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HYRJE 
 
Një Praktikë e Mirë ëShtë një iniciativë, praktikë, veprim, metodë ose një projekt i 

zbatuar evropian që ka ndikuar pozitivisht në sisteme dhe i cili vlen të transferohet dhe 
shfrytëzohet në kontekste dhe mjedise të ndryshme nga përdoruesit e rinj. 

Raporti i Praktikës së Mirë është bazuar në mbledhjen e praktikave të ndryshme të mira - 
të pranishme në territoret e vendeve Partnere, ashtu edhe në zonën Adrion/Evropë. Qëllimi 
ishte që të shtohej vlera dhe të viheshin në dukje risi nga territoret lokale, kombëtare dhe 
evropiane nga praktikat përkatëse, në lidhje me temat e mëposhtme: 

- Strategjitë dhe planet e  koordinuara dhe të integruara të menaxhimit; 
- aktivitete dhe produkte të qëndrueshme ekonomike; 
- mjete inovative TIK. 
Raporti ofron një përmbledhje të gjendjes së artit në zonën Adrion dhe Evropë në lidhje 

me nivelin e inovacionit në lidhje me fushat e projekteve tematike të sipërme. 
Përzgjedhja e praktikave të mira është bërë pas identifikimit të një grupi të kritereve, të 

cilat lejojnë të mbledhin dhe klasifikojnë shembujt e praktikave të mira. 
 
Këto kritere përfshijnë: 
Risi: rezultatet inovative janë ato që paraqesin disa tipare të reja, duke i dalluar ato nga 

të tjerët me karakteristika të ngjashme dhe duke shtuar vlera në lidhje me zgjidhjet 
konvencionale. 

Replikueshmëria dhe Transferueshmëria: Shtrirja e përshtatjes së iniciativës në kontekste 
të ndryshme është thelbësore. 

Kontribut i rëndësiShëm në integrimin e sistemit apo zhvillimin e sistemit. 
Qëndrueshmëria: aftësia e praktikës për të vazhduar ekzistencën dhe funksionimin e saj 

përtej periudhës së saj të provës. 
Ndikimi: një praktikë e mirë ka njohur ndikim pozitiv në kthimin e investimeve, kursimet 

e kostos, mjedisin, produktivitetin ose cilësinë. 
Zona e Zgjedhur: niveli i qëndrueshmërisë midis rezultateve dhe objektivave të praktikës. 
 
Ndërsa projekti përqendrohet në zhvillimin e një modeli të përbashkët të qeverisjes së 

qëndrueshme për parqet arkeologjike që do të zbatohen kryesisht në nivelin lokal ose rajonal 
(qasja nga poshtë-lart), është e rëndësishme që Praktikat e mira të zgjedhura mund të jenë të 
transferueshme në territorin lokal dhe rajonal. 

 
Prezantimi i secilës praktikë të mirë ëShtë i organizuar në të njëjtin sistem: 
1. Identifikimi i praktikës së mire. 
2. Historiku. Pse filloi praktika? Cilat probleme, nevoja apo çështje nxitën veprimin? 
3. Objektivat. Çfarë saktësisht vendosi të bëjë si në planin afatshkurtër ashtu edhe 

atë afatgjatë? Cilat ishin objektivat e përgjithshëm dhe specifik? 
4. Burimet. Burimet që u përdorën për zbatimin e praktikës së mirë, p.sh. burimet 

financiare dhe njerëzore, burimet natyrore, aftësitë, njohuritë, TIK, ambientet, pajisjet ose 
aspekte të tjera. 

5. Zbatimi. Çfarë bëri praktika për të arritur objektivat e saj kur u përdorën burime 
njerëzore dhe burime të tjera? Është  bërë një përmbledhje për tiparet kryesore të 
praktikës: veprimet kryesore dhe aktivitetet e ndërmarra, shkalla e kohës, metodat e 
përdorura, përfshirë informacionin përkatës në lidhje me faktorët kryesorë, siç janë 
bashkëpunimi dhe partneritetet, etj. Zona dhe vendndodhja u tregua në të cilën praktika u 
zbatua 

6. PërfShirja e grupeve të interesit dhe grupet e synuara. Aktorët e përshkruar, si 
dhe grupi specifik i synimeve dhe përfituesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt të iniciativës. 
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7. Rezultatet dhe ndikimi.  
  Janë përshkruar rezultatet direkte dhe indirekte të praktikës, si dhe ndikimet 

pozitive dhe të prekshme. 
 
8. Pika mësimore dhe përfundimet. Përfundimet specifike dhe vëzhgimet janë 

raportuar në lidhje me kapitalizimin e mundshëm. Sa lehtë mund të zbatohet kjo praktikë 
ose të përshtatet për kontekstet e tjera? 

 
9. Kontakti dhe lidhjet. Detajet e kontaktit (personi i kontaktit, adresa, telefoni, 

posta elektronike, faqja e internetit dhe detaje të tjera të dobishme për të marrë 
informacione të mëtejshme në lidhje me praktikën). 

 
10. Burimet. Raport mbi burimet e ndryshme, studimet përkatëse dhe referencat e 

tjera të përdorura për kërkimin dhe zhvillimin e praktikës së mirë. 
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PLANET DHE STRATEGJITË E MENAXHIMIT TË KOORDINUAR DHE INTEGRUAR  

PRAKTIKAT E MIRA TË LIDHURA ME TEMATIKAT VIJUESE TË PROJEKTIT DHE GRUPET E PUNËS  

Grupi punës 1 - Strategjitë dhe planet e koordinuara dhe të integruara të menaxhimit 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË  

Përmirësimi i trashëgimisë kulturore me një perspektivë të re përmes BlueMed:  
muzeumet nënujorë, Greqi 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA  

Greqia, Rajoni i Thesalisë, Ndikimi i financimit në zhvillimin rajonal të valorizimit të 
trashëgimisë kulturore (FINCH) 2020. 

HISTORIKU 

Ekziston një kërkesë e përhershme nga autoritetet lokale dhe ndërmarrjet për të promovuar 
mjete alternative të turizmit të brigjeve dhe ishujve më pak të zhvilluar të rajoneve dhe të 
arrihet zgjatja e sezonit të turizmit. 
Zonat bregdetare dhe ishujt e Mesdheut janë ekonomi të bazuara në turizëm me pasuri të 
rëndësishme natyrore dhe kulturore, dhe për shkak të karakteristikave të tyre gjeomorfike, ato 
janë gjithashtu të ndjeshme ndaj efekteve të ndryshimit të klimës. Ata janë përballur me sfida 
të përbashkëta: 
 a) mungesë të politikave, metodave dhe mjeteve të koordinuara, të përshtatura për nevojat e 
tyre specifike për të mbështetur një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, veçanërisht në vijim të 
krizës globale ekonomike, 
 b) mbrojtje joefektive të trashëgimisë së tyre natyrore dhe kulturore dhe pamundësia për t'i 
përdorur ato si asete për një zhvillim të qëndrueshëm dhe të përgjegjshëm të turizmit,  
c) masa të pamjaftueshme për të trajtuar efektet e ndryshimit të klimës. BLUEMED synon të 
mbrojë dhe ruajë në mënyrë të unifikuar trashëgiminë natyrore dhe kulturore nënujore të 
vendeve të zgjedhura të Mesdheut, për të ndihmuar ekonomitë bregdetare dhe ishullore të 
zhvillohen duke miratuar një model të qëndrueshëm për zhvillimin e turizmit, dhe për të 
mbrojtur ekosistemin detar të Mesdheut . 

OBJEKTIVAT 

Objektivi kryesor është vlerësimi dhe mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore nënujore 
në përputhje me UNESCO 2001, ngritja e vetëdijes publike dhe tërheqjes së turizmit. Fokusi 
kryesor është: 
a) një skemë procesi për furnizimin e autoriteteve lokale / rajonale me një plan multidisiplinar 
(modele menaxhimi, teknologji inovative) për Muzeumet nënujore, Parqet e zhytjes dhe 
Qendrat e Ndërgjegjësimit të Njohurive që do të zhvillohen  (rekomandime të politikave, 
praktikat e menaxhimit, rrjetëzimin dhe promovimin); 
b) promovimin e inovacionit në industrinë e zhytjeve dhe përmirësimin e përvojës së 
Shumëllojshme përmes shërbimeve dhe teknologjive inovative të zhytjeve; 
c) tërheqja e një pjese të rëndësishme të numrit në rritje të njerëzve që zgjedhin turizmin për 
zhytje; 
d) prezantimin e publikut më të gjerë me trashëgiminë kulturore nënujore me anë të 
vizualizimit 3D zhytës në ekspozitat muzeale dhe KAK; 
e) vendosja e "Rrugëve nënujore natyrore dhe kulturore në platformën e bazuar në internet, të 
Mesdheut për një promovim të unifikuar të turizmit dhe rrjetëzim të vendeve të trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore nënujore të Medit". 

BURIMET 

Buxheti i përgjithshëm për rajonin e Thesalisë ishte 293,414.00 euro 
 

ZBATIMI 

-1 sit pilot i përbërë nga 4 anije relike 
-2 Qendrat e ndërgjegjësimit të njohurive 
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-1 Sistem i Zhytjes Virtuale 
-NdryShimi i fundit në Legjislacionin Kombëtar nga Ministria e Turizmit që lejon që Muzeumet 
Nënujore dhe Parqet e Zhytjes të jenë të vizitueShme për turistët, nën disa rrethana, gjë që 
lejon krijimin e disa Muzeumeve / Parqeve në të gjithë vendin 
-MarrëveShja ndërmjet rajonit të Thesalisë dhe Shoqatës së Hoteleve të Magnesia, për veprime 
të zakonShme me qëllim të përditësimit të turizmit zhytës në zonë. 

PËRFSHIRJA E AKTORËVE /GRUPET E FOKUSIMIT 

 
Rajoni i Thesalisë, Ephorati i Antikiteteve nënujore, Ndërmarrjet lokale, qendra helene për 
kërkime detare, autoritetet lokale  

REZULTATET DHE NDIKIMI   

Kjo praktikë e mirë është një shembull i një qasje inovative dhe holistike në mbrojtjen e 
traShëgimisë kulturore nënujore dhe mbrojtjen e ekosistemit detar. Ajo demonstron se si të 
mbëShtetet me sukses një model i qëndrueshëm për zhvillimin e turizmit. Mundësia e të 
mësuarit ëShtë në planin disiplinor (modele menaxhimi, teknologji inovative) për muzeumet 
nënujorë, parqet e zhytjeve dhe qendrat e ndërgjegjësimit të njohurive të cilat mund të 
studiohen më tej. Një tjetër aspekt thelbësor i praktikës është përqendrimi i thelluar në 
inovacione, siç është ngritja e platformës së bazuar në internet "Rrugët nënujore natyrore dhe 
kulturore në Mesdhe" si dhe ideja e promovimit të përbashkët të turizmit dhe rrjetëzimit të 
vendeve të traShëgimisë nënujore. Koncepti dhe qasja e përgjithshme mund të shërbejë si 
frymëzim për rajone të tjera me trashëgimi kulturore dhe natyrore detare të interesuara për të 
mbrojtur dhe vlerësuar trashëgiminë e tyre. 

PIKAT E MËSIMIT DHE PËRFUNDIME 

Praktika e lartpërmendur mund të përvetësohej në zonën në shqyrtim, gjegjësisht brigjet 
përgjatë deteve Adriatik dhe Jon, pasi pritet të përmirësojë mirëkuptimin tonë të ndërsjellë të 
rrugëve natyrore dhe kulturore që formuan karakterin unik të këtij rajoni, ku ngjarje historike 
të mëdha kanë zhvilluar domethënien kulturore (p.Sh. beteja detare e Actium, vitin 31 para 
Krishtit). 
Me fjalë të tjera, kjo praktikë do të sigurojë një perspektivë shtesë për projektin ADRION, pasi 
kombinon dy asete themelore, përkatësisht vendet e trashëgimisë nënujore dhe turizmin zhytës. 
Për më tepër, platforma e përshkruar më lart e bazuar në platformën internet "Rrugët nënujore 
natyrore dhe kulturore nënujore" premton të jetë një "mjet" i rëndësishëm me aplikacione të 
Shumëllojshme në zonën në shqyrtim, dhe anasjelltas. 

KONTAKTET DHE LIDHJET  

 
Vasilis Mitsios 
European Initiatives Consultant (PhD, MSc, BSc) 
8th Frixou Str.,41222 Larissa, Greece 
Tel. +30 2411116035 
Mob.+30 6977414819       
Email: billmitsios@yahoo.com 
Skype ID: billmitsios 
Linkedin ID: Vasilis Mitsios 

BURIMET 
Raport mbi burimet e ndryshme, studimet përkatëse dhe referencat e tjera të përdorura për 
kërkimin dhe zhvillimin e praktikës së mirë. 

 
http:www.interregeurope.eu 
www.thessaly.gov.gr 
Vasilis Mitsios (contact) 
 

 

http://www.thessaly.gov.gr/
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PRAKTIKAT E MIRA TË LIDHURA ME TEMATIKAT VIJUESE TË PROJEKTIT DHE GRUPET E PUNËS 

GP 1 - Strategjitë dhe planet e koordinuara dhe të integruara të menaxhimit 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Plani i menaxhimit të Parkut Kombëtar Butrint, Shqipëri 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Përgatitja e Planit të Menaxhimit të Mjedisit për Parkun Kombëtar Butrint u ndërmor në kuadër 
të projektit të Menaxhimit të Integruar dhe Pastrimit të Zonës Bregdetare (ICZMCP). 

HISTORIKU 

Banka Botërore ndihmoi Qeverinë e Shqipërisë (QSH) të përgatisë një projekt të integruar të 
administrimit të zonës bregdetare me qëllim mbrojtjen e vlerës dhe produktivitetit të burimeve 
natyrore bregdetare dhe detare shqiptare dhe promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm 
ekonomik. 

OBJEKTIVAT 

 
Projekti i Menaxhimit dhe Pastrimit të Zonës Bregdetare në Shqipëri (ICZMCP) parashikoi: 
(i) - mbëShtetje për zhvillimin e politikave, kornizën rregullatore dhe ndërtimin e kapaciteteve 
për menaxhimin e qëndrueshëm bregdetar, 
- investimet rajonale për zhvillimin e përmirësuar dhe planifikimin dhe zbatimin e përdorimit të 
tokës; 
- përmirësimin e kushteve mjedisore dhe infrastrukturën rajonale për tërheqjen e investimeve 
private në turizëm të qëndrueshëm. 
 
Qëllimi kryesor i projektit të përgjithshëm të GEF iShte të ndihmonte Qeverinë e Shqipërisë për 
të forcuar Menaxhimin e Zonës së Mbrojtur. 
- Projekti ofroi mbështetje në zbatimin e një qasje të qëndrueshme të burimeve natyrore në 
menaxhimin e Parkut Kombëtar të Butrintit. 
- Për të arritur këtë qëllim, projekti bëri: 
- (i) mbështeti përgatitjen e një plani të menaxhimit të zonave të mbrojtura për Parkun 
Kombëtar Butrint dhe kompleksin ligatinor Ramsar, duke përfshirë formulimin e opsioneve për 
restaurimin e ligatinës Butrint dhe ekosistemeve të degraduara të habitatit, si dhe përgatitjen e 
menaxhimit të pyjeve dhe kullotave planet që përdorin proceset e konsultimit dhe zbulimit të 
përshkruara nga rregulloret shqiptare, si dhe politikat operative të Bankës Botërore; 
- (ii) mbështeti krijimin e një grupi konsultativ me shumë palë për të mbikëqyrur zhvillimin e 
zonave të mbrojtura dhe planit të administrimit të aseteve në sitin në fjalë; 
- (iii) pajisi me mjete të nevojshme për menaxhimin, inventarin e burimeve, monitorimin e 
biodiversitetit dhe interpretimin e turizmit;  
- (iv) mbështeti demarkacionin e zonës së mbrojtur dhe ndërtimin e infrastrukturës themelore 
të Parkut. 
 

BURIMET 

 

ZBATIMI 

Plani i Menaxhimit të Mjedisit të Parkut Kombëtar Butrint plotësoi planin ekzistues të 
menaxhimit, i cili përqendrohej në arkeologjinë e parkut (2007-2012) dhe mbuloi një periudhë 
gjashtë vjeçare (2010-2015). 
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Plani i Menaxhimit siguroi një kornizë për vendimmarrësit në formulimin e planeve për të 
ruajtur dhe rritur cilësitë e veçanta të Parkut, aseteve të tij kulturore dhe natyrore që gjenden 
brenda kufijve të tij, në mënyrë që ata të mund të Shijohen nga brezat e tanishëm dhe të 
ardhshëm. 

PËRFSHIRJA E AKTORËVE/ GRUPIMET E FOKUSUARA  

Plani gjithashtu kërkoi që të përfShihej popullsia banuese e Parkut në procesin e menaxhimit 
dhe vendimmarrjes në mënyrë që komuniteti lokalë të përfitonte në drejtim të zhvillimit të 
qëndrueshëm të jetesës dhe të siguronte një të ardhme për komunitetet e tyre. Plani i 
Menaxhimit pranoi që komuniteti rezident, bizneset vendore, agjensitë e jashtme, OJQ-të, 
organizmat vullnetare dhe individët do të kishin pjesë shumë të rëndësishme për të luajtur në 
zbatimin me sukses të Planit dhe se Bordi / Komiteti i Menaxhimit i propozuar dhe Administrata 
e Parkut do të duhet të punonin shumë ngushtë me ta, pasi angazhimi i tyre ishte thelbësor për 
suksesin e tij. Duhet gjithashtu të pranohet gjerësisht se aktivitetet e suksesshme të ruajtjes 
brenda Parkut mund të arriheshin vetëm me mbështetjen e komunitetit lokal. 
Komunitetet lokale dhe administrata e Parkut Kombëtar të Butrintit kanë punuar së bashku për 
të arritur qëllimet dhe objektivat e Planit të Menaxhimit.  

REZULTATET DHE NDIKIMI 

Ky Projekt menaxhimi ofroi mundësinë: 
- të vlerësojë pasuritë kulturore dhe mjedisore të Parkut Kombëtar të Butrintit, të marrë 
parasysh ndryshimet që ndikojnë në Parkun Kombëtar të Butrintit, veçanërisht në dritën e 
ndryshimeve kryesore politike dhe Shoqërore që kanë ndodhur vitet e fundit; 
- të identifikojë dhe vlerësojë çështje të rëndësishme për efektet e administrimit të parkut dhe 
pasurive të tij natyrore dhe kulturore; 
- të zhvillojë një vizion të qartë për parkun të cilin dëshirojmë t'i kalojmë brezave të ardhShëm; 
- të sigurojë një kornizë të politikave, rregullimeve institucionale dhe legjislacionit dhe 
veprimeve që mbështesin atë vizion; 
- të përmirësojë bashkëpunimin dhe konsultimin me gamën e gjerë të agjencive dhe 
organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare që kanë të bëjnë me zonat e mbrojtura dhe 
ruajtjen e biodiversitetit në tërësi. 
PIKAT E MËSIMIT DHE PËRFUNDIMET  

 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 

BURIMET  
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

Grupi i Punës 1- Planet dhe strategjitë e koordinuara dhe integruara të menaxhimit  
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË  

 
Vlerësimi Turistik i KëShtjellës së Shën  Nikolës  në Kanalin e Shën Anthony, Kroaci  
 

 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË  

 
Republika e Kroacisë 
Rajoni Shibenik-Knin 
Qyteti i Shibenikut 
Titulli i projektit: Vlerësimi turistik i Kalasë së Shën Nikollës në Kanalin e Shen Anthony 
Përfituesi i projektit: Institucioni Publik Natyra e Rajonit Shibenik-Knin 
Partnerët e projektit: Qarku Shibenik-Knin, Agjencia për Zhvillimin e Institucioneve Publike të 
Qarkut Shibenik-Knin 
Viti i zbatimit: Tetor 2017. - Dhjetor 2019. 
Vlera totale e projektit: 352.775,20 EUR 
Financimi i fondeve të BE-së: 299.858,92 EUR 
Bashkëfinancimi kombëtar: 52.916,10 EUR 

HISTORIKU 

Republika e Kroacisë, dhe në këtë mënyrë Rajoni Shibenik-Knin, u përket vendeve që tërheqin 
vizitorët më shumë nga veçoritë e hapësirës së tyre natyrore dhe pasurisë së trashëgimisë 
kulturore dhe historike sesa nga cilësia, disponueshmëria dhe / ose larmia e krijuar  rishtas nga 
atraksione turistike. Pasuria e trashëgimisë kulturore dhe historike kroate është një forcë dhe 
burim i madh i ofertës turistike kroate. 
Një total i 367 aseteve kulturorë të regjistruar në Rajonin Shibenik-Knin (nga të cilat 164 në 
zonën e Shibenik) përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht të madh për zhvillimin e turizmit 
kulturor në këtë zonë. Disa nga më të rëndësishmet janë Katedralja e Shën Jakovit (nën 
mbrojtjen e UNESCO-s), kisha të shumta në qytetin e vjetër, pastaj kështjellat  në Shibenik të 
Shën Mikelit, Shën Gjonit, kështjella Barone, Kalaja Knin, vendet arkeologjike Bribirska Glavica, 
Velika Mrdakovica , Prižba, Biskupija afër Knin, Tureta në ishujt Kornati, Colentum në Murter, 
etj. 
Paralelisht me këto asete kulturore të paluajtshme, qyteti i Shibenik ka shumë ngjarje të tjera 
që përcaktojnë edhe identitetin, historinë, kulturën dhe zakonet e qytetit                                 
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(Festivali Ndërkombëtar i Fëmijëve, Festivali Dalmatian Chanson, Mbrëmjet Klapa, Shkolla e 
Organeve Muzikore, Panairi Mesjetar, etj.). 
Kalaja e Shën Nikollës në Kanalin e Shën Anthony në Shibenik është një monument unik i 
ndërtimit të fortifikimit të Rilindjes dhe një shembull i lartë i trashëgimisë arkitekturore 
Kroate. Ndodhet në dalje të kanalit të Shën Anthony. Është ndërtuar në Shekullin XVI për të 
mbrojtur Shibenik nga sulmet turke nga deti. Ndërtesa është e regjistruar në Regjistrin e 
Trashëgimisë Kulturore të Republikës së Kroacisë si një pronë e patundshme kulturore e 
mbrojtur individualisht (Z-6516) dhe që nga viti 2017 është në Listën e Trashëgimisë Botërore të 
UNESCO-s, si pjesë e nominimit "Sistemet e Mbrojtjes së Republikës së Venecias në Shekujt XVI 
dhe XVII. ”përfshirë zonën e kontaktit. 
Kalaja e Shën Nikollës me zonën e kontaktit ndodhet në zonën e peisazhit domethënës "Kanali-
Luka", ndërsa zona e kontaktit është e vendosur pjesërisht në zonën e rrjetit ekologjik 
grykëderdhja Natura 2000 Krk. 
Në këtë gjendje aktuale, kështjella nuk është e arritshme për vizitorët. Nuk ka asnjë qasje të 
rregulluar në kështjellë nga ana e tokës, as nga bregdeti. Në këto kushte nuk ka asnjë formë të 
pritjes së organizuar dhe udhëzimit të vizitorëve nëpër ambientet e kalasë. Një situatë e tillë 
është e paqëndrueshme, si për shkak të mbrojtjes së monumenteve ashtu edhe nga pikëpamja e 
sigurisë së vizitorëve. Nga ana tjetër, mungesa e objekteve përreth parandalon çdo valorizim të 
fortesës dhe kontribut në zhvillimin e ofertës kulturore dhe turistike të qytetit. 

OBJEKTIVAT 

Objektivi i përgjithshëm: 
- menaxhim i qëndrueShëm i Kalasë së Shën Nikollës dhe zonës së saj të kontaktit. 
Objektivat specifikë: 
-krijimi parakuShteve të përShtatShme organizative dhe financiare për menaxhim të 
qëndrueShëm, 
-mbrojtja dhe përmirësimi  vlerave universale të kalasë si një pasuri kulturore botërore përmes 
menaxhimit të integruar të traShëgimisë kulturore dhe natyrore, 
-krijimi vlerës së saj duke zhvilluar lehtësira të përShtatShme në zonën e kontaktit, 
- sigurimi  i përdorimit të tij të qëndrueShëm duke siguruar ndikim pozitiv ekonomik, kulturor 
dhe social, 
-krijojimi dhe përmirësimi njohurive për këShtjellën si parakuSht themelor për mbrojtjen e saj 
të përherShme, 
- përmirësimi i lidhjeve dhe baShkëpunimit midis  aseteve kulturore të përfShira në rrjetin e 
sistemeve të mbrojtjes së Republikës së Venecias në periudhën e Shekujve 16 dhe 17, si dhe 
faqet e UNESCO-s në Shibenik dhe Kroaci në tërësi. 

BURIMET 

Ekipi i projektit i përfShirë në aktivitete ishte i përbërë nga gjithsej 7 staf nga tre institucionet 
partnere të përfshira. Këta të punësuar ishin ekspertë me arsim të lartë në fushën e biologjisë / 
ekologjisë, prokurimit publik, profesioneve të ndërtimit / teknike, profesioneve të konservimit 
dhe ekonomisë. Të gjithë punonjësit kanë përvojë shumëvjeçare përkatëse në këto fusha, si dhe 
përvojë në përgatitjen dhe zbatimin e projekteve të bashkëfinancuara nga fondet e BE-së. 
Përveç anëtarëve të ekipit të projektit, ndërmarrjet e jashtme në fushën e arkitekturës, 
ndërtimeve, mbrojtjes së mjedisit dhe marketingut ishin angazhuar në zbatimin e projektit 
përmes prokurimit publik. 
Burimet financiare - vlera totale e projektit 352.775,20 EUR 
Burime të tjera të përdorura nga ekipi i projektit janë hapësirat e zyrave, veturat e pasagjerëve 
dhe një varkë mbikëqyrjeje. 
Kompanitë e jashtme të ngarkuara me punë eksperte përdorën pajisje të përshtatshme TIK, siç 
janë pajisjet e ndërtimit, pajisjet e regjistrimit nën ujë, pajisjet e regjistrimit ajror (droni), 
pajisjet arkeologjike dhe të konservimit, etj. 
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ZBATIMI 

Aksionet / aktivitetet kryesore që duhet të kryheshin për realizimin e këtij projekti janë këto: 
1. Rindërtimi dhe rehabilitimi i kalasë së Shën Nikollës - përfshinte përgatitjen e bazës së 
nevojshme për projektin arkitektonik, projektet e kërkuara për rindërtim dhe rehabilitim, 
studimet për natyrën dhe mbrojtjen e mjedisit, dhe dokumentacionin për zbatimin e programit 
të integruar në BE. 
2. Ndërtimi i infrastrukturës hyrëse në kështjellën e Shën Nikollës - përfshinte përgatitjen e 
projektit arkitektonik dhe projektet e kërkuara për rindërtimin dhe rehabilitimin. 
3. Rregullimi i brendësisë së kalasë së Shën Nikollës - përfshinte të gjitha projektet e nevojshme 
për rregullimin e kalasë. 
4. Zbatimi i vendeve të trashëgimisë kulturore - përfshinte hartimin e një Plani të Menaxhimit 
të Trashëgimisë Kulturore. 
5. Marketingu dhe promovimi i një tërheqjeje të re turistike - përfshinte zhvillimin e një Plani 
të Komunikimit. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Aktorët e përfshirë në projekt 
 
-Institucioni publik Natyra të Rajonit Shibenik-Knin - kryen veprimtarinë e mbrojtjes, 
mirëmbajtjes dhe promovimit të zonave të mbrojtura me qëllim të mbrojtjes dhe ruajtjes së 
natyrës, duke siguruar rrjedhën e qetë të proceseve natyrore dhe përdorimin e qëndrueshëm të 
burimeve natyrore. Monitoron zbatimin e kushteve dhe masat për mbrojtjen e natyrës, merr 
pjesë në mbledhjen e të dhënave me qëllim monitorimin e gjendjes së ruajtjes së natyrës dhe 
mbajtësit të trashëgimisë kulturore të projektit. 
 
- Rajoni Shibenik-Knin, si njësi e vetëqeverisjes rajonale, kryen veprimtari me rëndësi rajonale, 
përkatësisht aktivitete që lidhen me arsimin, shëndetin, zhvillimin ekonomik, çështjet detare, 
transportin dhe infrastrukturën e transportit, mirëmbajtjen e rrugëve publike, mbrojtjen e 
mjedisit dhe natyra, planifikimi hapësinor dhe urban, lëshimi i lejeve të ndërtimit dhe 
vendndodhjes dhe akteve të tjera që lidhen me ndërtimin, zbatimin e dokumenteve të 
planifikimit hapësinor, planifikimin dhe zhvillimin e rrjetit të institucioneve arsimore, 
shëndetësore, sociale dhe kulturore dhe aktivitete të tjera në përputhje me ligjet e veçanta - 
partneri i projektit. 
 
-Agjensia e Zhvillimit të Institucionit Publik të Rajonit Shibenik-Knin ka përvojë në zbatimin e 
projekteve që kanë të bëjnë me valorizimin turistik të trashëgimisë kulturore, merr pjesë në 
zhvillimin e strategjive të zhvillimit në nivelin rajonal dhe kombëtar, dhe zbaton masa të 
ndryshme dhe aktivitete edukative për sipërmarrësit vendas -partner në projekt. 
 
-Bordi Turistik i Rajonit Shibenik-Knin – është institucioni përgjegjës për zhvillimin dhe 
promovimin e turizmit do të koordinojë aktivitetet e promovimit të përcaktuara me planin e 
komunikimit të sitit të trashëgimisë kulturore. 
 
-Instituti për Turizëm- Instituti Shkencor publik në Kroaci i specializuar në kërkime dhe 
konsultime në turizëm- është autor i Planit të Manaxhimit të Kalasë së Shën Nikollës. 
 
-Instituti Kroat i Restaurimit - institucioni qendror publik i aktiviteteve të ruajtjes dhe 
restaurimit në Republikën e Kroacisë që kryen mbrojtjen e pronës kulturore- është bashkautor i 
Planit të Menaxhimit të Kalasë së Shën Nikollës. 
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Grupet e synuara 
 
Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: 
- turistë / vizitorë në kala (përfitojnë nga konsumi i programeve që përmbajnë një dozë të 
caktuar ekskluziviteti në nivel kombëtar, rajonal ose evropian), 
-Udhëzues turistikë (përmes pjesëmarrjes në hartimin e rrugëve kulturore inovative që 
përfshijnë Kalanë e Shën Nikollës dhe prezantimin e udhëzuesve në procesin e hartimit të tyre), 
-Agjensi turistike (përmes hartimit të modeleve inovative të bashkëpunimit midis agjencive të 
udhëtimit, programeve të fortesave dhe pronarëve të lehtësive) 
-Njësitë e vetëqeverisjes vendore-Qyteti i Shibenik dhe Rajoni Shibenik-Knin, 
-komuniteti lokal (përmes hartimit të programeve krijuese dhe arsimore gjatë gjithë vitit), 
-NVM-të vendore në turizëm dhe sektorë të tjerë të lidhur - projekti do të krijojë një 
Infrastruktura e ndërmarrësve, rreth të cilave NVM-të mund të zhvillojnë aktivitetet e tyre 
(mundësia e dhënies së miratimeve për koncesion për objektet hotelierike, transporti i 
vizitorëve, vendosja e produkteve në dyqanin e suvenireve ...), 
-organizatorë të ngjarjeve kulturore dhe krijues të përmbajtjes kulturore (krijimi i kushteve 
përmes rregullave dhe kritereve të përzgjedhjes për prezantuesit organizatorët e jashtëm të 
programit), 
-Shkollat fillore dhe të mesme - përmes projektit, programet arsimore dhe vizitat do të 
zhvillohen (siç janë Shkollat në natyrë), dhe kështu do të kontribuojnë në sektorin arsimor, 
-Fakultete dhe Muzeumet - përmes projektit do të vendoset bashkëpunimi për shkëmbimin e 
njohurive në të ardhmen bazuar në bashkëpunimin trepalësh ndërkombëtar midis Kroacisë, Malit 
të Zi dhe Italisë, përkatësisht përfaqësuesve të mallrave kulturorë në listën e nominimeve të 
UNESCO-s, si pjesë e "Sistemeve të Mbrojtjes në ish-territorin e Republika e Venedikut në 
periudhën nga Shekulli 15 deri në 17 ”, 
-bordet turistike të qytetit të Shibenik dhe  Rajoni Shibenik - Knin - do të marrin pjesë në 
krijimin e një oferte të re dhe krijimin e mjeteve promovuese që do të ndikojnë drejtpërdrejt 
në rritjen e numrit të vizitorëve (mbërritjet dhe qëndrimet gjatë natës). 
 
Përfituesit indirekt: 
të gjithë qytetarët e Shibenik dhe Rajonit Shibenik-Knin të cilët do të përfitojnë nga shërbime 
publike më të mira dhe më të lira të ofruara nga pushteti vendor, për shkak të fondeve më të 
mëdha në dispozicion në buxhet që do të gjenerohen nga valorizimi ekonomik i projektit në të 
ardhmen, qytetarët që zotërojnë lehtësira akomodimi për tu përdorur nga vizitorët në kala 
(qiramarrës të vegjël privatë). 

REZULTATI DHE NDIKIMI  

Rezultatet e projektit përfshinin jo vetëm rehabilitimin dhe rindërtimin e kalasë, por edhe 
transformimin e përmbajtjes së të gjithë zonës së kontaktit, veçanërisht në gjirin e Minerska, i 
cili duhet të bëhet pikë qendrore e pritjes së kalasë në të gjithë zonën e mbrojtur. Rezultatet 
konkrete të pritura pas përfundimit të projektit (Shënimi: projekti është ende në fazën e 
zbatimit) janë: 
- kështjellë e vlerësuar, 
- hyrje të siguruar në kala nga ana e detit dhe tokës, 
- pika të rregulluara informacioni në ishullin e Shkoljić, 
-Qendra e organizuar e vizitorëve dhe porti në gjirin e Minerska, 
- rrugët e rregulluara të hyrjes dhe parkingun, 
- Shëtitore të rregulluara me lehtësira shoqëruese në anën tjetër të kanalit të Shën Anthony. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET  

Pas përfundimit të projektit i cili do të rehabilitojë, rindërtojë dhe pajisë kështjellën e kalasë 
së Shën Nikollës dhe infrastrukturës hyrëse, Institucioni Publik Natyra e Qarkut Shibenik-Knin do 
të menaxhojë objektet e përmendura. Institucioni Publik Natyra mori në vitin 2013 koncesion 
nga Rajoni Shibenik-Knin për një periudhë 20 vjeçare.  
Për administrimin e zonës bregdetare, e cila përfshin kështjellën e Shën Nikollës.  
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Bazuar në Planin e Menaxhimit të përgatitur dhe Planin e Komunikimit, të cilat janë pjesë 
përbërëse e projektit, Institucioni Publik Natyra do të organizojë menaxhimin e kështjellës, dhe 
do të sigurojë punësimin e punonjësve të rinj dhe mbulimin e të gjitha kostove të operimit, si 
dhe mirëmbajtjen në periudha e ardhshme 
Hartimi i Planit të Menaxhimit dhe i Planit të Komunikimit, si dhe forcimi i aftësive profesionale 
të Institucionit Publik Natyra dhe institucioneve të tjera partnere gjatë zbatimit të projektit do 
të kontribuojnë në cilësinë e menaxhimit të kalasë. Do të planifikohet të punësohen ekspertë të 
cilët do të punojnë për prezantimin e kalasë para vizitorëve, si dhe organizimin e të gjitha 
lehtësirave përcjellëse në kala, si dhe ata që do të punojnë për mirëmbajtje. 
Pas rindërtimit të kalasë dhe rregullimit të lehtësirave përcjellëse (qendra e vizitorëve, porti i 
anijeve, pika e informacionit) dhe ndërtimi i një vendparkimi dhe rruga hyrëse, të ardhurat për 
mirëmbajtje dhe investime në objekte të reja në zonën e kontaktit duhet të gjenerohen nga 
vizitat dhe ngjarje të ndryshme. Këto të ardhura duhet të jenë të mjaftueshme për mirëmbajtje 
të vazhdueshme, shumica e kostove që lidhen me përdorimin e kalasë dhe për të rritur njohuritë 
për kalanë. 
Njohuritë e fituara të aplikantëve dhe partnerëve do të përdoren në zhvillimin e projekteve të 
ardhshme në lidhje me valorizimin e mëtutjeshëm të zonës së kanalit të Shën Anthony, por edhe 
për vlerësimin e zonave të tjera të mbrojtura të Rajonit të menaxhuara nga Institucioni Publik. 
Përvojat e fituara përmes këtij projekti do të jenë në gjendje të zbatohen gjatë zbatimit të 
projekteve të ardhshme të përbashkëta me përfaqësuesit e Kroacisë, Malit të Zi dhe Italisë, ose 
përfaqësues të pasurive kulturore në listën e nominimeve të UNESCO-s, si pjesë e "Sistemeve të 
Mbrojtjes në ish Republikën e Venecias në periudhën nga shekujt 15-17 ”. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Public institution Nature of Shibenik-Knin county 
Prilaz tvornici 39 
22 000 Shibenik 
Tel: 022/ 218-462 
Tel: 022/218-964 
Fax: +385 22 218 331 
e-mail: zastitaprirode@zpv-sibenik.hr 
 
Department for tourism: 
Milka Antić Krstić 
e-mail: makrstic@zpv-sibenik.hr 
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr 
 

BURIMET 

http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanj

a%20(web).pdf 

https://www.kanal-svetog-ante.com/hr/eu-projekti/turisticka-valorizacija-tvrdave-sv-nikole 

 
  

mailto:zastitaprirode@zpv-sibenik.hr
mailto:makrstic@zpv-sibenik.hr
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr
http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanja%20(web).pdf
http://zasticenapodrucja.com/UserFiles/file/sibenik/dokumenti/2020/sazetak_plan_upravljanja%20(web).pdf
https://www.kanal-svetog-ante.com/hr/eu-projekti/turisticka-valorizacija-tvrdave-sv-nikole
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E 
PUNËS 

Grupi i Punës 1- Planet dhe strategjitë e koordinuara dhe integruara të menaxhimit  

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Parku Arkeologjik Simonov zaliv: Plani dhe strategjia e menaxhimit, Slloveni 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Sllovenia, parku Arkeologjik Simonov zaliv (parku ArheoloShki Simonov zaliv). 
Zona arkeologjike Simonov zaliv menaxhohet nga Instituti për Arkeologji dhe 
TraShëgimia e Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të Primorska 
(Koper, Slloveni). 

