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PARATHЁNIE 
 
Aktualisht nё Shqipёri emetojnё 77 stacione radiofonike, ose1 radio pёr rreth 37 mijё 
banorё, densitet mesatar qё ёshtё mё i ulёt se i shteteve nё hapёsirёn sё ish-
Jugosllavisё, si Mali i Zi, Serbi, Kosovё, Kroacia, Bosnjё-Hercegovinё dhe Maqedoni, 
por ёshtё mё mirё se treguesi aktual nё Rumani. Duke gjykuar nga ndarja e territorit 
tё Shqipёrisё me bazё qarkun, stacione radiofonike ka nё tё gjitha kёto njёsi 
administrative, por me njё shpёrndarje jo proporcionale: Tirana ka mё shumё se 
gjysmёn, 40 stacione, ndёrkohё qё qarqe si Durrёsi, Berati, Dibra, Lezha dhe Kukёsi 
kanё vetёm nga njё. 
Transmetimet radiofonike nё Shqipёri janё mё shumё se 75 vjeçare, nё ndryshim tё 
pandalshёm pёr t’ju pёrgjigjur kёrkesave dhe rrethanave nё etapa tё caktuara, pёr 
pёrmirёsimin e parametrave teknikё dhe teknologjikё, tё raporteve pronёsore, tё 
realizimit dhe shpёrndarjes sё pёrmbajtjeve, varёsisё dhe pavarёsisё sё linjёs 
editoriale, qasjes pёr nga interneti etj. Dy kapёrcimet mё thelbёsore nё tregun 
radiofonik shqiptar janё evidentuar, sё pari, nё pjesёn dytё tё vitit 1994, dy dekada 
mё parё, kur pёr dёgjuesit, krahas stacioneve tradicionale si Radio Tirana, apo 
filjalet e saj nё Korçё, Gjirokastёr, Shkodёr dhe Kukёs nisi tё ofrohej mundёsia e 
sintonizimit dhe nё frekuenca tё reja private, alternativa transmetimi, tё cilat nё njё 
kohё tё shkurtёr u zgjeruan nё rajone tё ndryshme tё vendit, si dhe pёrmirёsuan 
shёrbimet e tyre pёr audiencёn; sё dyti, nё fund tё vitit 2006 dhe nё fillim tё vitit 2007 
kur operatorёt radiofonikё shqiptarё kthyen vёmendjen nga oferta virtuale, duke nisur 
modifikimin e produkteve qё ato tё kapeshin nga ndjekёsit me vlerё tё shtuar, jo vetёm 
on air, por dhe online, si premisё pёr orientimin nga multimedia. 
Tё dyja kapёrcimet kanё dhёnё impakt tё padiskutueshёm nё tregun e transmetimeve 
radiofonike nё Shqipёri. Nga njera anё, radiot private komerciale ose jo komerciale 
ishin dhe mbeten nё rolin e gjeneratorit tё pёrmirёsimeve teknike dhe teknologjike nё 
studio dhe jashtё saj, element qё nxit konkurrencёn brenda tyre, por dhe mes sektorit 
publik dhe privat. Produkti radiofonik qё deri atёherё sillej rreth tё famshmit shirit 
magnetik, me hapa tё shpejtё modernizoi proceset “artizanale” dhe me “shumë 
duar”, duke i zёvendёsuar ato me operacione qё filluan tё kryen pёrmes kompjuterave 
dhe soft-eve të avancuara në ambientet e punës së gazetarëve të radios, ku lënda e 
regjistruar shfaqej edhe në ekran dhe manipulimi deri në detaj realizohej nga 
komandat në tastierë. 
Nga ana tjetёr radio, si pjesa tjetër e medias, nuk mund të mos i shpëtonte efekteve 
revolucionare nga përhapja në shkallë të gjerë e përdorimit të internetit. Si kudo nё 
glob, edhe nё Shqipёri, kalimi mbresёlёnёs nga i ashtuquajturi web soditës 1.0 në atë 
kontribues 2.0, e detyruan radion e valëve herciane që të adaptohet, duke nxjerrë në 
pah karakterin konvergues, me tipare sjelljeje si ato të mediave të tjera, duke iu 
përgjigjur trendeve të mënyrave të reja në konsumimin e informacionit interaktiv, 
zbavitjes dhe reklamimit. Faqja online apo aktivizimi në forumet e mediave sociale i 
ka orientuar redaksitë radiofonike gjithnjë e më shumë drejt produktit multimedial, 
transmetimin në dy pista, on air & online, duke e pasuruar versionin klasik valor, 
vetëm të zëshëm edhe me pamje, në formën e teksteve, fotove, videove, animimeve etj. 
Ndaj dhe kjo tezё doktorale, nё mёnyrё tё pashmangshme, i shikon transmetimet 
radiofonike nё Shqipёri nё lёvizje e ndryshueshmёri, ahstu si dhe digjitalizimi e 
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interneti kanë modifikuar jo vetёm performancёn e redaksive, por dhe sjelljen e 
publikut nё njё stad tё lartё interaktiviteti gjatё realizimit dhe ndjekjes sё programeve. 
Sa vjen dhe bёhet mё e qartё se produkti radiofonik nuk është më atribut vetëm i 
ekipeve gazetareske, por përmes rrjeteve sociale dhe aplikimeve të mediave të reja, 
cilido mund të ndërtojë dhe shpërndajë programe, madje të ketë audiostacionin e tij 
në blogosferë, bazuar në podcasting. 
Dobishmёria konkrete e kёtij punimi lidhet me faktin se pёr herё tё parё nё Shqipёri 
kёrkohet dhe analizohet pёr funksionalitetin e transmetimeve radiofonike, si njё pjesё 
aktive e peizazhit mediaktik shqiptar. Baza e gjetjeve, hapёsira teorike dhe 
dokumentare. hedhin dritё mbi mёnyrёn se si punon sistemi, tipare dhe veçori tё 
teknikёs dhe teknologjisё sё pёrdorur, shkallёs sё pёrhapjes sё sinjalit, ekipet 
gazetareske dhe mbёshtetёse nё redaksi dhe jashtё saj, natyra e kontributeve dhe 
pёrmbajtjeve qё transmetohen on air & online, legjislacioni, roli dhe ndikimi i 
Autoriteti Rregullator, aktiviteti ekonomiko-financiar, sa dhe si shfrytёzohen 
hapёsirat virtuale, sfidat reale tё kalimit nga analogu nё digjital etj. 
Problematika dhe perspektiva e radios pёrbёn njё bazё, qё padyshim do tё rimerret 
dhe plotёsohet me punime tё autorёve tё tjerё, nё optika tё ndryshme pёr kontribute 
kёrkimore e shkencore tё reja nё tё ardhmen. Nё zgjerim, thellim dhe konsolidim 
tёmёtejshёm tё literaturёs pёr transmetimet radiofonike, siç ёshtё punuar dhe do tё 
punohet nё aspekte dhe degёzime tё tjera tё shkencave tё komunikimit dhe 
infomacionit. Ky punim destinohet nё radhё tё parё pёr studentёt e tё gjitha niveleve 
tё gazetarisё dhe komunikimit, kёrkuesit dhe studiuesit tё fushёs, por dhe lexuesit tё 
gjerё qё ka interesa rreth kёsaj teme. 
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I. HYRJE 
 
