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Parqet arkeologjike dhe territoret përreth tyre u studiuan në lidhje me 
tiparet historike dhe kulturore, monumentet arkeologjike, aspektet natyrore dhe 
ekonomike, planet e menaxhimit, metodat dhe praktikat në përdorim, etj. 

 
Interesi i veçantë i analizës ishte i lidhur me tre fushat tematike të projektit 

që janë: 
- zhvillimi i politikave dhe planeve të menaxhimit të koordinuara dhe të 

integruara dhe strategjive; 
- identifikimi i aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike të afta për të 

përshtatur rritjen ekonomike me ruajtjen kulturore; 
- identifikimi i mjeteve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit 

(TIK) në gjendje të zgjerojnë audiencat e trashëgimisë arkeologjike (veçanërisht të 
të rinjve dhe kategorive të pafavorizuara) dhe sistemeve të IT në gjendje të 
analizojnë më mirë tiparet dhe nevojat e vizitorëve të parqeve arkeologjike. 

 
Çdo analizë individuale u organizua sipas të njëjtit sistem. Analiza kryhet në 

bazë të vlerësimit të FAKTORËVE STRUKTURORË - tërësisë së përbërësve dhe 
marrëdhënieve që ekzistojnë konkretisht në organizimin e sistemeve lokale të 
secilës zonë arkeologjike (Kapitujt 1-4). Faktorët strukturues dhe rezultatet e 
analizës janë përmbledhur në Përfundime (Kapitulli 5). 

 
FAKTORËT STRUKTURUES 

 
1. Prezantimi i parkut arkeologjik 

 
1.1 Legjislacionet përkatëse në fuqi 
Përshkrimi i shkurtër i legjislacionit përkatës në fuqi në vend në nivelin 

kombëtar / rajonal / lokal në lidhje me menaxhimin / mbrojtjen / vlerësimin e 
vendeve arkeologjike si dhe parqeve. 

 
1.2 Prezantimi i përgjithshëm 
- Vendndodhja e faqes. 
- Pamja e faqes. 
- Harta / plani i parkut arkeologjik me strukturat historike dhe 

infrastrukturën moderne. 
- Madhësia e parkut (në ha). 
- Përshkrim i shkurtër i mjedisit ose peizazhit të parkut. 
- Kuptimi historik. 
- Lista e monumenteve të dukshme historike. 
- Përshkrime të shkurtra të secilit monument ose grup monumentesh. 
- Pamje të monumenteve më të rëndësishme. 
- Gjendja aktuale e monumenteve. 
 
1.3 Infrastruktura 
- Hapja e zonës. 
- Lëvizja e vizitorëve në hyrje. 
- Lëvizja nëpër park. 
- Informacion për vizitorët në vend. 
- Muzeu dhe / ose vendi i ekspozitës. 
- Objektet publike. 
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1.4 Pozicioni në sistemin natyror 
Pozicioni i parkut arkeologjik në sistemin natyror në nivelin territorial / rajonal: 
- Përshkrimi i karakteristikave gjeologjike dhe gjeomorfologjike, si dhe i botanikës 
dhe faunës. 
- Klasifikimi i problemeve mjedisore. 
- Zgjedhje të bëra për ruajtjen dhe përmirësimin e peizazhit dhe mjedisit. 
 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 
Pozicioni i parkut arkeologjik në sistemin njerëzor / antropogjen në nivelin 
territorial / komunal: 
- Zona ujëmbledhëse e përdoruesve / vizitorëve të mundshëm. 
- Hyrja nga rrugët. 
- Sistemi i muzeumeve, monumenteve me interes kulturor etj. 
- Sistemi i objekteve turistike. 
 
 
2. Planet dhe strategjitë e menaxhimit 
 
2.1 Prezantimi i përgjithshëm 
Struktura e përgjithshme organizative u prezantua në lidhje me planifikimin dhe 
menaxhimin e parkut arkeologjik. U renditën dhe u përshkruan shkurtimisht organe 
të ndryshme të përfshirë në planifikim dhe menaxhim, përfshirë rolin, kompetencat 
dhe detyrat e tyre. Marrëdhënia me nivelin kombëtar u specifikua gjithashtu 
shkurtimisht. 
 
2.2 Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 
Në rastin e Planit ekzistues të Menaxhimit, përshkruhen përparësitë e tij, si dhe 
vizioni, objektivat e menaxhimit, rezultatet e pritura, mundësitë dhe problemet 
ekzistuese dhe të mundshme. 
 
Në rastin e asnjë Plani të Menaxhimit, objektivat e menaxhimit të përcaktuara në 
ndonjë dokument tjetër specifik (p.sh. dokumenti i politikës) u prezantuan, si dhe 
përparësitë dhe aktivitetet. 
 
2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokalë 
Niveli dhe shtrirja e bashkëpunimit dhe koordinimit ndërmjet aktorëve vendorë si 
në hartimin e Planit të Menaxhimit ose politikës ashtu edhe në menaxhim. Kush 
janë të përfshirë, si dhe në çfarë shkalle? (procesi / lloji / metoda e përfshirjes, 
aktivitetet). 
 
2.4 Përfshirja e publikut 
Niveli dhe shtrirja e përfshirjes së publikut në krijimin e Planit ose politikës së 
Menaxhimit dhe në menaxhimin e zonave të ndjeshme dhe të mbrojtura (kush, si 
dhe në çfarë shkalle është i përfshirë publiku?). U përshkrua korniza pjesëmarrëse 
(procesi i përfshirjes, aktivitetet). 
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2.5 Analiza SWOT e planit të menaxhimit dhe strategjitë  
U specifikuan mundësitë, pikat e forta, sfidat dhe nevojat, si dhe problemet 

(dobësitë, kufizimet, kërcënimet) në lidhje me politikat dhe planet e koordinuara 
të menaxhimit. 

 
3. Aktivitetet Ekonomike të Qëndrueshme dhe produktet  

 
3.1 Politika dhe përparësitë e trashëgimisë 
U përshkruan politika dhe përparësitë e trashëgimisë lokale dhe rajonale, në 

lidhje me zhvillimin ekonomik dhe aktivitetet ekonomike, të formuluara ose 
zbatuara në zonën e mbrojtur arkeologjike në fjalë, duke përfshirë çdo ndërlidhje 
me politikat e tjera kur lidhen (zhvillimi i qëndrueshëm, mbrojtja e vendeve 
arkeologjike, zhvillimi ekonomik, politika e punësimit, etj.). 

 
3.2 Nismat ose veprimet ekzistuese 
Nismat ekzistuese, si dhe metodat, veprimet dhe projektet që u përshkruan 

janë zbatuar tashmë në parkun arkeologjik që synon vlerësimin dhe promovimin e 
trashëgimisë si dhe forcimin e qëndrueshmërisë së saj ekonomike. 

 
3.3 Nismë ose veprimtari e re ose inovative 
U prezantuan aktivitetet e reja ose inovative që mund të kishin mundësi 

konkrete për t'u futur në parkun arkeologjik për të forcuar qëndrueshmërinë 
ekonomike. Kushtet dhe kërkesat kryesore u specifikuan për realizimin konkret të 
iniciativave të tilla të reja, p.sh. burimet ekonomike etj. 

 
3.4 Grupet e synuara dhe palët e interesit 
Grupet e synuara dhe palët e interesuara që u renditën duhet të përfshihen 

në kornizën e politikave dhe qasjeve të reja për aktivitete dhe produkte të 
qëndrueshme ekonomike në lidhje me parkun arkeologjik. U shpjegua pse janë ata 
që duhet të përfshihen. 

 
3.5 Analiza SWOT e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike 
U përshkruan mundësitë, pikat e forta, sfidat dhe nevojat, si dhe problemet 

(dobësitë, kufizimet, kërcënimet) e parkut arkeologjik në lidhje me aktivitetet dhe 
produktet e qëndrueshme ekonomike. 

 
4. Identifikimi i mjeteve TIK  

 
4.1 Mjetet egzistuese TIK   
U përshkruan mjetet e TIK-ut të përdorura tashmë në parkun arkeologjik që kanë 
për qëllim: 
- për të përmirësuar ose zgjeruar prezantimin dhe interpretimin e trashëgimisë 
arkeologjike, për të rritur identitetin territorial dhe kulturor, për të promovuar 
mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike; 
- për të zgjeruar audiencën (veçanërisht të të rinjve dhe kategoritë e 
pafavorizuara); 
- të analizojë më mirë tiparet dhe nevojat e vizitorëve të parqeve arkeologjike. 
 
 
 



7 
 

4.2 Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 
- Autoritetet dhe organet publike ose private të përfshira në aktivitetet e TIK janë 
renditur dhe shpjeguar shkurtimisht në lidhje me rolin, kompetencat dhe detyrat e 
tyre përkatëse. 
 
4.3 Grupet e synuara dhe palët e interesit 
Grupet e synuara dhe palët e interesuara janë renditur  sipas synimeve me  
aktivitetet e TIK. Shpjegohet pse ato janë ato të adresuara. Përshkruhen metodat 
dhe strategjitë që përdoren në kuadrin e aktiviteteve të TIK-ut, si dhe llojet e 
aktiviteteve të zbatuara për secilin grup të synuar. Mjetet dhe instrumentet e 
përdorura në aktivitetet e TIK-ut paraqiten në fund. 
 
4.4 Analiza  SWOT e mjeteve TIK 

Paraqiten mundësitë, pikat e forta, sfidat dhe nevojat, si dhe problemet 
(dobësitë, kufizimet dhe kërcënimet) në lidhje me TIK. 

 
5. Përfundimet 

 
Duke marrë parasysh të gjithë faktorët strukturues, u përmblodhën problemet 
kryesore, kufizimet dhe kërcënimet që prekin parkun individual arkeologjik, si dhe 
sfidat dhe mundësitë. 
 
Për secilin park arkeologjik u specifikuan përbërësit e mëposhtëm: 
 
FAKTORËT KARAKTERIZUES:  Komponentët dhe marrëdhëniet që karakterizojnë 
çdo sistem lokal duke i dhënë atij një identitet të tillë që e dallojnë atë nga të 
tjerët. 
 
FAKTORËT KUALIFIKUES: Elementet ose kushtet që i japin një sistemi lokal një 
cilësi ose rëndësi ose vlerë të caktuar pa ndryshuar strukturën ose karakteret e tij. 
 
SITUATAT KRITIKE: Tërësia e elementeve ose kushteve të degradimit ose de-
kualifikimit ose ndryshimit që mund të rrezikojnë strukturën, personazhet ose 
cilësinë e parkut arkeologjik. 
 
SFIDAT DHE MUNDËSITË: Zonat dhe sektorët e mundshëm të zhvillimit. 
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Università degli Studi di Macerata / Universiteti i Maçeratës 
 
 

PARKU ARKEOLOGJIK URBS SALVIA 
URBISAGLIA, MAÇERATA(ITALI) 

 
 

1. PREZANTIMI I PARKUT ARKEOLOGJIK  
 

1.1 Legjislacionet përkatëse në fuqi 
 
Dokumentet thelbësore legjislative për ruajtjen e zonave arkeologjike dhe 

parqeve mund të lexohen në Kodin Kombëtar për Trashëgiminë Kulturore: Codice 
dei beni Culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42). 
Gjithashtu të rëndësishme janë udhëzimet për krijimin dhe përmirësimin e parqeve 
arkeologjike: Linee guida per la costituzione e valorizzazione dei parchi arkeologici 
(DM 18 prill 2012). 

 
Në një nivel rajonal, Ligji i Rajonit Marche n. 16 i vitit 1994 (Legge Regionale 

delle Marche nr. 16 del 1994), në lidhje me kornizën e Parkut Arkeologjik dhe 
Zonave, ka krijuar Sistemin Arkeologjik Marche (Sistema Archeologico Marchigiano). 
Fondet e destinuara për përmirësimin e projekteve dhe menaxhimin e parqeve 
rregullohen nga një Ligj tjetër rajonal (LR Marche nr. 4 Dhjetor 2010). 

 
1.2 Prezantim i përgjithshëm  

  
Parku arkeologjik i Urbs Salvia ndodhet në rrugën provinciale që të çon në 
Maçerata, në komunën e Urbisaglia, pikërisht në këmbët e qendrës historike të 
qytetit modern. 
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Parku ka sot më shumë se 40 ha dhe përfshin monumentet më të rëndësishme të 
qytetit antik të Urbs Salvia. 
Parku është i vendosur në luginën e mesme të lumit Fiastra, në një zonë të 
karakterizuar nga kodra të buta që zhvillohen në anët e luginave Chienti dhe 
Fiastra. Pikërisht mbi park, qendra mesjetare e Urbisaglia moderne u zhvillua në 
majë të kodrës San Biagio. Më pak se 4 km nga qyteti dhe parku është Rezervati 
Natyror i Fiastra, ku, në shekullin XII, u themelua një Abbey. 
 
Kuptimi Historik 
 
Për shkak të dëshmive letrare (Plinius, Nat. Hist. III, 13, 111) dhe arkeologjike, tani 
dihet që origjina e vendbanimit  vendoset në periudhën e vonë republikane (shek. 2 
para Krishtit) kur një koloni e parë, Pollentia , u themelua në pikën strategjike të 
një rrjeti rrugor që më vonë u dominua nga e mirënjohura Salaria Gallica. Zgjedhja 
e vendit ndoshta do të hulumtohet edhe në afërsi të një vendi të shenjtë antik. 
Disa prova të vendbanimit të parë mund të nxirren në dritë në dekadën e fundit, 
veçanërisht në zonën e forumit, ku një kompleks prodhues, përfshirë një furrë për 
prodhimin lokal të qeramikës, u identifikua nën disa ndërtesa të mëvonshme. 
 
Sidoqoftë, shumica e provave arkeologjike i përkasin periudhës së mëvonshme e 
cila do të identifikohet në epokën e Augustit që nënvizon një moment të 
ndryshimeve të thella në planifikimin urban dhe mjedisin e Pollentia, e cila në këtë 
periudhë merr emrin e Urbs Salvia. Në këtë fazë, shumica e ndërtesës së 
mëparshme janë shkatërruar nën monumentet e planit të rinovuar të qytetit i cili 
tani karakterizohet nga një caktim dhe funksionalizim i hapësirës duke filluar nga 
aksi kryesor i qëndrueshmërisë së Salaria Gallica. Duke qenë kështu, shumica e 
ndërtesave monumentale që mund të vlerësojmë tani i përkasin epokës së parë 
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perandorake, e cila padyshim që do të identifikohet si momenti më i lulëzuar i 
kolonisë: muret e qytetit, për shembull, datohen në periudhën Augustiane, themeli 
i teatrit do të mund të jetë midis  viteve 22 dhe 23 pas Krishtit, ndërsa kompleksi 
templar i Salus Augusta është vendosur kronologjikisht midis mbretërimit të Tiberit 
dhe Klaudit. 
 
Ndërtesa e amfiteatrit, një nga monumentet më të dukshme dhe më të 
rëndësishme të vendit, nuk i përket periudhës së përmendur. Ajo është e lidhur më 
tepër me një akt të jashtëzakonshëm: ndërtesa, përuruar në vitin 81 pas Krishtit, 
është, në fakt, një donacion për qytetin e tij të lindjes nga Flavius Silva, një 
senator i rëndësishëm romak që kishte bërë një transportues të shkëlqyeshëm të 
vulosur nga fushata e suksesshme në Judea. 
 
Nga shekulli II pas Krishtit, lulëzimi i qytetit fillon të bjerë ngadalë, në mënyrë 
koherente me kontekstin rajonal. Dëshmitë arkeologjike tregojnë se disa ndërhyrje 
arkitektonike ishin akoma  të zhvilluara nga komuniteti, por ato të gjitha mund të 
klasifikohen si modifikime, restaurime dhe rinovime të strukturave ekzistuese, 
ndërsa ne nuk kemi asnjë provë të themeleve të ndërtesave të reja. 
 
Përfundimisht, në fillim të shekullit të 6-të, në kohën e luftërave gotike, qyteti u 
plaçkit nga Alariku I, edhe pse shkatërrimi nuk ishte absolut dhe qyteti mbijetoi 
shumë më vonë. Të dhënat arkeologjike në lidhje me Antikitetin e Vonë në vend 
janë të pakta deri në lajmet në lidhje me themelimin e një vendi peshkopal. 
 

Lista e monumenteve të dukshme historike: 
 

1-2 - Monumente Varrimi 
Afër Portës Veriore, ka dy rrënoja që lidhen me monumente funerale të tipit kullë, 
zakonisht të datuara midis themelimit dhe shekullit të 1-të pas Krishtit. Këtyre 
provave u duhet shtuar një strukturë e cila interpretohet si dhoma e një 
monumenti tjetër funerali. 
 
3 - Amfiteatri 
Monumenti i ndërtuar pas vitit 81 pas Krishtit, jashtë mureve të qytetit. Matjet e 
të gjithë ndërtesës janë: 58,67 m (gjatësi) x 73,45 m (gjerësi). Ajo është gërmuar 
pjesërisht në tokë dhe pjesërisht e ndërtuar si me teknikat e argjinaturave të tokës 
dhe teknikat e nënshtrimeve. Arena ndahet nga rreshtat e parë të vendeve vetëm 
nga muri i podiumit. Ndërtesa ishte e rrethuar nga një korridor i harkuar që 
rezultonte nga shtylla që mbështesnin harqe. 
Amfiteatri sot është restauruar shumë (ndërhyrja kryesore e anastilozës midis 1989 
dhe 1993), duke i lejuar vizitorët të kuptojnë qartë dhe të vizitojnë monumentin 
(përdoret gjithashtu për shfaqje moderne), por, në të njëjtën kohë, duke e bërë 
më të vështirë një analizë të hollësishme të strukturave. 
Problemet e mirëmbajtjes lidhen kryesisht me realizimin e ndërtesës në opus 
cementitium dhe praninë e disa lisave brenda saj që peshojnë në muret e jashtme. 
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4 - Muret e Qytetit dhe Porta ‘Gemina’ 
Muret e qytetit janë ndërtuar në testaceum dhe kanë një emplekton të bërë me 
tulla. Në anët Veriore, Lindore dhe Jugore ruhen 13 kulla poligonale (7 prej të 
cilave në zonën e Parkut) dhe dëshmi të 3 portave. 
Në përgjithësi, emplekton i mureve është i ruajtur mirë; disa çështje më statike 
janë zbuluar në anën Veriore të mureve. 
Porta Lindore, e quajtur Gemina Gate, është në një gjendje të paqëndrueshme, 
një shtëpi koloniale është ndërtuar mbi të, duke rrezikuar të gjithë strukturën. Ajo 
që është ende  shenjë e dukshme e ndërtesë tregon se ishte një portë me hark të 
dyfishtë. 
 
5 - I ashtuquajturi Kompleksi i Portikut Temple-Crypto 
Ky kompleks i orientuar nga Perëndimi është formuar nga një hyrje monumentale 
kripto, e zbukuruar me piktura të stilit III Pompeian, i cili rrethon një tempull 
gjashtëkëndor me një pronaos të gjerë dhe një naos në katror. Ndërtesa është 
formuar nga tre galeri të ndara në dy rreshta me shtylla drejtkëndëshe, duke 
formuar një formë Π të mbyllur në pjesën e përparme nga shkallët që çojnë në 
tempull. Kompleksi datohet midis epokës Tiberiane dhe fillimit të gjysmës së dytë 
të shekullit 1 pas Krishtit. 

 
 
Ndërtesa vuan nga shtytjet horizontale, të provokuara gjithashtu nga struktura prej 
betoni që mban mbulesën. Realizimi i lirë i të gjithë kompleksit, i bërë me çimento 
të dobët, rezulton në një strategji mirëmbajtjeje shumë problematike. 
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6 - 'Ndërtesa e Ujërave' 
Një kompleks me shumë dhoma, i vendosur në krye të një faze të shekullit të 2-të 
para Krishtit. Gjatë epokës Augustiane, dhomat duhet të jenë zbukuruar. Disa 
prova sugjerojnë që ndërtesa i kushtohej përdorimit dhe, ndoshta, adhurimit të 
Ujërave, i lidhur gjithashtu me tempullin Salus aty pranë. 
Ndërtesa tregon të njëjtat probleme strukturore si kompleksi i verandës Crypto. 
Muret e ekspozuara duhet të mbulohen. 
 
7 - Tempulli i Vogël 
Një ndërtesë e vogël drejtkëndëshe, e karakterizuar nga një shkallë përpara një 
podiumi, ndodhet në jug të kompleksit të verandës Crypto. Dy anët e gjata 
karakterizohen nga disa kamare drejtkëndëshe, ndërsa ana e shkurtër ka formë 
apside. 
Ndërtesa nuk është restauruar. Dëshmitë e dukshme janë të mbuluara me bimësi. 
 
8 - Ndërtesë e paidentifikuar (Mithraeum) 
Ndërtesë e pa identifikuar me struktura të harkuara, mundësisht dykatëshe. 
 
9 - Ora e diellit 
Rrënojat e një shtylle me bazë trekëndëshi të realizuara në opus testaceum. 
 
10– Forumi dhe ndërtesat përkatëse 
Seri strukturash dhe ndërtesash që përcaktojnë zonën e forumit të Urbs Salvia. Ato 
përfshijnë: një tempull të orientuar nga Veriu, në anën Jugore (epoka e Augustit); 
një bodrum në katror lidhur me një monument nderi, në anën Perëndimore (epoka 
e Augustit); disa struktura të një ndërtese të formuar të paktën nga dy dhoma 
(shekulli II-I para Krishtit); evidencat e një shkalle monumentale që të çon në 
ndërtesën nga ana veriore e forumit; mbetjet e murit të themelit të hajatit në 
anën Perëndimore. 
Shumica e strukturave që lidhen me zonën e forumit mbulohen çdo vit me tokë pas 
gërmimeve në mënyrë që të ruhen elementët më të brishtë (kryesisht republikanë). 
 
11 - Nënstrukturat e harkuara 
Struktura të harkuara janë të ndërtuara për të përcaktuar dhe monumentalizuar 
tarracën në anën Perëndimore të forumit. 
 
12– Dhoma dhe tempull i pa identifikuar? 
Disa dëshmi të dy ndërtesave që rrethojnë një ndërtesë monumentale ndoshta 
duhet të identifikohen me një tempull. 
 
13 - I ashtuquajturi ‘Edificio a nicchioni’ 
Dy ndërtesa të ndryshme, të lidhura funksionalisht, identifikohen me këtë emër: 
njëra është një mur i gjatë, në formë L, ndërsa e dyta është një hajat kripto. 
Disa ndërhyrje strukturore janë kryer midis 1989 dhe 1992 në mënyrë që të 
stabilizohen ndërtesat. 
Strukturat janë realizuar në një teknikë solide dhe ato ende kryejnë funksionin për 
të cilin është realizuar, për të mbështetur argjinaturën. Sidoqoftë, ka disa 
dëmtime strukturore dhe probleme në lidhje me bimësinë që rritet në zonë. 
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14 – Teatri 
Ndërtesa është e vendosur në anën Veri-Perëndimore të zonës së përfshirë në 
muret e qytetit. Teatri ka një shpellë të gjerë 86 m, të ndarë në 3 hapësira, e cila 
është ndërtuar pjesërisht përkundër kodrës me një strukturë komplekse të lirë për 
summa cavea. Ndërtesa është e rrethuar nga dy bazilika, të zbukuruara me piktura 
të stilit III Pompeian si kompleksi i verandës Crypto. Pas ndërtesës së skenës janë 
mbetjet e një skeme porticus post. 

 
 
Që prej gërmimeve të para (1950), teatri ka qenë vazhdimisht objekt i ndërhyrjeve 
të restaurimit dhe stabilizimit. Sidoqoftë, çështjet e paqëndrueshmërisë në lidhje 
me ndërtesën kanë përcaktuar një planifikim problematik të mirëmbajtjes i cili 
duhet të marrë parasysh aspekte të shumta si ekspozimi ndaj agjentëve 
atmosferikë, thyerjet e zbuluara në ndërtesë, si dhe tensionet e vazhdueshme 
gjeologjike dhe paqëndrueshmëritë. 
 
15 - Ujësjellës dhe rezervuar 
Një pjesë e sistemit të ujësjellësit të Urbs Salvia është akoma e dukshme dhe disa 
nga burimet pasardhëse ruhen përgjatë rrugës moderne me emrin Corso Giannelli. 
Rezervuari i ujësjellësit është gjithashtu i arritshëm për vizitorët falë disa 
ndërhyrjeve të bëra midis 1947 dhe 1949. 
 
 
1.3 Infrastruktura 
 
Parku arkeologjik i Urbisaglia është i hapur gjatë gjithë vitit për prenotime dhe me 
orë të ndryshme për çdo sezon. 
 
Të Shtunën, të Dielën dhe Pushimet, Parku është i hapur nga ora 10 e mëngjesit 
deri në 1 pasdite dhe nga ora 3 deri në ora 6 pasdite. Nga qershori deri në shtator 
është i hapur çdo ditë nga ora 10 e mëngjesit deri në 1 pasdite dhe nga ora 3 e 
mëngjesit deri në ora 7 e pasdites. 
 
Hyrja kërkon blerjen e një bilete dhe përfshin një turne të udhëzuar në Park. Parku 
është hapur edhe për shkolla, familje, fëmijë dhe të moshuar: për ta janë menduar 
rrugë më të lehta. 
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Zakonisht propozohen dy rrugë të ndryshme turistike: një rrugë e shkurtër dhe një 
e plotë. E para përfshin vizitën në Amfiteatrin dhe tempullin e portikut Crypto, e 
dyta shton gjithashtu Teatrin dhe rezervuarin e ujësjellësit. 
 
Parku është i arritshëm në këmbë, me biçikleta dhe karrige me rrota; tempulli i 
verandës së kriptos dhe Amfiteatri janë gjithashtu të arritshëm nga personat me 
aftësi të kufizuara. 
 
E gjithë zona është e pajisur me një rrjet të gjerë të shtigjeve të dedikuara që 
lejon vizitorët të arrijnë çdo ndërtesë monumentale dhe gjithashtu të kalojnë në 
mënyrë të sigurt rrugën shtetërore 78. 
 
Në hyrje të Amfiteatrit është vendosur një Pikë Informacioni lehtësisht i arritshëm 
dhe i dukshëm. Aty pranë ka tualete, një zonë parkimi dhe një strehë biçikletash. 
 
Turistët mund të kërkojnë në vend për çdo lloj informacioni në lidhje me sitin: për 
këtë qëllim, ata me të vërtetë mund të gjejnë udhëzues të kualifikuar turistikë, 
material informativ në letër (broshura, fletëpalosje), harta dhe plane të sitit, 
material dixhital dhe rindërtime 3D të monumenteve kryesore, panelet e 
informacionit dhe rindërtimet hipotetike të qytetit antik të Urbs Salvia. Materialet 
dhe informacioni janë në dispozicion në gjuhët kryesore evropiane. 
 
Parku arkeologjik është i lidhur me Muzeun Arkeologjik të Urbisaglia, tani  
përkohësisht i mbyllur për shkak të dëmtimeve të ndodhura gjatë tërmetit të 
fundit dhe në pritje të disa punëve restauruese në mënyrë që të jetë përsëri i 
vizitueshëm. 
 
1.4 Pozicioni në sistemin natyror 
 
Për shkak të karakteristikave të tij të veçanta, Parku ka gjithashtu një vlerë të 
rëndësishme mjedisore dhe peisazhore. Sistemi lumor luan një rol vendimtar, por 
ende të nënvlerësuar, në evolucionin historik të territorit, si dhe në ruajtjen e 
biodiversitetit në zonë. 
 
Lumi Fiastra ka formuar luginën duke diktuar shtrirjen e tij dhe shumë 
karakteristika ose ndërhyrje mund të gjurmohen në veprimin e tij: cisterciumi dhe 
moçali i vonë i bonifikuar, rrjedha e vazhdueshme akoma e ndryshueshme e ujit, 
më vonë e kanalizuar dhe rregulluar, kanë lënë një shenjë në territorin mjedisor 
dhe gjithashtu karakterizojnë historinë e veprimtarive njerëzore. Për më tepër, 
afërsia e Rezervatit Natyror të Abacisë Fiastra dhe ekzistenca e një sistemi 
vegjetacioni të ndërprerë, por të lidhur, midis dy zonave të mbrojtura, zbatojnë 
ndërveprimet ekologjike në një shkallë të gjerë. 
 
Zemra natyrore e Rezervatit Fiastra ka një karakter të pyllëzuar: ekzistenca e pyllit 
"La Selva", pyje lisi me shtrirje për gati 100 ha, të shoqëruar me bimësinë 
bregdetare përgjatë anëve të Parkut Arkeologjik, luan një rol në përhapjen të 
jetës së egër lokale. 
 
Rripi i bimësisë bregdetare afër parkut përbëhet kryesisht nga pemë shelgu, plepi,  
dhe lisi dhe është i lidhur me formacione të vogla të llojeve të ndryshme arboreale 
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me gjethe të gjera, ripyllëzime, rripa pyjesh dhe shkurre: ky është rrjeti i bimësisë 
që shfaq territori dhe kthen pyllin La Selva në një bërthamë natyrore. 
 
Ky sistem pjesërisht natyral, që rezulton nga shekujt e shpyllëzimeve, është i 
kombinuar me një sistem të pasur rural, mjaft dominant në lidhje me shtrirjen e 
tij, duke përfshirë të gjitha zonat e kultivuara përreth Parkut. Zonat e gjera 
bujqësore, të kultivuara kryesisht me një alternim të drithërave dhe bimëve 
foragjere ose bishtajore, tipike të kulturës së korrjes, përbëjnë aspektin 
karakteristik të rajonit Marche: shtëpi fermash, gjeometri fushash, kanale, shkurre, 
shkurre dhe gardhe murrizi, ferra dhe trëndafila, lisat "kamoril", bimësi së bashku 
me manat, panjat, pemët e ullirit, të gjithë këta elementë kontribuojnë në 
përcaktimin e peizazhit lokal. 
 
Pjesa më e madhe e zonës qëndron në një fushë përmbytje të tarracuar mbi të 
cilën shfaqen mbetjet e përmbytjeve, zhavorret e konsoliduara dhe toka argjilore-
ranore e Pliocenit të Hershëm. Lidhur me sistemin gjeomorfologjik, është e mundur 
të identifikohen, duke filluar nga shtrati aktual i lumit, shtresat e ndryshme të 
fushave të përmbytjes. 
 
Përkufizimi i klimës është problematik, për shkak të mungesës së të dhënave dhe 
analizave sistematike, megjithatë është e mundur të vlerësohet se klima e 
përhapur e rajonit tregon karakteristika më të buta krahasuar me atë mesdhetare: 
verë të ngrohtë dhe të thatë, dimër jo shumë të ftohtë dhe relativisht të lagësht, 
reshje shiu, prek kryesisht stinët e ndërmjetme, me kulmet në vjeshtë. Në 
përgjithësi, Parkun Arkeologjik mund ta atribuojmë në zonën e klimës së butë. 
 
Të gjitha karakteristikat e treguara më sipër, në lidhje me klimën dhe bimësinë 
dhe jetën e egër, luajnë një rol në përcaktimin e biodiversitetit të vlefshëm të të 
gjithë zonës. 
 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 
 
Siç është përmendur tashmë, Parku Arkeologjik i Urbisaglia ndodhet në brendësi të 
rajonit të Maçeratë, në një pozicion strategjik në lidhje me territorin rajonal. 
 
Qyteti i Urbisaglia, së bashku me Sforzacosta, ka një stacion treni që e lidh atë me 
Hekurudhën Kombëtare dhe shumë linja lokale të autobusëve përfshijnë qytetin në 
rrjetin e tyre. Atraksionet kryesore turistike të rajonit dhe bregdetit janë 
lehtësisht të arritshme me makinë pasi Urbisaglia qëndron shumë afër autostradës 
Civitanova Marche-Fogligno dhe, rrjedhimisht, është e lidhur mirë me autostradën 
A14. 
 
Selia Rajonale e Qarkut të Ankonës është 76 km larg Urbisaglia: qyteti është 
destinacioni i shumë lundrimeve dhe, në përgjithësi, është pika referuese rajonale 
për lidhjet detare në Detin Adriatik; në Falconara Marittima aty pranë ndodhet 
edhe aeroporti i vetëm rajonal (Aeroporto Raffaello Sanzio, afërsisht 80 km nga 
Urbisaglia). 
 
Ascoli Piceno, me qendrën e tij të famshme historike, është gjithashtu vetëm 70 
km larg nga Parku. Tërheqja natyrore e Shpellave Frasassi është gjithashtu e 
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arritshme me një udhëtim të shkurtër prej afërsisht 63 km, ndërsa qyteti i Rilindjes 
së Urbino ndodhet pak më larg, gati 170 km nga Urbisaglia. 
 
Duke u përqëndruar në afërsitë e menjëhershme, ne mund të gjejmë Rezervatin 
Natyror të Abacisë Fiastra, dy Abacitë e tjera me shumë interes, San Claudio al 
Chienti dhe Santa Maria a piè di Chienti, Recanati, qyteti I lindjes i një prej 
poetëve më të rëndësishëm italianë , Giacomo Leopardi dhe Parku Kombëtar Monti 
Sibillini, ku mund të vizitohen qytetet mesjetare më të ruajtura të rajonit. 
I gjithë territori është gjithashtu i njohur për një gastronomi të veçantë të një 
cilësie të shkëlqyeshme të njohur, të cilën turistët mund ta vlerësojnë falë numrit 
të madh të restoranteve dhe mjediseve të agroturizmit. Zona nuk është e pajisur 
me hotele të mëdha por shërbehet mirë nga një rrjet hotelesh të vegjël, fjetje dhe 
mëngjese, shtëpi fshatrash. 
 
2. PLANET E MENAXHIMIT DHE STRATEGJITË 

 
2.1 Prezantim i përgjithshëm  

 
Informacioni turistik dhe shërbimet e mirëseardhjes i janë caktuar një shoqërie 
private, Meridiana srl, e cila bashkëpunon me administratën e qytetit në mënyrë që 
të promovojë kulturën dhe trashëgiminë e Urbisaglia. 
 
Komuna e Urbisaglia gjithashtu kujdeset për ruajtjen e tokës, siç thuhet nga një 
marrëveshje me shkrim me Supervizorin për Trashëgiminë Kulturore të Rajonit 
Marche. 
 
Kërkimet shkencore dhe gërmimet në këtë sit kryhen nga Departamenti i Shkencave 
Humane të Universitetit të Macerata së bashku me Supervizorin për Trashëgiminë 
Kulturore (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio), me lejen e MIBACT. 
 
2.2 Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 
 

Lidhur me një Plan Menaxhimi, një bashkëpunim midis Komunës së 
Urbisaglia, Universitetit të Maçeratës, Rajonit Marche si dhe Administratës së 
Qytetit Maçerata (Provincia di Macerata) dhe Mbikëqyrjes së Trashëgimisë 
Kulturore (Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio) është përpunim së 
fundmi një 'Schema Direttore' si një marrëveshje e përbashkët për zhvillimin e një 
organizate të përbashkët dhe më të koordinuar dhe përmirësimin e Parkut 
Arkeologjik. 

 
Ky dokument jo-detyrues (G de Marinis - GM Fabrini - G. Paci - R. Perna - M. 

Sargolini - S. Teoldi (red.), Verso un Piano per il Parco Archeologico di Urbs Salvia, 
Ancona, 2006), ka qëllimin e përcaktimit të një sistemi më të mirë të integruar të 
menaxhimit dhe  përqendrohet në disa aspekte thelbësore që mund të përcaktohen 
si më poshtë: 

- Planifikimi i menaxhimit të Parkut në kuadër të ligjit kombëtar dhe lokal 
ka të bëjë me parqet dhe trashëgiminë kulturore, por gjithashtu duke marrë 
parasysh potencialin e Konventës Evropiane të Peizazhit në mënyrë që të zhvillojë 
një sistem kompleks por funksional, i cili është i aftë të integrojë kompetencat dhe 
forcat e secilit një nga institucionet e përfshira 
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- Zhvillimi i një ndërveprimi më të mirë dhe të azhornuar midis 
komponentëve historiko-arkeologjikë dhe gjeologjiko-natyralistë në mënyrë që të 
mund të shfrytëzojmë të gjitha karakteristikat e ndryshme dhe të vlefshme të 
Parkut në një sistem të integruar territorial 

- Implementimi i sistemit GIS si një instrument për një njohuri më të 
hollësishme dhe një strategji planifikimi më të zhvilluar 

- Përqendrimi në hulumtimet arkeologjike dhe historike në mënyrë që të 
përmirësojë njohuritë mbi qytetin antik të Urbs Salvia dhe territorin e tij, si dhe të 
jetë në gjendje të kryejë zgjidhje më të mira që ai të jetë i arritshëm për publikun 

- Zbatimi i praktikave të mirëmbajtjes, restaurimit dhe ruajtjes 
- Puna, qoftë me aktorë dhe institucione, në drejtim të një sistemi të 

zbatuar të aktiviteteve të TIK-ut, i cili mund të jetë në thelb të një mundësie të 
zgjeruar dhe më të azhurnuar të trashëgimisë kulturore që Parku përfaqëson 

- Përqendrimi në ndërveprimin me prodhimet vendore, sistemin ekonomik, 
rrugët turistike dhe vlerat enogastronomike 

- Implementimi i infrastrukturave që mund të ndihmojnë një rrjet më të 
vlefshëm të rrugëve turistike në Park 

  
2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokalë 

 
Siç është thënë tashmë, një marrëveshje e përbashkët e pranuar midis subjekteve 
të ndryshëm që veprojnë në territor dhe, më saktësisht, në Park, nuk ekziston 
ende. Vetëm disa nga marrëdhëniet dhe bashkëpunimi ndërmjet dy ose më shumë 
aktorëve rregullohen. 
 
 
Sidoqoftë, prirjet bashkëpunuese si dhe aftësitë specifike bëjnë të mundur që 
Parku të jetë një atraksion i vlefshëm turistik, si dhe një pikë referimi për 
pjesëmarrjen në projekte ndërkombëtare dhe kombëtare për zhvillimin kulturor, 
shoqëror dhe ekonomik. 
 
2.4 Përfshirja e publikut 

 
Të gjitha veprimet dhe ndërhyrjet e përmendura më sipër janë në duart e 
autoriteteve publike të cilat merren me aktivitete menaxheriale në shumë nivele 
administrative si ai komunal, krahinor dhe rajonal. Ky proces nënkupton gjithashtu 
një qasje nga poshtë-lart e cila drejtohet nga ligje specifike. 
 