HISTORIKU 

I vendosur në ndërtesën midis qytetit të Izola dhe gjirit të Simonov zaliv, siti 
arkeologjik Simonov zaliv përfshin vilën bregdetare romake (vilë bregdetare) dhe 
një port të vogël. 
Hulumtimi i kompleksit Romak ka një rekord të gjatë gati një shekull. Deri në vitet 
1980, ajo përqendrohej kryesisht në të dhënat e minierave dhe mbrojtjen e 
mbetjeve arkitektonike, kryesisht kundër ndikimeve të pafavorshme klimatike. Siti 
fitoi statusin e një monumenti të rëndësishëm kombëtar në 1999, dhe që nga 
atëherë shtrirja dhe intensiteti i hulumtimeve në këtë zonë u ul. 
Dekreti për Simonov zaliv si monument i rëndësishëm kombëtar parashikon për të 
mbajtur monumentin në tërësi, siç është i paprekur. Ai parashikon prezantimin e 
sitit në vend, në median e shkruar dhe gjetkë, në mësimdhënie dhe kërkime etj. 
Sidoqoftë, mbetjet u prezantuan në mënyrë të pamjaftueshme dhe mjaftueshëm të 
arritshme për publikun e gjerë, arsyeja për të cilën u krijua një ndërlikim. 
Qasja e re ishte se nxjerrja e të dhënave arkeologjike u pasua nga aktivitete, të 
përqendruara në prezantimin e sitit, si dhe organizimin e procesit arsimor në 
interes të popullarizimit të tij. 
Në vitin 2004, Instituti i Trashëgimisë Mesdhetare (i riemëruar në vitin 2016 në 
Institutin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë) arriti një marrëveshje me Komunën e 
Izolës, e cila është pronare e zonës, dhe Instituti Kombëtar për Mbrojtjen e 
Trashëgimisë Kulturore, sipas të cilat ai mori rolin jozyrtar të menaxherit të sitit. 
Në vitin 2010, u arrit një marrëveshje trepalëshe midis Institutit të Trashëgimisë 
Mesdhetare, Institutit për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë dhe 
Komunës së Izolës, me anë të së cilës Instituti i Trashëgimisë Mesdhetare u bë 
zyrtarisht menaxheri i parkut arkeologjik. 

OBJEKTIVAT 

Objektivat kryesore të aktiviteteve të filluara nga Instituti për Arkeologji dhe 
Trashëgimia ishin ruajtja dhe rivendosja e monumentit kulturor në Simonov zaliv, 
bërja e tij e arritshme për publikun e gjerë, për të kontribuar në zhvillimin lokal 
dhe rajonal, për të shtuar ofertën turistike dhe për të rritur njohja e mjedisit lokal 
ose rajonal. 
Instituti bën disa hapa të nevojshëm për krijimin e një parku modern arkeologjik. 
Plani i ruajtjes dhe plani i menaxhimit për sitin janë lëshuar në vitin 2010 dhe plani 
i menaxhimit. 
Aktivitetet në park përfshijnë: 
- restaurimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e sitit arkeologjik të Simonov zaliv me 
prezantimin e monumentit në tërësi, d.m.th lagjet e banimit të vilës detare 
Romake, si dhe portit ngjitur tani, i cili nënkupton gjithashtu krijimin e 
arkeologjisë së parë nënujore park në Slloveni; 
- Përmirësimin e aksesit të monumentit me krijimin e një qendre moderne 
interpretimi, si dhe një program publik për vizitorët me nevoja të veçanta dhe 
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turne nën ujë të portit, dhe një aplikim udhëzues turne; 
 - edukimin dhe trainimin në fushën e didaktikës arkeologjike dhe rritja e vetëdijes 
publike për kuptimin e traShëgimisë arkeologjike me ndihmën e një programi 
publik të arkeologjisë eksperimentale; 
- planifikimin e itinerareve turistike që lidhin vendet arkeologjike të bregdetit të 
Sllovenisë, duke rritur këShtu turizmin arkeologjik. 

BURIMET 

Dokumentet themelore për parkun janë plani i konservimit për sitin e përgatitur 
nga Instituti për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë 
(zyra rajonale në Piran dhe qendra e restaurimit) dhe plani i menaxhimit që është 
lëshuar nga Instituti për Arkeologji dhe Trashëgimia (pastaj Instituti për 
Trashëgiminë Mesdhetare). 
Hulumtimi dhe krijimi i parkut u mbështet përmes disa projekteve kërkimore 
kombëtare dhe ndërkombëtare dhe mbështetjes së rregullt, vjetore financiare nga 
Rajoni i Izolës si dhe bashkëpunimit aktiv të Institutit Kombëtar për Mbrojtjen dhe 
Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore. 
Projekti i parë ndërkombëtar, një pjesë e të cilit ishte edhe vila e Simonov zaliv, 
ishte projekti Zemra e Istria: Trashëgimia dhe Artet, zhvillimi i itinerarit turistik 
ndërkufitar në zonat urbane dhe rurale të Istria, i realizuar në mes 2005 dhe fund 
të vitit 2007. 
Në vitin 2008, studimet u kryen në bashkëpunim me Institutin Arkeologjik Austriak 
nga Vjena. 
Midis 2010 dhe 2014, të gjitha aktivitetet u zhvilluan në kuadër të projektit 
PArSJAd - Parqe Arkeologjike të Adriatikut Verior. Në kuadër të projektit, një plan 
konservimi dhe plani i menaxhimit u nxorën në vitin 2010. Puna në park ishte 
përqendruar në promovimin dhe popullarizimin, si dhe ndërhyrjet kërkimore dhe 
konservuese, të cilat kontribuan shumë në mundësitë në ndërthurjen e kërkimit me 
kurrikulat universitare. 
Qëllimi i projektit AS - Arkeologji për të gjithë. Rilindja e parkut Arkeologjik 
Simonov zaliv 2015-2016 ishte për të rritur aksesin e sitit, duke e vendosur atë në 
ofertën kulturore dhe turistike të rajonit, si dhe për të zhvilluar një program dhe 
infrastrukturë që do të mundësojë funksionimin e parkut arkeologjik në të gjithë 
vitin, duke e bërë atë financiarisht të zbatueshëm. 
Instituti për Arkeologji dhe TraShëgimi i jep një theks të veçantë bashkëpunimit 
dhe partneritetit midis institucioneve nga Sllovenia dhe institucioneve nga shtetet 
e tjera. Shumë e rëndësishme është bashkëpunimi me Komunën e Izolës, Institutin 
për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë, Muzeun Detar 
Sergej Mashera në Piran, Institutin e Zhytjeve dhe Aktiviteteve Nënujore - IPPA 
Piran. Instituti gjithashtu bashkëpunon me anëtarët e tjerë të Universitetit të 
Primorska (Fakulteti i Shkencave Humane, Fakulteti i Matematikës, Shkencave të 
Natyrës dhe Teknologjive të Informacionit, dhe Fakulteti i Edukimit). 
Në këtë mënyrë, parku plotëson nivelin më të lartë të mundshëm të ekspertizës. 
Përvojat që rrjedhin nga aktivitetet e parkut mund të transferohen menjëherë në 
proceset mësimore. 
Anëtarët e institutit kryejnë kërkime dhe ruajtje të mbetjeve arkeologjike, si dhe 
mbajnë një program publik të promovimit dhe prezantimit të sitit, përmes 
punëtorive, turneve të drejtuara, duke iu bashkuar iniciativave publike si Nata e 
Muzeut Veror, dita ndërkombëtare e muzeve etj. Të gjitha aktivitetet janë 
mbështetur financiarisht nga Rajoni i Izolës si dhe projekte kombëtare ose 
ndërkombëtare, të kryera nga Universiteti i Primorskës. 
Arkeologjia, trashëgimia, historia, muzeologjia, restaurimi, konservimi dhe turizmi 
janë vetëm një pjesë e temave, në të cilat studentët sllovenë ose të huaj u 
përfShinë ose si pjesë e procesit të studimit ose si pjesëmarrës në punëtori dhe 
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Shkolla verore; ata hartuan punime seminare dhe teza përfundimtare në lidhje me 
trashëgiminë arkeologjike të Izola dhe Simonov zaliv, ata morën pjesë në 
përgatitjen e ngjarjeve publike, turne të drejtuara të parkut dhe ata ishin 
vullnetarë në punëtori, si dhe hulumtime arkeologjike dhe ndërhyrje konservimi në 
park. 

ZBATIMI 

Që nga viti 2004, siti u pastrua dhe u sistemua si një park arkeologjik i hapur për 
vizitorët. 
Mbetjet arkitektonike të vilës u rivendosën "in situ", pasi kjo ëShtë mënyra e vetme 
për të përfaqësuar dhe interpretuar siç duhet mbetjet për vizitorët. Masat e 
duhura mbrojtëse u ndërmorën për të siguruar një ruajtje afatgjatë të mozaikëve 
të restauruar. 
U krijua parku arkeologjik nënujor në zonën e laShtë të portit. Në vitin 2015, 
turnet e para nënujore të mbetjeve nënujore u realizuan për jo zhytësit. 
Një qendër interpretimi iShte instaluar në park. 
Përdorimi i zgjidhjeve inovative dixhitale dhe interaktive rriti përvojën e 
vizitorëve. TraShëgimia gjithaShtu u bë më e arritShme duke zbatuar një program 
cilësor për vizitorët me nevoja të veçanta. 
Instituti për Arkeologji dhe TraShëgimi iShte përgjegjës për mirëmbajtjen dhe 
kujdesin e rregullt të parkut arkeologjik, gjatë të cilit anëtarët e tij kujdesen 
gjithaShtu për dokumentacionin dhe hulumtimin e gjeoradarit. 
Prezantimi dhe popullarizimi sistematik si dhe bërja e vilës së Simonov zaliv një 
pjesë e turizmit kulturor arrihet përmes turneve të udhëhequr, punëtorive dhe 
përfShirjes së monumentit në aktivitete që lidhen me projekte ndërkombëtare. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Aktorë të ndryshëm janë të përfshirë në funksionimin e parkut arkeologjik: 
Rajoni i Izolës, organizatat e turizmit rajonal dhe lokal, Muzeu Detar Sergej 
Mashera në Piran, Instituti për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore të 
Sllovenisë, zyrën e tij rajonal, qendrën e konservimit, Muzeun Detar Sergej 
Mashera në Piran, Institutin e Zhytjeve dhe Aktiviteteve Nënujore - IPPA Piran, 
fakultete të ndryshme të Universitetit të Primorska. 
Përfituesit e parkut arkeologjik janë anëtarë të ndryshëm të komuniteteve lokale, 
nga fëmijët deri te qytetarët e moshuar, anëtarët e grupeve të ndryshme fetare 
dhe personat me nevoja të veçanta të përfshira.  

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Menaxhimi i parkut Arkeologjik Simonov zaliv prezantoi rindërtimin dhe 
restaurimin, prezantimin e duhur dhe aksesueshmërinë e sitit si dhe krijimin e një 
destinacioni të ri të turizmit kulturor. 
Parku arkeologjik është plotësisht i integruar në ofertën kulturore dhe turistike të 
rajonit. Siti me përfitim maksimal për komunitetin lokal, institucionet arsimore në 
të gjitha nivelet, turistët, vizitorët me aftësi të kufizuara, individët e interesuar 
dhe institucionet publike në fushën e trashëgimisë kulturore. 
Qëllimi i ardhshëm është të zhvillojë një program dhe infrastrukturë që do të 
mundësojë funksionimin e parkut arkeologjik përgjatë gjithë vitit, duke e bërë atë 
financiarisht të zbatueshëm 
PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

ËShtë e rëndësiShme për suksesin e Parkut Arkeologjik Simonov zaliv që 
menaxhuesi të jetë një organizatë profesionale që kombinon kërkimin, arsimin dhe 
prezantimin në nivelin më të lartë. Në menaxhimin e tij, Instituti i Arkeologjisë dhe 
Trashëgimisë është i lidhur me shumë palë të interesuara në nivel lokal, rajonal 
dhe kombëtar, dhe në të njëjtën kohë është i përfshirë në marrëdhëniet 
ndërkombëtare. Në këtë mënyrë, cilësia më e lartë shkencore është e lidhur me 
qasjen e suksesshme ndaj publikut të gjerë. 
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KONTAKTET DHE LIDHJET  

Prof. dr. Irena Lazar 
University of Primorska, Faculty of Humanities,  
Titov trg 5 SI-6000 Koper, Slovenija 

https://www.fhs.upr.si/sl/zaposleni/lazar-irena 

irena.lazar@fhs.upr.si 
 

BURIMET 

 
I. Lazar, ArheoloShki park Simonov zaliv v Izoli. In: B. Djurić, B.  Teržan 
(eds.),Arheoloshka dedishčina Slovenije od osamosvojitve: varovanje in 
prezentacija, Posvet ob evropskem letu kulturne dedishčine 2018 (Ljubljana 2019) 
109-128. 
 
I. Lazar (ed.), AS – Arheologija za vse. Oživljanje arheoloshkega parka Simonov 
zaliv,  Priročnik projekta / AS – Archaeology for all. Revival of the Archaeological 
park Simonov zaliv, Project Manual (Koper 2016). 
 
https://www.project-as.eu/sl/ 
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

Grupi i Punës 1- Planet dhe strategjitë e koordinuara dhe integruara të menaxhimit  
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Plani i Menaxhimit për qytetin romak  të Siscia, Kroaci 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Plani i menaxhimit për qytetin romak të Siscia, Kroaci, ëShtë zhvilluar gjatë periudhës Qershor - 
Tetor 2014 si një nga shtatë planet e menaxhimit për shtatë sitet në Evropën Juglindore, për të 
mbështetur zbatimin e aktiviteteve në kuadër të Projektit të Procesit të Lubjanës II: 
Rehabilitimi i përbashkët trashëgimi, e cila është e koordinuar nga grupi i punës për kulturën 
dhe Shoqërinë (RCCTFCS), me mbështetjen e Komisionit Evropian dhe Këshillit të Evropës. 

HISTORIKU 

Zhvillimi i planeve të menaxhimit është rezultat i nevojës për të arritur funksionimin afatgjatë, 
menaxhimin dhe qëndrueshmërinë e qëllimeve të programit të nevojshme për ndryshime 
pozitive në lidhje me zhvillimin e vetë vendeve. Procesi i Ljubljana II si një kornizë për 
zhvillimin e planeve të menaxhimit ndikuan në zgjedhjen dhe zbatimin e parimeve dhe 
metodave, dhe mjetet e menaxhimit dhe metodologjisë për rehabilitimin e trashëgimisë që janë 
zhvilluar brenda Procesit të Lubjanës janë përdorur si pikënisje për zhvillimin e planit të 
menaxhimit. 
Në rastin e sitit arkeologjik të Siscia, kishte disa nivele menaxhimi. Problemi kryesor me këtë 
praktikë menaxhimi ishte se ai nuk trajton gjithëpërfshirjen e trashëgimisë, gjithëpërfshirjen e 
problemeve dhe planeve që lidhen me sitin dhe mbi të gjitha, përdorimin e tij më të gjerë. 
Secili institucion iu afrua sitit nga aspekti i interesave, misionit dhe kompetencave të tij, të 
cilat u larguan në hapësirë që disa nga aspektet e zhvillimit të sitit mbeten të lënë pas dore, 
sepse ato nuk i përkisnin kompetencave të askujt në terren dhe sepse institucionet aktualisht 
kompetente i bazuan praktikat e tyre në konceptin e mbrojtjes përmes hulumtimit dhe 
konservimit dhe prezantimit të pjesshëm. Për më tepër, nuk ka pasur bashkëpunim të 
mjaftueshëm ndërinstitucional dhe ndër-sektorial dhe komunikim të dobët midis institucioneve 
të autoriteteve dhe palëve të interesuara që çuan në mungesë të koordinimit të përbashkët dhe 
planifikimit gjithëpërfshirës në nivel kombëtar dhe lokal. 

OBJEKTIVAT 

Struktura e menaxhimit dhe tabela e projekteve dhe aktiviteteve të kërkuara që do të 
arriheshin si synime për secilën nga fushat e menaxhimit përcaktojnë se si dhe çfarë 
implementon në pesë vitet e ardhshme. 
Dy vitet e para janë planifikuar si një zgjidhje kalimtare, në të cilën institucionet përgjegjëse 
dhe palët e interesuara që janë pjesë e strukturës organizative punojnë kryesisht në hartimin e 
projekteve, interpretimin, ngritjen e vetëdijes, edukimin dhe markën. Pas kësaj periudhe, 
është planifikuar të përmblidhen rezultatet e përgjithshme (numri i projekteve të marra dhe të 
lansuara, rezultatet e projekteve edukative, marka, interpretimi; funksionimi dhe efikasiteti i 
menaxhimit të strukturës ekzistuese; hulumtimi arkeologjik dhe prezantimi i gjetjeve, mundësia 
e krijimit të një interpretimi dhe edukimi qendër) dhe të analizojë rrethanat e mundshme 
(rrethanat politike dhe qytetare, vetëdijësimi për nevojën për të investuar në trashëgimi, 
rrethana financiare). Bazuar në të gjitha sa më sipër, Bordi Menaxhues, me propozimin e Ekipit 
të Koordinimit, merr vendime në lidhje me punësimin e menaxherëve të sitit, ndryshimet në 
strukturën e menaxhimit dhe krijimin eventual të personave të rinj juridikë, si dhe krijimin e 
një qendre interpretuese, me një rishikim i mundshëm i projekteve dhe aktiviteteve me 
përparësi. 
Struktura e re organizative u krijua për të bërë të metat kryesore të asaj të mëparshme. Ishte 
hartuar si një mjet që do të ndihmojë në decentralizimin e sistemit të menaxhimit, në uljen e 
burokracisë dhe inkurajimin e komunikimit të vazhdueshëm. Gjithashtu, ajo duhet të inicojë një 
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përfshirje më të gjerë të të gjithë palëve të interesuara dhe të promovojë Siscia si trashëgiminë 
e të gjithë Siscians dhe pastaj të gjithë Kroatët. 
Qëllimet specifike ishin: 
-të krijojnte një vizion dhe kornizë strategjike (strategji, metoda, mjete, veprime dhe projekte, 
financim të burimeve dhe kohë) për zhvillimin e qëndrueshëm të sitit në 5 vitet e ardhshme 
brenda parimeve dhe konventave ndërkombëtare duke marrë parasysh kontekstin lokal, 
-të vendoste një ekuilibër midis mbrojtjes së trashëgimisë dhe përdorimit (përfshirë 
konservimin, zhvillimin urban, zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, mbrojtjen e mjedisit ...), 
-të zhvillonte një qasje ndërdisiplinore dhe bashkëpunim të bazuar në dialog, bashkëpunim dhe 
ndarje të qartë të roleve dhe përgjegjësive të të gjithë palëve të interesuara, 
-të siguronte mbrojtje gjithëpërfshirëse të trashëgimisë kulturore dhe natyrore përmes 
udhëheqjes dhe monitorimit të vazhdueshëm të zhvillimit lokal urban, 
- të inkurajonte sipërmarrjen, efikasitetin, zhvillimin ekonomik dhe të rrisë të ardhurat nga 
trashëgimia e përdorimit, Planet e Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore në Ballkanin 
Perëndimor, 
-të inkurajonte të mësuarit gjatë gjithë jetës përmes komunikimit dhe bashkëpunimit të 
pjesëmarrësve të ndryshëm, 
-të siguronte zbatimin efektiv të ligjeve, rregulloreve dhe dokumenteve të ngjashme të 
planifikimit dhe rehabilitimit të zonës. 

BURIMET 

Plani i Menaxhimit për Qytetin Romak të Siscia, u zhvillua si një nga shtatë planet e menaxhimit 
për shtatë sitet në Evropën Juglindore, me qëllim për të mbështetur zbatimin e aktiviteteve në 
kuadër të Projektit Procesi II të Lubjanës: Rehabilitimi i trashëgimisë sonë të përbashkët, e cila 
u koordinua nga grupi i punës për kulturë dhe shoqëri (RCCTFCS), me mbështetjen e Komisionit 
Evropian dhe Këshillit të Evropës. 
Për të zhvilluar planet e menaxhimit, u formua një konsorcium rajonal që përfshin organizatat e 
mëposhtme: Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) si udhëheqës; Europa Nostra Serbia; 
EXPEDITIO - Qendra për Zhvillim të Qëndrueshëm Hapësinor, Mali i Zi dhe Instituti Co-Plan për 
Zhvillim Urban, Shqipëri. 
Procesi i Ljubljanës si një kornizë për zhvillimin e planeve të menaxhimit ndikoi në 
përzgjedhjen dhe zbatimin e parimeve dhe metodave, dhe mjetet e menaxhimit dhe 
metodologjisë për rehabilitimin e trashëgimisë që janë zhvilluar në kuadër të Procesit të 
Lubjanës janë përdorur si pika fillestare për zhvillimin e menaxhimit plan. 

ZBATIMI 

Të gjitha hapat dhe mjetet metodologjike të përdorura për të zhvilluar një plan arkeologjik të 
menaxhimit të sitit Siscia janë ndërdisiplinore dhe përfshijnë një gamë të palëve të interesuara 
publike, sociale, politike dhe profesionale në krijimin e rehabilitimit të trashëgimisë përmes 
konsensusit. Përgatitja e këtij dokumenti mbëShtetet drejtpërdrejt në një metodologji 
gjithëpërfshirëse rehabilitimi të zhvilluar brenda Procesit të Lubjanës 
II i përbërë nga 4 mjete: 
1. Prioritizimet e të mirave kulturore (Lista e Ndërhyrjeve Prioritare - PTL) 
2. Vlerësimet e trashëgimisë kulturore (vlerësimi teknik paraprak - PTA) 
3. Identifikimet e përdorimit të qëndrueshëm të sitit (Studimi i Fizibilitetit - FS) 
4. Planifikimi, sigurimi dhe administrimi i fondeve për rehabilitimin e zbatimit të projektit 
(Plani i Biznesit - PB) 
Me prezantimin e planeve të menaxhimit, metodologjia u zgjerua dhe u bë mjeti i pestë. 
Specifikimi dhe avantazhi kryesor i zhvillimit të planit të menaxhimit brenda Procesit të 
Lubjanës II është paracaktimi i një numri të aspekteve kryesore të planit të menaxhimit. 
Prandaj, gjatë bërjes së planeve të menaxhimit përdoren dhe mbulohen të gjitha hapat dhe 
dokumentet e zbatuara më parë. 
Brenda Planit të Menaxhimit të sitit Arkeologjik të Siscia, ato janë hartografuar 
palët e interesuara në përputhje me parimin e partneriteteve dhe sinergjive ndërlidhëse, ndër-
disiplinore dhe ndërdisiplinore, dhe përfshinin jo vetëm institucione, por edhe organizata të 
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shoqërisë civile dhe sektorin privat. 
Këta palë të interesuar morën pjesë në hartimin e dokumentit përmes tre seminareve që u 
zhvilluan referuar tre fazave kryesore të zhvillimit të një plani menaxhimi. Për të kuptuar më 
shumë zhvillimin e procesit të një plani të menaxhimit, zhvillimin e kapaciteteve dhe për të 
mundësuar pjesëmarrjen aktive të palëve të interesuara gjatë fazës përgatitore, u hartua një 
manual për hartimin e planeve të menaxhimit dhe zgjedhjen e literaturës shtesë të shpërndarë 
për të gjithë palët e interesuara. 
Për më tepër, ato u organizuan me palët kryesore të interesit Procesi i Lubjanës - Ministria e 
Kulturës e Republikës së Kroacisë dhe Koordinatori Kombëtar i Procesit të Ljubljana, takime 
speciale këshilluese. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Grupet e synuara të projektit ishin autoritete dhe ekspertë kombëtarë dhe vendorë, si dhe 
sektorët civilë dhe privatë, qytetarë, vizitorë. Punëtorët turistik - animatorë, udhërrëfyes, 
ekspertë, studentë, nxënës. 
Në planin e menaxhimit nuk janë përcaktuar ngushtë përfituesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt të 
iniciativës, por mund të konkludohet se përfitues të drejtpërdrejtë është parku arkeologjik 
Siscia, qyteti i Sisak, bordi turistik, muzeu, vizitorët e sitit dhe indirekte është sektori privat. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Zbatimi i planit të menaxhimit të Siscia iShte planifikuar për periudhën Janar 2015 - Dhjetor 
2020. 
Struktura e menaxhimit dhe tabela e projekteve dhe aktiviteteve të kërkuara për të arritur 
objektivat për secilën nga fushat e menaxhimit përcaktojnë se si dhe çfarë zbatohet në pesë 
vjet. 
Rezultatet e praktikës janë zhvillimi i një vizioni të sitit, një plan menaxhimi për qytetin antik 
përmes analizave, metodave dhe udhëzimeve për një politikë më të mirë menaxhimi. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Qëllimi kryesor i Planit të Menaxhimit të sitit Arkeologjik të Siscia është të vlerësojë, mbrojë 
dhe promovojë vlerat e trashëgimisë kulturore dhe natyrore që përbëjnë lokalitetin, të sigurojë 
zhvillimin e qëndrueshëm të aseteve kulturore, si një vend që ofron një përvojë unike për të 
gjithë vizitorët gjithashtu në të njëjtën kohë pjesëmarrja aktive e komunitetit lokal në zhvillim, 
është unik, dhe mund të zbatohet në vendet më të luajtshme të trashëgimisë kulturore. 
Meqenëse ekziston një ngjashmëri dhe nevojë e madhe për hartimin e një plani strukturor të 
menaxhimit, ky plan ofron një shembull dhe bazë të mirë për fillimin e zhvillimit të planeve të 
përgjithshme të menaxhimit për vendet arkeologjike, por është e nevojshme të merren parasysh 
dhe të përfshihen specifikat e secilit sit, dëshirat dhe nevojat e të gjithë palëve të interesuara 
dhe përfituesve, si dhe mundësi të ndryshme në lidhje me pozicionin gjeografik dhe kushtet e 
tjera, situatën ekzistuese, klimën etj. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

City of Sisak, Maja DelVechio 
Phone: +385 44 510-108 
E-mail: maja.delvechio@sisak.hr 
Web: www.sisak.hr 

BURIMET 

https://www.min-
kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_H
RV.pdf 

 
  

mailto:maja.delvechio@sisak.hr
https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_HRV.pdf
https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_HRV.pdf
https://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Bastina/Ljubljanski%20proces%20II/MP_Croatia_RomanTownSiscia_HRV.pdf
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

Grupi i Punës 1- Planet dhe strategjitë e koordinuara dhe integruara të menaxhimit  
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Qasja e Integruar për Ruajtjen e Trashëgimisë - Kalaja Bač (Shekujt Bač), Serbi 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
SERBIA 
Instituti Provincial për mbrojtjen e monumenteve kulturore, Novi Sad, SERBIA 
Platforma "Shekujt Bač" 
2006-2016 

 

HISTORIKU 

 
Shekujt Bač është një shembull shembullor i zbatimit të një qasje të integruar dhe 
gjithëpërfshirës për ruajtjen e trashëgimisë, krijimin e kushteve për zhvillimin shoqëror dhe 
ekonomik të Bashkisë Bač, me Kalanë Bač si bërthamën e projektit. 
Projekti "Shekujt e Bač" është realizuar si një planifikim strategjik i modelit të hapur që lejon 
unifikimin e rezultateve të marra përmes serive të projekteve individuale (nën) të ndërlidhura 
(mbështetur nga BE dhe fondet kombëtare), të cilat kanë të njëjtat synime të përgjithshme: 
Përmirësimi i bazuar në kërkime njohuri për sitin, zbatimin e parimeve të ruajtjes, 
prezantimin e qëllimit të qëndrueshëm dhe përdorimin e sitit dhe popullarizimin e vlerave të 
tij në mesin e një komuniteti më të gjerë. Që nga 2006-2016, Shekujt e Bač janë zhvilluar 
përmes projekteve strategjike kombëtare dhe evropiane dhe u bë një platformë për zbatimin 
e koncepteve bashkëkohore të ruajtjes dhe administrimit të trashëgimisë në Serbi. 
Në projektin “Shekujt e Bač”, vendi i veçantë i përket ruajtjes dhe rehabilitimit të Kalasë së 
Bač, që është edhe arsyeja pse ne përqendrohemi në kështjellë, pasi kjo pasqyron 
trashëgiminë arkeologjike të Bashkisë. 
Gjatë kohës së jashtme, qasja pilot u zhvendos nga trajtimi i një prone kulturore individuale, 
Kalaja Bač, përmes hetimeve ndër-disiplinore, për të përcaktuar këtë rajon të Danubit si një 
peizazh kulturor. Përveç Kalasë, monumente të tjera në territorin e komunës Bač janë 
Manastiri Ortodoks Bodjani dhe Manastiri Françeskan i Bač. Kapela e Shën Anthony Hermitit, 
mbetjet turke të banjës së Bač, kisha e Shën Pali dhe Nunneria Bač janë renditur si 
monumente kulturore me shumë vlerë. 

 

OBJEKTIVAT 

Në projektin "Shekujt Bač", vendi i veçantë i përket ruajtjes dhe rehabilitimit të Kalasë së Bač. 
Nisma u përcaktua për integrimin e Kalasë Bač në komunitetin lokal dhe gjetjen e përdorimit të 
qëndrueshëm për këtë sit të trashëgimisë kulturore. 
Që nga viti 2006, Instituti Provincial për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës po lufton për një 
rol të ri të trashëgimisë kulturore të zonës Bač dhe për krijimin e lidhjeve më të forta me 
komunitetin. Kjo është arsyeja pse Instituti ka krijuar "Shekujt e Bač", si një platformë dhe 
kornizë metodologjike e bazuar në parimet bashkëkohore të ruajtjes që drejtuan rehabilitimin e 
trashëgimisë së zonës së Bač. Ky kornizë parashikonte që skuadrat dhe kompetencat të duheshin 
zgjeruar, njohuritë e reja të fituara, krijimi i bashkëpunimit ndërkombëtar, burimet e ndryshme 
të financimit të siguruara dhe puna me komunitetin lokal të ushqyer, si një faktor kryesor i 
trashëgimisë ruajtjen dhe përdorimin afatgjatë. 
Për Shkak të suksesit të këtij projekti dhe vizionit të tij të integruar, në vitin 2010 kalaja Bač u 
rendit në listën e tendencave të UNESCO-s, si një pjesë e Bač dhe zonës antike përreth, e cila 
nënkupton që kalaja Bač dhe rrethina e saj kanë vlerë mjedisore, arsimore dhe shoqërore. 
Procesi i krijimit të një plani të menaxhimit dhe dosjes së nominimit janë mbledhur aktualisht, 
me qëllim të propozimit të kalasë Bač dhe peizazhit kulturor të rrethuar që të nominohen për 
Listën e Trashëgimisë Kulturore UNESCO. 
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BURIMET 

"Shekujt Bač" filloi si një iniciativë nga Instituti Rajonal për mbrojtjen e monumenteve kulturore 
dhe ekipit të tij të ekspertëve ndërdisiplinor. Nisma e tyre dhe secili projekt ishin një pjesë e 
planifikimit të integruar dhe afatgjatë, ndërsa karakteristika kryesore e modelit të ndjekur të 
politikës së trashëgimisë afatgjatë është të jesh i drejtuar nga shoqëria dhe qytetarët. Modeli 
është hartuar dhe integruar nga një ekip ekspertësh dhe partnerë të jashtëm. 
Modeli i menaxhimit "Shekujt Bač" lejoi menaxhimin dhe zbatimin e njëkohshëm të projekteve 
të shumta tematike dhe / ose programeve në tre kategori kryesore të mbrojtjes për kalanë e 
Bač dhe përreth saj: A - hetime; B - konservimi; dhe C - përdorimi. 
Ky model lejoi zhvillimin e aktiviteteve të reja të projektit (duke krijuar paketë pune në secilën 
njësi tematike), e cila ishte e rëndësishme për arritjen e një bashkëpunimi efektiv dhe efikas 
midis partnerëve të projektit nga disiplina të ndryshme. Planifikimi i modelit të hapur 
(strategjik) lejoi unifikimin e rezultateve të marra në projekte individuale (nën), duke krijuar 
këShtu mundësinë që rezultatet të bashkohen në njësi tematike. 
Modeli shihet si një mënyrë për të zbatuar konceptin e barazisë së mbrojtjes së trashëgimisë 
kulturore dhe aspekteve të mbrojtjes. 
Projekti "Shekujt e Bač" dhe ruajtja e Kalasë së Bač u financua nga burime të ndryshme, përmes 
aktiviteteve të rregullta dhe garave të hapura në nivelin lokal, krahinor, kombëtar dhe 
ndërkombëtar. Qasja e integruar për ruajtjen e trashëgimisë dhe një promovim intensiv filloi të 
tregojë ndikim në departamentet e tjera të politikës publike dhe investimet që nuk ishin të 
përqendruara vetëm në ruajtje. Duke u përqëndruar në zhvillimin dhe bashkësinë lokale, 
projekti filloi të hapet për njerëzit, nevojat e tyre dhe të drejtën e tyre për trashëgimi. 