Ky punim ёshtё njё pёrpjekje pёr tё depёrtuar sa mё thellё dhe nё disa nivele nё 
funksionalitetin e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri. Synon tё evidentojё dhe 
analizojё aspektet mё tё rёndёsishme tё kёsaj pjese dinamike tё tregut mediatik, 
elementёt pёrbёrёs qё ndikojnё drejtёpёrdrejtё dhe jo drejtёpёrdrejtё si, teknika e 
teknologjia e aplikuar, potencialet e transmetimit dhe treguesit e pёrhapjes sё sinjalit, 
burimet njerёzore tё angazhuara nё procese tё ndryshme, tipologjia e pёrmbajtjeve pёr 
konsum nga ndjekёsit nё efir ose online, qёmtimi i kuadrit legjilaslativ, roli dhe 
ndikimi i Autoritetit Rregullator, aktiviteti ekonomik dhe financiar, menaxhimi i 
hapёsirёs virtuale nga operatorёt, pozicioni i transmetuesit publik, sfidat e kalimit nga 
analogu nё digjital etj. 
Hipoteza kryesore e punimit: A po ecin me ngadalësi radiot shqiptare nё modifikimin 
e produktit tё tyre, nё zgjerimin e shёrbimeve online? Me fjalë të tjera, me gjithё 
zhvillimin e vrullshёm teknologjik, mobilitetin, ndryshimin e sjelljes konsumatore pёr 
arritjen e programeve audio, si dhe gjallёrimin e mediave tё reja, përse menaxherёt 
dhe pronarët e stacioneve shqiptare janë ende më shumë nё pozita konservatore, duke 
u fokusuar mё shumё tek transmetimi valor on air, me ngurim dhe tё paorientuar si 
duhet pёr nga performanca duale “on air & online” dhe kontributeve multimediale?  
Shqyrtimi i kësaj hipoteze ngre dhe një sërë pyetjesh që kërkojnë përgjigje në 
procesin zhvillues të këtij punimi shkencor: 
Cila është tipologjia e transmetimeve radiofonike në Shqipëri sipas kritereve 
thelbësore të klasifikimit të operatorëve, siç janë pёrkatёsia pronёsore, natyra e 
menaxhimit, niveli dhe mënyrat e pёrhapjes sё sinjalit, pёrmbajtja e programeve e 
kontributeve dhe qasja e performancёs nё internet? 
Çfarë veçorish ka mbulimi me sinjal transmetimi nga ana e operatorёve radiofonikë 
në të gjithë vendin? 
Modelet e funksionimit të operatorëve publikë dhe private, sipas strukturimit 
administrativo menaxherial dhe cilёt janё disa nga treguesit kryesorё nё aktivitetin 
ekonomiko-financiar dhe arёsyet pёr mangësitë e matjes sё audiencёs sё radiove 
shqiptare? 
Si dhe sa pёrdoret hapёsira virtuale nga transmetuesit radiofonikё? 
Cilёt janё disa nga treguesit kryesorё pёr mbulimin tematik dhe teknikat e mbledhjes 
sё informacionit, aksesin nё internet dhe qasjen tek programet edituese digjitale, 
orientimin drejt produktit nё versionin online dhe interaktivitetin me ndjekёsit e 
ndikimin nё pёrmbajtje? 
Tiparet e dhe veçoritë e funksionalitetit të transmetuesit publik audio në nivel 
kombëtar dhe lokal, shkalla e përdorimit të shërbimeve online? 
Çfarё roli dhe ndikimi kanё pasur dhe kanёradiot e huaja nё gjallёrimin e tregut lokal 
të transmetimeve dhe fuqizimin e kapaciteteve për performacën multimediale? 
Problematika që bёhet pengesё pёrAutoritetin Rregullator në ushtrimin e  rolit dhe 
funksionet pёr mbarëvajtjen e tregut të transmetimeve audio? 
Si mund të kapërcehet kolapsi në tregun radiofonik shqiptar, ku ka mangësi serioze në 
respektimin e të drejtёs së autorit dhe të drejtave të lidhura me të? 
Sa e gatshme është Shqipëria nёprocesin e kalimit nga sistemi i transmetimit analog 
në atë numerik? 
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Terreni i studimit pёr kёtё punim ёshtё i gjithё rrjeti i transmetuesve radiofonikё nё 
Shqipёri, operatorё publikё dhe privatё, me mbulim lokal e kombёtar, padyshim tё 
gjithё tё licencuarit nga Autoriteti Rregullator, por dhe radio tё tjera qё janё on air nё 
frekuenca tё fiksuara. Gjithashtu objekt janё dhe stacionet mё tё rёndёsishme tё huaja, 
me programe nё gjuhёn shqipe dhe me statusin e pёrsёritёsit, qё kanё transmetuar ose 
vijojnё tё transmetojnё nё zona tё ndryshme brenda territorit tё Shqipёrisё, si faktorё 
me ndikim tё madh pёr informimin e publikut, por dhe si mbёshtetёs nё kualifikimin e 
gazetarёve shqiptarё dhe modernizimin e parametrave tё produktit dhe tё 
pёrmbajtjeve.  
Hapёsira kohore e realizimit tё kёtij punimi ёshtё qё nga nёntori i vitit 2011 dhe deri 
nё fund tё shtatorit tё vitit 2014, por interesimi dhe hulumtimi kёrkimor dhe studimor 
i autorit ёshtё mё i hershёm, nga viti 1999, kohё kur ka nisur tё pёrgatisё, prezantojё  
dhe publikojё nё formatin e referateve, artikujve shkencorё e publicistikё, 
monografive dhe botimeve tё ndryshme mbi funksionalitetin dhe problematikat nё 
tregune transmetimeve radiofonike nё Shqipёri. 
Nё realizimin e kёtij punimi shkencor ёshtё ndjekur njё metodologji multiteknikash 
dhe vёzhgimesh empirike, hulumtimesh kёrkimore nё tekste dhe publikime tё 
autorёve vendas dhe tё huaj, qёmtime nё materiale dokumentarё dhe arkivorё, 
kombinuar me navigim nё site tё specializuara nё internet. 
Pjesё e metodologjisё sё kёrkimit shkencor ёshtё dhe anketimi qё uzhvillua me 
njёgrup prej 53 gazetarёsh, nga radio tё ndryshme, tё cilёt iu pёrgjigjёn njё pyetёsori 
nё njё periudhё 5 javore, nga 24 shkurti 2014 deri mё 31 mars 2014. Njё gazetar 
duhej tё pёrgjigjej pёr tё paktёn 34 pyetje, por njё pjesё prej tyre dhanё mё shumё 
pёrgjigje, pasi pёr alternativa tё caktuara pyetjesh, anketa ishte e strukturuar me njё 
ose disa pyetje shtesё. 
Qёllimi kryesor i anketёs ishte evidentimi i  angazhimit tё tyre konkret nё redaksi dhe 
jashtё saj, nё ofrimin e shёrbimeve nё internet, nivelit tё interaktivitetit qё ata kanё me 
ndjekёsit e programeve, dualitetin e produktit on & online dhe ndryshimeve nё 
perfomancёn e tyre nga transformimi teknologjik nё redaksi, inventari personal 
brenda dhe jashtё studios etj. Komunikimi me gazetarёt, qё u pёrfshinё nё anketё, 
ishte njё rast optimal komunikimi dhe pёr tё tёrhequr vlerёsime personale tё tyre mbi 
aspekte tё problematikёs sё angazhimit nё redaksi a nё terren, me synim krijimin e njё 
tabloje mbi motivimin e tyre nё punё, raportin me punёdhёnёsin, trendin e formateve 
informative qё preferojnё, tematikёn qё mbulojnё dhe gjetje tё tjera plotёsuese, tё 
cilat prezantohen nё punim. 
Nё 42 raste anketa u menaxhua me kontakt tё drejtёpёrdrejtё me gazetarёt dhe nё 11 
raste seanca e pyetje–pёrgjigjeve u zhvillua pёrmes thirrjes telefonike, pasi u diskutua 
dhe u ra dakord me tё anketuarin se kjo ishte mёnyra mё efektive pёr marrjen e 
pёrgjigjeve, duke pёrcaktuar njё kohё tё volitshme (ditёn dhe orёn) pёr realizimin  e 
saj. Pati njё seancё paraprake me cilindo gazetar pjesmarrёs, ku iu shpjegua 
hollёsisht: qёllimi dhe objektivat e anketёs, rubrikat e pyetёsorit dhe elementi 
identifikues, pёr ruajtjen e anonimatit nё grumbullimin dhe publikimin e tё dhёnave. 
Gjatё gjithё procesit pёrgatitёs tё kёtij punimi, kontaktet e drejtёpёrdrejta me 
gazetarё, redaktorё, drejtues redaksish dhe departamentesh, inxhinierё dhe teknikё, 
IT, punonjёs tё sektorit mbёshtetёs, menaxherёe pronarё radiosh, si dhe ekspertё tё 
fushёs, kanё qenё njё ushqim i pazёvendёsueshёm nё evidentimin e problematikёs, si 
ngacmim pёr trajtimin e temave dhe çёshtjeve nё pjesё tё ndryshme tё punimit, pёr tё 
prekur dhe njohur terrenin konkret nё fluksin e transmetimeve radiofonike nё 
Shqipёri. Rreth 40 intervista me pёrfaqёsues tё tё gjitha niveleve tё angazhimit dhe 
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ekspertizёs ishin tё dobishme, pёr tё ndarё me tё intervistuarit, pikёpamamje, analiza 
dhe vlerёsime mbi aktualitetin dhe perspektivёn e radios nё Shqipёri. 
Qёmtimi i korpsusit legjislativ, nё nivel ligjesh dhe aktesh nёnligjore, shqyrtimi i 
rregulloreve tё brendshme dhe statuteve, praktikat e zbatimit tё tyre nga operatorёt, 
nga AMA dhe AKEP-i, tё dhёnat mbi aplikimin e sanksioneve dhe kufizimeve nё 
aktivitetin e subjekteve me shkelje ose anashkalim tё ligjit–tё gjitha kёto ishin pjesё e 
metodёs pёr njohjen e realitetit dhe interpretimin e gjetjeve dhe problematikёs. 
Pёrdorimi i burimeve bibliografike nё realizimin e kёtij punimi shkencor ka qenё i 
larmishёm. Monografitё dhe pёrmbledhjet e punimeve shkencore me autorё (grup 
autorёsh) tё huaj dhe shqiptarё ishin nё vёmendje qё nё fazёn pёrgatitore, pёr krijimin 
e njё “shtroje” solide njohurish, konceptesh dhe informacioni mbi korpusin teorik tё 
domosdoshёm mbi radion, por dhe median si sistem, pёr evoluimin e vlerёsimeve dhe 
perceptimeve nga ndikimi zhvillimit tё shpejtё teknik dhe teknologjik, pёrhapja e 
internetit, gёlimi i rrjeteve sociale dhe modifikimi i pozicionit dhe funksionit tё 
gazetarit nё trendin e online-izimit social, konvergimi, mobiliteti, interaktiviteti, sjella 
e audiencёs, procesi i kalimit nga analogu nё numerik etj. 
Nё krijimin e njё baze eficente tё literaturёs ishte dhe pёrzgjedhja e artikujve 
shkencorё, nga kjo fushё, publikuar brenda dhe jashtё vendit, me laryshi 
kёndvёshtrimesh dhe trajtimesh metodologjike, me gjetje, pёrfundime dhe 
rekomandime, tё cilat, duke  marrё nё konsideratёkontekstin e tyre, ishin tё vlefshme 
pёr referencё ose sfond nё pjesё tё ndryshme tё punimit. 
Pjesё e literaturёs sё shfrytёzuar janё dhe pёrmbajtjet e shumё raporteve, manualeve 
dhe përmbledhjeve tё akteve ligjore, nënligjore, VKM-ve, memorandumeve, 
dokumentave arkivorë, qё qartёsonin procedura, situacione dhe vlerёsime nё hapёsira 
dhe kohё tё ndryshme, njё mbёshtetje e vyer pёr aktualitetin dhe retrospektivёn, pёr tё 
kuptuar  dhe pёr t’u bindur mbi dinamikat e ndryshimeve apo ngёrçeve nё 
funksionalitetin e fluksit tё transmetimeve dhe raportet e tij me aspekte tё tjera brenda 
dhe jashtёsistemit mediatik. 
Janё marrё nё konsideratё gjithshtu dhe produkte tё medias me fokus radion, si 
shkrime publicistike, intervista ose opinione nё hapёsirat e periodikёve tё ndryshёm, 
si dhe programe televizive, dokumentarё, fragmente talk show-i ose kronika tё 
mediave elektronike, ndёrkohё qё webografia ka qenё shumё e pasur, duke ofruar 
mundёsinё e navigimit pa kufij tё informacioneve dhe trajtimeve nga problematika qё 
pёrfshin ky punim shkencor. Faqet online tё subjekteve dhe institucioneve, pjesё e 
fluksit tё transmetimeve radiofonike, ishin dhe si vitrina jo vetёm orientuese dhe 
njohёse, por dhe tё jepnin mundёsinё pёr hulumtime dhe analiza tё performancёs 
online, treguesve dhe shfrytёzimit tё kapaciteteve nga stafet, ofertat, mёnyra e 
aktualizimit tё pёrmbajtjeve etj. 
Gjatё realizimit tё kёsaj teze doktorale u hasёn dhe vёshtirёsi specifike nё procesin e 
hulumtimit tё problematikёs nё tregun radiofonik shqiptar. Njёra prej tyre, e 
pranishme thuajse nё tё gjitha etapat e realizimit, lidhej me fenomenin e informalitetit 
dhe mungesёs sё njё pjese tё konsiderueshme tёtё dhёnave zyrtare mbi aspekte 
konkrete. Duke nisur nga numri i gazetarёve ose punonjёsve nё pёrgjithёsi, ata tё 
angazhuar me kohё tё plotё ose me kohё tё pjesshme nё kёtё sektor. Si nё tё gjithё 
industrinё mediatike nё Shqipёri, edhe tek radio gёlon informaliteti nё rekrutimin dhe 
mbajtjen nё punё tё burimeve njerёzore, dhe kjo padyshim pёrbёn njё pengesё serioze 
pёr kёrkuesin shkencor Sikundёr dhe vёshtirёsi tё tjera qё hasen me kёrkesat pёr tё 
njohur tregues tё funksionalitetit tё tregut tё transmetimeve, qё kanё tё bёjnё me 
transparencёn e bilanceve tё aktivitetit ekonomiko-financiar, tё ardhurat nga reklamat 
dhe promocioni, mosarkivimi i pёrmbajtjeve tё transmetuara nё periudha tё caktuara 
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kohore, mangёsitё serioze nё matjen e audiencёs nё mёnyrё sistematike dhe nga 
institucione tё besueshme dhe profesionale, mungesa nё dy vitet e fundit tё 
monitorimit tё programve pёr operatorёt kryesorё audio nga AMA  etj. Tejkalimi i 
kёtyre pengesave dhe mangёsive do tё marrё kohё, pasi pёrfshin aktorё, edhe nga ata 
jashtё medias, instutucione dhe organizma nё nivel tё qeverisjes kombёtare dhe 
lokale, si dhe institucione tё pavaruara kushtetuese etj. 
Raportet informale nё marrёdhёniet e punёs u reflektuan dhe nё procesin e realizimit 
tё anketimit, sidomos nё njё pjesё tё pyetjeve qё lidheshin me kushtet e punёs, 
marrёdhёniet brenda redaksisё etj. Pavarёsisht sqarimit se pёrgjigjet e pyetёsorit do tё 
mblidheshin, pёrpunoheshin dhe publikoheshin nё anonimitet, disa prej gazetarёve 
hezituan, madje dhe refuzuan tё pёrgjigjen, qё nёnkuptonte simptomёn e pasigurisё 
pёr vendin e punёs. 
Njё vёshtirёsi tjetёr ka qenё pamundёsia pёr krahasimin e tё dhёnave dhe gjetjeve. Nё 
raport me mediat e tjera klasike dhe ato tё reja, radio nё Shqipёri hulumtohet dhe 
analizohet mё pak. Edhe Autoriteti Rregullator, AMA, nё raportimet vjetore para 
parlamentit, nuk e ruan proporcionalitetin nё prezantimin e ecurisё, problematikёs, 
dhe perspektivёs sё transmetimeve radiofonike, krahasuar me ato qё u prezanton 
deputetёve mbisektorin e televizionit apo kabllorёt. Nё kёtё nivel ёshtё dhe 
monitorimi qё ky institucion kryen pёr programacionin e operatorёve radiofonikё. Nё 
fakt edhe subjekte tё tjera joqeveritare tё specializuara dhe fokusuara nё fushёn e 
medias pak vёmendje kanё pёr radiot, nё shumicёn e rasteve vetёm duke pasqyruar 
shifra dhe situacione me referencё nga  publikimet zyrtare online tё AMA-s. Kjo 
mungesё pengon pasqyrimin krahasimor tёtё dhёnave, shpjegimin e dinamikave 
zhvilluese dhe trendet pёr performancёn e tregut nё terёsi apo aspekte tё veçanta, pёr 
periudha tё ndryshme kohore. 
Njё vёshtirёsi me ndikim indirekt gjatё kohёs sё pёrgatitjes sё kёtij punimi ishte dhe 
ngёrçi i pazakontё nё aktivitetin e Autoritetit Rregullator. Mosplotёsimi i kuorum-it tё 
anёtarёve tё AMA-s pёr shkaqe tё qarta politike, ka qenё pengesё pёr mё shumё se 
njё vit e gjysmё, qё ёshtё pasqyruar me mosorganizimin e mbledhjeve dhe 
mosvendimarrjen e institucionit. Mjaft nga projektrregulloret e domosdoshme qё u 
hartuan pas miratimit tё ligjit 97/2013 pёr mediat audiovizive mbetёn nё sirtare, duke 
mpiksur shumё iniciativa dhe procese transformuese nga transmetimet radiofonike, si 
dhe vetё superobjektivin e kalimit nga analogu nё numerik. Kjo situatё nё AMA ka 
krijuar paqartёsi dhe pasiguri nё shfrytёzimin e njё pjese tё mirё tё dokumentacionit 
dhe tё dhёnave qё ofroheshin. 
Punimi ёshtё i ndarё nё katёr pjesё dhe secila prej tyre ёshtё strukturuar nё kapituj 
dhe nёnkapituj tё veçantё. 
Pjesa e parё ёshtё e ndarё nё katёr kapituj, ku pёrfshihen trajtimi teorik mbi rolin dhe 
impaktin e radios, evoluimi i koncepteve mbi tё, si instrument informimi dhe 
komunikimi, si dhe ka njё pёrshkrim mbi dinamikёn e radios nё Shqipёri, tipologjinё 
dhe kontekstin e zhvillimeve tё medias nё tёrёsi. 
Nё kapitullin e parё bёhet njё prezantim mbi natyrёn e studimeve mbi radion, me 
vlerёsime pёr literaturёn nё kёtё fushё-duke nisur nga analiza dhe prognozat e 
Marshall McLuhan-it, klasifikimi i radios si njё medium “tё nxehtё”, gjysmё shekulli 
mё parё,duke vijuar me gjykime tё autorёve tё tjerё pёr radion nё kohёn e globalizmit, 
tё transformimeve tё thella teknologjike dhe internetit. Si dhe sa kёto ndikuan nё 
pёrmbajtjen e programeve, nё sjelljen e gazetarёve, por dhe tё audiencёs, si dhe nё 
raportet e radios me mediat e tjera klasike, apo mediat e reja dhe rrjetet sociale. Roli 
dhe funksioni i gazetarit radiofonik në erën digjitale,  interaktiviteti dhe 
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“bashkautorёsia” pёr produktin, multifunksionaliteti nga përdorimet në internet dhe tё 
tjera aspekte janё nё qendёr tё kёtij kapitulli. 
Kapitulli i dytё pёrqendrohet nё kontekstualitetin e medias nё vendin tonë, pёr tё 
kuptuar tipare dhe karakteristika tё sjelljes dhe produktit tё saj. Kuadri legjislativ, 
vёshtirёsitё e zbatimit tё tij nё terren, influenca e interesave politike dhe ekonomike 
në median shqiptare zёnё njё hapёsirё tё konsiderueshme nё kёtё kapitull, por duke e 
pёrshkruar situatёn konkrete dhe nga optika e institucioneve dhe organizmave tё 
pavarura vendase dhe tё huaja, për tё cilat Shqipёria kategorizohet si njё vend me 
media pjesёrisht tё lirё. Tjetër trajtim janë dhe hapёsirat qё kanё marrё mediat e reja 
dhe niveli i aksesit të popullatёs nё internet, sfidat dhe pёrballja me krizёn nёsektorin 
mediatik, duke mos anashkaluar dhe format e organizimit dhe të bashkëveprimit mes 
gazetarëve brenda komunitetit tё tyre.  
Kapitulli i tretё ёshtё fokusuar tek tipologjia e transmetimeve radiofonike në Shqipëri, 
ku kriteret thelbësore të klasifikimit të operatorëve janё paraparё bazuar nё 
pёrkatёsinё pronёsore dhe natyrёn e menaxhimit;nivelin dhe mënyrat e pёrhapjes sё 
sinjalit nё zbatim tё kushteve tё licencimit; pёrmbajtjen e programeve dhe 
kontributeve; si dhe qasjes sё performancёs nё internet. Nё kёtё kapitull jepen disa 
nga karakteristikat kryesore tё radiove  informative, radiove tё zhanreve muzikore, tё 
atyre tematike, fetare, tё radiove tё minoritetit, mbijetesës sё radiove pirate dhe 
njёprezantim mbi Shërbimin Audio të Agjencisё Telegrafike tё Shqipёrisё, ATSH. 
Kapitulli i katёrt ёshtё njё retro nё momentet kryesore tё transmetimeve radiofonike 
nё Shqipёri, duke evidentuar veçoritё nё tregun e transmetimeve radiofonike nё 
periudhёn e Luftёs sё Dytё Botёrore, 1938 – 1945, gjatёregjimit komunist dhe mё pas 
nё dy periudhat e tjera të tranzicionit: nga viti 1994 kur filloi tё lulёzojё tregu privat e 
deri nё vitin 2006 dhe në harkun kohor nga viti 2007 e deri në ditët e sotme. Janё 
evidentuar elementёt mё tё rёndёsishёm tё funksionalitetit tё transmetimeve sa i takon 
teknikave dhe teknologjisё, burimeve njerёzore nё dispozicion, veçorive tё 
pёrmbajtjes etj. 
Pjesa e dytё e punimit, nga kapitulli i pestё deri te i trembёdhjeti, shtjellon disa nga 
aspektet kryesore tёpunёs stacioneve radiofonike nё Shqipёri dhe orientimi i tyre nga 
produkti i njёkohshёm on air & online. 
Në kapitullin e pestë, ku trajtohet fluksi i transmetimeve brenda territorit tё 
Shqipёrisё, jepet fillimisht njё tablo e detajizuar i shpërndarjes sё operatorёve 
radiofonikё qё janё aktualisht on air, pёrmes njё harte ku pёrshkruhet densiteti i 
mbulimit me sinjal nё çdo rajon tё vendit, si dhe pёr tё krijuar njё ide mё tё qartёёshtё 
bёrёdhe krahasimi i Shqipёrisё me vende tё tjera tё rajonit, si Bosnje Hercegovinën, 
Malin e Zi, Kroacinё, Rumaninë, Kosovёn, Serbinё dhe Maqedoninё. Krahas 
pёrshkrimit tё veçorive nё mbulimin me sinjal transmetimi nga operatorёt shqiptarё, 
nё kёtё kapitull jepen tё dhёna mbi zgjidhjet e situatave të interferimit, kur shkaku 
ёshtё brenda territorit të vendit ose nga një subjekt jashtë tij, sanksionet e Autoritetit 
Rregullator dhe procedimi apelues ndaj tyre etj. 
Strukturimi administrativo menaxherial i transmetuesve radiofonikë trajtohet 
nёkapitullin e gjashtё, ku shtjellohen tre modelet kryesore tё funksionimit të 
operatorëve publikë dhe private: sё pari, kur ato janё si njësi mediatike më vete, së 
dyti, kur janë pjesë përbërëse e një transmetuesi radioteleviziv dhe së treti, kur radio 
është pjesë përbërëse e një agjencie multimediale. Nëpërmjet shembujve konkretë të 
strukturimit administrativo menaxherial janë shqyrtuar dhe aspekte të ndikimit të 
pronësisë nё tregun e transmetimeve radiofonike, si dhe kapacitetet e stafeve 
gazetareske të angazhuara. 
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Kaptiulli i shtatë ka në qendër aktivitetin ekonomiko-financiar të transmetuesve, 
bazuar në strukturën e shpenzimeve dhe tё ardhurave, sipas zërave të specifikuar, si, 
blerje materialesh, investime nё teknikё dhe teknologji, pagat, honoraret dhe sigurime 
pёr personelin, detyrimet për të drejtën e autorit etj., apo në zërat e krahut tjetër të 
bilancit, si të ardhurat nga reklamat dhe promocioni, shitje produkti, shёrbime pёr tё 
tretёt e donacione. Aty përmenden dhe tre llojet e situacioneve qё deklarojnё 
drejtuesit e radiove pёrmes pasqyrave financiare: 1) bilanc pozitiv; 2) bilanc negativ; 
3) bilanc zero; por dhe detyrimet nёformën e pagesave ndaj Autoritetit Rregullator 
dhe shtrëngesat që aplikon ky institucion për paraqitjen brenda afateve tё tyre. 
Në kapitullin e tetë trajtohet hulumtimi i tregut radiofonik dhe matja e audiencёs, duke 
prezantuar rrethana dhe arsye kryesore pёr mangësitë e kёtyre treguesve, tё cilat janё 
bazale pёr pёrmbajtjen e transmetimeve, por dhe orientimin si duhet tё kompanive 
dhe subjekteve qё duan tё blejnё hapёsira reklamuese. Pyetjet e natyrshme mbi radion 
mё tё dёgjuar, listimin e stacioneve nё rang vendi ose nё njё zonё tё caktuar sipas 
dёgjueshmёrisё, pikun kohor se kur shqiptarёt apo segmente tё ndyshme tё audiencёs 
ndjekin transmetimet radiofonike etj., etj., nuk kanё marrё dhe nuk marrin pёrgjigje 
realiste dhe tё besuara nё mёnyrё sistematike. Redaksitё e disa radiove kohё pas kohe 
vetёveprojnё, duke realizuar monitorime pёr ndjekjen e emisioneve ose pjesёve tё 
veçanta tё transmetimit, ose gjykojnё nga disa elemente tё komunikimit me ndjekёsit 
e tyre, p.sh, nga numri i sms-ve tё mbёrritura, telefonatave me studion, letrave, 
reagimeve nё rrjetet sociale ose nё faqen online tё stacionit. Nё analizё tё situatёs del 
nё pah dhe klima jomiqësore e operatorëve për publikimin e treguesve të audiencёs, 
por dhe sfidat e përballimit me financime tё një shërbimi të tillë nё kushtet konkrete tё 
Shqipёrisё. 
Pёr mёnyrёn se si menaxhohet hapёsira virtuale nga transmetuesit radiofonikё nё 
Shqipёri flitet nё kapitullin e nëntë, duke u ndalur te sfidat e ofrimit tёshёrbimeve 
online dhe tipologjia e performancёs nё internet, në situata të ndryshme: kur faqja 
online ёshtё vetёm e radios, kur ёshtё e agjencisё mediatike ku pёrfshihet dhe radio, 
kur hapёsira virtuale ёshtё e njё subjekti jo mediatik etj. Nё kёtё kapitull jepen dhe tё 
dhёna konkrete mbi treguesit e shёrbimeve online tё radiove shqiptare, si dhe 
trajtohetgama e shёrbimeve e menaxhimi i tyre nё hapёsirёn virtuale, veçori tё 
pёrmbajtjeve tёwebradiove shqipfolёse dhe mёnyra se si procedohet pёr hapjen e tyre 
në Shqipëri. 
Kapitulli i dhjetë pёrqёndrohet tek rezultatet e anketёs “Angazhimi i gazetarit tё 
radios pёr produktin on air & online”, nё larminё e pёrgjigjeve nga gazetarёt pёr 
pyetjet qё lidheshin me nivelin profesional dhe rekrutimin e gazetarёve,motivimin dhe 
marrёdhёniet me punёdhёnёsin, mbulimin tematik dhe teknikat e mbledhjes sё 
informacionit, aksesin nё internet dhe qasjen tek programet edituese digjitale, 
orientimin drejt produktit nё versionin online, interaktivitetin me ndjekёsit dhe 
ndikimin nё pёrmbajtjet e transmetuara etj. 
Dy kapitujt vijues, njëmbëdhjetë dhe dymbëdhjetë, kanё pёr objekttransmetuesit 
radiofonikё publikё, Radio Tiranёn, Radio Korçёn, Radio Gjirokastrёn, Radio 
Shkodrёn e Radio Kukësin, duke i parë në përbërje të Radiotelevizionit Shqiptar. Tek 
RT me licencë kombëtare, analizohet struktura organizative, varёsia dyfishe e ekipit të 
gazetarëve të lajmeve, përmbajtja programore, stafi gazetaresk, oferta online, 
inventari teknik dhe teknologjik, si dhe njësitë e saj, Radio Tirana 2 dhe Kanali i 
Tretë. Në kapitullin e dymbëdhjetë trajtohet situacioni mes centralizimit dhe 
autonomisë në realizimin e produktit pёr katër stacionet lokale publike në Korçë, 
Gjirokastër, Shkodër e Kukës, nevoja e fuqizimit të kapaciteteve të prodhimit dhe 
transmetimit dhe prezantimi i vakët online dhe multimedial i tyre. 
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Spektri i transmetimeve radiofonike nё Shqipёri ka pasur dhe vijon tё ketё pjesё 
pёrbёrёse dhe programet nё gjuhёn  shqipe tё stacioneve tё njohura ndёrkombёtare, si 
BBC, Zёri i Amerikёs, Radio Vatikani, Deutsche Welle, Radio France International 
dhe Radio Free Europe. Pikërisht kapitulli itrembëdhjetë pёrqёndrohet tek roli dhe 
ndikimi i transmetuesve tё huaj nё gjallёrimin e tregut lokal, pasi prezenca e tyre ka 
qenё dhe mbetet ende njё faktor shumё i rёndёsishёm nё dinamizimin e fluksit të 
brendshёm të transmetimeve, por dhe si instrument nxitёs nё demokratizimin dhe 
emancipimin e shoqёrisё shqiptare dhe qasjes sё saj me standardet perёndimore. Po në 
këtë hapësirë jepen kёndvёshtrime mbi faktorёt qё ndikuan nё zgjerimin e audiencёs, 
konkurrencën e stacioneve nёpёrmjet veçorive tё pёrmbajtjes, për mediat lokale si 
referuese tё lёndёs informative nga radiot e huaja dhe transformimin e tyre nga 
operatorё radiofonikё nё ofrues shёrbimesh multimediale. 
Pjesa e tretё analizon korpusin legjislativ të transmetimeve radiofonike, përmirësimet 
dhe adaptimet e njëpasnjëshme dhe procesin e rëndësishëm të kalimit nga regjimi 
analog në atёdigjital. 
Në kapitullin e katërmbëdhjetë, brenda kësaj pjese, bëhet një skanim i procesit 
rregullator në tregun e transmetimeve radiofonike, ndërhyrjet ligjore dhe zbatimi i  
mekanizmit të licencimit tё operatorёve, që ishte dhe fundi i periudhës së kaosit nё 
brezin e frekuencave, ndërtimi për herë të parë nga Shqipёria i hartёs sё frekuencave, 
apo angazhimet kryesore tё Autoritetit Rregullator nё tregun e transmetimeve dhe 
shёrbimeve audio. Duke prezantuar AMA-n, synimet dhe objektivat e saj, është vënë 
në dukje dhe impakti i ndёrhyrjeve politike, si dhe problematika në ekzekutimin e 
vendimeve. Po në këtë kapitull zë vend dhe ndikimi që ka në treg institucioni i AKEP-
it, marrëdhëniet me transmetuesit radiofonikë, procedimi për pajisjen me autorizimin 
individual për përdorimin e frekuencave, apo rrethanën kur bëhet regjistrimi dhe 
administrimi i emrave të domain-eve nën “.al” 
Kapitulli pesёmbёdhjetё ka pёr objekt njërin prej problemeve më të mëdha të 
aktivitetit të transmetuesve radiofonikë në Shqipëri: respektimin e legjislacionit sa i 
takon detyrimeve për shfrytëzimin e tё drejtave tё autorit. Radio është një konsumator 
shumë i madh i veprave krijuese, kryesisht i veprave muzikore. Pavarësisht 
parametrave të fuqisë së transmetimit, formatit dhe strukturës programore, raporteve 
mes hapësirës muzikore dhe asaj të folur, linjës editoriale etj., menaxherët e 
radiostacioneve nuk mund t’i shpëtojnë detyrimeve që kanë ndaj të drejtës së autorit 
dhe të drejtave të lidhura me të. Kjo dhe pёr shkak tё plotёsimit tё detyrimeve që ka 
Shqipëria nё zbatim tё konventave ndërkombëtare ku është palё, si Konventa e Bernës 
“Për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike”, Konventa e Romës “Për mbrojtjen e 
artistëve interpretues dhe ekzekutues, të prodhuesve të fonogrameve dhe të 
organizmave të radiodifuzionit”, Konventa e Gjenevës “Për mbrojtjen e prodhuesve të 
fonogrameve kundër riprodhimit të paautorizuar të tyre”, dhe Konventa 
Universale “Për të Drejtën e Autorit" dhe dy Protokollet shtesë të saj, të nënshkruara 
në Paris. Në kёtё kapitull zё vend dhe raporti mes radiove dhe agjencive të tё drejtёs 
sё autorit, struktura e kapaciteteve ligjzbatuese, obligimi konkret i stacioneve 
radiofonike nga shfrytëzimi i të drejtës së autorit dhe domosdoshmёria e reformimit tё 
sistemit tarifor. 
Procesi i kalimit nga sistemi i transmetimit analog në atë numerik trajtohet nё 
kapitullin e gjashtёmbёdhjetё, si element kyç për Shqipёrinë. Sё pari, në pёrmbushje 
të interesave dhe kёrkesave të publikut. Kur bёhet njё bilanc pёr ofertёn e radios 
numerike, impakti ёshtё te rritja e numrit tё kanaleve programore, cilёsia e lartё e 
zёrit, ndjeshmёria mё e ulёt ndaj ndёrhyrjeve tё jashtme etj. Së dyti, finalizimi i kёtij 
procesi ёshtё detyrim pёr vendin qё duhet të realizojë dhe standardet ndёrkombёtare, 
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nё sinkronizim dhe me ecurinё e asaj qё ndodh nё tregun global. Mbёrritja tek 
numeriku ёshtё nё tё njёjtёn kohё dhe njё prej detyrimeve qё ka vendi nё plotёsim tё 
objektivit kombёtar strategjik afatgjatё pёr anёtarёsimin me tё drejta tё plota nё BE. 
Një vend të veçantë zё dhe ligji nr. 97/2013 pёr mediat audiovizive, qё ka sjellё 
ndryshime tё thella konceptuale nё tregun e transmetimeve, nё ndjekjen e procedurave 
pёr licenca dhe autorizime, stimulimi pёr pёrhapjen mё tё madhe tёradiove tё 
komunitetit, garantimin e shёrbimit tё transmetimit audio nё afat tё pёrkohshёm etj. 
Pjesa e katёrt është një përmbledhje e përfundimeve kryesore të këtij punimi, si dhe 
aspekte të perspektivës së tregut radiofonik shqiptar. 
Nё kёtё hapësirë hyrёse dёshiroj tё bёj falenderime dhe tё shpreh mirёnjohje, pёr tё 
gjithё ata qё me kontributin e tyre mё kanё mbёshtetur, orientuar dhe nxitur nё faza 
dhe tё ndryshme të punës, nga procesi i strukturimit dhe deri tek shkrimi dhe editimi i 
tekstit nё versionin final tё kёsaj teze doktorale. Së pari, për prof. dr. Hamit Boriçin, i 
cili ёshtё mё shumё se bashkёshoqёrues nё çdo hap të pёrgatitjes sё kёtij punimi: ai 
ka qenё nё pozitat e mentorit qё nga viti 2002, kur kam botuar monografinё e parё nё 
kёtё fushё, Informacioni nё radion lokale. Ashtu i papёrtuar dhe inspirues, mё ka 
kёshilluar dhe ndjekur sё afёrmi nё publikime tё tjera nga fusha e radios, por dhe nё 
anagazhimet nё auditor a nё punimet kёrkimore e shkencore nё kuadёr tё 
konferencave kombёtare dhe ndёrkombёtare. Profesor Boriçit i jam shumё mirёnjohёs 
pёr oponencёn profesionale dhe orientimin pёr tё ruajtur qartёsinё metodologjike dhe 
nёkqyrrjen e literaturёs, si dhe çmoj durimin e jashtёzakonshёm pёr tё trajtuar çdo 
problem, argument, vёrejtje a sygjerim nё debat tё hapur, deri tek mbёrritja nё njё 
optimum, qё jo vetёm ka pёrmirёsuar thelbin e gjёrave, por ka vlejtur dhe si njё 
transferim i natyrshёm i pёrvojёs sё tij nё fushёn e gazetarisё dhe shkencave tё 
komunikimit. Gjithmonё kam pasur bindjen, aq mё tepёr nё pёrfundim tё kёtij 
punimi, se kam qenё dhe jam me shumёfat nёn kujdesin dhe vёmendjen e profesorit – 
njё ndjesi qё ma kanё shprehur dhe shumё kolegё tё tjerё nga eksperiencat e tyre me 
tё. 
Njё falenderim i veçantё shkon dhe pёr kastёn e profesoreshave dhe profesorёve tё 
Shkollёs Doktorale pёr Shkencat e Komunikimit dhe Informimit pranё Departamentit 
tё Gazetarisё dhe Komunikimit nё Universitetin e Tiranёs, pёr mundёsitё shumё tё 
dobishme qё ky ekip krijoi nё audior, pёrmes lektorimit cilёsor dhe seancave tё 
diskutimeve tё gjalla, kompetente, interaktive dhe tё sinkronizuara padyshim me 
nevojat pёr zgjerimin dhe thellimin e njohurive, orientimin pёr kёrkime tё fokusuara, 
duke i qёndruar dhe natyrёs dhe specifikave tё tezёs doktorale pёr secilin nga kolegёt. 
Nё kёtё kuadёr, mbetem shumё i impresionuar specifikisht nga dy seancat e 
diskutimeve rreth bazamentit teorik dhe strukturimit tё kёtij punimi, tё zhvilluara me 
prof. dr. Artan Fugёn (Akademik). Kёto hapёsira interaktive, nёn kujdesin deri nё 
detaj tё profesorit, nё stilin e veçantё komunikativ dhe arsyetues tё tij, jo vetёm qё mё 
mirёorientuan, por dhe mё kanё dhёnё siguri pёr hapat e mёpasёm, qё tё futem dhe 
qёndroj brenda “shinave” tё problematikёs dhe trajtimeve nё kёtё punim shkencor. 
Kam vlerёsime mirёnjohёse dhe pёr gatishmёrinё e pёrkushtimin e prof. asoc. dr. 
Mark Markut, nё shumё takime pune konsultative qё kemi zhvilluar, gati nё çdo fazё 
tё ideimit dhe realizimit tё kёtij punimi, duke marrё sugjerime dhe propozime 
konkrete pёr redaktime dhe kolaudime mbi pёrmbajtjen dhe formёn, deri sa u arrit nё 
versionin pёrfundimtar. 
Falenderoj shumё dhe prof. dr. Petrit Zorbёn, pёr asistencёn intensive cilёsore nё 
pёrgatitjen dhe prezantimin sa mё tё pёrshtatshёm tё bazёs sё tё dhёnave tё kёtij 
studimi, pёrmes figurave me tabela e grafikё, tё cilat e ndihmojnё lexuesin tё pёrtypё 
qartёsisht dhe tё krijojё perceptime tё drejta mbi situacionet dhe dinamikat e 
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proceseve qё lidhen direkt ose indirekt me tregun e transmetimeve radiofonike nё 
Shqipёri.  
Nё njё punё voluminoze dhe tё shtrirё nё kohё, nuk mund t’ja dilja pa ndihmёn 
profesionale dhe lehtёsitё nё pёrdorimin e mijёra faqeve literaturё dhe dokumentave 
arkivore - mes tyre dhe njё pjesё e klasifikuar - tё stafeve tё Bibliotekёs Kombёtare, 
Bibliotekёs sё Akademisё sё Shkencave dhe Arkivit Qendror tё Shtetit.  
Tani nё fund shijoj me mjaft admirim dhe vlerёsim maksimal frymёn bashkёpunuese 
tё kolegёve, drejtuesve dhe menaxherve tё radiove, tё cilёt mё kanё mbёshtetur shumё 
me gatishmёrinё, pёrgjegjshmёrinё nё bisedat, intervistat apo diskutimet qё kemi 
zhvilluar. Ndaj nё kёtё hapёsirё rigjej rast pёr t’i rifalenderuar tё gjithё pa pёrjashtim.  
Falenderime shkojnё dhe pёr drejtuesit dhe ekspertёt nё AMA dhe AKEP, tё cilёt mё 
kanё ofruar dokumentacionin dhe praktikat pёr tё cilat kam pasur nevojё, si dhe mё 
kanё asistuar gjatё shqyrtimit tё procedurave, tё dhёnave apo paqyrave ilustruese, njё 
pjesё e tё cilave janё pёrfshirё nё kёtё punim. 
 