Mbikëqyrja është përgjegjëse për mbrojtjen dhe konservimin e trashëgimisë 
kulturore dhe i zhvillon këto aktivitete në mënyrë të pavarur. 

 
2.5 Analiza SWOT  e planit të menaxhimit dhe strategjive  

 
Forcat kryesore në lidhje me Parkun Arkeologjik të Urbisaglia sigurisht që do të 
identifikohen, kryesisht, në trashëgiminë e tij të vlefshme kulturore dhe historike, 
në mundësinë e hyrjes në monumentet e tij kryesore dhe në potencialin 
jashtëzakonisht të gjerë të hapësirave të tij, si qyteti modern i Urbisaglia që nuk 
qëndron në atë antik. Mundësitë e bashkëveprimit me shumë sisteme të tjera të 
rëndësishme dhe të vlefshme të trashëgimisë në territorin e afërt duhet gjithashtu 
të theksohen si një mundësi e rëndësishme për të përmirësuar Parkun. 
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Sfiduese, por duke parashikuar shumë mundësi interesante, është ekzistenca e një 
rrjeti kompleks dhe të degëzuar turistik, si dhe numri i institucioneve dhe organeve 
të përfshira në aktivitetet e menaxhimit. 
 
Kjo karakteristikë e fundit e territorit, më konkretisht, së bashku me mungesën e 
disa rregullimeve mund të shkaktojë mbivendosje të juridiksioneve dhe çështjeve 
pasuese në menaxhim siç është deklaruar shumë herë në këtë dokument. 
 
Në fakt, për fat të keq, pavarësisht se ishte një nga parqet arkeologjike më të 
shquara të rajonit, Parku Arkeologjik i Urbisaglia vazhdon të përfaqësojë një 
destinacion turistik të skajshëm. 
 
3.  AKTIVITETET EKONOMIKE TË QËNDRUESHME DHE PRODUKTET  

 
3.1 Politikat e trashëgimisë dhe prioritetet  
 

Në vitet e fundit, Rajoni i Marche ka identifikuar aktivitetet kulturore dhe 
trashëgiminë si një burim i rritjes ekonomike, gjithashtu përmes iniciativave si 
Projekti për një Rreth të Kulturës të Avancuar (Distretto Culturale Evoluto - L.R. 28 
dicembre 2010 n. 20). Kështu, institucioni ka promovuar politika specifike në lidhje 
me trashëgiminë kulturore me dy synime kryesore: 

- Nxitja dhe përmirësimi i turizmit; 
- Mbështetja e aktiviteteve ekonomike të lidhura me përmirësimin e kulturës 
- trashëgimi. 
 
Administrata rajonale ka filluar një sërë ndërhyrjesh propaedeutike për 

konsolidimin e vlerave kulturore dhe turistike në territor, përmes disa veprimeve 
koherente që përqendrohen në vendosjen, mirëmbajtjen dhe menaxhimin e një 
sistemi të mirëseardhjes turistike të integruar gjithashtu me pasurinë urbane të 
qytetit të Urbisaglia-s. Këto ndërhyrje dhe strategji presin të ardhmen e qytetit 
dhe Parkut duke u përqëndruar në një lloj të qëndrueshëm dhe të integruar të 
turizmit, i cili gjithashtu mund të respektojë karakteristikat më origjinale të 
territorit. Ndërhyrjet specifike të tilla si restaurimi i Portës së Gemina (Porta 
Gemina) ose punimet e promovuara në hotelin e të rinjëve kryhen të gjitha me 
qëllim të një strategjie të planifikimit kolektiv, ku Parku Arkeologjik bëhet vendi i 
eksperimentimit dhe diskutimit, një qasje e dobishme që lejon për të verifikuar 
koherencën, efektivitetin dhe rëndësinë e ideve të propozuara. 
 
3.2 Nismat ose veprimet ekzistuese 

 
Iniciativat, projektet dhe veprimet e shumta të kryera ose të planifikuara dhe duke 
pasur Parkun Arkeologjik si qendër të tyre ose, të paktën, si një nga objektivat, 
nuk pretendojnë të kenë mbuluar të gjitha nevojat dhe çështjet në lidhje me 
menaxhimin dhe përmirësimin e Parkut. , megjithatë ato janë menduar si një pikë 
fillestare për një planifikim më kompleks dhe të artikuluar, duke synuar një 
projekt strategjik i cili mund të jetë në gjendje të promovojë një zhvillim solid dhe 
afatgjatë të Parkut Arkeologjik në sistemin e tij të integruar territorial. 
 
Një listë e veprimeve kryesore dhe masave të ndërhyrjes vijon, me tregimin 
përfundimtar të fondit të subjektit ose duke u kujdesur për secilin projekt: 
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- Bonus arti i përdorur për financimin e restaurimit të pikturave të portikut Crypto 
(Fondazione Carima) 
- Projekti ARCUS: përfshin ri-funksionalizimin e Porta Gemina, muzezimin e 
ndërtesës republikane dhe disa aktivitete të tjera përmirësuese (Komuna e 
Urbisaglia) 
- Projekti MUMO për realizimin e paneleve të reja informuese përfshirë 
teknologjinë e kodit QR 
- Projekt për një qasje më gjithëpërfshirëse me fokus të veçantë tek personat e 
verbër dhe me shikim të dëmtuar (Komuna e Urbisaglia dhe Shoqata e Sistemit 
Muze të Macerata) 
- Projekt Solidar SMS për ruajtjen dhe përmirësimin e zonës Veriore të forumit 
- Projekt i Planit Lokal të Integruar Gal për restaurimin dhe mirëmbajtjen e disa 
pjesëve të gjurmëve dhe shtigjeve turistike (Komuna e Urbisaglia dhe Komuna e 
Luginës Fiastra) 
- Projekt Gal për ndërhyrjet restauruese dhe zbatuese në shtegun që lidh Parkun 
Arkeologjik me Abacinë Fiastra (Fondazione Giustiniani Bandini dhe Komuna e 
Urbisaglia) 
- Projekti Gal për rindërtimin e vendkalimit për të lidhur në mënyrë të sigurt 
Parkun Arkeologjik me fortesën mesjetare të Urbisaglia (Komuna e Urbisaglia) 
- Gërmime arkeologjike të kryera në zonën e forumit të Urbs Salvia dhe në vendin 
ekstra-urban të Villamagna (Universiteti i Macerata) 
- Projekti CIPE për restaurimin e teatrit dhe Kompleksit tempull-Crypto Portch 
(Mbikëqyrja e Trashëgimisë Kulturore) 
- Sezoni i Teatrit Klasik (Komuna e Urbisaglia) 
- Aktivitete të edukimit të peizazhit (Komuna e Urbisaglia) 
 
3.3 Nismë, veprimtari e re ose inovative 

 
Për të promovuar aktivitete dhe strategji që në të vërtetë mund të rrisin 

rolin e Parkut Arkeologjik në një zhvillim të integruar rajonal ekonomik, është 
thelbësore të merret parasysh shpërndarja mbizotëruese e aktiviteteve 
ekonomike si dhe synimet kryesore të nismave të propozuara, duke marrë 
parasysh përfaqësimin e tyre në secilin prej sektorëve kryesorë prodhues dhe 
ekonomikë. Në fakt, sektori primar është ende mbizotërues për sa i përket 
punësueshmërisë, megjithatë gjeneratat e reja priren të braktisin gjithnjë e më 
shumë aktivitetet bujqësore me pasojë të zhvendosjes së interesit në sektorët e 
tjerë. 

 
Aktivitetet e reja në të cilat mund të përfshihen palët e interesuara janë: 
- Forcimi dhe azhurnimi i rrugëve ndijore të imagjinuara për personat me 

aftësi të kufizuara, si dhe zbatimi i rrjeteve të rrugëve që mund të përfshijnë 
gjithashtu shtigje specifike dhe të dedikuara si hipja në kalë dhe shtigjet e 
biçikletave, rrugët për këmbësorë të përqendruara në një lëvizshmëri të 
respektueshme mjedisore. Këto projekte do t'i jepnin çdokujt mundësinë e 
takimit dhe vlerësimit të vlerave kulturore të territorit 

- Mendimi dhe planifikimi i një lidhje të përshtatshme me rrugicat 
ekzistuese turistike të komunave afër 

- Krijimi i rrugëve të reja tematike, të përqendruara kryesisht në histori, 
që mund të krijojnë një lidhje më interesante midis monumenteve historike dhe 
kulturore pranë dhe rrënojave 
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- Realizimi i muzezimit të Porta Gemina 
- Mendimi dhe organizimi i ri-miratimeve historike, si dhe zbatimi dhe 

përmirësimi i sezonit ekzistues të Teatrit Klasik Antik Themelimi i një Shkolle të 
Teatrit Antik 

- Zhvillimi i punëtorive në bashkëpunim me ndërmarrjet artizanale lokale 
me qëllim përfshirjen e shkollave, të rinjve dhe familjeve 

- Pjesëmarrja dhe ndarja e ngjarjeve dhe aktiviteteve me rastin e ditëve 
ndërkombëtare kushtuar temave specifike, relevante dhe të lidhura me to 

 
3.4  Fokus grupet dhe aktorët  

 
Palët e interesuara dhe grupet e synuara në një perspektivë ekonomike dhe 

produktive duhet të identifikohen duke marrë parasysh aktivitetet specifike dhe 
karakterizuese ekzistuese në territor, si dhe ndërveprimet e tyre me vendasit dhe 
trashëgiminë kulturore. 

 
Duke marrë parasysh, palët e interesuara të identifikuara janë si më poshtë: 
- Aktivitetet ekonomike të përfshira drejtpërdrejt në menaxhimin e 

Trashëgimisë Kulturore 
- Aktivitete ekonomike të lidhura me shërbimet mikpritëse turistike 
- Aktivitetet ekonomike dhe qytetarët lokalë që mund të përfitojnë nga 

përmirësimi i përgjithshëm i territorit dhe atraksioneve kulturore të tij 
 

3.5  Analiza SWOT  e aktiviteteve ekonomike  të qëndrueshme  
 

Urbisaglia ka qenë gjithmonë një komunitet jashtëzakonisht i pasur me njohuri, 
kompetenca, marrëdhënie midis institucioneve publike dhe organeve private, 
shkëmbime midis organizatave, ndërmarrjeve, shoqatave dhe qytetarëve të 
ndryshëm, kjo duke qenë një mundësi e shkëlqyer në procesin e imagjinimit dhe 
planifikimit të një sistemi inovator dhe të përparuar të projektit . 
 
Megjithatë, forma e shpërndarë e këtij rrjeti ka nevojë për një menaxhim të mirë, 
në mënyrë që të bëhet vërtet e vlefshme edhe nga pikëpamja ekonomike. 
Kështu, është e rëndësishme të merret në konsideratë një përpjekje drejt 
implementimit dhe ushqimit të rrjeteve të kapitalit shoqëror. Hapja për palët e 
reja të interesit së bashku me përfshirjen e njohurive specifike, kompetencave dhe 
ekspertizës janë elemente thelbësore për rritjen sociale dhe ekonomike të 
territorit. 
 
4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK  

 
4.1  Mjetet egzistuese TIK  

 
Ka shumë projekte tashmë të filluara, të vazhdueshme ose të planifikuara që 

përfshijnë mjetet e TIK-ut dhe zhvillimin e një qasje më teknologjike për 
komunikimin, promovimin dhe mundësinë e parkut. Këto projekte mund të 
sintetizohen si më poshtë: 

- Projekt për rikonstruksionin 3D të ndërtesave kryesore historike të Parkut 
Arakeologjik (teatër, amfiteatër, Kompleksi i Portikut Tempull-Crypto, ndërtesa 
republikane) 
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- Shtypja 3D e ndërtesave kryesore historike të Parkut (teatër, amfiteatër, 
Kompleksi i Portikut Temple-Crypto, ndërtesa republikane) 

- Realizimi i paneleve interaktive me zbatimin e teknologjisë QRCode për 
qasje në depërtime dhe informacione shtesë 

- Prodhimi i videove të ngarkuara në kanalet kryesore të internetit 
- Modeli virtual i faqes dhe territorit në lidhje me qytetin romak të 

Pollentia-Urbs Salvia 
- Projekti PlayMarche 2.0: zhvillimi i një aplikacioni për përmirësimin e faqes 

përmes edutainment 
 

4.2 Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 
 

Më poshtë janë organet kryesore të përfshira në aktivitetet e TIK-ut, ideimin, 
realizimin, promovimin, financimin: 
- Universiteti i Macerata: duke pasur kompetencat e tij historike dhe arkeologjike, 
Universiteti ka një rol të madh në ideimin, krijimin, hartimin dhe realizimin aktual 
të aktiviteteve të TIK, duke promovuar gjithashtu bashkëpunime të ngushta me 
institucione dhe organe të tjerë të specializuar dhe, në fund të fundit, duke 
financuar disa të këtyre projekteve 
- Shoqata e Sistemit Muzeumeve të Maçeratës (Associazione Sistema Museale della 
Provincia di Macerata): Shoqata merr pjesë dhe promovon ideimin dhe realizimin e 
projekteve TIK, gjithashtu duke i financuar ato 
- Bashkia e Urbisaglia: komuna kryesisht merr pjesë në aktivitetet e realizimit dhe 
në financimin e aktiviteteve dhe projekteve të TIK 
- Mbikëqyrja e Trashëgimisë Kulturore (Soprintendenza archeologica, belle arti e 
paesaggio): institucioni shpesh ka një rol në ideimin dhe realizimin e projekteve 
TIK 
- Rajoni Marche: administrata rajonale e territorit kryesisht merr pjesë në 
aktivitetet e financimit 
- Bashkia e Maçeratës (Provincia di Macerata): ajo gjithashtu kryesisht luan rolin e 
saj në procesin e financimit 
 
4.3  Fokus grupet dhe aktorët  

 
Synimet kryesore për të cilat mendohen dhe realizohen aktivitetet e TIK 

janë fëmijët, të rinjtë dhe të rriturit por edhe personat me aftësi të kufizuara. 
Për secilin nga grupet e synuara janë konsideruar dhe do të merren në 
konsideratë dhe do të zbatohen aktivitete dhe mbështetje të ndryshme të TIK, 
duke marrë parasysh ndërveprimin e tyre në baza ditore me këto sisteme, 
prirjet dhe aftësitë e tyre. 

 
Kjo u tha, një listë e grupeve të synuara me aktivitetet relative ndjekin: 
- Fëmijë të moshës shkollore deri në 12 vjeç: aktivitetet e TIK duhet të 

fillojnë nga një gjuhë e bazuar në lojë, të aftë për të tërhequr vëmendjen e 
fëmijëve dhe duke lehtësuar rrugën e tyre në njohjen e kornizës kulturore dhe 
historike të Parkut 

- Adoleshentët: duke marrë parasysh ndërveprimin e tyre të përditshëm 
me teknologjitë, mjetet e tyre mbizotëruese të komunikimit dhe prirjet dhe 
kuriozitetet e tyre, rindërtimet 3D të ndërtesave historike dhe videot në 
Youtube janë aktivitetet e TIK-ut që mendohen për ta 
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- Të rriturit: ky është grupi më heterogjen për sa i përket interesave, 
ndërveprimeve teknologjike dhe aftësive. Ata janë, si adoleshentët, një 
objektiv i mirë për rindërtimet 3D të ndërtesave dhe planifikimin e qytetit, por 
për ta nevojiten njohuri për tekstet dhe informacionin 

- Personat e verbër dhe të dëmtuar nga shikimi: paaftësitë e shikimit e 
bëjnë këtë grup të synuar të përshtatshëm për zhvillimin dhe përmirësimin e 
printimeve 3D të cilat i lejojnë ata të kenë një përvojë të prekshme të 
ndërtesave më të rëndësishme të Parkut. 

 
4.4  Analiza SWOT  e mjeteve TIK  

 
Para së gjithash, mjetet dhe aktivitetet e TIK japin mundësinë për të rindërtuar 
dhe komunikuar kontekstin e shpërndarë arkitektonik dhe mjedisor të qytetit 
romak të Urbs Salvia. Për më tepër, ato ofrojnë mundësinë e një integrimi solid të 
njohurive dhe ekspertizës në një rezultat që mund të jetë shumë më efektiv nga 
pikëpamja komunikuese: më konkretisht, është e mundur të bashkohen të dhëna që 
vijnë nga gjetjet e ruajtura ose të ekspozuara në muze. me dokumentacionin dhe 
rezultatet e kërkimeve shkencore të vazhdueshme. 
 
Mjetet e TIK janë gjithashtu thelbësore, siç është thënë shumë herë, për të 
përfshirë, në përvojën e Parkut, përdorues me nevoja të veçanta, duke e bërë 
Parkun Arkeologjik një tërheqje turistike më gjithëpërfshirëse. 
 
Mundësia e një gjuhe të re ndjesore ose motorike ka një potencial të madh si një 
alternativë dhe / ose një integrim në atë simbolik. 
 
Sidoqoftë, është thelbësore të theksohet nevoja e përfshirjes së të gjithë 
ekspertizës dhe kompetencave të ndryshme lokale gjatë procesit të zhvillimit të 
mjeteve dhe aktiviteteve të reja TIK. Gjithashtu, nuk duhet harruar kurrë që 
kërkimi paraprak shkencor është i domosdoshëm për të dhënë një rezultat që mund 
të jetë, jo vetëm tërheqës, por i saktë, në të vërtetë në gjendje të mbartë me 
vete njohuritë dhe formimin kulturor të nevojshëm. Kjo, natyrisht, nënkupton 
domosdoshmërinë e sondazheve të gjera dhe dixhitalizimit të të dhënave. 
Përfundimisht, procesi i sapo ekspozuar ka kosto të larta që nuk janë të lehta për 
tu mbuluar. 
 
5. PËRFUNDIMET  

 
5.1 Faktorët karakterizues  

 
Një pasqyrë e shpejtë gjithëpërfshirëse e territorit të Parkut thekson një 

zonë të përcaktuar nga një planifikim urban antik Romak, nga i cili vetëm disa 
gjurmë të dobëta të rrugëve antike dhe shesheve dhe gjurmëve të monumenteve 
kryesore që lejojnë një kuptim më të mirë të formave origjinale arkitektonike 
(teatër, tempull -Kompleti i hyrjes së kriptos, monumente funerale, mure, porta…) 
së bashku me disa ndërtesa të ruajtura më keq, por që akoma tregojnë format dhe 
dimensionet origjinale (amfiteatri, rezervuari…). 

 
Ky grup i para-ekzistencave urbane, kufiri i të cilit është shënuar pjesërisht 

nga muret antike, është i ndarë në dy pjesë nga ish-SS. 78 Picena dhe i rrethuar 
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nga ajo pjesë e qytetit modern që shfaqet si një sistem i shpërndarë dhe i përket 
Valle del Chienti të mesme, ku hapësira tregtare dhe prodhuese alternojnë me 
zonat e banuara, fondet e mbetura rurale dhe zonat e braktisura në të cilat është 
duke ndodhur një proces ri-egërsimi 

 
5.2 Faktorët kualifikues 

 
Siç është përmendur tërësisht, vendi që të ndërtohet qyteti romak nuk është midis 
atyre që kanë një vazhdim të vendosjes, ku zona moderne dhe të vazhdojë të 
vazhdojë në atë kohë të vjetër, por në një kohë të tillë nuk është larg nga zonat e 
forta të antropizuara dhe të banuara , gjendja që nuk lejon të mendosh për një 
izolim total dhe një museifikim për të lexuar elementeve arkeologjike. 
 
Duke parë afërsitë e menjëhershme, afërsia me Rezervatin natyror të Abbadia di 
Fiastra, emergjencat kryesore të lehtësohen nga Abacia Cistercian dhe nga druri 
me pamje, paraqesin një pikë të fuqisë për hipotezën e përdorimit për qëllime 
rekreative dhe didaktike që mund të zhvillohen në lidhje me sinergjive të 
mundshme midis dy zonave të mbrojtjes. 
 
Për më tepër, faqja është gjithashtu një pjesë e një sistemi rrjeti të Mallrave 
kulturore që karakterizohet nga prania e disa emergjencave dhe poleve që 
kërkojnë një rëndësi të veçantë historike. 
Si përfundim, i gjithë korniza e përgjithshme është ajo që është një rajoni i cili 
është me fytyrën time, zona arkeologjike dhe ndërtesa me interes kulturor dhe 
nëse krijoni cilësinë e kontekstit natyralist dhe mjedisor në të cilin është futur 
Parku dhe zona përreth. 
 
5.3 Situatat kritike  

 
Situatat më të dukshme dhe urgjente kritike lidhen me ruajtjen e ndërtesës antike: 
monumentet karakterizohen nga teknika ndërtimi lehtësisht subjekt i degradimit të 
mjedisit. 
 
Një çështje tjetër e jashtëzakonshme është prania e një strukture lineare të shquar 
siç është ajo e mureve që, edhe nëse karakterizohet nga kulla dhe dyer të dukshme 
në pothuajse të gjithë zonën, gjithsesi duhet të përshkruhet organikisht dhe 
unitarisht pa e detyruar vizitorin në një numër të lartë të ndalesa. Lidhur me këtë 
është problemi në lidhje me mundësinë e arritjes dhe kënaqësisë së disa 
monumenteve në kuadrin e rrugëve ekzistuese turistike: një shembull i kësaj 
situate mund të jetë Porta Gemina, e cila nuk është e arritshme lehtësisht përmes 
rrugëve kryesore. 
 
Disa rreziqe lidhen gjithashtu me marrëdhëniet që parku ka me kontekstin dhe 
dinamikën relative socio-ekonomike e cila përfundimisht mund të vazhdojë drejt 
një “izolimi” në rritje të parkut me pasojë që e mira nuk do të futet më në rrjetet 
e vlerësimit. . Për këtë arsye është e rëndësishme të theksohet se ideja e gabuar e 
Parkut arkeologjik të konceptuar 'si një qytet i vogël', autonom dhe i pavarur nga 
qyteti i Urbisaglia, me objektet dhe shërbimet e veta, e bën akoma më të lartë 
rrezikun e prerjes së dobët të pashmangshme marrëdhëniet midis Parkut dhe 
Qytetit. 
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Strategjitë për vlerësimin e zonës sonë duhet të identifikohen dhe të vendosen në 
një kontekst të ndryshimeve të thella ekonomike, sociale dhe kulturore të 
kontrolluara pjesërisht nga Shoqatat lokale. Ndryshime të tilla konfigurojnë sfonde 
të ndryshme, madje edhe alternative, që është e nevojshme të merren parasysh 
kur përcaktohet strategjitë e Planit pasi ato mund të çojnë në efekte të ndryshme, 
sipas vendndodhjes së tyre. 
E gjithë korniza e përgjithshme është ajo e një rajoni që është i pasur me vlera dhe 
dëshmi, por karakterizohet nga një fragmentaritet i fortë, rreth të cilit ndryshimet 
dhe veçoritë lokale nganjëherë duket se nuk merren parasysh sa duhet në sistemin 
e strukturave të stendave të tilla si: muzetë, galeritë e figurave, koleksione, galeri 
dhe arkiva fotografike, teatro historikë, biblioteka dhe arkiva, abacitë dhe kalatë 
dhe jo të integruara sa duhet në sistemin e turizmit dhe kënaqësisë shkollore. 
 
5.4 Sfidat dhe mundësitë  

Një nga qëllimet kryesore ka të bëjë me mundësinë që parku të bëhet një 
pjesë e rëndësishme e një sistemi rajonal dhe kombëtar të zonave reale 
arkeologjike. Pavarësisht nga vështirësitë e njohura (institucionale dhe kulturore) 
që janë në bazë të politikave konkrete në këtë drejtim, Parku gjithsesi është i 
përqendruar në dhënien e vlerës së 'avantazheve të tij konkurruese' në një 
perspektivë rajonale dhe Evropiane në mënyrë që të stimulojë një kënaqësi të 
përshtatshme e hapësirave dhe veçorive të tij, gjithashtu duke marrë parasysh, dhe 
kështu që përballet, se sistemi i përmendur më lart është ende larg të 
konkretizohet dhe që individualizmi duket se ndonjëherë mbizotëron. 

 
Riorganizimi jo vetëm i zonës që futet në mënyrë rigoroze në park, por edhe 

i një konteksti të rëndësishëm lokal (duke përfshirë fabrika të ndryshme banimi, 
rurale dhe industriale përreth) dhe ripërdorimi relativ i trashëgimisë së gjerë 
infrastrukturore dhe banesore duhet të theksohet pasi një nga fokuset kryesore të 
projektit të përmirësimit. 

 
Përmirësimi i Parkut, përmirësimi i dukshmërisë së tij dhe kënaqësisë 

shoqërore mund të stimulojnë proceset e brendshme të zhvillimit dhe të 
përforcojnë sistemet lokale, duke vendosur bazën për një ruajtje aktive të 
burimeve, gjithashtu të nevojshme për vlerësimin e tyre. 

 
Për më tepër, burimet arkeologjike mund të zbatojnë një proces të 

vlerësimit të brendshëm të shquar nëse ndërthuren mirë me dinamikën lokale 
socio-ekonomike dhe për këtë arsye me burimet e tjera të zonës. 

 
Gjithashtu duhet të parashikohet mundësia për të vendosur marrëdhënie dhe 

lidhje midis nevojave për ruajtjen e rrënojave të dukshme dhe strukturave 
nëntokësore me zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të përbashkët për shumë vende 
arkeologjike. Prandaj, një sfidë mund të shihet në procesin e organizimit dhe 
ndërtimit të një ekuilibri midis kontrollit publik, i ndarë shpesh, siç është 
përmendur tashmë, midis subjekteve të ndryshme dhe një larmi iniciativash 
private. Ky ekuilibër është me të vërtetë ai që ka qenë në themel të krijimit të 
peizazhit të çmuar modern dhe ruajtja dhe vlerësimi i tij duhet të konsiderohet në 
qendër të proceseve të planifikimit të projektit. 
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Eforati i Antikiteteve të Janinës 
Instituti dhe Shtypi i Teknologjisë Kompjuterike “Diophantus” 

 
 

SITI ARKEOLOGJIK I DODONËS (GREQI) 
 

 
1. PREZANTIMI I SITIT ARKEOLOGJIK  

 
1.1. Legjislacionet përkatëse në fuqi në Greqi 

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore u bë përgjegjësi e Shtetit qysh herët në 
krijimin e Shtetit Modern Grek. Sot, sipas Kushtetutës, "mbrojtja e mjedisit natyror 
dhe kulturor përbën një detyrë të Shtetit dhe një të drejtë të çdo personi" 
(Kushtetuta e Greqisë, Gazeta e Qeverisë, 85 / A / 18-4-2001, neni 24 ) 

 
Legjislacioni kryesor që rregullon mbrojtjen e trashëgimisë kulturore është 

Ligji 3028/2002, "Për Mbrojtjen e Antikiteteve dhe Trashëgimisë Kulturore në 
përgjithësi" (Gazeta Qeveritare 153 / A / 28-6-2002), i cili zhvillon një sistem 
gjithëpërfshirës dhe të detajuar të mbrojtjes lidhur me monumentet dhe sendet e 
luajtshme dhe të paluajtshme dhe trashëgiminë e paprekshme. 

 
Ruajtja e trashëgimisë kulturore lidhet, në një masë të madhe, me 

përdorimin e tokës dhe politikat e rritjes së banesave, dhe në përgjithësi me 
monitorimin e aktivitetit të ndërtimit dhe ndërtimin e punëve të infrastrukturës në 
zona "të ndjeshme ndaj monumenteve". Legjislacioni parashikon që "mbrojtja e 
monumenteve, vendeve arkeologjike dhe vendeve historike do të përfshihet midis 
qëllimeve në çdo nivel të përdorimit të tokës, zhvillimit, mjedisit dhe planifikimit 
urban". Për më tepër, ligji ndalon shprehimisht çdo veprim që prek një monument 
të luajtshëm ose të paluajtshëm "i cili mund të rezultojë, drejtpërdrejt ose 
indirekt, në shkatërrimin, dëmtimin, ndotjen ose ndryshimin e formës së tij". 
Alsoshtë gjithashtu e mundur të caktohen zonat e veçanta të mbrojtjes brenda 
vendeve arkeologjike, përkatësisht Zonat A (zona të mbrojtura plotësisht, jo 
ndërtimore) dhe Zonat B (me kufizime të veçanta në ndërtimin, përdorimin e tokës 
dhe aktivitete të tjera). 

 
Ministria e Kulturës dhe Sporteve 
 
Agjencia kryesore shtetërore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore është 

Ministria e Kulturës dhe Sporteve. Shërbimet e Ministrisë përgjegjëse për 
menaxhimin dhe mbrojtjen e monumenteve ndahen në: 
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Community 
 

Kuadri ligjor 
 

Sipas legjislacionit grek, përgjegjësia për dhënien e lejes për përdorimin / 
menaxhimin e një vendi arkeologjik që i përket shtetit i takon Ministrisë së 
Shërbimit Arkeologjik të Kulturës dhe Sporteve. Kërkesat përkatëse u drejtohen 
autoriteteve rajonale, përkatësisht Eforati i Antikiteteve të Janinës. 
 
Në varësi të monumentit dhe llojit të përdorimit, kërkesat zakonisht trajtohen në 
një nivel lokal, sipas një Dekreti Ministror që lejon transferimin e përgjegjësive të 
caktuara të shërbimeve qendrore te shërbimet rajonale të Ministrisë së Kulturës 
dhe Sporteve. Sidoqoftë, në disa raste, kërkesat u përcillen shërbimeve qendrore, 
Drejtorive të Përgjithshme, veçanërisht kur faqja e kërkuar ose vetë kërkesa 
konsiderohet si shumë e rëndësishme për tu trajtuar në nivel lokal. Drejtoria e 
Përgjithshme përgjegjëse, nga ana tjetër, i referon çështjet për diskutim Këshillit 
Qendror Arkeologjik (CAC), një bord këshillues i një niveli të lartë i përbërë nga 
akademikë dhe ekspertë të trashëgimisë arkeologjike. Sipas nenit 46 të Ligjit 
3028/2002, në mënyrë që administrata shtetërore të japë leje për përdorimin e një 
vendi arkeologjik, duhet të plotësohen dy kërkesa themelore; mbrojtjen e faqes 
nga çdo dëmtim i mundshëm fizik, dhe së dyti sigurimin që përdorimi të jetë në 
përputhje me karakterin e faqes. Nocioni i "karakterit" është, megjithatë, i 
pakapshëm, pasi ai kapërcen materialin dhe lidhet më shumë me simbolet dhe 
idealet, prandaj e bën atë të hapur për interpretimin subjektiv 
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1.2. Prezantimi i përgjithshëm i Dodonës 
 

Dodona shtrihet në veriperëndim të Greqisë, në jug të Janinës. Ajo është e 
vendosur në mes të një lugine të bukur, të gjelbër paqësore, të neglizhuar nga 
majat binjake të malit Tomaros. Është vlerësuar nga shkrimtarët e lashtë si orakulli 
më i vjetër në Greqinë e lashtë, me studiuesit që vendosin origjinën e tij që në 
epokën e bronzit midis 2600 dhe 1900 para Krishtit. E gjithë zona është e 
shpërndarë me rrënoja, duke përfshirë një teatër imponues, shenjtëroren dhe një 
akropol të mbyllur me mure të fortifikuara, duke zënë një sipërfaqe prej 
164.659,43 sq.m. Përmendjet e para të Dodonës ndodhin në epikën e Homerit të 
shekullit të 8-të para Krishtit dhe disa filozofë dhe gjeografë të lashtë iu referuan 
asaj në veprat pasuese. 

 
Kulti i Zeusit, i sjellë në Dodona nga Selloi, një fis nga Thesprotia, shpejt u 

bë kulti kryesor. Zeus Naios adhurohej së bashku me Dionen, gruan e tij, sipas 
traditës lokale. Më vonë, u prezantua edhe kulti i Afërditës, vajzës së tyre, së 
bashku me atë të Themis. Dione dhe Themis adhuroheshin si "perëndi pagane" - 
domethënë perëndi që ndanin të njëjtën shtëpi (synoikoi) dhe tempull (synnaioi) si 
Zeusi. 

 
Herodoti tregon një mit në lidhje me vendosjen e shenjtërores, transmetuar 

atij nga priftërinjtë e shenjtërores në vizitën e tij në Dodona: "dy pëllumba të zinj 
fluturuan nga Teba e Egjiptit, njëri në Libi dhe tjetri në Dodona. E dyta u ul mbi 
një pemë ahu dhe shqiptoi fjalime njerëzore duke këshilluar njerëzit e vendit për 
të ngritur një orakull të Zeusit ". 

 
Duke vëzhguar shushurimën e gjetheve në pemën e shenjtë të lisit (phegos) 

dhe fluturimin e pëllumbave që folezojnë në të, profetët shpjeguan vullnetin e 
Zeusit. 

 
Orakulli u bazua në murmuritjen e ujërave nga burimi antik dhe në tingullin 

e prodhuar nga kazanët prej bronzi që qëndronin mbi trekëmbësh përreth pemës së 
shenjtë. Sipas burimeve antike, priftërinjtë e orakullit fillimisht ishin vetëm burra, 
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por priftëreshat, të ashtuquajturat Peleiades, shfaqen në kohërat e mëvonshme. 
Priftërinjtë ishin të famshëm për të ecur zbathur dhe për të fjetur në tokë në 
mënyrë që të ishin në kontakt të menjëhershëm me tokën. 

 
Fillimisht ishte një vend i shenjtë në ajër të hapur dhe ceremonitë e 

ndryshme kryheshin rreth pemës së shenjtë. 
 
Nga shekulli i 8-të deri në fillimin e shekullit të 4-të para Krishtit, besohet se 

lisi ishte i rrethuar nga kazanët, të cilët qëndronin mbi trekëmbësh bronzi. Ndërsa 
të gjitha kazanët preknin njëri-tjetrin, sa herë që goditej njëra prej tyre, tingulli 
zhurmonte në të gjithë pjesën tjetër. 

 
Shenjat e para të aktivitetit të ndërtimit datojnë në fillim të shek. Para 

Krishtit, kur u ngrit tempulli i parë i vogël i Zeusit, Shtëpia e Shenjtë, siç quhej nga 
Polibi (shek. 2 para Krishtit). Trekëmbëshit u zëvendësuan nga dy kolona në krye 
me një statujë të një djali me kamxhik në dorë, dhe e dyta e një kazan bronzi. Kur 
frynte era, kamzhiku godiste kazanin, duke krijuar tingujt profetikë. Mbyllja e 
akropolit të Dodonës, më në veri, daton në të njëjtën periudhë. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aleksandri i Madh ka planifikuar të rindërtojë gjashtë (6) shenjtore Greke, 
përfshirë Dodonën, të cilave ai u dha shumën e madhe prej 1500 talenteve 
(9.000.000 dhrahmi antike). Por vdekja e tij e parakohshme e pengoi atë për të 
kryer planet e tij. 
 
Këto u vunë në veprim nga mbreti Pirro, i cili e konsideroi favorin e orakullit një 
faktor të rëndësishëm në suksesin e ambicjeve të tij politike. Në tempullin e 
Zeusit, u ngrit një mur qark me tre kolonada Jonike përgjatë veriut, perëndimit 
dhe anës jugore. Ana lindore e oborrit të shtëpisë mbeti e lirë, pa stoa, sepse aty 
qëndronte lisi orakular. Në anën jugore të ndërtesës kishte një hajat. 
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Në afërsi të Shtëpisë së Shenjtë gjithashtu u zhvilluan tempuj të tjerë. Tempulli i 
hershëm kushtuar Dionit ishte vendosur pranë Rezidencës së Shenjtë në veri. I 
ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 4-të ose në fillim të shekullit të tretë 
para Krishtit, tempulli u vu në zjarr nga Etolët në 219 para Krishtit dhe më pas u 
braktis. Orientuar nga lindja në perëndim, ajo ka një plan pothuajse katror (9.80 x 
9.40 metra) dhe ishte rreth gjysma më e madhe se tempulli ngjitur i Zeusit. 
Përbëhet nga një cella dhe një pronaos me katër kolona jonike me gur ranor në 
fasadë; superstruktura ishte bërë me tulla të pjekura. Kur shenjtërorja u rindërtua 
pas 219 p.e.s, një tempull i ri i shenjtë për Dionin u ngrit në jug, duke u larguar 
dukshëm nga tempulli i Zeusit. Ishte një tetrastil Jon (katër kolona) me një tempull 
portik ballor, me një pronaos (paradhomë) dhe një cella, me përmasa 9,60 x 6,35 
metra. Kolonat, të bëra prej konglomerati, ishin suvatuar nga jashtë me llaç 
gëlqereje të imët që u jepte sipërfaqeve bardhësinë dhe butësinë e mermerit. 
 
Midis tre tempujve më të lashtë, të cilët rrethuan lisin e shenjtë të Zeusit, njëri 
prej tyre ishte kushtuar Themis. Tempulli, me përmasa 10.30 x 6.25m, u ndërtua 
përgjatë boshtit VP-JL. Kishte një kolonadë ballore me katër kolona Jonike, një 
pronaos dhe një cella. Para tempullit, kishte themelet e një altari të madh (4,20 x 
3,30m) dhe një piedestal katror në lindje, i cili me sa duket mbështeste një ofertë 
votive me rëndësi. Në jugperëndim të tempullit qëndron një ngrehinë e vogël 
katrore (Ndërtesa Η) ende e pa identifikuar. 
 
Në skajin më jugor të shenjtërores, afërsisht 30m në perëndim nga porta e 
rrethimit, qëndron tempulli i Herkulit, një pjesë e së cilës shtrihej nën bazilikën e 
krishterë Β. Wasshtë ndërtuar në fillim të shekullit të 3-të para Krishtit, në vitet e 
Pirros. Ky është tempulli më i madh pas atij të Zeusit, dhe i vetmi tempull i njohur 
i rendit Dorik brenda shenjtërores. Ajo është e orientuar nga veriperëndimi në 
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juglindje dhe ka përmasa 16.50 x 9.50m. Ka një pronaos (pjesa e përparme) dhe 
një cella me katër ose gjashtë kolona Dorike në fasadë. Pasi u vunë flakën nga 
Etolët në 219 pes, dhe anëtarët arkitektonikë të shkatërruar të gurit të butë ranor 
(triglicet, kapitelet, kornizat) u përdorën për ndërtimin e murit që ndan pronaos 
nga cella. 
 