 
 

ZBATIMI 

Instituti Rajonal për Mbrojtjen e Monumenteve Lulturore dhe udhëheqësi i projektit ishin 
përgjegjës për fazën e parë të projektit që u përqëndrua në ruajtjen e prekshme të Kalasë Bač. 
Aktivitetet e përfshira: 
1. Janë bërë hetime të gjera në lidhje me kontekstin historik dhe arkeologjik Bač (të dhëna 
rreth ndërtesave, interierëve, mënyrës së përdorimit të kompleksit, sistemit të furnizimit me 
ujë etj.). 
2. Testimi i inxhinierisë strukturore përfshinte gjendjen e strukturës dhe vlerësimin e dëmtimit, 
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së bashku me modelimin dhe analizën e stabilitetit në lidhje me materialet (tulla, llaç dhe gur) 
dhe mostrat e degradimit; gjithashtu, është kryer monitorimi gjeoteknik i gërmimeve 
arkeologjike. 
3. Ruajtja dhe restaurimi i kalasë u krye në faza, duke u përqëndruar në ruajtjen e 
origjinalitetit të saj. Ajo u krye nga anëtarët e ekipit multidisiplinar dhe në një laborator të 
testimit të trashëgimisë kulturore. Strukturat e ndërtuara të ruajtura në tokë janë trajtuar në 
bazë të rezultateve të hetimit, informacione të ruajtura në vend dhe mjeteve të disponueshme 
financiare. 
4. Zanat dhe aftësitë tradicionale të respektuara: murature, zdrukthtari, (të gjitha elementet 
dhe strukturat prej druri, dyshemetë dhe grilat), bërja e kabineteve, farkëtarët, dyshemetë 
(bërja dysheme me terrakota), të gjitha këto të bëra nga profesionistë. 
5. Themelimi i  Fondit të Shekujt Bač për menaxhimin e Kalasë së Bač dhe koordinimin e palëve 
të interesit brenda komunitetit; 
Në periudhën e parë 2006-2010. Projekti Shekujt Bač u përqëndrua në trashëgiminë kulturore në 

zonën e Bač dhe u trajtua si përparësi, gjë që mundësoi hetime të gjera dhe shfrytëzimin e 
kullës Donjon. Mbështetja teknike ishte në dispozicion përmes programeve të Këshillit të 
Evropës, si dhe përmes një bashkëpunimi ndërkombëtar me Italinë në kuadër të një Projekti 

I.Ne.P.S, i cili përfshinte Manastirin Françeskan të Bač dhe Manastirin Bodjani. Bač i Vjetër dhe 
rrethinat e saj u përfshinë në Listën Tentative të Trashëgimisë Botërore në Mars 2010, e cila 
ndihmoi që e tërë të përfshihet në Planin Hapësinor të Republikës së Serbisë. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Për zbatimin e nismës "Shekujt  Bač" dhe kryesisht rehabilitimin strategjik të Kalasë Bač, palët e 
interesuara të përfshira ishin përfaqësues nga niveli lokal, rajonal dhe kombëtar. 
Palët e interesit ishin krijuesit e politikave kulturore kombëtare, institucionet e arsimit të lartë, 
Institutet për mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë, dhe kërkimin, organizatën turistike, 
organizatat joqeveritare dhe publikun e gjerë.  

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Implementoi disa projekte të mbështetur nga fonde të BE dhe ato kombëtare me fokus Kalasnë 
Bač, konservimit, restaurimit dhe promovimit të saj. 
Shekujt Bač arritën të fitonin sukses në atë që gjeneratat e konservatorëve kishin dështuar - që 
më në fund të integronin Kalanë Bač në bashkësinë lokale dhe të gjenin përdorimin e 
qëndrueshëm për këtë sit të trashëgimisë kulturore. 
Kalaja e fortifikuar dhe zona e periferisë me Qendrën e Edukimit përdoren për arsim dhe 
qëllime turistike. Qendra e Edukimit është pika e takimit për ndërgjegjësimin, mbledhjen dhe 
shkëmbimin e njohurive midis ekspertëve, vizitorëve dhe publikut. 
Donjon Tower si një muze që ekspozon gjetjet arkeologjike, dhe kështjella të jetë një pjesë e 
një muzeu të shpërndarë në territorin më të madh të Bashkisë Bač, së bashku me manastirin 
Boani, banjën turke dhe manastirin françeskan në afërsi të tij. 
Vendosja e bashkëpunimit me institucione të shquara kërkimore dhe arsimore të larta, si dhe 
publikun e interesuar në rritjen e ndërgjegjësimit për modelin e menaxhimit dhe suksesin e tij 
për kështjellën, territorin më të gjerë dhe trashëgiminë në Bač dhe komunitetin lokal. 
Të 5 nivelet e kullës Donjon janë në përdorim, nga të cilat dy nivele shfaqin një ekspozitë të 
përhershme të materialit arkeologjik. Hulumtimi dhe konservimi kanë përmirësuar gjendjen e 
strukturave të dukshme, të cilat hapën një mënyrë për fazën 2. Kompleksi është i pajisur për 
pranimin e turistëve. 
Bashkëpunim në testimin e materialeve dhe përcaktimin e shkaqeve të degradimit të materialit, 
si dhe pjesëmarrje në projekte të shumta, me Projektin HEROMAT si më të spikatur, është 
hapur një Laborator i Testimit të Trashëgimisë Kulturore, i pari i këtij lloji që është jashtë 
Shtetit institucionet në Serbi dhe madje edhe më tej. 
Kalaja Bač në më shumë se 15 vjet është vendi kryesor për Ditët e Trashëgimisë Evropiane (dhe 
të tjera), me një festival të hapur dhe të lirë që mbledh bashkësinë lokale dhe vizitorët e 
interesuar. 
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Kalaja Bač ka bërë rrugën e saj nga një trashëgimi e panjohur në një nga komplekset më të 
njohura të trashëgimisë kulturore të Serbisë, të paraqitura në lojën e parë serbe të Monopolit. 
Suksesi më i madh deri më tani është që Kalaja Bač, ishte fituesi i Çmimit të Madh të BE-së për 
Trashëgimi Kulturore / Europa Nostra Award 2018 - si shembulli më i mirë i një modeli 
ndërdisiplinor dhe holistik për ruajtjen e trashëgimisë; 
PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Nisma "Shekujt Bač" dhe ruajtja e Kalasë Bač si gur themeli i iniciativës dhe një praktikë e mirë 
e një projekti të sistematizuar, të menduar, ndërdisiplinor që ndjek parimet kryesore të 
ruajtjes dhe menaxhimit të trashëgimisë bashkëkohore (bazuar në konventat e trashëgimisë dhe 
praktikat). 
Për rastin e Serbisë, është një rast i rrallë, i suksesshëm i një qasje të integruar dhe holistike, 
që kishte rezultate pozitive për trashëgiminë dhe publikun, dhe mori vlerësime dhe njohje 
përtej kufijve të Serbisë. 
Është e nevojshme të theksohet efektiviteti i burimeve njerëzore të përfshira për zbatimin e 
projektit, me znj. Slavica Vujović drejtuese e iniciativës që nga fillimi i saj. 
Projekti ishte planifikuar strategjik, në faza dhe korniza kohore realiste, me përparësi të 
organizuara, të realizueshme. Secila fazë, ose veprimtari kishte qëllimin e saj dhe vlerën e 
shtuar sociale, që do t'i sillte përfitim komunitetit të interesuar (p.sh. konservimi dhe restaurimi 
si burim për zbatimin e projektit kërkimor dhe përfshirjen e studentëve, strukturave të 
konservuara si një vend për të mësuar dhe mbledhur publikun) etj) 
Kapitalizimi i mundshëm qëndron në sigurimin e një modeli të efektshëm të menaxhimit për 
secilin vend të trashëgimisë, vendosjen e një elementi të sitit në një kontekst më të gjerë 
socio-kulturor që mund të sjellë pjesëmarrje, përfshirje ose përfitim të komunitetit. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Mrs Slavica Vujović, PhD  
Architect, manager of the project “Centuries of Bač”  
Provincial Institute for protection of cultural monuments, Novi Sad, Serbia  
Website: http://www.pzzzsk.rs/vekovi-baca/vekovi-baca.html  
Email: slavica.vujovic@pzzzsk.rs  
 

BURIMET 

 
Informacioni i dhënë në raportin Praktikave më të mira u dha nga Znj. Slavica Vujović, dhe një 
raport gjithëpërfshirës u mblodh dhe u dorëzua për Europa Nostra Awards. Informacioni i 
përzgjedhur nga kjo formë e BE-së u përdor dhe u rregullua për qëllimet e formatit të raportit 
Praktikave më të mira. 
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E 
PUNËS 

Grupi i Punës 1- Planet dhe strategjitë e koordinuara dhe integruara të menaxhimit  

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Modeli i menaxhimit në Parkun e Historisë UShtarake Pivka, Slloveni 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Sllovenia, Primorsko-notranjska / rajoni statistikor i Karniola-s dhe Statistikave të 
Brendshme, Instituti për Turizëm Pivka, Parku i Historisë Ushtarake Pivka 
 
Parku i Historisë Ushtarake është një muze dhe qendër turistike e vendosur në 
kompleksin e vjetër të kazermave në Pivka. Ideja për të krijuar një koleksion të ri 
muze u shfaq në maj 2004, kryesisht për shkak të shqetësimit të komunës Pivka për 
kompleksin ushtarak të braktisur, i cili, i vendosur në skaj të bashkisë, ishte i 
pashmangshëm që të shkatërrohej, dhe disa shembuj të vlefshëm të automjeteve 
të blinduara ushtarake dhe armët janë pjesë e trashëgimisë që ushtritë e ndryshme 
kanë lënë atje në të kaluarën. Dy vjet më vonë, u hap pavijoni i parë i koleksionit 
tank-artilerie, dhe kështu Parku i Historisë Ushtarake u bë një projekt i përbashkët 
i Komunës Pivka dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Sllovenisë. Projekti 
vazhdoi të rritet çdo vit në varësi të fondeve të disponueshme, kapaciteteve 
hapësinore dhe ekspozitave të blera ose rinovuara rishtazi. Disa vjet më vonë, 
mundësia për të aplikuar për para të zhvillimit nga Fonde të ndryshme të Bashkimit 
Evropian ishte vendimtare në rinovimin dhe zgjerimin e muzeut. Një pikë kthese e 
rëndësishme për zhvillimin e Parkut ishte një operacion i gjerë kohezioni: Riparimi 
i gjerë i Parkut të Historisë Ushtarake midis 2013 dhe 2015, i cili përfshinte 
ndërtimin e një pavijoni të ri muze, rinovimin e një numri të madh të ekspozitave 
muze, dhe azhornimi i disa lehtësive infrastrukturore. Për më tepër, një garazh i ri 
për automjetet ende në përdorim dhe një poligon drejtimi demonstrues u 
ndërtuan. Në dekadën e kaluar, koleksionet e muzeut u pasuruan nga disa blerje të 
rëndësishme të rëndësishme, siç është nëndetësja P-913 Zeta, brendësia e së cilës 
mund të vizitohet dhe kështu paraqet ekspozitën më tërheqëse për vizitorët, 
lokomotivën ushtarake me avull nga Lufta e Dytë Botërore , dhe eksponate të tjera 
XXL. Një imitues fluturimi garanton një aventurë të veçantë pasi vizitorët mund të 
përjetojnë një simulim të mirëfilltë dhe interaktiv të fluturimit të avionit MiG-21 
me shpejtësi supersonike. Vizitorët tërhiqen gjithashtu nga një shfaqje mjaft 
moderne e koleksioneve muze; koleksioni qendror është Rruga drejt Pavarësisë, që 
paraqet procesin e fitimit të pavarësisë në Republikën e Sllovenisë me theksin në 
luftën e pavarësisë dhe mbrojtjen e sovranitetit në 1991. 
E veçanta e muzeut Pivka është mbledhja e automjeteve. Demonstrimet dinamike 
të drejtimit të automjeteve të blinduara zhvillohen brenda fundjavës tradicionale 
të Tanks, dhe së bashku me shumë ngjarje të tjera krijojnë aventura të 
paharrueshme për vizitorët. Programi i larmishëm i Festivalit vjetor të Historisë 
Ushtarake, Shfaqja më e madhe ushtarake-historike në Slloveni, tërheq mijëra 
vizitorë çdo vit në Shtator. 
Përgjatë viteve, Parku i Historisë Ushtarake është bërë kompleksi më i madh muze 
në Slloveni, si dhe një nga komplekset më të mëdha ushtarako-historike në këtë 
pjesë të Evropës. Përveç koleksionit të çmuar të trashëgimisë teknike ushtarake 
dhe ekspozitave të tanishme, kjo qendër moderne muze ofron shumë më tepër: 
restorant muze, dyqan muze të furnizuar mirë, vend ndalimi me motor, dhe një 
numër shtigjesh ecjeje. 
Parku i Historisë Ushtarake është një njësi organizative brenda Institutit Publik 
Pivka për Menaxhimin e Trashëgimisë dhe Turizmit të themeluar nga Komuna e 
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Pivka. Si një projekt zhvillimi, Parku u menaxhua drejtpërdrejt nga komuna në 
fazën e parë, por në vitin 2008 u transferua pjesërisht në Qendrën Lokale të 
Promovimit Pivka. Instituti Publik për Menaxhimin e Trashëgimisë dhe Turizmit 
Pivka mori përsipër projektin - Parku i Historisë Ushtarake - në vitin 2015. 

HISTORIKU 

Komuniteti lokal në Pivka kishte menduar për ca kohë për mënyrën se si të 
eksplorojë trashëgiminë ushtarake-historike në mënyrë që të zhvillojë turizmin. 
Zona e pellgut Pivka ka qenë gjithmonë një zonë e rëndësishme strategjike, ku 
ushtri të ndryshme kaluan dhe luftuan duke lënë pas një trashëgimi të pasur 
ushtarako-historike të prekshme dhe të paprekshme. 
Prania e ushtrisë në zonën e Pivka përfaqësonte një pengesë për zhvillimin 
veçanërisht të turizmit. Kazermat e shquara dhe një poligon i madh ushtarak së 
bashku me planet sociale dhe kufizime të tjera në këtë pjesë të pellgut Pivka ishin 
arsyet kryesore që gjatë kohës së Jugosllavisë zhvillimi i turizmit ishte pothuajse i 
bllokuar plotësisht. Për më tepër, afërsia e disa vendeve të rëndësishme turistike, 
si Shpella Postojna, Kalaja Predjama, Shpella e Lipicës dhe ockocjan, si dhe 
pozicioni përgjatë njërës prej rrugëve kryesore turistike Postojna-Reka, turizmi në 
Pivka u interpretua si ngatërrim trafiku. 
Pika vendimtare në zhvillimin e projektit të Parkut të Historisë Ushtarake ishte 
Shqetësimi i bashkisë Pivka për kompleksin ushtarak të braktisur që po binte në 
kalbje në pragun e kufijve komunalë. Kompleksi arkitektonik i ndërtesave u 
ndërtua nga Mbretëria e Italisë rreth vitit 1930 me qëllim të forcimit të kufirit 
Rapallo; nga fundi i Luftës së Dytë Botërore deri në 1991, kazermat ishin shtëpia e 
ushtrisë jugosllave. Ushtria sllovene shfrytëzoi kazermat e shpërdoruara vetëm si 
një poligon për trajnimet urbanistike që shpejtuan prishjen e tyre. 
Më shumë se pesëmbëdhjetë vjet më parë, për shkak të bashkëpunimit midis 
Komunës Pivka dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Sllovenisë, ideja për ta 
bërë Parkun e Historisë Ushtarake u shndërruan në pengesa të mëparshme për 
zhvillimin e turizmit në mundësi zhvillimi. 

OBJEKTIVAT 

Parku i Historisë Ushtarake u konceptua si një qendër muze-turizëm që ofron një 
pasqyrë të trashëgimisë së pasur ushtarako-historike të zonës dhe historisë së 
larmishme ushtarake në territorin kombëtar slloven. Kështu, Parku mbledh, mbron, 
dokumente, hulumtime dhe përfaqëson trashëgimi të prekshme dhe të paprekshme 
në fushën e historisë ushtarake në fushën e historisë më të gjerë evropiane dhe 
globale, vepron në përputhje me standardet aktuale të muzeut dhe bashkë-krijon 
disiplinën muzeologjike. 
Historia ushtarake e zonës ishte megjithë pozicionin e saj strategjik të rëndësishëm 
dhe trashëgimia e pasur ushtarako-historike shpesh nuk merrej vesh dhe, me 
përjashtim të disa periudhave historike, nuk kishte një vend të duhur në muze. 
Prandaj, misioni i Parkut të Historisë Ushtarake është të prezantojë siç duhet 
historinë ushtarake kombëtare ndërsa theksi kryesor është në trashëgiminë rreth së 
cilës organizohen koleksionet muze: automjete të blinduara, artileri, aeroplan dhe 
në veçanti procesi i pavarësisë së Republikës së Sllovenisë dhe lufta për të 
mbrojtur autonominë e saj e cila paraqitet përmes ekspozitës kryesore Rruga drejt 
Pavarësisë. Për të ruajtur kujtesën historike të kësaj periudhe vendimtare në 
historinë kombëtare është misioni kryesor i Parkut të Historisë Ushtarake bazuar në 
faktin se më 26 Qershor 1991, para mesditës, tanket e para dolën nga këto kazerma 
dhe filluan agresionin kundër shteti i ri i pavarur Slloven. 
Në vitet e kaluara, Parku i Historisë Ushtarake ka tejkaluar kornizat e vendosura 
dhe është rritur në muzetë më të mëdha dhe më të vizituara në Slloveni. Në vitin 
2019, ajo ishte e mbishkruar në Listën Kombëtare të Muzeve, e cila, sipas 
këndvështrimit të vizitorëve, forcoi pozicionin e Parkut për të qenë Muzeu 
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kombëtar ushtarak. Kështu, Parku u ngarkua me një shërbim tjetër publik, i cili po 
dokumenton, mbledh, ruan materialin në lidhje me historinë ushtarake në 
territorin e Republikës së Sllovenisë; aktivitete të ndryshme që kanë të bëjnë me 
fushat profesionale, shkencore dhe pedagogjike po marrin një rëndësi gjithashtu. 
Vizioni afatgjatë i Parkut të Historisë Ushtarake është arritja e përsosmërisë në të 
gjitha fushat e operacioneve muze, si muzeu më i madh kombëtar ushtarak, i 
detyruar për ruajtjen e kujtesës historike, që lidhet me historinë ushtarake, 
interpretimin e historisë ushtarake, pas muzeut modern parimet dhe e vërteta në 
prezantimin e ngjarjeve historike qoftë nga periudhat e largëta historike, qoftë nga 
e kaluara e fundit. 

BURIMET 

Parku i Historisë Ushtarake të projektuar në kompleksin e kazermave të braktisura 
në Pivka u krijua përmes bashkëpunimit të Komunës Pivka dhe Ministrisë së 
Mbrojtjes së Republikës së Sllovenisë. Marrëveshja fillestare përcaktonte që 
rinovimi i ndërtesave dhe administrimi i projektit ishte përgjegjësi komunale, 
ndërsa ministria ishte e detyruar të sigurojë ekspozita për koleksionet e muzeut, 
siç janë automjetet e blinduara dhe artileria të marra nga fondet ushtarake të 
shkruara. Shkëmbimi i ekspozitave me vendet e tjera, i cili ishte koordinuar nga 
Muzeu Ushtarak i Forcave të Armatosura Sllovene, kontribuoi me rëndësi në blerjen 
e ekspozitave. Në fazën fillestare të projektit, Ministria e Mbrojtjes ishte 
përgjegjëse për rinovimin e ekspozitave, por për shkak të zvogëlimit të buxhetit 
ushtarak Parku i Historisë Ushtarake duhej të merrte përsipër barrën financiare të 
rinovimit me ndihmën e fondeve evropiane . 
Parku i Historisë Ushtarake përjetoi një zhvillim mjaft të shpejtë për shkak të 
fondeve evropiane. Disa vite pas hapjes së pavijonit të parë kushtuar koleksionit 
tank-artileri që solli në Park vizitorët e saj të parë, filloi një rinovim gradual i 
ekspozitave të tjera muzeale, ndërsa në periudhën 2013-2015, operacioni koheziv 
“Riparimi i gjerë i Parku i Historisë Ushtarake ”përfaqësoi një nga pikat kryesore të 
zhvillimit në historinë e Parkut. Në vitin 2015, gjatë fazës së parë të projektit me 
vlerë 4,3 milion euro, u ndërtua një pavijon i ri muze me 2,000 m2 terrene 
ekspozite të cilat dyfishuan kapacitetin e ekspozitës së Parkut. Ndërtimi i ri lejoi 
instalimin e një ekspozite moderne dhe ndërvepruese Rruga drejt Pavarësisë që 
përfaqësonte prezantimin e parë muzikor gjithëpërfshirës të kësaj ngjarje parësore 
në historinë kombëtare. Pavijoni i ri A u bë shtëpia e një nëndetëseje, e cila para 
kësaj ishte e ekspozuar ndaj të gjitha kushteve të motit në një platformë ekspozite 
në natyrë, dhe për mbledhjen e automjeteve. Gjatë fazës së dytë të operacionit, 
të vlerësuar në 1,100,000 euro nga të cilat 85% janë mbuluar nga Fondi Evropian 
për Zhvillimin Rajonal dhe 15% i mbetur nga Ministria e Kulturës, aktivitetet 
kryesore u përqëndruan në përfundimin e ndërtesës "Komanda" si pika hyrëse e 
muzeut. Në të njëjtën kohë, çatia ishte rinovuar, ndërsa një sallë e re dhe salla 
ekspozite dhe depo u blenë përmes rinovimit të lokaleve. Në përfundim të 
operacionit u plotësuan të gjitha kushtet për mbledhjen e automjeteve - platforma 
me stenda për spektatorë dhe një garazh i ri për automjetet që ishin pjesë e 
koleksionit. 
U rikthye gjithashtu një shteg për në kodrën Primož duke siguruar kështu turistëve 
mundësi shtesë në Parkun e Historisë Ushtarake. 
Parku i Historisë Ushtarake nuk financohet nga buxheti i shtetit, pasi shumica e 
muzeve kombëtar, por merr tre të katërtat në treg, kryesisht përmes tarifave të 
hyrjes, programeve muzeale shtesë dhe dyqan muze. Me mbishkrimin në Listën e 
Muzeve në vitin 2019 dhe statusin e fituar të muzeut me rëndësi kombëtare, Parku 
është përpjekur të rregullojë statusin e tij dhe të bëhet muzeu me rëndësi 
kombëtare. 
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ZBATIMI 

Përparimi i Parkut të Historisë Ushtarake në tregun e turizmit nuk është vetëm për 
shkak të rinovimit gjithëpërfshirës të kompleksit dhe ndërtimit të infrastrukturës së 
re muzeale me ndihmën e fondeve të zhvillimit të Bashkimit Evropian, por edhe për 
disa blerje të jashtëzakonshme. Parku u bë edhe më i dallueshëm në mesin e 
publikut kombëtar dhe të huaj në 2011, kur Republika e Malit të Zi i ofroi 
nëndetëses sabotuese Jugosllave P-913 Zeta në Park. Një dhuratë e tillë e spikatur 
ishte një rezultat i përpjekjeve të panumërta të shoqërisë Submariner 
(Podmorničar) anëtarët e së cilës janë të gjithë ish-nënshtetasit sllovenë. 
Nëndetësja ende paraqet ekspozitën më tërheqëse të Parkut dhe mund të shihet 
nga brenda gjatë turneve të udhëhequr. Një pikë kthese e rëndësishme për Parkun 
e Historisë Ushtarake ishte blerja e lokomotivës gjermane me avull 52-4936 nga 
Lufta e Dytë Botërore, e cila, me vendosjen e saj në muze, u bë ekspozita e saj më 
e madhe dhe më e rëndë, statusi i mbajtur nga nëndetësja deri atëherë. Parku i 
Historisë Ushtarake është i vetëdijshëm se në përputhje me udhëzimet moderne të 
muzeut, misioni i muzeut është, ndër të tjera, për të mundësuar vizitorëve jo 
vetëm të shohin, por edhe të ndjehen dhe të përjetojnë. Kështu, në vitin 2018, 
oferta e aventurave të muzeut u pasurua nga imituesi i fluturimit i avionëve MiG-21 
i projektuar në ndërmarrjet Aereform dhe Aeronavt me qëllimin për të ofruar 
vizitorëve një përvojë bindëse të fluturimit me shpejtësi supersonike. Edhe në vitin 
2019, oferta muze u rrit dhe u diversifikua, pasi helikopteri ushtarak Mil Mi-8 iu 
shtua koleksionit të ekspozitave XXL. Blerja e tij është rezultat i shkëmbimit 
ndërkombëtar të ekspozitave dhe bashkëpunimit shembullor midis Muzeut UShtarak 
të Forcave të Armatosura Sllovene dhe Muzeut të UShtrisë Polake (Muzeum Wojska 
Polskiego). Transferimi i helikopterit nga Polonia ishte mjaft i kërkuar për sa i 
përket logjistikës, por mbërritja e tij në Parkun e Historisë Ushtarake rinovoi 
dukshëm serinë e ekspozitave me peshë të rëndë, nga të cilat pjesë e lokomotivës 
dhe nëndetëseve janë gjithashtu pjesë. Në të njëjtin vit, vizitorët patën mundësi 
të shohin për herë të parë rrënojat e avionit të Supermarine Spitfire F.IX MJ116 i 
cili u rrëzua përgjatë rrugës Ižanska në Ljubljana gjatë Luftës së Dytë Botërore. Në 
të njëjtën kohë u ekspozua avioni i trajnerit ushtarak UTVA Aero 3 që Parku bleu 
nga Aeroclub Josip Križaj Ajdovshčina. Ndër vite, shumë ekspozita u montuan në 
Parkun e Historisë Ushtarake. Ekspozita qendrore Rruga drejt Pavarësisë i 
kushtohet ruajtjes së kujtesës historike të pikës kthese në procesin e pavarësisë 
sllovene. Ekspozita të tjera ishin të përhershme dhe disa vizita, por të gjitha kishin 
të bënin me territorin kombëtar slloven dhe historinë e tij ushtarake. 
Çdo ekspozitë apo ekspozitë e fituar rishtazi është rezultat i një bashkëpunimi 
shembullor me partnerët, dhe e rëndësishme për të kontribuar në misionin kryesor 
të Parkut të Historisë Ushtarake - për të krijuar një qendër të gjallë turistike 
kuShtuar edukimit, kërkimit dhe përvojës unike mbi bazën e pasur të ushtrisë- 
traShëgimia historike e zonës. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Parku i Historisë Ushtarake, me koleksionin e tij teknik me rëndësi kombëtare dhe 
ekspozita të ndryshme, adreson një gamë të gjerë vizitorësh, nga fëmijët e deri te 
brezat më të vjetër. Oferta e larmishme muze tërheq jo vetëm tifozët e historisë 
uShtarake dhe trashëgimisë teknike, por gjithnjë e më shumë ata që duan të 
mësojnë më shumë detaje rreth kapitujve të rëndësishëm në historinë tonë. 
Familjet me fëmijë përfaqësojnë një pjesë të rëndësishme të vizitorëve. Ndërsa 
familjet shpesh vizitojnë muzeun, një tarifë më e lirë për hyrjen e familjes ka 
qenë në dispozicion pothuajse që nga fillimet e muzeut. 
Parku i Historisë Ushtarake mund të vizitohet në baza individuale, si dhe në turne 
të udhëhequr. Vizitorët individualë mund të rregullojnë kohëzgjatjen e turneve të 
tyre të pavarur dhe zgjedhjen e ekspozitave për tu parë sipas interesit të tyre, 
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ndërsa përvoja muzeale e turneve të udhëzuar përsoset nga shpjegimet 
profesionale të një udhëzuesi i cili madje mund ta bëjë atë pak më "pikante" duke 
shtuar disa histori interesante që lidhen me ekspozita të ndryshme muzeale. 
Përveç vizitorëve individualë, një pjesë e rëndësishme e vizitave vjetore paraqesin 
grupe të organizuara nga të cilat mbizotërojnë grupet shkollore, megjithëse 
ekzistojnë edhe shumë grupe të personave në pension, zjarrfikës, veteranë, klube, 
ekipe profesionale, ushtri, udhëtime agjencie ... Por gjatë verës, mbizotërojnë të 
ftuar individualë nga Sllovenia dhe jashtë saj. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Me idenë për të filluar Parkun e Historisë Ushtarake në kompleksin e kazermave të 
braktisura ushtarake në Pivka, komuna arriti të shpëtojë nga prishja e 
pashmangshme arkitektonike mbresëlënëse ndërtimi, si dhe një numër i madh i 
ekspozitave që kanë të bëjnë me trashëgiminë ushtarako-teknike nga të ndryshme 
historike periudha. Në të njëjtën kohë, Parku me koleksionet e tij unike 
mbishkruan Komunën Pivka në hartën e turizmit të Sllovenisë dhe Evropës. 
Parku i Historisë Ushtarake është rritur ndër vite në muzetë më të mëdha dhe një 

nga më të vizituarit në Republikën e Sllovenisë, i cili numëronte pothuajse 60,000 

vizitorë në vitin 2019. Sllovenia, nga ana tjetër, ka fituar jo vetëm një muze 

ushtarak i cili nuk ka asgjë për tu pasur zili muzetë ushtarake nga vendet e tjera, 

por edhe një ekspozitë muze në vendin ku filloi agresionin e ushtrisë jugosllave 

kundër Sllovenisë, ekspozitë kushtuar luftës për pavarësinë Sllovene. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Parku i Historisë Ushtarake ëShtë një muze i veçantë në shumë aspekte. Është një 
muze modern dhe qendër turizmi që ofron vizitorëve të tij, përveç vizitës së 
ekspozitave muze, disa përvoja të paharrueshme dhe prish stereotipe për muzetë. 
Rritja intensive e Parkut në dekadën e fundit është pjesërisht për shkak të 
vizatimit aktiv të fondeve evropiane për shkak të të cilave shumë projekte 
kryesore, siç janë zgjerimi i koleksioneve muze dhe rinovimi i infrastrukturës muze, 
janë përfunduar me sukses. 
Parku i Historisë Ushtarake po përpiqet të bashkëpunojë me furnizuesit e tjerë të 

turizmit në rajon. Në vitet e kaluara, ajo ka arritur të krijojë lidhje të forta 

veçanërisht me Parkun Shkocjan, Shpella dhe Lipica Stud Farm, dy destinacione të 

rëndësishme turistike në zonë. Parku punon në mënyrë aktive në bashkëpunimin 

me muzetë dhe institucionet e tjera ushtarako-historike në Slloveni dhe në mbarë 

botën. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Javni zavod za upravljanje dediShčine in turizem Pivka / Instituti Publik për 
Menaxhimin e TraShëgimisë dhe Turizmit Pivka 
Kolodvorska cesta 51 
6257 Pivka 
T: +386 (0)31 775 002 
E: info@parkvojaskezgodovine.si 
WEB SITE: https://www.parkvojaskezgodovine.si 
https://youtu.be/aRsjEl-vHhc 
 

BURIMET 

Javni zavod za upravljanje dediShčine in turizem Pivka  
Instituti Publik për Menaxhimin e TraShëgimisë dhe Turizmit Pivka 

 
  

mailto:info@parkvojaskezgodovine.si
https://www.parkvojaskezgodovine.si/
https://youtu.be/aRsjEl-vHhc
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

 
Grupi i Punës 1- Planet dhe strategjitë e koordinuara dhe integruara të menaxhimit  
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
"Playmarche: një qark rajonal i trashëgimisë kulturore 2.0", Itali 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
PlayMarchesrl– 52 partnerë 
 
Rajoni Marche –Provinca e Maçeratës 
 
Projekti i Qarkut Kulturor Evolucionar "Playmarche: një qark rajonal i trashëgimisë kulturore 
2.0" i financuar nga Rajoni Marche. 
 
Projekti u zhvillua midis 2015 dhe 2018. 

HISTORIKU 

 
Play Marche u themelua në zemër të Rajonit Marche. Këto zona karakterizohen nga një sfond 
shoqëror dhe prodhues i njohurive dhe vlerave të sedimentuara të njohura ndërkombëtarisht në 
tregun global për përqendrimin e sukseshëm të ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme. Kjo 
situatë e veçantë bazohet në të ashtuquajturën atmosferë industriale, një sistem kulturor dhe 
industrial, i bërë nga marrëdhëniet midis marrëdhënieve vertikale dhe horizontale, rrjeteve 
materiale dhe jomateriale. 
Zhvillimi dhe shkëmbimi i kompetencave dhe përvojave të ndryshme, në nivele të ndryshme të 
specializimit në zinxhirin e prodhimit, janë asetet thelbësore strategjike të PlayMarche për të 
përballuar sfidat e Zhvillimit, Kërkimit dhe Inovacionit të tanishëm dhe të ardhshëm. 
Në rajonin tonë ka shumë ndërmarrje që punojnë në sektorin e trashëgimisë kulturore dhe TIK 
por nuk ka ndonjë koordinim midis kompanive të vetme dhe gjithashtu midis atyre kompanive 
dhe institucioneve. Nuk ka gjithashtu shumë projekte të biznesit ndërkombëtar, pasi ato që 
ekzistojnë janë të lidhura ngushtë me të njëjtin territor. Për shkak të kësaj mungese të 
ndërkombëtarizimit Universiteti i Maçeratës dhe Playmarche Srl kanë krijuar një mënyrë për të 
menaxhuar këtë situatë dhe krijuar mundësi të reja. 

OBJEKTIVAT 

Projekti DCE bazohet në dy udhëzime: 
1- ndërtimin e një ose më shumë shpërndarësve në territor, hapësira të rëndësishme kulturore 
me rolin e katalizatorëve të identitetit, vendet e markave. Këto shpërndarje do të konceptohen 
si hapësira bashkëpunuese: 
- pikat e takimit për kompanitë dhe njerëzit e specializuar në zhvillimin e aftësive kryesisht në 
bashkëveprimet midis kulturës dhe njohurive të ekonomisë; 
- kryqëzime dhe platforma teknologjike të dedikuara për tema specifike që duhet të zhvillohen, 
të tilla si tregtia elektronike, rrjeti social, dhe marketing i integruar për territorin (zejtari, 
prodhim, ushqim dhe turizëm të verës 
2- Bazuar në frymëzimin për edukim në modelin e lojës: vlera kulturore nuk buron vetëm nga 
episodet apo vendet e vetme, por kryesisht përcaktohet nga bashkëveprimet e tyre, nga 
shtresat e tyre të kontekstit, nga rrjetet sistemike. Nga viti 2015 deri në 2018 Playmarche krijoi 
dhe Aplikacionin në 15 qytete duke u përqëndruar në këto qytete personazhet kryesore 
historikë, të bashkangjitur me Rainbow, që mund të shkarkohen dhe u krijua kryesisht për 
shkolla dhe studiues për të mësuar në një mënyrë argëtuese. 
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BURIMET 

Projekti pa pjesëmarrjen e profesorëve të universitetit, teknikëve audio dhe video, inxhinierë, 
kompani, administratorë të komunave të Provincës së Maçeratës, bibliotekarë dhe ekspertë në 
dixhitalizim. Shkathtësitë e tyre shkojnë nga njohja e teknologjive të reja, nga prodhimi i 
përmbajtjes edutainment, nga dizajni grafik deri te studimi i psikologjisë dhe sjelljes së të 
miturve dhe nga përmirësimi i territorit deri në njohjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. 
Projekti u mbështet financiarisht nga fondet e një projekti rajonal, duke përfshirë 
bashkëfinancimin e bashkive të Provincës së Maçeratës të cilat janë "protagonistë" të grupeve të 
takimeve. 

ZBATIMI 

PlayMarchesrl nuk kontrollon aktivitetet e partnerëve të tij në mënyrë të drejtpërdrejtë, por 
menaxhon burime të ndryshme dhe ekspertizë për të siguruar neutralitetin e nevojshëm për të 
udhëhequr të gjithë rrjetin. Natyra "super partes" e Universitetit lejon të përmbushë këtë rol 
më fuqishëm se aktorët e tjerë institucionalë. 
Konsiderohet si strategjike të merren parasysh interesat e të gjithë palëve të interesuara që, 
pavarësisht se i përkasin sektorëve të ndryshëm publik ose privat, duhet domosdoshmërisht të 
ndjekin qëllime të përbashkëta. Ne jemi duke krijuar grupe të ndryshme sektoriale dhe ndër-
sektoriale (muze, biblioteka, arkeologji, mikpritje turistike, operatorë të verës / ushqimit, etj 
...) me qëllim që të zbatojmë strategjinë e angazhimit të palëve të interesuara për të përfshirë 
të gjithë subjektet e mundshme dhe t'i përgjigjen çdo nevoje të përbashkët. 
Projekti bazohet në bashkëpjesëmarrjen e të gjithë partnerëve të projektit. Një përzierje e 
përmbajtjes kulturore dhe gjuhëve të reja TIK është zgjedhur për t'i bërë markat kulturore të 
Provincës së Maçeratës më të arritshme dhe të kuptueshme. Fokus grupet janë krijuar nga fusha 
lëndore dhe kompetencat, duke sjellë së bashku aftësi në shkencat humane, shkencë dhe 
teknologji. 
Orkestruesi i rrjetit të Projektit ishtePlayMarchesrl i cili u përqëndrua në këto aftësi të 
rëndësixhme: 
- aftësia në zgjedhjen e partnerëve të projektit; 
- stili i udhëheqjes bazuar në përfshirjen dhe marrëdhëniet horizontale; 
- ndërtimin e besimit në projekt dhe partnerëve të projektit; 
- aftësia për të shfrytëzuar burimet, urat dhe bashkuar vrimat strukturore; 
- shpejtësi e mirë në marrjen e vendimeve (jo gjithmonë e mundur); 
- Prirje për zgjidhjen e problemeve. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Partnerët e projektit morën pjesë në të gjitha takimet, nën koordinimin e Universitetit të 
Maçeratës dhe PlayMarchesrl. Projekti pa përfshirjen e 52 partnerëve në Provincën e Maçeratës. 
Në fokus grupe morën pjesë kryetarë bashkish, administratorë, konsulentë biznesi, menaxherë 
të TIK-ut dhe ekspertë të trashëgimisë muze. 
Projekti lindi nga përvoja dhe praktikat e mira në fushën e edukimit. Formati synon të afrojë 
studentët dhe shkollat më pranë Provincës së Maçeratës dhe trashëgiminë e saj kulturore. Gjuha 
dhe TIK-u e përdorur janë në gjendje të krijojnë tërheqje edhe për të rriturit, studiuesit dhe 
studentët e doktoratës me qëllim zhvillimin e turizmit në hyrje dhe kulturor në territoret 
provinciale. 
Projekti gjithashtu ndihmoi ndërmarrjet, institucionet dhe provincat të punojnë së bashku dhe 
të bashkë-marrin pjesë në projekte të reja dhe të koordinojnë me njëri-tjetrin për thirrjet 
ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale.  