 
 
Shkurtimet 
 
AKDIE- Agjenci e administrimit kolektiv qё mbron tё drejtat e artistёve 
interpretues/ekzekutues. 
AM – Modelim i amplitudёs. 
AMA - Autoriteti i Medias Audiovizive. 
AMP - Agjenci e administrimit kolektiv qё mbron tё drejtat e producentёve. 
ATSH - Agjencia Telegrafike Shqiptare. 
BGSH – Bashkimi i Gazetarëve të Shqipërisë 
BIEM - Zyra Ndërkombëtare e të Drejtave të Regjistrimit Mekanik. 
CISAC  ‐  Konfederata Botërore e Shoqërive të Autorëve, Kompozitorëve dhe 
Botuesve. 
DAB - Transmetim Audio Digjital. 
DAB+ – Version më i avancuar i Transmetimit Audio Digjital 
DJ - Dee Jay (Disc Jockey). 
DMB – Transmetim Multimedia Digjital 
DPSHP - Drejtoria e Pёrgjithshme pёr Shtypin, Propagandёn dhe Turizmin. 
DPT- Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve. 
FMAA- Agjencia e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit në fushën e 
audiovizualit dhe produktit kinematografik shqiptar. 
FM – Modelim frekuence. 
ISHM - Instituti Shqiptar i Medias. 
ITU- Unioni Ndёrkombёtar i Telekomunikacioneve. 
KKRT- Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit. 
KW- Kilovat. 
LDA-Ligji pёr tё Drejtёn e Autorit. 
LGSH – Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë. 
Mhz- Megaherz. 
MSA- Marrёveshja e Stabilizim–Asociimit Shqipёri – Bashkimi Europian. 
OIR- Organizata Ndёrkombёtare tё Radiopёrhapjes. 
OSHMA - Ofrues shërbimi mediatik audioviziv. 
PKF – Plani Kombëtar i Frekuencave. 
QKR- Qendra Kombёtare e Regjistrimit. 
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RDS – Shёrbimi me tё dhёna i radios. 
RGj - Radio Gjirokastra. 
RKo - Radio Korça. 
RKu - Radio Kukësi 
RSh - Radio Shkodra. 
RT – Radio Tirana, ose Radio Publike Shqiptare. 
RTSH - Radiotelevizioni Publik Shqiptar. 
SHGPSH – Shoqata e Gazetarëve të Profesionistë të Shqipërisë. 
TAR – Top Albania Radio. 
TVSH - Televizioni Shqiptar, ose Televizioni Publik Shqiptar. 
VKM - Vendim i Këshillit të Ministrave. 
UGSH – Unioni i Gazetarëve të Shqipërisë. 
UIR- Unioni Ndёrkombёtar i Radiopёrhapjes. 
URI - Unione Radiofonica Italiana, Bashkimit Radiofonik Italian. 
W- Vat. 
ZSHDA- Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit. 
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ll. FJALOR SHPJEGUES 
 
Adobe Audition - është program kompjuterik për të regjistruar, edituar dhe 
transmetuar audio. Një program i mëhershëm ka qenëCool Edit Pro, i cilika 
qarkulluar në disa versione, nga më të thjeshtët deri te më të avancuarit. 
 
Agjenci e administrimit kolektiv – në fushën e të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
tjera të tjera të lidhura me të, është një person juridik, që ka si objekt të veprimtarisë 
mbledhjen e të ardhurave për përdorimin e veprave dhe shpërndarjen e tyre te 
titullarët e të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të, të cilët ia kanë 
kaluar këto të drejta për administrim agjencisë. 
 
Autoritet Rregullator – pёrdoret nё kёtё punim pёr dy institucionet shqiptare: 1) 
AMA-n, qё fokusohet nё fushёn e shёrbimeve tё transmetimeve audio dhe 
audiovizive; 2) AKEP-in, qё fokusohet nё fushёn e shёrbimeve tё ofruara pёrmes 
rrjeteve tё komunikimeve elektronike. 
 
Blog – ёshtё shkurtimi i termit weblog, qё ka kuptimin e njёgazete online, tё ideuar 
dhe publikuar nga individё ose grupe. 
 
CODEC – ёshtë koder / dekoder, i cili shërben për të konvertuar nga audio analog në 
një sinjal digjital dhe e kundërta. 
 