Tempulli i Afërditës, i pozicionuar nga qendra brenda shenjtërores Dodona, 
ndodhet pranë tempullit të Themis. Ky është një tempull i vogël në rendin Dorik, 
me përmasa 8.50 x 4.70m. Ka një pronaos dhe një cella; midis pilastrave të 
pronaos janë dy kolona Dorike tetë anëshe në vend të katër kolonave Jonike, gjë 
që është rasti i tempujve të tjerë. Dy prej tambureve të kolonave janë të 
ndërtuara në ngrehinën katrore, të datuara në kohën romake që qëndrojnë 
menjëherë në lindje. 
 
Një nga ndërtesat më të rëndësishme ishte Prytaneion, i cili kishte përmasa 
monumentale. Prytaneion, në vatrën e shenjtë të të cilit digjej zjarri i përjetshëm, 
ishte vendi ku darkuan prytaneis dhe personat e dalluar dhe u mbajtën rezolutat e 
Boule dhe zyrtarëve të shtetit. Në një farë mënyre ishte shtëpia e qytetit-shtet ose 
fisit të qytetit. 
 
Prytaneion përfshin bërthamën origjinale, 31,50 m të gjerë, që daton nga fillimi i 
shekullit të 3-të para Krishtit dhe një seri dhomash në anën veriore të ndërtuara në 
fund të shekullit të 3-të para Krishtit. Kjo përbëhet nga tre dhoma me nëntë divane 
secila dhe me zona shërbimi, ku zyrtarët e qeverisë darkuan, dhe në anën lindore, 
të një kolonade të madhe të zgjeruar që shtrihej gati deri në portën kryesore jug-
perëndimore të murit rrethues perëndimor. Këto shtesa u konsideruan të 
nevojshme kur Aleanca Epirote u pasua nga Lidhja Epirote, e cila u bashkua me të 
gjitha fiset Epirote nga Shqipëria e Jugut në Gjirin Ambracian. Gërmimet, nxorën 
në dritë një gjykatë peristile me kolona Dorike 4 x 4 në anën lindore , ku ishte 
hyrja. Pas shkatërrimit romak në 167 pes, Prytaneion u riparua përafërsisht në 
shekullin e 1 para Krishtit, por krahu verior mbeti i varrosur poshtë rrënojave. 
Peristili Dorik që i përket fillimit të shekullit III para Krishtit u zëvendësua nga një 
më i madh (4 kolona 7 kolona) i ndërtuar pa kujdes nga materiale të ndryshme. 
Bazat e peristiles, e cila tani ishte ndërtuar në një shkallë më të gjerë, përbëhej 
nga pllaka të marra nga piedestalet e shkatërruara që kishin qenë në fasadën 
lindore të Stoas Jonike. Njëra nga këto baza ruan një pjesë të një dekreti nga 
Lidhja Epirote, sipas të cilit Lidhja nderon një person të caktuar me një statujë 
bronzi të bërë nga Melissos, i biri i Epikrates, nga Corcyra, një skulptor deri më tani 
i panjohur. 
 
Bouleuterion, është ndërtuar në anën jugore të kodrës, në lindje të teatrit. Kishte 
karakter administrativ dhe politik. Ndërtesa u dogj dy herë. Një herë nga Etolët 
(219 para Krishtit) dhe herën e dytë nga Romakët (167 para Krishtit). Duket se 
ndërtesa ishte riparuar disi dhe ajo funksionoi deri në kohën e Augustit. Ndërtesa 
përbëhet nga një sallë e madhe me përmasa 1,260 m2, me një kolonadë Dorike 
(Stoa) përpara. Identifikimi i kësaj ndërtese si Bouleuterion konfirmohet nga altari 
prej guri, afër murit jugor, kushtuar Zeus Naios dhe Bouleus (Këshilltar) dhe Dione 
nga Charops, djali i Machatas, një Thesprotian që ndihmoi Flamininus në Epir gjatë 
fushatave në 198 para Krishtit kundër maqedonasve. 
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Mbyllja izodomike e shenjtërores u forcua nga kulla drejtkëndëshe, kryesisht në 
anën perëndimore dhe veriore të saj që ishin më të arritshme. 
 
Stadiumi antik akomodoi festivalin Naia, i cili ashtu si Lojërat Olimpike, u mbajt 
çdo katër vjet. Shtrihet në skajin jugperëndimor të shenjtërores, ngjitur me 
teatrin. Ajo u ndërtua pasi shenjtërorja u shkatërrua për herë të parë nga Etolët në 
219 para Krishtit dhe lidhet menjëherë me fazën e dytë të ndërtimit të teatrit, pasi 
muret mbajtëse të sediljeve të stadiumit bashkohen me propylonin (hajatin) e 
teatrit, i cili është ndërtuar në të njëjtën periudhë. Ky është një nga stadiumet e 
lashta antike me nivele guri, që ndodhen mbi mbushje të pjerrëta tokësore të 
mbajtura nga muret, në anën veriore dhe jugore. Shkallët e ngushta të prera në 21 
ose 22 rreshta vendesh. Nën vendet e jugut shtrihej ndoshta një kanal për ujin e 
shiut. Në të njëjtën anë, një petë guri me tasa të vegjël në intervale, për kalimin e 
ujit të freskët që vinte nga një burim në mal. Tomaros, siguroi furnizimin me ujë 
për atletët garues, si dhe spektatorët. Një portë me dy harqe të vazhdueshme në 
teatër dhe në ndërtesat e tjera të shenjtërores. 
 
Teatri me një kapacitet prej 15000-17000 spektatorë është një nga teatrit më të 
madh antik. Wasshtë ndërtuar në fillim të shekullit të 3-të. Para Krishtit gjatë 
sundimit të Pirros. Shtë ndërtuar në një zgavër natyrore. Materiali kryesor i 
ndërtimit është guri gëlqeror. Për krijimin e një shpelle më të madhe (me diametër 
135m) është ndërtuar një mur mbajtës në periferinë e saj me kulla në pjesën e 
përparme të cilat është llogaritur që në antikitet të ishin 10m më të larta. 
 
Katër korridore horizontale e ndanë shpellën në tre seksione me gjithsej 55 varg 
vendesh. Dy pjesët e poshtme janë të ndara me shkallë në 9 cunei dhe ajo e 
sipërme në 18. Kullat e cavea kishin edhe shkallë për hyrjen dhe daljen e 
spektatorëve. Në korridorin e poshtëm kishte vende të destinuara për zyrtarë dhe 
mysafirë nderi (prohedria). 
 
Orkestra nuk formon një rreth të plotë. Një shkëmb i rrafshuar në qendër ishte 
baza e altarit të Dionisit (trumzë). 
 
Skena drejtkëndëshe kishte dy dhoma katrore (parascenia) dhe katër kolona 
katrore për lëndët drusore të një prosceniumi prej druri. Në anën lindore dhe 
perëndimore ishin përkatësisht hyrjet në orkestër. Pas shkatërrimit nga Etolianët, 
pjesa e përparme e prosceniumit kishte 18 gjysmë kolona elegante jonike dhe dy 
anekse drejtkëndëshe më të vogla përpara dy parashkencave. Dy propile 
monumentale, me gjysmë kolona Jonike dhe dy porta secila, kishin ndërtuar në të 
dy anët e këtyre anekseve. Pjesë e skenës në jug është një stoa dorike me kolona 
tetëkëndëshe, e cila komunikonte me skenën përmes një porte të harkuar. 
 
Gjatë sundimit të Augustit, teatri u shndërrua në një arenë për luftime të kafshëve 
të egra dhe shfaqje gladiatorësh. Në pjesën e poshtme të tij është ndërtuar një 
mur për të mbrojtur spektatorët, i cili preu prosceniumin dhe skenën. 
Gjatë gjysmës së dytë të shekullit të 4 pas Krishtit, zona që shtrihej midis teatrit 
dhe ish-zonave të shenjta u përdor për qëllime të tjera, ndoshta për prodhimin e 
një ngjyre vjollce. Gjatë shekullit të 6 pas Krishtit Dodona përshkruhet si 
peshkopatë dhe një qytet. Në këtë kohë, u ndërtua edhe një bazilikë. 
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1.3. Infrastruktura e Dodonës 
 
Zona arkeologjike e Dodonës është e shtrirë në një sipërfaqe prej 

150.000m2, e përcaktuar nga një mbyllje, e gjatë 2 km. 
 
Faqja është e hapur për publikun nga e hëna deri të dielën, për periudhën 

nga 1 Prilli deri më 31 Tetor, 8.00-20.00 ndërsa nga 1 Nëntori deri më 31 Mars, 
8.00-15.00. Tarifa e hyrjes është: 6 euro (e plotë) dhe 3 euro (e zvogëluar). Ka një 
zyrë biletash në hyrje të faqes. Vizitorët mund të shkojnë në sit me makinë. 
Ekziston një parking i madh me madhësi 1500m2 pikërisht para hyrjes. Nuk ka 
transport publik. 

Nuk ka komoditete brenda sitit arkeologjik (p.sh. makineri shitëse), por ka 
qasje për personat me aftësi të kufizuara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tualetet janë në dispozicion pranë biletave në hyrje. Ka panele informacioni 
për sitin in situ dhe një broshurë falas. Përballë biletarisë ekziston edhe një dyqan 
dhuratash i Fondit Grek Arkeologjik të Pranimeve ku vizitori mund të blejë 
udhëzues, karta, etj. 

 
Gjatë dhjetë viteve të fundit numri i vizitorëve në Dodona ra nga 60.028 në 

2010, me luhatje të vogla ndërmjet, në 45.071 në 2019. 
 
1.4. Pozicioni në sistemin natyror 

Vendi arkeologjik është i vendosur në luginën homonime, e cila përcaktohet 
në perëndim nga  mallet Tomaros ose Olytsika (lartësia 1816 m) dhe në lindje nga 
kodra e Agios Nikolaos-Manoliasas (lartësia 800–1000 m). Në rajonin e Dodonës, 
shkëmbinjtë i përkasin zonës gjeodezike Adriatiko-Joniane ku dominojnë gurët 
gëlqerorë dhe fl ysch. Të dy teatri dhe shumica e ndërtesave të shenjtërores janë 
të ndërtuara me shkëmbinj gëlqerorë (shtretër të hollë, mikro-breccia dhe breccia) 
që i përkasin një formacioni më të ri të periudhës së Eocenit. 

 
Klima e vendit është e lagur me shi, lagështirë dhe acar gjatë dimrit. 

Karakterizohet si kontinentale me tipare si të Mesdheut ashtu edhe të klimës së 
Evropës Qendrore me reshje të shpeshta, sidomos gjatë muajve të dimrit. 
Temperatura ndryshon mesatarisht në ditë në një interval prej 20 ° C, dhe katër 
stinët në një vit pasohen nga ndryshime të butë të temperaturës. Megjithatë gjatë 
muajve të dimrit shpesh ndodhin ngrica të mëdha dhe reshje bore. Ndryshimi më i 
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lartë në lagështinë relative vërehet në shkurt dhe në muajt e verës, ndërsa më i 
ulët është vërejtur në muajt e vjeshtës. 

 
Speciet mbizotëruese të bimësisë në zonë janë shenjtërorja, frigana dhe lisi. 

Në lindje, në periferi të Tomaros, është pisha e zezë dhe e ashpër, e cila në pjesën 
më të madhe vjen nga ripyllëzimi. Ndërsa në pjesën perëndimore ka grupe 
bredhash. Shumë specie të florës që nuk janë studiuar fare po rriten në zonë. 
Gjeten Campanula spatulata, Lythrumsalicaria, Iris sintenisii, Calystegiasilvatica, 
Anemone coronaria dhe Primula vulgaris. Në pranverë, ndërsa bora shkrihet, majat 
e maleve janë të mbushura me manushaqe të verdha dhe blu. 

 
Fauna përbëhet nga zogj, disa gjitarë të vegjël, disa lepuj dhe dhelpra. 

Njëherë e një kohë, shqiponjat dhe shkabat sunduan malin, por fatkeqësisht sot 
ato nuk ekzistojnë as si mostër. Një nga speciet e pakta të zogjve që gjenden ende 
në mal janë thëllëzat. 

 
1.5. Pozicioni në sistemin njerëzor 

 
Vendi arkeologjik i Dodonës shtrihet afër qytetit të Janinës, kryeqytetit të Epirit 
(20 km). Alsoshtë gjithashtu gjysmë ore larg portit ndërkombëtar detar të 
Igumenicës, i cili përbën portën kryesore të komunikimit me Italinë, Francën, 
Gjermaninë etj. Vendi është shumë lehtë i arritshëm me makinë përmes 
autostradave Egnatia dhe Ionia. Fatkeqësisht, nuk ka transport publik. 
 
Për më tepër, teatri antik i Dodonës është pjesë e një rruge kulturore të quajtur 
"Teatrot antike të Epirit" (https: // www.ancienttheatersofepirus.gr / theaters / 
theatro-Dodonas / ?lang=en). Pranë sitit ndodhen tre fshatra të vegjël (Manteio, 
Dodona, Meliggoi) ku vizitori mund të gjejë hotele dhe restorante. 
 

 
2. PLANET DHE STRATEGJITË E MENAXHIMIT 
 
2.1 Prezantimi i përgjithshëm 
Dodona u caktua si një vend arkeologjik nga një akt zyrtar i vitit 1927, i ndjekur 
nga një seri veprimesh në 1992, 1994, 1995 dhe 2006. është renditur në Katalogun 
në vazhdim të vendeve dhe monumenteve të renditura arkeologjike të Greqisë, i 
përpiluar dhe botuar që prej 1993 nga Drejtoria e Arkivit Kombëtar të 
Monumenteve të Ministrisë Greke të Kulturës dhe 
Turizmit:http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701 
 
Në vitin 1992, një Zonë krejtësisht e mbrojtur, jo-ndërtimore, përkatësisht Zona A 
u aplikua në perimetrin e sitit arkeologjik, që shtrihej në një sipërfaqe prej 5.315,6 
km2. Kjo kishte si rezultat imponimin e kushteve në lidhje me përdorimet dhe 
aktivitetet e lejuara brenda kufijve të sipërpërmendur. Më konkretisht, akti i vitit 
1992 i forcuar me aktet plotësuese të 1994, 1995 dhe 2006, ndaloi të gjitha llojet e 
ndërhyrjeve dhe ndërtimeve, të tilla si aktivitetet e ndërtimit, ndërtimet e 
rrugëve, gurore, serra, përkatësisht çdo ndërtim që kërkonte një leje nga Urban 
lokal Shërbimi i Planifikimit. 
 

http://https:%20/%20www.ancienttheatersofepirus.gr%20/%20theaters%20/%20theatro-Dodonas%20/%20?lang=en
http://https:%20/%20www.ancienttheatersofepirus.gr%20/%20theaters%20/%20theatro-Dodonas%20/%20?lang=en
http://listedmonuments.culture.gr/monument.php?code=6701
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Përdorimet e lejuara përfshijnë kultivimin e të korrave vjetore, instalimin e tubave 
të ujitjes, pastrimin dhe mirëmbajtjen e kanaleve ekzistuese të kullimit, 
mbarështimin në shkallë të vogël të aksioneve, si dhe punën e mirëmbajtjes në 
rrjetin ekzistues të rrugëve. Mbjellja dhe prerja e pemëve mbetet nën kujdesin e 
shërbimeve publike të caktuara për pyjet dhe bujqësinë. Aktivitetet shtesë të 
ndërtimit lejohen vetëm në ndërtesa dhe ndërtime që ekzistojnë ligjërisht, 
kryesisht për qëllime mirëmbajtjeje, për sa kohë që ato nuk tejkalojnë as 
madhësinë, as lartësinë e ndërtesës së lartpërmendur. Për më tepër, të gjitha 
ndërtesat e ndërtuara pa licencë nga Shërbimi i Planifikimit Urban duhet të 
zhduken. 
 
Të gjitha kufizimet e sipërpërmendura bien nën juridiksionin e Eforatit të 
Antikiteteve të Janinës, i cili është përgjegjës për monitorimin e çdo veprimtarie 
bujqësore / ndërtimore në zonë. Dhënia ose jo e lejes për ndonjë nga ato 
aktivitete, tejkalon çdo leje tjetër të dhënë nga ndonjë autoritet tjetër bashkë-
përgjegjës. 
 
Eshtë e panevojshme të thuhet se përcaktimi dhe caktimi i thjeshtë i zonave të 
tilla nuk është kurrë i mjaftueshëm, nëse nuk ndiqet nga zbatimi i kufizimeve 
hapësinore. Prandaj, bashkëpunimi midis Planifikuesve Hapësinorë dhe Arkeologëve 
dhe ndërmjet organeve kompetente është jo vetëm i domosdoshëm, por edhe i 
domosdoshëm, në qoftë se trashëgimia monumentale duhet të mbrohet në mënyrë 
të përshtatshme dhe adekuate. 
 
2.2. Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 

 
Menaxhimi i sitit arkeologjik ndjek rregulloret, të paraqitura nga Ministria e 

Kulturës dhe Sporteve për të gjitha vendet arkeologjike në Greqi. 
 

2.3. Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokalë 
Aktorët lokalë nuk ndërhyjnë në menaxhimin e sitit. Sidoqoftë, ekziston një 
bashkëpunim i ngushtë midis Eforatit të Antikiteteve të Janinës me autoritetet 
lokale. Vlen të përmendet se gjatë viteve të fundit Efora ishte e angazhuar në një 
seri aktivitetesh kulturore, përkatësisht shfaqje teatrale të Tragjedianëve të 
Greqisë së Lashtë, festivale muzikore, recitime të hënës së plotë, aktivitete 
sportive, (ringjallja e Naia antike) madje edhe mbajtja e një Kongres Psikiatrik, i 
mbajtur në 2018 dhe 2019. 
 
2.4. Përfshirja e publikut 

Publiku nuk përfshinë në përpilimin e Planit / Politikës së Menaxhimit të sitit 
arkeologjik të Dodonës. Lidhur me menaxhimin e zonave të ndjeshme dhe të 
mbrojtura para miratimit të Zonës A, të gjithë palëve të interesuara të përfshira u 
është kërkuar propozimet dhe mendimet e tyre të cilat janë marrë në konsideratë. 

 
2.5 Analizat SWOT  të planit të menaxhimit  

 
Pikat e forta: Dodona ka një sfond të pasur arkeologjik dhe historik. Rreth 

vendit peizazhi mbetet i paprekur dhe mali Tomaros u ofron vizitorëve shumë 
zgjedhje për aktivitete sportive, përkatësisht (kampe, ngjitje, shtigje për të ecur). 
Më shumë se 40.000 vizitorë vijnë në Dodona çdo vit. Ekzistojnë dy rrugë të reja 
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(autostradat Egnatia dhe Ionia) të cilat lehtësojnë hyrjen në sit nga Veriu dhe Jugu. 
Ekziston një hapësirë e madhe parkimi, me madhësi 1500 m2, ndërsa një e re me 
madhësi 2000 m2 tani është në ndërtim e sipër. Pranë sitit ka restorante me 
ushqime lokale dhe hotele që ofrojnë shërbime me cilësi të mirë. Vendi është afër 
kryeqytetit të Janinës ku ka një aeroport ndërkombëtar dhe gjithashtu pranë 
qytetit të Igumenicës, ku porti homonim vepron si një portë hyrëse nga vizitorët e 
Evropës Perëndimore. 

 
Dobësitë: Nuk ka komoditete në sitin arkeologjik përveç dhomave të 

pushimit dhe një kafeneje (për momentin jashtë funksionit). Nuk ka transport 
publik në vend. Kështu, vizitori që nuk ka makinë është i detyruar të marrë një 
taksi dhe të paguajë një shumë të konsiderueshme parash. 

 
Mundësitë: Ndërtimi i autostradave Egnatia dhe Ionia rriti në një përqindje 

të konsiderueshme numrin e vizitorëve. Vendi është afër dy qyteteve të mëdha, 
njëri me një aeroport ndërkombëtar dhe tjetri me një port ndërkombëtar. 
Komuniteti lokal është i interesuar të promovojë kulturën e tij dhe ekziston një 
numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve që prodhojnë produkte vendore. 

 
Kërcënimet: Epiri është përgjithësisht një rajon i varfër dhe kështu ka 

mungesë parash. Popullsia është e angazhuar kryesisht me aktivitete bujqësore dhe 
është pak e kujdesshme në lidhje me ndalimin e aktiviteteve përreth sitit 
arkeologjik. 

 
3.  AKTIVITETE EKONOMIKE TË QËNDRUESHME DHE PRODUKTET  

 
3.1. Politika dhe përparësitë e trashëgimisë 
 
Për dy dekadat e fundit, përkatësisht që nga viti 2001, një sasi e madhe e punëve 
të restaurimit është kryer në sit, financuar kryesisht nga Fondi Evropian, (mbi 10 
milion euro). Këto projekte përfshinë një numër të madh njerëzish të 
specialiteteve të ndryshme (punëtorë, konservatorë, arkitektë, arkeologë). Për më 
tepër, për mbrojtjen dhe ruajtjen e sitit çdo vit - kryesisht gjatë verës - Ministria e 
Kulturës dhe Sporteve punëson njerëz (roje, persona pastrues, punëtorë). Në 
rrugën nga Egnatia dhe Ionia ka një numër të mjaftueshëm të shenjave që 
informojnë vizitorin për ndërmarrjet lokale (restorante dhe hotele). 
 
 
 
3.2. Nismat ose veprimet ekzistuese 

 
Sa i përket faqes në vetvete, ka një numër projektesh që janë realizuar: 
1. Pika referimi I. Programi ndërkufitar IPA Greqi-Shqipëri 2007-2013. Nga 

rajonet në Partneritet. Aksion i përbashkët për promovimin e karakteristikave të 
përbashkëta kulturore u përqendrua në dy teatrot antikë të Foiniki dhe Dodona. 
Projekti u bashkëfinancua nga Bashkimi Evropian dhe Fondet Kombëtare të Greqisë 
dhe Shqipërisë. Objektivi kryesor i projektit ishte të siguronte teatrot antikë në 
aspektin e aspekteve fizike, kulturore dhe socio-ekonomike duke miratuar veprimet 
e duhura të menaxhimit në këtë drejtim. Përmes teknikave inovative, projekti 
synonte lidhjen e dy vendeve antike dhe përfundimisht formimin e një rrjeti 
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kulturor të turizmit. Projekti synonte të bashkonte të dy piketat e Trashëgimisë 
Kulturore nën një projekt ombrellë që do të mbrojë teatrot antikë nga katastrofa 
natyrore dhe pushtimi njerëzor dhe përfundimisht do të promovojë vlerën e tyre të 
brendshme kulturore dhe turistike dhe do të forcojë Turizmin Kulturor. 

2. Teatrot Antikë të Epirit. Korniza Strategjike e Referencës Kombëtare 
(NSRF) 2014-2020 (Programi Operacional Rajonal i Epirit). "Teatrot Antikë të Epirit" 
është një rrugë kulturore që premton shumë udhëtime në një, udhëton nëpër kohë, 
vende, pesë shqisa. Pesë vendet arkeologjike (Dodona, Nikopolis, Gitana, 
Ambracia, Kassope) dhe Teatrot e tyre janë ndalesat kryesore, pikat fillestare nga 
ku të gjithë mund të mbledhin dhe të kompozojnë përvoja që i interesojnë dhe 
frymëzojnë ata. 

Sipas promos së projektit: "Gjithçka nuk është këtu: monumente magjepsëse 
dhe zona arkeologjike historikisht magjepsëse, arkitekturë, zanate dhe aromë të 
një tradite të lashtë unike, peisazheve të mrekullueshme të Epirit". 

3.1. Ruajtja, restaurimi, promovimi i Teatrit Antik të Dodonës, 
(CFS) 2001-2004, (Rrjeti i Mbështetjes së Komunitetit). 
3.2. Ruajtja, restaurimi, promovimi i Monumenteve të 
Vendi arkeologjik i Dodonës, (CFS) 2001-2004, (Rrjeti i Mbështetjes së 

Komunitetit). 
3.3. Ruajtja, restaurimi, promovimi i teatrit antik dhe 
monumentet e Shenjtërores së Dodonës. Kuadri Strategjik Kombëtar i 

Referencës (NSRF) 2007-2013 (Programi Operacional Rajonal i Epirit). 
3.4. Ruajtja, restaurimi, promovimi i teatrit dhe tjetri 
monumentet e Dodonës - Faza A. Korniza Strategjike e Referencës 

Kombëtare (NSRF) 2014-2020 (Programi Rajonal Operacional i Epirit). 
4. Nominimi për Trashëgiminë Dokumentare të UNESCO-s; Kujtesa e Botës. 
Pjesa më e madhe e pllakave orakulare të plumbit, të cilat kanë ruajtur nga 

harresa pyetjet, dhe nganjëherë edhe përgjigjet, drejtuar orakullit të Zeus Naios 
(dhe Dione), ruhen në Muzeun Arkeologjik të Janinës. Pllakat orakulare të Dodonës 
janë me të vërtetë unike në Antikitetin Graeco-Romak. Ato përmbajnë pyetjet që 
njerëzit e zakonshëm u drejtuan perëndive të Dodonës, duke përbërë kështu një 
burim unik informacioni në lidhje me pothuajse çdo aspekt të jetës në Greqinë 
Klasike dhe Helenistike të hershme (rreth 600-167 para Krishtit): shqetësimet dhe 
emocionet e njerëzve, besimet dhe praktikat fetare, shoqëria, ekonomia, 
institucionet juridike, larmia gjuhësore, arsimi, mjekësia dhe festivalet. Ato 
përfaqësojnë korpusin më të madh të teksteve të ngjashme (më shumë se dy mijë 
tekste kuptimplota dhe dy mijë fragmente të tjera) nga një sit i vetëm dhe një 
kontekst historik i mbyllur, homogjen. Ajo që është po aq e rëndësishme është 
fakti që shumica dërrmuese e teksteve janë shkruar nga njerëz të zakonshëm (dhe 
nga agjentë të tjerë për ta). Këto tekste u japin zë - një zë personal - qindra 
njerëzve që bënë dhe nuk mund të shpreheshin me media të tjera (p.sh. letërsia), 
njerëz për të cilët burimet e mëdha letrare (historiografia, poezia, oratoria) 
heshtin. 

 
3.3. Nismë, veprimtari e re ose inovative 

 
Një aktivitet i mundshëm që mund të futet në afërsi të sitit arkeologjik të 

Dodonës është një seri e koordinuar e sinjalistikës interpretuese, hartave 
udhëzuese dhe qendrave të informacionit publik të vendosura në pika të ndryshme 
përreth sitit arkeologjik. Për më tepër, rindërtimi i rrugës së lashtë të shenjtë për 
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në shenjtëroren nga Greqia e Jugut. Kjo mund të përmbushet përmes ndërtimit të 
shtegut në lidhje me karakterin e peizazhit. Nëpër itinerar mund të vendosen 
shenja informacioni dhe harta. 

 
3.4. Fokus grupet dhe aktorët  
 

Nr. Karakterizimi Emërtimi 

1 

Sektori Publik 

Bashkia e Dodonës 

2 Bashkia e Janinës 

3 Rajoni i Epirit 

4 Qendra Kulturore e Dodonës 

5 
Organizata Greke e Turizmit, zyra lokale e Epirit 

6
6 

Teatri Bashkisë i Janinës, (Di.P.The I.oanninon) Festivali i 
Tragjedisë Antike) 

7 Universiteti i Janinës 

8 Qendra Rinore e Epirit 

9 Zyra e Promovimit Turistik të Komunës së Janinës 

1
10 

Turizmi-Ndërmarrësi dhe Mbrojtja Civile e Bashkisë së 
Janinës 

1
11 

Departamenti i Kulturës, Sportit, Rinisë dhe Politikave të 
Barazisë Gjinore, Bashkia e Janinës 

1
12 

Zyra për Çështjet e Kulturës, Bashkia Dodona 

13 
Drejtoria e Mësimit gjatë gjithë jetës, Punësimit, Tregtisë 
dhe Turizmit, Rajoni i Epirit 

14 

Sektori Privat 

Pronarë të restoranteve dhe hoteleve lokale 

1
15 

Pronarë të ndërmarrjeve lokale të lidhura me kulturën dhe 
turizmin 

16 Artizanët dhe prodhuesit vendas 

17 Vizitoni Udhëzuesin Zyrtar të Vizitorëve të Janinës 

3.5  Analizat SWOT të aktiviteteve ekonomike të qëndrueshme   
 

Mundësitë, pikat e forta, sfidat dhe nevojat: Fuqia kryesore e projektit janë 
aspektet e shumëllojshme të sitit arkeologjik të Dodonës. Projekti do të 
kontribuojë në fitimet e ndërmarrjeve lokale (hotele dhe restorante) pasi do të 
rrisë numrin e vizitorëve në sit. Përveç kësaj, agjencitë e udhëtimit të zonës do të 
kenë një fitim të madh si dhe kompanitë që marrin me qira makina, pasi nuk ka 
transport publik në vend. Për më tepër, numri i vizitorëve në aeroportin e Janinës 
dhe portin detar të Igumenicës gjithashtu do të rritet. Kjo mund të jetë një 
mundësi për bizneset lokale për të përmirësuar shërbimet e tyre duke marrë 
parasysh nevojat e vizitorëve. Për më tepër, ajo mund të veprojë si një motiv për 
hapjen e dyqaneve të reja. Rritja e mundshme e numrit të vizitorëve mund të ketë 
gjithashtu një ndikim indirekt tek prodhuesit vendas, pasi kërkesa për produkte 
vendore dhe tradicionale me cilësi të lartë (qumështi, mjalti ose bujqësore) mund 
të rritet gjithashtu. Njerëz të tjerë mund të frymëzohen dhe provokohen të 
punojnë në sektorët e lartpërmendur të ekonomisë. Metodë e re inovative dhe 
procese produktive, markë, marketing, reklamim përmes mediave moderne. 
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Do të ketë mundësi për aktivitete në ajër të hapur, si ecje dhe alpinizëm në 
shtigjet e Malit Tomaros, agroturizmin dhe turizmin gastronomik. Në kombinim me 
këtë, shumë vizitorë mund të praktikojnë hobi të tyre të fotografisë duke bërë 
fotografi të mahnitshme të luginës së Dodonës nga maja e Malit Tomaros. 
Bashkëpunimi midis sektorit publik, privat dhe OJQ-ve do të çojë në nxitjen e 
strategjive të bazuara në komunitet për projekte të zhvillimit ekonomik, ruajtjen e 
burimeve dhe projekte të rigjallërimit të fshatrave. 
 
Më në fund, turizmi fetar mund të përfitojë pasi turistët mund të vizitojnë një 
rrjet kishash në zonë. Një nga më të rëndësishmet është kisha bizantine e 
Taxiarkëve në Kostaniani e ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 13-të gjatë 
Despotatit të Epirit. Kisha ka piktura murale që datojnë që nga shekulli i 13-të. 
 
Dobësitë, kufizimet, kërcënimet: Epiri është përgjithësisht një rajon i varfër dhe 
kështu ka mungesë parash. Për më tepër, miratimi i Zonës së Mbrojtjes A përreth 
zonës arkeologjike të Dodonës funksionon për disa njerëz në mënyrë të 
neveritshme. Sidoqoftë, distanca e tre fshatrave (Dodona, Manteio dhe Meliggoi) 
është shumë e shkurtër, dikush mund t'i arrijë deri në këmbë, një fakt që i bën ata 
një "tokë pjellore" për njerëzit që duan të aktivizohen në sektorin e turizmit 
(restorante , bujtina, agjenci turistike). 
Një problem tjetër është ulja dhe plakja e popullsisë, si dhe rënia e përqindjes së 
moshave prodhuese. Për më tepër, ekziston një mungesë e lidhjes së 
njëpasnjëshme midis turizmit dhe sektorit primar dhe sekondar të ekonomisë, 
ndërsa toka bujqësore është braktisur gjatë pesëdhjetë viteve të fundit. 
 
Së fundmi, shumë herë është vërejtur se ekziston një paaftësi për të mirëmbajtur 
infrastrukturën e krijuar gjatë një projekti Evropian ose Ndërkombëtar për shkak të 
mungesës së parave. 
 
 
4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK 
 
4.1. Mjetet ekzistuese të TIK-ut 

Për momentin, në sitin arkeologjik të Dodonës ekziston një rrjet pa tel në 
internet. 

 
4.2. Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 

 
Rajoni i Epirit instaloi një rrjet pa tel. Për më tepër, Grupi OTE në 

bashkëpunim me Ministrinë Greke të Kulturës dhe Sporteve, ka nisur ofrimin e WiFi 
falas në një numër vendesh arkeologjike dhe muzeve në të gjithë Greqinë, mes të 
cilave është edhe Dodona. Projekti përfshin studimin, projektimin dhe zhvillimin e 
infrastrukturës së rrjetit pa tel, sigurimin e pajisjeve të nevojshme, funksionimin 
dhe mirëmbajtjen e rrjeteve dhe internetin pa tel Wi-Fi falas për tre vjet. 

 
4.3. Fokus grupet dhe aktorët  

 
Turistë, të rinj, fëmijë, Universiteti i Janinës, Komuna e Dodonës, Komuna e 

Janinës. 
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4.4  Analiza SWOT  e mjeteve TIK  
 

Dobësia kryesore dhe njëkohësisht kërcënimi në Dodona është fakti që klima është 
e lagur me reshje shiu dhe bubullima që shpesh shkaktojnë dëme në rrjetin pa tel. 
Për më tepër, natyra e vetë sitit (në ajër të hapur me bimësi të dendur) funksionon 
negativisht në përdorimin e rrjetit pa tel. 
 
5. PËRFUNDIMET 

 
5.1. Faktorët karakterizues 

 
Vendi arkeologjik i Dodonës është unik për shkak të historisë së tij të gjatë 

në kombinim me mjedisin natyror që e rrethon. Më posaçërisht ekziston një 
marrëdhënie e ngushtë midis sitit arkeologjik dhe bashkësive lokale. Teatri antik 
qëndron si monumenti më domethënës i luginës për komunitetet lokale, ndërsa nga 
ana e arkeologjisë akademike orakulli, përkatësisht pllakat e plumbit të Dodonës, 
nënkupton veçantinë e sitit. 

 
 
Duke u mbështetur në interpretimin arkeologjik të orakullit, komunitetet 

lokale e përshkruan peisazhin si një "Peisazh të Shenjtë të Tingullit" të cilat janë 
historizuar përmes arkeologjisë institucionale dhe janë miratuar nga Dodoneans 
modernë. 

 
5.2. Faktorët kualifikues 
 
Elementet që i japin një cilësie apo një rëndësie apo vlere të caktuar pa ndryshuar 
strukturën ose karakterin e Dodonës janë kryesisht ato që e lidhin atë me mjedisin 
natyror dhe monumentet. 
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5.3. Situatat kritike 
 

Është e një rëndësie të madhe për të ruajtur peizazhin natyror të sitit. Të gjitha 
ndërhyrjet që do të planifikohen duhet të marrin parasysh këtë. Duhet të 
mbizotërojnë veprimet që dëmtojnë mjedisin dhe ndryshojnë imazhin e peizazhit. 
5.4. Sfidat dhe mundësitë 

 
Faqja ofron mundësi për shumë aktivitete si për fëmijë (gërmime, gjueti 

thesarësh, riprodhime të lojërave antike Naia etj.) Ashtu edhe për të rritur 
(punëtori teatrore, mësime joga, konferenca etj.).Instituti i Arkeologjise /  

Horizont-Albania 
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PARKU ARKEOLOGJIK I ANTIGONESË (SHQIPËRI) 
 
 

1. PREZANTIMI I PARKUT ARKEOLOGJIK 
 
1.1 Legjislacionet përkatëse në fuqi 

Sistemi i parqeve arkeologjike në Shqipëri menaxhohet nga Ministria e Kulturës nga 
Drejtoria e Trashëgimisë Kombëtare. 
 
Ligji shqiptar është në përputhje me legjislacionin evropian (si ai italian, grek, 
spanjoll dhe francez). 
 
Bordi Kombëtar i Parqeve u krijua si një element kolektiv i mbikëqyrjes për një 
kontroll më të gjerë demokratik dhe profesional mbi veprimet kryesore që lidhen 
me parqet arkeologjike. 
 
Bordi Kombëtar i Parqeve Arkeologjike është një organ vendimmarrës që mbikëqyr 
veprimtaritë e Zyrës së Parqeve Arkeologjike dhe miraton strategjitë dhe 
programet e zhvillimit për tetë parqe kombëtare arkeologjike. Ai i jep përparësi 
procesit të dokumentimit të trashëgimisë kulturore dhe vendos për destinacionin 
përfundimtar të administrimit, mbrojtjen dhe ekspozimin e objekteve të lëvizshme 
të kulturës kombëtare me vlerë unike në muzeumet kombëtare. Bordi drejtohet 
nga Ministri dhe përbëhet nga përfaqësuesit e tij nga: Ministria e Turizmit dhe 
Mjedisit, Ministria e Brendshme (pushteti lokal), Drejtoria e Trashëgimisë 
Kombëtare në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, Instituti i Arkeologjisë në 
Qendrën e Studimeve Albanologjike, Instituti i Monumenteve të Kulturës. Drejtorët 
e Parqeve Kombëtare janë anëtarë të Bordit pa të drejtë vote. 
 
Janë ngritur struktura administrative për parqet arkeologjike në Shkodër, Lezhë, 
Apollonia, Byllis, Amantia, Orikum, Antigonea, Finiq dhe Butrint. Ata zbatojnë 
programe dhe projekte, miratojnë dhe drejtojnë administratën dhe buxhetin e 
parkut. Ato financohen nga shteti përmes Ministrisë. Në përgjithësi, stafi i tyre 
përbëhet nga: drejtori, financieri dhe ekspertët për arkeologjinë, restaurimin, 
mjedisin, menaxhimin. Drejtori emërohet dhe shkarkohet nga Ministri përgjegjës 
për Trashëgiminë Kulturore në përputhje me kriteret për pozicionin e vendosur nga 
Bordi Kombëtar i Parqeve Arkeologjike. 
 
Zyrat e Administrimit dhe Koordinimit të Parqeve Arkeologjike kanë detyra të 
përgatisin dhe zbatojnë programe zhvillimi dhe administrimi të miratuara nga Bordi 
Parqet Kombëtare Arkeologjike, të koordinojnë me institucionet qendrore dhe 
lokale dhe të organizojnë takime me konsulentë në zona të veçanta. 
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1.2 Prezantim i Përgjithshëm 
 

 
 

Vendndodhja e  Antigonesë dhe Hadrianopolis në hartat moderne  

 
 

Planimetria e Parkut Arkeologjik të  Antigonesë 
 

Parku Arkeologjik I Antigonesë ka një sipërfaqe prej 92 hektarësh 
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Pamje nga Antigonea 

 

 
 

Antigonea: Modeli 3D  
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Peisazhi 
 

Lugina e lumit Drino është rreth 85 km e gjatë dhe deri në 7 km e 
gjerë. Ai buron afër Delvinaki (fshat në rrethin e Janinës, Greqi) dhe rrjedh 
drejt VP për të arritur lumin Vjosë afër Tepelenës. Degët e tij - të tilla si 
Kserias, Suhës dhe Lumenjtë Belisa - të gjithë tregojnë një regjim të 
rrëmbyeshëm. 

