katalog dhe më pas do të jenë pjesë e
një ekspozite që do të hapet në Tiranë në kuadrin e aktiviteteve kulturore “Ditë të
Tetorit Gjerman”.
Projekti i zbatuar nga GCDO u mbështet nga zyra në Tiranë e agjencisë gjermane për
bashkëpunim GIZ. Në zbatim të projektit u bë edhe një rikonceptim i plotë i tregtores
së artizanatit në pazarin e Gjirokastrës, duke sjelle një ndryshim të pamjes së tij
mbështetur në traditën e interierëve gjirokastrite.
Ky projekt si dhe disa projekte që janë zhvilluar 2 vitet e fundit në Qendrën e
Artizanatit janë hapa përpara edhe për vetorganizimin e artizanëve. Duket se së
shpejti do të ketë një shoqatë të artizanatit edhe në Gjirokastër. Për këtë GCDO
organizoi një tryezë të rrumbullakët me pjesëmarrjen e artizanëve nga Shqipëria dhe
Kosova dhe përfaqësues të shoqatave të tyre. Në tryezën e rrumbullakët me temë
“Vetorganizimi – shanse dhe sfida” u sollën përvoja të ndryshme për kooperimin sa i
përket prodhimit, zhvillimit të produktit dhe marketingut. Grupe artizanësh në
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rrethe të ndryshme të Shqipërisë kanë hedhur hapa të rëndësishme drejt
vetorganizimit, por ende nuk ka një organizatë kombëtare të artizanatit.

5. Hapa të reja për krijimin e muzeut Kronikë në Gur
Projekti i krijimit të
Muzeut “Kronikë në gur”
hyri në fazën e tij finale.
Tashmë është krijuar një
draft i parë i dizajnit që
përcakton pamjen që do
ketë
muzeu,
është
përcaktuar një platformë e
përmbajtjes së tij dhe një
koleksion
fotosh
dhe
dokumentesh të qëmtuara
nëpër arkiva. Të tre këto
elementë përbëjnë “lëndën
e parë” për grupin e punës për ngritjen e muzeut.
Kjo lëndë e parë po i nënshtrohet shqyrtimit nga specialistët dhe institucione të
specializuara në Tiranë dhe
Gjirokastër si dhe nga publiku
A meeting withAthe Pasha
lokal.
Në Gjirokastër ndërkohë filluan
konsultimet me publikun dhe 2
konsultimet e para u bënë me
gazetarët lokalë dhe me fëmijët.
Diskutimet e para ishim mjaft të
vlefshme. GCDO në bashkëpunim
me Bashkinë e Gjirokastrës që do
jetë edhe administratore e muzeut
hapin kështu një fushatë masive
për të ftuar publikun e gjerë të
kontribuojë me sugjerime, komente apo edhe objekte për muzeun e ri.
Grupi i punës synon që të përurojë muzeun e ri në fillim të vitit 2012 që është dhe viti
jubilar i 100 vjetorit të Pavarësisë Kombëtare.
The Vizier was a short man, about five feet five
inches in height, and very fat, though not
particularly corpulent. He had a very pleasing
face, fair and round, with blue quick eyes, not
at all settled into a Turkish gravity. His beard
was long and white, and such a one as any
other Turk would have been proud of; though
he, who was more taken up with his guests than
himself, did not continue looking at it, nor
smelling and stroking it, as is usually the
custom of his countrymen, to fill up the pauses
of conversation. He was not very magnificently
dressed, except that his high turban, composed
of many small rolls, seemed of find gold
muslin, and his attaghan, or long dagger, was
studded with brilliants....
John Hobhouse (1786-1869), British writer and
traveller.
By C R Cockerell
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6. Projekti i muzeut në tunelin e Luftës së Ftohtë nën
nën Kalanë e Gjirokastrës

Në shtator përfundoi faza e parë e projektit për përdorimin për qëllime turistike të
tunelit të ndërtuar në kohën e komunizmit nën Kalanë e Gjirokastrës. Pjesë e tij ishin
studimi gjeologjik, topografik, përgatitja e planimetrive, sistemi i izolimit dhe sistemet
e ajrimit, ujësjellësit etj. GCDO, në bashkëpunim me Bashkinë e Gjirokastrës ka kryer
tashmë restaurimin e sistemit të ndriçimit, gjë që ka mundësuar vizitat në tunel të
grupeve turistike. Interesi për këtë tunel që sjell
frymën e viteve 1970-80 në kulmin e izolimit të
Shqipërisë komuniste është shumë i madh.

Tani fillon faza e dytë e projektit dmth
përgatitja e projekt propozimit për ta kthyer
tunelin në një muze të Luftës së Ftohtë. Në Gjirokastër filloi intervistimi i komunitetit
për të kuptuar vlerësimet dhe pritmëritë e komunitetit lokal për një muze të tillë.
Një i ri kanadez Jonathan Eaton, master në antropologji është ofruar të punojë si
vullnetar për të asistuar GCDO në përgatitjen e projektit. Në ilustrim duket me vija të
kuqe shtrirja e tunelit nën kala dhe pranë sheshit qendror të Gjirokastrës.

Faleminderit !
_______________________________________
*Për më shumë informacion rreth GCDO-së dhe përpjekjeve
të saj në Gjirokastër, lutemi drejtojuni drejtorit Sadi Petrela
në spetrela@gjirokastra.org ose në cel 06920 78767.
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