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Ky ishte një projekt shumë ambicioz, i cili përfshinte 52 partnerë për 36 muaj. Partnerë të cilët 
kanë krijuar, madje edhe në mënyrë informale, rrjete të reja dhe mundësi biznesi. Shumë 
kompani dhe institucione kanë filluar të njihen me njëri-tjetrin dhe të komunikojnë, të 
zhvillojnë projekte të përbashkëta dhe të marrin pjesë në thirrje rajonale dhe ndërkombëtare. 
Teknologjitë e përdorura kanë dëshmuar se janë mjete të shkëlqyera për afrimin e territorit dhe 
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trashëgimisë kulturore të krahinës me objektiva të reja referimi. 
 
Qarku kulturor i evoluar përfshin rrjete të palëve të interesuara të shumëfishta. Ajo nxit format 
multimedia të artit që promovojnë inovacionin kulturor në rajon. Qasje më e madhe në kulturë 
përmes TIK sigurohet nga modelet plastike virtuale 3D që rindërtojnë ndryshimet historike dhe 
fizike të zonës arkeologjike përmes përdorimit të droneve. Modelet 3D janë gjithashtu duke 
ndryshuar mënyrën në të cilën Arkeologjia mund të mësohet dhe komunikohet. Edukimi është 
një çelës i ri për të kuptuar kulturën. Projekti gjithashtu përqendrohej në rindërtimet virtuale 
të epokës paleoetologjike por edhe rindërtime të figurave të rëndësishme, por më pak të 
njohura, historike të rajonit. 
 
Aplikacioni "PlayMarche 2.0" ka lindur nga projekti Evolucioni Kulturor në rajonin e Marche dhe 
mund të mbështetet në ndihmën e ekspertëve nga Universiteti i Maçeratës dhe nga 
PlayMarchesrl. Lehtë për t’u përdorur, ndihmon në mësimin për të gjitha grupmoshat. Duke 
përdorur Aplikacionin PlayMarche 2.0 është e mundur të mblidhen pikë për të marrë pjesë në 
konkurset për çmime dhe zbritje. 
 
Rezultatet e projektit ishin: përmbajtje multimediale, faqe interneti, App Playmarche 2.0, 
rindërtime 3D të vendeve arkeologjike, rikonstruksione të zonave nga epoka paleoetologjike, 
rikonstruksione të figurave të rëndësishme historike të Provincës së Maçeratës, dosje 
kandidaturash për UNESCO si krijuese qytet për Bashkinë e Maçeratës dhe analizën e tregut. 
 
Promovimi i projektit në shkolla ka lejuar mësuesit të mësojnë për territorin dhe ikonat 
kulturore të Provincës së Maçeratës në një mënyrë bashkëkohore dhe tërheqëse. Interesimi i 
nxënësve të shkollës është konfirmuar disa herë, gjatë takimeve në klasë, shfaqjeve teatrore 
dhe ngjarjeve publike. 
 
Projekti mund të konsiderohet një praktikë e mirë pasi i është bashkuar 52 partnerëve së 
bashku, midis subjekteve dhe kompanive private. Falë përmirësimit të projektit Casa Leopardi 
(paraqitja e muzeut "Io nelpensier mi fingo") u bë një vlerësim ex post i ndikimit ekonomik në 
territor. Menaxhimi i Qarkut Kulturor PlayMarche ka treguar se sa e rëndësishme është 
shkëmbimi i njohurive për përmirësimin e territorit dhe trashëgimisë kulturore. 
 
Qëllimi më i rëndësishëm i projektit ishte mundësia e dhënies së vazhdimësisë së projekteve të 
PlayMarchesrl, duke garantuar praninë e tyre në treg. 
 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Projekti nuk është lehtësisht i riprodhueshëm. Për të qenë në gjendje të ri-propozoni projektin 
në nivel rajonal, kombëtar dhe evropian, është e nevojshme një përfshirje e fortë e partnerëve. 
Ishtë e mundur të përmirësohet një rrjet nëse ai ekziston tashmë. Është shumë e vështirë të 
krijosh një të re. Është e nevojshme të vlerësohen objektivat e projektit, ndikimi që projekti 
mund të ketë në territor dhe banorët e tij. 
 
Për të përsëritur projektin, ekzistojnë tre kërkesa: 
- një partner kryesor i njohur në zonë dhe i aftë të krijojë besim në projekt; 
- përfshirje në partneritetin e kompanive dhe profesionistëve në fusha të ndryshme duke krijuar 
një rrjet multidisiplinar të aftë për të kontaminuar njëri-tjetrin; 
- një prirje e fortë për zgjidhjen e problemeve dhe aftësinë për të modifikuar aktivitetet e 
projektit sipas nevojave. 
 
Ky projekt mund të konsiderohet shumë interesant për rrjetet ekzistuese që duan të forcojnë 
bashkëpunimet e tyre. 
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KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Name of organization: PlayMarchesrl 
Address: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italy 
Phone: (+39) 0733 258.2858 
Mail: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Site: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Here it is possibile to see a preview of “Playmarche: a regional cultural heritage district 2.0”: 
http://dce.playmarchesrl.com/ 
 

BURIMET 

 
Deri më tani ka vështrime të ndryshme shkencore mbi temën e Rrethit Kulturor të Evolucionit. 
Historia e çështjes PlayMarche është identifikuar nga Rajoni Marche si praktikë e mirë. Shumë 
studentë të universitetit kanë shkruar disertacione për projektin. Disa studiues dhe doktorantë 
kanë studiuar dhe po studiojnë projektin. Ju mund të shikoni një njoftim të mirë rajonal dhe 
kombëtar për Shtyp në internet. 
Për shembull: 
http://www.cultlab.it/joomla/approfondimenti/21-il-distretto-culturale-evoluto-delle-marche 
 
 

 
  

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
http://dce.playmarchesrl.com/
http://www.cultlab.it/joomla/approfondimenti/21-il-distretto-culturale-evoluto-delle-marche
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AKTIVITETE EKONOMIKE DHE PRODUKTET E QËNDRUESHME 
 

 

PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

 
Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Ndarja e të ardhurave - “Io nel pensier mi fingo” - Shtëpia e Leopardi, Itali 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
PlayMarchesrl– Leopardi srl 
 
Rajoni Marche – Recanati – Provinca e Maçeratës 
 
Përmirësimi i Projektit të Rrethit Kulturor të Zhvilluar "Playmarche: një rreth rajonal i 
trashëgimisë kulturore 2.0" i financuar nga Rajoni Marche. 
 
Projekt i prezantuar me 15 Prill 2019. 

HISTORIKU 

 
Giacomo Leopardi është marka më e famshme kulturore nga rajoni Marche në botë. 
 
Casa Leopardi, partner i Projektit DCE, beson fuqimisht në rëndësinë e teknologjive të reja të 
aplikuara në trashëgiminë kulturore. Ai i shprehu PlayMarchesrl vullnetin për të aktivizuar 
projekte që mund të rrisin praninë e turistëve në muzeun e tij. 
 
Muzeu i ri multimedial "Io nelpensier mi fingo" lindi nga dëshira për të forcuar Projektin e 
Qarkut Kulturor Evolucionar, duke kërkuar një mënyrë inovative për të menaxhuar dhe gjetur 
burimet ekonomike. 

OBJEKTIVAT 

 
Qëllimi ishte krijimi i prezencës hyrëse dhe turistike në Casa Leopardi. Zgjedhja ishte për të 
rizhvilluar stallat e vjetra të ndërtesës me idenë e ngritjes së një muzeu multimedial, ku mund 
të jetoni një përvojë gjithëpërfshirëse në jetën e Giacomo Leopardi. 
Pas 24 muajsh, u inagurua "Io nelpensier mi fingo", duke shtuar një lokacion të ri në rrjetin 
muze të Casa Leopardi. 
 
Mbi 60 metër katrorë të projeksionit videografik, në një mjedis gjithëpërfshirës, prezantojnë 
vizitorin në hapësirat fizike dhe mendore të banuara nga Leopardi në kohën e fëmijërisë dhe 
rinisë së tij në Recanati. 
 
Historia fillon nga sugjerimet e disa vendeve - sheshi, pallati, biblioteka, dhoma gjumi Giacomo, 
sallat ceremoniale në katin kryesor, kopshti i lojërave - për të ritreguar jetën e poetit, që nga 
lindja në përbërjen më të lirikë e rëndësishme e letërsisë italiane: Pafundësia. 
Video montazhi praktikisht rikrijon dhoma, orendi, objekte dhe dokumente që korrespondojnë 
me ato reale të Casa Leopardi dhe ndërthurrin tinguj, imazhe dhe tekste, të cilat ndjekin njëra-
tjetrën në një ngjarje që zgjat rreth 25 minuta. 
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BURIMET 

 
Projekti pa pjesëmarrjen e profesorëve të universitetit, teknikëve audio dhe video, inxhinierë, 
arkitektë dhe studiues të Giacomo Leopardi. Shkathtësitë shkojnë nga njohja e teknologjive të 
reja, deri tek prodhimi i përmbajtjes edukimit, nga dizajni grafik deri te studimi i psikologjisë 
dhe sjelljes së të miturve. 
 
Sfida e projektit ishte të gjente një mënyrë për të marrë 150,000 € për konfigurimin 
multimedial dhe krijimin e përmbajtjes video. Është përcaktuar një kontratë midis 
PlayMarchesrl dhe Casa Leopardi bazuar në formulën e ndarjes së të ardhurave. Në këtë 
mënyrë, vetëm 20% e investimeve ishin parashikuar nga Casa Leopardi. Për pjesën tjetër, një 
plan i ripagimit financiar është siguruar nga shitja e biletave muze. 

IMPLEMENTATION 

 
Projekti "Io nelpensier mi fingo" bazohet në një bashkë-pjesëmarrje horizontale të të gjithë 
partnerëve të projektit. Përmbajtja video e krijuar është rezultat i një bashkë-krijimi që zgjat 
muaj. Një përzierje e përmbajtjes kulturore dhe gjuhëve të reja TIK u zgjodh për ta bërë jetën 
e Giacomo Leopardi lehtë për t'u shpërndarë. 
 
Orkestruesi i rrjetit të Projektit ishtePlayMarchesrl i cili u përqëndrua në këto aftësi të 
rëndësishme: 
- aftësia në zgjedhjen e partnerëve të projektit; 
- stili i udhëheqjes bazuar në përfshirjen dhe marrëdhëniet horizontale; 
- ndërtimin e besimit në projekt dhe partnerëve të projektit; 
- aftësia për të shfrytëzuar burimet, urat dhe bashkuar vrimat strukturore; 
- shpejtësi e mirë në marrjen e vendimeve (jo gjithmonë e mundur); 
- Prirje për zgjidhjen e problemeve. 
 
Partnerët e projektit morën pjesë në të gjitha takimet, nën koordinimin e PlayMarchesrl. 
Teknikët audio dhe video vazhdimisht morën azhurnime në lidhje me skenarin, të cilat më pas u 
shndërruan në efekte video emocionuese. Videoja është redaktuar rreth 30 herë. Qëllimi ishte 
për të marrë një version përfundimtar besnik i shkrimeve të Leopardi. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Lindur nga një ide e Casa Leopardi dhe PlayMarche srl, instalimi u bë falë kontributit shkencor 
të Profesor Fabiana Cacciapuoti, një ekspert leopardist në autografinë leopardiane, dhe 
arkitektit Giancarlo Muselli, skenograf i filmit "I riu mitik" nga Mario Martone fitues i wardmimit 
për skenografinë më të mirë në "David di Donatello" të vitit 2015. Realizimi teknologjik u bë nga 
PlayM me ndihmën e banjës ETT, në kuadër të Projektit DCE PlayMarche të Universitetit të 
Maçeratës. Komiteti Shkencor ndërvepronte vazhdimisht me audio dhe teknikët e videove. 
 
Projekti ka lindur nga përvoja dhe praktika e mirë në fushën e edukimit. Formati synon të afrojë 
studentët dhe shkollat më afër Casa Leopardi. Gjuha dhe TIK-u e përdorur janë të afta të 
krijojnë tërheqje edhe për të rriturit, studiuesit dhe doktoraturat. 
 
Tregimi i ngjarjes është përqendruar në marrëdhëniet midis poetit dhe mjediseve të pallatit në 
të cilin u zhvillua fëmijëria dhe rinia e tij, dhe veçanërisht në lidhje me bibliotekën atërore, 
vendin e stërvitjes së tij dhe prodhimet e tij fillestare. 
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REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Një investim shumë i rëndësishëm, në dëshminë se sa ka besuar shtëpia e Leopardi gjithmonë në 
turizëm dhe në përmirësimin e ikonës Giacomo Leopardi. Teknologjitë e përdorura janë mjetet 
për t'iu qasur objektivave të reja të referencës, duke përdorur gjuhë jokonvencionale siç janë 
hartografia e videove dhe përvojat zhytëse. 
 
Formula e ndarjes së të ardhurave i lejoi Casa Leopardi që të jetë në gjendje të vazhdojë me 
instalimin e një muzeu të ri me një përparim të thjeshtë (20% e investimit të nevojshëm për të 
mbuluar kostot totale të projektit). PlayMarchesrl me formulën e ndarjes së të ardhurave ka 
investuar në projekt, duke shfrytëzuar vizibilitetin kombëtar si rezultat i përurimit të muzeut. 
 
Leopardi srl ka zgjeruar ofertën e saj muze, duke rritur vizitat në Casa Leopardi dhe mundësitë 
e saj të biznesit. PlayMarchesrl mund të promovojë veten në treg si një kompani e aftë për të 
ngritur muze multimedia. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Projekti është lehtësisht i riprodhueshëm në nivelin rajonal, kombëtar dhe evropian. Është e 
mundur të përmirësohet një sit arkeologjik, një muze ose një vend interesi përmes teknologjive 
të reja dhe hartës video. 
 
Formula e ndarjes së të ardhurave ka vetëm tre kërkesa: 
- një pjesëmarrje e drejtë në vendin e interesit (në gjendje të garantojë një plan kthimi në 
biletat që nuk është vonuar shumë me kalimin e kohës); 
- bashkëpunimi i një institucioni kreditor për të përballuar investimet fillestare të projektit; 
- përfshirje në partneritetin e kompanive dhe profesionistëve të aftë për të paraqitur kulturën 
me audios emocionale dhe video. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Name of organization: PlayMarchesrl 
Address: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italy 
Phone: (+39) 0733 258.2858 
Mail: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Site: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Here it is possible to see a preview of the emotional video: 
https://www.youtube.com/watch?v=wVSQ8vrTLHk&feature=youtu.be 
 

BURIMET 

 
Deri më tani nuk ka artikuj shkencorë, libra, disertacione ose letra mbi projektin. Është e 
mundur të shikoni një njoftim të mirë rajonal dhe kombëtar për shtyp në internet. 
Për shembull: 
https://www.corriere.it/video-articoli/2019/03/14/casa-leopardi-due-nuovi-itinerari-visita-
museo-l-installazione-multimediale-io/4cb2fbca-465e-11e9-a4ff-e29a115180ab.Shtml 
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Restaurimi dhe promovimi i Teatrit të Parë të Lashtë të Larissa, Greqi 

 IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Greqia, Ephorata e Antikiteteve të Larissa (një Shërbim rajonal i Ministrisë Greke të Kulturës 
dhe Sportit), Ndikimi i financimit në zhvillimin rajonal të valorizimit të trashëgimisë kulturore 
(FINCH) 2020. 

HISTORIKU 

 
Deri kohët e fundit, pjesa më e madhe e Teatrit antik të Larissa kishte qenë shtrirë nën parcela 
dhe vendbanime private, por falë punimeve të gërmimeve vitet e fundit, ajo doli në dritë 
pothuajse në entitetin e saj. Deri në vitet 1960, dëmi i shkaktuar nga aktiviteti i ndërtesës në 
zonën e teatrit ishte jashtëzakonisht i rëndë. Gërmimi i plotë i monumentit si dhe procesi i 
restaurimit, i cili filloi në vitin 1985, përbënte një pjesë të një programi të gjerë shpronësimi të 
vendosur nën kujdesin e Ministrisë Greke të Kulturës dhe Sporteve. Shërbimi rajonal i Ministrisë i 
cili është përgjegjës për monumentin është Ephorata e Antikiteteve të Larissa ndërsa Komuna e 
Larissa ka financuar studime përkatëse për tu financuar nga burimet e ERDF. Po kështu, disa 
palë të tjera të interesuara kanë financuar studime dhe aktivitete përkatëse për të përshpejtuar 
procedurat, përkatësisht Ndërmarrjen Komunale të Ujit dhe Kanalizimeve në Larissa (kompani 
private, në pronësi të Komunës), "Fondacioni Kanellopoulos" dhe Shoqata "Diazoma". 
Gjatë viteve, përfshirja e aktorëve të ndryshëm, burokracia dhe mungesa e burimeve efikase 
për një program të plotë shpronësimi kanë shkaktuar disa pengesa për menaxhimin e 
suksesshëm të monumentit. Por niveli i lartë i angazhimit të të gjitha palëve të përfshira, ka 
çuar në një dallim të suksesshëm të roleve, një aset që garanton qëndrueshmërinë e praktikës 
së përshkruar më lart. 

OBJEKTIVAT 

 
Rinovimi i monumentit gjatë tre periudhave të shpronësimeve kushtoi më shumë se 5 milion 
euro në total ndërsa 1 milion të tjerë sapo janë dhënë kohët e fundit. Për sa i përket rëndësisë 
shkencore, janë zbuluar më shumë se 2.500 mbishkrime dhe 150 skulptura ndërsa teatri 
konsiderohet të jetë një nga më të mëdhenjtë në Greqi me 10,000 vendet e tij. 

BURIMET 

 
Financimi i ERDF: 
Më Shumë se 10 milion euro deri më tani. Fondet e tjera (mbledhja e fondeve, donacionet dhe 
burimet e veta): Më shumë se 2 milion euro nga Komuna e Larissa, Ndërmarrja Komunale e 
Ujësjellës Kanalizimeve të Larissa, Fondacioni Kanellopoulos, Shoqata Diazoma dhe Fondi 
JMKaplan ndër të tjera. 

ZBATIMI 

 
Financimi i burimeve, donacionet dhe burimet e veta. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Komuna e Larissa, Ndërmarrja Komunale e Ujësjellës Kanalizimeve e Larissa, Fondacioni 
Kanellopoulos, Shoqata Diazoma dhe Fondi JMKaplan ndër të tjera. 
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REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Praktika ëShtë një Shembull pozitiv i kombinimit të disa burimeve të financimit, siç janë ERDF, 
mbledhja e fondeve, donacioni, fondet komunale, etj, si dhe fondet e tjera, për punimet e 
restaurimit të zbatuara në një vend kryesor arkeologjik. Potenciali mësimor ofrohet nga 
përfshirja e shërbimeve të ndryshme në nivele të ndryshme të qeverisjes (kombëtare, rajonale 
dhe lokale), një projekt që kërkonte një koordinim dhe fleksibilitet të duhur. Për më tepër, 
praktika është me interes të veçantë sepse një pjesë e fondeve vinin nga tre palë të ndryshme 
të interesit: një kompani komunale, një fondacion dhe një shoqatë. Ideja e përgjithshme për të 
siguruar fonde për një sit të kësaj shkalle dhe zbatimin e saj mund të sigurojë një pasqyrë të 
dobishme për strategjitë, të hartuara nga autoritetet e tjera lokale për të gjetur një përzierje 
optimale të financimit për një projekt të trashëgimisë në shkallë të gjerë dhe të sigurojë 
mekanizmin e duhur për bashkëpunim në mënyrë që të ruajnë dhe rivendosin me sukses një 
pasuri të trashëgimisë kulturore. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Meqenëse është një projekt shumë kompleks, për shkak të madhësisë, vendndodhjes, rëndësisë 
arkeologjike, etj., Ndërthurja e disa burimeve paralele dhe plotësuese si dhe statusi juridik i 
organizatave të përfshira (përfshirja ministrore, rajonale dhe komunale, një kompani komunale 
, një fondacion dhe një shoqatë) e bëjnë projektin jashtëzakonisht interesant dhe 
rekomandohet shumë për transferimin. Studime të ndryshme të specializuara dhe të 
kushtueshme duhen hartuar në mënyrë që të sigurohen fonde për gërmime dhe punime 
ndërtimore. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Vasilis Mitsios 
European Initiatives Consultant (PhD, MSc, BSc) 
8th Frixou Str.,41222 Larissa, Greece 
Tel. +30 2411116035 
Mob.+30 6977414819       
Email: billmitsios@yahoo.com 
Skype ID: billmitsios 
Linkedin ID: Vasilis Mitsios 
 

BURIMET 

 
http: interregeurope.eu 
Bill Mitsios 
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Programi i PërbaShkët për Kulturën dhe Trashëgimia për Zhvillimin Social dhe Ekonomik, 
Shqipëri 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Programi i Përbashkët për Kulturë dhe Trashëgimi për Zhvillimin Social dhe Ekonomik synon të 
forcojë zhvillimin Shoqëror dhe ekonomik të vendit përmes kulturës dhe trashëgimisë së tij të 
pasur. Ajo demonstron sesi kultura mund të përdoret si një mjet për zhvillimin e qëndrueshëm, 
dhe anasjelltas, se si një zhvillim i tillë mund të përdoret si një katalizator i kulturës. 
Shfrytëzimi i potencialit të trashëgimisë kulturore të Shqipërisë ofron mundësi që Shqipëria të 
forcojë identitetin e saj kombëtar, të krijojë mundësi ekonomike për komunitetet e varfra dhe 
rurale, të forcojë investimet dhe të pozicionohet pozitivisht në Evropë dhe pjesën tjetër të 
botës. Kultura e pasur, unike dhe e ruajtur e Shqipërisë ofron shumë mundësi për të shndërruar 
pozitivisht vendin duke gërshetuar kulturën në strukturën e shoqërisë - nga zhvillimi ekonomik, 
në diplomaci, në arsim dhe jetën e përditshme të qytetarëve të saj. 

HISTORIKU 

Pasuria kulturore e Shqipërisë ëShtë në kontrast të madh me situatën e saj ekonomike dhe 
njerëzore të zhvillimit. Vendi ka bërë përparim të rëndësishëm drejt integrimit të tij me 
Bashkimin Evropian; Megjithatë, varfëria mbetet një çështje e rëndësishme pavarësisht rritjes 
së konsiderueshme të të ardhurave dhe përmirësimeve në disa tregues të zhvillimit. 

OBJEKTIVAT 

Programi i Përbashkët u përqëndrua në veçanti në aktivitete të tilla transformuese si: 
shndërrimi i Muzeut Historik Kombëtar në një institucion kulturor modern; mbrojtja dhe hyrja 
në dy nga parqet më të rëndësishme arkeologjike të vendit, Apollonia dhe Antigonea; forcimi i 
aftësive të punonjësve të shtetit dhe profesionistëve të tjerë të kulturës për të menaxhuar, 
ruajtur dhe prezantuar trashëgiminë kulturore të Shqipërisë; demonstrimi i qëndrueshmërisë së 
mundësive të reja ekonomike përmes turizmit kulturor në Gjirokastër dhe Berat; forcimi i 
politikave kombëtare për të ruajtur trashëgiminë kulturore të Shqipërisë; dhe zhvillimi i 
kapaciteteve të reja kombëtare për të promovuar një imazh më të saktë të kulturës së 
Shqipërisë jashtë vendit. 

BURIMET 

 

ZBATIMI 

Një qeveri transparente dhe e përgjegjshme, u zhvillua dhe u zbatuan politika efektive 
kombëtare për kulturën dhe çëShtjet që lidhen me kulturën. 
1.1. Kultura u trajtua si një pjesë integrale e strategjisë kombëtare të qeverisë, në vend se një 
strategji sektoriale e izoluar 
1.2. Pronarëve privatë të monumenteve kulturore u jepen mundësi më të mëdha për të ruajtur 
dhe mbrojtur pronat e tyre 
1.3. Strategjitë qeveritare dhe planet e veprimit për kulturën dhe sektorët e lidhur përfituan 
nga të dhënat e reja të mbledhura dhe interpretuar 
2.1. Muzeu Historik Kombëtar u shndërrua në një institucion kulturor modern në standardet 
ndërkombëtare të qeverisjes, menaxhimit, dokumentacionit, prezantimit, ruajtjes dhe sigurisë 
2.2. Sistemi i parkut arkeologjik të Shqipërisë u modernizua për të mbrojtur më mirë 
trashëgiminë kulturore të Shqipërisë 
3.1 Rritja e aftësive për të menaxhuar, ruajtur dhe prezantuar trashëgiminë kulturore dhe 
industri kulturore në një mënyrë efikase, transparente, të përgjegjshme dhe të barabartë 
4. 1 Një rol i rritur i trashëgimisë kulturore në mundësitë sociale dhe ekonomike dhe në 
përfShirjen e pjesëmarrjes së komunitetit në strategjitë e zhvillimit rajonal dhe lokal 
4.2. Cilësia e përvojës së vizitorëve është përmirësuar në vendet e trashëgimisë kulturore 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 
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REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Rezultatet kryesore: 
- Rritja e aftësive për të menaxhuar, ruajtur dhe prezantuar trashëgiminë kulturore dhe industri 
kulturore në një mënyrë efikase, transparente, të përgjegjshme dhe të barabartë. 
- Objektivi i përmirësimit të nivelit të aftësive të stafit të punësuar në muze dhe parqe 
arkeologjike në menaxhimin, konservimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore është arritur 
plotësisht. 
- Aktivitetet e ndryshme të trajnimit, turnet studimore dhe ngjarjet e tjera në këtë 
nënkomponent kanë rezultuar në një kuptim të rritur dhe kompetencë në lidhje me mënyrat 
moderne të administrimit, prezantimit, konservimit dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, si 
dhe funksionin e komunikimit dhe edukimit. 
- Duket se ka një shkallë të lartë entuziazmi për të vënë në praktikë njohuritë e fituara, por 
kërkohet miratim i shpejtë i ndryshimit dhe procesi i menaxhimit fiskal për parqet arkeologjike. 
- Objektivi i sigurimit të formimit zyrtar dhe kredencialeve në dispozicion të profesionistëve të 
kulturës është arritur plotësisht. Kursi Master i akredituar plotësisht për Menaxhimin e Burimeve 
Kulturore (CRM) po shkon pa probleme në vitin e tij të dytë, i koordinuar nga një ekip shumë i 
motivuar në Universitetin e Tiranës. Numri i studentëve / kandidatëve që aplikojnë të pranohen 
në programin MA në vitin akademik 2011 - 2012 tregon qartë interesin në rritje për këtë 
program. Kursi Master i udhërrëfyesit që ka përfituar nga një kurrikul akademik standard i 
zhvilluar rishtazi, është duke përparuar. 
- Një rol i rritur i trashëgimisë kulturore në mundësitë sociale dhe ekonomike dhe në përfshirjen 
e pjesëmarrjes së komunitetit në strategjitë e zhvillimit rajonal dhe lokal. 
- Përmirësimi i cilësisë së përvojës së vizitorëve të përmirësuar në vendet e trashëgimisë 
kulturore është arritur me sukses. 
- Përditësimi i lehtësirave të turizmit dhe shërbimeve të informacionit ka përfunduar plotësisht. 
Materialet e informacionit turistik (harta harta, audioguide të prodhuara në gjuhë shqipe dhe të 
huaj) për parqet arkeologjike të Apollonia dhe Antigonea, Gjirokastra (WHS) dhe Berati (WHS) 
paraqesin modele me vlerë për tu riprodhuar për qytete dhe parqe të tjera. 
- Mbështetja për artistët dhe artizanët shqiptarë për të hyrë në tregje të reja janë adresuar 
plotësisht. Inkubatori artizanal në Gjirokastër ofron një model për promovimin inovativ të 
edukimit artizanal dhe punimeve artizanale. Inkubatori i planifikuar në Shkodër nuk u 
materializua për shkak të ngjarjeve të papritura në lidhje me vendin e rekomanduar nga 
Qeveria. Sidoqoftë, modeli Gjirokastra mund të kopjohet diku tjetër në vend. Komponenti i 
trajnimit është arritur gjithashtu me sukses me më shumë se 30 artizanë që kanë marrë 
trajnime për zhvillimin e produktit. Më shumë se 75% e artizanëve të trajnuar janë gra. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 

BURIMET 
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E 
PUNËS  

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Projekti i rigjallërimit të Kalasë së Shën Mikelit, Kroaci 

 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Republika e Kroacisë 
Rajoni Shibenik-Knin 
Qyteti i Shibenikut 
Titulli i projektit: Projekti i rigjallërimit të Kalasë së Shën Mikelit 
Fondi Evropian për Zhvillimin Rajonal, IPA IIIC-BRI 
Partneri kryesor: Qyteti i Shibenikut 
Partnerët: Teatri Kombëtar Kroat në Shibenik, Muzeu i Qytetit Shibenik, Bordi 
Turistik i Shibenik 
Data e fillimit dhe përfundimi i projektit: 28 Prill 2012 - 15 Korrik 2014 
Vlera totale e projektit: 1.666.436,16 EUR 
Financimi i fondeve të BE-së :999.947,40 EUR 
Bashkëfinancimi kombëtar: 666.488,76 EUR 

HISTORIKU 

 
Republika e Kroacisë, qyteti Shibenik dhe Rajoni Shibenik-Knin, i përket 
vendeve që tërheqin vizitorët më shumë nga veçoritë e hapësirës së tyre 
natyrore dhe pasurisë së trashëgimisë kulturore dhe historike sesa nga cilësia, 
disponueshmëria dhe / ose larmia e atraksione turistike të krijuara rishtazi. 
Pasuria e trashëgimisë kulturore dhe historike kroate është një forcë dhe burim 
i madh i ofertës turistike kroate. 
Një total i 367 mallrave kulturorë të regjistruar në Rajonin Shibenik-Knin (nga 
të cilët 164 në zonën e Shibenik) përfaqësojnë një potencial jashtëzakonisht të 
madh për zhvillimin e turizmit kulturor në këtë zonë. Disa nga më të 
rëndësishmet janë Katedralja e Shën Jakovit (nën mbrojtjen e UNESCO-s), kisha 
të shumta në qytetin e vjetër, pastaj kështjellat Shibenik St.John's, St.Nichola's, 
kështjella Barone, Kalaja Knin, vendet arkeologjike Bribirska glavica, Velika 
Mrdakovica, etj. Prižba, Biskupija afër Knin, Tureta në ishujt Kornati, Colentum 
në Murter, etj. 
ParaleliSht me këto mallra kulturore të paluajtshme, qyteti i Shibenik ka shumë 
ngjarje të tjera që përcaktojnë edhe identitetin, historinë, kulturën dhe 
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zakonet e qytetit (Festivali Ndërkombëtar i Fëmijëve, Festivali Chanson 
Dalmatian, mbrëmjet Klapa, Shkolla e Organeve Muzikore, Panairi Mesjetar, 
etj.) . 
Megjithë pasurinë e lartpërmendur të burimeve kulturore dhe historike dhe 
infrastrukturës turistike të zhvilluar dhe traditës turistike në këto zona, 
Shibenik nuk i shfrytëzon të gjitha mundësitë në zhvillimin e turizmit kulturor. 
Arsyet për këtë situatë janë të shumta: 
-Njohuri e pamjaftueshme e popullatës lokale për rëndësinë e trashëgimisë 
kulturore. 
-Njohuri e pamjaftueshme e koordinatorit të projekteve kulturore dhe turistike 
për menaxhimin kulturor dhe turistik dhe lidhjen e turizmit dhe trashëgimisë. 
-Fondet e kufizuara të buxhetit, d.m.th. fondet e sektorit të turizmit dhe 
qeveritë lokale dhe rajonale për zhvillimin e turizmit kulturor. 
-Mungesa e një institucioni këshillimor që do të organizonte ndihmë dhe këshilla 
për financimin e projektit, përgatitjen dhe zbatimin e organizatorëve të 
ngjarjeve kulturore-turistike. 
-Promovim i pamjaftueshëm ose i organizuar dobët i programeve kulturore dhe 
turistike. 
-Përpjekja e pamjaftueshme e objekteve kulturore, dhe kështu pamundësia e 
tyre. 
-Pajisje infrastrukturore brenda zonave, të cilat çaktivizojnë ofertat shtesë 
(p.sh. dyqan suvenire, restorant, dyqan, etj.). 
-Aksibiliteti i vështirë për disa lokalitete, gjë që parandalon hyrjen në një 
numër më të madh të grupeve turistike. 
-Pranueshmëria për njerëzit me aftësi të kufizuara. 
 
Në përputhje me sa u tha më lart, synimet dhe qëllimet e qytetit të Shibenik 
dhe Rajonit Shibenik-Knin për valorizimin turistik të potencialit kulturor dhe 
historik për t'u bërë një rajon konkurrues i turizmit kulturor kanë ekzistuar 
gjithmonë. 

OBJEKTIVAT 

 
Objektivat e përgjithShme: 
-kontriboni në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Rajonit Shibenik dhe 
Shibenik-Knin dhe inkurajoni punësimin dhe zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme bazuar në zhvillimin dhe zgjerimin e turizmit kulturor. 
Objektivi specifik: 
- rindërtimi, rregullimi dhe azhornimi i infrastrukturës turistike brenda kalasë së 
Shen Mikelit si një tërheqje e re turistike dhe gjeneruese e ngjarjeve inovative 
kulturore, artistike, arsimore dhe të tjera. 
- zhvillimi i sistemit shoqërues të shërbimeve dhe mbështetja për ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme me qëllim të cilësisë dhe përfshirjes së qëndrueshme të 
tyre në zhvillimin dhe ofertën e lehtësive, produkteve dhe shërbimeve të 
turizmit kulturor në qytetin e Shibenik dhe në afërsi të Kalasë së Shën Mikaelit. 

BURIMET 

 
Burimet njerëzore: ekipi i projektit përbëhej nga gjithsej 10 punonjës të të 
gjithë partnerëve të projektit. Të gjithë punonjësit janë ekspertë me arsim të 
lartë në fuShat e ekonomisë, ndërtimeve, historisë së artit, arkeologjisë, 
shkencës kompjuterike dhe filologjisë. 
Përveç anëtarëve të ekipit të projektit, ndërmarrjet nga profesioni i ndërtimit, 
profesioni arkitektonik dhe gjeodezik, fuSha e mbrojtjes së mjedisit, profesioni 
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i IT dhe marketingut u angazhuan përmes prokurimit publik. 
Burimet financiare: vlera totale e projektit 1.666.436,16 EUR 
Burime të tjera të përdorura nga ekipi i projektit janë hapësirat e zyrave, 
makinat e pasagjerëve dhe pajisjet e zakonshme të IT. 
Kompanitë e jashtme, të ngarkuara me punime profesionale, përdorën pajisje 
ndërtimi, pajisje gjeologjike të kërkimit, pajisje tingulluese, pastaj pajisje TIK 
siç janë pajisje për imazhe ajrore, pajisje për hartëzimin 3D, pajisje 
arkeologjike dhe konservuese, etj. 