 
Lugina është anash mbresëlënëse në perëndim nga vargmali Mali i 

Gjerë (deri në 1.800 m në Mali i Frashèrit dhe 1.598 m në Mali i Nikollaqit) 
dhe në lindje nga Mali i Lunxhërisë (2.156 m) – Mali i Buretos (1.763 m). Ata 
të dy janë pjesë e Albanideve, të cilat së bashku me Dinaridet, në Veri, dhe 
Helenidet, në Jug, formojnë degën jugore të brezit Alpin Mesdhetar. Përveç 
fundit të luginës së gjerë, zona është mjaft e papërshkueshme, shpatet janë 
pothuajse gjithmonë më të pjerrëta se 10% dhe shpesh tejkalojnë 20%. 

 
Zona karakterizohet nga klima tipike mesdhetare (CSa) - progresivisht 

më e ftohtë, por jo shumë më e lagësht në lartësi më të mëdha, duke u 
zbehur më tej në klimën H - me një dimër të ftohtë dhe të lagësht dhe një 
sezon veror shumë të thatë dhe të ngrohtë që nuk favorizon rritja e bimësisë 
arboreale: si rezultat, fusha është pothuajse e mbuluar ekskluzivisht nga 
bari, duke u tharë në fillim të verës, ndërsa shtrati i lumit Drino është 
pothuajse plotësisht i thatë për disa muaj. Nga ana tjetër, nivelet e larta të 
reshjeve tipike të sezoneve të ndërmjetme dhe të ftohta përcaktojnë flukse 
të larta në rrjedhën kryesore, me përmbytje mjaft të shpeshta. 

 
Qyteti kryesor në zonë është Gjirokastra, vend i rëndësishëm i UNESCO-s, i 

rrethuar nga fshatra të vegjël. Në lagjen e Antigonea, vendbanimet e rëndësishme 
janë Saraqinishtë dhe Asim Zeneli. 

 
Historia 
 
Antigonea përfaqëson historinë e saj sfiduese me mbetjet nga shekulli i 3-të në 
2-të para Krishtit dhe disa ndërtesa që i përkasin periudhës fillestare të 
krishterimit. Nuk është gjithmonë e lehtë të përcaktohet emri i lashtë i 
rrënojave të një qyteti, por një numër kartash të rrumbullakëta prej bronzi me 
mbishkrimin "ANTIGONEON" janë dokumentet e para epigrafike që lejojnë 
identifikimin e sigurt. 
 
Ekspeditat arkeologjike kanë gërmuar një numër të madh të objekteve për 
nevoja të përditshme të bëra prej metali ose argjile. Inventari i pasur në lidhje 
me artizanatin dhe bujqësinë tregon se këta sektorë luajtën një rol të 
rëndësishëm në jetën ekonomike të qytetit. Artefaktet e gjetura përfshijnë 
kosha, grepa, dalta, gryka, çekanë, busulla dhe enë të ndryshme të bëra prej 
bronzi të zbukuruara me figurina kafshësh ose qenie mitologjike si Poseidoni, 
Sfinksi ose sirenat. Të paktën një pjesë e këtyre objekteve është e prodhimit 
lokal, gjë që dëshmohet nga punëtoritë e zbuluara. 
 
Degët e tjera, të tilla si lëkura për rrezitje, gurë gdhendje, dru etj. U zhvilluan 
gjithashtu. Shembuj të shumtë dhe të larmishëm të qeramikës për përdorim të 
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përditshëm, objekte artistike, kallëpe për prodhimin e tyre, një pjesë e madhe 
e pllakave dhe pitozave u gjetën në gërmime dhe tregojnë një prodhim të madh 
të qeramikës. 
Gjithashtu në Antigonea u zbuluan mbi 500 monedha, shumica e të cilave janë 
nga Epiri dhe të tjerat nga Ambrakia (Arta), Kerkyra (Korfuzi), Maqedonia, 
Dyrrachium (Durres), Apollonia, Oricum, Corinth, etj. Këto zbulime 
numizmatike tregojnë qartë tregtinë e ngushtë marrëdhëniet midis Antigoneas 
dhe qyteteve dhe shteteve të tjera helenistike. 
 
Marrëdhëniet tregtare reflektohen gjithashtu në artikuj të ndryshëm të 
importuar nga Greqia, të tilla si qeramika me xham të zi, amfora nga Rodos 
etj., Përmes rrugëve si Via Egnatia e famshme dhe të tjera që kalonin përgjatë 
bregdetit. 
 
Pjesa më e madhe e inventarit të gjetjeve arkeologjike të Antigoneas ruhet sot 
në Muzeun Historik Kombëtar dhe në Muzeun Arkeologjik të Tiranës. 
 
Monumentet më të rëndësishme 
 
1. Mbetjet e Murit të Fortifikuar (fillimi i shekullit të 3-të para Krishtit / 
shekulli i 6-të pas Krishtit) është një vijë e dyfishtë që shtrihet kodrës në majë 
të një shpati të pjerrët. Pamja e tij është veçanërisht e mirë nga Akropoli. 

 
 
2. Nymfeu i lashtë e Akropolit (fillimi i shek. III para Krishtit). Nymphaeum 
ishte një burim dhe vendbanimi i shenjtë i shpirtit të saj femëror (nimfës). 
Ishte i rrethuar dhe përdoret për të siguruar ujë. 
  
3. Kisha e Shën Mëhillit (Shën Michael) (shek. 6 - 9 i erës sonë). Me përmasa 
8 m x 7.3 m dhe i përbërë nga dy seksione, u zbulua në 1973 në pikën më të 
lartë në kodrën e Akropolit. Materialet e ndërtimit janë marrë nga muret 
mbrojtëse të Acropolis´. 
  
4. Fortifikimi Mbrojtës i Akropolit (fillimi i shekullit të 3-të para Krishtit / 
shekulli i 6-të pas Krishtit). Fortifikimi formohet nga tre rripa mbrojtës të 
mureve që ngushtohen deri në majën e kodrës. Brezi i murit të jashtëm 
është formuar nga mure mbrojtëse dhe shtatë kulla të përforcuara. 
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5. Banesa (Punëtori lëkure) (gjysma e dytë e shekullit të 3-të para Krishtit). 
Zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në 1968, ajo është një banesë me një 
planimetri të parregullt, e përbërë nga një korridor dhe pesë seksione të 
funksioneve të ndryshme. Zbulimet e bëra këtu përfshijnë qeramikë, të tilla 
si pito, enë kuzhine, tulla, enë bronzi dhe mjete pune hekuri të cilat 
mendohet se janë përdorur për trajtimin e lëkurës 
 

6. Fragmentet e të gjithëve të fortifikuar përreth (fillimi i shek. III para erës sonë). 
Mbetjet e portës veriore me dy kulla. 

 
 

7. Banesa (Shtëpia e Karrocierit) (gjysma e dytë e shekullit të 3-të 
para Krishtit). Zbulimet e bëra këtu përfshijnë një rrotë karroce, monedha 
etj. 

 
8. Banesa (gjysma e dytë e shekullit të 3-të para Krishtit). Shtëpi banimi me 

një planimetri dyshemeje në formë L, e përbërë nga një atrium dhe pesë kthina. 
Zbulimet e bëra këtu në 1968 kanë qenë domethënëse dhe në një numër të madh: 
enët prej bronzi, mjetet e punës, monedhat prej bronzi dhe argjendi, pulla argjile, 
një mini-statuetë e Poseidonit (zotit të oqeanit), kartat e identifikimit të votimit 
dhe 14 pllaka bronzi me emrin e qytetit mbi to. Pikërisht në këtë shtëpi u gjet 
figurina misterioze prej bronzi e një harpie e cila është bërë simboli i Antigoneas. 
Në mitologjinë greke, një harpi ("rrëmbyesi") ishte një nga shpirtrat me krahë më i 
njohur për vjedhjen e vazhdueshme të të gjithë ushqimit nga profeti Phineas. 
Zakonisht ato shiheshin si personifikime të natyrës thithëse të erës.
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9. Banesa me peristil dhe dysheme e mbuluar me një mozaik (fillimi i shek. III para 
Krishtit). Në arkitekturën greke dhe romake, një peristyle është një kolonadë e 
hapur që rrethon një oborr apo kopsht brenda një ndërtese. Zbulimet: qeramika, 
sende bronzi dhe monedha. 
 
10. Koka e lashtë e burimit. (Data e panjohur) 
 
11. Varri monumental (shek. 3 - 2 p.e.s.) Varr antik i tipit maqedonas i përbërë nga 
dy ambiente që janë të lidhura me njëra-tjetrën. Muret ishin suvatuar, tavani është 
një strukturë qemere e krijuar me një hark. Zbuluar gjatë gërmimeve në 2005. 
Zbulimet e bëra përfshijnë qeramikë dhe sende bronzi. 

 
12. Porta Kryesore, ose Porta e Madhe, e Qytetit Antik me dy kulla të fortifikuara 
(shek. III - II p.K.). Zbulimet: gjurmët e instalimit të dy krahëve lëvizës të Portës së 
Madhe. 

 
 

13. Stoa me mur të bukur shumëkëndësh (fillimi i shek. III para erës sonë). Ndodhet 
afërsisht 250 m larg murit kryesor mbrojtës të qytetit në Jug. Zbulimet 
përfshijnë qeramikë dhe monedha. Atje dikur ishte një Nymphaeum në afërsi. 

 
14. Palaeo - Bazilika e krishterë (një kishë trikonç) me një mozaik unik, me shumë 
ngjyra (shek. V - VI i erës sonë). Shtrirja e ndërtesës është një trikonk (që ka tre 
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apsida në anët e zonës qendrore të sheshit të kishës), me përmasa 13,8 m në 
gjatësi dhe 4,6 m në gjerësi. Bazilika përbëhet nga dy pjesë: salla kryesore dhe 
seksioni i altarit, të cilat tre apsidat. 
15. Sistemi i Fortifikimit Jugor (shekulli i 3-të - 2-të para Krishtit) është një 
strukturë lineare prej 800 metrash, me pesë kulla mbrojtëse dhe Portën e vogël 
Jugore. Ishte pjesa më e rëndësishme mbrojtëse e sistemit të fortifikimit të qytetit 
dhe daton që nga fillimi i shekullit të 3-të para Krishtit. Stili i përdorur në 
ndërtimin e tij është "izodomik" (blloqe guri të rregullt, pothuajse kuadratikë në 
vija horizontale). Pesë kullat përbëheshin nga dy konstruksione metalike të 
përforcuara përmes trarëve. Ato ishin ndërtuar në formën e drejtkëndëshave më të 
lartë dhe të gjerë se 6 m, në një distancë prej 60 m nga njëra-tjetra. 
 
16. Agora (sheshi i tregut) dhe Main Stoa (shëtitorja me çati) (shekulli i 2-të - 3-të 
para Krishtit) ka një plan drejtkëndëshe prej 59.6 m me 8.6 m dhe është zbukuruar 
me kolona në stilin Dorik. Një kanal unik kullues e kalon atë. Në vitin 1987 këtu 
janë gjetur figura prej bronzi të Poseidonit dhe një qeni Mollos dhe fragmente 
bronzi të një statuje monumentale të një kalorësi (përkrenare, mani kalë dhe dorë 
kalorës me një unazë në gisht). 
 
17. Banesa dhe ndërtesa publike (shek. III - II p.K.) Një banesë me formë peristile u 
zbulua pranë kishës mesjetare gjatë gërmimeve të vitit 1986, me përmasa 18 m me 
8.5 m. Bazuar në vendndodhjen e saj në qendër të qytetit, arkitekturën e saj dhe 
mungesën e objekteve për përdorim të përditshëm, kjo ndërtesë supozohet të jetë 
një ndërtesë publike ose një vilë. 
 
18. Kisha e krishterë nga periudha bizantine, e ndërtuar midis shekullit VII - IX. Pas 
Krishtit me gurë dhe kolona nga shtëpitë antike. Kisha mesjetare e shekujve 9-11 
ka një anije të vetme me përmasa 11 m me 3.5 m. Trembëdhjetë varre u zbuluan 
në varrezat ngjitur me kishën, me inventarë të pjesshëm. 
 
19. Bllok i madh i shtëpive peristile në kaseta të ndryshme (shek. 3 - 2 p.K.) Kjo 
pjesë e qytetit, me shtëpitë dhe kanalet e saj, tregon pothuajse në mënyrë të 
plotë zhvillimin urban të qytetit. Ndërtesat dhe strukturat janë nga gjysma e parë 
e shekullit të 3-të. Pas Krishtit dhe ata përfaqësohen nga një Shtëpi Artizanesh, një 
Shtëpi Weaver, Guri Matës dhe një sistem kullimi mbi tokë. Enët qeramike për 
përdorim të përditshëm, pllaka qeramike çati, mjete artizanale të punës, 
kundërpeshë për fije tezgjah, monedha bronzi, sende bronzi dekorative dhe mjete 
pune bujqësore janë gjetur këtu. 
 
Gjendja aktuale e monumenteve 
 
Strukturat janë pothuajse të gjitha të dukshme dhe të interpretueshme mirë. 
Fortifikimet dhe stoà, të ndërtuara në punë izodomike, janë përgjithësisht në një 
gjendje të mirë konservimi. 
 
Strukturat e shtëpive dhe ato të kishave bizantine, nga të cilat shpesh ruhen vetëm 
themelet prej guri të lidhura me argjilë, i nënshtrohen mbi të gjitha sulmeve fizike 
që lidhen me diapazonin e temperaturës dhe ekspozimin ndaj shiut. 
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Kisha trikonke me mozaikun e saj ka qenë subjekt i një ndërhyrje të restaurimit të 
fundit. 
 
1.3 Infrastruktura  
 

Parku është i 
hapur çdo ditë nga ora 
9:30 - 7:30 pasdite. 

Tarifa e hyrjes 
për të vizituar Parkun 
Arkeologjik të 
Antigoneas është 300 
lekë. 

Nuk është i 
rrethuar, por ka një 
pikë informacioni ku 
mund të merrni biletat 
e pranimit në hyrje të 
saj. 

 
Është e mundur të shkoni në park me makinë. Brenda parkut, opsionet e vetme 
janë ecja dhe shëtitja. Qasja për kategori të caktuara të personave me aftësi të 
kufizuara nuk është e mundur pasi që terreni nuk e lejon atë 
 
Ekzistojnë panele informacioni të siguruara nga Trashëgimia Kulturore Pa Kufij. 
 
Nuk ka vend muze ose ekspozitë në Antigonea. 
 
1.4 Pozicioni në sistemin natyror 

 
Shpatet e maleve që mbështesin luginën tregojnë një mungesë të 

jashtëzakonshme të pyjeve dhe bimësisë, me dalje të gjëra shkëmbore të prekura 
në mënyrë të përhapur nga larja intensive e shpateve dhe erozioni i tokës. 

Nga pikëpamja gjeologjike, zona i përket fushës Alpine. Në zonën e studimit 
shfaqen vetëm terrene sedimentare, dukshëm të ngjashme me ato tipike të 
suksesit të njohur Umbria-Marche (rreth 800 km në VP, në Itali). 

 
Zona është një udhëkryq i rëndësishëm për migrimin floristik në gadishullin 

Ballkanik. Pozicioni i saj gjeografik, në kufi me vendet me klimë evropiane 
qendrore dhe vendet me klimë mesdhetare, ka përcaktuar mikroklimat e shumta që 
izolojnë zona të karakterizuara nga procese intensive të specifikimit. 

 
Flora vaskulare përbëhet në një masë më të madhe të elementeve 

mesdhetare dhe ballkanike. Specie të shumta të Evropës Qendrore dhe Mesdheut 
kanë kufirin e tyre të shpërndarjes në këtë zonë. 

Studimet e kryera në këtë drejtim tregojnë praninë e një lidhjeje të fortë 
floristike me vendet e vendosura në veri. Më shumë se 550 specie të shpërndara në 
ish-Jugosllavi ose edhe më në veri kanë kufirin e tyre jugor këtu. Lidhja e florës me 
florën e vendeve të jugut është më e dobët dhe mund të përshkruhet gjithashtu 
përmes depërtimit të specieve mesdhetare veçanërisht kur këto specie kanë kufirin 
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e tyre të shpërndarjes veriore këtu. Bimësia përbëhet nga shkurre mesdhetare, 
pemishte lisi, ahu mesdhetar dhe pyje bredhi ose pisha mali. 

 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 

 
Parku ndodhet vetëm 15 km larg qytetit të Gjirokastrës, i cili është një zonë e 
madhe urbane dhe gjithashtu një zonë e UNESCO-s. Ka një numër të madh 
monumentesh me interes kulturor: Kalaja e Gjirokastrës, Muzeu i Armëve në 
Kalanë e Gjirokastrës, Muzeu i Historisë dhe Arkeologjisë në Kalanë e Gjirokastrës, 
Muzeu Etnografik në Gjirokastër, Parku Arkeologjik i Hadrianopol Gjirokastër dhe 
Parku Kombëtar i Butrintit në Sarandë. 
 
Aeroporti i Rinasit, Tiranë Shqipëri, është 250 km larg dhe mund të arrihet me 
makinë në 3 orë. Aeroporti i Janinës në Greqi është vetëm 80 km larg. Antigonea 
ndodhet në një distancë prej 60 km ose një orë me makinë nga Saranda, e cila ka 
lidhje të mira varkash me Portin e Igumenitsa dhe ishullin e Korfuzit në Greqi. 
 
Informacioni për sistemin e objekteve turistike mund të gjendet në Gjirokastër ose 
në Pikat e Informacionit Turistik të Sarandës afër qendrave të qytetit. 
 

2. PLANET DHE STRATEGJITË  E MENAXHIMIT 
 
2.1 Prezantimi i përgjithshëm 

Administrata e parkut Antigonea financohet nga shteti përmes Ministrisë. Drejtori 
emërohet dhe shkarkohet nga Ministri përgjegjës për Trashëgiminë Kulturore. 
Administrata duhet të përgatisë dhe zbatojë zhvillimin dhe programet e miratuara 
nga Bordi Parqet Kombëtare Arkeologjike. 
Struktura e parkut Antigonea varet nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të 
Gjirokastrës (DRKK) në lidhje me aspektet që lidhen drejtpërdrejt me menaxhimin. 
 
Gërmimet arkeologjike dhe kërkimet shkencore i janë besuar Institutit Arkeologjik 
të Tiranës. Vitet e fundit gjithashtu në bashkëpunim me Universitetin e Maçeratës. 
 
Zona e Antigoneas përfshihet në Rajonin e Gjirokastrës, të cilit i janë besuar 
detyrat e koordinimit të menaxhimit të territorit. Shtë gjithashtu një pjesë e 
territorit të Bashkisë së Gjirokastrës të cilit i janë besuar funksionet e menaxhimit. 
 
 
2.2 Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 

Parku ka një Master Plan për menaxhim të integruar me sistemin arkeologjik 
të luginës së Drinos dhe në veçanti me vendin romak të Hadrianopolis të përpunuar 
nga Universiteti i Maçeratës, Instituti Arkeologjik i Tiranës dhe DRKK  Gjirokastër. 

 
Vendet rurale luajnë një rol të rëndësishëm në skemën master për 

Antigonea. 
 
Fshati Asim Zeneli është treguar si "Hyrja / porta e parkut" për shkak të 

selisë së parkut, pikës së informacionit, vendit të pritjes së vizitorëve dhe selisë së 
Muzeut Arkeologjik. Gjithashtu, vendndodhja e stacioneve të autobusëve dhe 
trafiku i gjallë. 
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Në Krinë, ndërtesa, e rrethuar nga një hapësirë e sheshtë e hapur, e 

vendosur përgjatë rrugës kryesore, pranë një kishe pjesërisht të restauruar, mund 
të ri-funksionalizohej në një çelës pranues. Për këtë arsye, ajo është treguar si 
vendndodhje për bujtinën me një zonë të pajisur për lojë dhe sport. 

 
Në Tranoshisht, një ndërtesë e madhe njëkatëshe (ndoshta një ish shkollë), 

tani në përdorim, me pamje nga një hapësirë e madhe e sheshtë pranë Kishës, 
mund të përdoret për aktivitete arsimore dhe rekreative. Për këtë arsye, dhoma 
mësimore, laboratori dhe çdo hapësirë ekspozite janë treguar në këtë ndërtesë. 

 
Saraqinishtë, vendi në anën tjetër, si Asim Zeneli, është treguar si Nyja e 

dytë e Këmbyesve e pajisur me ndarjen e biçikletave. Brenda fshatit, i cili duket se 
është më i afërti me zonën arkeologjike, një ndërtesë për tu restauruar, jo e 
dukshme drejtpërdrejt nga rruga, por me një oborr të jashtëm dhe e arritshme 
përmes një harku. Mund të përdoret si një ndërtesë zyre për punëtorët e gërmimit 
dhe pika e informacionit turistik. 

 
Ekziston gjithashtu një "Propozim i Planit Strategjik për Luginën e Drinos" i 

hartuar nga i njëjti grup punues i cili parashikon identifikimin e linjave strategjike 
në një nivel territorial: 

1. identifikimin e tre nyjeve të mundshme për shkëmbime të shpejta 
modale, që do të thotë pikat e kontaktit dhe kryqëzimit midis rrugës kryesore midis 
Gjirokaster dhe Tiranës dhe rrugëve lokale të hyrjes në park. Këto janë pikat ku 
turistët do të duhet të gjejnë shërbime pritjeje dhe informacioni për të vizituar 
zonën, gjithashtu duke pasur mundësinë për të ndryshuar mjetet e transportit. 

Nyja kryesore duhet të jetë qendra urbane e Gjirokasterit. 
2. Tregimi i shkëmbimeve të ngadalta modale brenda territorit të Parkut, që 

janë pikat ku, në një shkallë më të vogël territoriale, përdoruesi duhet gjithashtu 
të jetë në gjendje të zgjedhë të përdorë disa shërbime dhe të ndryshojë mjetet me 
të cilat kalon një pjesë të vetë parkut. 

Ndër më të rëndësishmet, sigurisht ai në fshatin Asim Zeneli, ku ndodhet 
Menaxhimi i Parkut, dhe ai në fshatin Sofratikë. 

3. Përmirësimi i lumit Drino dhe i hapësirave afër tij pranë qytetit të 
Gjirokaster dhe zonës arkeologjike të Hadrianopolis. Përmirësimi i zonës së lumit 
mund të bëhet përmes krijimit të një parku lumor i cili, në afërsi të kryeqytetit, 
mund të bëhet një park i vërtetë urban, ndërsa në afërsi të zonës Hadrianopolis një 
park më natyral, për shembull për aktivitete sportive . 

Brenda këtyre zonave, hapësirat ku mund të krijoheshin shtigje për t'iu 
afruar lumit, që vijnë nga Gjirokastra dhe nga zona arkeologjike e Hadrianopolis. 

4. Tregimi i shtigjeve për përdorim të ngadaltë, që janë shtigjet që mund të 
përdoren më shumë në këmbë dhe, shpresojmë në të ardhmen e afërt, me 
biçikletë ose me kalë, për të lidhur dy vendet arkeologjike me njëri-tjetrin dhe 
qytetin e Gjirokastrës dhe përmes tyre, sistemi i pasur i trashëgimisë kulturore dhe 
natyrore të zonës së "Parkut Arkeologjik të Antigonea dhe Hadrianopolis". 
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2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokale 
 
Aktorët privatë lokalë janë përjashtuar në mënyrë të konsiderueshme nga proceset 
e menaxhimit dhe organizimit të zonës që janë përpunuar në planet e 
sipërpërmendura. 
 
2.4 Përfshirja e publikut 
 
Integrimi midis palëve të ndryshme të përfshira është relativisht i vogël për shkak 
të boshllëqeve të dukshme rregullatore kombëtare. 
 
Kohët e fundit, një mision i përbashkët arkeologjik midis Institutit Arkeologjik të 
Tiranës dhe Universitetit të Maçeratës jep një mundësi për të filluar procese të 
koordinuara të përmirësimit që kanë përfshirë të dy DRKK, IMK, dhe Bashkinë e 
Gjirokastrës dhe Ambasadën Italiane në Tiranë. 
 
Rezultati i këtij aktiviteti ishte "Master Plani i Parkut Arkeologjik të Antigoneas", 
"Master Plani i Parkut Arkeologjik të Hadrianopolis" dhe "Propozimi i një plani 
strategjik për luginën e Drinos". 
 
Plani parashikonte aktivizimin e tre fazave kryesore të kryera përmes një procesi 
pjesëmarrës i cili përfshinte drejtpërdrejt Drejtorinë Rajonale të Monumenteve të 
Kulturës në Gjirokastër (DRKK), Bashkitë e Sofratikës dhe Asim Zeneli, Qarku 
Gjirokastër, në bashkëpunim të ngushtë me IMK të Tiranës . Krahas organeve 
publike, disa nga lojtarët kryesorë ekonomikë në zonë u dëgjuan, duke filluar nga 
ata që kishin të bënin me turizmin dhe rritjen e trashëgimisë kulturore. 
 

2.5 Analizat SWOT  të planit të menaxhimit dhe strategjitë  
 

- Lëndë të shumta të përfshira me aftësi që nuk janë gjithmonë të përcaktuara 
mirë. 
- Mungesa e rregulloreve kombëtare në lidhje me planifikimin e territorit dhe 
menaxhimin e vendeve arkeologjike. 
- Përfshirja e ulët e sektorit privat në menaxhimin dhe përmirësimin e proceseve të 
parkut arkeologjik. 
- Përfshirja e ulët e drejtuesve të hulumtimit dhe për këtë arsye mungesa e 
koordinimit në fazat e rritjes ndërmjet profesionit dhe menaxhimit. 
- Mundësia për të identifikuar modelet e menaxhimit për parqet arkeologjike që do 
të zbatohen në të gjithë Shqipërinë. 
- Afërsia territoriale e zonave arkeologjike Antigonea, Hadrianopolis dhe Palokaster 
dhe vazhdimësia e tyre dhe kronologjike. 
- Mundësia e integrimit me politikat aktive kombëtare dhe ndërkombëtare që 
synojnë zhvillimin e qëndrueshëm. 
- Prania e një universiteti në Gjirokastër i cili ka filluar proceset e trajnimit në 
lidhje me menaxhimin dhe përmirësimin e trashëgimisë kulturore. 
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1. AKTIVITETET EKONOMIKE TË QËNDRUESHME DHE PRODUKTET  
3.1 Politika e trashëgimisë dhe përparësitë  

 
- Forcimi i kapacitetit institucional dhe të shoqërisë civile dhe mbështetja e 
politikave në fushën e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i dialogut 
ndërkulturor dhe kohezionit social 
- Përmirësimi i aksesit në trashëgiminë kulturore dhe pjesëmarrja në 
vendimmarrjen e trashëgimisë kulturore. 
- Nxitja e mundësive socio-ekonomike për komunitetet në aktivitete të bazuara në 
kulturë. 
- Rritja e kapaciteteve për të menaxhuar dhe ruajtur trashëgiminë kulturore. 
 
3.2 Nismat ose veprimet ekzistuese 
 
- Projekti "REBED" - pranuar për financim si pjesë e njoftimit të siguruar nga fondet 
PT të Rajonit Marche për vazhdimin e kërkimit arkeologjik (gërmimi dhe harta 
arkeologjike), restaurimi dhe ndërtimi i Parkut Arkeologjik të Hadrianopolis-
Antigonea (Shqipëri) 
- Restaurimi i Mozaikut Antigonea, Gjirokastër nga Trashëgimia Kulturore pa Kufij. 
 
- Bordet e Informimit në Antigonea nga Trashëgimia Kulturore pa Kufij. 
- Projekti i Ambasadës Italiane dhe Ministrisë së Kulturës Shqiptare “Progetto 
integrato per la valorizzazione dei siti arkeologici oggetto della ricerca delle 
Missioni Arkeologiche italiane në Shqipëri - Sistema archeologico della valle del 
Drino”. 
- Projekti Italian i Bashkëpunimit për Zhvillimin për zgjerimin e vendeve të 
Apollonisë dhe Antigonea. 
 

3.3 Nismë, veprimtari e re ose inovative 
 

- Organizimi i shtigjeve për këmbësorë, çiklizëm, hipizëm, etj., Në 
lidhje të ngushtë me naftën e promovimit turistik të faqes së UNESCO-s në 
Gjirokaster. 

- Përgatitja e një paneli të ri dhe mjeteve për përmirësimin, p.sh. 
Përdorimi i TIK-ve. 

- Organizimi i ngjarjeve dhe shfaqjeve. 
- Realizimi i restaurimeve që përfshijnë profesionistë vendas të 

trajnuar në Universitetin e Gjirokastrës. 
- Mbështetje për sipërmarrjen private për: 
 Organizimi i paketave turistike në bashkëpunim me operatorë të 

huaj; 
 Përmirësimi i ushqimit dhe verës lokale si dhe produkteve 

artizanale; 
 Organizimi i formave të mikpritjes së përhapur. 

 
3.4 Fokus grupet dhe aktorët  

 

- Të rinjtë e trajnuar në Universitetin e Gjirokastrës. 
- Operatorët në sektorin e turizmit dhe mikpritjes. 
- Prodhuesit vendorë. 
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3.5  Analizat SWOT për aktivitetet ekonomike të qëndrueshme   

 
- Largësia e Parkut nga rrugët kryesore të vizitës. 
- Kriza e përgjithshme ekonomike që prek territorin e brendshëm. 
- Mungesa e një tregu lokal dhe produktet ushqimore dhe të verës lehtësisht 

të identifikueshme. 
 
- Mundësia e futjes së fshatrave të shpërndara përreth Antigoneas në tregjet 

dhe qarqet turistike, duke e lidhur këtë aktivitet me politikat e turizmit dhe rritjes 
ekonomike të Gjirokastrës dhe vendeve të UNESCO-s në përgjithësi. 

 
4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK  

 
4.1 Mjetet egzistuese TIK  

 
Aktualisht nuk përdoren mjete të TIK. Një panel shpjegues në zonën 

arkeologjike të Hadrianopolis i referohet disa prej vendeve kryesore arkeologjike të 
luginës së Drinos. 

 
4.2 Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 
DRKK dhe IMK: subjekteve të cilëve u është besuar menaxhimi dhe përmirësimi. 
Instituti Arkeologjik i Tiranës dhe Universiteti i Maçeratës: subjekte të cilëve u 
është besuar kërkimi shkencor në luginën e Drinos (gjithashtu në Hadrianopolis dhe 
Palokastër) dhe në Antigonea. 
 
4.3 Fokus grupet dhe aktorët  

 
- Turistë kryesisht nga vendet evropiane. 
- Adoleshentët përmes rindërtimeve 3D dhe videove të ngarkuara në youtube 

që duhet të përfshihen përmes aktiviteteve më të mëdha të ndërgjegjësimit në 
shkolla. 

- Të rriturit përmes rindërtimeve 3D, analiza të thelluara të teksteve. 
4.4 Analizat SWOT të mjeteve TIK  
 
- Mundësia për të rindërtuar dhe komunikuar kontekstin e fragmentuar arkitektonik 
dhe mjedisor të qytetit antik. 
- Mundësia e integrimit të kontekstit arkitektonik dhe mjedisor në një projekt 
multimedial si me të dhënat dhe materialet e ruajtura në muzeun e Gjirokastrës 
dhe në magazinat e Tiranës, dhe me rezultatet e kërkimit shkencor. 
- Aftësia për të përfshirë grupe të dobëta përdoruesish. 
- Mundësia për të përdorur një gjuhë motor-shqisore krahasuar me një gjuhë 
simbolike. 
- Përfshirja e shumë aftësive lokale duke filluar nga ato që zhvillohen në 
Universitetin e Gjirokastrës. 
- Nevoja për të kryer kërkime shkencore paraprake të thelluara duke filluar nga 
gërmimet e artikuluara arkeologjike. 
- Nevoja për të filluar një studim të hollësishëm dhe fushatën e dixhitalizimit të 
trashëgimisë ekzistuese kulturore. 
- Kosto të larta. 
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5. PËRFUNDIMET 

 
5.1 Faktorët karakterizues  
 

Elementët më karakteristikë i referohen qëndrueshmërisë së gjurmëve të 
dukshme të një qyteti antik ende të lexueshëm në format origjinale të të mirave të 
prodhuara, megjithëse në disa raste në gjendje të keqe. 

 
Tërësia e elementeve të lashta urbane është e vendosur në një kontekst të 

ndjeshëm të paprekur mjedisor me një vlerë shumë të thellë. 
 
Parku Arkeologjik është në qendër të një sistemi fshatrash dhe trashëgimie 

kulturore që është unike për nga karakteristikat shoqërore dhe monumentale. 
 

5.2 Faktorët kualifikues 
 
Antigonea jep pasqyrë për organizimin e një qyteti helenistik pa 

mbivendosje të dukshme të epokës romake. 
 
Elementet më kualifikuese lidhen me vendet rurale që përshkohen nga rruga 

lokale, rruga ekzistuese e automjeteve, e cila ngjitet në Antigonea dhe shtegu i 
biçikletave-këmbësorëve-kuajve që mund të zgjidhen. 

 
Prandaj është e mundur të diferencohet rruga më natyrore nga ajo historike-

kulturore që të çon në kisha ose monumente me interes kombëtar brenda 
fshatrave. 

5.3 Situatat kritike 
 
Teknikat e ndërtimit të ndërtesave antike janë lehtësisht subjekt i 

degradimit të mjedisit. 
 
Problem është prania e një strukture lineare të shquar siç është ajo e 

mureve të cilat, megjithëse karakterizohen nga kulla dhe porta të dukshme 
pothuajse në të gjithë zonën, në çdo rast duhet të përshkruhen organikisht dhe 
bashkërisht pa e detyruar vizitorin në një numër të madh ndalesash . I ngjashëm 
është problemi që lidhet me nevojën për përmirësimin dhe futjen në kënaqësinë e 
disa monumenteve, të tilla si kisha trikonç, e largët dhe jo lehtësisht e arritshme 
duke ndjekur rrjedhat normale. 

 
Marrëdhëniet që parku ka me kontekstin dhe dinamikën e lidhur socio-

ekonomike mund të evoluojnë drejt një "izolimi" në rritje të parkut me pasojë që 
aseti vetë nuk do të përfshihet më në rrjetet e zgjerimit. 

 
Distanca e parkut nga rruga kryesore është një element i dukshëm kritik 
 
Strategjitë për përmirësimin e zonës janë të vendosura në një kontekst të 

ndryshimeve të thella ekonomike, sociale dhe kulturore. 
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E gjithë pasqyra e përgjithshme është ajo e një rajoni që është i pasur me 
vlera dhe prova, por karakterizohet nga një copëzim i fortë ekonomik dhe politik 
që i bën të vështira projektet e zgjerimit të integruar. 

 
5.4 Sfidat dhe mundësitë  

 
Historiku i parë ka të bëjë me mundësinë që parku të bëhet një pjesë e 
rëndësishme e një sistemi rajonal dhe kombëtar të zonave reale arkeologjike. Në 
veçanti, për sa i përket arkeologjisë, së bashku me polet e Hadrianopolis dhe 
Palokaster mund të jetë një nga kulmet e një trekëndëshi të zgjerimit arkeologjik. 
 
Lugina e Drinos karakterizohet gjithashtu nga prania e një trashëgimie të pasur 
kulturore, zgjerimi i së cilës mund të përqendrohet pikërisht në dy polet 
Gjirokastër dhe Antigonea. 
 
Mundësia e riorganizimit jo vetëm e zonës e cila është e përfshirë ngushtë në park, 
por edhe e zonës përreth karakterizuar nga një vlerë e fortë mjedisore dhe 
kulturore. 
 
Përmirësimi i Parkut, përmirësimi i dukshmërisë së tij dhe kënaqësisë shoqërore 
mund të stimulojnë proceset e brendshme të zhvillimit dhe të forcojnë sistemet 
lokale, duke hedhur bazat për një ruajtje aktive të burimeve, të nevojshme për 
rritjen e tyre. 
 
Mundësia për të eksperimentuar marrëdhënie fitimprurëse midis subjekteve publike 
dhe private në lidhje me rritjen dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore. 
Është një sfidë për të organizuar ekuilibrin midis kontrollit publik, shpesh i ndarë 
siç është thënë tashmë midis subjekteve të ndryshme kompetente dhe varieteteve 
të individëve privatë.  
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Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije  
Agjencia e zhvillimit të institucioneve publike të Rajonit  Shibenik - Knin  

 
 

QYTETI MUZEAL SHIBENIK (KROACI) 
Qyteti  muzeal Shibenik  (SCM) ka një rol të rëndësishëm në menaxhimin e 20 

vendeve arkeologjike të qarkut Sibenik-Knin. Si pjesë e Projektit TRANSFER, 

përvoja e Muzeut të Qytetit Shibenikut do të ketë vlerën e vet pasi do të lejojë 

gjithashtu të përballet me problemin e sistemit të parkut të rrjetit. 

Ndër vendet që përfshihen brenda Muzeut të Qytetit Shibenik (në këtë fazë tashmë 

të identifikuar siti Crkvina, Bribirska, vendi Prizba, Velijka Mrdakovica, Gradina dhe 

Sveti Spas) në këtë fazë ato marrin një rol me rëndësi të veçantë ato të Bribirska 

glavica dhe Velika Mrdakovica. 

Prandaj, përderisa projekti parashikon integrimin e tyre në një model të 

menaxhimit të rrjetit, në këtë fazë u preferua që të merret me analizën në një 

formë të veçantë. 