E drejtё e autorit - kuptohet ajo pjesё e legjislacionit tё njё vendi, qё siguron 
mbrojtje pёr njё vepёr tё caktuar, duke i garantuar autorit tё saj njё sёrё tё drejtash 
ekskluzive dhe duke i ndaluar tё tjerёt pёrdorimin e kёsaj vepre pёr njё afat kohor tё 
caktuar. Pas mbarimit tё kёtij afati vepra kalon nё zotёrimin e publikut, i cili mund ta 
shfrytёzojё lirisht veprёn pa qenё nevoja tё marrё lejen e autorit, pёr kryerjen e atyre 
veprimeve, qё pёrfshihen nё tё drejtat ekonomike tё tij. 
 
E drejtë e lidhur me të drejtën e autorit – ёshtё e drejta e artistëve interpretues dhe 
/ose ekzekutues, e drejta e prodhuesve të regjistrimeve fonografike, e drejta e 
prodhuesve të veprave kinematografike ose të veprave të tjera audiovizuale. 
 
Eureka 147 – është një projekt që filloi në vitin 1987, financuar nga Komisioni 
Europian, për të krijuar një sistem transmetimi audio dhe të të dhënave për marrës fiks 
ose të lëvizshëm, një qasje innovative për transmetimin numerik dhe multimedian. 
Synimi ishte për tëzëvendësuar formatinetransmetimeve nga AM dhe FM në formatin 
digjital dhe për këtë në kuadër të Eureka 147 u krijua një konsorcium miks me aktorë 
lider europianë të kërkimit dhe transmetimit, nga Gjermania e Franca, por dhe 
Holanda e Britania e Madhe, me mbështetjen e EBU-së. 
 
Frekuencë – është njësi matëse e valëve për radion analoge dhe tregon pozicionin e 
stacionit në bandën e transmetimit. Frekuencat në bandën valore AM janë të 
shprehura në kilohertz, KHz, duke përfshirë transmetimet me valë të mesme dhe të 
gjata, ndërkohë që frekuencat në bandën valore FM janë të shprehura në MHz. 
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Interferencë – ёshtё ndёrhyrje, ose përzjerje emetuese e dy kanaleve në një brez të 
caktuar frekuence. Në transmetimet radiofonike ndodhin të tilla “miksime” të cilat 
shkaktojnë bezdi për ndjekësit e programeve në FM ose AM, sepse kemi mbivendosje 
transmetimi të dy operatorëve, deri në “asgjesim” të plotë të njërit prej tyre në orare të 
ndryshme të ditës. Zgjidhje e këtyre situatave menaxhohet nga Autoriteti Rregullator. 
 
iPod – është walkman-i numerik i prodhuar nga Apple dhe i hedhur nё qarkullim nё 
fund tё vitit 2001.  
 
iPad –është tableti multifunksional dhe multimedial, që Apple hodhi për herë të parë 
në treg në vitin 2010.  
 
Komunitet- ёshtё bashkёsia e individёve nё njё vendndodhje gjeografike tё caktuar, 
ose bashkёsia e individёve qё kanё njё interes tё veçantё tё pёrbashkёt. 
 
Komunitet me nevoja të veçanta shqisore - është komuniteti me mangësi të 
pjesshme ose të plotë shikimi ose dëgjimi, aftësia e të cilëve për të perceptuar sinjale 
audio apo audiovizive është e kufizuar në atë masë që bën të pamundur gëzimin e të 
drejtës së informimit. 
 
Mbulim i përgjithshëm - është mbulimi nga një shërbim pa pagesë i transmetimit për 
të paktën 95% të popullsisë në Republikën e Shqipërisë. 
 
MP3 – ёshtё shkurtesa e MPEG-1 Audio Layer 3, njё pajisje digjitale e formatit me 
komprimim, ku pёrdoruesi mund tё “maganizojё” njё sasi shumё tё madhe kёngёsh, 
apo materiale tё tjera zanore. 
 
Multipleks - është një pajisje teknike për vijimin e sinjaleve numerike dhe bashkimin 
e tyre në një fluks numerik të dhënash. 
 
Ndёrfaqe – ёshtё tёrёsia e karakteristikave qё pёrshkruajnё pikёn e lidhjes ndёrmjet 
dy njёsive tё komunikimeve elektronike, si psh ndёrmjet dy rrjeteve tё 
komunikimeve, ose ndёrmjet njё rrjeti tё komunikimeve dhe pajisjes sё pёrdoruesit. 
Ndёrfaqja mund tё jetё pajisje (hardware), ose program (software). 
 
Ofrues shërbimi mediatik audioviziv, OSHMA, - është personi fizik ose juridik, që 
ka përgjegjësinë editoriale për zgjedhjen e përmbajtjes së shërbimeve të transmetimit 
audioviziv dhe që vendos mënyrën e organizimit të saj. 
 
Operatori i rrjetit numerik - është personi juridik që ofron infrastrukturën teknike 
për shpërndarjen tokësore dhe bashkimin e programeve numerike dhe shërbimeve 
shtesë të përfshira në fluksin numerik të të dhënave. 
 
Persona juridik publikë – janë institucione dhe ndërmarrje shtetërore, që financohen 
vetë ose nga buxheti i shtetit, entet e tjera publike të njohura nga ligji si person 
juridik. 
 
Persona juridik privatë – janë shoqëritë tregtare, shoqatat, fondacionet dhe entet e 
tjera me karakter privat, të cilat fitojnë personalitetin juridik në mënyrën e caktuar nga 
ligji. 
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Persona fizik tregtarë– janë ato subjekte të themeluara dhe të regjistruara me këtë 
status në Regjistrin Tregtar, sipas ligjislacionit në fuqi. 
 
Persona natyrorë – janë individët që mbushin moshën tetëmbëdhjetë vjeç dhe 
nëpërputhje me përcaktimet e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë gëzojnë zotësi 
të plotë juridike dhe për të vepruar 
 
Përdorim personal i një vepre – realizimi i një kopje të vetme, të një riprodhimi, 
përkthimi, përshtatjeje, ose transformimi të veprës së një tjetri, vetëm për përdorim 
vetjak, për nevoja studimi, ose për kënaqësi vetjake. 
 
Plani Kombëtar i Frekuencave - është dokumenti i miratuar me Vendim të Këshillit 
të Ministrave, që përcakton brezat e frekuencave për shërbime të ndryshme dhe 
vendos kushtet bazë për caktimin dhe përdorimin e frekuencave, për përdorimin me 
efektivitet të spektrit të frekuencave dhe shmangien e interferencave. 
 
Plani Përdorimit të Frekuencave -  është dokumenti i hartuar nga AKEP-i, që 
përcakton nënbrezat për shërbimet e ndryshme të radiokomunikimeve, si dhe përmban 
parametrat dhe kushtet teknike të përdorimit të frekuencave. 
 
Podcasting –është shkrirja në një fjalë të vetme, iPod dhe broadcasting, që i 
përgjigjet procesit të transferimit të programeve tëwebradiove dhe audioblogjeve në 
një aparat MP3. Duke përdorur iPoder-in cilido përdorues mund të ideojë dhe 
realizojë vetë një audioprogram, ose cikël audioprogramesh, që më pas lehtësisht i 
eksporton në internet për t’i bërë tëkonsumueshëm dhe për të tjerët. 
 
Postë elektronike -  është çdo mesazh në formën e tekstit, tingullit apo imazhit, të 
dërguar nëpërmjet rrjetit publik të komunikimeve, i cili mund të ruhet në rrjet ose në 
pajisjen fundore të marrësit derisa marrësi ta marrë atë. 
 
Program radio - është tërësia e mesazheve audio që përbëjnë një element individual 
brenda një liste apo katalogu të krijuar nga ofruesi i shërbimit, forma dhe përmbajtja e 
të cilit janë të krahasueshme me formën dhe përmbajtjen e transmetimit radio. 
 
Radio Tirana - është emërtimi zyrtar i Radios Publike Shqiptare. 
 
Radio Korça - është emërtimi zyrtar i Qendrës rajonale të radios e televizionit në  
qytetin e Korçës. 
 
Radio Gjirokastra - është emërtimi zyrtar i Qendrës rajonale të radios e televizionit 
në  qytetin e Gjirokastrës. 
 
Radio Shkodra - është emërtimi zyrtar i Qendrës rajonale të radios e televizionit  në  
qytetin e Shkodrës. 
 
Radio Kukësi - është emërtimi zyrtar i Qendrës rajonale të radios e televizionit në  
qytetin e Kukësit. 
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Radiotelevizioni Shqiptar - është emërtimi zyrtar i Radiotelevizionit Publik 
Shqiptar. 
 
Reklamë - është çdo formë e publikimit të transmetuar kundrejt pagesës 
osepërfitimeve të tjera nga një sipërmarrje publike ose private, apo nga një person për 
qëllime vetëreklamuese, lidhur me veprimtari të veta tregtare e fitimprurëse, 
profesionale ose ekspertizë, si dhe për mbështetjen e pajisjes me mallra ose shërbime, 
përfshirë këtu pasuri të paluajtshme, të drejta e detyrime të tjera, përkundrejt pagesës. 
 
Reklama institucionale - janë reklamat e porositura nga një institucion shtetëror, për 
të promovuar veprimtarinë e institucionit, me qëllim që të nxisë, të përkrahë dhe 
mbrojë vlerat dhe qëndrimet që konsolidojnë demokracinë, mirëqenien, shëndetin 
publik dhe sigurinë kombëtare. 
 
Reklama politike - janë reklama me përmbajtje thelbësore politike, që kanë për 
qëllim të arrijnë objektiva politikë. 
 
Reklamë e zakonshme - është transmetimi i reklamave, kohëzgjatja e të cilave nuk i 
kalon 90 sekonda. 
 
Reklamë e zgjeruar - është një transmetim për qëllim fitimi që i kalon 90 sekonda, 
që i jep publikut informacion të detajuar për mallrat, shërbimet, shoqëritë, individët 
dhe organizatat tregtare, veprimtarinë ose idetë e tyre. 
 
Shërbim i transmetimit audio - është një shërbim transmetimi, i cili përhap 
oseshpërndan lajme, audio, shenja ose sinjale, me qëllim marrjen e tyre të 
drejtpërdrejtë nga publiku i gjerë. 
 
Shërbim i transmetimit publik - përfshin shërbimet pa pagesë të transmetimit të 
RTSHsë. 
 
Televizioni Shqiptar – është emërtimi zyrtar i Televizionit Publik Shqiptar. 
 
Transmetim pa pagesë - është transmetimi, për marrjen e të cilit nuk i paguhet tarifë 
subjektit që e siguron këtë shërbim. 
 
Transmetimet komunitare - janë transmetimet audio për komunitetin, të ofruara jo 
për qëllime fitimi, të veçanta nga shërbimi i transmetimit publik dhe privat, që 
ofrohen sipas përcaktimeve të ligjit 97/2013, për zhvillimin social dhe përmbushjen e 
interesave të komunitetit. Konsiderohen si transmetime komunitare transmetimet 
audio të posaçme, të dedikuara vetëm për personat me mangësi të pjesshme ose të 
plotë shikimi. 
 
UHF – Ultra High Frekuency, transmetim radio ose televiziv në nivelin e frekuencave 
nga 300 deri në 3000 Mhz. 
 
Zonë mbulimi me transmetim radioteleviziv- është territori, në të cilin intensiteti i 
sinjalit përmbush kërkesat e cilësisë së marrjes së sinjalit, të përcaktuar në aktet 
ndërkombëtare mbi transmetimet radiotelevizive. 
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Vepër artistike e prejardhur – krijimi i cili e ka prejardhjen nga një vepër 
origjinale, por pa e cënuar atë. 
 
WHF –Very High Frekuency, transmetim radio ose televiziv në nivelin e frekuencave 
nga 30 deri në 300 Mhz. 
 
WorldDMB – është një forum botëror për radio digjitale, që ndihmon adaptimin dhe 
zbatimin e transmetimeve digjitale të bazuara në DAB, DAB+ dhe DMB. Në 
anëtarësinë e këtij forumi, mbi 80 përfaqësues nga më shumë se 25 shtete, përfshihen 
transmetues publikë dhe private, ofrues të rrjeteve, prodhues të marrësve dhe 
makinave. 
 
24/7 – është treguesi indentifikues, që një stacion radiofonik transmeton përmbajtje në 
mënyrë të pandërprerë, 24 orë në të gjitha ditët e javës. 
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III. PJESA E PARЁ 
 

EVOLUIMI KONCEPTUAL NЁ STUDIMET MBI RADION SI INSTRUMENT 
INFORMIMI E KOMUNIKIMI DHE DINAMIKA E TRANSMETIMEVE 

RADIOFONIKE NЁ SHQIPЁRI 
 
 
 

Kapitulli i parё 
 

Radio pёrballё valёve tё revolucionit teknologjik dhe ndryshimi i rolit social tё 
saj 

 
 
1.1 Pozicioni “inferior” i radios nё kёrkimet shkencore mbi median 
 
Studiuesi britanik i historisë së transmetimeve, Hugh Chignell, nё librin e tij Key 
Concepts in Radio Studies, pasi bënnjё inventar retrospektiv tё studimeve mbi radion 
nё erёn e parainternetit, pёrdor etiketimin “media e neglizhuar”, si sintezё e 
rezultateve konkrete, krahasuar me emdian nё tёrёsi. Duke vendosur nё balancё 
“laboratorin” britanik dhe atё amerikan, tё dytin e pёrshkruan me njё traditё mё tё 
konsoliduar nё procesin kёrkimor. Por krahasuar me televizionin literatura pёr radion 
rezulton mё e varfёr, sipas Chignell. “Kemi jetuar nё njё kulturё vizuale, ku 
televizioni ishte dominant, ku radio ishte injoruar, gjё qё nuk duhej tё ndodhte. Ёshtё 
mёse e qartё qё radio ka qenё e injoruar, librat mbi median ishin mё tё shpeshtё, pёr 
televizionin nё rrafshin konkret, ndёrkohё qёrёndёsia e  radiodramave, e lajmeve nё 
radio dhe aspekte tё brendshme tё saj u lёnё pas dore.” 1 
Pёr periudhёn e pasinternetit dhe pёrmirёsimeve tё vrullshme teknologjike, ky autor 
shprehet pёr njё realitet krejt tё ndryshёm, ku radio nuk ёshtё vetёm koncepti i 
transmetuesit analog, por dhe radio digjitale: nё internet apo podcast, ku ёshtё krijuar 
njё ndёrfutje mes mediave tё ndryshme. “Asnjё medium nuk mund tё pёrcaktohet nga 
teknologjia e shpёrndarjes sё tij: njё podcast mbetet radio nga mёnyra se si ёshtё 
prodhuar. Njё film, pas gjithçkaje ёshtё sёrish njё film edhe pse ёshtё xhiruar duke 
pёrdorur njё kamera digjitale dhe e shikuar nё njё aparat televizori.” 2 
David Hendy, njё tjetёr autor mjaft referencial nё studimet e kёsaj fushe, mendon po 
ashtu, se radio është jo aq e vlerёsuar sa televizioni, por ama, sipas tij,  nё mёnyrё 
paradoksale pёrbёn njё spektёr studimi më tё madh, më tё ndryshёm dhe mё dinamik 
se televizioni. Tek libri i tij Radio in the Global Age, Hendy shprehet rilidhjen e 
radios me rrjedhat kryesore tё studimeve dhe kёrkimeve nё fushёn e medias dhe 
komunikimit, duke e shtyrё arsyetimin se radio ёshtё njё medium përmes të cilit mund 
të shqyrtohen çështje të politikës, teknologjisë, identitetit, ideologjisë dhe kulturës po 
aq frytshёm sa studjohet nё pjesё tё tjera tё medias - televizion, kinema apo shtyp. Ai 
qartazi ёshtё kundër çdo përpjekje pёr fokus puritan, apo për themelimin e një “teorie 

                                                            
1Hugh Chignell, Key Concept in Radio Studies, SAGE Publication Ltd, London, 2009. faqe 2. 
2po aty 
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të madhe” për radion, një ide që e përshkruan si trashanike pёr vetё radion, por dhe 
mjaft të rrezikshme për çdo massmedia. 
“Sё pari, sasia e dukshme e radios rreth nesh paraqet një detyrë të pakapërcyeshme 
studimi empirik, aq sa për gjithë jetën nuk do të jetë i mjaftë, nuk do të kishim 
mundësi që ne të dëgjonim veçse një pjesë të produktit, ndaj çdo analizë do të 
përfundojë si shumë e pjesshme. Së dyti, vargu i aktiviteteve në çdo kohë, gjithashtu 
ёshtё i madh - stacionet e vogla tё  komunitetit të ashtuquajtura ‘mikro’ stacione 
radiosh, rrjetet e mëdha kombëtare, shërbimet satelitore shumëkombëshe, zinxhirët e 
bashkimeve dhe grupet, radiostacionet me sherbime vetëm në internet- të gjitha këto 
transmetojnë pothuajse çdo gjë nga rap-i urban tek lajmet e bizneseve, ndaj këto 
fenomene të habitshme të ndryshme, nuk mund  të grupohen lehtë nën titullin ‘radio’ 
dhe të shpjegohen në të njëjtën mënyrë.” 3 
Një argument tjetër sipas këtij autori është dhe fakti se shpesh radio shfaqet si një 
medium jashtëzakonisht dinamik, që ndryshon shumë shpejt, për të na lejuar të 
“shohim” më mirë, si pasojë e “kryengritjeve teknike”, përmes një teknologjie “bëje 
vetë”, duke rizbuluar shumë shpesh veten.Në këtë linjë është dhe Carole Fleming kur 
vë në dukje se pavarësisht sfidave nga mediat e tjera, radio vijon të jetë popullore, për 
shkak të aftësisë së saj për t’u adaptuar me ndryshimet. “Nga pikëpamja teknike, 
mund të pretendohet se ndryshimet janë për shkak të avantazheve që ofron vetë 
teknologjia, si transmetimi stereo, radiot portabël dhe përdorimi i FM dhe DAB për 
një kualitet më të mirë zanor. Por me një hulumtim më të hollësishëm të këtyre 
zhvillimeve teknologjike kuptohet se pjesa më e madhe e tyre kanë qenë të vlefshme 
shumë kohë para se të zbatoheshin.4 
 