ZBATIMI 

 
Aksionet kryesore që duhen zbatuar për zbatimin e këtij projekti janë: 
-konstruksion i një pjese të mureve rrethuese të fortesës 
-rregullimi i fazës së verës me 1270 vende në pllajën e kalasë 
-rindërtimi i bodrumit të kalasë. Bodrumet do të jenë një hapësirë për një 
ekspozitë muze-galeri, të cilën vizitorët do të mund të kalojnë për të parë 
gjetjet e ruajtura arkeologjike, lapidarin dhe dy cisternat e rikonstruktuara. 
Nëse është e nevojshme, kjo hapësirë do të përdoret për ekspozita të ndryshme 
dhe ngjarje të tjera kulturore, dhe në verën pjesë e kësaj hapësire do t’u 
shërbejë aktorëve si një prapaskenë ’ose veshje. 
 
Pas përfundimit të një pjese të projektit në lidhje me pjesën e ndërtimit, është 
e nevojshme të paraqitet kështjella dhe ta afrohet atë pranë vizitorëve. Për 
këtë qëllim, janë ndërmarrë veprimet e mëposhtme: 
-krijimi dhe regjistrimi i një institucioni të ri publik në pronësi të Qytetit 
Shibenik për administrimin dhe promovimin e kështjellave dhe turizmit kulturor 
në zonën më të gjerë-Institucioni publik Kalaja e Kulturës Shibenik. 
-Zbatimi i aktiviteteve të Planit të Menaxhimit të Pasurive Kulturore të qytetit 
të Shibenik dhe Rajonit Shibenik-Knin. 
- zhvillimi i një marke të re dhe unike (përfshirë logon, parullën, identitetin 
vizual dhe promovues) të destinacionit të turizmit kulturor me Kalanë e Shën 
Mikelit si pikën kryesore. 
- Përfaqësuesit e industrisë së turizmit, udhëzuesit turistikë, SME-të në lidhje 
me turizmin, ofruesit e akomodimit të apartamenteve, sipërmarrësit dhe 
investitorët në turizmin kulturor dhe sektorët e lidhur janë të informuar, 
edukuar dhe mbëShtetur në ofrimin e produkteve dhe shërbimeve të tyre. 
 
Sot kështjella e Shën Mikelit funksionon si një tërheqje e turizmit kulturor dhe 
një pikë referimi qendrore për turistët e interesuar në turizmin kulturor në 
Qytetin e Shibenik dhe Rajonit Shibenik-Knin. 
 
Gjithashtu duhet të përmendim "Klubin e miqve të Kalasë së Shibenik" përmes 
të cilit anëtarët paguajnë një tarifë simbolike të anëtarësimit, e cila ka 
përfitime të shumta, dhe pranim falas gjatë gjithë vitit në këhtjellat e Barones 
dhe Shën Mikelit. 
 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Aktorët e përfShirë në projekt: 
-Qyteti i Shibenik- njësia e vetëqeverisjes lokale, përgjegjëse për planifikimin 
dhe zbatimin e veprimtarive që lidhen me urbanizmin, ekonominë dhe 
sipërmarrjen, shërbimet, mirëqenien sociale, kujdesin për fëmijët, arsimin, 
transportin, mbrojtjen civile, etj. 
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-Institucioni publik Kalaja e Kulturës Shibenik për menaxhimin dhe promovimin 
e kalasë dhe turizmit kulturor në zonën më të gjerë në pronësi të qytetit të 
Shibenik. Ky institucion do t'u ofrojë vizitorëve vizita ose turne të shoqëruar me 
tematikë, me harta dhe manuale të shtypura ose GPS. Këto aktivitete do të 
përfshijnë bashkëpunim me partnerë të synuar të biznesit të cilët do të 
koordinohen nga Qyteti i Shibenik dhe partnerët e tjerë të projektit. 
-Teatri Kombëtar Kroat në Shibenik-partner në projekt-merr pjesë aktive në 
punën e grupeve të fokusit dhe në zhvillimin e planit të punës. Ai është 
gjithashtu përgjegjës për mbështetjen logjistike dhe komunikimin me shkollat 
fillore në organizimin e seminareve prezantuese, si dhe për përgatitjen e 
përmbajtjes promovuese për fëmijët, si dhe për organizimin e shpërndarjes së 
materialit promovues. 
-Muzeumi i Qytetit të Shibenikut-partner në projektin përgjegjës për 
mbështetje teknike për Menaxherin e Projektit dhe  ofron ekspertizë në 
komunikimin me konservimin dhe mbikëqyrjen arkeologjike, për koordinimin e 
aktiviteteve në lidhje me mbikëqyrjen arkeologjike dhe konservimin. 
-Bordi Turistik i Qytetit të Shibenikut-partner në projektin përgjegjës për 
organizimin e seminareve arsimore për SME-të, për komunikim me SME-të dhe 
kompaninë përgjegjëse për zbatimin e arsimit. Ai merr pjesë aktive në 
promovimin e përmbajtjes së kalasë së Shën Ivanit, si dhe në organizimin e 
prezantimit të programit për grupet e synuara. Ai gjithashtu do të jetë 
përgjegjës për shpërndarjen e informacionit dhe materialeve të tjera përmes 
kanaleve të komunikimit të Bordit të Turistëve (Zyra e Turistëve, Qendra e 
Informacionit Turistik, ekrani ...). 
 
Grupet e synuara 
Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: 
- turistë / vizitorë në kala (përfitojnë nga konsumi i programeve që përmbajnë 
një dozë të caktuar ekskluziviteti në nivel kombëtar, rajonal ose evropian). 
-Udhëzues turistikë (përmes pjesëmarrjes në hartimin e rrugëve kulturore 
inovative që përfshijnë Kalanë e Shën Nikollës dhe prezantimin e udhëzuesve në 
procesin e hartimit të tyre) 
-Agjensi turistike (përmes hartimit të modeleve inovative të bashkëpunimit 
ndërmjet agjencive të udhëtimit, programeve të fortesave dhe pronarëve të 
objekteve akomoduese) 
-Njësi të vetëqeverisjes vendore-Qyteti i Shibenik dhe Rajoni Shibenik-Knin 
-komuniteti lokal (përmes hartimit të programeve krijuese dhe arsimore gjatë 
vitit) 
-SME vendore në turizëm dhe sektorë të tjerë të lidhur - projekti do të krijojë 
një 
Ndërmarrja e Infrastrukturës, rreth së cilës SME-të mund të zhvillojnë 
aktivitetet e tyre (miratimet për koncesion për objektet hotelierike, transporti i 
vizitorëve, vendosja e produkteve në dyqanin e suvenireve ...) 
-organizatorë të ngjarjeve kulturore dhe krijues të përmbajtjes kulturore 
(krijimi i kushteve përmes rregullave dhe kritereve të përzgjedhjes për 
prezantuesit organizatorët e jashtëm të programit) 
- Do të zhvillohen programe dhe vizita arsimore të shkollave fillore dhe të 
mesme (siç janë shkollat në natyrë), dhe kështu do të kontribuojnë në sektorin 
arsimor. 
-Fakultetet dhe Muzetë - përmes projektit do të vendoset bashkëpunimi për 
shkëmbimin e njohurive në të ardhmen për bashkëpunimin trepalësh 
ndërkombëtar midis Kroacisë, Malit të Zi dhe Italisë, d.m.th. përfaqësuesit e të 
mirave kulturore në listën e nominimeve të UNESCO-s, si pjesë e "Sistemeve të 
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Mbrojtjes në ish-territorin e Republikës së Venecias në periudhën nga shekujt 15 
deri në 17 " 
-bordet turistike të qytetit të Shibenik dhe  Rajoni Shibenik - Knin - do të marrin 
pjesë në krijimin e një oferte të re dhe krijimin e mjeteve promovuese që do të 
ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e numrit të vizitorëve (mbërritjet dhe 
qëndrimet gjatë natës). 
 
Përfituesit indirekt: të gjithë qytetarët e Shibenik dhe Rajonit Shibenik-Knin të 
cilët do të përfitojnë nga shërbime publike më të mira dhe më të lira të ofruara 
nga pushteti vendor, për shkak të fondeve më të disponueshme në buxhet që do 
të gjenerohen nga valorizimi ekonomik i projektit në të ardhmen, qytetarët që 
zotërojnë objektet e akomodimit që do të përdoren nga vizitorët në kala (qiraja 
private të vogla). 
 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Rezultatet e projektit Rivitalizimi i Kalasë së Shën Mikelit përfshinë: 
-Ndërtimi i infrastrukturës në një sipërfaqe prej 2600 m2, e cila përfshin 
ndërtimin dhe rregullimin e fazës së verës me 1077 vende, si dhe rregullimin e 
pjesës nëntokësore të kalasë. 
-Zhvillimi i disa studimeve dhe planeve (ndër të tjera: Markë Kulturore e qytetit 
të Shibenik, Plani i Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Plani i Zhvillimit 
të Programit të Kalasë së Shën Mikelit). 
-Oferta kulturore e qytetit të Shibenikut u prezantua në 3 panaire 
ndërkombëtare. 
-u organizuan programe arsimore në të cilat morën pjesë më shumë se njëqind 
pjesëmarrës. 
-Është realizuar një aktivitet në tryezën e ndihmës prej 50 orësh shërbimesh 
këshillimi për palët e interesuara lokale. 
-Materialet promovuese për kalanë dhe projektin janë bërë në gjashtë gjuhë, 
një video promovuese dhe një prezantim multimedial. 
-Vendoseshin teleskopë panoramikë mbi kullat dhe u bënë kopje të armëve 
mesjetare dhe u bënë njëzet kostume mesjetare për stafin e kalasë. 
Kalaja e Shën Mikelit vazhdon të përmbushë qëllimet e përgjithshme dhe 
specifike të projektit të rigjallërimit - kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm 
ekonomik të qytetit dhe qarkut dhe gjeneron programe të reja kulturore, 
artistike, arsimore dhe të tjera, në të cilat interpretues të lartë kroatë dhe të 
huaj nga bota të muzikës dhe arteve interpretuese të interpretuara në skenën e 
verës: Maksim Mrvica, 2Cellos, Ansambli LADO, Mario Biondi, Bryan Ferry, LP 
dhe shumë të tjerë. 
Është krijuar një bashkëpunim i suksesShëm me aktorë të tjerë në sektorin e 
turizmit në fushën e Shibenik dhe rrethinat e tij, kryesisht agjensitë turistike 
dhe shtëpi më të mëdha hoteliere. 
Për qëllim të arritjes më të mirë dhe promovimit të përmbajtjeve kulturore në 
kala, shitjet direkte janë realizuar në sistemin elektronik përmes uebit. 
Kalaja e Shën Mikelit është bërë një monument i njohur i trashëgimisë kulturore 
në qendër të qytetit, në dispozicion të vizitorëve çdo ditë, i cili promovon 
rivlerësimin dhe rigjallërimin e pasurive kulturore kroate dhe një nga fazat më 
prestigjioze në rajon, i cili organizon të ndryshme kulturore, muzikore dhe 
ngjarje skenike dhe këShtu kontribuon në imazhin e Republikës së Kroacisë, dhe 
veçanërisht qytetit të Shibenik, si një destinacion i pashmangshëm i turizmit 
kulturor. 
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PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET  

 
Mundësia e kapitalizimit të projektit dhe përshtatja me kontekstet e tjera është 
e dukshme nga një seri vizitash nga përfaqësuesit e institucioneve të lidhura në 
Kalanë e Kulturës Shibenik si dhe ftesa për prezantime, partneritete projektesh, 
ligjërata dhe seminare që vijnë nga një numër institucionesh profesionale, në të 
gjithë Kroacia dhe Evropa. Punonjësit e Kalasë së Kulturës i përgjigjen këtyre 
ftesave dhe falë kësaj institucioni ka zhvilluar bashkëpunim me një numër 
ekspertësh evropianë, aktualisht merr pjesë në zbatimin e 2 projekteve të 
financuara nga bashkëpunimi ndërkufitar dhe që prej vitit 2019. janë anëtare të 
institucionit EFORTET (Federata e Vendeve të Fortifikuara). Është interesante 
të theksohet se Kalaja e Kulturës Shibenik është mbajtësi i projektit FORTITUDE 
i financuar nga programi Interreg HR BA ME 2014-2020 - brenda së cilës 4 
këxhtjella partnere nga zona e programit do të zhvillojnë ofertën e tyre 
kulturore dhe turistike bazuar në praktikat e menaxhimit të zhvilluara në Kalanë 
e Kulturës Shibenik. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Public Institution in culture Fortress of Culture SHibenik 
Vladimira Nazora 1 
22000 SHibenik 
Department for cultural and historical heritage 
ĐurđaVrljević SHarić 
djurdja@tvrdjava-kulture.hr 
https://tvrdjava-kulture.hr/ 
 
ST. MICHAEL'S FORTRESS 
Zagrađe 21, 22 000 SHibenik 
info@tvrdjava-kulture.hr 
+385 (0)91 497 55 47 
 

BURIMET 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-sv-mihovila/revitalizacija-tvrdave 

Plan razvoja programa Tvrđave sv. Mihovila 

Integracija plana upravljanja kulturnim dobrima s projektom rekonstrukcije i 

afirmacije Tvrđave sv. Mihovila 

https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc 

https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc 

 

  

mailto:djurdja@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/
mailto:info@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27654/planrazvojaprogramasvmihovilhr.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27652/integracijaplanaupravljanjakulturnimdobrimasprojektomrekonstrukcijeiafirmacijetvrdjavesvmihovila.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ErvYLe_2QAc
https://www.youtube.com/watch?v=V0bxszpyPwc
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Rruga kulturore dhe turistike "Rrugët e Frankopans", Kroaci 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Për shkak të vlerës së jashtëzakonshme të tyre dhe me qëllim të restaurimit, ruajtjes, 
mbrojtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të trashëgimisë së prekshme dhe të paprekshme, 
Qarku Primorje-Gorski Kotar ka filluar një projekt strategjik "Rrugët e Frankopans", i cili deri më 
tani ka evoluar në tre faza : faza e parë u zhvillua nga 2005 deri në 2008, kur u rinovuan dhjetë 
kështjellat e Frankopanit në Luginën e Vinodol; faza e dytë zgjati nga 2013 deri në 2016, në 
kuadër të projektit të BE-së HERA nga programi IPA i Bashkëpunimit Ndërkufitar Adriatik, kur 
rinovimi ishte shtrirë në Rijeka, Krk dhe Gorski kotar, ose më saktë në gjithsej njëzet objekte, 
me synimi për të krijuar një rrugë kulturore-turistike që do të vendosë përgjithmonë objektet 
në jetën kulturore të komunitetit më të gjerë. Faza e tretë filloi në 2015 duke zbatuar projektin 
rrugën kulturore-turistike "Rrugët e Frankopans" në tenderin e Ministrisë së Zhvillimit Rajonal 
dhe fondeve të BE-së. Për rindërtimin e objekteve, rregullimin e tyre, promovimin dhe krijimin 
e produkteve të reja turistike që do të rigjallërojnë ishullin Krk, Luginën Vinodol dhe Gorski 
kotar gjatë gjithë vitit, 47.3 milion HRK në fonde të pakthyeshme janë dhënë nga Fondet 
strukturore të Bashkimit Evropian, ndërsa vlera totale e projektit është 61 milion HRK. Rruga 
kulturore-turistike "Rrugët e Frankopans" do t'i japë një vlerë të re të shtuar projektit Rijeka - 
Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2020. Zbatimi i projektit zgjat deri më 1 Shkurt 2021. 

HISTORIKU 

Rruga kulturore dhe turistike e Frankopan Roads përfshin gjithsej 17 kështjella Frankopan dhe 3 
lokacione sakrale nga qarku, të cilat janë pasuruar me përmbajtje interpretuese të zhvilluar 
rishtazi dhe promovohen përmes një fushate gjithëpërfshirëse si një produkt dhe destinacion 
unik kulturor dhe turistik, tërheqin më shumë vizitorë në vendet e kështjellës që nuk ishin në 
ballë të ofertës turistike të qarkut dhe kështu ringjallin pjesët deri më tani më pak të zhvilluara 
të qarkut. Qëllimi është gjithashtu të zhvillohet një ndjenjë e lidhjes në nivelin rajonal dhe të 
krijohet një platformë për bashkëpunim midis shoqatave dhe palëve të interesuara kulturore. 
Në të njëjtën kohë, projekti është një shtysë e madhe për zhvillimin e rrethit të qarqeve dhe 
pjesën e tij Gorski kotar, sepse shumica e objekteve ndodhen jashtë zonave tërheqëse turistike 
bregdetare. 
Projekti u la si vazhdim i zhvillimit të një modeli të qëndrueshëm të turizmit kulturor, me 
qëllim rinovimin, ruajtjen, mbrojtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të materialit dhe 
trashëgimisë jo-materiale Frankopan, kryesisht kështjella dhe qytete të fortifikuara dhe 
kështjella të Frankopan dhe Zrinski. 
Qëllimi i projektit ishte të bashkonte ofertën natyrore, kulturore, gastronomike dhe turistike të 
rajonit tonë, të tregojë lidhjen e historisë sonë mesjetare me rrethin evropian dhe është një 
nxitje e shkëlqyeshme për zhvillimin e bregdetit bregdetar dhe Gorski kotar. Sfidat e 
përbashkëta të zonës së programit, siç është zgjatja e sezonit turistik dhe përmirësimi i cilësisë 
së produkteve dhe përvojave turistike, adresohen në përputhje me parimet e qëndrueshmërisë 
afatgjatë të zhvillimit të turizmit. 
Secila prej tipologjive sinjalizuese mbart ligjet e veta dhe kërkesat rregullatore, konservuese 
dhe të përmbajtjes, të cilat e bënë këtë projekt tejet sfidues. 

OBJEKTIVAT 

 
Qëllimi kryesor i projektit është të mbrojë trashëgiminë kulturore të familjes Frankopan në 
Qarkun Primorje-Gorski Kotar dhe të krijojë një vlerë të re socio-ekonomike përmes valorizimit 
turistik. Qëllimi i projektit është të forcojë markën turistike dhe kulturore të Kvarner duke 
dekoruar 17 kështjella dhe tre ndërtesa sakrale, por edhe me programe të shumta krijuese për 
ringjalljen e këtyre hapësirave, hapjen e tyre për publikun vendas, kroat dhe botëror. Projekti 
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kombinon ofertën natyrore, kulturore, gastronomike dhe turistike të Qarkut dhe tregon për 
lidhja e historisë mesjetare kroate me rrethin evropian. 
Qarku Primorje-Gorski Kotar, së bashku me njësitë e vetëqeverisjes vendore në ambientet e të 
cilave ndodhen kështjellat Frankopan, kanë investuar në rregullimin dhe përgatitjen e 
dokumentacionit projekt-teknik për ndërtesa të vlefshme historike. Hapi tjetër ishte për të 
hartuar përmbajtjen e kështjellave dhe valorizimin e tyre turistik. Grupi i punës në Qarkun 
Primorje-Gorski Kotar hartoi një propozim për përmbajtjen në kështjellat Frankopan dhe 
rrjetëzimin e tyre dhe lidhjen në një rrugë kulturore, ndërsa pjesëmarrësit e punëtorisë 
përpunuan detajet e përmbajtjes dhe përfshirjen e komuniteteve lokale në projekt . 

BURIMET 

Ekipi i projektit ka kombinuar me sukses një koncept të tillë kompleks të përbërë nga disa 
pasuri kulturore të regjistruara në një ide të vetme të projektit. 
Për të inkurajuar qytetarët të udhëtojnë në rrugën e Rrugëve Frankopan, u krijua një aplikim 
special dhe u botua një shoku në Udhëzuesin Rrugor. 
U shtyp gjithashtu një monografi fotografish, e cila u jep lexuesve një pasqyrë të plotë të jetës 
së Frankopans - nga zakonet dhe moda e kohës përmes kulturës dhe arkitekturës deri te ligji. Me 
qëllim që fëmijët të njihen me trashëgiminë e Frankopans, kuizet, tregimet dhe punëtoritë u 
organizuan në shkollat e Qarkut Primorje-Gorski Kotar. 
Është krijuar një sistem fleksibël i identitetit vizual që përdor piktograme që rrjedhin nga faktet 
kryesore të trashëgimisë familjare dhe e tregojnë këtë histori interesante në një gamë të gjerë 
të mediave. Me një atmosferë specifike bashkëkohore të interpretimit historik, ky sistem vizual 
mbështet zhvillimin e projektit në drejtime dhe media të ndryshme dhe shërben si një pikë 
qendrore e strategjisë së markës destinacion. 
Identiteti vizual pasqyron idenë qendrore të rrugës - idenë e trashëgimisë së pasur kulturore dhe 
kërkimit. Piktogramat ndërtojnë një histori të identitetit familjar që zbulohet së bashku me 
eksplorimin e fizikut.Sistemi është fleksibël dhe i përgjegjshëm, i cili lejon që ai të jetë i 
adaptueshëm në media dhe formate të ndryshme. 
Përveç modelit vizual të identitetit dhe prodhimin e mbi pesëdhjetë ilustrimeve të figurave, 
kështjellave dhe hartave, përfshirë rikonstruksione historike dhe rimagjinata, ekipi punoi në 
hartimin e ekspozitave dhe ekspozitave të qendrës së interpretimit, së bashku me një ekip 
multidisiplinar të interpretuesve, muzeologëve, arkitektëve, video artistë dhe programues që 
riinterpretojnë sasinë e madhe të përmbajtjes historike dhe rekordeve të mbledhura posaçërisht 
për këtë projekt. 
Qendra e Vizitorëve Nova Kraljevica si dhe shtatë qendrat e reja të interpretimit në rrugë 
gjithashtu përmbajnë aplikacione të shumta multimediale, nga ato funksionale që përfaqësojnë 
pika në rrugë drejt atyre eksperimentale siç është treguesi i fatit Frankopan, biseda me rojet e 
pushkëve të kalasë, të animuar prezantimi i bartjes së realiteteve, rindërtimi i Betejës së 
Krbava dhe shumë të tjera. Sfida ishte për të hartuar një përvojë të përdoruesit që do të 
funksiononte mirë me një gamë të gjerë përmbajtjesh të ndryshme për grupmoshat e ndryshme 
dhe aftësi teknologjike të vizitorëve. 
Për të lidhur të gjitha pikat në rrugë dhe drejtimin e tyre në cilësi, së bashku me ekipin 
partner, u krijua një sistem i gjerë sinjalizimi - nga rruga, përmes këmbësorëve deri tek shenjat 
interpretuese dhe funksionale - me librin përkatës të standardeve. 
 
Projekti i përgatitur dhe implementuar në këtë mënyrë u përfundua duke aplikuar në konkursin 
Rrugët Tematike, i cili u shpall nga Ministria e Turizmit në bazë të Programit për Inkurajimin e 
Zhvillimit të Rrugëve Tematike të Turizmit në Republikën e Kroacisë. Tenderi aprovoi fonde për 
prodhimin e bordeve informuese për secilën nga dhjetë kështjellat e Vinodol dhe një prospektus 
që ndërthur të dhënat nga të dhjetë panelet në një itinerar të rrugës tematike. Informacioni 
për tabelat dhe broshurat është në dispozicion në Kroatisht, Anglisht, Gjermanisht dhe Italisht. 
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ZBATIMI 

Qendra qendrore e vizitorëve e rrugës kulturore u hap në Kalanë e Nova Kraljevica në vitin 
2016, dhe deri në fund të projektit janë hapur edhe shtatë të tjera, të cilat do të punësojnë 
përkthyes të cilët do të interpretojnë trashëgiminë dhe do të jenë përgjegjës për inkurajimin e 
bashkëpunimit në të gjithë itinerarin , organizimi i ngjarjeve lokale kulturore dhe turistike, 
bashkëpunimi me artistë, shoqata dhe nisma qytetare, ferma familjare, borde turistike dhe 
agjensi. 
Rezultatet e projektit janë si vijon: kulla në Bribir u rinovua plotësisht, kalaja u rinovua dhe u 
kryhen punime paraprake për dekorimin e Sheshit Frankopan në Novi Vinodolski, u kryhen 
punime të gjera arkeologjike dhe rindërtuese në qytetin e Grobnikut, çatitë e kalasë në Bakar 
dhe Kalaja Frankopan - Nova Kraljevica. Për kështjellën Hreljin, qytetin e Zrinski në Kraljevica, 
Ledenice dhe Griçane, është përgatitur dokumentacioni i nevojshëm paraprak (një fotografi e 
gjendjes ekzistuese, gërmime arkeologjike dhe një model konceptimi konservimi). 
Krijimi i itinerarit u drejtua nga ideja e një qasje gjithëpërfshirëse, përfshirë qëllime të shumta 
dhe rrjetëzim me bashkëpunëtorë të shumtë në mënyrë që produkti përfundimtar të jetë një 
platformë funksionale për realizimin e përmbajtjes kulturore dhe turistike, të destinuar si për 
vendasit ashtu edhe për turistët. Është krijuar si një mjet që u shërben komuniteteve më të 
vogla lokale, në të cilat këto objekte janë më së shumti të vendosura, për promovimin e tyre 
dhe lehtëson përdorimin e potencialeve kulturorë dhe natyrorë. Rruga ka një histori historike të 
fortë dhe mbresëlënëse, e cila do të ngjallë edhe më shumë interes të komunitetit lokal, por 
edhe të turistëve. 
Njëzet site janë përfshirë në projekt: Shtatëmbëdhjetë kështjella dhe tre ndërtesa sakrale. 
Dymbëdhjetë vende janë të vendosura në ish-Frankopan Vinodol County (kështjellë Grobnik, 
kështjellë në Bakar, Qytetin e Vjetër Hreljin, kështjellë Nova Kraljevica, Qytetin e Vjetër 
Zrinski në Kraljevica, Castle Drivenik, Castle Grižane, kullë në Bribir, kështjellë me kullën 
Kvadrac në Novi Vinodolski, Qyteti i vjetër i Ledenice, kështjella Trsat dhe manastiri Pauline në 
Crikvenica), tre në ishullin Krk - pika fillestare e familjes Frankopan (kështjella Gradec, 
këShtjella në Krk dhe manastiri Françeskan mbi Koshljun) dhe pesë në Gorski kotar (kështjella 
Zrinski në Čabar, kështjella Zrinski në Brod na Brod) Blej, kështjellën Stara SuShica, kështjellën 
Severin dhe manastirin Gomirje). 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Mbajtësi i projektit ishte Qarku Primorje-Gorski Kotar, dhe partnerë: Qyteti i Rijekës, Qyteti i 
Kraljevica, Qyteti i Bakarit, Qyteti i Čabar, Komuna e Čavle, Komuna e Lokve, Komuna e Lokve, 
Komuna e Vinodolska, Dioqeza e Krk, Muzeu i Historisë Natyrore të Rijeka, Qendra Kulturore e 
Krk, Bordi Turistik i Rijeka dhe Bordi Turistik i Kvarner. 
Grupet e synuara të projektit janë vizitorë, turistë vendas dhe të huaj, aventurierë, shëtitës, 
familje me fëmijë, staf arsimor, mësues dhe trainer, studentë, grupe të pafavorizuara. 
Përfituesit e drejtpërdrejtë: autoritetet lokale, pjesëmarrës në punëtori dhe aktivitete të tjera 
të projektit, dhe si përfitues të tërthortë interpretues, menaxherë të kulturës në turizëm, si 
dhe kompani të menaxhimit të destinacionit, qiradhënës, tregtarë, vendas, punonjës në 
ndërmarrje të vogla dhe të mesme, zejtarë, punonjës në zanate,, të papunë, reklamues. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Rezultati kryesor i projektit është rikthimi i trashëgimisë kulturore dhe vendosja e një rruge 
unike kulturore dhe turistike, një produkt i ri i plotë turistik dhe ekonomik në Qarkun Primorje-
Gorski Kotar. Gjithashtu, një vlerë e re socio-ekonomike është krijuar përmes valorizimit 
turistik. Projekti i rrugës kulturo-turistike inkurajon vlerësimin, restaurimin, mbrojtjen dhe 
interpretimin inovativ të trashëgimisë kulturore dhe kombinon ofertën natyrore, kulturore, 
gastronomike dhe turistike të rajonit. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Projekti i vendosjes së kësaj rruge kulturore-turistike është një projekt gjithëpërfshirës dhe i 
madh që mund të përdoret si shembull i praktikës së mirë për përcaktimin e rrugës së re ose 
përfshirjen e lokalitetit në rrugët tashmë ekzistuese që lidhen me të mirat kulturore nga 
kohërat e lashta duke përdorur metoda, mjete dhe rezultatet e zbatimit të elementeve 
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ekzistuese individuale në krijimin e rrugëve specifike. 
Duke zhvilluar një produkt kulturor-turistik cilësor dhe inovativ bazuar në traShëgiminë 
kulturore, lokaliteti i Mirine-Fulfinum mund të pozicionohet, diferencohet dhe të arrijë 
rezultate më të mira të turizmit, por edhe të fisnikërojë jetën e komunitetit. 
Duke analizuar bazën e burimeve dhe tërheqjeve dhe duke analizuar kërkesën dhe tendencat e 
tregut duhet të dizajnohen produkte turizmi që do të sigurojnë pozicionimin e lokalitetit dhe 
konkurrencën e tij dhe për të arritur valorizimin dhe mbrojtjen e burimeve kulturore. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Irena Grdinić 
Primorje-Gorski kotar County 
E-mail: irena.grdinic@pgz.hr 
Phone: 051 351 729 
 
 
 

BURIMET 

All information about the Cultural and Tourist Route of the Frankopans is available on the 
website www.frankopani.eu and the free mobile application for smartphones (The Routes of the 
Frankopans). There are also active profiles on social networks: Facebook (Cultural route Putovi 
Frankopana), Instagram (@putovima_frankopana) and Twitter (@frankopanieu). 

 
  

mailto:irena.grdinic@pgz.
tel:+385%2051%20351%20729
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Loja: Misteri i Vdekjes së Perandorit, Serbi 

 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

SERBIA  
Qëndra për Teknologji të Reja, Instituti i Arkeologjisë, Akademia e Arteve dhe Shkencës Serbi  
Projekti: Viminacium, 2007  

 

HISTORIKU 

Siti arkeologjik Viminacium është një nga shembujt më të përparuar të shfrytëzimit të 
trashëgimisë për zhvillimin e turizmit dhe implementimin e infrastrukturës turistike në vend. 
Ai ndjek programim të gjerë, inovacion dhe mendim krijues në krijimin e produkteve dhe 
shërbimeve të reja në vendin arkeologjik, në mënyrë që të pasqyrojë jetën e përditshme të 
Romakëve të lashtë dhe të sigurojë përvojë gjithëpërfshirëse për vizitorët e saj. 
Një nga produktet e saj të dizajnuar posaçërisht është loja e bordit "Misteri i Vdekjes së 
Perandorit" që shkon prapa në 251 pas Krishtit, kur perandori i ri Hostilian vdiq në 
Viminacium. Megjithëse ka indikacione në burimet historike se ai vdiq nga murtaja, rrethanat 
nën të cilat vdiq dhe zhvillimi i mëtejshëm i situatës mbeti i paqartë. Misteri mund të zgjidhet 
vetëm nga një hetim i kryer midis banorëve të qytetit antik, përmes tregimit të tyre të 
historisë, ndërsa lojtarët e lojës duhet të kenë të menduar dhe "aftësi" "detektive" për të 
zgjidhur misterin. 
Loja është menduar kryesisht për fëmijët e moshës shkollore, por mund të përdoret gjithashtu 
nga të rriturit. Qëllimi i lojës është të fitojë njohuri rreth mënyrës së jetës dhe funksionimit 
të Perandorisë Romake. Loja është planifikuar për 1 - 6 lojtarë të moshës 7 - 107 vjeç. Në një 
kuti kartoni me përmasa 35 x 25 x 5 cm, kompleti përmban: një tabelë lojërash, udhëzime 
Shumëgjuhëshe në anglisht, serbisht dhe gjermanisht, 1 kub, 6 figura, 140 letra loje. 

 

OBJEKTIVAT 

 
Qëllimi ishte krijimi i një produkti të thjeshtë, por efektiv që do të popullarizonte vendin 
arkeologjik përmes një përmbajtjeje interaktive dhe të paharrueshme - për fëmijët kryesisht 
dhe për ta bërë Viminacium dhe jetën e përditshme të Romakëve të Lashtë më familjarë dhe të 
kuptueshëm për ta. 
Një produkt që mund të jetë i lëvizshëm dhe të përdoret jashtë territorit të Viminacium, për t'u 
përdorur në ngjarje, manifestime dhe panaire të ndryshme, për të stimuluar pjesëmarrjen në 
publik dhe për të rritur interesat e tyre për të kaluarën. 
Për të krijuar një suvenir universal, argëtues për vizitorët vendas dhe të huaj. 

BURIMET 

 
Lojë tavoline u krijua nga studiuesit akademikë të Institutit të Arkeologjisë në Serbi, duke 
punuar në sitin arkeologjik Viminacium. Në total tre arkeologë dhe një stilist profesionist i 
lojërave të bordit morën pjesë në dorëzimin e produktit përfundimtar të Misterit të vdekjes së 
Perandorit. Arkeologët ishin përgjegjës në interpretimin e njohurive shkencore ose mbetjeve 
arkeologjike dhe të dhënave në një format që do të ishte i kuptueshëm për fëmijët. 
Loja e bordit u botua dy herë. Çdo kopje e botuar kiShte 1000 pako lojërash. Kopja e dytë e 
botuar e lojës në bord kishte korrigjime dhe azhornime të vogla në formatin, rregullat dhe 
opinionin e saj origjinal. 
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ZBATIMI 

 
Kryesisht, për lojën pilot, arkeologët përdorën burimet e tyre për të krijuar të gjithë elementët 
e lojës, ku procesi krijues dhe të menduarit zgjati për dy muaj. 
Projektimi i elementeve të lojës (bordi, kartat, pengjet) dhe prodhimi i tij u bë nga një kompani 
private në Beograd, e specializuar në krijimin e lojërave të bordit (është e paqartë nëse 
kompania është akoma në biznes). Paraqitja vizuale e lojës është frymëzuar nga mbetjet, të 
dhënat historike dhe të dhënat e marra në Viminacium. 
Shpërndarja e lojës në dyqanet e suvenireve Viminacium dhe libraritë në Beograd. Sot, loja 
është në dispozicion vetëm në vendin arkeologjik. 
Me qëllim të promovimit të mëtejshëm të Viminacium në Evropë dhe botë, u krijua një mega-
version i lojës, që të ishte tërheqës dhe tërheqës për vëmendjen në panairet dhe ngjarjet 
ndërkombëtare (p.sh. prezantimi i Serbisë në panairet e turizmit). 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Nuk ka pasur përfshirje të drejtpërdrejtë të aktorëve të tjerë për zbatimin e kësaj praktike. 
Produkti u krijua dhe ende po përdoret për animacionin e fëmijëve ose shitet si një suvenir në 
sitin arkeologjik Viminacium. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Prodhimi i lojës së bordit Misteri i vdekjes së Perandorit është një shembull i tregimit të 
historive në arkeologji dhe potenciale krijuese të të dhënave historike dhe arkeologjike. 
Loja e bordit është një shembull i vetmuar i një produkti të plotë, i frymëzuar dhe krijuar mbi 
elementet dhe interpretimin krijues të një vendi arkeologjik në Serbi dhe të dhënat e tij në 
dispozicion arkeologjike dhe historike; 
Kjo Lojë tavoline siguroi përmbajtje interaktive për animacionin për fëmijë dhe faqen, por 
gjithashtu si një mjet promovues që solli shikueshmëri për Viminacium dhe trashëgiminë në 
Serbi. 
Në total, janë prodhuar 2000 kopje të lojërave në bord (informacioni në lidhje me numrin e 
kopjeve të shitura nuk ëShtë i disponueShëm). 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Kjo praktikë mund të miratohet në kuptimin për të marrë në konsideratë potencialet e tregimit 
arkeologjik dhe interpretimit krijues (dhe etik) të gjetjeve arkeologjike dhe të dhënave të 
disponueshme përmes ekipit multidisiplinar të arkeologëve dhe dizenjuesve. 
Përmbajtja / produktet argëtuese, interaktive dhe të ngjashme me lojërat janë të mundShme 
të zhvillohen më tej përmes përdorimit dhe integrimit në media të tjera, dixhitalizimit dhe 
aplikacioneve mobile ose madje edhe krijimit të modelit të lojërave "dhomë arratisjeje", për 
një përvojë më gjithëpërfshirëse të lojtarëve të lojërave. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Mr. Nemanja Mrđić, PhD (research associate and game inventor);  
Institute of Archaeology, Belgrade, Serbia  
Email: nemanjamrdjic@gmail.com  
Website:http://viminacium.org.rs/arheoloski-park/programi-za-decu/edukativne-drustvene-
igre/  
 

BURIMET 

www.viminacium.org.rs  
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Karta e të Rinjëve Europian (EYCA Card) 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Qendra Evropiane e Rinisë në Serbi është një anëtar kombëtar i Shoqatës Evropiane të Kartave 
Rinore (EYCA), me anëtarë në 38 vende evropiane. 
Qëllimi ynë kryesor dhe projekti në fokus është të zhvillojmë Kartën Evropiane të Rinisë si një 
mjet i politikës rinore përmes programeve të ndryshme që çojnë në pozicionimin më të mirë të 
të rinjve në të gjithë Evropën. 
Karta Evropiane e Rinisë ka filluar në Serbi nga viti 2002 dhe në Evropë nga viti 1987. 