Për këtë arsye një ESA do t'i kushtohet Bribirska Glavica dhe një ESA Velika 
Mrdakovica; konkluzionet do të jenë të zakonshme 
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BRIBIRSKA GLAVICA 

 
 
 
1. PREZANTIMI I PARKUT ARKEOLOGJIK 
 
1.1. Legjislacionet përkatëse në fuqi në Kroaci 
1.2.  
Në Republikën e Kroacisë, në nivelin kombëtar, menaxhimi, mbrojtja dhe 

vlerësimi i parqeve dhe vendeve arkeologjike rregullohet nga "Ligji për Mbrojtjen 
dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore". Ky ligj përcakton të mirat kulturore si zona 
arkeologjike dhe zona arkeologjike, peisazhe dhe pjesët e tyre, që dëshmojnë për 
praninë e njeriut në hapësirë dhe kanë vlerë artistike, historike dhe antropologjike. 
Për mbrojtjen dhe ruajtjen e të mirave kulturore, për përcaktimin e masave të 
mbrojtjes dhe mbikëqyrjen e zbatimit të tyre, janë organet përgjegjëse të 
administratës shtetërore, organet e vetëqeverisjes lokale dhe organet e 
vetëqeverisjes lokale në fushën e kulturës, planifikimit hapësinor, mbrojtjes së 
mjedisit, ndërtimit, strehimin dhe shërbimet komunale, turizmin, financat, punët e 
brendshme dhe drejtësinë në përputhje me ligjin dhe rregulloret e tjera. 

Përveç "Ligjit për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore" si një 
akt themelor, është në fuqi "Urdhëresa për Kërkimin Arkeologjik", i cili përshkruan 
kushtet për kryerjen e kërkimeve arkeologjike në Republikën e Kroacisë. I gjithë 
kërkimi që është planifikuar të kryhet në një zonë të caktuar të Republikës së 
Kroacisë lejohet vetëm me miratimin e Departamentit të Konservimit të Ministrisë 
së Kulturës në zonën e së cilës ndodhen vendet ose gjetjet. 

 
1.2. Prezantimi i përgjithshëm i Bribirska glavica 

Vendi arkeologjik BRIBIRSKA GLAVICA - Varvaria antike dhe Bribir i vjetër 

Kroat ndodhet në fshatin Bribir, në pjesën lindore të Rajonit Shibenik-Knin, afër 

kufirit me Qarkun e Zadarit. Qyteti i Skradin (i njohur si pika fillestare për të 

vizituar Parkun Kombëtar Krka) ndodhet rreth. 14 km në drejtim të juglindjes, dhe 

destinacioni i njohur turistik i qytetit të Vodice është rreth 18 km larg, në drejtim 

të jugut. Selia e qarkut, qyteti i Shibenikut është rreth 23 km larg, në drejtimin 

juglindor. Sa i përket lidhjeve të trafikut, Bribirska glavica është vetëm 8 km larg 

autostradës A1, konkretisht kryqëzimi Pirovac. Vlen të përmendet edhe rruga 

turistike e Adriatikut, e cila shtrihet përgjatë gjithë bregdetit të Kroacisë, dhe e 

cila është në një distancë prej rreth 17 km. 
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Plani bazë i sitit arkeologjik Bribirska glavica 
 

Një listë e ndërtesave / monumenteve të rëndësishme: 
 
1. NYMPEUM - Sistemi i cisternave të qytetit, porta e qytetit lindor dhe kulla 

mesjetare. 
 

 

 

 
2. mbetjet e arkitekturës romake dhe mesjetare; 
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3. kompleksi i manastirit françeskan dhe kisha e Shën Marisë nga shekulli i 

13-të është ndërtesa më e ruajtur në kokë. Gurë guri të trashë me mbështetëse 

veçanërisht të forta sugjerojnë se kjo ishte një ndërtesë mbresëlënëse. Është 

gjithashtu i famshëm për shugurimin e shenjtit të parë kroat, Shën Nikola Tavelić, 

në 1375; 

 

 
4. ekspozitë arkeologjike e materialit nga epoka e bronzit deri në mesjetën e 

vonë; 
 
5. mbetjet e oborrit të Ban Pavle Šubić Bribirski nga shekulli i 13-të; 
 
6. FORUM me mbetjet e një tempulli; 

 
. 
 

7. Kisha gotike e Shën Gjonit të shekullit të 13-të; 

 

8. Kriptë me sarkofag të antikitetit të vonë nga shekulli IV dhe mbetjet e a 

kishë e vjetër kroate me gjashtë fletë nga shekulli 9-11-të - në themelet 

më vonë u ndërtua Kisha Ortodokse e Shën Joakimit dhe Shën Anës me një 

varrezë; 
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9. Kulla mbrojtëse nga shekulli 16-17 dhe një bastion venecian nga XVII 
shekulli; 
 
10. Hyrja kryesore në Varvaria (porta perëndimore) me mbetjet e 

megalitikut 
mure nga periudha Liburniane - mure megalitike të ruajtura mirë që datojnë 

rreth vitit 1500 para Krishtit - Epoka e Bronzit. 

 
 
 
Zona përfshin një sipërfaqe prej rreth 7 ha dhe është e vendosur në një lartësi prej 
afërsisht 150 m krahasuar me zonën përreth dhe në rreth 300 m mbi nivelin e detit. 
Kodra është e vendosur në mes të një fushe pjellore karstike, të rrethuar nga fusha 
të shumta dhe vreshta të cilat, pas Luftës së Atdheut, ishin lënë kryesisht pas dore. 
Pranë parkut arkeologjik, ka disa fshatra dhe fshatra më të vegjël, kryesisht të 
populluar rrallë. 
 
Bribirska glavica filloi jetën e saj të pasur në mijëvjeçarin e parë para Krishtit (në 
epokën e hekurit) si një vendbanim i quajtur Varvaria, i banuar nga fisi ilir Liburni. 
Në mijëvjeçarin e parë pas Krishtit, për shkak të pushtimeve romake, vendbanimi u 
bë një komunë romake - Municipium Varvariae. Në fillim të shekullit të 7-të, 
Varvaria ishte e banuar nga kroatë, dhe që nga shekulli i 10-të ajo përmendet si 
qyteti kroat i Bribir. Rëndësia më e madhe historike e këtij lokaliteti qëndron në 
faktin se Bribir në shekullin 13 dhe 14 ishte selia e familjes së fuqishme Šubić të 
cilët ishin sunduesit e Kroacisë dhe Bosnjës në atë kohë. 
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1.3 Infrastruktura  
 
Bribirska glavica është falas për vizitorët për të parë dhe vizituar. Meqenëse 

nuk ka asnjë infrastrukturë vizitorësh siç është shtegu i mirëmbajtur, lëvizja është 

pak e vështirë për këmbësorët, ndërsa lëvizja e personave me aftësi të kufizuara 

është plotësisht e pamundur. 

 

Hyrja në vendndodhje nga rrëzat e kodrës është e mundur me shtigje 

këmbësore të mirëmbajtura dobët, si dhe një rrugë gjarpri prej zhavorri që është 

pjesërisht e përshtatur për të drejtuar një makinë dhe biçikletë malore ose 

ndoshta ndonjë lloj motoçikletë (enduro ose quad). 

 

Duke marrë parasysh që vendndodhja është hulumtuar vazhdimisht në 

historinë e kohëve të fundit (veçanërisht në periudhën nga 2014 deri më sot), parku 

është i shënuar me tabela informacioni që tregojnë të gjitha ndërtesat / 

monumentet e rëndësishme. Ka gjithashtu dy ndërtesa më të fundit në këtë sit 

(nën juridiksionin e Muzeut të Monumenteve Arkeologjike Kroate në Split) që 

shërbejnë si hapësirë magazinimi dhe ekspozite për shumë objekte, por janë 

mbyllur për disa vjet për arsye të panjohura. Nuk ka pajisje shtesë në këtë sit, si 

kafene, restorante, tualete, shesh lojërash për fëmijë, parkim i rregulluar, etj. 

 

 
 
1.4 Pozicioni në sistemin natyror 
 

Format themelore të relievit që mbizotërojnë në këtë zonë janë pllaja 
karstike, depresionet karstike, luginat e lumit Krka dhe degët e tij dhe zona 
kodrinore dhe malore përreth. Bimësia në këtë zonë është e dominuar nga pyje 
nën-mesdhetare të dushkut dhe shkozës së bardhë dhe nën furçë. Në afërsi të sitit 
arkeologjik, lumi Krka rrjedh në lindje, dhe lumi Zrmanja rrjedh në veriperëndim, 
të dy i përkasin pellgut dalmat. Përveç këtyre ujërave sipërfaqësorë më të 
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mëdhenj, ekzistojnë një numër i konsiderueshëm i rrjedhave ujore sipërfaqësore si 
dhe nënujore. Gjithashtu, kjo zonë është e vendosur brenda rrjetit ekologjik 
Natura 2000, qëllimi kryesor i së cilës është të ruajë ose rivendosë statusin e 
favorshëm të më shumë se një mijë specieve të rrezikuara dhe të rralla dhe rreth 
230 llojeve të habitateve natyrore. Natura 2000 mbështet parimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm dhe qëllimi i tij nuk është të ndalojë të gjitha aktivitetet e zhvillimit, 
por të vendosë standarde sipas të cilave ato do të jenë në gjendje të ndodhin, 
duke ruajtur diversitetin biologjik. Si e tillë, Natura 2000 mund të sigurojë mundësi 
të reja për zonat rurale, për shembull ekoturizëm, rekreacion ose bujqësi dhe 
pylltari miqësore me natyrën. 

 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 
Duke marrë parasysh që zona e Rajonit Shibenik-Knin është e pozicionuar 
shkëlqyeshëm në pjesën qendrore të bregdetit kroat të Adriatikut, mbulimi i 
përdoruesve / vizitorëve të mundshëm të parkut arkeologjik është shumë i gjerë.   
E gjithë zona është e lidhur mirë nga trafiku, si me pjesën tjetër të vendit dhe 
vendet fqinje (Italia me traget nga Spliti dhe Zadari) dhe shumë mirënjohëse për 
shfrytëzimin e ardhshëm turistik / kulturor. Në afërsi të vendndodhjes janë 
autostrada A1 dhe rruga turistike e Adriatikut, dhe gjithashtu në një distancë 
relativisht të shkurtër prej 50-70 km janë aeroportet e Zadarit dhe Splitit, dhe në 
qytetin e Shibenikut, Zadarit dhe Splitit ka traget dhe portet turistike. 
 
Në afërsi (10-30 km) ka disa zona të tjera arkeologjike si Velika Mrdakovica 
(Vodice), Prižba (Srima), Maraguša (Skradin), Burnum (Ivoševci) etj. Nga 
institucionet kryesore muzeale, ekziston vetëm Muzeu të Qytetit të Shibenikut, dhe 
disa më të vegjël lokalë si Muzeu i Qytetit Drniš dhe Muzeu Knin. 
 
Në afërsi të sitit nuk ka objekte turistike ose hotelierike, përveç disa fermave 
familjare (OPG) që kryesisht ofrojnë produkte bujqësore vendase (perime, fruta, 
mish, verë, vaj ulliri, etj.). Selia më e afërt e rëndësishme turistike është qyteti i 
Skradin, i cili ndodhet rreth 14 km në juglindje dhe i cili, falë afërsisë së Parkut 
Kombëtar Krka, është i pajisur me shkëlqim infrastrukturor turistik (restorante, 
apartamente, marina, një hotel i vogël familjar). 

PIKAT E FORTA 

- sipërfaqe e madhe 

- faqja është ruajtur pjesërisht shumë 
mirë 

- vazhdimësia e punëve kërkimore 
mbi 100 vjet 

DOBËSITË 

- qasje e vështirë fizike në vetë 
vendndodhjen 

- marrëdhëniet e pazgjidhura 
pasurore dhe juridike 

- juridiksion i paqartë i institucionit 
mbi sitin 

- problemi i menaxhimit të faqes 

MUNDËSITË 

- pranë qendrave turistike të Vodice, 
Skradin, Shibenik 

- lidhje e mirë e trafikut me të gjitha 
rrugët e rëndësishme 

- disponueshmëria e fondeve të BE 
për të financuar aktivitete të 
mëtejshme 

RREZIQET 

- mungesa e burimeve financiare për 
kërkime të mëtejshme arkeologjike 

- interesi i institucioneve kompetente 
për zhvillimin e mëtejshëm të sitit 
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2. PLANET DHE STRATEGJITË  E MENAXHIMIT 
 
2.1 Prezantimi i përgjithshëm 
Në Republikën e Kroacisë, të gjitha veprimet e kryera në një sit arkeologjik duhet 
të kenë një aprovim (vendim) të lëshuar nga Departamenti kompetent i 
Konservimit i Ministrisë së Kulturës, në territorin e së cilës ndodhet siti arkeologjik. 
Pas miratimit, prona kulturore futet në Regjistrin e Trashëgimisë Kulturore të 
Republikës së Kroacisë - Lista e Trashëgimisë Kulturore të Mbrojtur. Brenda zonës 
së mbuluar nga vendimi, nuk lejohen asnjë punë ndërtimore, si dhe ndërhyrje në 
zonë për të ruajtur integritetin e sitit arkeologjik. Nuk lejohet instalimi i 
ndërtesave të parafabrikuara pa miratimin e autoritetit kompetent. Asnjë 
veprimtari shoqërore, ekonomike ose veprimtari tjetër nuk lejohet pa miratimin 
paraprak të autoritetit kompetent. Pa miratimin paraprak të autoritetit kompetent 
brenda kufijve hapësinorë të vendit, toka mund të kultivohet vetëm në një thellësi 
prej 30 cm. Nëse mbetjet e ndërtesave ose objekteve gjenden gjatë punëve të 
lejuara, hulumtimeve arkeologjike ose konservuese, gjetësi është i detyruar të 
informojë organin kompetent dhe muzeun kompetent, dhe t'ia dorëzojë objektet 
muzeut kompetent. Eksplorimi i pasurisë kulturore dhe gërmimi i gjetjeve lejohet 
vetëm me miratimin paraprak të autoritetit dhe me kusht që të gjitha gjetjet të 
ruhen në mënyrë profesionale, dhe gjetjet e luajtshme t'i dorëzohen për ruajtje 
muzeut kompetent. 
 
Përveç departamentit lokal të ruajtjes si përfaqësues i shtetit, procesi i mëtejshëm 
i planifikimit dhe menaxhimit të sitit arkeologjik përfshin qeverinë lokale, në këtë 
rast qytetin e Skradin, pastaj organin lokal që menaxhon vendin arkeologjik - 
Muzeu i Qytetit Shibenik dhe qeveria rajonale Rajoni Shibenik-Knin, Departamenti 
Administrativ për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin. 
 

1.2 Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 
 

Nuk ka asnjë plan menaxhimi për sitin arkeologjik Bribirska glavica. Nuk ka 
gjithashtu asnjë dokument tjetër të konsoliduar që lidhet me objektivat / 
përparësitë / aktivitetet e menaxhimit. Problemi më i madh me mosekzistimin e 
këtyre dokumenteve është juridiksioni i paqartë dhe i parregulluar i institucioneve 
të ndryshme përreth vendit, kështu që qyteti i Skradin, Bordi Turistik i Skradin, 
Rajoni Shibenik-Knin, Muzeu i Qytetit Shibenik, Muzeu i Monumenteve Arkeologjike 
Kroate në Split dhe të tjerët janë të përfshirë në proceset e menaxhimit të zonës 
arkeologjike, dhe interesat dhe planet e të cilëve shpesh janë në konflikt. 
Sidoqoftë, duke biseduar me të gjithë faktorët relevantë të përfshirë në të gjithë 
procesin, arritëm në përfundimin vijues. 
 

Plani i menaxhimit për vendin arkeologjik duhet të përcaktohet përmes 
zonave specifike të mëposhtme: 

Menaxhimi - sigurimi i menaxhimit efektiv të sitit arkeologjik përmes 
bashkëpunimit të ndërsjellë dhe komunikimit të të gjithë aktorëve. 

 
Mbrojtja - sigurimi i kushteve të përshtatshme për mbrojtjen dhe 

konservimin e sitit arkeologjik sipas standardeve moderne të mbrojtjes. 
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Kërkimet - sigurojnë vazhdimësinë e kërkimit shkencor. 
 
Planifikimi hapësinor - për të krijuar parakushte ligjore dhe administrative 

për funksionimin e duhur të kërkimit dhe mbrojtjes dhe shfrytëzimit ekonomik të 
sitit arkeologjik. 

 
Siguria e të mirave kulturore - krijoni kushte sigurie për mbrojtje ndaj 

ndërtimeve të paligjshme, vjedhjeve dhe tregtisë së paligjshme të antikave. 
 
Interpretimi - bëjeni vendin arkeologjik të arritshëm dhe të dukshëm duke 

përdorur mjete të ndryshme interpretimi / mediash. 
 
Edukimi - rrit interesin për vendin arkeologjik përmes programeve edukative 

për fëmijë, të rinj dhe studentë. 
 
Angazhimi dhe fuqizimi i komunitetit lokal - inkurajoni komunitetin lokal të 

përdorë trashëgiminë arkeologjike në zhvillimin socio-ekonomik të qytetit të 
Skradin dhe zonave përreth. 

 
Markimi - rrit njohjen e Skradin dhe Rajonit Shibenik-Knin përmes zhvillimit 

të markës arkeologjike Bribirska glavica. 
 
Turizmi - për të zhvilluar infrastrukturën turistike si dhe një produkt 

kompleks kulturor dhe turistik që do të mundësonte zhvillimin e turizmit në vendin 
arkeologjik. 

 
Siguria e vizitorëve - rritja e sigurisë në sit për vizitorët dhe turistët. 
 

2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokalë 
 

Qyteti i Skradin, Bordi Turistik i Skradin, Rajoni Shibenik-Knin, Muzeu i Qytetit 
Shibenik dhe Muzeu i Monumenteve Arkeologjike Kroate në Split janë të gjithë të 
përfshirë në menaxhimin e sitit arkeologjik. 
 
Gjatë zhvillimit të Planit të Menaxhimit të Parkut Arkeologjik, si një dokument 
zyrtar, aktorët / pjesëmarrësit e mëposhtëm duhet të përfshihen shtesë: 
- bordi lokal turistik i qytetit të Skradin, 
- bordi rajonal turistik i rajonit Shibenik-Knin, 
- sipërmarrës të vegjël dhe të mesëm në kulturë dhe turizëm nga qarku, 
- grupe të interesuara dhe organizata dhe shoqata joqeveritare, 
- kompani konsulente të specializuara në kulturë dhe turizëm, 
- institucionet e arsimit të lartë, politeknika, universitetet, kolegjet. 
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2.4 Analiza SWOT  e palnit të menaxhimit dhe strategjitë  
 

PIKAT E FORTA 

- ekzistenca e punëve të organizuara 
afatgjata dhe ruajtja në sit 

- ekzistenca e institucioneve të 
motivuara për menaxhimin e faqeve 

 

DOBËSITË 

- asnjë plan menaxhimi 

- juridiksion i paqartë i institucioneve 
të ndryshme 

-  mungesa e një burimi të 
përhershëm të financimit 

- përfshirja e pamjaftueshme e 
aktorëve të tjerë të rëndësishëm në 
procesin e vendimmarrjes 

MUNDËSITË 

- zhvillimi i turizmit dhe ndërtimit të 
trupit në rajon 

- potencial i madh i vizitorëve / 
turistëve 

- potencial i madh për përdorimin e 
fondeve të BE-së 

RREZIQET 

- për shkak të juridiksionit të 
paqartë, mundësia e shkatërrimit të 
vendit 

- kërcënimet natyrore-mundësia e 
katastrofave natyrore 

 
 
3. AKTIVITETET EKONOMIKE TE QËNDRUESHME DHE PRODUKTET  

 
3.1 Politika e trashëgimisë dhe përparësitë  

 
Në "Strategjinë e Zhvillimit të Rajonit Shibenik-Knin", së bashku me zhvillimin e 
sipërmarrjes dhe artizanatit, zhvillimin e industrisë dhe bujqësisë, përcaktohet 
qartë orientimi drejt zhvillimit dhe përmirësimit të turizmit. Një nga masat për të 
përmirësuar ofertën ekzistuese turistike është zhvillimi i formave të reja selektive 
të turizmit dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në zonat e mbrojtura. Këto grupe 
sigurisht mund të përfshijnë zhvillimin e agroturizmit, turizmin rekreativ, 
ndërtimin e shëtitoreve tërheqëse, shtigjet e biçikletave dhe zhvillimin e turizmit 
kulturor. 
 
Si provë e këtij pretendimi, ne mund të nxjerrim në pah projekte ekzistuese të tilla 
si vlerësimi turistik i kanalit St. Anthony, HEREDITAS - projekti i mbrojtjes së 
ndërtimit tradicional të drywall, projekti "HERA-Menaxhimi i qëndrueshëm i 
turizmit të trashëgimisë Adriatik", projekti HERCULTOUR, etj. Gjithashtu në 
dokumentin strategjik "Master Plani për Zhvillimin e Turizmit në Rajonin Shibenik-
Knin" si përcaktues të rëndësishëm të zhvillimit të turizmit në të ardhmen 
përmenden vlerësimi dhe vlerësimi i trashëgimisë kulturore materiale, turizmit 
aktiv dhe ekoturizmit. 
 
3.2 Nismat ose veprimet ekzistuese 
Përveç projekteve / iniciativave të natyrës arkeologjike dhe antropologjike që janë 
zbatuar në zonën e Bribirska glavica vazhdimisht që nga viti 1959, aktualisht ka 
(dhe kurrë nuk ka pasur) ndonjë projekt sistematik dhe të vazhdueshëm në lidhje 
me shfrytëzimin ekonomik dhe vlerësimin ekonomik të vendeve. Ekzistojnë 
ekskluzivisht iniciativa individuale të agjencive lokale turistike që herë pas here 
marrin grupe më të vogla turistësh për të vizituar vendin, dhe ngjarje të rralla 
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kulturore siç janë shfaqjet për jetën në Bribir në periudha të caktuara historike, të 
organizuara nga teatri lokal Virko, bordi vendor i turizmit dhe autoritetet lokale. 

 
 

 
3.3 Nismë ose veprimtari e re ose inovative 

 
Meqenëse, përveç projekteve të sipërpërmendura, nuk ka projekte / ngjarje të 
tjera, praktikisht çdo iniciativë e re e ndërmarrë është një lloj inovacioni. Këto 
përfshijnë vizita të organizuara dhe sistematike nga individë ose grupe, shfaqje të 
organizuara të ngjarjeve nga historia e pasur e lokalitetit (siç është shfaqja e 
lartpërmendur), prania e vazhdueshme e mikpritësve / udhëzuesve në lokalitet, 
hapja e dy ndërtesave për vizitorët dhe ofertat e suvenireve dhe zejtarisë lokale, 
prezantimi i teknologjive të reja të informacionit dhe komunikimit (pajisje VR dhe 
udhëzues audio), rregullimi i një pjese të shtigjeve për këmbësorë për aksesin e 
personave me aftësi të kufizuara ... 
 
Në këmbët e sitit: rregullimi i parkimit, rregullimi i sheshit të lojërave për fëmijë 
me ambiente arsimore për më të rinjtë, ambientet e hotelierisë. Një pjesë e 
këtyre pajisjeve do të ishte ekskluzivisht sezonale (p.sh. nga marsi në tetor), për 
shkak të kushteve të pafavorshme klimatike në muajt e dimrit. 
 
Kushtet kryesore për arritjen e kësaj janë ekzistenca e një plani dhe strategjie për 
menaxhimin e sitit, pastaj rregullimi ligjor dhe juridik-pronësor i zonës territoriale 
dhe aktiviteteve të planifikuara ekonomike, përfshirja e sektorit privat (SME) në 
këto nisma / aktivitete dhe në fund sigurimi i financave burimet për të gjithë këtë. 
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3.4 Fokus grupet dhe aktorët  
 
Grupet e synuara dhe palët e interesit që duhet të përfshihen në aktivitetet 

e mësipërme janë institucionet qeveritare lokale, rajonale dhe kombëtare (qytete, 
komuna, qarqe, shtet), pastaj institucionet që menaxhojnë parqet arkeologjike 
(muzeumet), shoqatat e interesuara dhe organizatat joqeveritare (p.sh. turistët 
udhëzon shoqatat, shoqatat e personave me aftësi të kufizuara), sipërmarrësit e 
vegjël dhe të mesëm në kulturë dhe turizëm (agjenci turistike, hotelierë, furnizues 
ushqimesh), institucione të arsimit të lartë (politeknika lokale, universitete, 
kolegje). Të gjithë këta palë të interesuara duhet të përfshihen për arsye specifike 
për rolet e tyre, në mënyrë që institucionet qeveritare të marrin pjesë në hartimin 
e politikave në nivelet lokale, rajonale dhe kombëtare. Institucionet që 
administrojnë parqet arkeologjike si mbështetje profesionale dhe këshillimore, 
shoqatat dhe OJQ-të si pjesëmarrëse që do të përfshihen drejtpërdrejt në 
konsumimin e këtyre produkteve dhe shërbimeve, SME si iniciatorë dhe krijues të 
shërbimeve dhe produkteve të reja, institucionet e arsimit të lartë si mbështetje 
shkencore dhe të ngjashme . 

 
3.5 Analizat SWOT  të aktiviteteve ekonomike të qëndrueshme  

 

PIKAT E FORTA 

- potencial i madh turistik i zonës 

- përfshirja e disa shoqatave dhe 
organizatave joqeveritare në 
aktivitetet ekonomike 

- ekzistenca e projekteve / 
aktiviteteve të natyrës turistike / 
ekonomike 

-  ekzistenca e një infrastrukture të 
fortë turistike 

DOBËSITË 

- qasje e vështirë fizike në vetë 
lokacionin, zonë relativisht e vogël 
/ e ngushtë 

- marrëdhëniet e pazgjidhura 
pasurore dhe juridike 

- juridiksion i paqartë i institucionit 
mbi sitin 
 problemi i menaxhimit të faqes 

- asnjë traditë e vlerësimit ekonomik 
të sitit arkeologjik 

MUNDËSITË 

- close to tourist centres Vodice, 
Šibenik 

- good traffic connection with all 
important roads 

- availability of EU funds to finance 
further activities 

- motivation of other stakeholders for 
further investments in economic 
activities 

RREZIQET 

- mungesa e burimeve financiare për 
kërkime të mëtejshme arkeologjike 

- mungesa e interesit të 
institucioneve kompetente për 
zhvillimin e mëtejshëm të sitit 
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4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK  
 

4.1 Mjetet  egzistuese TIK  
 
Përveç tabelave të informacionit dhe tabelave në gjuhën kroate dhe 

angleze, ekziston edhe një tabelë informacioni në Braille për të verbrit dhe të 
verbërve. Ekzistojnë gjithashtu dy ndërtesa të forta që janë rregulluar pjesërisht 
me qëllim të pritjes së vizitorëve dhe prezantimit të objekteve arkeologjike, por 
për disa arsye nuk kanë qenë të hapura për disa vjet. 

 
Për të prezantuar dhe interpretuar trashëgiminë e pasur arkeologjike, si dhe 

historinë përgjithësisht të pasur të kësaj zone, në vitin 2019 u lançua një shfaqje 
teatrore e organizuar nga teatri lokal Virko, qyteti i Skradin dhe bordi lokal i 
turistëve. Për shkak të koronavirusit këtë vit, shfaqja nuk ka gjasa të zhvillohet ose 
do të shtyhet. Në mënyrë që të rritet audienca e fëmijëve dhe të rinjve dhe 
njerëzve me nevoja të veçanta, organizohen mbledhje të herëpashershme të 
fëmijëve shkollorë dhe fëmijëve me nevoja të veçanta me arkeologë. 

 
4.2 Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 

 
- Organet publike dhe private të përfshira / duhet të përfshihen në aktivitetet e 
TIK janë: 
- Muzeu i Qytetit të Shibenikut - përgjegjës për mbështetjen profesionale për 
krijimin e aktiviteteve të reja inovative të TIK. 
- Muzeu i Monumenteve Arkeologjike Kroate Split - përgjegjës për mbështetjen 
profesionale për krijimin e veprimtarive të reja inovative të TIK. 
- Agjencia e zhvillimit të institucionit publik - përgjegjëse për përgatitjen dhe 
zbatimin e projekteve të financuara nga BE. 
- Qarku Shibenik-Knin - krijimi i politikave dhe ligjeve në nivelin rajonal. 
- Qyteti i Skradinit - krijimi i politikave dhe rregulloreve në nivelin lokal. 
- Bordi Turistik Skradin - zhvillimi i një programi promovues për sitin arkeologjik, 
prodhimi dhe shpërndarja e informacionit dhe materialeve promovuese. 
- SME - krijimi i produkteve dhe shërbimeve të reja ekonomike. 
 
4.3 Fokus grupet dhe aktorët  

 
Mjetet dhe aktivitetet e përmendura të TIK-ut në sitin arkeologjik janë 

përqendruar kryesisht në popullatën e përgjithshme të vizitorëve dhe turistëve (të 
gjitha grupmoshat), pastaj tek ata që janë të interesuar në sporte dhe aktivitete 
në natyrë dhe trashëgimi kulturore, dhe pastaj në grupe specifike të synuara 
(veçanërisht të verbër dhe me shikim të pjesshëm, njerëz me nevoja të veçanta) 
dhe fëmijë të moshës shkollore. 
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4.4 Analiza SWOT e mjeteve TIK 
 

PIKAT E FORTA 

- ekzistenca e aktiviteteve të TIK-ut 
tashmë të përcaktuara 

- ekzistenca e organizatave / 
shoqatave që kanë motivim për të 
investuar dhe organizuar aktivitete 
të TIK 

DOBËSITË  

- problemi i financimit të aktiviteteve 
të reja 

- problemi i kompetencës së 
institucioneve të ndryshme 

MUNDËSITË 

- mundësia e financimit nga fondet e 
BE-së 

- potencial i madh i vizitorëve / 
turistëve 

RREZIQET 

- akses i keq i trafikut në sit 

- kërcënimet natyrore, katastrofat e 
motit 
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VELIKA MRDAKOVICA 
 

 
1. PREZANTIMI I PARKUT ARKEOLOGJIK 
 
1.2 Prezantimi i përgjithshëm 
Vendi arkeologjik i Velika Mrdakovica ndodhet në pjesën perëndimore të 

Qarkut Shibenik-Knin, në brendësi të qytetit të Vodice (rreth 4 km në veri) dhe 
rreth. 15 km në veriperëndim të selisë së Rajonit të Shibenikut. Ndodhet shumë 
afër rrugës turistike të Adriatikut (rreth 4 km) dhe afër autostradës A1 (rreth 10 
km). Parku arkeologjik ndodhet në një kodër në një lartësi prej rreth 100 metra 
mbi nivelin e detit, dhe rreth 50 metra në lidhje me zonën përreth. E gjithë zona 
ka një sipërfaqe prej rreth 1500 m2. Mjedisi dominohet nga fusha dhe pemë ulliri 
të kultivuara nga banorët e fshatrave përreth Zaton, Gačelezi, Srima dhe qyteti i 
Vodice. 

 
 
 

 
Zona ishte e banuar nga rreth shekullit të 7-të para Krishtit deri në shekullin 

e 2-të pas Krishtit. Banorët e parë ishin fisi ilir Liburni, i ndjekur nga romakët që 
themeluan vendbanimin Arausona. Një mur mbrojtës me një kullë mbijetoi në 
gjatësinë 120 m. Ndërtesat që janë ende të dukshme përfaqësohen nga 17 dhoma 
banimi ose komerciale në një rrjet ortogonal, disa rrugë dhe një cisternë romake 
në rrëzë të kodrës. Duke marrë parasysh që kërkimet dhe konservimet arkeologjike 
janë kryer vazhdimisht në vitet e fundit, këto ndërtesa janë në gjendje të 
kënaqshme. 
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1.3 Infrastruktura  

 
Zona e Velika Mrdakovica është gjithmonë e hapur dhe në dispozicion për 

vizitorët pa pagesë. Parku mund të arrihet nga një rrugë e gjerë me zhavorr, e cila 
mund të arrihet pjesërisht me makinë dhe pjesërisht për shkak të pjerrësisë së 
madhe të gjurmës, ekskluzivisht në këmbë ose me automjete jashtë rrugës. Qasja 
për personat me aftësi të kufizuara nuk është e mundur. Nuk ka transport publik të 
organizuar në vend. Duke qenë se faqja në periudhën 2014-2016 ishte objekt i 
hulumtimit në kuadër të projektit HERA - "Punët përgatitore dhe arkeologjike në 
vendin e Velika Mrdakovica", një teleskop panoramik me monedhë, tre tabela 
informacioni, katër tabela dhe ndriçimi diellor ishin instaluar. 

 

 
 

 
Në zonën e parkut nuk ka asnjë objekt të fortë të tipit muze ose ekspozitë 

dhe nuk ka pajisje shtesë (tualet, shesh lojërash për fëmijë, parking i rregulluar). 
 

1.4 Pozicioni në sistemin natyror 
 
Format themelore të relievit që mbizotërojnë në këtë zonë janë pllaja 

karstike, depresionet karstike, luginat e lumit Krka dhe degët e tij dhe zona 
kodrinore dhe malore përreth. Bimësia në këtë zonë është e dominuar nga pyje 
nën-mesdhetare të dushkut dhe shkozës së bardhë dhe nën furçë. Në afërsi të sitit 
arkeologjik, lumi Krka rrjedh në lindje, dhe lumi Zrmanja rrjedh në veriperëndim, 
të dy i përkasin pellgut dalmat. Përveç këtyre ujërave sipërfaqësorë më të 
mëdhenj, ekzistojnë një numër i konsiderueshëm i rrjedhave ujore sipërfaqësore si 
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dhe nënujore. Zona ndodhet brenda rrjetit ekologjik Natura 2000, qëllimi kryesor i 
së cilës është të ruajë ose rivendosë statusin e favorshëm të më shumë se një mijë 
specieve të rrezikuara dhe të rralla dhe rreth 230 lloje të habitateve natyrore. 
Natura 2000 mbështet parimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe qëllimi i tij nuk 
është të ndalojë të gjitha aktivitetet e zhvillimit, por të vendosë standarde sipas të 
cilave ato do të jenë në gjendje të ndodhin, duke ruajtur diversitetin biologjik. Si e 
tillë, Natura 2000 mund të sigurojë mundësi të reja për zonat rurale, për shembull 
ekoturizëm, rekreacion ose bujqësi dhe pylltari miqësore me natyrën. 

 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 

 
Duke marrë parasysh që zona e Rajonit Shibenik-Knin është e pozicionuar 

shkëlqyeshëm në pjesën qendrore të bregdetit kroat të Adriatikut, mbulimi i 
përdoruesve / vizitorëve të mundshëm të parkut arkeologjik është shumë i gjerë. E 
gjithë zona është e lidhur mirë nga trafiku, si me pjesën tjetër të vendit dhe 
vendet fqinje (Italia me traget) dhe është shumë mirënjohëse për shfrytëzimin e 
ardhshëm turistik / kulturor. Në afërsi të vendit ndodhen autostrada A1 dhe rruga 
turistike Adriatike, dhe gjithashtu në një distancë relativisht të shkurtër prej 50-70 
km ndodhen aeroportet e Zadarit dhe Splitit, dhe në qytetin e Shibenikut, Zadarit 
dhe Splitit ka traget portet dhe portet turistike. 

 
Në afërsi të ngushtë (10-30 km) ka disa zona të tjera arkeologjike si Bribirska 

glavica (Bribir), Prižba (Srima), Sveti Martin (Ivinj), Colentum (Murter), etj. Ka pak 
institucione muze afër, më i vogël, Muzeu lokal i Traditës Detare në Vodice dhe 
Muzeu i Qytetit të Shibenikut në  Rajonin Shibenik. 

 
Në afërsi të vendit, ka disa ferma familjare (OPG) që kryesisht ofrojnë 

produkte bujqësore vendase (perime, fruta, mish, verë, vaj ulliri, etj.). Selia më e 
afërt e rëndësishme turistike është qyteti Vodice (rreth 6 km në jug) i cili është një 
nga qendrat më të njohura turistike në këtë pjesë të Adriatikut dhe falë këtij fakti 
është i pajisur me infrastrukturë të shkëlqyeshme turistike (restorante të shumta, 
apartamente, marinë, disa hotele më të mëdha.) 

PIKAT E FORTA 

- pjesa e madhe e sitit është ruajtur shumë 
mirë 

- vazhdimësi afatgjatë e punëve kërkimore 

- ekzistenca e projekteve / aktiviteteve me 
karakter turistik / ekonomik 

DOBËSITË 

- qasje e vështirë fizike në vetë vendndodhjen, 
zonë relativisht e vogël / e ngushtë pronë e 
pazgjidhur dhe marrëdhëniet juridike 

- juridiksion i paqartë i institucionit mbi sitin 

- problemi i menaxhimit të faqes 

MUNDËSITË 

- shumë afër qendrave turistike Vodice, 
Shibenik 

- lidhje e mirë e trafikut me të gjitha rrugët e 
rëndësishme 
disponueshmëria e fondeve të BE për të 
financuar aktivitete të mëtejshme 

RREZIQET 

- mungesa e burimeve financiare për kërkime të 
mëtejshme arkeologjike 

- interes i ulët i institucioneve kompetente për 
zhvillimin e mëtejshëm të sitit 
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2.  PLANET E MENAXHIMIT DHE STRATEGJITË  
 

2.1 Prezantimi i përgjithshëm 
 
Për politikën e përgjithshme të mbrojtjes së sitit arkeologjik në Kroaci shih 

prezantimin e sitit arkeologjik Bribirska Glavica. 
 

2.2 Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 
 

Përveç departamentit lokal të ruajtjes si përfaqësues i shtetit, procesi i mëtejshëm 
i planifikimit dhe menaxhimit të sitit arkeologjik përfshin qeverinë lokale, në këtë 
rast qytetin e Vodice, pastaj organin lokal që menaxhon vendin arkeologjik - Muzeu 
i Qytetit Šibenik dhe qeveria rajonale Qarku Shibenik-Knin, dhe Departamenti 
Administrativ për planifikimin dhe ndërtimin hapësinor. 
 
Nuk ka asnjë plan menaxhimi për vendin arkeologjik të Velika Mrdakovica. Nuk ka 
gjithashtu asnjë dokument tjetër të konsoliduar që lidhet me objektivat / 
përparësitë / aktivitetet e menaxhimit. Problemi më i madh me mosekzistencën e 
këtyre dokumenteve është juridiksioni i paqartë dhe i parregulluar i institucioneve 
të ndryshme përreth vendit, kështu që qyteti i Vodice, Bordi Turistik i Vodice, 
Rajoni Shibenik-Knin, Muzeu i Qytetit Shibenik, Muzeu i Monumenteve Arkeologjike 
Kroate në Split dhe të tjerët janë të përfshirë në proceset e menaxhimit të zonës 
arkeologjike, interesat dhe planet e të cilëve shpesh janë në konflikt. Sidoqoftë, 
duke biseduar me të gjithë faktorët relevantë të përfshirë në të gjithë procesin, 
arritëm në përfundimin vijues. 
 