 
1.2 Prognoza mcluhaniste pёr radion dhe reaksioni tek studiesit bashkёkohorё 
 
I konsideruar si “orakulli i epokës elektronike”, Marshall McLuhan edhe sot pas 
gjysmë shekulli nga hedhja e njërës prej tezave të tij ambicioze, atë për ndarjen e 
mediave në “të nxehta” dhe në “të ftohta”, mbetet epiqendër diskutimi, polemike, 
mbështetje, por dhe refuzimi; njësoj si dhe për parashtrimin e koncepteve të tjera po 
aq guximshme të tij, si “fshati global”, “mediumi dhe mesazhi”, “mediat si zgjatima” 
etj. Ndaj dhe vepra e tij Understanding Media (Të kuptosh mediat), studiohet si një 
tekst kanonik për kërkimet në këtë fushë, ku pavarësisht se i mban të ndarë dhe 
studiuesit në “të nxehtë” dhe në “të ftohtë”, ata duken në një mendje për gjykimin se u 
është dashur më shumë kohë se zakonisht për të “kapërdirë” analizat pararendëse të 
McLuhan-it mbi fenomene dhe procese të reja në fushën e medias dhe komunikimit, 
të cilat ai i artikuloi që në mes të viteve ’60 të shekullit të kaluar. 
Në ndarjen e tij, radio u rendit mes mediumeve “të nxehta”, në një kohë që televizioni 
ishte në hapësirën tjetër të “të ftohtave”. Sipas arsyetimit të McLuhan-it, “një medium 
është i nxehtë kur ai përbën një zgjatim të një shqise të vetme, derisa ajo të arrijë një 
‘një përkufizim të lartë’ (high definition): domethënë derisa të ketë arritur në një stad 

                                                            
3David Hendy, Radio in the Global Age, Polity Press, UK, 2000, faqe 6. 
4Carole Fleming, The Radio Handbook, third edition, Routledge / Taylor & Francis Group, 
London and New York, 2010, faqe 23. 
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në të cilin është i nginjur me të dhëna.” 5 Këto media (përveç radios, ai rendiste në 
këtë krah dhe librin e kinemanë), nuk lënë shumë hapësirë për t’u mbushur apo 
plotësuar nga ana e publikut, ndaj kërkojnë një pjesmarrje të kufizuar të tij, ndryshe 
nga mediat e ftohta (veç televizionit, rendiste si të tilla dhe dorëshkrimin, telefonin e 
fjalën), të cilat kërkojnë të kundërtën, një shkallë të lartë pjesmarrjeje apo plotësimi. E 
për këtë McLuhan jepte për krahasim mundësinë e kufizuar që ofron për studentin një 
orë leksioni me atmosferën e një ore seminari, ose diferencën në dy gjendjet: kur 
njeriu është para një libri dhe në një dialog. 
Duke pranuar se “një medium i nxehtë si radioja ka efekt shumë të ndryshëm te 
përdoruesi nga ç’ka një medium i ftohtë siç është telefoni”,6 McLuhan prognozonte 
për lulëzimin e mediave elektronike, pasi sipas tij, “epoka në të cilën jetojmë përmban 
shumë shembuj që vërtetojnë parimin sipas të cilit format e nxehta përjashtojnë, kurse 
ato të ftohta përfshijnë”.7 E thënë më shkoqur, për McLuhan-in “mediat e ‘nxehta’ me 
definicion të lartë kishin tendencën të krijonin konsumatorë më pasivë të mesazhit, 
ndërsa mediat e ‘ftohta’ inkurajonin audiencën të ‘plotësonte’ informacionin që nuk 
jepej.”8 
Një nga shembujt mëdomethënës të tij, për të shpjeguar ndryshimin mes efekteve që 
krijon radio dhe televizioni tek audienca, ishte ai për prezantimin në publik të Hitlerit, 
që në kulmin e karrierës së tij amplifikoi reputacionin nga seria e fjalimeve patetike 
në radio. Nëse në vitet ‘30 të shekullit të kaluar do të ishte përhapur televizioni dhe 
paraqitja e tij do të mund të bëhej me figurë, sipas argumentimit të McLuhan-it, 
impakti do të ishte tjetër. Duke shkuar madje deri nё ekstrem me gjykimin e tij: po të 
shpikej i pari televizioni s’do të kishte pasur fare Hitler. Këtu ai kishte parasysh 
pamjen dhe gjestet e tij kur u fliste turmave. 
Por fakt ishte se gjermanët e asaj periudhe shfrytëzuan impaktin që jep një medium “i 
nxehtë”, si radio, i cili lëshon mesazhe tkurrjeje dhe rezonance të dhunshme për t’u 
bashkuar, sikundёr zbatuan dhe formulën mcluhaniste: për të qenë efektiv në një 
medium, stili i të komunikuarit duhet t’i përshtatet nxehtësisë, apo ftohtësisë së 
mediumit. “Radio prek pjesën më të madhe të njerëzve në mënyrë intime, personale 
duke ofruar një botë komunikimesh të nënkuptuara mes shkruesit–spiker dhe 
dëgjuesit… Kjo është një pjesë përbërëse e vetë natyrës së këtij mediumi që ka 
aftësinë ta kthejë psikikën dhe shoqërinë në një dhomë të vetme jehuese.” 9 
Ndarjen në media “të nxehta” dhe në “të ftohta” profesori i sociologjisë së mediave, 
Éric Maigret, e konsideron si mitologjik, aq sa për rastin e televizionit ai sjell në 
vëmendje shpotinë e disa studiesve, që “arsyetonin” se aparati televiziv i McLuhanit 
duhet të ketë qenë me defekt… Maigret pohon se televizioni është prezent në familjet 
punëtore, ndërkohë që në mjediset intelektuale ai mbahet në distancë; radio përdoret 
nga të rinjtë si media interaktive dhe e specializuar për emetimin muzikor, në një kohë 
që për pjesën tjetër të njerëzve radio konsiderohet si gjeneraliste. “Ajo çka i 
përkufizon mediat nuk është vetëm fakti se ato janë zgjatime pak a shumë të sakta të 
shqisave njerëzore, por dhe se ato janë zgjatime sociale të individëve dhe të grupeve 

                                                            
5Marshall McLuhan, Instrumentat e komunikimit, Instituti i Dialogut & Komunikimit, Tiranë, 
2008, faqe 30. 
6po aty, faqe 31 
7po aty 
8Joshua Meyrowitz, “Anti-Teksti Kanonik: Të kuptosh Mediat nga Marshall McLuhan” në 
Tekste kanonike të kërkimit në media, Instituti Shqiptar i Medias, Tiranë, 2009, faqe 330. 
95) Marshall McLuhan, Instrumentat e komunikimit, faqe 330. 
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që i përdorin për t’u bashkuar ose për të kundërshtuar; në të njëjtën media mund të 
gjejmë të gjitha kontraditat shoqërore.”10 
Duke e karakterizuar radion si zgjatim të sistemit nervor qendror që mund të 
krahasohet me të folurën e njeriut, McLuhan vuri në balancë “ushqimin” informativ, 
që njeriu e merr përmes veshit dhe përmes syrit, që nënkuptonin direkt impaktin e 
radios dhe televizionit: “Veshi është intolerant, i mbyllur dhe përjashtues, ndërsa syri 
është i hapur, neutral dhe i shoqërueshëm,” 11 duke pasur parasysh këtu dhe nivelin e 
audiencës në shoqëritë e zhvilluara dhe ato të pazhvilluara, ose siç i kategorizonte në 
mënyrën e tij McLuhan, shoqëri “të alfabetizuara” dhe “jo të alfabetizuara”. 
Tek Understanding Media autori e ngarkon radion me përgjegjësinë e shkaktares së 
ndryshimeve të mëdha te pararendëset e saj, (shtypi, reklamat, drama dhe poezia), si 
një medium që prodhon një përshpejtim të informacionit dhe këtë e “injekton” dhe në 
mediat e tjera. “Padyshim ajo e tkurr botën në përmasat e një fshati dhe krijon një lloj 
etje të pangopshme prej fshati për thashetheme, fjalë e keqdashje personale. Por edhe 
pse radio e tkurr në përmasat e një fshati, ajo nuk arrin të hegjemonizojë lagjet e 
ndryshme të fshatit. Është krejt e kundërta.”12 
Një ndër studiuesit skrupulozë të veprës së tij, Joshua Meyrowitz, duke u ndalur në 
tezën e “fshatit global”, nuk i shikon të drejta kritikat që i bëheshin McLuhan-it, se 
përmes “fshatit”, ai po ngrinte një argument utopik mbi harmoninë globale. 
“Megjithatë ai po përshkruante një shkrirje të kufijve, jo një ndryshim në masën e 
harmonisë dhe ai haptazi e përshkroi këtë fshat global si një vend të mbushur me 
forma të reja dhe intense tensionesh, keqardhje dhe dhune.” 13 
Rreth 4 dekada më pas, në kapërcyell të mijëvjeçarit të ri, autori i Radio in the Global 
Age, ngriti pretendimin se ndarja e mediave në “të ftohta” dhe “të nxehta”, megjithëse 
bindëse për origjinalitetin e saj, nuk mund të ishte më plotësisht funksionale. Hendy u 
kap me perceptimin mcluhanist mbi televizionin, që renditej në krahun e “të 
ftohtëve”, për definicionin e dobët që jep në kuptimin e botës, duke ofruar informata 
të dobëta, të paqarta deri të dyshimta.“Kjo është si të thuash krahasimi i një karikature 
me një fotografi, që duket si skicë e thjeshtë. Radio është ‘e nxehtë’ për shkak se ajo 
është vetëm si një fotografi e mirëfilltë, e plotë që shtrin një kuptim të vetëm në 
‘definicion të lartë’. Kjo gjë e bën radion në kuptimin e plotë të fuqishme. Por ky nuk 
ishte këndëvështrimi i McLuhan-it, përderisa ai e pa të ardhmen e mediumit ‘të ftohtë’ 
te televizioni. Njerëzit në fund të shekullit të njëzetë, sugjeroi ai, duan hapësirë në 
jetën e tyre për dallimet, paqartësitë, interpretimet alternative dhe për këtë arsye do të 
refuzojnë siguritë e tejnxehura të radios, të cilat i vunë  zjarrin të gjithë 
kundërthënieve.” 14 
Kufizimi i gjykimeve të McLuhan-it në mesin e viteve ’60, sipas Hendy-t, lidhet me 
faktin se ai besonte që koha e radios do të kalojë dhe gradualisht do të zëvendesohet 
nga media e ftohtë e revolucionit elektronik, media e cila nuk privilegjon ndonjë zë 
ose pikëpamje. Duke e shikuar me sy kritik prognozën e McLuhan-it, ai pranon se në 
pellgun e medias radio, është ende një grime e vogël ekonomike, ndërkohë që në 

                                                            
10Éric Maigret, Sociologjia e komunikimit dhe e mediave, Papirus, Tiranë, 2010, faqe 115. 
11Marshall McLuhan, Instrumentat e komunikimit, faqe 333. 

12po aty, faqe 337. 
13Joshua Meyrowitz, “Anti-Teksti Kanonik: Të kuptosh Mediat nga Marshall McLuhan”, faqe 
338. 

14David Hendy, Radio in the Global Age, Polity Press, UK, 2000, faqe 1. 
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shoqërinë si e tërë është e injoruar në masë të madhe, pra, megjithëse profili i radios 
në pejzazhin social është i vogël, ama ndikimi i saj është i madh. Hendy shkon deri 
tek hamendësia se po të ishte gjallë McLuhan-i, ai mund të ishte detyruar të pranonte 
se radio jo vetëm që mbijeton, por dhe shpesh lulëzon.  
“Në botën e zhvilluar radio është një medium i përshtatshëm, i lirë dhe i lëvizshëm, 
kudo ku varfëria dhe mungesa e furnizimit me energji elektrike e vendos aparatin e 
televizorit përtej mundësive të shumë njerëzve. Është gjithashtu i përshtatshëm sepse 
është i kuptueshëm kudo ku është prezent analfabetizmi. Nuk është ndonjë surprizë e 
madhe që numri i aparateve të radios në shumë pjesë të Afrikës dhe Azisë është 
shumë herë më i madh se numri i televizorëve”. 15 
 
 
1.3 Aplikimet e reja teknologjike dhe diversifikimi i pёrmbajtjeve tё 
transmetuara 
 
Deri në fillim të viteve ’90 të shekullit të kaluar infrastruktura e studiove radiofonike 
dhe inventari personal që përdornin reporterët e bashkëpunëtorët në terren kishte në 
themel pajisje që ofronin teknologji analoge. Që nga regjistrimi i zërave dhe efekteve, 
editimi për të përftuar produktin, miksimi, arkivimi dhe deri tek transmetimi për 
dëgjuesit. Kontributi radiofonik mbartej në të famshmin shirit magnetik, që trajtohej 
nga vetë gazetarët ose stafi mbështetës në mënyrë mekanike: për prerje, ngjitje ose 
riregjistrim. Por, fundi i mijëvjeçarit ishte në të njëjtën kohë dhe fillimi i 
modernizimit me shpejtësi i proceseve, falë nivelit të lartë të depërtimit të 
kompjuterave dhe instalimit të soft-eve të avancuara dhe në ambientet e punës së 
gazetarëve të radios: lënda e regjistruar shfaqej në ekran dhe manipulimi deri në detaj 
arrihej thjesht nga komandat në tastierë. 
Era digjitale influencoi fuqishëm jo vetëm në mënyrën e realizimit të produktit audio, 
por dhe në natyrën dhe parametrat e transmetimit, duke shtuar ofertën e numrit të 
kanaleve programore, duke siguruar cilësi më të mirë të zërit, duke reduktuar 
ndjeshmëritë ndaj ndërhyrjeve nga faktorë të jashtëm, si dhe duke pasuruar 
informacionin, jo vetëm në versionin zanor, por dhe atë numerik, fillimisht përmes 
Radio Data System, RDS, që mundësonte ekspozimin në ekranin e aparatit marrës të 
të dhënave identifikuese për radion, frekuencën, njoftime utilitare për motin, 
këmbimin valutor, titujt dhe interpretuesit e këngëve në emetim etj. 
Për studiuesit, radio e erës digjitale erdhi në rradhë të parë si një vlerë e shtuar për 
ndjekësit, jo vetëm për tingullin më cilësor dhe përmirësimin e ndjeshëm në 
parametrat teknologjikë në përgjithësi, por dhe duke premtuar shumë për menu-në që 
ata konsumojnë: duke i dhënë mundësi që ata të gjejnë programe të cilat i preferojnë, 
paçka se ato emetohen nga radio me valë të shkurtër; ose që në çdo kohë ata të kenë 
akses në stacionin e tyre lokal edhe kur janë jashtë shtetit, apo në distancë të largët.  
Për Helen Shaw bashkimi i radios me internetin e ka lejuar atë “të rrjedhë” në pajisjet 
e personalizuara, si laptopë a aparate celularë. E ka globalizuar radion përmes Internet 
Radio Sets, duke zvogëluar pengesat lineare gjeografike. Radio i është përshtatur çdo 
ndryshimi teknologjik, që nga shpikja e saj, nga tubat e vakumit e deri te aksesi në 
celular. “Atë që Interneti i ka ofruar radios, nëpërmjet live streaming dhe podcasting, 
është një mjet për të thyer barrierat dhe për të hyrë në kohë, hapësirë, gjeografi dhe 
formë. Na krijohet mundësia për të gjetur një program të vjetër gjashtë javor nga një 

                                                            
15po aty, faqe 2. 
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stacion në anën tjetër të botës- dhe për të dëgjuar atë gjatë një shëtitje në park ose 
duke qënë në timonin e makinës. Ne mund të gjejmë vetëm atë që ne preferojmë dhe 
të injorojmë pjesën tjetër, përfshi dhe reklamat”. 16 
Sipas kësaj autoreje aftësia e zhvendosjes në kohë e përmbajtjeve të radios nëpërmjet 
internetit ka sjellë një rilindje të re të saj, duke krijuar mundësinë që njerëzit të 
zhvendosen ne vende përtej spektrit të radios, ekzaktësisht të dëgjojnë fjalët dhe 
muzikën nga e gjithë bota, për të “dëgjuar sërish” nëpërmjet shkarkimit dhe ruajtjes 
apo dhe podcasting. Në kёtё kuptim, bashkimi i një prej mediumeve më të vjetra, 
(radios), me më të riun, (internetin), ka nxjerrë në pah një hibrid klasik McLuhan-
ist.17 
Për Robert McLeish, kalimi i radios në internet jep avantazhin e jashtëzakonshëm që 
përmbajtjet e saj jo vetëm të jenë disponibël në transmetimin direkt, pra atë që 
emetohet në atë moment, por zgjeron mundësinë e shfrytëzimit të programeve të 
transmetuara nëtë kaluarën, qofshin lajme ose të tematizuara. “Duke ofruar materiale 
të mëhershme, faqja online e stacionit tejkalon në thelb natyrën kalimtare të 
transmetimit, në ofrimin e ndjekjes specifike të një materiali kur dëgjuesi e dëshiron 
atë. Përdorimi i interentit nga radio e ndryshon radikalisht atë si medium, duke 
transferuar fuqinë e programimit nga stacioni tek dëgjuesi. Të shkarkuara, sigurisht që 
programet mund të mbahen përgjithmonë.”18 
Andrew Crisell, një ndër emrat më promimentë në studimet mbi radion, që në mes të 
viteve ’90 parashikoi se profili si “media sfond” do të vijonte për radion edhe në 
kushtet e zhvillimeve të shpejta teknologjike. Kjo, sipas arsyetimit të tij, do të mbetej 
përparësi dhe siguri për të ardhmen e saj. Vetë zhvillimet teknologjike brenda këtij 
mediumi ofronin një perspektivë të shëndetshme dhe emocionuese, sepse “ato janë 
pjesërisht përgjegjëse për liberalizmin e transmetimeve që po ndodhin dhe për një 
rritje të qëndrueshme të numrit të stacioneve, një rritje që do të sjellë me vete liri më 
të madhe editoriale për transmetuesit dhe një zgjedhje më të gjerë për dëgjuesit.”19 
Radio, si pjesa tjetër e medias, i qartësoi kohë pas kohe efektet nga aplikimet e reja 
teknologjike dhe nga përhapja në shkallë të gjerë e aksesitnë internet. Transmetimi 
përmes valëve herciane nisi të përshtatet me rrethanat e reja, duke nxjerrë në pah 
karakterin konvergues, me tipare sjelljeje si ato të mediave të tjera, duke iu përgjigjur 
trendeve të mënyrave të reja në konsumimin e informacionit, zbavitjes dhe 
reklamimit. Faqja online, apo aktivizimi në forumet e mediave sociale, i ka orientuar 
redaksitë radiofonike gjithnjë e më shumë drejt produktit multimedial, transmetimit 
në “dy pista”, on air & online, duke e pasuruar versionin klasik valor (vetëm në 
versionin zanor), edhe me përdorimin e pamjeve, në formën e teksteve, fotove, 
videove, animimeve etj. 
Aplikimet teknologjike kanё diversifikuar dhe stilin e ndjekjes sё audioprogrameve. 
Aparatet marrёs klasikё tё radios, me rrymё elektrike ose bateri, po pёrdoren gjithnjё 
e mё pak, duke u zёvendёsuar nga PC-tё, laptop-ёt, aparatet celulare, tabletёt dhe 