HISTORIKU 

 
Në Serbi posaçërisht, pas disa viteve të tmerrshme të rrëzimit të sistemit politik, ekonomik dhe 
sistemit shoqëror, në 2002 kishte një nevojë të madhe të të rinjve për të udhëtuar, për të 
shkuar jashtë vendit, për të kompensuar vitet e humbura të arsimimit, përmirësimit dhe 
lëvizshmërisë ndaj sanksioneve që kanë goditur vendin kanë lënë një ndikim të madh në jetën e 
të rinjve. 
Qendra Evropiane e Rinisë u krijua në bazë të plotësimit të nevojave të të rinjve të prekur 
afërsisht nga situata politike në vend dhe ka filluar zbatimin e projektit të Kartës Evropiane të 
Rinisë i cili, së shpejti, filloi të ishte burimi i tyre kryesor i informacionit, edukimit, mundësive 
dhe rrjeti i njerëzve me ndikim në nivelin evropian. 

OBJEKTIVAT 

Karta ëShtë menduar për të rinj deri në 30 vjeç dhe paraqet një biletë për të rinjtë evropianë 
në botën e informacionit, lëvizShmërisë, kulturës dhe ngjarjeve rinore. Karta Evropiane e Rinisë 
- Kartat EYCA synojnë të inkurajojnë lëvizjen e të rinjve, përmes Shërbimeve të Shumta, 
zbritjeve dhe përfitimeve në Serbi dhe jashtë saj, në mënyrë që studentët të mund të 
eksplorojnë botën që jetojnë, të informohen për ngjarjet në të dhe të marrin pjesë në mënyrë 
aktive dhe të plotë në ndërtimin e saj. Të gjithë projektet që ne zhvillojmë zbatohen me 
patronazhin e Këshillit të Evropës dhe UNESCO, si dhe me mbështetjen e Qeverisë së Republikës 
së Serbisë dhe Ministrive të ndryShme. Një nga treguesit e angazhimit tonë të suksesshëm është 
një numër i madh i përdoruesve të kartave, partnerë dhe kompani të shumta me të cilët kemi 
bashkëpunuar për shumë vite. 

BURIMET 

 
Për zbatimin e këtij projekti, burimi më i madh që u përdor ishte një rrjet njerëzish nga e 
gjithë Evropa që merreshin me të njëjtat çështje, duke punuar drejt të njëjtit qëllim dhe duke 
përmirësuar shanset e tyre për ta bërë Kartën Evropiane të Rinisë mjet kryesor për të rinjtë. 
për të arritur të gjitha mundësitë dhe nevojat e tyre. 
Që nga fillimi i punës së tij, EOC po punësonte dhe angazhonte pikërisht njerëzit që ishin ose 
janë ende përdorues të një karte. Në atë mënyrë, ekipi ishte gjithmonë i pajisur me njerëzit që 
e kuptuan qëllimin e këtij projekti dhe ata dinin se si të vepronin në drejtim të përmirësimit të 
të gjitha aspekteve të projektit. 

ZBATIMI 

Zbatimi i Kartës Evropiane të Rinisë u zhvillua në 38 vende Evropiane. Aktivitetet kryesore të 
ndërmarra ishin përqendruar në ndërtimin e një komunikimi afatgjatë me të rinjtë, hulumtimin 
në lidhje me nevojat e tyre, preferencat dhe mungesën e mundësive, pastaj ndërtimin e një 
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baze të partneriteteve komerciale dhe strategjike me kompani, organizata dhe institucione me 
rëndësi kyçe për zhvillimin e kartelës. Qëllimi ishte krijimi i një përmbajtje cilësore të 
përfitimeve dhe zbritjeve që të rinjtë mund të përdorin me të vërtetë në mënyrë që të 
përmirësojnë standardin e tyre të jetës, të kursejnë para, të jenë të lëvizshëm dhe të përfshirë 
në komunitet. E gjithë kjo, me ndihmën e Kartës Evropiane të Rinisë 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Grupi kryesor i synuar kur bëhet fjalë për mbajtësit e kartave tona ishin: Universitete, 
fakultete, qendra studentore, konvikte të nxënësve, organizata rinore, iniciativa studentore etj. 
Dhe në anën tjetër, në lidhje me partneritetin tonë strategjik, ne u afruam me kompani që janë 
miqësore me të rinjtë, të përfshirë në punën në komunitet dhe të hapura për iniciativa rinore, 
dhe të gjitha ato firma që kanë të rinjtë si grupin e tyre kryesor të klientëve. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Rezultati i drejtpërdrejtë i punës sonë, gati 20 vjeçare, mund të demonstrohet qartë në numër. 
Vetëm në Serbi, ne kemi më shumë se 58.000 mbajtës të kartave aktive, më shumë se 250 
partneritete në një nivel kombëtar, rreth 50 projekte të zbatuara që përfshinin angazhimin e të 
rinjve dhe pjesëmarrjen aktive, qindra ngjarje të organizuara dhe zhvillimin e përditshëm të 
Kartës Evropiane të Rinisë, mjeti më i fortë i të rinjve aktualisht në Evropë që lejon cilësi më të 
mirë të jetës dhe mundësi të shumta në të gjithë 38 vendet anëtare për të rinjtë. 
Në Evropë, këto numra po shkojnë deri në 6.000.000 mbajtës të kartave, dhe dhjetëra mijëra 
zbritje aktive. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Puna e përkushtuar, përfshirja e vazhdueshme e të rinjve, lartësia pozitive dhe përpjekja për 
një qëllim e ka çuar Evropski omladinski centar (Qendra Evropiane e Rinisë) në pikën e një 
suksesi të dukshëm. Ekipi i EOC beson se çelësi i një suksesi individual të projektit qëndron në 
të kuptuarit e nevojave të komunitetit lokal që më tej mund të përshtaten në nivelin kombëtar, 
pavarësisht nga grupet e synuara. Sidoqoftë, përfshirja e të rinjve, energjia e re dhe idetë e 
freskëta gjithmonë mund të zhvillojnë një iniciativë në nivelin e kryengritjes. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Contact person: Marina Dizdarević - Project manager 
Contact person email: marina.jusufi@gpa.rs 
Address of Evropski omladinski centar: 
Kraljice Marije 51/Starine Novaka 1; 11000 Belgrade, Serbia 
Official email: info@eoc.rs 
Web page:https://www.eoc.rs/en/ 
 

BURIMET 

 
Our research studies are enlisted on the following link: https://www.eoc.rs/en/our-research/ 
 

 
  

mailto:info@eoc.rs
https://www.eoc.rs/en/
https://www.eoc.rs/en/our-research/
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

Grupi i Punës 2 - Aktivitetet dhe produktet e qëndrueshme ekonomike 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Muzeum i hapur Rogatec, Sllovenia 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË  

Muzeu në ajër të hapur Rogatec ndodhet në komunën Rogatec (Sllovenia jug-lindore, rajoni 
statistikor Savinjska). Ajo menaxhohet nga Instituti Publik Komunal: Instituti i Kulturës, Turizmit 
dhe Zhvillimit Rogatec 

HISTORIKU 
 

Në rrëzë të malit Donačka, në peizazhin autentik të Styrian-it, muzeu ruan arkitekturën 
popullore qendrore-tyriane të tipit nën-Pannonian tipik të rajonit Obsotelje midis shekullit të 
19-të dhe mesit të 20-të. 

Gjithçka filloi në 1981, kur një shtëpi rezidenciale e tipit nën-Pannonian u transferua në vendin 
aktual të muzeut duke krijuar kështu thelbin e muzeut në zhvillim. Shtëpia është bërë tërësisht 
prej druri, dhe çatia dyshe gjysmë e fiksuar është e mbuluar me kashtë. Toka është prej balte, 
muret janë suvatuar me argjilë dhe zbardhen me gëlqere. Muzeu është i përbërë nga objekte 
origjinale dhe rindërtime të objekteve artizanale dhe ndërtesave ndihmëse të vendosura në 
vendin e zgjedhur pranë daljes nga vendi historik Rogatec (7 km nga Rogashka Slatina). Pas 
zhvendosjes së shtëpisë së banimit, ndoqën disa ndërtesa ndihmëse, të tilla si hallka e dyfishtë 
dhe hambari i derrave të quajtur "Shtalunci" dhe rindërtimet: një pus me një shtizë si një çafkë, 
koshere bletësh, shtëpia e vreshtarit, kafshë që mbështesin rrushin e hardhisë , kovaçë dhe një 
dyqan rural nga vitet 30 të Shekullit XX. 

Përmes viteve, thelbi i muzeut që përmban ndërtesa origjinale është rritur në muzeun më të 
madh në ajër të hapur në Slloveni dhe monument kulture me rëndësi kombëtare. Në vitin 1997, 
muzeu u nominua për çmimin Muzeu Evropian i Vitit. 

Zona Obsotelje dhe Kozjansko është e njohur për artizanatin e saj tradicional që duhet të ruhet 
dhe njohuritë që i transmetohen brezit të ri në mënyrë që të mbrojnë trashëgiminë e gjallë dhe 
identitetin e kombit tonë. 

Muzeu dhe promovimi i tij u kujdesën nga Shoqata e Turistëve dhe vullnetarët, ndërsa Instituti 
për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore ishte përgjegjës për pjesën profesionale deri në vitin 
2000, kur komuna Rogatec themeloi institutin për menaxhimin e monumentit kombëtar. 
Komuniteti lokal njohu potencialin e trashëgimisë kulturore dhe themeloi Institutin e Kulturës, 
Turizmit dhe Zhvillimit Rogatec për të menaxhuar monumentin e kulturës dhe punësoi staf 
profesional. Filloi me përmbajtje të re, zhvillim dhe marketing të synuar të monumentit të 
kulturës që tërheq rreth 18,000 vizitorë në vit. 
 
 

OBJEKTIVAT 
 

Ministria e Kulturës, pronari i muzeut në ajër të hapur, transferoi drejtimin e muzeut në 
Institutin e sapo themeluar. Bazuar në planin e zonimit të hartuar për muzeun në ajër të hapur, 
filloi zhvillimi afatgjatë i hapësirës së muzeut. 
Në të njëjtën kohë ishin duke u zhvilluar aktivitete të ndryshme programore të cilat u 
mundësojnë vizitorëve që të njihen dhe hulumtojnë traditën kulturore të ndërtuesve në të 
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kaluarën dhe të përjetojnë trashëgiminë më vete. 
Qëllimi ishte zhvillimi dhe ringjallja me përmbajtje të ndryshme e monumentit kulturor në 
drejtim të ruajtjes së trashëgimisë kulturore të paluajtshme dhe zhvillimit të trashëgimisë së 
gjallë të zejtarisë. 
Aktivitete u kryen me qëllim për të bërë të njohur dhe vizituar trashëgiminë gjerësisht, për të 
bërë programe të reja etnologjike, punëtori për të rinjtë dhe të rriturit, prezantime muzeale 
dhe punëtori edukative të zanateve tradicionale, punët e fermave dhe traditat kulturore. 
 

BURIMET 

Pronari i muzeut në ajër të hapur, Ministria e Kulturës, u kujdes për mirëmbajtjen e 
investimeve të muzeut, ndërsa komuna Rogatec në strategjinë e saj të zhvillimit vendosi 
muzeun në ajër të hapur si përparësinë e zhvillimit dhe parashikuar në buxhetin e saj vjetor 
financiar fonde për stafin, mirëmbajtjen aktuale, promovimin dhe marketingun. 
Përmes viteve, muzeu është bërë i njohur në Slloveni dhe jashtë saj. Instituti ndërton lidhje 
profesionale me furnizuesit vendorë dhe të tjerë të turizmit, krijon programe, punon me njerëz 
lokalë; ai krijoi një kanal të përbashkët promovues dhe një dyqan në internet të quajtur E-lodn 
për produktet vendase dhe artizanatin, ndërsa përdor rrjetet sociale për promovim: Facebook, 
Instagram. Pjesëmarrja financiare e bashkisë zvogëlohet çdo vit pasi Instituti është i aftë të 
bëjë të ardhura në treg. 
Dëshira për të ruajtur monumentin e kulturës për brezat e ardhshëm dhe për të mbrojtur 
trashëgiminë e gjallë, Shteti dhe komuna kujdesen për zhvillimin e tyre të mëtejshëm. Personel 
profesional dhe i trajnuar mirë, njerëz të papunë të punësuar përmes programit të punëve 
publike, pjesëmarrjes dhe qëndrimit pozitiv të komunitetit lokal dhe veçanërisht të banorëve 
rezultojnë në zhvillimin e vazhdueshëm të monumentit të kulturës, njohje dhe vizita gjithnjë e 
më të mëdha. 

ZBATIMI 

Pjesëmarrja dhe mbështetja e komunitetit lokal dhe banorëve në zhvillimin e muzeut bëri të 
mundur krijimin e përmbajtjeve dhe produkteve të reja, programe të reja të cilat, brenda pak 
vitesh, kanë tejkaluar kufijtë e zonës lokale. Për më tepër, rrjetëzimi dhe pjesëmarrja i bëri 
hapësirë përmbajtjeve të reja dhe interesante të cilat tërheqin gjithnjë e më shumë vizitorë. 
Zhvillimi i aktiviteteve të reja në muze (turne udhëzuese, kopsht eko-bimor, prodhim i 
kozmetikës natyrore dhe çajrave) dhe në qendrën e artizanatit (prezantime, workshope 
etnologjike, prodhim i sendeve të ndryshme, punëtori, kurse, shitje), rriti bashkëpunimi me 
vendpushimet shëndetësore aty pranë (Podčetrtek, Rogashka Slatina), në drejtim të 
marketingut dhe promovimit të furnizimit turistik që tërheq edhe mysafirët e tyre. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Projekti është i orientuar drejt shfrytëzimit të potencialeve endogjene, zhvillimit rural dhe 
turizmit kulturor. Ka një ndikim pozitiv në grupet e synuara të mëposhtme: 
- Amatorë të artit popullor dhe artizanatit - bartës dhe bartës të mundshëm të aftësive të 
artizanatit: familje, familje, grupe të veçanta njerëzish, si të papunë, me aftësi të kufizuara, 
pensionistë, të rinj, gra, etj., Të cilët taShmë posedojnë ose duan të marrin njohuri , aftësitë 
dhe aftësitë se si të bëjnë art dhe produkte artizanale, dhe në të ardhmen t'ia kalojnë njohuritë 
të tjerëve; 
- Banorët rurale me tokë bujqësore të papunuar: familje, familje, grupe të veçanta të synuara 
të gatshme të kalojnë në eko-prodhim të bimëve, bimëve, kozmetikës natyrore; 
- Përfaqësues të përgjithshëm të publikut: media, vizitorë kombëtarë dhe të huaj dhe publiku 
tjetër i interesuar të cilit ne duam të transmetojmë një qëndrim pozitiv ndaj trashëgimisë 
kulturore dhe t'i njohim ata me trashëgiminë në rajon si dhe t'u mundësojmë atyre të përjetojnë 
momente të paharrueshme në natyrën e paprishur me prekja e kohërave të shkuara; 

- - Furnizuesit lokalë të akomodimit, gastronomisë, aktiviteteve rekreative dhe argëtimit - 
bashkëpunimi me furnizues të ndryshëm në zonë krijon efekte sinergjie, pasi furnizimi 
unik dhe i ekuilibruar i të gjithë zonës është shumë më interesant për vizitorët. 
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REZULTATI DHE NDIKIMI 

Muzeu ofron vizita të drejtuara, programe interesante pedagogjike brenda workshopeve aktive 
etnologjike për të rinj dhe të rritur, prezantime muzeale dhe seminare edukative kushtuar 
zanateve, punëve të fermave dhe traditave kulturore (thurrje dhe lëvore misri, thurrje dore, 
farkëtarie, prerje gurësh, zierje dhe lëvozhgë shelgu degëza, tufa të së Dielës së Palmave dhe 
Shporta brumi, "udprudla" e Krishtlindjeve, bilbila të lëvores, pjekje buke). Krijimi i kopshtit 
eko-bimor në tarracat e muzeut shkaktoi organizimin e punëtorive bimore. Kopshti bimor që 
përhapet në 15a siguron vizita dhe studime të bimëve dhe bimëve aromatike, Shitjen e bimëve 
dhe çajrave të thatë dhe prodhimin e kozmetikës natyrore. 
Qendra e artizanatit pret aktivitete të ndryshme, të tilla si prodhimi i qelqit, endje, punime 
qeramike dhe endje tekstili. Prezentime, punëtori të tjera, trajnime edukative, prodhim dhe 
shitje të punimeve artizanale gjithashtu ndodhin këtu. 
Dyqani në internet E-lodn u ofron klientëve të saj një zgjedhje të produkteve lokale dhe unike 
për tu blerë nga komoditeti i shtëpive të tyre. 
Me vite, trashëgimia e paluajtshme ka fituar përmbajtje të reja që tërheqin gjithnjë e më 
shumë turistë çdo vit. Në vitin 2019, kishte rreth 19,000 vizitorë. Turizmi kulturor është dega e 
turizmit me rritjen më të shpejtë, prandaj, furnizimi po zhvillohet dhe përmirësohet 
vazhdimisht në drejtim të dixhitalizimit dhe prezantimeve virtuale me qëllim që të kënaqim 
klientët që vazhdojnë të kthehen dhe të përhapin fjalën për ne; le të mos harrojmë qëllimin 
kryesor - të ruajmë trashëgiminë për brezat e ardhshëm. 
 
 
 
 
 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Trashëgimia kulturore është një pjesë e rëndësishme e identitetit të të gjithë zonës, prandaj, 
qëndrimi i njerëzve vendas dhe vendimmarrësve politikë për ruajtjen e saj është shumë i 
rëndësishëm. 
Trashëgimia kulturore luan një rol të rëndësishëm jo vetëm në aspektin e shoqërisë, por edhe të 
ekonomisë. Marketingu i turizmit kulturor, njohja në rritje dhe numri i vizitorëve kanë efekte 
shumëzuese në zhvillimin e të gjithë zonës. 
Shembulli i tanishëm i praktikave të mira së bashku me pjesëmarrjen e institucioneve lokale dhe 
banorëve është i zbatueshëm për zonat e tjera dhe njësitë e tjera të trashëgimisë kulturore të 
cilat më në fund mund të bëhen zhvillimi kryesor i një zone. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Zavodzakulturo, turizem in razvojRogatec / Institute of Culture, Tourism and Development 
Rogatec, Pot k ribniku 6, SI-3252 Rogatec 
T: +386 (0)3 818 62 00, +386 (0)40 373 000 
E: info@rogatec.si 
Web: https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/ 
Web: https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en 
 

BURIMET 
 

 
 

 
  

mailto:info@rogatec.si
https://www.rogatec.si/muzej-na-prostem-rogatec/ponudba/
https://www.rogatec.si/open_air_museum/?lang=en
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MJETET INOVATIVE TIK  

 
 

 

PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

 
Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
APP Playmarche2.0, Italy 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
PlayMarchesrl– Rainbow Spa 
 
Rajoni Marche  –Provinca e Maçeratës 
 
Përmirësimi i Projektit të Qarkut Kulturor të Evoluar "Playmarche: një rreth rajonal i 
trashëgimisë kulturore 2.0" i financuar nga Rajoni i Marche. 
Projekti u prezantua në Shtator, 2018. 
 

HISTORIKU 

 
Analiza e raportit Symbola (2014) mbi efektin e sistemit kulturor produktiv (industritë kulturore 
dhe krijuese, artet performuese, vizuale dhe të performancës, trashëgimia historike dhe 
artistike) në vlerën e shtuar dhe ndikimin në punësim, thekson se zona e Maçeratës mban 
pozicionin e 7-të midis provincave italiane, duke treguar se çfarë ndikimi kanë kultura dhe 
krijimtaria në ekonomi. Artet mediatike janë emëruesi i përbashkët dhe baza mbi të cilën po 
ndërtohen disa fusha krijuese për të përtërirë. 
Sot në shkolla ka nevojë për një mënyrë të re të mësimdhënies duke përdorur media të reja dhe 
mjetet e TIK, kështu që Aplikacioni mund të jetë shumë i dobishëm për t'iu përgjigjur kësaj 
nevoje. Në këtë kontekst kulturor, PlayMarche ka vendosur të specializohet në edukim duke 
krijuar mjete inovative kulturore për të rinjtë. 

OBJEKTIVAT 

 
Aplikacioni PlayMarche 2.0 është një mjet argëtues dhe efikas për të mësuar informacion mbi 15 
karaktere dhe 16 vende me interes kulturor në Provincën Maçerata. Fotografi, video, kuize dhe 
lajme për të mësuar rreth një territori dhe historisë së tij. Aplikacioni ka lindur nga projekti 
Evolution Cultural District i rajonit Marche dhe mund të mbështetet në ndihmën e ekspertëve 
nga Universiteti i Maçeratës dhe nga PlayMarchesrl. Lehtë për t’u përdorur, ndihmon në mësimin 
për të gjitha grupmoshat. Duke përdorur aplikacionin PlayMarche 2.0 është e mundur të 
grumbulloni pikë për të marrë pjesë në gara për çmime dhe ulje. 
 
Qëllimi i projektit në terma afatshkurtër është të ofrojë një mjet mësimor inovativ për shkollat 
lokale. Me Playmarche 2.0 është e mundur të njihni markat kulturore të Provincës së Maçerata 
me gjuhë argëtuese dhe inovative. Në periudhën afatmesme dhe afatgjatë, përmes promovimit 
të aplikacionit në një shkallë rajonale, qëllimi është që të krijohen hyrje dhe prani turistike në 
vendet me interes kulturor në Provincën e Maçeratës. 
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BURIMET 

 
Projekti pa pjesëmarrjen e profesorëve universitarë, teknikë audio dhe video, inxhinierë, 
kompani, administratorë të komunave të Provincës së Maçerata, bibliotekarë, ekspertë të 
dixhitalizimit. Aftësitë variojnë nga njohja e teknologjive të reja, deri te prodhimi i 
përmbajtjes së edukimit, nga dizajni grafik deri te studimi i psikologjisë dhe sjelljes së të 
miturve, nga zgjerimi i territorit te njohja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore. 
 
Projekti u mbështet financiarisht nga fondet e një projekti rajonal, duke përfshirë 
bashkëfinancimin e bashkive të Provincës së Maçerata të cilat janë "protagonistët" e 
aplikacionit. 
 

ZBATIMI 

 
Projekti "Playmarche 2.0" bazohet në një bashkë-pjesëmarrje horizontale të të gjithë 
partnerëve të projektit. Aplikacioni i krijuar është rezultat i një bashkë-krijimi që zgjat  me 
muaj. Një përzierje e përmbajtjes kulturore dhe gjuhëve të reja TIK është zgjedhur për t'i bërë 
markat kulturore të Provincës së Maçeratës më të arritshme dhe të kuptueshme. Grupet e 
fokusit janë krijuar sipas fushës së lëndës dhe kompetencës, duke bashkuar aftësitë në shkencat 
humane, shkencën dhe teknologjinë. 
 
Orkestruesi i rrjetit të Projektit ishtePlayMarchesrl i cili u përqendrua në këto aftësi të 
rëndësishme: 
- aftësia në zgjedhjen e partnerëve të projektit; 
- stili i udhëheqjes bazuar në përfshirjen dhe marrëdhëniet horizontale; 
- ndërtimi i besimit në projekt dhe në partnerët e projektit; 
- aftësia për të shfrytëzuar burimet, duke kapërcyer dhe bashkuar vrimat strukturore; 
- Shpejtësi e mirë në marrjen e vendimeve (jo gjithmonë e mundur); 
- prirja për zgjidhjen e problemeve. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Partnerët e projektit morën pjesë në të gjitha takimet, nën koordinimin e Universitetit të 
Maçeratës dhe PlayMarchesrl. Aplikacioni pa përfshirjen e 15 Komunave dhe 16 vendeve me 
interes në Provincën e Maçeratës. Në fokus grupe morën pjesë kryetarë bashkie, administratorë, 
këshilltarë biznesi, menaxherë të TIK dhe ekspertë të trashëgimisë muzeale. 
 
Aplikacioni sot rrit 15 bashki dhe 16 vende me interes në Provincën e Maçeratës. Në aplikacion 
mund të vizitoni virtualisht të gjitha vendet kulturore dhe të mësoni rreth markave kulturore. 
Falë punës së të gjithëve për kohëzgjatjen prej 36 muajsh u krijua PlayMarche 2.0. Sot ju mund 
të luani me video, drag & drop, puzzles dhe pyetësorë, duke zbuluar muzeume, figura historike 
dhe trashëgimi kulturore të zonës. 
 
Projekti lindi nga përvoja dhe praktikat e mira në fushën e edukimit. Formati synon t'i sjellë 
studentët dhe shkollat më pranë Provincës së Maçeratës dhe trashëgimisë së saj kulturore. 
Gjuha dhe TIK-u i përdorur janë në gjendje të krijojnë tërheqje edhe për të rriturit, studiuesit 
dhe doktoraturat me qëllim zhvillimin e turizmit hyrës dhe kulturor në territoret provinciale. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
PlayMarche 2.0 iShte një projekt shumë ambicioz që përfshiu 52 partnerë për 36 muaj. Partnerë 
të cilët kanë krijuar, madje në mënyrë informale, rrjete të reja dhe mundësi biznesi falë këtij 
projekti. Shumë kompani dhe institucione kanë filluar të njihen me njëri-tjetrin dhe të 
komunikojnë, të zhvillojnë projekte të përbaShkëta dhe të marrin pjesë në thirrjet rajonale dhe 
ndërkombëtare. 
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Teknologjitë e përdorura kanë provuar të jenë mjete të shkëlqyera për të sjellë territorin dhe 
traShëgiminë kulturore të krahinës më afër synimeve të reja të referencës. 
 
Promovimi i aplikacionit në shkolla u ka lejuar mësuesve të paraqesin territorin dhe ikonat 
kulturore të Provincës së Maçeratës në një mënyrë bashkëkohore dhe joshëse. Interesi i 
nxënësve të shkollës është konfirmuar disa herë, gjatë takimeve të klasave, shfaqjeve teatrore 
dhe ngjarjeve publike. 
Mësuesit kanë zgjeruar ofertën e tyre arsimore, falë aplikacionit falas Playmarche 2.0. 
PlayMarchesrl mund të promovojë veten në treg si një kompani e aftë për të krijuar aplikacione 
të përqendruara në kulturë. Sot Playmarchesrl po vlerëson një bashkëpunim të mundshëm me 
Komunën e Romës për krijimin e një aplikacioni kushtuar Romës së Lashtë. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Projekti lehtësiSht mund të përsëritet në nivelin rajonal, kombëtar dhe Evropian.  Është e 
mundur të përmirësohet një sit arkeologjik, një muze, një bandë kulturore ose një vend me 
interes përmes aplikacionit prototip. 
 
Për të krijuar një projekt të ngjashëm për edutainment ekzistojnë tre kërkesa: 
- marrja e informacionit në vendin e trashëgimisë kulturore që do të promovohet; 
- përfShirja në partneritetin e ndërmarrjeve dhe profesionistëve në gjendje të paraqesin 
kulturën me TIK, edukimin dhe gjuhën e audiove dhe videove emocionale; 
- një rrjet që lidh operatorët kulturorë me institucionet dhe shkollat në territor. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Name of organization: PlayMarchesrl 
Address: Via Gramsci n.33 – 62100 Macerata (MC) - Italy 
Phone: (+39) 0733 258.2858 
Mail: info@playmarchesrl.it – m.spagnuolo@playmarchesrl.it 
Site: www.playmarchesrl.com 
Facebook: Playmarche 
Instagram: playmarche_unimc 
 
Here it is possible to see a preview of the app Playmarche 2.0: 
https://www.youtube.com/channel/UCZgEHOQWwF9X8Ge82StbRqQ 
 
 

BURIMET 

 
Deri më sot nuk ka artikuj shkencorë, libra, disertacione ose punime mbi projektin. Është e 
mundur të shikoni një njoftim për shtyp rajonal dhe kombëtar në internet. 
 
Për shembull: 
https://www.youtube.com/watch?v=1asGzNDyHg0 
 

 
  

mailto:info@playmarchesrl.it
mailto:m.spagnuolo@playmarchesrl.it
http://www.playmarchesrl.com/
https://www.youtube.com/channel/UCZgEHOQWwF9X8Ge82StbRqQ
https://www.youtube.com/watch?v=1asGzNDyHg0
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Udhëzuesi qytetar i Rajonit të Epirit, Greqi 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Greqia, Rajoni i Epirit, Çmimi Evropian i Sektorit Publik 2015 

HISTORIKU 

Procedurat administrative në Rajonin e Epirit: 
• nuk është përshkruar ose dokumentuar plotësisht 
• mungesa e informacionit përkatës 
• Shumë interpretime 
• nuk është azhornuar 
Nëpunësit publikë: • nuk dinin çfarë të zbatonin • si të zbatonin 
Qytetarët / Biznesi: • vonesat • Shërbimi i dobët 
Konteksti… të vendosë procedurat administrative në dispozicion të qytetarëve në një mënyrë të 
hapur dhe transparente 

OBJEKTIVAT 

Uebfaqja www.politis.gov.gris kanali qendror (pika) për të hyrë (dhe ofruar) shërbimet publike 
në Rajonin e Epirit, duke shërbyer si një hartë e procedurave administrative. Udhëzuesi Qytetar 
i Rajonit të Epirit synon të ofrojë qasje në një gamë të gjerë të procedurave administrative për 
qytetarët, biznesin dhe Shërbimet publike. Udhëzuesi për Qytetarët nisi në Shkurt 2014 dhe në 3 
vitet e fundit ai është azhornuar në mënyrë funksionale me azhornime operacionale dhe 
teknike. 

Uebfaqja u krijua për të qenë në përputhje me praktikat më të mira për t'i shërbyer më mirë 
shoqërisë, duke siguruar informacion (p.sh. hapat e procedurës, kostoja, dokumentet 
shoqëruese, dokumentet e nevojshme me shabllone për të gjitha format e shtypura dhe / ose 
elektronike dhe legjislacionin përkatës mbi të cilin mbështetet) dhe shërbimet publike për 
qytetarët dhe bizneset në një mënyrë më të thjeshtë, më të qartë dhe më të arritshme. 

BURIMET 

 
Buxheti i projektit iShte zero (0,00 €). Uebfaqja bazohet në softuerin Free / Open Source (CMS 
Joomla 3.6.x), duke përfshirë module dhe shtesa falas dhe komerciale, si dhe zhvillimin e kodit 
personal. 

ZBATIMI 

Projekti synon të ofrojë qasje në një gamë të gjerë të procedurave të administratorit për: 
• qytetarët 
• biznesi 
• Sherbime Publike 
mbledh të gjithë informacionin përkatës nga mbi 260 procedura administratore të azhurnuara 
vazhdimiSht organizojnë dhe lundrojnë informacione përmes kategorive tematike / 
nënkontratave ose përmes 5 Administratave të Përgjithxhme të Praktikave të Mira siguron qasje 
në një mënyrë të thjeshtë dhe të thjeshtë përmes faqes në internet. Administratat sigurojnë 
qasje në një mënyrë të thjeshtë dhe të thjeshtë përmes faqes në internet. 
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AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Projekti u zbatua ekskluzivisht nga personeli i Rajonit të Epirit dhe Administrata e 
Decentralizuar e Epirit-Maqedonisë Perëndimore, duke përfaqësuar kështu një model të 
sigurimit të sektorit publik, një mundësi për organet e sektorit publik që nuk dëshirojnë të 
delegojnë të gjitha Shërbimet e TIK. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Udhëzuesi i Qytetarëve lejon përdoruesit të lundrojnë përmes kategorive tematike dhe 
nënkategorive ose përmes pesë Administratave të Përgjithshme të Rajonit të Epirit. Një rëndësi 
e madhe i është dhënë organizimit dhe prezantimit të informacionit që të arrihet në një mënyrë 
të thjeShtë dhe të thjeshtë nga përdoruesit e saj. 

Për qytetarët si përdorues të fundit, ai ofron veçori të tilla si fjalët kyçe dhe kërkimet 
tematike, falë një motori kërkimi. Rezultatet e kërkimit tregojnë për procedurat dhe 
informacionin e tyre. Në faqen kryesore, ekziston një indeks alfabetik i disponueshëm për të 
hyrë në procedurat dhe listat e procedurave të reja, të azhurnuara dhe më të kërkuara. 
Gjithashtu, u lejon përdoruesve të vlerësojnë publikisht, të komentojnë dhe të ndajnë 
sugjerimet dhe vlerësimet e tyre në lidhje me shërbimet dhe informacionin e ofruar. Udhëzuesi 
për Qytetarët merr parasysh sugjerimet e përdoruesve për përmirësim. Për më tepër, leximi me 
zë i përmbajtjes së faqes (në Greqisht) është gjithashtu i disponueshëm. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Ai synon të kontribuojë ndjeshëm në ndërtimin e një shoqërie më të mirë, duke siguruar një 
ndërfaqe efektive dhe të thjeshtë dhe shërbime më të mira midis administratës publike dhe 
qytetarëve. 

Koncepti ka potencial të qartë për transferim te entitetet e tjera të sektorit publik në Greqi dhe 
në vendet e tjera anëtare të BE. 