Plani i menaxhimit për vendin arkeologjik duhet të përcaktohet përmes zonave 
specifike të mëposhtme: 
Menaxhimi - sigurimi i menaxhimit efektiv të sitit arkeologjik përmes 
bashkëpunimit të ndërsjellë dhe komunikimit të të gjithë aktorëve. 
 
Mbrojtja - sigurimi i kushteve të përshtatshme për mbrojtjen dhe konservimin e 
sitit arkeologjik sipas standardeve moderne të mbrojtjes. 
 
Kërkimet - sigurojnë vazhdimësinë e kërkimit shkencor. 
 
Planifikimi hapësinor - për të krijuar parakushte ligjore dhe administrative për 
funksionimin e duhur të kërkimit dhe mbrojtjes dhe shfrytëzimit ekonomik të sitit 
arkeologjik. 
 
Siguria e të mirave kulturore - krijoni kushte sigurie për mbrojtje ndaj ndërtimeve 
të paligjshme, vjedhjeve dhe tregtisë së paligjshme të antikave. 
 
Interpretimi - bëjeni vendin arkeologjik të arritshëm dhe të dukshëm duke 
përdorur mjete të ndryshme interpretimi / mediash. 
 
Edukimi - rrit interesin për sitin arkeologjik përmes programeve edukative për 
fëmijë, të rinj dhe studentë. 
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Angazhimi dhe fuqizimi i komunitetit lokal - inkurajoni komunitetin lokal të 
përdorë trashëgiminë arkeologjike në zhvillimin socio-ekonomik të qytetit të 
Skradin dhe zonave përreth. 
 
Markimi - rrit njohjen e Qarkut Skradin dhe Shibenik-Knin përmes zhvillimit të 
markës arkeologjike Velika Mrdakovica. 
 
Turizmi - për të zhvilluar infrastrukturën turistike si dhe një produkt kompleks 
kulturor dhe turistik që do të mundësonte zhvillimin e turizmit në vendin 
arkeologjik. 
 
Siguria e vizitorëve - rritja e sigurisë në sit për vizitorët dhe turistët. 
 
2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi midis aktorëve lokal 

 
Qyteti i Vodice, Bordi Turistik i Vodice, Rajoni Shibenik-Knin, Muzeu i Qytetit 
Shibenik, Muzeu i Monumenteve Arkeologjike Kroate në Split janë të gjithë të 
përfshirë në proceset e menaxhimit të sitit arkeologjik. 
 
Aktorët / pjesëmarrësit e mëposhtëm duhet të përfshihen gjithashtu në zhvillimin 
e Menaxhimit të Parkut Arkeologjik: 
- bordi lokal turistik i qytetit të Vodice, 
- bordi rajonal turistik i Rajonit Shibenik-Knin, 
- sipërmarrës të vegjël dhe të mesëm në kulturë dhe turizëm nga qarku, 
- grupe të interesuara dhe OJQ, 
- kompani konsulente të specializuara në kulturë dhe turizëm, 
- institucionet e arsimit të lartë, politeknika, universitetet, kolegjet. 
2.5 Analizat SWOT  te planit të menaxhimit dhe strategjive 

 

PIKAT E FORTA 

- ekzistenca e punëve të organizuara 
afatgjata dhe ruajtja në sit 

- ekzistenca e institucioneve të motivuara për 
menaxhimin e faqeve 

 

DOBËSITË 

- asnjë plan menaxhimi 

- juridiksion i paqartë i institucioneve të 
ndryshme 

- mungesa e një burimi të përhershëm të 
financimit 

- përfshirja e pamjaftueshme e aktorëve të 
tjerë të rëndësishëm në procesin e 
vendimmarrjes 

MUNDËSITË 

- - zhvillimi i turizmit dhe ndërtimit të trupit 
në rajon 

- - potencial i madh i vizitorëve / turistëve 

- - potencial i madh për përdorimin e BE-së 
fund 

RREZIQET 

- për shkak të juridiksionit të paqartë, 
mundësia e shkatërrimit të vendit 

- kërcënimet natyrore - mundësia e 
katastrofave natyrore 
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3. AKTIVITETET EKONOMIKE TË QËNDRUESHME DHE PRODUKTET 
 

3.1 Politika e trashëgimisë dhe përparësitë  
  

Në "Strategjinë e Zhvillimit të Rajonit Shibenik-Knin", së bashku me zhvillimin e 
sipërmarrjes dhe artizanatit, zhvillimin e industrisë dhe bujqësisë, përcaktohet 
qartë orientimi drejt zhvillimit dhe përmirësimit të turizmit. Një nga masat për të 
përmirësuar ofertën ekzistuese turistike është zhvillimi i formave të reja selektive 
të turizmit dhe zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit në zonat e mbrojtura. Këto grupe 
sigurisht mund të përfshijnë zhvillimin e agroturizmit, turizmin rekreativ, 
ndërtimin e shëtitoreve tërheqëse, shtigjet e biçikletave dhe zhvillimin e turizmit 
kulturor. Si provë e këtij pretendimi ne sigurisht mund të nxjerrim në pah projekte 
ekzistuese të tilla si vlerësimi turistik i kanalit St. Antony.  Gjithashtu në 
dokumentin strategjik "Master plani i zhvillimit të turizmit në  Rajonin Shibenik-
Knin " si përcaktues të rëndësishëm të zhvillimit të turizmit në të ardhmen 
përmenden vlerësimi dhe vlerësimi i trashëgimisë kulturore materiale dhe 
kulturore, aktive dhe ekoturizmit. 
 
3.2 Nismat ose veprimet ekzistuese 

Në periudhën 2014-2016, siti arkeologjik i Velika Mrdakovica ishte subjekt i 
kërkimit arkeologjik në kuadër të projektit HERA, i cili vazhdoi më pas në 
organizimin e Muzeut të Qytetit të Shibenikut, Rajoni Shibenik-Knin dhe Qytetit të 
Vodice në vitet në vijim. Brenda projektit, u hartua një rrugë turistike kulturore 
"Uji - një krijues i fuqishëm i historisë", e cila bashkon atraksionet më të 
rëndësishme turistike në Rajonin Shibenik-Knin, dhe përfshin rreth njëzet 
atraksione në gjashtë site në të gjithë Rajonin Shibenik-Knin. Përveç këtyre 
projekteve të një natyre arkeologjike, ngjarje turistike të Vodice "Bakanalije Verë 
dhe Vjeshtë" janë mbajtur rregullisht në Velika Mrdakovica që nga viti 2014 
(shfaqje të një feste antike romake me një koncert muzikor dhe një turne në vend 
me udhëzime të ekspertëve ) Kjo ngjarje është organizuar nga Universiteti i Hapur 
Publik i Vodice dhe Bordi Turistik i Vodice. Gjithashtu, disa agjenci turistike lokale 
organizojnë turne për çiklizëm dhe ecje, dhe vizitat individuale të turistëve janë   

 

gjithashtu të mundshme.  
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3.3 Nismë ose veprimtari e re ose inovative 

 
Idetë / iniciativat e reja inovative janë si më poshtë: 
 
- Animacion 3D i paraqitjes së mundshme të faqes në kulmin e ekzistencës së 

saj me audio për të verbrit si një zgjidhje QR; 
- organizimi i kampuseve të arkeologjisë për studentë dhe ekspertë - për 

kërkime të mëtejshme të vendbanimeve dhe nekropoleve, për analizën e rolit të 
vendbanimeve në rrjetin e Perandorisë Romake, lidhjeve tregtare, tokës Romake 
dhe rrugëve detare; 

- krijimi i një ekspozite të përhershme arkeologjike në Shkollën e Vjetër në 
Vodice, e cila do të paraqiste trashëgiminë kulturore dhe historike të Vodicës dhe 
do të përmirësonte zhvillimin e arkeologjisë, kërkimit dhe turizmit kulturor; 

- vizita të organizuara dhe sistematike të individëve ose grupeve; 
- shfaqje të ngjarjeve nga historia e pasur e sitit (siç është bakanalije e 

lartpërmendur); 
- prania e vazhdueshme e hostave / udhëzuesve në vend; 
- prezantimi i udhëzuesve të rinj të teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit; 
- shtigje për qasje për personat me aftësi të kufizuara; 
- shesh lojërash për fëmijë me mundësinë e mjediseve arsimore për më të 

vegjlit; 
- një kafene apo restorant i vogël dhe një parking për makina në vendin më 

të afërt të arritshëm. 
 
Shumica e këtyre pajisjeve do të ishin ekskluzivisht sezonale (p.sh. nga Marsi 

deri në Tetor), për shkak të kushteve të pafavorshme klimatike në muajt e dimrit. 
 
Kushtet kryesore për arritjen e kësaj janë ekzistenca e një plani dhe 

strategjie për menaxhimin e sitit, pastaj rregullimi ligjor dhe pronësor i zonës 
territoriale dhe aktiviteteve të planifikuara ekonomike, përfshirja e sektorit privat 
(SME) në këto nisma / aktivitete dhe në fund sigurimi i burimeve financiare për 
gjithë këtë. 
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3.4 Fokus Grupet dhe Aktorët  
 
Grupet e synuara dhe palët e interesit që duhet të përfshihen në aktivitetet 

e mësipërme janë institucionet qeveritare lokale, rajonale dhe kombëtare (qytete, 
komuna, qarqe, shtet), pastaj institucionet që menaxhojnë parqet arkeologjike 
(Muzeu i Qytetit Shibenik), shoqatat e interesuara dhe OJQ-të (p.sh. Shoqata e 
Guidë Turistike, Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuara), Sipërmarrës të Vogël 
dhe të Mesëm në Kulturë dhe Turizëm (agjenci udhëtimi, hotelierë, furnizues 
ushqimesh), institucione të arsimit fillor dhe të lartë (shkolla, universitete lokale, 
politeknikë, fakultete). Të gjithë këta palë të interesuara duhet të përfshihen për 
arsye specifike për rolet e tyre, në mënyrë që institucionet qeveritare të marrin 
pjesë në hartimin e politikave në nivelet lokale, rajonale dhe kombëtare. 
Institucionet që administrojnë parqet arkitektonike si mbështetje profesionale dhe 
këshillimore, shoqatat dhe OJQ-të si pjesëmarrëse që do të përfshihen 
drejtpërdrejt në konsumimin e këtyre produkteve dhe shërbimeve, NVM-të si 
iniciatorë dhe krijues të shërbimeve dhe produkteve të reja, institucionet e arsimit 
të lartë si mbështetje shkencore dhe të ngjashme. 

 
3.5 SWOT analysis of sustainable economic activities 

 

PIKAT E FORTA 

- potencial i madh turistik i zonës 

- përfshirja e disa shoqatave dhe 
organizatave joqeveritare në 
aktivitetet ekonomike 

- ekzistenca e projekteve / 
aktiviteteve të natyrës turistike / 
ekonomike 

- ekzistenca e një infrastrukture të 
fortë turistike 

DOBËSITË 

- qasje e vështirë fizike në vetë 
lokacionin, zonë relativisht e vogël 
/ e ngushtë 

- marrëdhëniet e pazgjidhura 
pasurore dhe juridike 

- juridiksion i paqartë i institucionit 
mbi sitin 

- problemi i menaxhimit të faqes 

- asnjë traditë e vlerësimit ekonomik 
të sitit arkeologjik 
 

MUNDËSITË 

- afër qendrave turistike Vodice, 
Shibenik 

- lidhje e mirë e trafikut me të gjitha 
rrugët e rëndësishme 

- disponueshmëria e fondeve të BE 
për të financuar aktivitete të 
mëtejshme 

- motivimi i palëve të interesit për 
investime të mëtejshme në 
aktivitete ekonomike 

RREZIQET 

- mungesa e burimeve financiare për 
kërkime të mëtejshme arkeologjike 

- mungesa e interesit të 
institucioneve kompetente për 
zhvillimin e mëtejshëm të sitit 
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4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK  
 

4.1 Mjetet TIK egzistuese   
 
Përveç tabelave të informacionit të përmendura tashmë (në pjesën hyrëse) 

dhe tabelave udhëzuese në kroate dhe angleze dhe postat diellore me ndriçim, një 
teleskop panoramik me monedhë (Fig. 16), ekziston edhe një tabelë informacioni 
në letrën e Breille për të verbërit dhe me shikim të pjesshëm. Ka edhe kamera 
vëzhgimi në shtyllën e llambës, por ato nuk kanë funksionuar për ca kohë. Me 
qëllim të prezantimit dhe interpretimit të trashëgimisë së pasur arkeologjike, si 
dhe historisë përgjithësisht të pasur të kësaj zone, që nga viti 2014 mbahet 
rregullisht ngjarja Vodice Bacchanalia (bakanalije), organizuar nga Universiteti i 
Hapur Publik Vodice dhe Bordi Turistik i Vodice (përmendur edhe më lart). Në 
mënyrë që të rritet audienca e fëmijëve dhe të rinjve, herë pas here organizohen 
vizita të fëmijëve nga shkollat fillore lokale dhe fëmijëve me nevoja të veçanta. 

 
4.2 Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 
 

Organet publike dhe private të përfshira / që duhet të përfshihen në 
aktivitetet e TIK janë: 

 
- Muzeu i Qytetit të Shibenikut - përgjegjës për mbështetjen dhe 

mbikëqyrjen profesionale për krijimin e aktiviteteve të reja inovative të TIK. 
- Agjensia e zhvillimit të institucionit publik - përgjegjëse për përgatitjen 

dhe zbatimin e projekteve të financuara nga BE. 
- Qarku Šibenik-Knin - krijimi i politikave dhe rregulloreve në nivelin rajonal. 
- Qyteti i Vodice - krijimi i politikave dhe rregulloreve në nivelin lokal. 
- Universiteti i Hapur Publik Vodice - krijimi dhe zhvillimi i aktiviteteve të 

reja inovative të TIK 
- Bordi Turistik Vodice - zhvillimi i një programi promovues për vendin 

arkeologjik, prodhimi dhe shpërndarja e informacionit dhe materialeve 
promovuese. 

- NVM - krijimi i produkteve dhe shërbimeve të reja ekonomike. 
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4.3 Fokus gurpet dhe aktorët  

 
Mjetet dhe aktivitetet e TIK kanë për qëllim kryesisht popullatën e 

përgjithshme të vizitorëve dhe turistëve (të gjitha grupmoshat), veçanërisht ata që 
janë të interesuar në sporte dhe aktivitete në natyrë dhe trashëgimi kulturore, dhe 
më pas në grupe specifike të synuara (posaçërisht të verbër dhe me shikim të 
pjesshëm, njerëz me nevojat) dhe fëmijët e moshës shkollore. 

 
4.4  Analizat SWOT  e mjeteve TIK  

 

PIKAT E FORTA 

- ekzistenca e disa aktiviteteve të TIK 

- ekzistenca e organizatave / 
shoqatave që kanë motivim për të 
investuar dhe organizuar aktivitete 
të TIK 

DOBËSITË 

- - problemi i financimit të 
aktiviteteve të reja 

- - problemi i kompetencës së 
institucioneve të ndryshme 

MUNDËSITË 

- mundësia e financimit nga fondet e 
BE-së 

- potencial i madh i vizitorëve 

RREZIQET 

- akses i keq i trafikut në sit 

-  kërcënimet natyrore, katastrofat e 
motit 

 
 
5. BRIBIRSKA GLAVICA DHE  VELIKA MRDAKOVICA: PËRFUNDIMET  

 
Bazuar në të gjitha të dhënat e renditura në faqet e mëparshme, dhe në 

lidhje me aspektet e mëposhtme, ne nxjerrim përfundime. 
 
(Meqenëse vendet Bribirska Glavica dhe Velika Mrdakovica janë fizikisht afër 

njëra-tjetrës, janë në të njëjtin mjedis shumë të ngjashëm natyror dhe njerëzor, 
ato kanë afërsisht të njëjtat karakteristika (shkalla e ruajtjes, shkalla e vlerësimit 
ekonomik, çështjet e marrëdhënieve të pronës dhe menaxhimi ) konkluzionet 
zbatohen për të dyja këto site.) 

 
 
 
 

5.1 Faktorët karakterizues  
 
Faktorët karakterizues të vendeve arkeologjike Bribirska glavica dhe Velika 

Mrdakovica janë ruajtja e shkëlqyeshme fizike e vetë vendeve, dmth. Ndërtesave 
dhe artefakteve, ekzistenca e një tradite të gjatë e kërkimit arkeologjik (mbi 100 
vjet), ekzistenca e vlerësimit të caktuar ekonomik (ekzistenca e aktiviteteve të 
caktuara ekonomike , Mjetet e TIK), ekzistenca e disa aktiviteteve kulturore, 
përfshirja e vazhdueshme e vendeve në projektet e komunitetit lokal përmes 
qeverisë qendrore në fondet e BE-së. Është gjithashtu karakteristikë e të dy 
lokaliteteve që ato janë të vendosura në një zonë të zhvilluar turistike dhe trafiku 
dhe kështu ato kanë parakushte të shkëlqyera për zhvillimin e turizmit, turizmit 
kulturor, aktiviteteve arsimore dhe të jashtme. 
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5.2 Faktorët kualifikues   

 
Faktorët kualifikues që i japin sitit një vlerë të caktuar janë ruajtja e 

shkëlqyeshme e vendeve, njohja e rëndësisë së vendeve nga institucionet 
përkatëse, qeveritë lokale (qytetet e Vodice dhe Skradin, Rajoni Shibenik-Knin), 
qeveria qendrore (Ministria e Kulturës) , disa grupe të interesuara dhe NG0 dhe 
ekzistenca e disa aktiviteteve, kryesisht të natyrës kulturore. 

 
5.3 Situatat kritike  

 
Situatat kritike në të cilat ndodhen aktualisht vendet dhe mund të kenë 

ndikim në shfrytëzimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të vendeve janë çështje të 
pazgjidhura të pronës (një pjesë e tokës është në pronësi të personave privatë), 
juridiksion i paqartë i institucioneve të caktuara që menaxhojnë zonën, mungesa e 
plani i menaxhimit, mungesa e programit financiar të përhershëm dhe cilësor. 

 
5.4 Sfidat dhe mundësitë  

 
Para së gjithash, është e nevojshme të zgjidhen çështjet dhe problemet e renditura 

nën numrin 3. (Situatat kritike), dmth. Të rregullohet përdorimi i tokës në pronësi 

të personave privatë, të rregullojë kompetencën e institucioneve dhe qeverisjes 

lokale mbi vendin dhe miratojë një plan gjithëpërfshirës dhe të menaxhimit të 

cilësisë. Përveç kësaj, është shumë e rëndësishme të gjesh një mënyrë cilësore dhe 

të përhershme të financimit (në këtë kuptim, përpiquni të bëni më të shumat e 

fondeve në dispozicion përmes programeve të BE-së). Në fund, përfshini aktorë të 

tjerë të interesuar në të gjithë procesin, siç janë ndërmarrjet e vogla dhe të 

mesme, grupet e interesuara, institucionet shkencore, bordet turistike lokale, në 

mënyrë që të gjithë në fushën e tyre të kontribuojnë në ruajtjen dhe zhvillimin dhe 

vlerësimin ekonomik të zonave arkeologjike. 
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Općina Omišalj /Bashkia e Omišalj 
 
 

MIRINE – PARKU ARKEOLOGJIK FULFINUM (KROACI) 
 

 
1. PREZANTIMI I PARKUT ARKEOLOGJIK 
 
1.1 Legjislacionet përkatëse në fuqi në Kroaci 

 
Kroacia ka një traditë të gjatë të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, historike 
dhe arkeologjike në kontekstin e planifikimit urban dhe hapësinor që nga vitet 
1960. Dokumentet që kanë të bëjnë me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, 
historike dhe arkeologjike theksojnë parimin e mbrojtjes integrale. Trashëgimia 
arkeologjike është e mbrojtur me ligj dhe është në shumicën e situatave në pronësi 
të shtetit ose institucioneve publike. 
 
Zona e kulturës dhe trashëgimisë kulturore rregullohet me rregullore dhe ligje, ato 
që bëhen direkt nga ata që e bëjnë indirekt. Shumë rregullore kanë kuptim 
përcaktimin normativ të normave dhe rregullave strukturore në fusha të caktuara. 
Qëllimi është që të përmirësohet vazhdimisht qeverisja në fushën e kulturës, dhe 
në proces të vendoset për të rritur ndikimin në njësinë e vetëqeverisjes lokale dhe 
të njëjtin profesion në mënyrë që të sigurojë cilësinë dhe transparencën sa më të 
lartë të mundshme të procesit të menaxhimit dhe krijimin e kushteve për forcimin 
e infrastruktura në kulturë dhe inkurajimi sistematik i jetës dhe krijimtarisë 
kulturore. 
 
Strategjia e Zhvillimit të Turizmit të Republikës së Kroacisë deri në vitin 2020 
thekson pasurinë e trashëgimisë kulturore dhe historike Kroate si një forcë e 
madhe e bazës së tërheqjes së burimeve të Kroacisë. Ndër të tjera, ai përcakton 
veçanërisht produktet e rëndësishme të turizmit kulturor për Kroacinë, të cilat 
përfshijnë: turizmin urban, turizmin e trashëgimisë kulturore, turizmin e ngjarjeve, 
turizmin krijues dhe turizmin fetar. 
 
Plani strategjik i Ministrisë së Kulturës për periudhën 2019 - 2021 ka të bëjë me 
sigurimin e kushteve normative, organizative, financiare, materiale dhe të tjera 
për zhvillimin e krijimtarisë kulturore dhe artistike, pjesëmarrjen në kulturë, 
mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Republikën e Kroacisë dhe 
prezantimin e kulturës kroate në Evropë dhe botë dhe mbështetjen e një 
bashkëpunimi kulturor ndërkombëtar gjithëpërfshirës. 
 
Ligji për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Ligji për 
Planifikimin Fizik dhe Ndërtimin përshkruajnë detyrimin për të përfshirë masat e 
ruajtjes dhe kushtet për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe historike 
(përfshirë arkeologjinë) në përmbajtjen e të gjitha planeve hapësinore dhe 
urbanistike. Shtë e nevojshme të hulumtohet vazhdimisht çështja e mbrojtjes 
integrale të trashëgimisë kulturore, historike dhe arkeologjike dhe përfshirjes në 
hapësirën aktive të jetës njerëzore. 
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Parqet arkeologjike janë para së gjithash vendet arkeologjike. Si të tillë, ato vihen 
nën një legjislacion shumë të rreptë - në mënyrë që të bëhen një park arkeologjik, 
vendi është i mbrojtur. Ekzistojnë dy nivele kryesore të mbrojtjes: mbrojtja 
paraprake dhe e përhershme; për më tepër, faqja mund të trajtohet si një zonë e 
mbrojtur, ose si një zonë e izoluar. Fakti që një sit arkeologjik është i mbrojtur si 
një trashëgimi kombëtare hap perspektivat për financat dhe realizimin e vetë 
parkut. 
 
Mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë arkeologjike kryhet nga Drejtoria për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Ministrisë së Kulturës dhe departamentet 
e saj të ruajtjes dhe Drejtoria për Aktivitetet Arkivore dhe Trashëgimia 
Arkeologjike e Ministrisë së Kulturës. Kërkimet arkeologjike në Kroaci kryhen nga 
dhjetë institucione të profilit arkeologjik (gjashtë muze arkeologjikë, një institut, 
dy departamente në fakultete në Zagreb dhe Zadar dhe një departament në 
Akademinë Kroate të Shkencave dhe Arteve). Arkeologët e punësuar në muze janë 
gjithashtu të angazhuar në kërkime. Ata bashkëpunojnë me kompani private 
arkeologjike dhe puna e tyre është përqendruar kryesisht në gërmime parandaluese 
arkeologjike. Kërkimi arkeologjik duhet të miratohet më parë nga Drejtoria për 
Trashëgiminë Arkeologjike të Ministrisë së Kulturës. 
 
Ministria e Kulturës ka një ligj dhe urdhëresë që merret me çështjet e kërkimit 
arkeologjik, të titulluar "Ligji për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e Trashëgimisë Kulturore" 
dhe "Urdhëresa për Kërkimet Arkeologjike". Ato ofrojnë fonde kërkimore, detaje 
mbi aplikimin për një autorizim kërkimi, dhe angazhime pas përfundimit të 
hulumtimit. 
 
 

Strategjia e Zhvillimit të Rajonit Primorje-Gorski Kotar për periudhën 
2016-2020 është një dokument themelor në nivelin rajonal.Është gjithashtu një 
kornizë për miratimin e një numri strategjish sektoriale rajonale dhe lokale dhe 
përfaqëson një vizion të përbashkët dhe plan veprimi të të gjitha njësive nga 
sektori publik, privat dhe civil në Rajon. 

 
Rajoni po zhvillon një program të veçantë - "Kështjella e familjes 

Frankopan". Projektet e tjera arkeologjike nuk janë të privilegjuara për momentin. 
 
Zhvillimi i qëndrueshëm dhe menaxhimi efektiv i burimeve natyrore dhe 

kulturore janë ndër qëllimet strategjike të projektit të Përgjithshëm të zhvillimit 
për periudhën -2016 - 2020 të Bashkisë së Omišalj. 

 
Kur kërkoni për një pronë kulturore, d.m.th. një vend arkeologjik që është 

objekt i hulumtimit në zhvillim, të dhënat e mëposhtme shfaqen në Regjistrin e 
Pasurive Kulturore në faqen e internetit të Ministrisë së Kulturës: 

 
Omišalj, Kompleksi Mirine-Fulfinum me një sit arkeologjik 
- Etiketa e së mirës: Z-5016 
Statusi ligjor: Prona e mbrojtur kulturore 
- Lloji: E mira e paluajtshme kulturore - zonë kulturore - historike 
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- Klasifikimi: Trashëgimia akeologjike 
- Mbrojtja e UNESCO-s: Jo 
- Pozicioni: Omišalj 
- Rajoni: Primorsko-goranska 

1.2 Prezantimi i përgjithshëm 
 

Baashkia e Omišalj mbulon pjesën veriore të ishullit Krk dhe ishullin e Shën 
Marko, ku ishulli lidhet me tokën kontinentale nga Ura e Krk. 

 
Si korridori kryesor i hyrjes në vetë ishullin, ai ka një rol shumë të 

rëndësishëm transportues, i cili është i dukshëm në lidhjen e ishujve të Krk, por 
edhe ishujt Cres dhe Lošinj me kontinentin përmes Urës së Krk. Vendndodhja e 
Aeroportit Ndërkombëtar të Rijekës në Bashkinë Omišalj gjithashtu i jep asaj 
rëndësi më të gjerë të trafikut. 

 
Pjesa veriore e ishullit, e cila është pushtuar pothuajse tërësisht nga Bashkia 

e Omišalj, është pjesa më e ulët e ishullit. Sipërfaqja totale e tokës së Bashkisë 
Omišalj është 39.5 km², duke zënë 8.9% të sipërfaqes së ishullit. Kjo zonë është në 
thelb një pllajë karstike, e pjerrët në jugperëndim, dhe lartësia e saj është 
përgjithësisht midis 60 dhe 70 m mbi nivelin e detit. Pllaja në jugperëndim është e 
kufizuar nga skutat: Gjiri Omišalj, Sepen Bay, Liqeni pranë Njivice, Veliki dhe Mali 
lug dhe lugina e Veli Potok me Soline Bay. 

 
Parku arkeologjik "Mirine - Fulfinum", është i vendosur në këmbët e kodrës 

së mijëvjeçarit Omišalj, ishulli Krk, në gjirin ngjitur Sepen. Lokaliteti shtrihet 
përgjatë gjithë sipërfaqes jugore të gadishullit Ert. E gjithë zona arkeologjike 
përfshin disa lokalitete të dalluara mirë, të shënuara si sektorë, të cilët, 
megjithëse formojnë tërë Mirine-Fulfinum, mund të përfaqësohen veçmas. 

 

 
 

Foto: Kaducej d.o.o. 
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Sipas Planit Hapësinor, toka ndërtimore për Parkun Arkeologjik përcaktohet 
nga kufiri i zonës arkeologjike dhe plazhi natyror dhe përfshin tokën dhe sipërfaqen 
e detit. Sipërfaqja e zonës detare (ujërave) nuk është më shumë se 17.45 ha, dhe 
sipërfaqja e pjesës tokësore jo më shumë se 39.20 ha. Ato formohen brenda zonës 
së shënuar në pamjet e planit hartografik. 

 
Parcela ndërtimore e Qendrës së ardhshme të Vizitorëve formohet brenda 

sipërfaqeve të parcelës ekzistuese kadastrale nr. Kadastri 4561, 4562, 4563, 4564 
Omišalj, sipërfaqja maksimale e lejuar është rreth 8.100 m2. 

 
 
Në mënyrë kronologjike, vendet në Gjirin e Sepenit mund të renditen në renditjen 
vijuese. 
 

Në një terren të qartë, qyteti i Fulfinum, me të gjithë infrastrukturën e tij, 
u krijua në gjysmën e parë të shekullit të I pas Krishtit, dhe statusi prestigjioz i 
municipium Romak i fituar gjatë gjysmës së dytë të shekullit të I - në kohën e 
Flavians , siç sugjeron emri i saj i plotë - Municipium Flavium Fulfinum. Kërkimet e 
deritanishme kanë treguar se qyteti zotëronte sheshin kryesor të qytetit - Forum - 
me objektet e tij, të tilla si një tempull, një bazilikë urbane dhe tabernae. Për më 
tepër, një depo dhe një pjesë e portit u eksploruan pranë bregdetit, si dhe pjesë 
të caktuara të strukturave të tij urbane. Qyteti kishte një port të menaxhuar mirë, 
i cili fatkeqësisht u shkatërrua gjatë ndërtimit të uzinës industriale DINA. Ka 
mbetje të rrugës së vjetër që çonte më tej në qytetin romak Krk (Curicum), ose në 
drejtim tjetër, mbase te skela në Voz, e cila mund të lidhte ishullin me territorin 
që nga Antikiteti. Përgjatë kësaj rruge u organizuan dy nekropole midis shek. 1 dhe 
3 Pas Krishtit Mbetjet e Fulfinum nuk janë të dukshme sot sepse ato janë ende 
kryesisht nëntokë, dhe pjesërisht nën det, i cili ishte një deri në dy metra nën 
nivelin e sotëm në kohën e lulëzimit të tij. 
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Një nekropol i vogël me mauzole ishte vendosur në periferi të qytetit, gjatë 

Antikitetit të Vonë. Ofshtë e arkitekturës unike të varrimit në të gjithë rajonin e 
Primorje-Gorski kotar. Nekropoli gjithashtu shfaq një gamë interesante të 
tipologjisë së arkitekturës së varreve antike të vonë. 

 
Në gjysmën e parë të shekullit V, një kishë u ndërtua në Mirine në periferi të 

nekropolit të përmendur më lart. Është një strukturë imponuese kisha me një naft 
me një planimetri të thjeshtë në formë kryqi. Ruhet deri në lartësinë e kulmit dhe 
është i vetmi objekt sakral i hershëm i krishterë i ruajtur në këtë shkallë jo vetëm 
në ishullin Krk, por në të gjithë bregdetin kroat. 

 
Më tej në veri-perëndim, një tjetër kompleks i Antikitetit të Vonë u gërmua 

në vitet e fundit (që nga viti 2016). Ndërtesa e banimit dhe ajo ekonomike i 
përkisnin pa dyshim kompleksit më të madh të Kishave të Mirines. 

 
ZONA E PARKUT 

 

 
 
 

SEKTORI A – MIRINE 
Kisha në Mirine është padyshim monumenti më i mrekullueshëm i të gjithë 

zonës arkeologjike dhe jo vetëm që është ruajtur jashtëzakonisht mirë, por edhe 
rindërtuar pjesërisht. Tre varre murature u gjetën afër kishës, njëri prej të cilëve 
ishte me qemer. U zbulua një atrium i hershëm i krishterë që është unik në 
bregdetin e Adriatikut Lindor. 
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SEKTORI 1 - FORUMI 
Pjesa qendrore e forumit është eksploruar pothuajse plotësisht dhe tempulli 

i forumit dhe bazilika e qytetit janë të dukshme për vizitorët. Disa pjesë ende nuk 
janë gërmuar, siç është pjesa jug-lindore, ku pritet një portik me kolonadë. 

 

 
 

 
SEKTORI 2 - NEKROPOLI 
Në këtë sektor janë zbuluar dy mauzole, të ruajtura në lartësinë e 

mjaftueshme për paraqitje (deri në 1.20 m para konservimit). 
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SEKTORI 3 - Castrum 
Castrum përfaqëson një zonë të pashkelur që mund të formojë një pjesë integrale 
të parkut në të ardhmen, pasi muret e tij janë ruajtur shumë mirë (më shumë se 1 
metër në lartësi, para gërmimeve). 
 
SEKTORI 4 – KOMPLEKSI termik dhe kisha triapsale 
Kjo pjesë e sitit është eksploruar kohët e fundit, që nga viti 2016. Sektori 4 
aktualisht është gati për prezantim, duke ditur që gërmimet mund të zhvillohen 
paralelisht, si një pjesë integrale e "aktiviteteve të drejtpërdrejta" të Parkut. 
 

 
 
SEKTORI 5 - KULLA 
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Kjo zonë nuk është hulumtuar, dhe as nuk mund të tërheqë një numër të 
madh vizitorësh tani për tani. Sidoqoftë, kulla është shumë tërheqëse për shkak të 
ruajtjes së saj të mirë, dhe sigurisht që duhet të punohet në të ardhmen. 

 
SEKTORI 6 - SHTËPIA ROMAKE 
Zona u eksplorua në 1977, por fatkeqësisht, gjatë asaj gërmimi depozitat e 

tokës nuk u hoqën, duke e bërë të pamundur për momentin përfshirjen e saj në 
pjesën përfaqësuese të Parkut. Sidoqoftë, kjo pjesë e qytetit antik është 
potencialisht interesante për përfshirjen e saj në pjesën përfaqësuese të Parkut, 
pasi që dyshemetë dhe strukturat e ndërtesës janë ruajtur mirë. Në të ardhmen e 
afërt, duhet të organizohet rishikimi i gërmimeve arkeologjike, si dhe heqja e 
shtyllave të tokës. 

 
SEKTORI 7 - VILA URBANE 
Një ndërtesë e tipit vila urbane ishte e vendosur në një nga ishujt jugorë, e 

vendosur përgjatë bregdetit. Ka të ngjarë të kishte një oborr portik me portik. U 
zbulua vetëm pjesa veri-perëndimore e ndërtesës me një oborr të brendshëm me 
përmasa 13x17.5 m. Një hajat me gjerësi 1.5 m ishte vendosur gjithashtu në anën 
perëndimore të oborrit. Gërmimet që u zhvilluan në vitet 80 zbuluan se ndërtesa 
ndoshta ishte ndërtuar rreth mesit të 1 shek. Pas Krishtit 

 
SEKTORI 8 - NDËRTESA E ANTIKITETIT TË VONË 
Kjo zonë është njohur vetëm kohët e fundit në sondazhet arkeologjike. Ai 

ende nuk është gërmuar, por do të trajtohet në të ardhmen e afërt si pjesë e 
"aktiviteteve të drejtpërdrejta" të Parkut, duke përfshirë gërmimet e hapura për 
vizitorët. 

 
1.3 Infrastruktura  

 
Tabelat e informacionit vendosen në pikat kyçe në mënyrë që vizitorët të kenë një 
mundësi për të gjetur se ku janë. Këto do të ndryshohen në të ardhmen e afërt, 
pasi ato tani janë vjetëruar. Ekziston gjithashtu një nevojë për më shumë pult, 
pasi që vetëm disa ekzistuese ofrojnë informacione dhe udhëzime themelore. Faqja 
nuk ka tabela moderne të informacionit, (zgjidhje didaktike, 3D, në një numër më 
të madh) që do të tregonin disa zona të zhvendosura dhe artefakte. Ka vend për 
përmirësim në këtë lloj sinjalizimi / informimi që është planifikuar në planin e ri të 
përgjithshëm për parkun arkeologjik Mirine-Fulfinum. 
 
Një tualet kimik është instaluar në vend dhe nuk ka asnjë ambient shoqërues 
hotelierik (bare kafene, dyqane, restorante). Problemi kryesor është mungesa e 
infrastrukturës themelore - energjia elektrike, uji, kanalizimi. Lidhja me energji 
elektrike dhe ujë aktualisht në përdorim nuk është në pronësi të komunës dhe 
është e nevojshme të ndërtohet e gjithë infrastruktura, përfshirë ndriçimin publik 
dhe kanalizimet. Zona nuk është e mbuluar nga interneti, gjë që ka një rëndësi të 
madhe për instalimin e zgjidhjeve moderne teknologjike në sit. Të gjitha çështjet e 
përmendura më sipër janë planifikuar të zgjidhen me ndërtimin e qendrës së 
interpretimit. 
 
Transporti publik nuk arrin lokalitetin pasi është larguar nga zona urbane, 
megjithëse një mini autobus / tren turistik është planifikuar për transportin turistik 
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në të ardhmen. Vendi mund të arrihet nga një rrugë e paklasifikuar ku, në fund, ka 
një zonë parkimi për disa automjete. Vizitorët mund të hyjnë në zonën 
arkeologjike përmes shëtitores në breg të detit. 
 
Lëvizja nëpër park aktualisht është e mundur me këmbë dhe përfundimisht me 
biçikletë edhe pse terreni nuk është plotësisht korrespondent. 
 
Megjithëse nuk ka kushte të vështira për njerëzit me lëvizshmëri të reduktuar dhe 
me aftësi të kufizuara në një pjesë (hyrja në sit - shëtitore), ekziston nevoja për të 
përfshirë elemente shtesë dhe për të rregulluar shtigje për këtë grup vizitorësh për 
të mundësuar plotësisht vizitat në ndonjë vend. 
 
Vizitorët mund të eksplorojnë disa pjesë të qytetit antik Romak të Fulfinum nga 
shekulli I si dhe kompleksin e hershëm të krishterë të Mirine nga shekulli V, duke 
përfshirë nekropolin. Orari i punës është çdo ditë nga maji deri në tetor nga ora 10 
deri në 1 pasdite dhe nga 6 në 21:00. Vendi nuk është i mbyllur me një gardh, 
kështu që tani për tani është i arritshëm në çdo kohë nga deti ose shtegu i ecjes. 
Hyrja për të parë sitin është falas. Udhëzimi i ekspertëve është i mundur gjatë 
orarit të punës dhe me takim. Faqja nuk ka një qendër informacioni, por ka 
përkohësisht një pikë informacioni të organizuar përkohësisht brenda kishës në 
Mirine. 
 