                                                            
16Helen Shaw, “The Online Transformation: How the Internet is Challenging and Changing 
Radio”, Digital Radio in Europe. Technologies, Industries and Cultures, Intellect Ltd, Bristol, 
UK, 2010, faqe 220. 
17Në Understanding Media,  që e shkroi në vitin në 1964, McLuhan e përshkroi procesin e 
hybrid-izimit, ose takimit mes dy mediave, si një moment real dhe zbulues për lindjen e një 
forme të re mediatike. 
18Robert McLeish, Radio Production, fifth edition, Focal Press / Elsevier, 2005, faqe 4. 
19Andrew Crisell, Understanding radio, Second edition, Routledge, London, UK, 1994, faqe 
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variacionet inovative inteligjente tё pajisjeve digjitale portabёl. Eric Scherer vë në 
dukje ndryshimin në mënyrë e informimit të qytetarëve. “Digjitalizimi, personalizimi, 
mobiliteti, ndërlidhja e përhershme me internetin dhe, në këtë mënyrë, me pjesën 
tjetër të botës janë karakteristikat e reja të mënyrës sonë për t’u  informuar sot në çdo 
moment, në shtëpi, në transporte dhe në punë”.20 
Karakteri linear në ndjekjen e programeve, siç ndodh rëndom në versionin klasik të 
transmetimit, ka humbur terren, pasi gjithnjë e më tepër dëgjuesi kërkon atë që i 
pëlqen, që selekton nga moria e pafund e ofertës nga tregu i transmetimeve. Digjitalizimi 
dhe interneti kanë gati tjetërsuar performancёn e redaksive, por dhe sjelljen e publikut 
nё njё stad tё lartё interaktiviteti gjatё konceptimit, realizimit dhe ndjekjes sё 
programeve. Përmes rrjeteve sociale dhe aplikimeve të mediave të reja, cilido mund të 
ndërtojë dhe shpërndajë programe, madje të ketë audiostacionin e tij në blogosferë, 
bazuar në podcasting, “i cili  është një shembull konkret i konvergjencës së medias, 
duke sjellë sëbashku audion, internetin dhe pajisjet portabël, si MP3-i.”21 
Avancimi teknologjik ka krijuar kushtet për cilindo “që me një kompiuter dhe një 
mikrofon të ndërtojë radion e tij në formën e podcast-it dhe duke e shpërndarë përmes 
internetit e bën të dëgjueshme për të tjerët. Transmetimi i ka hapur dyert dhe tani 
mund të bëni radion tuaj, ose si pjesë e stacionit të komunitetit, ose në një laptop nga 
ndenjësja në kuzhinën tuaj.” 22 
 
 
1.4 Sfidat e radios digjitale 
 
“Digjitalizimi i radios nuk është njëçështje vetëm europiane, por projekti për 
zhvillimin e një vizioni dhe zgjidhjeje teknologjie për radion, në kohën digjitale, është 
padyshim europiane në origjinën e vet.” 23Kërkimet shkencore në drejtim të 
zëvendësimit nga formati i transmetimeve AM dhe FM, në formatin digjital, u 
iniciuan që në mes të viteve ’80 të shekullit të kaluar, kur një konsorcium me pёrbёrje 
aktorësh liderë europianë të kërkimit dhe transmetimit, nga Gjermania, Franca, 
Holanda e Britania e Madhe, me mbështetjen e EBU, European Broadcasting Union, 
sendërtuan një projekt, që njihej si Eureka 147,24 i cili kishte në epiqendër zhvillimin 
dhe përhapjen në shkallë të gjerë të standardit të DAB, ose Digital Audio 
Broadcasting, që të mund të shndërrohej në një standard të përbotshëm, qёtë mund të 
vendoste kompanitë teknologjike europiane në pozicionin udhёheqёs global, për të 
zgjeruar sa më shumë konsumin e sistemeve dhe produkteve elektronike. 
Produkti i parë i këtij projekti u finalizua nga NRK, Norwegian Broadcasting 
Corporation, më 1 qershor 1995, kur NRK Classic u bë kanali i parë në botë DAB. 

                                                            
20Eric Scherer, A na duhen më gazetarët? Manifest për një gazetari të shtuar, Papirus, Tiranë, 
2012, faqe 26. 
21Carole Fleming, The Radio Handbook, third edition, Routledge / Taylor & Francis Group, 
London and New York, 2010, faqe 56. 

22Po aty 

23Brian O”neil & Helen Shaw, “Radio Broadcasting in Europe: The search for a Common 
Digital Future”, Digital Radio in Europe, Technologies,Industries and Cultures, Intellect Ltd, 
Bristol UK, 2010, faqe 29. 
24Projekti Eureka 147, krijuar në 1987, u financuar nga Komisioni Europian, për të krijuar një 
system transmetimi audio dhe të të dhënave për marrës fiks ose të lëvizshëm, një qasje 
innovative për transmetimin numerik dhe multimedian. 
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Mëpas kjo u lancuar ngaBBC e Londrës dhe Sveriges Radio (SR) në shtator të po atij 
viti. Brenda një dekade rezultoi se “familja DAB” u zgjerua me 28 vende, pjesa më e 
madhe e tyre europiane, por dhe dhe në Kanada, Australi, Kinë dhe Afrikën e Jugut, 
ndërkohë që SHBA-të aplikonin një system të ndryshëm tëradios digjitale.25 
Me këtë hap revolucionar radio prekte “periudhën e tretë” të artë saj: rreth një shekull 
më parë ishte arritur transmetimi në AM; rreth 50 vjet më pas u bë kapërcimi për në 
FM me tregues teknikë dhe teknologjikë shumëfish më cilësorë. Eureka 147 ishte 
njëkohësisht projekti që kishte ndikuar në balancimin e vëmendjes së Brukselit mbi 
vizionin dhe perspektivën e politikave mediatike, që deri atëherë duket se kishin si më 
prioritare filmin dhe televizionin. Radio digjitale, si një radio pa kufij, ishte dhe një 
garanci për të ardhurat e prodhuesve, pasi ata do të punonin për një treg të unifikuar të 
aparatëve marrës.  
Rreth dy dekada nga aplikimet e para të DAB, hap pas hapi modeli u përmirësua, në 
kërkim të treguesve më të avancuar në cilësi, (si DAB+, që u lancua për herë të parë 
në shkurt të vitit 2007), por procesi në rang europian dhe global për zëvendësimin e 
transmetimeve audio analoge me ato numerike, ka ecur jo njëlloj në pjesë të ndryshme 
të planetit. Duke bërë një krahasim me atë që ka ndodhur dhe ndodh me televizionin, 
në rastin e radios digjitale, nuk është ndjekur një strategji imperative e zëvendësimit të 
AM dhe FM, duke qenë më afër zbatimit të një politike liberale, ku në vende të 
ndryshme procesi u la në dorën e tregut, duke vijuar dhe me aplikimin e transmetimit 
miks, edhe analog edhe digjital. Pavendosmëria dhe vonesa për një ndërhyrje të 
fuqishme me teknologji të renë këtë sector, ka ndikuar dhe po ndikon në krijimin e një 
klime pasigurie për planifikimin e së ardhmes së radios digjitale.  
Shkaqet janë të shumta, por për studiesit është e qartë se kriza globale e pas vitit 2008, 
ka dhënë efekte në këtë proces, ka ndikuar, ku më shumë e ku më pak, në zvogëlimin 
e të ardhurave nga reklamat, por dhe në shkurtimin e buxheteve që ishin në 
dispozicion të operacionit të kalimit nga analogu në digjital. “Potenciali për të 
investuar dhe për të rritur rrjetet e radiove digjitale dhe kanaleve origjinale të 
përmbajtjeve është i ulët dhe në të njëjtën kohë roli i internetit si një platformë globale 
e përmbajtjeve, për të dyja, audion dhe videon, është rritur.” 26 
Ekziston dhe një element tjetër shkasor në hezitimin e sjelljes sinergjike për krijimin e 
“tregun e përbashkët” europian në transmetimet audio digjitale. Duke bërë krahasimin 
me procesin paralel që zbatohet në SHBA, dhe duke iu referuar faktit se “Europa me 
gjuhët e saj të shumta dhe me tërë ato prurje reklamash në programet radiofonike, e ka 
ndoshta më të vështirë tregun se sa Amerika Veriore”, 27 për studiesit kjo diferencë 
mbetet permanente, pavarësisht nga politika e zgjerimit që ka ndjekur BE-ja, nga koha 
kur u lancua projekti Eureka 147. 

                                                            
25Amerikano veriorët nuk e pranuan idenë e DAB-it europian, duke zbatuar një projekt tjetër, 
që njihej si IBOC, In-Band, on Channel, që në fazën e implementimit pësoi modifikime, duke 
mbajtur të pandryshuar përpjekjet për të luftuar sfidat digjitale ose të radios satelitore e në 
internet, në ruajtje të pozitave të industrisë së transmetimit. Në SHBA procesi i kalimit nga 
analogu në digjital po realizohet duke futur në përdorim Radion HD, që përmirëson në 
mënyrë të ndjeshme cilësinë e sinjalit. 

26Brian O”neil & Helen Shaw, “Radio Broadcasting in Europe: The search for a Common 
Digital Future”, faqe 39. 

27Marko Ala-Fossi, “TheTechnological Landscape of Radio”, Digital Radio in Europe, 
Technologies,Industries and Cultures, Intellect Ltd, Bristol UK, 2010, faqe 50. 
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Studiesit shikojnë si problematike në qarkullimin e marrësve HD koston dhe 
përmbajtjet që transmetohen. Sipas Joseph Dominick marrësit, janë “të kushtueshëm 
dhe nuk ka shumë programe të reja të vlefshme. Marrësit HD portativë kanë një 
problem, radiot HD shpenzojnë kaq shumë fuqi, sa bateritë konsumohen tepër shpejt. 
Për më tepër, deri më tani radioja digjitale nuk ka sjellë ndonjë ndryshim rrënjësor. 
Ato thjesht ofrojnë të njëjtën përmbajtje, por me një kualitet më të mirë audio. A është 
kjo e mjaftueshme për dëgjuesit e mikluar nga iPod-et dhe shërbimet satelitore? Pjesa 
më e madhe e ekspertëve predikojnë se në qoftë se kostot e marrësit do të vazhdojnë 
të ulen dhe në qoftë se radiostacionet do të ofrojnë më shumë përmbajtje të 
përtëritura, shanset janë të mira për suksesin absolute të radios HD.”28 
Nuk mungojnë dhe zgjidhjet alternative, pasi“në mungesë të frekuencave, por edhe 
pse përtëritja e parkut të marrësve do të ishte e gjatë dhe e kushtueshme, shumë 
pronarë zgjodhën nxjerrjen e webradiove, tëkapshme online, me një linjë të thjeshtë 
Interneti. Me zhvillimin e lidhjeve 3G, webradio-t janë gjithnjë e më shumë radio si të 
tjerat, të disponueshme që prej smartfonëve, pa pasur nevojë për t’u pajisur me një 
marrës të didikuar.”29 
Për Hugh Chignell alternativa e orientimit drejt radiove online është një zgjidhje që 
josh jo vetëm transmetues publikë a privatë, por dhe nga ata që kanë burime tejet të 
kufizuara, siç mund të jenë dhe amatorët entuziastë që mund ta instalojnë webradion e 
tyre në dhomën e gjumit me shumë pak kosto dhe pa e vrarë shumë mendjen për 
instrumetet rregullatore të shtetit. Aq sa ai shkon drejt një pyetje që nuk është thjesht 
sygjestionuese: “Jemi kthyer ne në botën e kohës së paratransmetimeve, ku amatorët 
bënin ligjin?”30 
Por si është ecuria e kalimit nga analugu në digjital në disa prej vendeve europiane?31 
-NëItali depërtimi i transmetimeve digjitale është 65%. Operatori publik RAI ka një 
mbulim deri në 40%. Deri në fund të vitit 2015 oferta e radios digjitale nga të gjitha 
stacionet do të arrijë në 75%. Prodhuesit e makinave në Itali duhet të jenë në gjendje 
që të ofrojnë DAB-in në të paktën 60% të modeleve të reja. Si pengesë për procesin 
në përgjithësi shikohen burimet financiare, sidomos në sektorin privat të 
transmetimeve. Ky vend ende nuk ka caktuar një afat për përfundimin e kalimit nga 
analogu në digjital. 
-NëHolandë transmetuesit publikë dhe ata privatë ofrojnë një mbulim me sinjal 
digjital 95%. Objektivi në këtë vend është për të promovuar përfitimet dhe shërbimet 
e transmetimit përmes DAB+, qëështë lancuar për herë të parë në shtator të vitit 2011. 
Kalimin nga analogu në digjital, Holanda nuk e shikon si të realizueshëm brenda 5 
viteve të ardhshme, por deri në vitin 2023. Sfidat e sektorit publik, atij privat dhe 
autoriteteve holandeze, për finalizimin e këtij procesi janë: rritja e shitjeve të 
aparateve marrës, plotësimi i rrjetit për transmetimin digjital, zgjerimi i zonës së 
mbulimit, ndërgjegjësimi i popullatës, si dhe bashkëpunimi me prodhuesit e makinave 
për ofrimin e DAB+. 

                                                            
28Joseph R. Dominick, Dinamika e komunikimit masiv. Media në periudhën digjitale, UET 
PRESS, 2010, faqe 254. 
29Francis Balle, Mediat & Shoqëritë, botimi 15,  Papirus, Tiranë, 2011, faqe 192. 
30Key Concept in Radio Studies, faqe 2. 

31Referuar të dhënave zyrtare që jepen në site-t www.worlddab.org, shikuar për herë të 
fundit më 7 shtator  2014. 
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-Aktualisht nëNorvegji ka një nivel 45% të mbulimit ditor me sinjalin digjital dhe 
objektivi më i afërt është që treguesi të arrijë në 50% për DAB/DAB+. Transmetuesi 
publik norvegjes, NRK, është në gjendje që me të 14 stacionet e tij të japë për 
dëgjuesit emetim DAB+. Me rritmin e procesit, Norvegjia, shpreson që deri në vitin 
2017, të mënjanojë totalisht transmetimet në FM. Në rast dështimi të këtij afati shtyrja 
do të jetë deri më 2019. Një nga sfidat kryesore të këtij shteti, (që lancoi i pari në botë 
transmetimin digital DAB në 1 qershor 1995),  është tek automjetet. Nga rreth 3 
milion makina që janë në rrugë, 2 milion prej tyre kanë nevojë që të adaptojnë radion 
e tyre me sinjal digjital, para se të ndalohet përfundimisht transmetimi në FM. 
-NëGjermani mbi 91% e popullatës ka mundësinë që të dëgjojë të paktën një radio 
digjitale, në një kohë që deri në muajin nëntor 2013 është raportuar për rreth 2.7 
milion aparate marrës të shitur. Deri në fund të vitit 2014, më shumë se 120 programe 
kombëtare, rajonale dhe lokale do të transmetojnë në versionin digjital. Një platformë 
e re ka aplikuar në garën për multipleksin e dytë kombëtar DAB+ në Gjermani. 
 -NëSuedi autoritetet kanë emëruar një koordinator,  që ndjek planin për kalimin nga 
FM në DAB+ dhe mundësia është që procesi të mbyllet brenda vitit 
2022.Transmetuesi publik suedez, Swedish Radio, CSR, ka arritur që të mbulojë 35% 
të popullatës me emetimin DAB/DAB+ dhe të gjithë transmetuesit kryesorë në vend 
kanë aplikuar për të marrë licencën për radion digjitale. Në një periudhë 5 vjeçare 
Suedia do të nisë procesin e kalimit në digjital. 
-NëMbretërinë e Bashkuar mbi 50% e popullatës ndjek radion digjitale çdo javë. Në 
të gjithë vendin rreth 20 milion aparate radio DAB janë shitur dhe 48% e shtëpive 
kanë një të tillë. Aktualisht mbulimi i stacioneve kombëtare tëBBC me DAB është 
94%. Në vitin 2010, 10% e të gjitha makinave në Mbretërinë e Bashkuar kishin radio 
digjitale, ndërkohë që sot 55% e makinave të reja janë të pajisura me DAB sipas 
standardit. Kalimi total nga analogu në digjital në këtë vend mendohet që të realizohet 
në 6-8 vitet e ardhshme. 
 