CG ka funksionuar për rreth 3 vjet. Punonjësit e përdorin atë në çdo ditë të punës. Përdoruesit 
e autorizuar janë përgjegjës për azhurnimin, zbulimin e gabimeve dhe homogjenizimin e 
procedurave për të 4 Njësitë Rajonale të Rajonit. Është koleksioni më i gjerë dhe analitik i 
regjistrave të procedurave administrative të të gjithë sektorëve publikë në Greqi. Zgjidhja ka 
dhënë një shembull për Rajonet dhe Komunat e tjera dhe shumë prej tyre janë të interesuar ta 
miratojnë atë ose ata pothuajse e kanë kopjuar atë. CG ka marrë shumë dallime në të gjithë 
vendin. Qëndrueshmëria e projektit garantohet nga progresi teknologjik dhe politikat e Rajonit 
të Epirit me synimin për të përmirësuar cilësinë e shërbimit të qytetarëve. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Nikolaos Ntemos 
t: 26513.60316 | e: ntemos@apdhp-dm.gov.gr | w: www.apdhp-dm.gov.gr 
IT Manager at “Design of e-services for Citizens” Department in Decentralized Administration of 
Epirus-Western Macedonia 
 

BURIMET 

 
www.odigostoupoliti.eu 
Lisbon 2017. Citizen’s guide of the Region of Epirus (by N. Ntemos) 
 
 

 
  

mailto:ntemos@apdhp-dm.gov.gr
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://www.odigostoupoliti.eu/
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E 
PUNËS  

Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Revitalizimi i kalasë Barone – SHibenik, Kroaci 

 

 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Republika e Kroacisë  
Rajoni Shibenik-Knin  
Qyteti i Shibenik 
Titulli i projektit: Barone-Zbulimi i së kaluarës së pasur - rruga për të ardhmen 
e suksesshme 2014-2016 
Fondi Evropian i Zhvillimit Rajonal, IPA IIIC 
Partneri kryesor: Qyteti i Shibenik 
Partnerë: Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Arkitekturës Detare në Zagreb, 
Istvan Dobo Varmuzeum Eger (Hungari), Muzeu i Qytetit Shibenik, Bordi Turistik 
i  SHibenik 
Data e fillimit dhe përfundimit të projektit: 17 Qershor 2014 deri më 21 Janar 
2016 
Vlera totale e projektit: 1,377,165.38 EUR 
Financimi i fondeve të BE-së: 993,900,25 EUR 
Bashkëfinancimi kombëtar: 383,265,13 EUR 

HISTORIKU 

 
Republika e Kroacisë, dhe kështu qyteti i Shibenik dhe Rajonit Shibenik-Knin, i 
përket vendeve që tërheqin vizitorët më shumë nga tiparet e hapësirës së tyre 
natyrore dhe pasuria e trashëgimisë kulturore dhe historike sesa nga cilësia, 
disponueshmëria dhe / ose larmia e atraksione turistike të sapo krijuara. 
Pasuria e trashëgimisë kulturore dhe historike kroate është një forcë dhe burim 
i madh i ofertës turistike kroate. 
Një total prej 367 të mirave kulturore të regjistruara në Rajonin Shibenik-Knin 
(nga të cilat 164 në zonën e Shibenikut) përfaqësojnë një potencial 
jashtëzakonisht të madh për zhvillimin e turizmit kulturor në këtë zonë. Disa 
nga më të rëndësishmet janë Katedralja e Shën Jakobit (nën mbrojtjen e 
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UNESCO-s), kiSha të shumta në qytetin e vjetër, pastaj kështjellat Shibenik të 
Shën Majkëllit, Shën Gjonit, Shën Nikollës, Kalaja e Kninit, vendet arkeologjike 
Bribirska glavica, Velika Mrdakovica, Prižba, Biskupija afër Knin, Tureta në 
iShujt Kornati, Colentum në Murter, etj. 
Paralelisht me këto të mira të paluajtshme kulturore, qyteti i Shibenikut ka 
shumë ngjarje të tjera që gjithashtu përcaktojnë identitetin, historinë, kulturën 
dhe zakonet e qytetit (Festivali Ndërkombëtar i Fëmijëve, Dalmatian Chanson, 
Mbrëmjet Klapa, Shkolla e Organeve, Panairi Mesjetar, etj.). 
Përkundër pasurisë së lartpërmendur të burimeve kulturore dhe historike dhe 
infrastrukturës turistike të zhvilluar mirë dhe traditës turistike në këto zona, 
Shibenik nuk i përdor të gjitha mundësitë në zhvillimin e turizmit kulturor. 
Arsyet për këtë situatë janë të shumta: 
-Njohuri të pamjaftueshme të popullatës lokale për rëndësinë e trashëgimisë 
kulturore. 
-Njohuri të pamjaftueshme të koordinatorit të projekteve kulturore dhe 
turistike mbi menaxhimin kulturor dhe turistik dhe lidhjen e turizmit dhe 
trashëgimisë. 
-Fondet e kufizuara buxhetore, pra fondet e sektorit të turizmit dhe qeverive 
lokale dhe rajonale për zhvillimin e turizmit kulturor. 
-Mungesa e një institucioni këshillimor që do të organizonte ndihmë dhe këshilla 
për financimin e projektit, përgatitjen dhe implementimin e organizatorëve të 
ngjarjeve kulturo-turistike. 
-Promovimi i pamjaftueshëm ose i organizuar dobët i programeve kulturore dhe 
turistike. 
-Edhe shënimi i pamjaftueshëm i objekteve kulturore, dhe kështu 
mosdisponueshmëria e tyre. 
-Pajisjet e dobëta infrastrukturore të vendeve, të cilat çaktivizojnë ofertat 
shtesë (p.sh. dyqani i suvenireve, restoranti, dyqani, etj.). 
-Hyrja e vështirë e lokaliteteve të caktuara, e cila parandalon hyrjen në një 
numër më të madh të grupeve turistike. 
-Paraqitja për personat me aftësi të kufizuar. 
Në përputhje me sa më sipër, qëllimet dhe synimet e qytetit të Shibenikut dhe 
Rajonit Shibenik-Knin për vlerësimin turistik të potencialit kulturor dhe historik 
për t'u bërë një rajon konkurrues i turizmit kulturor, kanë ekzistuar gjithmonë 
 

OBJEKTIVAT 

 
Objektivat e përgjithshme: 
-Kontribuoni në përmirësimin e infrastrukturës turistike me qëllim rritjen e 
nivelit të prosperitetit nëRajonin Shibenik-Knin. 
-Kontribuoni në promovimin e atraksioneve kulturore dhe inkurajoni rritjen e 
SME-ve lokale duke ofruar shërbime inovative të teknologjisë së lartë. 
 
Objektivi specifik: 
- të vendoset Kalaja Barone si një atraksion kulturor dhe platformë inovative 
dhe unike për promovimin e SME-ve lokale në sektorin e turizmit. 

BURIMET 

 
Burimet njerëzore: ekipi i projektit përbëhej nga gjithsej 10 punonjës të të 
gjithë partnerëve të projektit. Të gjithë punonjësit janë ekspertë me arsim të 
lartë në fushat e ekonomisë, ndërtimit, historisë së artit, arkeologjisë, shkencës 
kompjuterike dhe filologjisë. 
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Përveç anëtarëve të ekipit të projektit, përmes prokurimit publik u angazhuan 
kompani nga profesioni i ndërtimit, profesioni i arkitekturës dhe gjeodezisë, 
fuSha e mbrojtjes së mjedisit, profesionit të IT-së dhe marketingut. 
Burimet financiare: vlera totale e projektit 1,377,165,38 EUR 
Burime të tjera të përdorura nga ekipi i projektit janë hapësirat për zyre, 
makinat e pasagjerëve dhe pajisjet e zakonshme të TI-së. 
Kompanitë e jashtme të ngarkuara me punë profesionale përdorën pajisjet e 
ndërtimit, pajisjet e kërkimit gjeologjik, pajisjet e tingullit, pastaj pajisjet e 
TIK-ut siç janë pajisjet e imazheve ajrore, pajisjet e hartës 3D, pajisjet 
arkeologjike dhe të konservimit, etj. 

ZBATIMI 

Si pjesë e projektit, u kryen punime infrastrukturore në rindërtimin e vetë 
kalasë dhe u pajis një qendër gastro-kulturore, e cila, në bashkëpunim me 
mikro, ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Rajonin Shibenik-Knin, promovon 
ushqimin mesdhetar dhe mënyrën e jetesës. Por tiparet kryesore të projektit 
Fortress Barone janë përmbajtja e tij dixhitale, duke përfshirë një risi unike në 
këtë fushë, një platformë të teknologjisë së lartë të realitetit të shtuar (AR), 
përmes së cilës vizitori mund të jetojë në një mënyrë moderne dhe inovative 
historinë e rrethanave dramatike që janë çuar në ndërtimin e Kalasë dhe 
mbrojtjen e suksesshme të qytetit nga pushtuesit osmanë. Me këtë përmbajtje, 
Kalaja Barone është bërë një atraksion unik turistik dhe kulturor, duke 
kombinuar të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen, duke treguar përvojën e 
një momenti të rëndësishëm historik përmes teknologjisë së teknologjisë së 
lartë. 
Që nga fillimi i projektit Barone, teknologjia e realitetit të shtuar u konceptua 
si atraksioni kryesor turistik dhe arsimor i kalasë. Duke i siguruar vizitorit 
përvojën e shikimit të betejës historike për qytetin përmes syzeve AR, Kalaja 
Barone ofroi përmbajtje unike në një mënyrë inovative, duke u bërë kështu një 
udhëheqëse në zhvillimin e një fytyre të re të turizmit kroat. Ky koncept 
inovator teknologjik sjell një përvojë bashkëkohore muzeale, e cila plotësohet 
me përmbajtje të tjera dixhitale audiovizive. Si pjesë e projektit Barone, u bë 
një dokumentar 17-minutësh, i cili mori rrugët e Shibenikut përsëri në shekullin 
e 17-të dhe i ktheu qytetarët e tij në qytetarë të vjetër të Shibenikut - fisnikë, 
zanatçinj dhe ushtarë. Zhvillimi historik i qytetit, personalitetet dhe ngjarjet 
më domethënëse janë paraqitur në një tryezë inteligjente me prekje 
interaktive. Por përveç sigurimit të një përvoje muzeale dhe sjelljes së 
informacionit historik, realiteti i shtuar është përdorur gjithashtu për të 
promovuar ndërmarrjet lokale mikro, të vogla dhe të mesme, shumica e të 
cilave gjithashtu paraqiten në ofertën e qendrës gastro-kulturore. 
Ne gjithashtu duhet të përmendim "Klubin e Miqve të Kalasë së Shibenikut" 
përmes të cilit anëtarët paguajnë një tarifë simbolike anëtarësie, e cila ka 
përfitime të shumta, dhe hyrjen falas gjatë gjithë vitit në fortesat e Barone dhe 
Shën Mikelit. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Aktorët e përfshirë në projekt: 
Qyteti i Shibenikut - kryeqyteti i Rajonit Shibenik-Knin dhe qendra kulturore, 
arsimore, administrative dhe ekonomike e qarkut. Themelues i Institucionit 
Publik në kulturë Kalaja e kulturës Shibenik, e cila menaxhon fortifikimet në 
Shibenik - udhëheqës i projektit 
-Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Arkitekturës Detare në Zagreb - 
institucioni kryesor në arsim, Shkencë dhe ekspertizë në Republikën e Kroacisë 
në fushën e inxhinierisë mekanike dhe ndërtimit të anijeve-mori pjesë si 
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mbikëqyrës i aktiviteteve të projektit në lidhje me zbatimin e teknologjive 
dixhitale, veçanërisht të shtuara platforma e realitetit- partneri i projektit 
-Bordi Turistik i Qytetit të Shibenikut- partner në projekt 
-Istvan Dobo Varmuzeum Eger-një shembull i praktikës së mirë në tregimin dhe 
në përgjithësi në menaxhimin e një kalaje, pasi është një nga monumentet 
kulturore më të vizituara dhe më aktive në Hungari- partner në projekt 
- Muzeu i Qytetit Shibenik - partner në projekt i ngarkuar me mbështetjen 
teknike për Menaxherin e Projektit dhe ekspertizën në komunikimin me 
konservimin dhe mbikëqyrjen arkeologjike, për koordinimin e aktiviteteve në 
lidhje me mbikëqyrjen arkeologjike dhe konservuese. 
 
Grupet e synuara 
Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: 
-turistët / vizitorët në kala (përfitojnë përmes konsumit të programeve që 
përmbajnë një dozë të caktuar ekskluziviteti në nivel kombëtar, rajonal ose 
evropian 
- udhëzues turistikë (përmes pjesëmarrjes në hartimin e rrugëve inovative 
kulturore që përfshijnë Kalanë e Shën Nikollës dhe prezantimin e udhëzuesve në 
procesin e hartimit të tyre) 
- agjencitë turistike (përmes hartimit të modeleve inovative të bashkëpunimit 
midis agjencive të udhëtimit, programeve të kalasë dhe pronarëve të 
akomodimeve) 
-njësitë e vetëqeverisjes lokale-Qyteti i Shibenikut dhe Rajonit Shibenik-Knin 
- komuniteti lokal (përmes hartimit të programeve krijuese dhe arsimore gjatë 
gjithë vitit) 
-SME-të lokale në turizëm dhe sektorë të tjerë të lidhur - projekti do të krijojë 
një 
Infrastruktura e ndërmarrësit, rreth së cilës SME-të mund të zhvillojnë 
aktivitetet e tyre (objektet hotelierike, transporti i vizitorëve, vendosja e 
produkteve në dyqanin e suvenireve…) 
-organizatorë të ngjarjeve kulturore dhe krijues të përmbajtjes kulturore 
(krijimi i kushteve përmes rregullave dhe kritereve të përzgjedhjes për 
prezantimin e organizatorëve të jashtëm të programit) 
-Shkollat fillore dhe të mesme - përmes projektit, do të zhvillohen programe 
arsimore dhe vizita (siç janë shkollat në natyrë), dhe kështu të kontribuojnë në 
sektorin arsimor. 
- fakultete dhe muze - përmes projektit do të vendoset bashkëpunimi për 
shkëmbimin e ardhshëm të njohurive bazuar në bashkëpunimin ndërkombëtar 
trepalësh midis Kroacisë, Malit të Zi dhe Italisë, dmth. përfaqësues të të mirave 
kulturore në listën e nominimeve të UNESCO-s si pjesë e "Sistemeve të 
mbrojtjes në ish-territorin e Republikës së Venecias në periudhën nga shekulli 
15 deri në 17" 
-bordet turistike të qytetit të Shibenikut dhe Rajoni Shibenik Kninit - do të 
marrin pjesë në krijimin e një oferte të re dhe krijimin e mjeteve promovuese 
që do të ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e numrit të vizitorëve (arritjet dhe 
qëndrimi gjatë natës). 
 
Përfituesit indirekt: të gjithë qytetarët e Shibenik dhe Rajonit Shibenik-Knin të 
cilët do të përfitojnë nga shërbime publike më të mira dhe më të lira të ofruara 
nga qeveria lokale, për shkak të fondeve më të mëdha të disponueshme në 
buxhet që do të gjenerohen nga vlerësimi ekonomik i projektit në të ardhmen, 
qytetarët që zotërojnë objektet e akomodimit që do të përdoren nga vizitorët 
në kala (qiramarrës të vegjël privatë). 
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REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Deri më sot, fortesa Barone ka ndikuar ndjeshëm në përmirësimin e imazhit të 
ofertës turistike të Shibenikut dhe rrethinave të tij. Objektivat e përgjithshme 
të projektit "Barone-Zbulimi i së kaluarës së pasur - rruga për të ardhmen e 
suksesshme" janë arritur tashmë - infrastruktura turistike është përmirësuar 
duke rinovuar dhe pajisur fortesën; është prodhuar dhe promovuar një tërheqje 
unike kulturore (realiteti i shtuar); dhe ndërmarrjeve lokale mikro, të vogla dhe 
të mesme u është dhënë një kanal përmes të cilit ata mund të paraqesin 
produktet e tyre për një gamë më të gjerë të komuniteteve lokale dhe 
vizitorëve. 
Inovacioni unik në fortesën Barone, një platformë e realitetit të shtuar të 
teknologjisë së lartë, është bërë një shembull i praktikës së mirë në lidhjen e 
trashëgimisë kulturo-historike dhe sektorit të IT. Ky projekt u dha nga disa 
çmime në nivelin kombëtar dhe evropian - përmbajtja dixhitale e Fortress 
Barone fitoi çmimin MIXX Europe 2017 në kategorinë "Realiteti Virtual dhe i 
Shtuar " dhe në 2016 në Ditët e Komunikimit në Rovinj, çmimi MIXX në kategoria 
"Përdorimi inovativ i teknologjisë". Me këtë risi që lidh momentin historik dhe 
teknologjinë moderne, oferta turistike e qytetit dhe rrethinës së tij ka marrë 
një produkt turistik të klasit të parë arsimor dhe informues, i cili përshtatet në 
markën e re të Shibenikut - një qytet që krijon një kulturë të re, krijuese dhe 
të qëndrueshme praktikat dhe turizmin, me qëllim të përparimit ekonomik dhe 
shoqëror të të gjithë qarkut. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Mundësia e kapitalizimit të projektit dhe përshtatja me kontekste të tjera është 
e qartë nga një seri vizitash nga përfaqësues të institucioneve të lidhura në 
Kalanë e Kulturës në Shibenik si dhe ftesa për prezantime, partneritete të 
projekteve, leksione dhe punëtori që vijnë nga një numër institucionesh 
profesionale, në të gjithë Kroacia dhe Evropa. Punonjësit e Kalasë së Kulturës 
në Shibenik u përgjigjen këtyre ftesave dhe falë këtij institucioni ka zhvilluar 
bashkëpunim me një numër ekspertësh dhe mjedisesh evropiane, aktualisht 
merr pjesë në zbatimin e 2 projekteve të bashkëpunimit ndërkufitar dhe që nga 
viti 2019. përfaqësuesit janë anëtarë të bordit i EFFORTS (Federata Evropiane e 
Vendeve të Fortifikuara), anëtarët e së cilës po punojnë në mënyrë aktive për 
të adaptuar praktikat e Fortress Barone. Shembulli më i fundit i miratimit të 
kësaj praktike është Komuna e Herceg Novi (Mali i Zi), e cila, duke ndjekur 
shembullin e Fortesës Barone, pajisi Kanli Kula me teknologjinë AR, dhe 
gjithashtu punonjësit e Kalasë së Kulturës Shibenik mbajtën trajnim në Herceg 
Novi në temën e interpretimit të trashëgimisë nga teknologjitë dixhitale. 
 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Public Institution in culture Fortress of Culture Shibenik 
Vladimira Nazora 1 
22000 Shibenik 
Department for cultural and historical heritage 
ĐurđaVrljević SHarić 
djurdja@tvrdjava-kulture.hr 
https://tvrdjava-kulture.hr/ 
 
Barone fortress 

mailto:djurdja@tvrdjava-kulture.hr
https://tvrdjava-kulture.hr/
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Put Vuka ManduShića 28  
22000 Shibenik 
Shop@tvrdjava-kulture.hr 
+385 (0)91 619 65 67 
https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/ 
 

BURIMET 

https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/ 

https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-

dobrima_barone.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q 

https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&t=126s 

https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc 

 

  

https://www.facebook.com/tvrdjavabarone/
https://tvrdjava-kulture.hr/hr/tvrdava-barone/revitalizacija-tvrdave/
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-dobrima_barone.pdf
https://tvrdjava-kulture.hr/media/27657/revizija-plana-upravljanja-kulturnim-dobrima_barone.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XQB1q5gC3_Q
https://www.youtube.com/watch?v=kr_qna0P3VY&t=126s
https://www.youtube.com/watch?v=lW3E5QP_9Yc
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

 
Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Parku Arkeologjik Vižula – Medulin, Kroaci 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Në vitin 2016, Komuna e Medulin paraqiti projektin "Parku Arkeologjik i Vižula" në konkursin e 
Fondit Evropian të Zhvillimit Rajonal me titull "Përgatitja dhe zbatimi i Programeve të Zhvillimit 
të Integruar bazuar në restaurimin e trashëgimisë kulturore. Zhvilluesi i projektit është Komuna 
të Medulin, dhe partnerë janë Bordi Turistik i Medulin, Instituti i Shkencave Sociale "Ivo Pilar", 
Universiteti i Juraj Dobrila në Pula - Fakulteti i Ekonomisë dhe Turizmit "Dr. Mijo Mirković ”, 
Instituti Kroat i Konservimit dhe Institucioni Publik Kamenjak. 
Projekti përfshin investimin në grupet e mëposhtme të aktiviteteve që së bashku formojnë një 
program koherent dhe të integruar: 
-mbrojtja, restaurimi, ringjallja dhe interpretimi i vendeve arkeologjike tokësore dhe nënujore, 
-rregullimin dhe pajisjen e një shëtitoreje për vizitorët në Vižula, 
-zhvillimi i objekteve kulturore dhe turistike për vizitorët bazuar në trashëgiminë kulturore, 
-arsimi mbi menaxhimin e qëndrueshëm dhe prezantimi i trashëgimisë kulturore, 
- markimi, tregtimi dhe promovimi i Parkut Arkeologjik Vižula dhe destinacioneve. 
 

HISTORIKU 

Rinovimi, prezantimi dhe promovimi janë planifikuar për të vlerësuar siç duhet vendin 
arkeologjik dhe për të rritur numrin e vizitorëve dhe për të zgjatur sezonin turistik me 
përmbajtje tërheqëse kulturore, turistike dhe arsimore. Gjithashtu, zhvillimi i sistemit të 
menaxhimit dhe investimi në infrastrukturë dhe objektet mbështetëse të Parkut Arkeologjik 
Vižula ka për qëllim të stimulojë krijimin e vendeve të punës dhe tërheqjen e ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme. 
Duke qenë se projekti i rregullimit dhe pajisjes së Parkut Arkeologjik Vižula përfshinte aktivitete 
shumë të larmishme dhe komplekse nga punimet përgatitore arkeologjike, mbrojtjen, 
ringjalljen dhe interpretimin e vendeve arkeologjike nënujore dhe punëve infrastrukturore të 
parkut, pjesa më sfiduese e zbatimit ishte respektimi i profesionit dhe koordinimin e të gjitha 
kushteve përkatëse për kryerjen e punimeve të ndërtimit dhe punëve përgatitore arkeologjike. 
Vendimmarrja në kohë e ekipit të projektit gjatë hasjes së pengesave në zbatimin e projektit 
ishte një sfidë e madhe. 

OBJEKTIVAT 

Objektivi kryesor i projektit të Parkut Arkeologjik Vižula është të kontribuojë, përmes 
investimeve të lidhura tematikisht, bazuar në restaurimin dhe valorizimin e trashëgimisë 
kulturore - një vend arkeologjik nga antikiteti - në zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të 
Komunës së Medulin si një destinacion i njohur për turizmin kulturor dhe historik. 
Objektivat specifike të projektit ishin: 
- me restaurimin, prezantimin dhe promovimin adekuat, vlerësimin e duhur të sitit arkeologjik 
dhe kështu rritjen e numrit të vizitorëve të trashëgimisë kulturore; 
-të zgjerojë numrin e vizitorëve dhe të zgjasë sezonin turistik në Komunën e Medulin me 
përmbajtje tërheqëse kulturore-turistike dhe edukative bazuar në temën / historinë historike të 
sitit arkeologjik; 
-duke zhvilluar sistemin e menaxhimit të Parkut Arkeologjik Vižula dhe duke investuar në 
infrastrukturën dhe objektet shoqëruese të Parkut Arkeologjik Vižula, inkurajojnë krijimin e 
vendeve të reja të punës dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në këtë mënyrë të 
arrijnë përfitime për të gjithë komunitetin. 
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BURIMET 

Për qëllimin e zbatimit të projektit, Komuna e Medulin ka formuar një ekip të projektit për 
implementimin e projektit, dhe pothuajse shpejt pas fillimit të zbatimit të projektit, u krijua 
një Departament Administrativ për Projektet e BE-së, Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe 
Ekonominë, i cili rregullisht koordinon të gjitha aktivitetet e projektit, komunikon rregullisht me 
partnerët dhe ndihmon në zbatimin e aktiviteteve të tyre, por gjithashtu kryen të gjitha 
aktivitetet si promovues i projektit. Kjo ndarje e punës dhe ekzekutimi i rregullt i të gjitha 
aktiviteteve lejojnë monitorimin e vazhdueshëm të zbatimit të projektit, dhe të gjithë 
partnerët mbajnë rregullisht takime koordinuese për të diskutuar të gjitha aktivitetet aktuale të 
projektit. Përveç vetë ekspertëve të projektit (arkeologë dhe konservatorë), ekipi i projektit në 
ekipin e projektit përfshiu punonjësit e punësuar në fushën e zbatimit të projektit, financave, 
profesionistëve të ndërtimit dhe administratorëve për zbatimin e duhur të pjesës administrative 
të projektit. Komuna e Medulin dhe ekipi i saj i projektit po takoheshin me një ekip të ngushtë 
pune të partnerëve pothuajse çdo javë, vizituan faqen e zbatimit të projektit rregullisht dhe 
takimet e koordinuara të partnerëve të projektit mbahen afërsisht dy herë në muaj. Komuna e 
Medulin, si promovuese e projektit, ishte vazhdimisht në dispozicion të partnerëve të saj për 
çdo paqartësi dhe gjithashtu kishte një komunikim të mirë me menaxherin e projektit nga 
Agjencia Qendrore për Financimin dhe Kontraktimin e Programeve dhe Projekteve të BE-së. 
 
Brenda Parkut Arkeologjik Vižula, ka edhe dy restorante, terrene lojrash për fëmijë, park 
adrenaline, në guroren e dikurshme ka një skenë për ngjarje të ndryshme dhe mund të vizitohet 
shkolla e arkeologjisë dhe një turne i kopshtit të antikitetit. Ka turne të organizuara dhe të 
drejtuara. Të gjitha informacionet mund të merren menjëherë në hyrje, në pikën e 
informacionit, ku gjithashtu mund të merren me qira syze VR / AR me të cilat ata do të jenë në 
gjendje të shikojnë vilën e lashtë të ringjallur dhe segmentet e saj individuale. Përveç kësaj, në 
park janë vendosur stola inteligjente, pemë elektronike, pikë e nxehtë, tabela të shumta 
informacioni, gjithashtu në braille, dhe gjithçka është në dispozicion për të verbërit dhe 
personat me shikim të dobët, dhe ekziston një hartë rrethore e prekshme. I gjithë gadishulli 
është nën mbikëqyrje video. 

ZBATIMI 

Projekti përfshiu investime në mbrojtjen, restaurimin, ringjalljen dhe interpretimin e vendeve 
arkeologjike tokësore dhe nënujore, rregullimin dhe pajisjen e shëtitores, si dhe zhvillimin e 
objekteve kulturore dhe turistike për vizitorët bazuar në trashëgiminë kulturore. Përveç kësaj, 
ka pasur trajnime për menaxhimin e qëndrueshëm dhe prezantimin e trashëgimisë kulturore, si 
dhe markimin, marketingun dhe promovimin e Parkut Arkeologjik Vižula dhe të gjithë 
destinacionit. 
 
Për qëllimin e vlerësimit tërheqës dhe bashkëkohor të trashëgimisë, përdoret vizualizimi 3D i 
Vižula 
i cili interpreton trashëgiminë arkeologjike dhe përdor kornizat e animacioneve dhe syzet 3D 
trashëgimia sjell vendasit, fëmijët, turistët dhe të gjithë vizitorët në një mënyrë inovative. Për 
nevojat për krijimin e tokës për vizualizim 3D, u përdorën imazhe nënujore dhe ajrore 
(batimetria) dhe vetë vizualizimi është veçanërisht interesant sepse është një pjesë e madhe e 
të gjithë sitit të mbuluar me ujë, dhe për këtë arsye i jep asaj një perspektivë krejt të re për 
pamjen e Vižula, e cila deri më tani është e dukshme vetëm për arkeologët nënujorë. Me 
ndihmën e multimedias, para vizitorëve, nëse marrin rrugën në një turne në parkun arkeologjik, 
hapin pjesë peristile të vilave bujare të shëtitores perandorake, mozaikë të bukur, 
por edhe një vend për anije, si dhe depo për grurë, vaj dhe verë, të cilat gjithashtu 
importoheshin dhe dërgoheshin në Vižula me anije në amfora. 
Në kopshtin antik në Vižula, u rritën vetëm ato bimë që romakët i kultivuan në kopshtet dhe 
parqet e tyre. 
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AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

Projekti përfshin Bordin Turistik të Komunës së Medulin, Institutin e Shkencave Sociale Ivo Pilar, 
Fakultetin e Ekonomisë dhe Turizmit »Dr. Mijo Mirković ”(Universiteti Juraj Dobrila i Pulës), 
Institucioni Publik Kamenjak dhe Instituti Kroat i Restaurimit, i cili në projekt kryen aktivitete 
në pjesën nënujore të kompleksit antik të vilave. 
Përfitues të drejtpërdrejtë janë Komuna e Medulin, bordi turistik, turistët dhe të gjithë 
vizitorët dhe indirekt ëShtë sektori privat, agjencitë, udhëzuesit, furnizuesit e uShqimit, 
tregtarët, etj. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Rezultati i drejtpërdrejtë i projektit është investimi i integruar në rregullimin e gadishullit 
Vižula si një park arkeologjik për vizitorët, në zhvillimin e objekteve turistike, infrastrukturës 
dhe sistemeve të menaxhimit dhe promovimit bazuar në trashëgiminë kulturore. Rezultati 
indirekt është se ai përfaqëson një shkëmbim të rëndësishëm të njerëzve vlerat, me kalimin e 
kohës ose brenda një zone të veçantë kulturore të botës, në fushën e arkitekturës ose zhvillimit 
të teknologjisë, artit monumental, planifikimit urban ose dizajnit të peizazhit dhe përdorimit të 
teknologjisë që rrit përvojën e vizitorëve, por edhe përdorimin më të mirë të burimeve. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

Ky projekt mund të ndiqet si një shembull i praktikës së mirë dhe të zbatojë zgjidhje të 
gatshme dhe të implementuara në sitin Mirine - Fulfinum, veçanërisht duke përdorur teknologji 
të reja për qëllime të interpretimit më të lehtë dhe më të gjerë të trashëgimisë (arkeologjike) 
dhe mundësisë së arritjes së saj më të madhe. Ideja e zhvillimit dhe rezultatet e rindërtimit 3d 
të vilës në Medulin do të ishin një bazë e mirë për zhvillimin e modeleve 3d për vendndodhjen 
në Omishalj. Meqenëse turizmi është zhvilluar në Istria, si dhe në ishullin Krk, ekzistojnë kushte 
të ngjashme për rritjen ekonomike dhe turistike të projektit. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Municipality of Medulin, senior expert associate for EU projects and media Ana Žufić, phone.: 
052/385-679, e-mail: ana.zufic@medulin.hr 
 

BURIMET 

 
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-
medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ 
 
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-
projekt-arheoloski-park-vizula 
 
http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/ 
 
https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2 
 

 
  

mailto:ana.zufic@medulin.hr
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ
https://www.safu.hr/hr/bilten-br-3-2018/vi-imate-rijec-opcina-medulin?preview=true&s=bY9hIAxQCzA6t2N_STGR0Q&s2=IY2zhx9S0NtA6_GACbRTQQ
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-arheoloski-park-vizula
http://www.h-r-z.hr/index.php/aktualno/europska-godina-kulturne-bastine/2798-medulin-projekt-arheoloski-park-vizula
http://medulin.hr/arheoloski-park-vizula/
https://www.istra.hr/hr/business-information/projekti/3358?chapter=2
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Rindërtimet virtuale 3D të kompleksit romak – Tempulli i shenjtë dhe Banjat në Aquae Iasae 
(Varaždinske Toplice), Kroaci 
 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Kroaci, muze arkeologjik në Zagreb 
 
Projekti afatgjatë i Muzeut Arkeologjik në Zagreb (që nga viti 1996), në të cilin teknologjia 
moderne përdoret për të treguar pamjen e një kompleksi të arkitekturës Romake në parkun në 
Varazdinske Toplice, në faza të ndryshme të ndërtimit nga shekulli I deri në IV . 

HISTORIKU 

 
Ideja themelore e projektit ishte prezantimi i rezultateve të kërkimeve arkeologjike të 
kompleksit romak në Varazdinske Toplice dhe përdorimi i rindërtimeve virtuale 3D në 
interpretimin e sitit. Që nga viti 1953, Muzeu Arkeologjik në Zagreb ka kryer gërmime në parkun 
e qytetit në Varaždinske Toplice. Një kompleks arkitekturor romak publik u zbulua në vend, 
duke mbuluar një sipërfaqe prej 6000 m² dhe përbëhej nga dy seksione të ndara: seksioni i 
termave (banjot dhe bazilika) dhe Tempulli ndërtuar rreth burimit natyror të ujit termik të 
squfurit. 
Puna për modelet 3D ka filluar tashmë në 1997, dhe rezultoi me ekspozitën e parë në Zagreb në 
1997 "Vizualizimi i arkitekturës Romake në Varaždinske Toplice" ku u shfaqën rindërtimet dhe 
animacionet e para virtuale 3D. Menjëherë pas ekspozitës, bordet e interpretimit me rindërtime 
3D u vendosën në vend. Gjatë dy dekadave të ardhshme, paralelisht me kërkimet arkeologjike 
dhe përparimet në teknologjinë kompjuterike, rindërtimet 3D u përmirësuan, u përmirësuan dhe 
u pasuruan me elementë të rinj dhe njohuri të fituara nga kërkimi. 
Kjo rezultoi në instalimin e paneleve të reja dhe më moderne të interpretimit në sit, të cilat 
paraqitën elemente individuale, si dhe objekte të tëra. Gjithashtu, modelet 3D u përdorën për 
të paraqitur sitin dhe rezultatet e hulumtimit në ekspozita, përfshirë në 2015 (në Zagreb), kur 
ato u përdorën si bazë për realitetin e shtuar (syzet VR). 
Në vitin 2019, u përgatit një projekt për zhvillimin e mëtejshëm të parkut Arkeologjik. Sipas 
këtij projekti, modelet 3D do të përdoren gjithashtu për prezantimin multimedial në sit 
(realiteti virtual, harta 3D etj.). 
 

OBJEKTIVAT 

 
Qëllimi kryesor i krijimit të modeleve 3D ishte prezantimi i rezultateve të kërkimit arkeologjik 
vizitorëve, në vendin në Varazdinske Toplice, në një mënyrë të qartë dhe interesante. 
Rindërtimet e ndërtesave kanë qenë gjithmonë interesante për vizitorët si forma më e mirë e 
interpretimit të arkitekturës. Mundësitë e ofruara nga teknologjia moderne në krijimin e 
modeleve 3D mundësuan një formë krejtësisht të re të interpretimit të arkitekturës romake. 
Një nga avantazhet kryesore është se modele të tilla mund të përmirësohen dhe azhornohen 
vazhdimisht, dhe të përdoren në mënyra të ndryshme (animacion, VR etj). Duke vendosur borde 
interpretimi në Varaždinske Toplice më shumë se 20 vjet më parë, ajo tregoi se kjo formë e 
interpretimit është interesante dhe e kuptueshme për vizitorët dhe se u lejon atyre që nuk janë 
ekspertë të Shohin rezultatet e hulumtimit. Shumë shpesh vizitorët nuk mund të imagjinojnë 
duke parë mbetjet e ndërtesave; se ato janë ndërtesa me çati, dyer dhe dritare, dhe sidomos jo 
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aty ku ndodheshin zbukurimet individuale të ndërtesave. Duke treguar fazat e ndryshme të 
objekteve në modelet 3D, është më e lehtë të përfaqësosh ndryshimet që kanë ndodhur në një 
hapësirë. 
Përdorimi i teknologjive moderne në interpretimin e faqes së Aquae Iasae është një nga 
qëllimet kryesore në të ardhmen, dhe ideja është që prezantimi multimedial të përdoret në 
prezantimin e përgjithshëm të trashëgimisë kulturore të Varazdinske Toplice, 

BURIMET 

 
Rindërtimet 3D u krijuan në bashkëpunim me ekspertë nga Muzeu Arkeologjik në Zagreb dhe 
arkitektë (Studio Kushan, Zagreb). Bashkëpunimi filloi që në vitin 1996, kur mundësitë 
teknologjike ishin shumë modeste, por edhe atëherë avantazhet e rindërtimeve të tilla 3D ishin 
shumë të dukshme. Modelet 3d janë përsosur paralelisht me përparimin e teknologjisë dhe 
mundësive të reja kompjuterike dhe në përputhje me rezultatet e gërmimeve arkeologjike. 
Bazuar në modelin 3D, animacioni i parë u bë në 1997 dhe në 2015 u përdor për projektin e 
realitetit të shtuar (syzet VR) që u përdor për prezantimin në ekspozitë. 
 

ZBATIMI 

 
Rindërtimet e para 3D u krijuan nga muzeu Arkeologjik në Zagreb në parkun Arkeologjik 
Andautonia në 1994 dhe kjo praktikë vazhdoi në Aquae Iasae (V. Toplice). Në atë kohë, ata ishin 
shembujt e parë të tillë në Kroaci. Falë ekspozitës “Vizualizimi i arkitekturës romake në 
Varazdinske Toplice” që u prezantua në shumë qytete kroate nga 1997 në 2000, gjithnjë e më 
shumë zona e filluan këtë praktikë. Në atë kohë, përvojat e fituara nga ekspertët e muzeut 
Arkeologjik në Zagreb janë ndarë me shumë kolegë në Kroaci. 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Aktorët kryesorë të përfshirë në aktivitet janë arkeologët - studiuesit e sitit, arkitektët dhe 
Ministria e kulturës që ofruan mbështetje financiare. 
 