Ngjarjet gjatë vitit 
"Ditët e Antikitetit" - një ngjarje dy-ditore zhvillohet çdo vit në korrik, duke 
shfaqur jetë në antikitet, ofertë gastronomike dhe muzikë antike, dhe sesione 
edukative interaktive, punëtori ("Shkolla Romake", "Spitali Romak", "Lojëra 
Romake, "Arkeologët e vegjël") dhe leksione dhe prezantime për popullarizimin e 
kulturës dhe lokaliteteve antike. 
 
Kultura bashkëkohore Koncertet e muzikës popullore dhe klasike mbahen në 
Bazilikën e hershme të krishterë të Mirine gjatë muajve të verës, si dhe shfaqje 
teatri dhe "Solo Positivo Film Festival", një festival ndërkombëtar i dokumentarit 
muzikor. 
 
Shtigje shëtitje dhe biçikletë në komunën e Omišalj përfshijnë vendet kulturore, 
historike, natyrore dhe arkeologjike. 
 
1.4 Pozicioni në sistemin natyral  

 
Sipërfaqja më e madhe e sitit është e zënë nga ullishtet në faza të ndryshme 

të neglizhimit. Pak ullishte të mirëmbajtura shfaqen si xhepa që pastrojnë brenda 
zonave më të mëdha të rritura nga ullishtet e lëna pas dore. Pemët e ullirit 
kufizohen nga mure të thata në faza të ndryshme të dëmtimit. Zona ngjitur me 
vendet arkeologjike është kryesisht e mbipopulluar me makia të larta, përveç në 
zonën e mirëmbajtur nga kositja. Një numër i madh i grupeve individuale ose të 
vogla të pemëve shfaqen në zonën e mirëmbajtur, shumica e tyre gjetherënëse. 
Një bimësi specifike e habitateve për vendbanime bregdetare e mbrojtur përmes 
Programit Natura 2000 rritet në skajin jug-perëndimor të vendit. Duhet të mbrohet 
sa më shumë që të jetë e mundur nga ndikimet e mundshme negative dhe të 
paraqitet si një element botanik interesant. 
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Brenda zonës më të gjerë të Parkut Arkeologjik, përdorimi i tokës duhet të 

drejtohet drejt ruajtjes së modelit ekzistues të rritjes dhe kullotjes së ullirit të 
kombinuar, e cila është një kategori e përjetshme mesdhetare që lidh antikitetin 
me ditët e sotme. Një pjesë e tokës duhet të përdoret gjithashtu për prezantimin e 
kopshtarisë dhe hortikulturës së perimeve romake. 

 
Largimi është planifikuar në zonën e bimësisë minimale që përcakton 

hapësirën e dikurshme urbane të gjithë bimësinë me shkurre, rrallimin e pemëve 
dhe mirëmbajtjen intensive të barit nga kositja dhe kullotja. 

 
Zona e bimësisë së rrallë jashtë ish-qytetit, e cila përfshin sektorët e Mirine 

me mauzoleën e saj, termat dhe kishën triapsale, parashikonte një vegjetacion të 
regjimit pak më të butë të reduktimit. Hapësira e menjëhershme dhe pamjet e 
monumenteve duhet të rafinohen me praninë e bimësisë me shkurre si kontrast me 
hapësirën fqinje urbane. Në sfondin e parkut arkeologjik është një hapësirë e 
destinuar për mbikëqyrje të bujqësisë dhe kullotjes, e cila do të ruante ambientin 
e përjetshëm të peizazhit tradicional mesdhetar të kufizuar nga muret e thata. 

 
Për momentin, kujdesi për hortikulturën, sistemin e mbeturinave dhe ujit 

menaxhohet nga një kompani komunale në pronësi të një njësie të qeverisjes 
vendore, e gjitha brenda aftësive ekzistuese (infrastruktura, financa). 

 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 

Zona është e vendosur jashtë qendrave turistike, por vendbanimet e Omišalj 
dhe Njivice janë afërsisht 3 km larg vendit. Aeroporti i Rijekës është rreth 5 km 
larg. Nuk ka autobusë dhe linja të ngjashme të transportit publik të organizuar për 
vizita turistike në sit. Vizitat organizohen individualisht ose përmes paketave të 
udhëtimit të agjencive. 

 
Do të ishte e nevojshme të vendoset një linjë e rregullt turistike të paktën 

një herë në ditë që të çon në vendndodhje (në konsultim me hotele, kampe, 
agjenci udhëtimi dhe Bordin Turistik). 

 
Possibleshtë e mundur të takoni një numër shumë më të madh të turistëve 

dhe të rrisni numrin e vizitorëve të faqes për shkak të pozicionit të favorshëm dhe 
lidhjes së transportit të komunës Omijalj, afërsisë së tij me aeroportin, qytetin 
afër Rijekës, qendrën turistike të rajonit - qyteti i Opatija. Omišalj përfaqëson 
portat në ishujt e tjerë kroatë. Turizmi në qark është zhvilluar mirë, me 
promovimin cilësor të faqes, rrjedhën e informacionit dhe angazhimin e madh të 
palëve të interesuara. 

 
Qyteti më i afërt më i madh i Rijekës ka monumente të shumta kulturore, 

vende dhe disa muzeume: Muzeu i qytetit të Rijekës, muzeu i historisë natyrore, 
Muzeu Detar dhe Historik i Rijekës Bregdetare Kroate, Muzeu i Historisë Natyrore 
Rijeka, Muzeu i Artit Modern dhe Bashkëkohor, ekspozita të Përhershme në 
Fakultetin e Studimeve Detare në Rijeka, Peek & Poke - Muzeu i Informatikës, 
Biblioteka dhe Koleksioni Memorial Mažuranić-Brlić-Ružić, Koleksioni i Shenjtë i 
Katedrales së St.Vid, Thesarit dhe Galerisë së Shenjtë të Zojës së Trsat, Biblioteka 
Universitare Rijeka - Ekspozitë Glagolitike. Nga monumentet kulturore në qytetin e 
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Rijekës, më të rëndësishmet janë Kisha e Shën Jeronimit dhe Manastiri Dominikan, 
Kisha e Zojës së Lourdes dhe Manastiri Capuchin, Katedralja e Shën Vid, Porta e 
Vjetër ose Harku Romak, Pallati i Gjykimit, Qyteti Kulla, Stendarac - shtyllë guri 
për flamurin e ngritur nga Perandori Maximilian, Kisha e Shën Fabianit dhe 
Sebastianit, Sinagoga, Kisha e Fjetjes së Zojës së Bekuar Mari dhe Kulla e Kosit (e 
anuar). 

 
Qyteti i Rijekës është pjesë e një projekti të madh kulturor Evropian - 

Kryeqyteti Evropian i Kulturës 2020, i cili flet në favor të asaj se sa e orientuar 
kulturor është e gjithë kjo zonë. Në vitin 2020, kur Kroacia kryeson Bashkimin 
Evropian, porti më i madh Kroat, Rijeka, është qendra e një programi të pasur 
kulturor dhe artistik kombëtar dhe Evropian, qyteti që pret artistë nga skena 
kulturore botërore, Evropiane dhe Kroate. 

 
I gjithë ishulli i Krk është shumë i pasur me trashëgimi kulturore të 

paluajtshme, kështu që vendi mund të përmirësohet më tej me site dhe 
monumente të tjera. Historia dinamike e ishullit të Krk është përcaktuar nga 
pozicioni i tij i favorshëm gjeografik (kryqëzimi i rrugëve tregtare), klima e butë, 
toka e punueshme e mjaftueshme dhe një numër i konsiderueshëm i lartësive për 
të përcaktuar vendbanimet. Gjurmët e saj më të hershme datojnë që nga kohërat 
parahistorike. Edhe pse ende të pashkelura, mbetjet antike janë gjetur në kodra të 
vendosura strategjikisht (rreth Kishës së Shën Pjetrit në Gabonjin) dhe në shpellat 
e ishullit Krk. 

 
(shfaqja e trashëgimisë kulturore / monumenteve në ishullin Krk, burimi: 

http://www.visitkrk.hr/) 

 
Pllaka Baška është një monument i lashtë kroat, i shkruar në formën kalimtare të 
shkrimit glagolitik, rreth vitit 1100 pas Krishtit. U gjet në vitin 1851, në kishën e 
Shën Lucit në Jurandvor afër Baška në ishullin Krk dhe është një burim i 
rëndësishëm për historinë e popullit kroat, gjuhën dhe zhvillimin e shkrimit 
glagolitik kroat. 
 
Ishulli i Krk është i pasur me monumente historike, që nga parahistoria deri më sot. 
Sidoqoftë, ka aq shumë sa që thjesht nuk është e mundur të renditen ato. 

http://www.visitkrk.hr/
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Turizmi kulturor dhe historik, duke pasur parasysh pozicionin e tij në ishull dhe 
traditën e zhvilluar turistike, shënohet gjithashtu përmes ngjarjeve të shumta, 
veçanërisht në muajt e verës (sezoni turistik). Prandaj, turizmi dhe trashëgimia 
kulturore në ishull dhe zonën e komunës janë shumë të lidhura ngushtë dhe 
shkojnë në favor të njëri-tjetrit. Ekskursione, turne, akomodime dhe ngjarje të 
shumta organizohen si një lidhje midis këtyre dy aspekteve. 
 
Në zonën e bashkisë ku turizmi është dega kryesore, gjithçka është përshtatur për 
zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Kështu, në Omišalj dhe Njivice, ka shumë njësi 
akomodimi, apartamente private dhe qiradhënës pushimesh, bujtina, vila, hotele, 
kampe që kanë kapacitetin për të akomoduar një numër të madh të turistëve 
vendas dhe të huaj. 
 
Akomodimi në shtretër të përhershëm: 
 
Njivice  
- Hotele: 1,202 
- Kompleksi i apartamenteve: 210 
- Strehim privat: 2335 
- Kampi: 1998 
Në 2018, kishte 104,707 mbërritje (6% vendas dhe 94% të huaj) dhe 606,621 natë 
(5% vendas dhe 95% të huaj). 
 
Omišalj 
- Hotele: 736 
- Strehim privat: 803 
- Kampi: 900 
- Vendpushimet: 84 
Në 2018, kishte 39,366 mbërritje (11% vendas dhe 89% të huaj) dhe 200,792 net 
(12% vendas dhe 88% të huaj). 
 
Një numër i madh i akomodimeve të vogla dhe të mëdha turistike dhe agjencive të 
udhëtimit operojnë në bashki dhe në të gjithë ishullin. Turizmi menaxhohet nga 
Bordet Turistike të secilës komunë, ishullit Krk dhe Qarkut. Ministria e Turizmit dhe 
Ministria e Kulturës luajnë një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e turizmit 
dhe zhvillimin e tij, si dhe format specifike të turizmit, të cilat me stimujt e tyre 
financiarë dhe strategjikë mbështesin projekte të reja në fushën e turizmit dhe 
trashëgimisë kulturore. Buxheti i këtyre ministrive mbështet projektin e kërkimit, 
gërmimit dhe vlerësimit të sitit arkeologjik në bazë vjetore, si dhe një pjesë të 
ngjarjeve kulturore që ndodhin në këtë sit. Mbështetja e ministrive, komunave dhe 
palëve të tjera të interesit nuk është e mjaftueshme për të mbuluar punën më të 
gjerë dhe më të gjerë në terren, prandaj mundësia e ofruar nga Projekti i 
Bashkëpunimit Ndërkufitar Adrion mundëson zhvillimin më të madh të vetë sitit 
dhe zbatimin e zgjidhjeve të reja që ndryshe të mos jetë e mundur. 
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2. PLANET E MENAXHIMIT DHE STRATEGJITË 
 

2.1 Prezantim i Përgjithshëm  
 
Një numër aktorësh, nga Ministria e Kulturës, konservuesit, muzeu, 

shërbimet bashkiake, koordinatori i projektit të parkut arkeologjik, ekspertë dhe 
shoqata të jashtme, universitete, vullnetarë vazhdimisht bashkëpunojnë në 
zhvillimin dhe përmirësimin e sitit arkeologjik si anëtarë të këshillit të ekspertëve . 
Parku duhet të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe 
ekonomisë lokale dhe të kontribuojë në sezonet turistike produktive me 
përmbajtjen e tij. Fulfinum - Mirine duhet të jetë një vend që, përveç atraksioneve 
turistike, është gjithashtu një destinacion i rëndësishëm në jetën shoqërore dhe 
kulturore të komuniteteve lokale dhe të gjithë rajonit. 

 
Parku arkeologjik menaxhohet nga Bashkia e Omišalj, në zonën e së cilës 

ndodhet parku. Ideja e një parku arkeologjik u krijua kur filloi kërkimi i ri në 
forumin e qytetit antik. Puna për realizimin e tij ishte me një ritëm shumë të 
ngadaltë, i cili varet, natyrisht, nga shumë parametra, por kryesisht financiar. 
Qëllimi përfundimtar i të gjitha gërmimeve arkeologjike ishte peizazhi i parkut. 
Një rol të rëndësishëm ka luajtur Shoqata për kërkime arkeologjike dhe 
promovimin e arkeologjisë së Kvarner (Shoqata aIPAK, e themeluar në 2006 në 
Omišalj), e cila mbështeste kërkimin, dokumentimin, u kujdes për materialin 
arkeologjik dhe gjendjen e vendit, me koordinimi i Bashkisë së Omišalj dhe bordit 
të saj Turistik. Pas rinovimit të parkut, një kujdes i vazhdueshëm duhet të merret 
nga punonjësi i koleksioneve arkeologjike, që do të vendoset brenda institucionit 
muze - qëllimi është që të paraqitet përkohësisht koleksioni arkeologjik në Muzeun 
Detar të Bregut Kroat në Rijeka. Koleksioni i ardhshëm arkeologjik duhet të jetë i 
lidhur përgjatë Parkut Arkeologjik Mirine-Fulfinum dhe në të ardhmen të kthehet 
dhe të ruhet në qendrën e vet të Interpretimit brenda lokalitetit nga e ka 
origjinën. Qendra e Interpretimit e "Parkut Arkeologjik Mirine-Fulfinum" do të 
kishte role të shumëfishta duke përfshirë një vend magazinimi dhe hapësirë për 
përpunimin e mëtejshëm të materialit arkeologjik brenda koleksionit. 

 
2.2 Plani i Menaxhimit ose prioritetet e menaxhimit  
 
 Për shkak të rolit të tij të planifikuar në koleksionin arkeologjik, Muzeu 
Detar dhe Historik i Bregut Kroat në Rijeka do të ishte një nga palët kryesore të 
interesit në projekt brenda planit të përcaktimit dhe menaxhimit. Pjesëmarrja e tij 
në Planin e Menaxhimit parashikohet përmes një grupi pune, me mbështetjen e 
ekspertëve përmes shkëmbimit të informacionit dhe praktikave dhe përcaktimin e 
metodave dhe strategjive të menaxhimit. Muzeu është i organizuar në pesë 
departamente: Departamenti i Arkeologjisë, Departamenti Etnografik, 
Departamenti i Historisë Kulturore, Departamenti i Historisë Detare dhe 
departamenti Pedagogjik kështu që ka në dispozicion të tij të gjithë ekspertët e 
nevojshëm në fushat e lartpërmendura dhe do të luante një rol të madh në 
zhvillimin e metodat dhe strategjitë për të mbështetur vendimet dhe veprimet e 
koordinuara ndërmjet aktorëve të ndryshëm përgjegjës për menaxhimin e parkut, 
identifikimin e masave dhe veprimeve të mundshme mbështetëse që mund të 
mbështesin qasjen bashkëpunuese, standardet dhe udhëzimet konkrete për 
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zhvillimin dhe planin e integruar, treguesit për monitorimin dhe vlerësimin, 
përdorimin efikas të financave instrumente. 
 
Departamenti i Konservimit në Rijeka për Rajonin Primorje-Gorski Kotar / 
Ministria e Kulturës kryen detyra inspektimi në fushën e mbrojtjes dhe ruajtjes së 
pasurisë kulturore, siguron bashkëpunimin me organet e tjera të njësive të 
vetëqeverisjes lokale dhe rajonale, si dhe ligjore dhe personat fizikë në mënyrë që 
të promovojnë dhe inkurajojnë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Ajo ka rol 
këshillues në aspektin ligjor të përcaktimit të veprimeve dhe ndërmarrjeve të 
mundshme për menaxhimin e projektit. 
 
Nga niveli kombëtar, ka mbështetje përmes departamentit të konservimit dhe 
mbështetje financiare për punën në terren dhe ngjarje të ndryshme, të dy Ministria 
e Kulturës. 
 
Megjithëse këtu nuk ka një Plan të Përgjithshëm të Menaxhimit për parkun 
arkeologjik Mirine-Fulfinum, disa përbërës janë elaboruar në disa projekte të 
ndryshme. 
 
Projekti i përgjithshëm i zhvillimit për periudhën -2016 - 2020 i Komunës së 
Omišalj renditi zhvillimin e qëndrueshëm dhe menaxhimin efektiv të burimeve 
natyrore dhe kulturore si një nga qëllimet strategjike. Një nga përparësitë kryesore 
shihet largimi joefikas i burimeve natyrore dhe kulturore-historike përmes një 
qasjeje të integruar për vlerësimin dhe interpretimin e trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore dhe historike për qëllimet e turizmit. Kjo është planifikuar përmes 
projekteve për zbatimin e kërkimeve arkeologjike në sitin Mirine dhe projekteve 
inovative për interpretimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore (p.sh. 
interpretimi dixhital, historia e ringjallur, qendrat e vizitorëve). Ai parashikon 
gjithashtu zhvillimin e mëtejshëm të bashkëpunimit me Departamentin e Ruajtjes 
së Rijekës dhe të tjerë aktorë kryesorë në kulturë dhe turizëm 
 
Bashkia e Omišalj ka përgatitur projektin konceptual - projektin e peizazhit, 
programin paraprak të muzeologjisë për parkun arkeologjik, projektin 
arkitektonik - konservues dhe projektin e peizazhit. Ekziston edhe një studim 
themelor për prezantimin e ardhshëm të parkut arkeologjik (2014-2016), i bërë 
nga dr. sc Morana Čaušević-Bully. Ky studim ofroi udhëzime për zhvillimin e 
mëtejshëm të parkut, një propozim për përmbajtjen e qendrës së interpretimit, 
propozime për vendosjen e tabelave, për rregullimin e shëtitoreve dhe udhëzime 
se si të kujdesemi për parkun arkeologjik që nga fillimi e tutje, duke rregulluar 
tokën- marrëdhëniet pasurore dhe dinamikat. Thuhet se pas punimeve të 
rregullimit të parkut, ai duhet të kujdeset vazhdimisht nga një punonjës i 
koleksionit arkeologjik, i cili duhet të vendoset brenda institucionit muze. 
Sugjerohet fillimi i negociatave me Muzeun Detar të Bregut Kroat në Rijeka. 
 
2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokalë 

 
Faza fillestare në zhvillimin e planit të menaxhimit të trashëgimisë arkeologjike 
është përfshirja e të gjithë aktorëve të rëndësishëm në hartimin dhe planifikimin e 
tij. Këto përfshijnë: komunitetet lokale, punëtorët e turizmit, administrata e 
qytetit, arkeologët, shkencëtarët, ministritë e kulturës dhe turizmit, planifikuesit 



99 
 

urban dhe të tjerët të interesuar. Një element shumë i rëndësishëm i vlerësimit të 
faqes në vetvete është bashkëpunimi i të gjithë aktorëve që interesohen për 
vlerësimin e saj. Arkeologët janë duke studjuar sitin, duke e ruajtur atë, duke 
mbledhur mbetjet, duke i analizuar ato, duke i dokumentuar dhe duke i ekspozuar 
për publikun në muze. Pjesëmarrës të tjerë të rëndësishëm janë komuniteti lokal, 
bordi turistik, muzeu kompetent, ministritë e kulturës dhe turizmit, furnizuesit e 
ushqimit, pronarët e tokave, sipërmarrësit vendas, etj. 
 
Për më tepër, roli i Ministrisë së Kulturës të Republikës së Kroacisë, muzeut 
kompetent arkeologjik, komunave lokale ishullore, pronarëve të tokave / pasurive 
të patundshme në zonë, sipërmarrësve lokalë / shoqatave të sipërmarrësve ka një 
rëndësi të madhe. Këta palë të interesuara mund të përfshihen në projekt, në 
përputhje me interesat e tyre, përmes aktiviteteve të ndryshme të projektit: ditë 
informacioni, punëtori, grupe pune, botime, thirrje publike dhe të ngjashme. 
 

2.4 Përfshirjet e publikut   
 
Përkundër zhvillimeve pozitive dhe të izoluara pozitive, njohja e 

arkeologjisë si një segment i rëndësishëm potencial i ofertës së brendshme 
kulturore dhe turistike nuk është miratuar ende sa duhet në Kroaci, në pjesën ku 
është e arritshme dhe e pranueshme për publikun e gjerë. 

 
Shoqëria civile është e interesuar në përdorimin e qëndrueshëm të gjetjeve 

të trashëgimisë kulturore - historike. Një numër i shoqatave civile operojnë në 
zonën e komunës dhe ishullit në fushat e arteve dramatike, vallëzimit, arteve 
muzikore, librave dhe aktiviteteve botuese, arteve figurative dhe ekspozitave, 
aktiviteteve audio-vizuale etj. Që do të jenë të mundshme të përfshihen në 
koncepti i përdorimit të qëndrueshëm të trashëgimisë kulturore. Në një mënyrë të 
tillë, puna dhe vlerat e tyre mund të jenë të dukshme për një rreth më të gjerë 
vizitorësh / turistësh. Duke njohur faktin se shoqëria civile e zhvilluar është një 
nga parakushtet dhe masat e demokracisë dhe stabilitetit të njësive të 
vetëqeverisjes lokale, shoqatat ftohen të bashkëpunojnë në krijimin, përfshirjen, 
zbatimin dhe monitorimin e projekteve për restaurimin dhe përdorimin ekonomik 
të trashëgimisë kulturore. 

 
Publiku mund të përfshihet në projekt, në përputhje me interesat e tij, 

përmes aktiviteteve të ndryshme të projektit: ditë informacioni, punëtori, ngjarje 
të ndryshme kulturore, duke dhënë mendime përmes pyetësorëve të anketës dhe 
rrjeteve sociale. 

 
Është e nevojshme për të forcuar komunitetin lokal dhe për të rritur 

kapacitetet dhe njohuritë në menaxhimin, prezantimin dhe përdorimin e 
trashëgimisë për zhvillimin e produkteve ekonomike lokale, suvenireve dhe 
shërbimeve. Në përdorimin e trashëgimisë antike, komuniteti vendas gjithashtu 
luan një rol të madh në plotësimin dhe tregimin e historive në lidhje me 
marrëdhëniet me trashëgiminë antike, përmes kujtimeve dhe legjendave. Kjo do të 
rrisë ndërgjegjësimin, ndjenjën e pronësisë, krenarisë dhe përgjegjësisë për 
trashëgiminë e vendit dhe do të inkurajojë komunitetet të përdorin trashëgiminë 
për qëllime zhvillimi. 
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2.5  Analiza SWOT e planit të menaxhimit  
 
Forca e sitit qëndron në vlera të tilla si strukturat e ruajtura të qytetit 

antik, larmia e mbetjeve, si dhe në planifikimin aktual, pajtueshmërinë me 
rregulloret ligjore dhe dokumentacionin e gërmimeve arkeologjike. Parku 
arkeologjik është i vendosur në dokumentacionin e planifikimit hapësinor. Ka 
tashmë një bashkëpunim ekzistues midis studiuesve dhe institucioneve të arsimit të 
lartë dhe Ministria e Kulturës ka njohur potencialin e faqes. 

 
Dobësitë përfshijnë hapësirë të pamjaftueshme për përpunimin dhe ruajtjen 

e materialit arkeologjik, bashkëpunim dhe komunikim të pamjaftueshëm ndërmjet 
institucioneve kompetente të niveleve dhe departamenteve të ndryshme, mungesa 
e strukturës menaxhuese dhe menaxherëve të sitit. 

 
Padyshim, ka potencial të madh për zhvillimin e faqes dhe shumë mundësi: 
- Lidhja e trashëgimisë arkeologjike, arkitektonike dhe industriale dhe 

krijimi i një plani specifik të menaxhimit, metodave dhe strategjive për 
përmirësimin dhe menaxhimin më të mirë të sitit dhe vlerësimin e pasurisë 
kulturore. 

- Krijimi i mundësive të të mësuarit nga njëri-tjetri - institucione, 
organizata dhe individë që kujdesen dhe punojnë çdo ditë në konservimin dhe 
përdorimin e faqes. 

- Trajnim që do të rrisë potencialin menaxherial të atyre që janë përgjegjës 
për drejtimin dhe menaxhimin e faqes në të ardhmen. 

Si kërcënime ndaj planit të menaxhimit, mund të ketë mosmarrëveshje në 
lidhje me metodat dhe strategjitë dhe zbatimin e përgjithësuar në vend të 
specifik, unik, të përshtatur në sit. Gjithashtu, bashkëpunimi sipërfaqësor i 
aktorëve të interesuar në lidhje me këtë pjesë të projektit është i mundur trajtimi. 

 
3. AKTIVITETET EKONOMIKE QËNDRUESHME DHE PRODUKTET  

 
3.1 Politika e Trashëgimisë dhe prioritetet  

 
Përfshirja e mjedisit historik dhe trashëgimisë në politikat dhe planet e 

zhvillimit është bërë në nivelin lokal, rajonal, në mënyrë që të lidhet me turizmin, 
i cili është një nga degët më të zhvilluara dhe në rritje në rajon. Është e 
nevojshme të inkurajohet dhe mbështetet zbatimi i politikave dhe udhëzimeve 
përmes projekteve të reja të trashëgimisë kulturore. 

 

3.2 Iniciativat ose veprimtaritë egzistuese  
 
Disa pjesëmarrës nga sektorë të ndryshëm, studiues, konservatorë, urbanistë 

si dhe komuna e Omišalj kanë punuar në dokumentacionin e projektit për zhvillimin 
e faqes për shumë vite, bordi turistik punon në promovimin dhe organizimin e 
ngjarjeve në vend dhe publikun përfshihet përmes ngjarjeve të ndryshme 
(Trajnime, ditë antike, koncerte, prezantime). 
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3.3 Nismë ose veprimtari e re ose inovative 

 
Është e rëndësishme të zhvillojmë infrastrukturën, superstrukturën dhe një produkt 
kompleks kulturo-turistik bazuar në lidhjen e sitit me objektet e tjera të 
trashëgimisë që do të mundësonin hyrjen, sigurinë dhe kënaqësinë e turistëve dhe 
rritjen e numrit të vizitorëve / turistëve. 
 
Instalimi dhe azhornimi i vazhdueshëm i sinjaleve bashkëkohorë turistik-trafik, 
lidhje më e mirë me destinacionet brenda qarkut dhe në nivel kombëtar, rritja e 
dukshmërisë në nivelin kombëtar dhe rajonal duke bërë broshura, tavolina 
informacioni, prani në rrjetet sociale dhe panaire, lidhje me agjencitë turistike në 
ishullin Krk, qarku, vendet dhe rajonet. Rrjetëzimi me përmbajtje të tjera të 
trashëgimisë me profil të ngjashëm dhe të ndryshëm, zhvillimi i rrugëve në këmbë 
dhe çiklizmit që lidhin trashëgiminë natyrore dhe kulturore. 
 
3.4 Fokus grupet dhe aktorët  

 
Bordi turistik ka një rol shumë të rëndësishëm në promovimin e vetë sitit. 

Duhet të sajojë vazhdimisht mënyra të reja për të tërhequr vizitorë. Mund të 
bashkëpunojë me institucione ekonomike dhe jo-ekonomike ku përqendrohet në 
aktivitete që lidhen me infrastrukturën e turizmit dhe logjistikën, organizimin e 
ngjarjeve të ndryshme, promovimin dhe sigurimin e të gjithë informacionit në 
lidhje me sitin. Bashkëpunimi i tij me organet publike, shërbimet publike, 
kulturore dhe organizata të tjera është i rëndësishëm. Ajo ka kapacitete dhe forcë 
për markimin e destinacionit dhe zhvillimin, përmirësimin e ofertës së turizmit 
kulturor. 

 
Pjesëmarrësit e tjerë kanë rolin e tyre në këtë pjesë të projektit: agjensi 

turistike dhe udhëtimi, hotele dhe kampe, qiramarrës privatë dhe furnizues 
ushqimesh, udhëzues turistikë, animatorë si dhe zanate të vogla, prodhues, 
kompani dhe tregtarë. 

 
3.5 Analiza SWOT e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike 

 
Tradita e turizmit dhe trashëgimia e pasur kulturore e zonës janë pikat e forta dhe 
baza për zhvillimin e produkteve dhe aktiviteteve specifike ekonomike. Ekzistenca 
e një numri të madh të stafit profesional turistik, pozita e shkëlqyeshme 
gjeostrategjike dhe iniciativat që njohin trashëgiminë si një burim për zhvillim, 
rrjeti i zhvilluar i rrugëve të çiklizmit dhe ecjes në ishull, shkalla e lartë e progresit 
dhe zhvillimit ekologjik në ishullin Krk, të gjitha flasin në favor të zhvillimit të 
faqes. 
 
Përveç pikave të forta të mësipërme, ekzistojnë mundësi të shumta për zhvillimin 
e mëtejshëm të destinacionit dhe lokalitetit, kryesisht ndërgjegjësimi dhe 
kapaciteti i komunitetit lokal për ruajtjen, interpretimin dhe përdorimin e 
trashëgimisë përmes një sërë veprimtarish edukative dhe punëtorish: 
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- Organizimi i ditëve të informacionit për popullatën lokale dhe shkollat nga 
arkeologët në kërkime të reja, duke inkurajuar krijimin e ngjarjeve dhe 
programeve nga komuniteti lokal. 
- Edukimi për interpretimin e trashëgimisë, udhëzuesit turistikë dhe animatorët 
dhe popullsia lokale për të siguruar strehim dhe shërbime ushqimore në familje, të 
bëjnë suvenire dhe produkte të ndryshme autentike. 
 
Perspektiva e zhvillimit të turizmit qëndron në strategjinë e marketingut territorial 
dhe lidhjen e burimeve dhe pajisjeve brenda qarkut, të cilat do të kombinonin një 
pushim aktiv me një vizitë në objektet kulturore dhe gastronominë specifike. 
Kështu, në një të ardhme të parashikueshme, do të ishte e mundur të zhvillohej 
një produkt kompleks turistik që do të kombinojë shumë objekte të trashëgimisë 
dhe kulturës, rrugë turistike, ngjarje krijuese, suvenire, një bashkim i gastronomisë 
antike dhe lokale dhe burimeve natyrore. 
 
Kërcënimet që mund të lindin janë promovimi i pamjaftueshëm i suksesshëm në 
drejtim të hijezimit të kulturës me turizmin e përgjithshëm, sipërfaqësoriteti në 
interpretimin e trashëgimisë, lidhja e pamjaftueshme e vendeve me turne të tjerë 
në nivel rajonal dhe kombëtar ose turne jo interesantë të përcaktuar mirë, si dhe 
mungesa e interesit të palët e interesuara. Një nga kërcënimet më të rëndësishme 
është industria e vjetëruar e naftës dhe gazit - veçanërisht objektet e LNG të 
vendosura 150 metra nga kisha e Mirine, përtej Gjirit të Sepenit. 
 
4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK  

 
4.1 Mjetet TIK egzistuese  

 
Mjetet e TIK-ut janë përdorur tashmë në parkun arkeologjik me qëllimin: 
- për të përmirësuar / zgjeruar prezantimin / interpretimin e trashëgimisë 

arkeologjike, për të rritur identitetin territorial / kulturor, për të promovuar 
mbrojtjen e trashëgimisë arkeologjike; 

- për të zgjeruar audiencën (veçanërisht të të rinjve dhe kategoritë e 
pafavorizuara); 

- të analizojë më mirë tiparet dhe nevojat e vizitorëve të parqeve 
arkeologjike. 

 
Asnjë mjet i veçantë i TIK-ut nuk është zbatuar deri tani në sit. Komuna e 

Omišalj dhe bordi turistik, si dhe shoqata të ndryshme ofrojnë promovim dhe 
informacion në lidhje me parkun përmes faqeve të internetit dhe rrjeteve sociale. 
Gjatë periudhës sezonale, një kinema verore dhe ngjarje të ndryshme kulturore 
mbahen në vend, dhe bordi turistik gjithashtu regjistroi një video promovuese. 

 
4.2 Autoritetet dhe organet e përfshira në aktivitetet e TIK 

 
Qendra e Trashëgimisë Industriale (CIB), Rijeka - vlerësimi dhe prezantimi i duhur i 
trashëgimisë kulturore në një mënyrë interaktive, inovative dhe të bazuar në 
multimedia. 
 
Fakulteti i Inxhinierisë, Universiteti i Rijekës - roli këshillues, bashkëpunimi i 
aspektit arsimor, mbështetja në implementimin e zgjidhjeve TIK. 
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Kompanitë private në fushën e teknologjisë së TIK-ut do të marrin pjesë përmes 
një thirrje për tender për zhvillimin dhe zbatimin e mjeteve specifike të TIK-ut në 
këtë sit. 
 
 
4.3 Fokus grupet dhe aktorët  

 
Grupet e synuara janë banorët e komunës së Omišalj dhe rrethinat e saj, 

nxënës nga shkollat lokale (ishulli dhe qarku), ekskursionistë dhe turistë nga rajoni 
dhe pjesa tjetër e vendit, vendet fqinje, Evropa dhe bota që kalojnë ose vijnë në 
ishullin Krk, punëtorë kulturorë, studentë, shkencëtarë, kompani TIK dhe ekspertë, 
ndërsa grupet e synuara indirekte përfshijnë shërbimet e ofruesve dhe prodhuesit e 
mallrave në turizëm dhe / ose që lidhen me turizmin. 

 
Ideja është të vendosni një panele interaktive ose pika shikimi për tabletët e 

rindërtimeve 3D të asaj që vizitori sheh saktësisht para tij. Ndërsa paneli (ose një 
vizitor me një tabletë) lëviz, kështu lëviz edhe rindërtimi 3D. Pikat e shikimit do të 
vendoseshin në të gjithë zonën arkeologjike, pranë pikave të shquara, të tilla si 
forumi (tempulli, bazilika), Mirine (atriumi, shenjtërorja, anija…), mauzolea, vila 
urbane, etj. Për shembull, paneli / shikimi vend afër tempullit do t'i lejojë vizitorit 
të vizualizojë në të njëjtën kohë mbetjet e vërteta të tempullit, siç duket në 
gjendjen e tij aktuale, dhe në panel një pamje identike të tempullit, por në 
rindërtim të plotë. Një alternativë janë tabletët që mund të huazohen në hyrje. 
Gjithashtu "stola që flasin" që punojnë në energjinë diellore do të ishte interesante 
të vendoseshin në vend. 
 
4.4 Analiza SWOT  e mjeteve TIK  

 
TIK kanë gjetur rrugën e tyre për jetën e secilit individ dhe kështu ato janë 

bërë një pjesë e domosdoshme në të gjitha segmentet e tjera të shoqërisë. Faqja 
me pasurinë e saj kulturore ofron një bazë ideale për zhvillimin e modeleve 3D të 
rindërtimit, por është e nevojshme të sigurohen të gjitha kushtet e tjera për 
zbatimin (infrastrukturën) dhe prodhimin cilësor të modelit të duhur. Në 
përgjithësi ekziston një problem i përshtatjes jo të shpejtë të shërbimeve të 
përdorura nga komuniteti në këtë botë të re dixhitale. Nuk ka të bëjë vetëm me 
reagim të ngadaltë por është në mënyrë të pashmangshme për të theksuar 
problemin me financat, trajnimin e stafit, mbështetjen teknike dhe sigurimin e 
infrastrukturës së nevojshme në terren. 

 
5. Përfundime  

 
5.1 Faktorët karakterizues  

 

Trashëgimia e pasur kulturore dhe tradita e turizmit për shkak të pozitës së 
shkëlqyeshme gjeostrategjike të ishullit Krk janë pikat e forta dhe baza në lidhje 
me zhvillimin e parkut arkeologjik, gjithashtu si fakt që një numër aktorësh 
vazhdimisht bashkëpunojnë për zhvillimin dhe përmirësimin e tij. Mirine - Parku 
arkeologjik Fulfinum është regjistruar në regjistrin e të mirave kulturore të 
Republikës së Kroacisë si një pronë e paluajtshme kulturore e mbrojtur e 
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Republikës së Kroacisë e menaxhuar nga Ministria e Kulturës, kështu që nga niveli 
kombëtar ka përkrahje të rregullt vjetore përmes departamentit të konservimit 
dhe mbështetje financiare për punën në terren dhe ngjarje të ndryshme përmes 
Ministrisë së Kulturës. 

 
 
 
5.2 Faktorët kualifikues 

 

Vlera më e madhe sot është sigurisht prona kulturore, dmth mbetjet 
arkeologjike dhe njohja e vendndodhjes si vlerë e jashtëzakonshme e trashëgimisë 
në një nivel kombëtar. 

 
Ka tashmë një promovim të caktuar të parkut nga bordi turistik dhe komuna 

e Omišalj si dhe nga shoqatat nga zona dhe lloje të ndryshme të ngjarjeve në vend, 
përfshirja e studiuesve, publikut dhe shoqatave përmes punëtorive të ndryshme, 
festivaleve, ditëve antike etj.  

 
5.3 Situatat Kritike  

 

Një nga pengesat kryesore është fakti që pjesa e tokës përmes së cilës 
parku shtrihet është në pronësi private dhe është një proces i gjatë i 
shndërrimit të pronësisë dhe blerjes së tokës nga komuna. Është shumë e 
nevojshme të sigurohet e gjithë infrastruktura komunale në sit. Kërcënimi 
është interes i pamjaftueshëm dhe inkoherencë e të gjithë pjesëmarrësve të 
projektit, pronarëve të tokave, autoriteteve lokale, institucioneve kulturore, 
kompanive private etj. dhe mungesa e burimeve financiare. Kur bëhet fjalë 
për teknologjitë e TIK, është shumë e rëndësishme të vendoset një proces 
cilësor që do të sigurojë një produkt dixhital të krijuar rishtas për një të 
ardhme të qëndrueshme. 