 
1.5 Multifunksionaliteti dhe ridimensionimi i konceptit “dëgjues” në “ndjekës”  
 
Qasja e radios në internet realizohet në dy mënyra: ose stacioni radiofonik që 
transmeton në formatin valor hap një website, duke ofruar për ndjekësit e vet dhe një 
gamë të larmishme produktesh online, ose kur stacioni dizajnohet dhe funksionon 
vetëm në internet si webradio (radiot online). Sipas David Hendy-t, prezenca e radios 
në internet krijon një dimension të ri, pasi audienca e saj nga lokale bëhet globale. 
“Kjo i ofron kompanive radiofonike shansin që të ndërtojnë një prezencë 
mbarëbotërore dhe në disa raste ndoshta dhe një markë globale”.32 
Me aplikimin e shërbimeve online, radio nuk “thyen” vetëm kufijtë që rrjedhin nga 
përcaktimi i zonës së mbulimit në spektrin e frekuencave të transmetimit. Por vjen 
dhe një tjetër impakt që lidhet me ridimensionimin e konceptit “dëgjues”, duke e 
konsideruar atë më shumë si “ndjekës”, një audiencë që modifikohet në përbërjen e 
saj, nga një “shumatore dëgjuesish” të përmbajtjeve, si deri para rreth dy dekadash, në 
një “shumatore ndjekësish”, që kanë mundësi jo vetëm të dëgjojnë, por dhe të shohin 
nga oferta e multimediale të stacionit.  

                                                            
32David Hendy, Radio in the global age, faqe 57. 
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Pavarësisht dizajnimit të website-t të radios, në mënyrë të thjeshtë ose të ndërlikuar, 
ajo merr tiparet e njёgazete elektronike, me tekste, foto, tituj, nёntituj, diçitura, 
ilustrime grafike etj. Redaktori pёrgjegjёs për aktualizimin e hapësirës online ushqen 
sistematikisht pёrmbajtjen e saj, (si rregull pas transmetimit “premierё” tё materialeve 
në variantin audio), të lajmeve, kronikave, reportazheve, intervistave, deklaratave etj. 
Kontributet audio nuk “zbardhen” thjesht si tekste pёr t’u vendosur dhe në internet, 
por rishkruhen dhe editohen nga formati “për t’u dëgjuar” në formatin “për t’u 
lexuar”. Veç lajmeve, intervistave dhe deklaratave, të cilat kërkojnë më pak punë, 
formatet e tjera të informimit kërkojnë rishkrim tërësor. 
Aktualizimi i lëndës online është “grepi” për vëmendje disa herë në ditë nga vizitorët, 
duke i dhënë tiparet e një agjencie lajmesh. Në një dritare të veçantë, zakonisht në 
pjesën më të dukshme në ballinë të saj, pasqyrohen lajmet më të fundit të ditës, të 
shkruara në pak radhë, të listuara sipas rendit kohor kur kanë mbërritur në redaksi, ose 
kur janë përpunuar nga webredaktori. Për mbulimet e ngjarjeve të rëndësishme, ka jo 
vetëm plotësime të herëpashershme me detaje shtesë, por dhe spostim në një hapësirë 
tjetër, e duke u prezantuar si informacione të zgjeruara, me tituj dhe nëntituj të 
dukshëm. Sjellja dinamike si agjenci lajmesh rrit frekuencën e klikimeve disa herë 
gjatë ditës, duke krijuar një grup të qëndrueshëm ndjekёsish në hapësirën virtuale. 
Në faqet e internetit të radiove shkarkohen dhe video. Në radhë të parë si version 
televiziv për kontributet e vetë redaksisë, për intervista ekskluzive, reportazhe, vox – 
pop-e, kronika etj., por ofrohen dhe pamje të huazuara nga media të tjera, përzgjedhje 
të tilla që favorizojnë krijimin e një mozaiku argëtues për ndjekësit e shërbimeve 
online. Përgatitja e një videoje ka kosto shtesë, pasi kërkon pajisje regjistrimi e 
program digjital editimi, por dhe personel tё kualifikuar. Gazetarët dhe reporterët 
shpenzojnë më shumë kohë dhe energji për realizimin e kontributeve të tilla me zë 
dhe figurë. Aplikimi i formatit radiovizion, ku një pjesë e programeve transmetohen 
nga studiot e radiove dhe me pamje, vlerësohet si një taktikë magneti për audiencën. 
Me instalimin e kamerave performanca e moderatorit, të ftuarve, si dhe fluksi i 
mesazheve janë vizibël.  
Por kjo sjellje  televizive e radios ka limite. “Radioja refuzon të filmojë të gjitha 
emisionet e veta, të cilat sidoqoftë t’i transmetohen në television ose në internet, nga 
frika se mos shpërfytyron mesazhet e saj, se nuk do të mund të luajë më mbi regjistrin 
e dyfishtë të fonisë dhe të zërit, fusha në të cilat mendohet se është e paarritshme. 
Mediat ‘klasike’, që po konsultohen gjithnjë e më shumë në aparatura që nuk janë ato 
të fillimit  të ekzistencës së tyre, kanë mësuar me zgjuarsi t’i binden ligjit sipas të cilit  
nuk mund të jesh i shkëlqyer në të gjitha gjërat.” 33 
Edhe Nick Couldry kur analizon shkallën e lartë të depërtimit të teknologjisë dhe 
interentit në media apelon për përmbajtje. “Një pjesë e institucioneve të medias 
mbeten konstante pavarësisht mundësive të reja shpërndarëse: radio ka kaluar 
pjesërisht online, ndërkohë që bota e saj e tingullit vazhdon të përbëjë sfondin rutinor 
në jetë e një numri të madh njerëzish.”34 
Website-i i radios është një mundësi për të zgjeruar ofertën reklamuese të saj, eviton 
dhe zbut shumë kufizime që ka promocioni kur realizohet vetëm përmes shqisave të 
dëgjimit. “Stacionet i përdorin tani website-t e tyre për të siguruar të ardhura 

                                                            
33Francis Balle, Mediat dhe Shoqëritë, botim, faqe 682. 
34Nick Couldry, Media, Shoqëria, Bota. Teori sociale dhe praktika e medias digjitale, Instituti 
Shqiptar i Medias, Tiranë, 2013. 
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shtesë.”35 Shërbimi në internet jep mundësi pa limit për animimin e spoteve, 
njoftimeve dhe prezantimeve, sipas porosive, duke përdorur lirshëm teknikat mё tё 
avancuara pamore. Duke pranuar dhe reklama nё video, pasi hapёsira nё website ёshtё 
e bollshme për t’i shkarkuar dhe pёr t’i prezantuar për ndjekësit. 
Sjellja multimediale e një stacioni radiofonik eviton dhe një prej mangësive që ka 
transmetimi valor: për realizimin dhe prezantimin efikas të kontributeve investigative. 
Në krahasim me median e shkruar dhe televizionin, gazetari i radios valore ka limite 
kur trajton një proces hetimi të mirëfilltë. “Interneti hap një parajsë të vërtetë 
hulumtimi. Gazetarët mund të hyjnë pa ndërprerje në baza të dhënash, arkiva, burime 
primare e sekondare. Por sidoqoftë këtë mundësi hyrjeje nuk e kanë vetëm ata. Ndaj 
shumë gjëra të cilat më parë i kanë përhapur në mënyrë ekskluzive e të 
pashqyrtueshme, janë bërë të kontrollueshme për persona të tretë.”36 
Në formatin klasik hercian, gazetari gjithçka duhet ta rrëfejë për dëgjuesit, duke 
shpjeguar dhe analizuar çfarë është shkelur dhe anashkaluar nga ligji për qëllime 
përfitimi nga një person/grup personash. Nuk ka mundësi që të tregojë si 
gazeta/revista a televizioni dokumentet që vërtetojnë “mëkatin”, dëmin për një 
rrethanë të caktuar. Po kështu nuk mund të tregojë foto, faksimile, grafikë, aq më pak 
me pamje ekskluzive nga aktiviteti i protagonistëve në një investigim, edhe pse 
reporterёt i posedojnё ato. Këto vёshtirёsi i “sheshon” shërbimi online, qё krijon 
lehtёsi shpjeguese me tekst, dokumente, pjesë audio e video. Pasqyrimi nё versionin 
online tё investigimit e bёn atё tё referueshёm dhe nga media tё tjera tё interesuara, qё 
ndikon nё rritjen e reputacionit tё stacionit radiofonik. 
Gjithashtu faqja e internetit e një stacioni radiofonik ofron një mënyrë të thjeshtë për 
ndjekësit më shumë info për aktivitetin e radios dhe ekipin.“Stacionet lokale në 
veçanti mund të krijojnë një raport realist me audiencën e tyre, duke vendosur  
fotografitë e dëgjuesve në maratona lokale ose vrapime bamirësie, mjedise shkollore 
ose evente që sponsorizohen nga radio. Kjo i jep stacionit komunikim me dëgjuesit 
nëpërmjet blogjeve dhe hapësirave të diskutimit, duke i ndihmuar ata që të ndjehen si 
pjesë e stacionit.”37 
 
 
1.6 Gazetari radiofonik në erën digjitale, interaktiviteti dhe bjerrja e monopolit 
për produktin 
 
Kur nisën të ndjehen efektet e para të transformimit teknologjik në stacionet 
radiofonike, kalimi nga sistemi analog në atë digjital, studiesit e medias filluan të 
paralajmërojnë për “prishjen e rutinës” për stafet gazetareske, duke u vendosur dhe në 
pozitat dilemike për perspektivën, nëse ato “do të vazhdojnë të mbulojnë dhe 
prodhojnë lajme, apo thjesht ‘t’i procesojnë’- duke riprodhuar lajme dhe duke 
ripërpunuar informacione që vijnë nga burime të jashtme.”38Një autor i njohur në 
studimet për radion, Tim Crook, në fund të viteve ’90, e përshkruante si një tornado 
teknologjike atë që ndodhte me transmetimet radiofonike,  që sipas tij, po ndikonte në 
stilin e jetesës së njerëzve brenda industrisë, por gjithashtu dhe në qëndrimet e 

                                                            
35Joseph R. Dominick, Dinamika e komunikimit masiv. Media në periudhën digjitale, faqe 
254. 
36Stephan Russ-Mohl, Gazetaria, K&B, Tiranë, 2010, faqe 181. 
37Carole Fleming, The Radio Handbook, third edition, faqe 56. 

38Roger Fidler, Mediamorfoza, Institutit Shqiptar i Medias, Tiranë, 2001, faqe 261-262. 
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reagimet e dëgjuesve dhe konsumatorëve, pasi “kemi filluar të përjetojmë ndikimin e 
një revolucioni të ri teknologjik, i cili në mënyrë radikale ka ndryshuar efektivitetin 
dhe mënyrën se si gazetarët mund të operojnë. Mosha digjitale, ‘multimedia’ dhe 
implikimet e komunikimit në World Wide Web, kanë çliruar gazetarët nga pikëpamja 
e hulumtimit individual, kanë zgjeruar mundësitë e lirisë së shprehjes dhe aplikimet 
komerciale të operimeve per lajmet e radios.” 39 
Hapësira e studiove të regjistrimit, mganetofonët voluminozë të editimit, bobinat e 
stivosura me shiritin magnetik, prej të cilave, me prerje dhe ngjitje mekanike dilte një 
e re - e tërë kjo infrastrukturë po rrudhej, duke dalë e tepërt, e padobishme, nga 
inkorporimi i çdo procesi në kompjuterat e redaksië. Që nga cilësia e regjistrimit të 
zërave dhe efekteve dhe deri tek precizimi në detaj i kontributeve të gatshme për 
transmetim, hidheshin hapa mbresëlënës që krijonin dhe një mikroklimë konforti për 
gazetarët, redaktorët, producentët e programeve dhe ekipeve mbështetëse. Paralelisht 
me përmirësimet në inventarin personal dhe kolektiv, brenda dhe jashtë ambjenteve të 
punës, aksesi dhe aplikimet përmes internetit kanë qenë dhe mbeten mundësia e 
pafund për angazhimet profesionale të tyre. Aq sa të bërit gazetari në radio nuk mund 
të ishte më e mjaftë vetëm me aftёsinë e regjistrimit tё zёrave nё terren, me 
mjeshtërinë pёr tё folur, lexuar dhe prezantuar nё mikrofon, me artikulim të qartë dhe 
elokuent. Kur produkti që destinohej vetëm për shqisën e dëgjimit nisi të shndërrohej 
në multiprodukt, kjo u shoqërua dhe me kёrkesa shtesё. Nё radhё tё parё forma, 
pёrmbajtja dhe stili i të shkruarit si tekst i një përmbajtjeje, e cila ёshtё transmetuar on 
air, kur vendoset nё hapësirën virtuale, merr tipare tё ndryshme si konsum nga 
ndjekёsit online: tjetёr shkruhet njё tekst qёёshtё i destinuar “pёr t’u dёgjuar” dhe 
tjetёr “pёr t’u lexuar”. Profesionistёt e gazetarisё e kuptojnё diferencёn dhe kjo 
kёrkon mjeshtri nё gjatёsinё e tekstit, ndёrtimin e fjalive, pёrdorimin e figuracionit, tё 
shifrave dhe bilanceve, shkurtesat, në shkrimin e titujve dhe nëntitujve etj. 
Gazetari me synimin e realizimit tё produkteve multimediale, duhet tё jetё nё gjendje 
tё ofrojё foto e video qё shoqёrojnё tekstet nё faqen online, ndaj njohuritё e tij 
shkojnё pёrtej pёrdorimit tё regjistruesit tё zёrave dhe efekteve, si dhe familjarizimit 
me programet digjitale tё editimit. Pёrdorimi i aparatit fotografik dhe kamerёs, por 
dhe celularёve tё avancuar e pajisjeve tё tjera mobile nё raste emergjente dhe kushte 
spontaniteti, i krijojnё mundёsinё pёr shёrbime cilёsore, qё reflektohen nё 
performancёn e website-t. Kjo ёshtё premisa pёr orientimin e gazetarёve drejt 
produktit dual on air & online, njё dimension pa kufij nё procesin e komunikimit mes 
ekipit redaksional dhe ndjekёsve tё kontributeve: si ata qё parapёlqejnё ende 
versionin e transmetimeve valore, ashtu dhe ata qё fokusohen tek shёrbimet nё 
internet, apo dhe pjesёn tjetёr, qё preferon tё alternojё tё dy formatet e produktit.  
Kjo e shtyn gazetarin e radios automatikisht nё klimёn e interaktivitetit me ata qё e 
ndjekin produktin e tij nё tё dy format, jo thjesht pёr zbavitje dhe variacion, por me 
ndikim dhe nё agjendёn e punёs deri dhe nё realizmin e përmbajtjeve. Komunikimi 
me audiencёn valore dhe virtuale nis qё nё procesin ideues tё njё programi, nё kohёn 
e planifikimit, kur moderatori ose gazetari, ndan me ndjekёsit e tij online, tematikёn, 
tё ftuarit nё studio, detaje tё ndryshme, pёr tё cilat feedback-u nё avancё ndikon pёr 
pasurimin e pёrmbajtjes, por dhe tё korrigjimit “tё shёnjestrёs” pёr çёshtje tё caktuara. 
Edhe në fazën e transmetimit ata e nxisin komunikimin, duke ftuar dëgjuesit të 
thërrasin pёrmes telefonit në studio ose për të dërguar mesazhe në website ose nё 
adresёn nё rrjetet sociale. Ky kanal e bёn audiencёn aktive, ose tё paktёn ofron njё 
mundёsi gjallёrimi, interaktiviteti, ku ndjekёsi ka hapësirë të shkruajnё mendimin e 