Përfituesit e drejtpërdrejtë dhe indirekt: Vizitorë të të gjitha llojeve, komuniteti lokal, 
ekspertë 
 
Grupet e synuara janë individët, turistët, institucionet arsimore, publiku profesional, 
komunitetet lokale, 
Rindërtimet 3-D janë interesante për vizitorët e sitit si pjesë e rëndësishme e interpretimit dhe 
prezantimit të faqes, por ato përdoren gjithashtu në botime të njohura dhe shkencore, 
promovime turistike, ekspozita, prezantime etj. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

 
Rezultati kryesor është interpretimi dhe prezantimi më i mirë i sitit, mundësia e shikimit dhe 
dukshmërisë më të madhe të monumentit arkeologjik. 
Rezultatet afatgjata do të shihen në njohjen e destinacionit, duke theksuar vlerat autentike, të 
cilat do të rezultojnë në një numër në rritje të vizitave nga vizitorë vendas dhe të huaj si dhe 
popullaritet të faqes. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Bazuar në përvojën 20 vjeçare në përdorimin e modeleve 3D në interpretimin e vendeve 
arkeologjike, mund të konkludohet se ky është një element i domosdoshëm në vend për të 
kuptuar rezultatet e hulumtimit. Në të njëjtën kohë, modelet 3D paraqesin një mënyrë 
autentike të prezantimit për secilin vend individual arkeologjik, sepse ato përfaqësojnë gjetje 
reale nga ai lokalitet. Ato janë mjet i rëndësishëm i interpretimit sepse janë po aq të dobishëm 
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dhe të kuptueshëm për fëmijët, sikurse për ekspertët, duke lejuar që të parët të kuptojnë 
informacionin bazë (p.sh. që romakët nuk jetonin në kopshte), dhe në të njëjtën kohë, duke 
siguruar ekspertë me informacion në lidhje me kërkimet arkeologjike. 
 
Së fundmi, duhet të përmenden disa vëzhgime mbi kuptimin e informacionit të siguruar përmes 
rindërtimeve 3D. Shumica e vizitorëve, përfshirë fëmijët, e kuptojnë që është një rindërtim 
virtual i ndërtesave të gërmuara, por prapëseprapë një numër i vogël i vizitorëve konkludojnë 
se është një projekt që do të ndërtohet në vend pasi arkeologët të përfundojnë kërkimin (ata 
bëjnë një përfundim të tillë pavarësisht nga teksti i lidhur me rindërtimin 3D). 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Dora Kushan SHpalj, Archaeological museum in Zagreb, Trg N. SH. Zrinskog 19, Zagreb 
dkusanspalj@gmail.com 
Studio KuShan, Ilica 56, Zagreb, Croatia, tomo@studio-kusan.hr 
 

BURIMET 

 
 D. Nemeth-Ehrlich, D. KuShan, I. KuShan, Aquae Iasae – Varaždinske toplice: vizualizacija 
rimske arhitekture, exibition catalogue, Zagreb, ArheoloShki  muzej u Zagrebu, 1997. 
 
Aquae Iasae- nova otkrića iz rimskog razdoblja na području Varaždinskih Toplica (katalog 
izložbe)/Aquae Iasae-recent discoveries of roman remains in the region of Varaždinske Toplice 
(exibition catalogue), 2015, Zagreb (p. 27, 37, 40 etc.) 
 
Kushan Shpalj, D., Perok, N. & Karavidović, T. (2019) Construction and Building Technology in 
Sanctuary of Roman Settlement Aquae Iasae with the Review of Conservation Works on the Site. 
U: Aguilar, R., Torrealva, D., Moreira, S., Pando, M. & Ramos, L. (ed.) Structural Analysis of 
Historical Constructions:an interdisciplinary approach. New York, Springer International 
Publishing, pp. 96-104 doi:10.1007/978-3-319-99441-3_9. 
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS 

 
Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Arkeostereoskopia dhe rindërtimet 3-D, Slloveni 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Sllovenia, Narodni muzej Slovenije (Nationalmuseum of Sllovenia) dhe Zavod za varstvo kulturne 
dedishčine Slovenije (Instituti për mbrojtjen e traShëgimisë kulturore të Sllovenisë). 
 
Arkeostereoskopët dhe rindërtimet 3D të sistemit të barrierave të vonë romake Claustra Alpium 
Iuliarum. 
 
Projekti CLAUSTRA + - Destinacioni ndërkufitar i turizmit kulturor dhe jeshilClaustra Alpium 
Iuliarum. 
Programi: Interreg V-A Slloveni – Kroaci (01. 08. 2017 - 31. 01. 2020). 

Partneri drejtues: Zavod za varstvo kulturne dedishčine Slovenije (Instituti për mbrojtjen 
e trashëgimisë kulturore të Sllovenisë). 

HISTORIKU 

 
Claustra Alpium Iuliarum është një sistem pengesash i vonë, i cili ruajti vendkalimet nga 
Pannonia në Itali midis shekujve 3 dhe 5. Ai përbëhej nga mure guri, të cilat ishin në disa vende 
të pozicionuara në disa rreshta. Kulla, fortesa dhe kalatë u shtuan në mure. Sistemi shtrihej nga 
Rijeka e sotme në Kroaci në Bashka të Sllovenisë. Është monumenti më i madh arkitekturor nga 
epoka romake në territorin e Sllovenisë së sotme dhe është i krahasueshëm me monumentet më 
të mëdha arkeologjike në Evropë. 
Shumica e seksioneve të sistemit mbrojtës janë të vendosura në zona të largëta dhe të 
papopulluara, pa asnjë infrastrukturë. Disa prej tyre gjenden gjithashtu në një ekosistem shumë 
të ndjeshëm, i cili nuk lejon ardhjen e shumë vizitorëve. 
Deri vonë, shumica e pjesëve të monumentit nuk u vizituan nga publiku i gjerë i interesuar, për 
shkak të mungesës së informacionit, mungesës së mirëmbajtjes dhe promovimit sistematik. 
Projekti Claustra + kishte për qëllim të tregojë se muret e pengesave romake janë interesante, 
tërheqëse dhe ia vlen të vizitohen. Qëllimi ishte dhënia e informacionit bazë për rëndësinë 
historike si dhe për mjedisin interesant. Ishte e rëndësishme të drejtohej vizitorët te 
monumenti dhe në të njëjtën kohë të mos bëheshin dëm për mjedisin. 

OBJEKTIVAT 

 
Përdorimi i teknologjive moderne ishte një nga aktivitetet për të përmirësuar vizitën e sistemit 
Claustra Alpium Iuliarum. 
Rindërtimet 3D u përgatitën për të vizualizuar ndërtimin e mureve dhe kalave të pengesave, 
pozicionin e tyre në peizazh dhe në korrespodencën me rrugët dhe shtigjet e lashta. Ndërsa 
synojnë të arrijnë audiencë të madhe, ato janë të dukshme në internet. 
Arkeostereoskopët me rindërtime 3D të brendshme që janë instaluar në katër lokacione, të 
vizualizuara të monumenteve antikë në peizazh. Ato u japin mundësinë vizitorëve që të 
Shikojnë imazhin panoramik dhe të perceptojnë dimensionet e sitit. Ato sigurojnë një ndjesi të 
ngritur jashtëzakonisht shumë të “qenies atje” fizikisht. 
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BURIMET 

 
Rindërtimet 3D të sistemit Claustra Alpium Iuliarum ishin rezultat i bashkëpunimit midis 
arkeologut Peter Kos (muzeu Kombëtar i Sllovenisë) dhe Igor Dolinar (Observimi i Kamerës Zavod 
- Obscura - Film dhe Instituti i Prodhimit audiovizual). 
Rindërtimet dhe animacionet janë të dukshme në internet (https://www.claustra.org). Ato 
mund të përshtaten për përdorim në telefonat inteligjentë, të lejojnë çdo shëtitje në hapësirë, 
ato mund të përdoren për përmbajtje të realitetit të shtuar (AR) dhe realitet virtual (VR). Është 
gjithashtu shumë e rëndësishme që ata të jenë gati për shtypje 3D. 
Arkeostereoskopët e instaluar në sistemin Claustra Alpium Iuliarum janë shumë themelorë, 
sepse ato janë të vendosura larg energjisë elektrike dhe llojeve të tjera të infrastrukturës dhe 
nuk ka mbrojtje fizike në vend. Mirëmbajtja e pajisjeve nuk është e kërkuar. 
Në përgjithësi, arkeostereoskopët ofrojnë mundësi të ndryshme. Ata mund të kenë një imazh të 
vetëm, një imazh të gjerë horizonti, disa imazhe ose një animacion. Është e mundur që të 
ndryshohen imazhet me kalimin e kohës, për shembull sipas rezultateve të reja të hulumtimit 
ose për freskimin e prezantimit. Me disa përshtatje, është gjithashtu e mundur të ndryshoni 
vendndodhjen e arkeostereoskopit. 

ZBATIMI 

 
Rindërtimet 3D të barrierave individuale në sistemin Claustra Alpium Iuliarum mund të Shihen 
në YouTube Channel të projektit Claustra + (https://www.claustra.org). 
Arkeostereoskopët janë instaluar në katër lokacione, dy në Slloveni dhe dy në Kroaci: Ajdovski 
zid në Zaplana, Gradiç afër Rob, Grobnik, Rijeka. Të gjitha aktivitetet mbështeten nga një faqe 
e mirë në internet (https://www.claustra.org). 
Praktika u arrit përmes Projektit CLAUSTRA +, me disa partnerë kroatë të Sllovenisë (Instituti 
për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë - Partner Drejtues; Instituti i Kulturës, 
Sportit dhe Turizmit Vrhnika Ivan Cankar; Muzeu Kombëtar i Sllovenisë; Instituti i Republikës i 
Sllovenisë për Ruajtjen e Natyrës; Instituti i Konservimit Kroat; Qarku Primorje-Gorski Kotar; 
Muzeu Detar dhe Histori i Littoralit Kroat; Muzeu i Historisë Natyrore Rijeka; Bordi Turistik i 
Qarkut Kvarner). 
Rindërtimet 3D janë rezultat i baxhkëpunimit midis Muzeut Kombëtar të Sllovenisë dhe Zavod 
Camera Obscura - Filmit dhe Institutit të Prodhimit audioviziv. 
Arkeosteroskopët u prodhuan nga ndërmarrja LINK3D Digitale Archäologie (Im Grossacker 4b, 
79249 Merzhausen; www.digitale-archaeologie.de) me mbështetjen e dr. Katharina Zanier 
(asokohe Instituti për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë). 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

 
Aktorët kryesorë të përfshirë në aktivitet janë partnerë të projektit dhe palët e interesuara 
(puShteti vendor, organizatat e turizmit, etj.) Të cilët ofruan mbështetje në formën e burimeve 
financiare dhe njerëzore. 
Vizitorët e të gjitha llojeve dhe ekonomia lokale janë përfituesit kryesorë. 
Grupet e synuara janë individë, turistë, publik i gjerë i interesuar, organizata në fushën e 
kulturës dhe të gjitha llojet e turizmit, komunitetet lokale, institucionet arsimore, publiku 
profesional. 
Arkeostereoskopët dhe rindërtimet 3-D si dhe faqja në internet janë interesante për ata 
vizitorë, qëllimi i të cilëve është relaksimi, aktiviteti fizik, kurioziteti kulturor dhe edukimi. 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

Arkeostereoskopët dhe rindërtimet 3D ofrojnë një vështrim të thelluar në të kaluarën dhe 
zhvillimin e peizazhit. 
Rezultati kryesor është arritja dhe dukshmëria më e madhe e monumentit arkeologjik dhe rritja 
e numrit të vizitorëve. 
Rezultatet afatgjata do të shihen në rritjen e turizmit dhe në ngritjen e nivelit të njohurive dhe 
identitetit kombëtar. 
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PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 
Kombinimi i të dy teknikave (arkeostereoskopë dhe rindërtime 3D) është një zgjidhje praktike 
për parqet arkeologjike, pasi u ofron vizitorëve një përvojë unike të së kaluarës. 
Nivele të ndryshme të ndërlikueshmërisë dhe azhurnimit janë të mundshme, në varësi të 
ekspozimit të pajisjeve dhe burimeve financiare. 
Mirëmbajtja është relativisht e dobët. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

 
Jure Kusetič, Narodni muzej Slovenije, Preshernova 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, 
jure.kusetic@nms.si 
 
Katharina Zanier, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo, AShkerčeva 
2, 1000 Ljubljana, Slovenija, katharina.zanier@ff.uni-lj.si 
 

BURIMET 

 
https://www.claustra.org 
 
www.digitale-archaeologie.de 
 
 

 
  

https://www.claustra.org/
http://www.digitale-archaeologie.de/
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

Grupet e Punës 3 -  Mjetet Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum instalime të reja dixhitale për të përmirësuar 
përvojën e publikut, Shtetet e Bashkuara - stilolapsi interaktiv i Cooper Hewitt. 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Disa tabela me shumë prekje me cilësi të lartë u përdorën si një medium për të komunikuar, 
interaktivisht, temat e Muzeut, në të cilat vizitorët mund të eksplorojnë pjesë të koleksionit. 
Një nga shtesat më të parashikuara dixhitale, pas rihapjes së saj në 2014, në muze është 
"stilolapsi". Pena e Cooper Hewitt është një pajisje interaktive për të eksploruar koleksionin dhe 
ekspozitat e muzeut. Pena është një pajisje e teknologjisë së lartë që i ngjan mjetit më 
themelor të projektimit. Mund të konsiderohet si një pjesë kryesore e përvojës së re të Cooper 
Hewitt. 
Nisur në pranim, ai i mundëson çdo vizitori të mbledhë objekte nga rreth galerive dhe të krijojë 
modelet e tyre në tryeza interaktive. Në fund të një vizite, Pena kthehet dhe të gjitha objektet 
e mbledhura ose të dizajnuara nga vizitori janë të arritshme në internet përmes një adrese 
unike në internet të shtypur në çdo biletë. Këto mund të ndahen në internet dhe të ruhen për 
përdorim të mëvonshëm në vizitat pasuese. 
" Projektuesi Luajtës " në tabelat e ekranit me prekje me rezolucion 4K, të zhvilluara nga 
Ideum, që kanë një program të specializuar interaktiv të dizajnuar nga Projektet Lokale. 
Tabelat 84-, 55- dhe 32 inç përdorin teknologjinë e parashikuar të kapacitetit prekës - të 
njëjtën teknologji që gjendet në tabletët e njohur dhe telefonat e mençur. Rezolucioni me 
definicion tejet të lartë ju lejon të zmadhoni objektet për të parë detaje minutash si kurrë më 
parë 
Shfletuesi i Koleksionit është në dispozicion në shtatë tryeza të instaluara në të gjitha katet e 
muzeut, duke ju dhënë mundësinë e përdorimit të mijëra objekteve në koleksionin e muzeut, 
përfshirë ato që janë aktualisht në pamje në galeritë. Tabelat më të mëdha lejojnë deri në 
gjashtë vizitorë të hulumtojnë njëkohësisht imazhe me rezolucion të lartë të objekteve të 
koleksionit, të zgjedhin artikuj nga "lumi objekt" që rrjedh poshtë qendrës së secilës tryezë, të 
zmadhojë detajet e objektit, të mësojë mbi historinë e tij dhe objektet e lidhura të organizuara 
nga tema dhe motivi i projektimit. Ju gjithashtu mund të vizatoni një formë që do të sjellë një 
objekt koleksioni të lidhur, ose të provoni dorën e tyre në vizatimin e formave të thjeshta tre-
dimensionale. 
Një ekran tjetër në katin e dytë zbulon historinë e rezidencës Carnegie para se të bëhej Cooper 
Hewitt. 

HISTORIKU 

I vendosur në rezidencën Andrew Carnegie në Avenue Fifth në New York City, Cooper Hewitt 
Smithsonian Muzeu i Dizajnit është muzeu i vetëm në Shtetet e Bashkuara të dedikuar 
ekskluzivisht për dizajn. Koleksionet përfshijnë më shumë se 217,000 objekte të projektimit që 
përfshijnë "tridhjetë shekujt e krijimtarisë njerëzore". 
I pyetur nga Cooper Hewitt për të dalë me një teknologji të vizitorëve që theksoi lojën dhe foli 
për specifikat e një muzeu të projektimit, koncepti për Penë origjinën nga Projektet Lokale 
(http://www.localprojects.net/) duke punuar me Diller Scofidio + Renfro 
(http://www.dsrny.com). 
 
Pena u vendos si një mënyrë për të ftuar vizitorët të mësojnë rreth dizajnit duke e dizajnuar 
veten e tyre. Përtej punës si një mjet për vizatim, do t'i inkurajonte vizitorët që të merren me 
punimet në pamje në muze, në vend që t'i shikojnë ata përmes ekranit të vogël të qasjes më 
tradicionale të një 'App muze'. 

OBJEKTIVAT 
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- 

BURIMET 

 
Pena kombinon dy teknologji kryesore. Ndërfaqja e tij me tabelat interaktive përdor llojin e 
materialeve përçuese të zakonshme për stilin e ekranit me prekje. Ndërfaqja e tij me etiketat e 
objektit përdor teknologjinë e komunikimit në terren afër. Një sensor në fund të Penës lexon 
informacionin mbi etiketat e vogla NFC të ngulitura në etiketat e objektit. Ky informacion ruhet 
në kujtesën e bordit të Penës dhe mund të lexohet në tabelat ndërvepruese. 
 
Duke përdorur ekranet e mëdha, me definicion të lartë në tabela të dizajnuara nga Ideum 
(http://ideum.com/), vizitorët mund të eksplorojnë dhe manipulojnë objektet që kanë 
mbledhur, të zbulojnë objekte të lidhura në koleksionin e Cooper Hewitt, të marrin 
informacione kontekstuale, të mësojnë më shumë rreth projektuesve, proceseve të projektimit 
dhe materialeve, shikoni dhe shkëmbeni video dhe madje skiconi modelet e tyre. 

ZBATIMI 

 
Për ta shndërruar konceptin për Penë në një pjesë të fuqisshme të pajisjeve të konsumatorit, 
Cooper Hewitt vendosi të punojë me një ekip ndërkombëtar, duke përfshirë GE 
(http://www.ge.com); Sistelnetworks, një kompani spanjolle që ofron produkte dhe zgjidhje 
për industrinë pa tel; dhe Undercurrent (http://www.undercurrent.com), një strategji dhe 
firmë këshilluese për menaxhim me bazë në Nju Jork. 
Me ndihmën e Undercurrent, Cooper Hewitt dhe nënkontraktuesit identifikuan vandelin 
Sistelnetworks, një pajisje kontrolli të inventarit të përdorur në kujdesin xhëndetësor, si një 
produkt ekzistues që plotësonte xhumicën e kërkesave teknike. Për të ri-inxhinieruar vWand. 
Dizajnerët industrialë dhe ndërveprues të GE zhvilluan një formë të re me shkëlqim, ndërsa 
Sistelnetworks gjerësisht ndryshoi qarqet e brendshme dhe elektronikën për të mbështetur 
funksionimin e ri. Undercurrent dhe MakeSimply, një kompani e menaxhimit të burimit dhe 
ndihmës me bazë në Nju Jork, konvertoi modelet e GE në prototipe, pastaj mori modelet e 
fundit për partnerët e tyre global për prodhim. 
Ndërkohë, ekipi dixhital i vetë Cooper Hewitt po punonte për integrimin e Pena në mjedisin 
muze. Tellart (http://tellart.com), një firmë e përvojës në Rhode Island, ishte e angazhuar të 
krijonte elektronikë me porosi për të çiftuar biletat e vizitorëve me stilolapsat e tyre, dhe 
muzeu kaloi nëpër raunde të shumta të testimit me qasje të ndryshme në logjistikën operative  
 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

- 
  

REZULTATET DHE NDIKIMI  

Rezultati është një pajisje që mishëron vetë idetë që Cooper Hewitt u përcjell vizitorëve. Ashtu 
si kaq shumë nga objektet në galeritë e muzeut, ai është produkt i një procesi bashkëpunimi 
ndërkombëtar të projektimit industrial, duke ilustruar sesi projektuesit zgjidhin problemet e 
botës reale. 
 
Stilolapsi mundësohet nga Duracell. 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

- 
 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum 



81 
 

2 East 91st StNew York, NY, 10128, USA 
https://chsdmdev.wpengine.com/contact/ 
 
 

BURIMET 
Raportoni mbi burimet e ndryshme, studimet përkatëse dhe referencat e tjera të përdorura 
për kërkimin dhe zhvillimin e praktikave të mira. 

https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/ 
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/ 
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-pen-44009 
 
 

 
  

https://chsdmdev.wpengine.com/contact/
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/designing-pen/
https://www.cooperhewitt.org/new-experience/
https://theconversation.com/reinventing-old-technology-cooper-hewitts-interactive-pen-44009
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT E MËPOSHTME DHE GRUPET E PUNËS  

WG 3 – Mjete Inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

 
Kuptimi Shoqëror Hartimi i SMM si një mjet i ri që ishte integruar në aplikacionin Visracker., 
Një mjet dixhital për regjistrimin e ndërveprimeve të vizitorëve gjatë kohës që ndodheshin 
në muze. 

TITULLI I PRAKTIKËS SË MIRË 

https://www.uv.uio.no/iped/engliSh/research/projects/christidou-mapping/ 
Departamenti i Edukimit, Universiteti i Oslos dhe Muzeu Kombëtar gjithashtu në Oslo, Norvegji 
Studimet e vizitorëve janë përshtatur shumë me një shqetësim në lidhje me ato që mësojnë 
vizitorët sesa kuptimet që ata bëjnë moment pas momenti, në një proces të mishëruar që 
Shpaloset gjatë takimeve të tyre me ekspozitat (Smith 2015). Muzetë "mbajnë premtimin e 
lidhjeve të shumta që presin të bëhen, shumica e të cilave nuk mund të paracaktohen pasi 
mbështeten në konjuktura specifike të sjella nga ata që, gjatë shikimit të tyre, i sjellin ato në 
jetë" (Mesazhi & Witcomb 2015, i). Duke eksploruar bashkëveprimet e audiencës me ekspozitat 
muze, projekti kërkon të eksplorojë sesi muzetë sjellin në jetë trashëgiminë kulturore dhe si 
bashkëveprimet e vizitorëve me muzeun sjellin në pah një varg praktikash kulturore. 
 
Gjatë vitit të parë të projektit (Qershor 2016 - Qershor 2017), u krijua një mjet i ri cilësor i 
quajtur Udhëzime me kuptime shoqërore, një zgjerim teorikisht i informuar i asaj që njihet si 
'Harta e Kuptimeve Personale', e cila mbledh përgjigje individuale dhe përqendrohet në 
përfitimet njohëse fituar pas vizitës në një muze. Hartat e kuptimeve shoqërore, me fokus 
grupet, i fton vizitorët të reflektojnë mbi përvojën e tyre, duke u kërkuar atyre të rilexojnë 
rrugën e tyre në dhe nëpër galeri duke vizatuar ose në planin e dyshemesë së dhomës së 
galerisë ose në një kanavacë boshe siç shihet në imazhe. Në të njëjtën kohë, diskutimet e 
vizitorëve regjistrohen audio. Mjeti i ri u integrua në aplikacionin Visracker. Një studim pilot u 
krye në fund të Korrikut 2017 dhe një tjetër do të zhvillohet gjatë kësaj vjeshte. Rezultatet e 
para nga studimi pilot treguan se vizitorët ndiheshin shumë të qetë kur përdornin mjetin e ri, 
gjë që i lejoi ata të reflektojnë në itinerarin e vizitës së tyre, duke zbuluar informacione rreth 
dinamikës sociale të grupit të tyre, interesave të tyre dhe subjekteve të diskutimit, ndërsa ishin 
në dhomën e galerisë. 
 

HISTORIKU 

Ndryshimi institucional kërkon kohë. Gjatë fazave të para të bashkëpunimit midis Departamentit 
të Edukimit, Universitetit të Oslos dhe Muzeut Kombëtar gjithashtu në Oslo, Norvegji, 
pikëpamjet mbi vlerën e zhvillimit të audiencës midis anëtarëve të stafit të muzeut ishin 
konfliktuar dhe të pazhvilluar. Gjatë bashkëpunimit të vazhdueshëm dhe shkëmbimit të 
njohurive dhe praktikave, këto pikëpamje janë ndryshuar dukshëm. 
Ndër zhvillimet më domethënëse gjatë partneritetit tonë ka qenë dizenjimi i "Visitracker", një 
mjet hulumtimi me bazë tabletash që urat studion me praktikë. 
 
Hartimi i kuptimit të bërjes në muze është një projekt tre-vjeçar i zhvilluar në përputhje me 
kërkesat për zhvillimin e audiencës që ofron një pasqyrë më të madhe në mësimin dhe 
angazhimin e vizitorëve në muze. 
 

OBJEKTIVAT 

Vizitori përdoret për të kryer sondazhe në formën e pyetësorëve dhe për të ndjekur dhe 
analizuar vëzhgimet në kohë reale të individëve dhe grupeve në një galeri muze. 
Vizitori ëShtë rezultat i diskutimeve midis muzeut dhe studiuesve. Ekipi i hulumtimit zhvillon 

https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/christidou-mapping/
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diskutime intensive me partnerët e muzeut dhe programuesit në Universitetin e Oslos, të cilat 
informojnë zhvillimin e veçorive të reja për Visracker, duke plotësuar metodat ekzistuese për 
mbledhjen e të dhënave. 
 
Përveç ndihmës në hartimin e Visitracker dhe kryerjen e studimeve të rregullta dhe të fuqishme 
të vizitorëve, Muzeu Kombëtar drejton shkëmbimin e praktikave dhe njohurive me një rrjet të 
madh muzesh në Norvegji. Kjo ka një ndikim të jashtëzakonshëm potencial në zhvillimin e 
zhvillimit të audiencës në sektorin kulturor në Norvegji. 

BURIMET 

- 

ZBATIMI 

Muzetë janë tregimtarë vizualë. Nëpërmjet kurimit të koleksioneve dhe burimeve interpretuese, 
si dhe përmes hapësirës, dizajnit dhe arkitekturës së ndërtesës (d.m.th. MacLeod et al. 2012), 
kuratorët janë duke hartuar histori që janë konceptuale dhe vizuale. Për më tepër, muzetë janë 
ambiente vizualisht të dendura, me McClellan duke argumentuar se (2003: 36) ‘inkurajimi i 
vizitorëve për të parë dhe parë është njohur prej kohësh si detyra kryesore e muzeut kryesor të 
artit”. 
 
Pas natyrës okulare-qendrore të një vizite në muze, studimet e vizitorëve kanë eksploruar 
mënyrat në të cilat vizitorët përdorin ekspozitat dhe i kuptojnë këto rrëfime duke identifikuar 
se cilat objekte kanë ndalur përpara dhe duke matur kohëzgjatjen e pauzave të tyre. Hartimi i 
kuptimeve shoqërore (SMM) paraqitet si një mjet i ri cilësor që ofron studiuesve një mënyrë të 
re për hartografimin e përvojës vizive të vizitorëve. 
 
SMM, një mjet dixhital me bazë tabletash, i ngulitur në aplikacionin Visracker, u krijua si një 
mjet hulumtimi pas vizitës, i përdorur gjatë një seance të udhëhequr nga studiuesit, në të cilën 
vizitorëve u kërkohet të rikrijojnë shtigjet e tyre vizuale përmes një dhome muze, duke vizatuar 
në tabletin dixhital sipërfaqe duke përdorur burime nga një kuti mjetesh e disponueshme në 
aplikacion. Duke vepruar kështu, hartat vizuale krijohen në bazë të të cilave mund të 
identifikojmë gjurmën vizuale të këtyre vizitorëve. Përveç regjistrimit të shenjave vizuale në 
ekran, bisedat e vizitorëve gjithaShtu regjistrohen përmes aplikacionit. 
 

AKTORËT E PËRFSHIRË/ FOKUS GRUPET 

- 

REZULTATI DHE NDIKIMI 

- 

PIKAT E MËSUARA DHE PËRFUNDIMET 

 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

Dimitra Christidou, PhD, Senior Researcher Department of Computer Science, Faculty of 
Information Technology and Electrical Engineering. Norwegian University of Science and 
Technology, Trondheim, Norway. 
https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou 

BURIMET 

Social Meaning Mapping as a means of exploring the visual in the museum, October 2019, 
Conference: 51st Annual Conference of the International Visual Literacy Association, 16.10.2019 
- 19.10.2019 Leuven, Belgium  
 
Dimitra Christidou 
 

https://www.researchgate.net/institution/Norwegian_University_of_Science_and_Technology2
https://www.researchgate.net/institution/Norwegian_University_of_Science_and_Technology2
https://www.researchgate.net/profile/Dimitra_Christidou
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PRAKTIKAT E MIRA NË LIDHJE ME TEMATIKAT VIJUESE TË PROJEKTIT DHE GRUPET E PUNËS 

WG 3 - Mjete inovative TIK 
 

TITULLI I PRAKTIKËS TË MIRË 

 
WUNDER ëShtë një zgjidhje gjithëpërfshirëse e bazuar në blockchain për të zhbllokuar 
format digjitale të artit vendas si Lëvizja e Imazhit, Pamja e Imazhit dhe VR, AR & XR. 

IDENTIFIKIMI I PRAKTIKAVE TË MIRA  

WUNDER është një platformë për të ndihmuar në krijimin dhe organizimin e artit dixhital 
premium dhe për ta bërë atë globalisht të arritshëm në një mënyrë të qëndrueshme. Inkurajimi 
i diversitetit të saj në komunitet, mundëson krijimin dhe vlerësimin e vlerave të reja të artit 
dixhital në hapësira të reja nga palët e interesuara të reja. 
 
• Komuniteti i drejtuar nga misioni global që nxit diversitetin dhe aksesin me bashkëpunime të 
hapura për të mundësuar krijimin dhe vlerësimin e vlerës së artit dixhital. 
 
• Bashkëpunimet e fuqizuara mundësojnë qasje më të lehtë në treg, sigurojnë besim në 
transaksione, zvogëlojnë kostot e transaksioneve dhe sigurojnë rritje të likuiditetit. 
 
• Aksionet e hapura - Aksione të bazuar në arte në kanale falas në internet me format të 
zvogëluar. Ndarja nga kolegët me kolegët lejon një zbulim më të madh përmes kanaleve të 
palëve të ndryShme të interesit. 
 
• Protokolli i Vizitorëve të rregullt - Kontrata e zgjuar me bazë blockchain që siguron 
transaksione të besimit dhe në kohë reale për zotërimin e pasurive të artit dixhital dhe ndarjen 
e të drejtave të hyrjes. 
 

HISTORIKU 

Disa sisteme brenda industrisë së muzeumeve janë vonuar për një rindërtim, pavarësisht nëse 
kjo është në lidhje me lehtësinë e përdorimit, saktësinë ose aksesin. Blockchain mund të jetë 
çelësi për të sjellë institucionet historike dhe bashkëkohore më plotësisht në epokën moderne. 
Një nga rastet më të mira të përdorimit të blockchain dhe mungesës dixhitale deri më tani erdhi 
në formën e një mace - më shumë se 1 milion mace, në të vërtetë. 
Cryptokitties (https://www.cryptokitties.co) një shërbim i ngjashëm me lojën nga Axiom Zen në 
të cilin përdoruesit blejnë, rritin dhe shesin macet dixhitale të kartonave, është ndërtuar në 
blockchain. Një projektues kodoi një shabllon për macet dixhitale, dhe kodi për secilën kotele 
individuale përcakton atributet fizike të karikaturave - ashtu si ADN e njeriut. Dhe në të njëjtën 
mënyrë që funksionon ADN-ja e njeriut, këto tipare mund të përsëriten vetëm tek pasardhësit. 
Pra, nëse jeni duke blerë një Cryptokitty, ose duke rritur një tjetër me një tjetër, gjithmonë do 
të largoheni me një mace të këtij lloji. Kjo lloj mungese në botën dixhitale është e re, por 
ekziston prej kohësh në botën fizike për artikujt e koleksionistëve si kartat e bejsbollit, kapele 
të vogëla ose veprat e artit. 
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/ 

OBJEKTIVAT 

Për artistët 
Misioni ynë kryesor është të sigurojmë artistët që krijojnë punë dixhitale me fonde më të 
shpejtë dhe qasje në një ekosistem të fuqizuar për të mbështetur punën dhe karrierën e tyre. 
Për Vizitorët e rregullt dhe Promovuesit 
Vizitorët e rregullt tani mund të mbështesin një gamë të gjerë të artistëve përmes WUNDER ose 
të investojnë drejtpërdrejt në vepra individuale si Lead Angel Patrons. WUNDER është ndërtuar 
për përfshirje direkte si mikro-mbrojtës për koleksionistët dhe investitorët njëlloj. 

https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/


85 
 

 

BURIMET 

WUNDER është i ndërtuar në blockchain dhe sistemi i tij specifik i protokollit mbrojtës, sistemi 
operativ fiton paratë e formave dixhitale të artit vendas duke ofruar monedha virtuale të 
mbëShtetura nga asetet. Këto monedha virtuale paraqesin pronësinë e pjesshme të kopjes 
master dhe krijimin e vlerës së një rrjeti global të mbajtësve të qasjes së përkohshme. Gjatë 
abonimit 30-ditor të një vizitori, ai ose ajo thjesht mund të shikojë punimet, ose të blejë 
pronësi të pjesshme për vepra specifike ku dëshirojnë të kenë qasje të përhershme. Kjo blerje i 
bën ata një mbrojtës kryesor për atë punë, që do të thotë jo vetëm që përfitojnë ata estetikisht 
nga puna, por edhe nga shpërblimet e dividentëve përmes të ardhurave nga kanalet Art-as-a-
Service. 
Përmes protokollit të vizitorëve të rregullt, kopja master e një vepre dixhitale ndahet në tetë 
aksione, dy prej të cilave janë të rezervuara për vetë artistin dhe WUNDER, përkatësisht. Kjo lë 
gjashtë aksione të disponueshme për tregun, d.m.th. vizitorët e rregullt të muzeut të cilëve 
pastaj mund ti hyjnë në punë sa herë - dhe kudo që dëshirojnë. 
 

ZBATIMI 

 

PËRFSHIRJA E AKTORËVE/FOKUS GRUPET 

 

REZULTATET DHE NDIKIMI  

Themeluesit e Wunder.Art, David Dehaeck dhe Nathalie Haveman, na bëjnë thirrje të 
mendojmë jashtë kutisë – në kuptimin e parë dhe në kuptimin figurativ. 
"Blockchain do të lejojë shpërndarjen e decentralizuar të formave të reja të artit mediatik, 
pavarësisht nga imazhi që lëviz, imazhi i qëndrueshëm, VR / AR / MR ose arti i zërit," thotë 
Dehaeck. "Do të ringjallë konceptin e shekullit të 16-të të  " vunderkammer ", të cilët ishin 
paraardhësit e muzeve tona aktuale. 
Blockchain lejon një përvojë muzeale kudo dhe kurdo - ajo që do të bëjë ndryshimin është 
ekspertiza dhe cilësia e artit. Në momentin që muzetë fillojnë të mendojnë jashtë muzeut, 
gjithçka është e mundur. " 
Meqenëse muzetë do të zhvendosin një pjesë të vëmendjes dhe përpjekjeve të tyre për të 
siguruar një akses të decentralizuar për vepra arti dixhitale, atëherë ndryshimi do të jetë vetëm 
në cilësinë e punimeve në koleksionet dhe ekosistemet. 

PIKAT E MËSIMIT DHE PËRFUNDIMET 

WUNDER funksionon kështu: Vizitorët e rregullt të muzeut paguajnë një tarifë mujore për të 
hyrë në ekspozita të kuruara me vepra dixhitale kombëtare për 30 ditë përmes faqes së 
internetit WUNDER. 
Muzeu gjithaShtu ofron një mundësi për kanalet e shpërndarjes së partnerëve që mund të jenë 
që nga një holl  ekspozues deri në një ekran të sheshtë në një sallë konferencash. Çdo hapësirë 
në të cilën njerëzit mblidhen mund të shërbejë si hapësirë muze. Imagjinoni sa më shumë 
njerëz dhe investitorë mund të vizitojnë muzeun tuaj nëse do të ishte i arritshëm jashtë vetëm 
katër mureve dhe të transportohej në ekrane, tableta ose kufje të Realitetit Virtual kudo në 
botë. 

KONTAKTET DHE LIDHJET 

http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, FlemiSh Region 2020, BE 
Lauren Styx, magazine editor and freelance journalist in Chicago.  
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/ 

BURIMET 

http://wunder.art - Beukenlaan 2, Antwerp, FlemiSh Region 2020, BE 
Lauren Styx, magazine editor and freelance journalist in Chicago.  
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/ 

https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwunder%2Eart&urlhash=Ke-R&trk=about_website
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/
https://www.linkedin.com/redir/redirect?url=http%3A%2F%2Fwunder%2Eart&urlhash=Ke-R&trk=about_website
https://www.museumnext.com/article/how-blockchain-could-change-the-museum-industry/