 
5.4 Sfidat dhe mundësitë 

 

Është e nevojshme të bëhet një plan specifik i menaxhimit (të përcaktohet 
vizioni, qëllimet dhe masat e menaxhimit) dhe të rregullohet më mirë faqja që të 
jetë e gatshme për t'u vizituar në një petk të ri. Me gatishmëri nënkuptohet 
vendosja e shenjave adekuate rrugore / drejtimeve të rëndësishme, krijimi i parkut 
bashkëkohor arkeologjik që do të ofrojë me përdorim adekuat të teknologjisë 
moderne dhe shpikjeve (prezantimi audio-vizual i mbetjeve, etj.). Është e 
nevojshme të edukohen punonjësit dhe të gjithë ata që do të marrin pjesë në 
punën e sitit (duke filluar me punonjësit në muze, udhëzues të specializuar, 
agjenci udhëtimi, etj.). Pa marketing të duhur dhe të dizajnuar mirë është e 
vështirë të arrihet trafik i lartë, dhe rrjedhimisht të ardhura. Shtë e nevojshme të 
bëni një faqe në internet, fletëpalosje promovuese, udhëzues të shtypur, broshura, 
etj. 

 
Përveç sa më sipër, kjo analizë kërkoi të eksplorojë mundësitë e shndërrimit 

të sitit në produktin modern arkeologjik-turistik me një politikë të mirë menaxhimi 
dhe përdorimin e mjeteve inovative të TIK, dhe të tregojë potencialin e 
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pjesëmarrjes së popullatës lokale dhe të gjithë aktorëve të tjerë të interesuar në 
projekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podiplomska šola ZRC SAZU / Shkolla pasuniversitare ZRC SAZU 
Mestna občina Ptuj / Qyteti i Ptuj 

 

PARKU ARKEOLOGJIK POETOVIO NË PTUJ (SLLOVENI) 

 

1. PREZANTIMI I PARKUT ARKEOLOGJIK 
 
1.1 Legjislacionet përkatëse në fuqi në Slloveni 
1.2  

Trashëgimia arkeologjike mbrohet në nivelin kombëtar nga Akti i Mbrojtjes së 
Trashëgimisë Kulturore (Zakon o varstvu kulturne dediščine, ZVKD-1). Konservimi i 
integruar i trashëgimisë zbatohet përmes planifikimit të zhvillimit dhe masave të 
tjera të ndërmarra nga shteti, rajone dhe komuna duke përfshirë trashëgiminë në 
zhvillimin e qëndrueshëm, duke respektuar natyrën e saj të veçantë dhe 
domethënien shoqërore. Mbrojtja e trashëgimisë në interes të publikut përfshin 
identifikimin, dokumentimin, konservimin, prezantimin dhe promovimin e 
trashëgimisë. 
 
Shërbimi publik për mbrojtjen e trashëgimisë së paluajtshme sigurohet nga Instituti 
për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë, i cili mbulon përmes njësive 
të tij organizative (Shërbimin e Trashëgimisë Kulturore) territorin e tërë shtetit. 
Ndër të tjera, instituti merr pjesë në hartimin e strategjisë së mbrojtjes së 
trashëgimisë dhe propozon masa për zbatimin e saj. 
 
Komunat miratojnë akte komunale për mbrojtjen e monumenteve të kulturës me 
rëndësi lokale. Qeveria e Republikës së Sllovenisë mund të deklarojë një vend 
arkeologjik me rëndësi të veçantë si një monument kulture me rëndësi kombëtare. 
 
Shërbimi publik për trashëgiminë e luajtshme sigurohet nga muzetë kombëtarë dhe 
të autorizuar (rajonalë, lokalë etj.). 
 
1.2 Prezantim i Përgjithshëm 
 
Zhvillimi i parkut arkeologjik 
 
Me vetëdijen që Panorama në Ptuj është një nga lagjet më të rëndësishme si dhe 
distrikti i fundit i paprishur i qytetit romak Poetovio, komuna e Ptuj vendosi të 
krijojë një park arkeologjik këtu me synimin për të përmirësuar cilësinë e jetës në 
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qytet dhe duke ofruar një atraksion të ri turistik si për banorët vendas ashtu edhe 
për vizitorët. Komuna porositi hetime të gjera gjeofizike në 2015, krijoi rrugë të 
përkohshme në 2017 dhe porositi një plan ruajtjeje në 2018. 
 
Madhësia e zonës së parkut 16 ha 
 
Peisazhi 
 
Panorama në Ptuj është një ultësirë e zgjatur e grykës së Slovenske (267 m mnd). 
Ajo shkon në veriperëndim - juglindje dhe ka dy maja të rrumbullakosura. Së 
bashku me kodrën ngjitur me kështjellën (Ptujski grad), ajo ngrihet mbi kalimin 
historik përtej lumit Drava. Ajo ofron një pamje të mrekullueshme mbi kështjellën 
mesjetare dhe qytetin e Ptuj, mbi lumin dhe fushën e tij dhe mbi skajet lindore të 
Alpeve në distancë. Ajo është e vendosur në afërsi të qytetit mesjetar, megjithatë 
tashmë në buzë të vendbanimit modern. 
 
Gjetjet e rastësishme dhe gërmimet në shkallë të vogël kanë zbuluar ekzistencën e 
mbetjeve të konsiderueshme arkeologjike në Panorama. Pas Luftës së Dytë 
Botërore, një çisternë uji u ndërtua në majë të kodrës dhe një plantacion me pemë 
frutore të ngritura në shpatet që përfshinin punime tokësore si të thella mbjelljen 
e vrimave dhe tarracave; u duk se këto punime shkatërruan plotësisht shtresat 
romake. 
 
Më pak se një dekadë më parë, pemishtja me pemë frutore u hoq dhe kodra u bë 
përsëri e arritshme për publikun. Kodra tani është një kullotë e hapur me disa 
pemë të vogla të izoluara. 

 
Kuptimi historik i Poetovio 
 
Vendbanimi më i vjetër në Ptuj datohet në Eneolitin e Hershëm. Gjatë 

shekullit të I para Krishtit, atje ishin vendosur disa vendbanime të vogla kelte që i 
përkisnin bashkësisë më të madhe të Taurisci. Vendbanimi kryesor mbase ishte 
quajtur tashmë ‘Poetovio’. Para pushtimit Romak, territori i Ptuj ishte inkorporuar 
në Mbretërinë Norican (regnum Noricum). 

 
Qyteti romak Poetovio ndodhej në provincën e Panonisë së Epërme dhe u 

shtri nën një pjesë të madhe të qytetit modern të Ptuj. Në fillim të shekullit të I 
pas Krishtit, një fortesë e ushtrisë u ndërtua këtu dhe u pushtua së pari nga legjio 
VIII Augusta e ndjekur nga XIII Binjakët. Pas braktisjes së fortesës, Colonia Ulpia 
Traiana Poetovio u krijua midis 98 dhe 102, duke u zhvilluar me shpejtësi në një 
qendër të rëndësishme administrative që strehon arkivat dhe zyrën e regjistrave 
(tabularium) për provincën e Panonisë së Epërme, si dhe zyrat qendrore të Doganat 
ilire dhe tatimi mbi trashëgiminë për Panoninë e Epërme dhe të Poshtme (XX 
hereditatum ultrarumque Pannoniarum). Në fillim të shekullit të 4-të, Poetovio u 
përfshi në provincën e Noricum Mediterraneum. Ajo u braktis para mesit të 
shekullit V, së bashku me shumicën e qyteteve në zonat e ekspozuara përgjatë 
rrugëve kryesore që kalonin skajet lindore të Alpeve. 

 
Rëndësia e Poetovio qëndronte në vendndodhjen e tij strategjike në kalimin 

e lumit. Ajo ishte vendosur në kryqëzimin e Rrugës së Amberit që lidhte Adriatikun 



107 
 

Verior dhe Balltikun dhe rrugët e lundrueshme dhe ato kontinentale përgjatë lumit 
Drava. Mbetjet e banimit shtrihen rreth 3.5 km përgjatë rrugës kryesore dhe në të 
dy brigjet e lumit. Gjatë gjithë periudhës romake, qyteti mbajti planin e tij 
fillestar përgjatë rrugës me një perimetër të parregullt dhe disa zona banimi ose 
rrethe. Ndër pjesët më të rëndësishme janë ato të vendosura afër urës në bregun e 
majtë të Dravës në Vičava dhe në kodrën e Panorama. Këtu mund të presim të 
gjejmë forumin, ndërtesat e ndryshme publike dhe shtëpitë e elitës së qytetit. 

 
Monumente arkeologjike në kodrën Panorama 
 
Dëshmitë arkeologjike tregojnë se Panorama ishte një nga rrethet qendrore 

të Poetovio. Vendndodhja e tij me diell dhe e ngritur drejtpërdrejt mbi qendrën e 
qytetit me forume, me pamje nga kalimi i lumit dhe rruga kryesore, e bëri atë një 
zonë tërheqëse banimi. 

 
Në periudhën romake, shpatet e buta jug-lindore dhe lindore të Panorama u 

ndërtuan. Një varrezë ndodhej në shpatin verior. Hetimet gjeofizike kanë zbuluar 
modelin urban me një rrjet drejtvizor rrugësh dhe parcelash ndërtimi. 

 
Monumentet arkeologjike janë të dukshme vetëm në imazhet GPR. Ata duket 

se janë në gjendje të mirë, megjithatë asnjë prej tyre nuk është i ekspozuar në 
sipërfaqe. 

 
Rruget dhe insulat 

Panorama ishte ndërtuar sipas një plani të paramenduar dhe kishte një 
infrastrukturë të mirëorganizuar: rrugë paralele me zhavorr ose gurë sipërfaqe dhe 
kanale kullimi, dy sheshe dhe një sistem furnizimi me ujë. Rrugët e ndajnë 
hapësirën në disa izola të mëdha. Ndërtesat u ndërtuan në tarraca të ulëta për t'iu 
përshtatur terrenit pak të prirur. Shumica janë të ngushta dhe të gjata me dhoma 
të rregulluara në mënyrë të barabartë që sugjerojnë aktivitete tregtare-prodhuese. 
Tre ndërtesa të mëdha me dhoma të shumta (I, VII dhe XIV) ishin ndoshta shtëpi të 
bollshme, veçanërisht ndërtesa XIV me shtrirjen më të lartë me banjë shoqëruese 
dhe një peristil (XVI). 
Akuadukti 

Uji furnizohej përgjatë luginës së përroit të Grajenës për të arritur në 
shpatet veriore të Panoramës në lartësinë e përafërt prej 245 m, ku duket se ka 
përfunduar në ndërtesën e madhe XXVIII. 

Rruga kryesore 
Rruga kryesore që erdhi në Poetovio nga perëndimi kaloi lumin dhe qendrën 

e qytetit me forumin dhe vazhdoi përtej shalës midis kodrës së Panorama dhe 
kalasë. 

Muri i supozuar i fortifikuar  
Imazhet e GPR tregojnë një anomali të gjatë, shumë të gjerë dhe në disa 

vende të ndërprerë përgjatë buzës së shpatit veri-lindor që ndoshta përfaqëson 
mbetjet e një muri të trashë. 
Qendra e Kultit 

Panorama dha shumë monumente kushtuese dhe imazhe që tregojnë se ishte 
një nga qendrat e kultit të Poetovios. 
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Ndërtuar në majën e kodrës, Ndërtesa XVII me një hapësirë qendrore katrore 
të rrethuar nga një korridor i trefishtë mund të jetë një vend i shenjtë ambulator, 
që ende nuk mund të lidhet me një hyjni të veçantë. 

 
Dy dhoma të destinuara për adhurimin e hyjnive të ndryshme u zbuluan në 

Ndërtesën X (ose XI). Ata siguruan një numër të caktuar të monumenteve vozive që 
u përkisnin kulteve të Kalorësve të Danubit dhe Silvanusit. 

 
Pllakat votive për Nutrices të marra nga një nga varret e Romës së Vonë, si 

dhe një statujë e një Nutrix tregojnë se një vend i shenjtë kushtuar tyre duhet të 
ketë qëndruar edhe në Panorama. Kulti i Nutrices, mbrojtës i fëmijëve dhe 
familjes, ishte kulti më i rëndësishëm me rrënjë në zonën e Poetovio. 

 
Qendra e kultit në Panorama ishte aktive në periudhën e vonë romake, kur 

një kishë u ndërtua pranë majës. 
 
Varreza 

Varrimet kanë dalë në dritë në majën e poshtme, në veri të Panorama dhe 
shpatin verior, si dhe brenda rrënojave të ndërtesave të braktisura në majë. 
Varrosja filloi më së voni në shekullin e 3-të. Fragmente gurësh të zbukuruar, 
mbishkrime funerale dhe themelet e varreve të muratuara përfaqësojnë mbetjet e 
imponuar monumenteve funerale. Sidoqoftë, shumica e varrimeve janë 
inhumacione dhe datojnë në periudhën e vonë romake. 
 
Kronologjia  

Mungesa e hetimeve moderne dhe më të gjera arkeologjike pengojnë çdo 
siguri për fillimet e banimit të periudhës romake në Panorama. Gjetjet më të 
hershme endacake datojnë në shekullin I pas Krishtit dhe janë të lidhura me 
ushtrinë. Faza e parë e ndërtimit të disa ndërtesave të dukshme në imazhet GPR 
gjithashtu mund të shoqërohet me ushtrinë. Në planin tokësor, Ndërtesat X, XI, XII 
dhe XIII në pjesën qendrore të shpatit jug-lindor janë të ngjashme me kazermat e 
ushtrisë. 

 
Dispozicioni i rrugëve dhe ndërtesave tregon ndërtimin sipas një plani të 

paramenduar. Ky rrjet rrugor i rregullt mbase daton në shekullin e dytë më së voni, 
ndoshta dhe më herët pasi kolonia ishte themeluar. Rrethi i banimit në Panorama 
kishte lulëzimin e tij në shekujt 2 dhe 3. 

 
Gjetja e fundit e banimit e datuar në mënyrë të besueshme janë mbetjet e 

një kishe nga fillimi i shekullit V. Pasi ndërtesat në Panorama ishin braktisur, 
varrezat u përhapën në rrënojat e tyre. Fundi i banimit erdhi afërsisht 
bashkëkohësisht me shumicën e vendbanimeve të ultësirës në Alpet jug-lindore - në 
çerekun e dytë ose në mes të shekullit të 5-të. 

 
Pas përfundimit të periudhës romake, Panorama nuk u banua më kurrë. 
 
Gjendja aktuale e monumenteve 
 
Monumentet arkeologjike në Panorama janë të mbuluara me tokë dhe nuk 

duken në sipërfaqe. Rrugët e ndërtuara kohët e fundit ndjekin drejtimin e rrugëve 
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romake. Kopjet prej mermeri të monumenteve prej guri dhe tabelat e 
informacionit u japin vizitorëve përshtypjen e parë të trashëgimisë së fshehur 
arkeologjike. 

 
 

Vendndodhja e Ptuj. Shkalla 1: 150 000. 
© Agjencia Sllovene e Mjedisit, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
 
 

 

 
 

Pozicioni i zonës arkeologjike Panorama dhe parkut arkeologjik Poetovio në Ptuj.                  
Shkalla 1:25 000. 

© Agjencia Sllovene e Mjedisit,Atlas okolja; 
gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
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Panorama. Pamje nga veriperëndimi (Foto B. Mušič) 

 
 
 

 
 

Shtigjet në parkun Arkeologjik Poetovio, ortofoto. 
© Agjencia Sllovene e Mjedisit, Atlas okolja; 

gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 
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Parku arkeologjik Poetovio, shtigjet. Pamje drejt juglindjes. (Foto: Arkivi i Komunës së Ptuj) 
 

 
Parku arkeologjik Poetovio. Kopjimi i monumentit me mermer të kushtueshëm dhe tabela e 

informacionit. (Foto: Arkivi i Komunës së Ptuj) 
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Parku arkeologjik Poetovio. Rrjeti i rrugëve dhe mureve romake siç zbulohet nga studimi i 
radarit (GPR) i depërtimit në tokë (B. Mu (iš; elaborimi V. Bitenc). 

 
1.3 Infrastruktura  

 
- Hapja e zonës: falas gjatë gjithë kohës, pa gardh. 
- Hyrja e vizitorëve në hyrje: në këmbë, me biçikletë, me makinë 
(mundësi të mëdha parkimi në afërsi), me transport publik. 
- Lëvizja nëpër park: kryesisht duke ecur përgjatë shtigjeve; 
lëvizja e personave me aftësi të kufizuara është e mundur. 
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- Informacion për vizitorët në vend: tabela informacioni, kopje të 
monumenteve prej guri. 
- Muzeu dhe / ose vendi i ekspozitës: muzeu rajonal me vendet e 
tij të ekspozitës ndodhet në afërsi. 
- Objektet publike: 

zonës arkeologjike përdoret si vend për ngjarje të 
veçanta, me infrastrukturë të përkohshme. 
Sheshi i lojërave për fëmijë është në përgatitje. 

 

shumë larg. 
 

1.4 Pozicioni në sistemin natyror 
Zona është e mbuluar nga një livadh me pemë individuale. Një pjesë e parkut është 
menduar për bletari. Dobësia aktuale është mungesa e hijes. 
 
Mbjellja e parkut në të ardhmen do të jetë në përputhje me planin e ruajtjes. Do 
të zgjidhen bimë me rrënjë të cekëta që nuk dëmtojnë shtresat arkeologjike. 
Bimësia do të harmonizohet me prezantimin arkeologjik, në të njëjtën kohë të 
rregulluar si një park, i përshtatshëm për relaksim dhe aktivitete të tjera. 
 
1.5 Pozicioni në sistemin njerëzor 

 
Parku Arkeologjik Poetovio ndodhet në qytetin e Ptuj (rreth 18.000 banorë), 

i cili është qendër e rëndësishme historike, ekonomike, arsimore dhe turistike 
rajonale. 

 
Monumentet historike dhe kulturore janë përqendruar në Ptuj dhe në 

rrethinat e tij të afërta (vendet arkeologjike, qyteti mesjetar, kështjellat, kishat, 
memoriet historike, trashëgimia etologjike). Muzeu Rajonal Ptuj-Ormož po mban 
koleksionin më të madh arkeologjik, historik dhe etnologjik në Slloveni. 

 
Ptuj është lehtësisht i arritshëm nga të gjitha llojet e rrugëve dhe 

transportit publik. 
 
Meqenëse turizmi është një nga aktivitetet kryesore ekonomike, ekziston një 

sistem i zhvilluar mirë i objekteve turistike. 
 

2. PLANET DHE STRATEGJITË E MENAXHIMIT 
2.1 Prezantimi i përgjithshëm 

Menaxhimi i Parkut Arkeologjik Poetovio nuk është organizuar ende. 
Sidoqoftë, Komuna e Ptuj miratoi disa akte komunale për mbrojtjen e 
trashëgimisë. Zona e Panoramës përcaktohet nga një dekret si një monument 
kulturor dhe historik dhe si një njësi e planifikimit hapësinor në Planin Hapësinor 
Rajonal. Ajo ishte përfshirë në kontratë për rregullimin dhe pastrimin e hapësirave 
publike në Komunën e Ptuj. 

 
 
 
 



114 
 

2.2 Plani i Menaxhimit ose përparësitë e menaxhimit 
Nuk ka asnjë Plan Menaxhimi për Parkun Arkeologjik Panorama. 
 
Parku arkeologjik Panorama është një monument me rëndësi lokale, i 

shpallur nga Dekreti i Komunës së Ptuj (2010). 
 
Është përfshirë në Planin Hapësinor Rajonal (2015). 
 
Në Nëntor 2019, Komuna e Ptuj nënshkroi një marrëveshje me shtetin e 

transferimit të pronësisë së tokës në kodrën Panorama në qytetin e Ptuj. 
 
Prioritetet e menaxhimit përcaktohen në Planin e Konservimit të Parkut 

Arkeologjik (2018), në të cilin zona përcaktohet si një vend arkeologjik i kategorisë 
më të lartë, kështu që çdo ndërhyrje duhet të jetë në përputhje me mbrojtjen e 
trashëgimisë, ndërsa nevojat e shoqërisë për arsimin, kohën e lirë dhe ndërtimin e 
identitetit duhet të merren parasysh. Është e nevojshme të mundësohet një 
prezantim publik i faqes. Në fazën e parë, duhet të përgatitet një plan menaxhimi 
dhe një plan interpretimi. Nevojiten dizajni i peisazhit të zonës, një plan për 
prezantimin dhe interpretimin e strukturave arkeologjike dhe një qendër 
interpretimi. Prioritetet për prezantim dhe interpretim janë vendosur tashmë, si 
dhe fushat e veprimtarive të veçanta (p.sh. këndvështrimi tërheqës, sheshi i 
lojërave për fëmijë, zona e arkeologjisë eksperimentale, etj.). 
 
2.3 Bashkëpunimi dhe koordinimi ndërmjet aktorëve lokalë 

 
Ekziston një bashkëpunim i zhvilluar mirë midis aktorëve lokalë në krijimin e 
politikave dhe menaxhimin e parkut: 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor (Instituti për 
Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë - Zyra Rajonale Maribor): 
ruajtja dhe mbrojtja e monumentit, mbështetje profesionale për 
interpretimin e duhur të sitit arkeologjik; 
- Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož (Muzeu Rajonal Ptuj-Ormož): interpretimi i 
trashëgimisë, popullarizimi i trashëgimisë kulturore të luajtshme në fushën e 
arkeologjisë; 
- Javni zavod za turizem Ptuj (Instituti Publik për Turizmin Ptuj): planifikimi 
i produkteve integrale kulturore dhe turistike, aktivitete promovuese, 
zhvillimi i një destinacioni  gjithëpëfshirës kulturor dhe turistik; 
- Znanstveno-raziskovalno središče Bistra, Ptuj (Qendra e Kërkimit Shkencor 
Bistra Ptuj): lidhje me praktika të mira jashtë vendit, mbështetje 
profesionale në fushën e menaxhimit / zbatimit të projekteve të BE-së; 
- Javne službe Ptuj (Shërbimet publike Ptuj): pjesëmarrje në përgatitjen e 
planit të menaxhimit. 

2.4 Përfshirja e publikut 
 
Përfshirja e publikut të gjerë  dhe profesional është planifikuar në procesin e 

përgatitjes së planit të menaxhimit me trajnime, konsulta, përmes komunikimit në 
kohë reale me publikun përmes rrjeteve sociale, informacion në faqet e internetit 
të aktorëve kryesorë (Komuna, Muzeu, të tjerët)etj. Bashkëpunimi me Komunitetin 
e Qarkut Panorama tashmë bëhet dhe me shoqata të ndryshme (të tilla si Shoqëria 
e Bletarisë), institucione publike dhe private. 
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2.5 Analiza SWOT e planit dhe strategjive të menaxhimit 

 
Mundësitë: 
- përfshirja e publikut në procesin e zhvillimit të planit të menaxhimit, 
- transferimi i praktikave dhe njohurive të mira, 
- mbështetje profesionale dhe financiare, 
- Ptuj është në listën e ngushtë për Kryeqytetin Evropian të Kulturës 2025, 
- pozicionimi i Ptuj si një destinacion turistik kulturor në Slloveni dhe jashtë 

saj. 
 
Përparësitë: 
- afërsia me qytetin e vjetër, kështjellën dhe rezidencën, si dhe pjesën 

arsimore të qytetit, 
- një vend i njohur për shëtitje / relaksim me një pamje të bukur, 
- Ptuj është tashmë një destinacion i njohur turistik, 
- oferta turistike është e zhvilluar mirë në qytet (ngjarje, festivale, 

veprimtari artistike, institut publik për turizëm, ofrues lokalë, suvenire), 
- mundësia e zgjerimit dhe azhurnimit të ofertës turistike. 
 
Dobësitë: 
- asnjë plan menaxhimi, 
- interpretimi i pamjaftueshëm i trashëgimisë arkeologjike, 
- nuk ka investime, 
- nuk ka produkte të marketingut. 
 
Rreziqet: 
- konflikt interesi, 
- mungesa e burimeve financiare, 
- pa vazhdimësi të menaxhimit. 
 

3. AKTIVITETE DHE PRODUKTE TË QËNDRUESHME EKONOMIKE   
 

3.1 Politika dhe përparësitë e trashëgimisë 
 
Ptuj është një nga qytetet më të vjetra në Slloveni dhe një rëndësi e madhe 

i kushtohet ruajtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Një nga sfidat 
kryesore, e cila përcaktohet në dokumentin e zhvillimit rajonall, është zhvillimi 
turistik i qytetit, krijimi i produkteve inovative turistike dhe promovimi efektiv. 
Krijimi i Parkut Arkeologjik Poetovio në zonën e Panorama vlerësohet si një nga 
projektet kryesore. 

 
3.2 Nismat ose veprimet ekzistuese 

 
Ptuj është i njohur si një qytet i festivaleve dhe shumë ngjarjeve të tjera 

kulturore. Një pjesë e Festivalit Muzikor Arsana - Nata e Operas - tashmë po 
zhvillohet në zonën e parkut arkeologjik. Shumë popullor është gjithashtu  festa e 
1 Majit duke ndezur një zjarr të madh. 
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3.3 Nismë ose veprimtari e re ose inovative 

 
Ekziston dëshira që në të ardhmen të zhvillohen disa ngjarje kulturore në 

zonën e parkut Ptuj. Ndër ato ngjarje, të cilat kanë ndikim edhe në nivelin 
kombëtar, janë Lojërat Romake, Lojërat Mesjetare, Lojërat e Kalasë Ptuj, Ditët e 
Poezisë dhe Verërave, Festivali i Artit Bashkëkohor - Qëndrime Arti dhe festivale të 
ndryshme të muzikës. 

 
Zona është e përshtatshme për aktivitete të ndryshme arsimore. 
 
Është e nevojshme të krijohet një infrastrukturë për shesh lojërash për 

fëmijë. 
 

1.4 Grupet e synuara dhe palët e interesit 
 

- BASHKËSIA LOKALE DHE POPULLSIA LOKALE 
 
- Vizitorë, turistë 
 
- TURIZMI DHE SEKTORI EKONOMIK: Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Ptuj, Terme Ptuj, Ptujska klet, Perutnina Ptuj, ndërmarrje të vogla turistike në 
qytet 

 
- AUTORITETET PUBLIKE: Komuna e Ptuj, Muzeu Rajonal Ptuj-Ormož, 

Instituti për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore të Sllovenisë - Zyra Rajonale 
Maribor, Arkivi Historik Ptuj, Instituti Publik për Turizmin Ptuj, Fondi Publik i 
Republikës së Sllovenisë për Aktivitete Kulturore 

 
- GRUPET E INTERESIT DHE ORGANIZATAT JOQEVERITARE: Znanstveno 

raziskovalno središče Bistra Ptuj (Qendra e Kërkimit Shkencor Bistra Ptuj), 
Turistično društvo Ptuj (Shoqata Turistike Ptuj), Poetovio LXIX - Culture Ptuj), 
Slovensko arheološko društvo (Shoqëria Arkeologjike Sllovene), Čebelarsko društvo 
Ptuj (Shoqëria e Bletarisë Ptuj), Klubi Rotary Ptuj, Dru Dtvo žena in deklet občine 
Hajdina (Shoqata e Grave dhe Vajzave të Komunës së Hajdina) 

 
3.5 Analiza SWOT e aktiviteteve të qëndrueshme ekonomike 

PËRPARËSITË: 
- Një vendndodhje e jashtëzakonshme në periferi të qytetit të vjetër. 
- Ptuj është një destinacion i njohur turistik. 
- Zonë  e gjelbër publike tërheqëse. 
- Ngjarje të krijuara tashmë në zonën e parkut arkeologjik. 
- Vazhdimësia e kërkimeve arkeologjike në zonë. 
 
MUNDËSITË: 
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- Zhvillimi i produkteve inovative dhe të qëndrueshme me një përmbajtje 
kulturore të përcaktuar qartë. 

- Përdorimi i teknologjive moderne të informacionit dhe komunikimit për 
prezantimin e trashëgimisë kulturore. 

- Tërheqja e investitorëve vendas. 
- Përgatitja e një konkursi për dizajnin e peizazhit, i cili do të jetë baza për 

përgatitjen e Planit Hapësinor Rajonal të Detajuar. 
 
DOBËSITË 
- Ofertë turistike e panjohur. 
- Nuk ka produkte turistike. 
- Asnjë plan menaxhimi. 
 
RREZIQET 
- Mungesa e burimeve financiare për zhvillim të mëtejshëm. 
- Zhvillimi i produkteve dhe objekteve të reja turistike pa një menaxher të 

njohur më parë. 
- Vëmendje e pamjaftueshme për ruajtjen e monumentit. 
- Konflikti i interesave. 
 

4. IDENTIFIKIMI I MJETEVE TIK  
 

Nuk ka mjete TIK të vendosura në park 
 

 
5. PËRFUNDIME   

 
5.1 Faktorët karakterizues 
 
- Zona e Panoramës në Ptuj është një vend i rëndësishëm arkeologjik dhe në të 
njëjtën kohë një zonë e rëndësishme historike e vendbanimit. Është një pikë 
tërheqëse në peisazhin me një pamje të bukur të qytetit mesjetar, lumit Drava dhe 
fushave dhe maleve të largëta. Afërsia e qytetit mesjetar, zonave moderne të 
banimit dhe qendrave arsimore kontribuon në pozicionin e tij të shkëlqyeshëm. 
- Qyteti i Ptuj dhe rrethinat e tij kanë shumë trashëgimi kulturore dhe organizojnë 
rregullisht ngjarje kulturore që kanë një rëndësi më të gjerë kombëtare. 
 
- Mbetjet arkeologjike të ruajtura mirë ofrojnë mundësi të mëdha për interpretim 
dhe prezantim historik. 
- Kërkimi arkeologjik në terren mund të përqendrohet lehtësisht në tema që mund 
të paraqiten mirë për publikun e gjerë. 
 

5.2 Faktorët kualifikues 
 
- Elementet kryesore kualifikuese të parkut janë mbetjet interesante 

arkeologjike, ruajtja e tyre e mirë dhe mjedisi i bukur natyror. 
- Temat e rëndësishme për mënyrën antike të jetës dhe ngjarjet historike 

mund të paraqiten në park (p.sh. historia ushtarake, fillimet e vendbanimeve, 
urbanizmi, ndërtesat, zhvillimi teknologjik, vendet e shenjta dhe kultet). Këto janë 
tema që dikur dhe sot lidhnin Evropën. 
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- është e mundur të integrohet parku me monumentet e tjera arkeologjike 
dhe historike të Ptuj. 

- do të plotësojë jetën kulturore tashmë të larmishme të qytetit dhe ofertën 
turistike. 

 
5.3 Situatat kritike 
 
- Problemi aktual është se nuk ka ende një plan menaxhimi dhe asnjë menaxher 
nuk është zgjedhur akoma. 
- është e vështirë të marrësh investime për parkun. Komuna është relativisht e 
vogël dhe ka burime të kufizuara financiare. 
- është e vështirë të arrihet vazhdimësia e kërkimit arkeologjik, i cili gjithashtu 
lidhet me financimin. 
- Trashëgimia arkeologjike është pritur relativisht dobët në nivelin lokal, pasi një 
pjesë e madhe e popullsisë lokale e sheh atë vetëm si një pengesë për zhvillimin 
dhe jo si një mundësi. 
 

- 5.4 Sfidat dhe mundësitë 
 

- Një dizajn i mirë i peizazhit do të jetë bazë për cilësinë më të lartë të 
jetesës në Ptuj. Ajo do të përfaqësojë një zonë tërheqëse për edukim dhe 
relaksim. 

-    Do të vendoset destinacioni i ri turistik. 

- Monumente të ndryshme kulturore do të integrohen në prezantimin 
gjithëpërfshirës të trashëgimisë Ptuj me Parkun Arkeologjik Poetovio që 
është një nga pikat qendrore të tij. 

- Teknologjitë moderne të informacionit dhe komunikimit do të përdoren për 
prezantimin e trashëgimisë kulturore. 

- Zhvillimi i produkteve inovative dhe të qëndrueshme do të jetë i mundur me 
një përmbajtje kulturore të përcaktuar qartë. 

- Një park arkeologjik i modeluar mirë mund të tërheqë investitorë vendas. 

- Parku arkeologjik jep mundësinë që qëndrimi i përgjithshëm ndaj 
trashëgimisë arkeologjike të përmirësohet. Do të kontribuojë në rritjen e 
identitetit kombëtar, rajonal dhe lokal.  
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PËRFUNDIME TË PËRGJITHSHME 
 

Karakterizimi dhe cilësia e parqeve arkeologjike 
Gjashtë parqe arkeologjike të paraqitura në analizë kanë shumë tipare të 
përbashkëta. 
 
Të gjithë parqet mbulojnë zona relativisht të mëdha, kryesisht një pjesë e madhe 
ose e gjithë sipërfaqja e vendbanimit antik. Në Antigone, Urbs Salvia dhe Ptuj, 
qyteti shumë i gjerë Grek dhe Romak janë përfshirë në park. 
 
Në rastin e Muzeut të Qytetit Shibenik (Bribirska glavica dhe Velika Mrdakovica) 
dhe Antigone (Antigonea dhe Hadrianopolis) është e mundur të organizohen 
projekte të rrjetit brenda një territori më të madh 
 
Parqet arkeologjike gjithmonë përfshijnë vendet unike arkeologjike që janë në të 
njëjtën kohë pika të rëndësishme historike - në nivelin rajonal, kombëtar dhe 
Evropian. Kështu, parqet kanë mundësinë të hapin një pasqyrë të periudhës së 
antikitetit Greko-Romak, kur Evropa u lidh për herë të parë në një hapësirë 
kulturore të unifikuar. 
 
Zonat e parqeve nuk janë ndërtuar në kohën moderne, kështu që ruajtja e 
trashëgimisë është shumë e mirë. Mbetjet, edhe ato ende të mbuluara me tokë, 
janë për këtë arsye shumë informuese. 
 
Një traditë e gjatë e kërkimit arkeologjik është një rregull, kështu që tashmë është 
marrë një sasi e madhe e të dhënave me cilësi të lartë, e cila mundëson një 
prezantim të mirë për publikun e gjerë. Kërkimet, zakonisht të një natyre 
multidisiplinare, janë ende në vazhdim ose vazhdimi i tyre është planifikuar. 
 
Parqet janë të vendosura në një mjedis tërheqës natyrisht, ndonjëherë në mes ose 
afër zonave të mbrojtura natyrore. Disa prej tyre janë larg vendbanimeve më të 
mëdha moderne, të tjerët në afërsi të qendrave të urbanizuara. 
 
Të gjithë parqet arkeologjike të paraqitura janë të vendosura si rregull në zonat e 
zhvilluara turistike dhe ato të trafikut, ose në zonat me potencial të pasur turistik. 
Rajonet me parqe arkeologjike janë të pasura me monumente me rëndësi historike 
dhe kulturore. Kështu, parqet tashmë janë ose kanë mundësinë të bëhen një pjesë 
e rëndësishme e rrjetit kulturor në rajon apo edhe një nga polet qendrorë të tij. 
 
Ato mund të jenë shumë mirë ose pak më pak të lidhura me mjedisin shoqëror. 
Lidhjet janë kryesisht të dukshme p.sh. në organizimin e ngjarjeve kulturore në 
zonat e parkut, domethënia e të cilave mund të tejkalojë vetë objektivat e 
parqeve. 
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Situatat kritike 
 
Situatat më të dukshme kritike kanë të bëjnë me ruajtjen e ndërtesës 

antike: monumentet i nënshtrohen lehtësisht degradimit të mjedisit. 
 
Disa rreziqe shoqërohen me marrëdhëniet që parku ka me kontekstin lokal 

dhe dinamikën e tij socio-ekonomike, e cila përfundimisht mund të vazhdojë drejt 
një “izolimi” në rritje të parkut. Parqet duhet të vendosen në një kontekst të 
ndryshimeve të thella ekonomike, sociale dhe kulturore në rajonet ku ato janë të 
pozicionuara. Trashëgimia e pasur në rajonet përreth karakterizohet shpesh nga 
një fragmentaritet i fortë dhe nuk është mjaft e integruar në sistemet e arsimit 
dhe ofertës turistike. 

 
Situatat kritike në disa parqe janë çështje të pazgjidhura të pronës (një 

pjesë e tokës është në pronësi të personave privatë). 
 
Një element kritik është mungesa e rregullave dhe procedurave të 

standardizuara për zgjerimin dhe në disa raste gjithashtu juridiksioni i paqartë i 
institucioneve që administrojnë parqet ose mund të jenë menaxherët e ardhshëm. 

 
Mungesa e planeve gjithëpërfshirëse dhe të menaxhimit të cilësisë është një 

problem i përbashkët. Mungesa e një programi financiar të përhershëm dhe cilësor 
përfaqëson një problem tjetër si dhe interesin e dobët të palëve të interesuara. 

 
Ka disa probleme në lidhje me mundësinë e hyrjes në parqe dhe monumente 

individuale,  pasi ka mungesë të transportit publik dhe infrastrukturë të 
pamjaftueshme në parqe. 

 
Degradimi i mjedisit në afërsi të parqeve mund të konsiderohet si një 

kërcënim tjetër i mundshëm. 
 

Sfidat dhe mundësitë 
 
Të gjithë parqet kanë mundësinë të bëhen pjesë e rëndësishme e zonave të mëdha 
me një sistem monumentesh të trashëgimisë, të jashtëzakonshme në perspektivën 
kombëtare dhe evropiane. Ato kanë parakushte të shkëlqyera për zhvillimin e 
turizmit kulturor, arsimin dhe lidhjen me aktivitetet në natyrë. Dallimet dhe 
veçoritë lokale duhet të përfshihen në programet e parkut. 
 
Zhvillimi i planeve të menaxhimit është detyra më e rëndësishme, si dhe përfshirja 
e aktorëve të ndryshëm lokalë. 
 
Vazhdimësia e hulumtimit paraqet një parakusht tjetër për zhvillimin afatgjatë të 
parqeve dhe integrimin e tyre në jetën e sotme. 
 
Riorganizimi është i nevojshëm për përmirësimin e parqeve, jo vetëm të zonave që 
futen në mënyrë rigoroze në parqe, por edhe të konteksteve të caktuara lokale. 
Parqet mund të stimulojnë proceset e zhvillimit dhe të përforcojnë sistemet 
lokale, duke vendosur bazën për një ruajtje aktive të burimeve. 
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Ekziston mundësia për të vendosur marrëdhënie dhe lidhje midis nevojave 

për ruajtjen e rrënojave të dukshme dhe strukturave nëntokësore me zhvillimin 

ekonomik dhe shoqëror. 

 

Organizimi i koordinuar i gjashtë parqeve të përfshira mund të jetë fillimi i 

një sistemi të rrjetit të nivelit Adriatik, i pari në Europë i këtij lloji. 

 
 