                                                            
39Tim Crook, International Radio Journalism, Routledge, London, 1998, faqe 4. 
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tij, të pyesë, të vlerёsojnё aspekte tё veçanta që lidhen me qëndrimet e gazetarit ose të 
ftuarve në studio.  
Duke iu referuar website-it, ose adresave nё rrjetet sociale, drejtuesit e programeve 
tregojnё vёmendje qё mesazhet e ndjekёsve tё prezantohen kohё pas kohe, çka krijon 
larmi dhe atraktivitet, qё nxit pjesëmarrje nё diskutime dhe forume tё dobishme. Njё 
gazetar ose moderator ndjek me vёmendje mendimet dhe vlerёsimet e ndjekёsve, 
sepse veç radhёve kortezike e rutinore, gjen dhe propozime e ide interesante, si “lёndё 
e parё” pёr tematikёn e programeve nё vijim. Ndёrhyrjet qё vijnё nga publiku gjatё 
kohёs sё transmetimit tё njё programi sigurojnё njё kombinim pikёpamjesh tё 
moderatorit dhe ekspertёve nga njëra anё, me qёndrimet e dёgjuesve qё konsiderohen 
si dëshmi të realitetit. “Ky është dallimi kryesor mes ekspertëve, të cilët i bazojnë 
njohuritë e tyre mbi studime ‘objektive’ të një fenomeni global dhe dëgjuesit që 
justifikojnë dhe legjitimojnë ndërhyrjen tek eksperienca e tyre. Nocioni i autenticitetit 
diferencon fjalët e dëgjuesit nga ato të ekspertëve. Në këtë mënyrë, secili prej 
dëgjuesve përdor një diskurs të fokusuar tek vetvetja, duke ilustruar etjen për shprehje 
personale në një hapësirë  publike”. 40 
Klikimet, reagimet, mesazhet, ndёrhyrjet, interesimet, propozimet, pakënaqësitë - 
gjithçka qё ndodh nё pёrcjelljen e njё produkti nё versionin online - janё tё dhёna tё 
dobishme dhe pёr drejtuesit e redaksive, pёr vetё moderatorёt e gazetarёt, pasi çdo 
kontribut e bёjnё mё tё matshёm. Pёrmes aplikimeve tё programeve tё specializuara 
digjitale, menaxherёt kanё nё dorё situacione sasiore pёr ndjekёsit e pёrmbajtjeve, nё 
njё ditë, nё fasah orare të caktuara, numrin e klikimeve sipas kontributeve e rubrikave, 
shkarkimet etj. 
Por pjesmarrja e publikut nuk ёshtё vetёm nё pozitat e plotёsimit tё pёrmbajtjeve, qё i 
prodhon interaktiviteti. Interneti dhe mediat e reja kanё hapur mё shumё mundёsi pёr 
tё zgjeruar gamёn e produkteve tё redaksive tё radiove, por nё tё njёjtёn kohё ato janё 
dhe konkurrentёt e ashpёr tё tyre. Bjerrja e monopolit tё gazetarit tё radios pёr 
shpёrndarjen e lajmeve pasqyrohet tek pёrgatitja dhe shpёrndarja e podcast-eve, 
produkte tё hapёsirёs virtuale qё jo domosdoshmёrisht kanё autorёsinё e njё 
profesionsti nё media. Nёpёrmjet aksesit nё internet dhe pёrdorimit tё iPod-ve, (siç 
njihen walkman-ёt numerikё tё Apple), cilido mund tё realizojё njё audioprogram tё 
komprimuar nё formatin mp3 dhe atё ta shkarkojё nё blogun ose website-n e tij pёr 
t’ia adresuar pёrdoruesve tё tjerё. Podcasting, si bashkim i fjalёve “iPod” dhe 
“broadcasting”, iniciuar nё SHBA para njё dekade, ёshtё treguesi pёr nisjen e rёnies 
sё monopolit tё stacioneve radiofonike nё realizimin dhe qarkullimin e “mallit” audio, 
qoftё me natyrё muzikore ose tё folur. Nё kёtё rast gjallon publiku si konkurrent me 
redaksinё.  
Studiuesja e teknologjive tё transmetimit, Carmen Penafiel Saiz, ka pёrshkruar dy 
konceptet e ndёrlidhura me njeri tjetrin, gazetarinё qytetare dhe gazetarinё mobile. 
Me pёrdorimin telefonёve hi-tech, tё cilёt mund tё regjistrojnё madje dhe tё editojnё, 
njerёzit kanё mundёsinё tё shkruajnё dhe ta dёrgojnё informacionin pёr radiot nё 
mёnyrё tё menjёhershme, ndёrkohё qё bloger-at ishin tё parёt qё pёrdorёn po 
mundёsitё e teknologjisё pёr tё mbёshtetur qarkullimin nё çast tё informacionit. Sipas 
Saiz, ky model i gazetarisёёshtё i bazuar nё mobilitetin e reporterёve me laptop-ёt, 
regjistruesat MP3 dhe kamerat digjitale, duke dёrguar informacion pёr nё website, 
ndёrkohё qё ndihmojnё pjestarёt e komuniteteve qё tё kontribuojnё me raportime nёtё 

                                                            
40Blandine Schmidt, “Interactivity on Radio in the internet Age: A Case Study from France”, 
Radio content in digital age. The solution of a sound medium, Intellect Ltd, Bristol, UK, 
2011, faqe 33. 
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njёjtat site, si njё mёnyrё pёr tё krijuar hapёsira tё besueshme tё gazetarisё qytetare, 
duke i dhёnё zё pjestarёve tё komunitetit qё publikojnё dhe konsumojnё lajmet e tyre 
bashkarisht, shpesh si formё e dialogut me njeri-tjetrin. “Gazetarёt profesionistё 
tregohen hezitues tё pranojnё termin gazetari qytetare, qysh kur gazetaria ёshtё njё 
disiplinё profesionale dhe akademike. Tё tjerё shikojnё te gazetaria qytetare njё 
kёrcim tё madh pёrpara pёr shoqёrinё nё sferёn e lajmeve dhe e perceptojnё atё si njё 
demokratizim tё pushtetit tё massmedias.”41 
Si instrumente nxitёs pёr faqet online tё stacioneve radiofonike, nё tёrheqjen e 
mendimeve dhe vlerёsimeve tё vizitorёve, janё anketimet dhe testimet mbi tema nga 
aktualiteti, pёr probleme qё kanё interes pёr publikun, rreth vendimmarrjes sё 
autoriteteve qendrore dhe lokale, propozimeve nga ligjvёnёsit etj. Rezultatet e kёtyre 
rubrikave pyetёsore tё tipit “voto tani”, ose “jep opinionin tёnd”, vёrtet qё nuk kanё 
vlerёn e sondazheve dhe anketimeve tё mirёfillta, mbi parime kёrkimore e studimore, 
por gjithsesi ato mundin tё projektojnё perceptimet e atyre qё lexojnё pёrmbajtjet. I 
afrojnё ndjekёsit mё afёr me çёshtje tё interesit tё gjerё, ose qё marrin vёmendje 
brenda njё komuniteti tё caktuar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
41Carmen Penafiel Saiz, “Radio and web 2.0: Direct Feedback”, Radio content in digital age. 
The solution of a sound medium, faqe 33. 
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Kapitulli i dytё 
 

Konteksti i zhvillimeve tё medias nё Shqipёri dhe karakteristika të saj 
 
 
2.1 Simptomat nё procesin e rimëkëmbjes postdiktaturё 
 

Mungesa për një kohë shumë të gjatë e pluralizmit politik, raportet e ashpra, 
konfliktuale, deri dhe armiqësore, mes kastave të politikanëve me bagazh të cekët dhe 
intuitiv mbi institucionet, në një shoqëri qё ishte nё nisje tё tranzicionit, kishin krijuar 
një ambient mediatik po kështu të ashpër, konfliktual, deri dhe armiqësor. Më shumë 
sesa debati për alternativat e zhvillimit të vendit që sapo kishte dalë nga një diktaturë 
mizore, në përmbajtjen e gazetave mbisundonin artikuj, shënime dhe komente të 
firmuara me emra të vërtetë ose të sajuar, në një sagë polemikash ku renditeshin një 
pas një akuza e sharje të personalizuara gjithëfarë.  
“Duke ju shmangur të shkuarës, shtypi do të merrte përsipër dy karakteristikat 
kryesore të tij: informacionin dhe komentet. Por kanë kaluar gati dy muaj dhe asgjë 
nuk lëviz. Gazetashitësit përpiqen të thërrasin sa më tepër tituj joshës e stoqet 
shtohen. Në fletët e faqosura pa estetikë vazhdojnë po ato shkrime të gjata 
pensionistësh, po ato momente foshnjore berberësh e qoftexhinjsh, po ato telegrame 
presidentësh e qendrash pune e prodhimi.” 42 
Kjo panoramë i takon Shqipërisë që kishte vetëm dy muaj që kishte mbyllur zgjedhjet 
parlamentare të 22 marsit 1992, zgjedhje të cilat për herë të parë pas afër gjysmë 
shekulli spostuan në opozitë komunistët, një moment shumë sinjifikativ në fillimin e 
rrugës pa kthim drejt proceseve demokratike dhe ndërtimit të ekonomisë së tregut. Ky 
përshkrim i asaj kohe nxirrte në pah dhe mosorientimin e reminishencat e së shkuarës 
në media, që sipas autorit kishin si pasojë heshtjen ose anashkalimin e ngjarjeve 
aktuale, duke shpenzuar energji pambarim në përplasjet mes gazetarëve. 
“Çudia më e madhe ndodh se shtypi po konceptohet si një armë dhe artikujt e 
gazetave janë shndërruar në heshta që njerëzit i përplasin në duelet personale. 
Absurditeti arrin kulmin kur gazetarët mprehin armët midis tyre. Bëjnë replika 
gazetarë të Republikës me të Zërit të Popullit, të RD-së me 24 Orë, të Alternativës me 
të një gazete tjetër dhe pasi shfryjnë të gjithë inatet e mbledhura nga thashethemet e 
rrugëve, harrojnë që askujt në botë nuk i interesojnë mëritë e tyre dhe askush nuk do 
ta lexonte gazetën për të mësuar artin e ofendimit publik. Lajmet nga bota nuk 
ekzistojnë, për të arritur pastaj në paradoksin më të madh: shumë gazeta tonat citojnë 
gazetat italiane për ngjarjet që kanë ndodhur në Shqipëri.” 43 
Publicisti dhe shkrimtari Teodor Keko e shikonte gjendjen e vështirë të shtypit nga 
një këndvështrim tjetër nё atё periudhё: “Sot shtypi shqiptar ndodhet në një pozicion 
tepër delikat. Ai e ka tepër të vështirë të shkruajë të vërtetën. Dhe kjo për disa arsye. E 
para, populli shqiptar jeton në një varfëri të dukshme, ndërsa gazetarët janë nga 
njerëzit më të varfër të këtij populli. Shtrohet pyetja: a mund të luftojë për të shprehur 
të vërtetën një njeri i pambrojtur ligjërisht dhe materialisht? Në Shqipëri mungon ligji 
për shtypin dhe buka e gojës. Kjo ndikon psikologjikisht te gazetarët. Ata e kanë të 

                                                            
42Blendi Fevziu, “Heshtja e shtypit apo shtypi i heshtjes”, Koha Jonë, 23 maj 1992, faqe 3. 
43po aty 
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vështirë të luftojnë pa fituar asgjë në mënyrë konkrete, siç ndodh në botë, ku gazetari 
nëse mbron vendin e tij shpërblehet nga vendi i tij.” 44 
Situata problematike e medias shqiptare evidentohej dhe nga ndërkombëtarët. Gerald 
Nagler, anëtar i Federatës Ndërkombëtare të Helsinkit dhe kryetar i Helsinkit Suedez, 
bёnte kёtё pёrshkrim: “Pas gjithë këtyre viteve izolimi dhe diktature e kuptoj që është 
shumë e vështirë për të institucionalizuar shtypin e lirë. Për të realizuar një gjë të tillë 
në mënyrë pozitive duhet parë dhe kuptuar se si funksionon shtypi i lirë në vende të 
tjera dhe duhen vendosur ligjet dhe mekanizmat e një shtypi të lirë… Gazetat nuk 
japin për të informuar publikun, dhe më të shumtën përdoren për luftë politike, sulme 
dhe fyerje personale, dhe mjaft thashetheme gjejnë vend nëpër to. Mendoj se ky është 
një zhvillim i rrezikshëm dhe do të isha shumë i lumtur të shihja një zhvillim ku 
cilësia e publicistikës të ishte e shoqëruar me një pavarësi më të madhe për gazetarët 
dhe gazetat.” 45 
Me shqetësimin e një aktivisti të lirive dhe të të drejtave të njeriut, Gerald Nagler, 
përmendte dhe një sërë faktesh për presionet nga autoritetet zyrtare ndaj gazetave të 
pavarura dhe oponente, duke përdorur presionet ekonomike dhe kontrollet financiare 
nëpër redaksi, që pengonin dhe rrezikonin punën normale të tyre. 
 
 
2.2 Legjislacioni si zgjidhje mes modeleve perëndimore dhe përshtatjes me 
realitetin shqiptar 
 
Media në një realitet të ri domosdoshmërisht kërkonte një bazë ligjore konfirmuese 
dhe nxitëse për reforma të shpejta dhe të thella në këtë fushë. “Kalimi nga sistemi i 
centralizuar në sistemin privat të mediave u shoqërua me ndryshime rrënjësore në 
treg. Në ndryshim nga vendet e tjera ish-komuniste të Lindjes, ku kalimi nga tregjet e 
kontrolluara të medias në tregjet e lira u bë në mënyrë graduale, në Shqipëri ky 
ndryshim u bë në mënyrë radikale.” 46 
Por media nuk ishte sektori i vetëm në Shqipërinë e fillimviteve ’90 që kërkonte 
ndërhyrje.Gjithkund kishte nevoja për ta ndërtuar kuadrin legjislativ nga e para, ndaj 
në një periudhë kohore tregu mediatik funksionoi tërësisht në kaos, me logjikën e 
“asaj që duket më e mira”, me vetëveprim, deri dhe në “vetëgjyqësi”, duke kapërcyer 
nga izolimi dhe censura në “bluarjen” e çdo lënde të parë në hapësirat e saj, gati si në 
një prirje anarkike dhe deformuese për rolin dhe ndikimin në opinion publik.  
Ligjvënësi ja nisi punës si fillim nga media e shkruar. Jo si zgjedhje “me short”, por i 
gjendur përballë një situate ku çdo ditë në pikat e shitjes shfaqeshin tituj të ri gazetash 
e revistash gjithfarëlloj, gjeneraliste ose të profilizuara. Kurse media elektronike 
private kërkonte më shumë kapital themelor dhe burime njerëzore të kualifikuara, 
ndaj dhe lëvizte shumë më ngadalë.   
Si referencë për ligjin e ri të shtypit u përdor eksperienca gjermane, konkretisht ligji 
që zbatohej në Landin Westfalisë. Nëse orientimi ishte i duhuri, ekspertët që u morrën 
me përgatitjen e ligjit nuk bënë asgjë që ai të përshtatej me realitetin e Shqipërisë që 

                                                            
44Teodor Keko, intervistё, programi i pasdites nё DW  nё shqip, 1 shtator 1992. 

45Gerald Nagler, “Gazetat përdoren për luftë politike”, intervistë, Koha Jonë, 30 shtator 1992, 
faqe 2. 
46Mark Marku, “Media shqiptare dhe specifikat e tregut local”, EJO- European Journalism 
Observatory, 6 janar 2012, http://al.ejo-online.eu/293/ekonomia-e-medias/mediat-shqiptare-
dhe-specifikat-e-tregut-lokal. 
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sa kishte hyrë në fazën e tranzicionit. Parlamenti e miratoi ligjin 47 më 11 tetor 1993, 
por shumë shpejt ai u gjend përballë kritikave duke u cilësuar si represiv dhe i 
prapranueshëm nga grupet e interesit brenda vendit dhe ekspertët ndërkombëtarë. 
Reflektimi i parlamentit ndaj këtij ligji të parë për shtypin shkoi në ekstrem rreth 4 
vite më pas, kur diskutoi dhe miratoi një variant të ri, 48 përmbajtja e të cilit ishte 
telegrafike, duke përdorur vetëm njërin prej paragrafëve të ligjit të vitit 1993:  “Shtypi 
është i lirë. Liria e shtypit mbrohet me ligj.” 49 Gjithçka tjetër u shfuqizua. Kjo 
zgjidhje e para 17 viteve, qëështë ended he sot në fuqi, duket se ka debuluar të gjitha 
mendimet dhe propozimet në qarqet gazetareske dhe jo vetëm, për nevojën e një ligji 
më të plotë për median e shkruar, duke reflektuar aty risi e tendenca të industrisë së 
shtypit, rolit dhe pozicionimit të gazetarëve, raportet e tyre me punëdhënësin – deri 
tek ideja për themelimin e Urdhërit të Gazetarit - por deri më sot asnjë nismë konkrete 
nuk është ofruar për parlamentin. Në këtë atmosferë stanjative vlen konsiderata se me 
ligjin ekzistues për shtypin, “i cili është tepër i vakët, media e shkruar duket se shijon 
një liri më të madhe se sa fillimi i viteve ’90, por në të njëjtën kohë punon në një 
terren, i cili nuk krijon hapësirë të konsiderueshme për monitorim të aktivitetit të saj 
dhe për kërkesë përgjegjshmërie nga ana e saj.”50 
Për transmetimet radiotelevizive ndërhyrjet e para u bënë për RTSH-në me synimin e 
përshtatshmërisë së statusit dhe kalimin nga një institucion shtetëror në publik. Për 
menaxhimin e brezit të frekuencave të transmetimit dhe licencimin e operatorëve 
publikë e private, futjen në lojë të Autoritetit Rregullator dhe për të siguruar 
funksionimin normal të të gjithë aktorëve në tregun e mediave elektronike, parlamenti 
miratoi më 30 shtator 1998, ligjin nr. 8410, “Për radion dhe televizionin publik dhe 
privat në Republikën e Shqipërisë”. Pas amendimeve dhe ndryshimeve të 
njëpasnjëshme që ju bënë këtij ligji për rreth 15 vite, Shqipëria më në fund arriti të 
miratojë një ligj të ri për mediat audiovizive, 51 duke reflektuar standardet më të mira 
europiane në këtë fushë, në procesin strategjik të kalimit nga analogu në numerik.  
Ky ligj kaloi një procedurë prezantimi dhe diskutimi me grupet e interesit dhe përveç 
një aspekti. që kishte të bënte me zgjedhjen e kryetarit të AMA-s, kaloi me konsesus 
mes mazhorancës dhe opozitës në parlanent. Ndërkohë që për hartimin e tekstit u bënë 
konsultime dhe u tërhoq ekspertizë nga BE, OSBE-ja dhe Këshilli i Europës. Më herët 
pati dhe një zhvillim pozitiv në fushën e medias, kur u miratua nga parlamenti ligji 
për komunikimet elektronike, 52 me qëllimin e nxitjes së konkurrencës dhe 
infrastrukturës efikase, si dhe duke sanksionuar rolin dhe pozicionin e Autoritetit 
Rregullator në këtë fushë. 
Si dhe në aspekte të tjera të ecurisë së shoqërisë shqiptare,ku tekstet e ligjeve janë 
koherente dhe në nivelin e vendeve më të përparuara, problemi ka qenë dhe mbetet 
zbatueshmëria e tyre. Konkretisht njëri prej ligjeve më të rëndësishëm të medias, 
97/2013, ka gjetur fare pak zbatim, për shkak se nga Autoriteti Rregullator, 
megjithëse kanë kaluar rreth 1 vit e gjysmë nga hyrja në fuqi e tij, nuk është bërë e 
                                                            
47Ligji nr. 7756 “Për shtypin”, Të dhëna mbi median shqiptare 1991-1998, Qendra e Medias e 
Fondacionit Soros, Tiranë, 1998. 
48Ligji  nr. 8239, datë 3 shtator 1997 “Për shtypin”, Të dhëna mbi median shqiptare 1991-
1998, Qendra e Medias e Fondacionit Soros, Tiranë, 1998. 
49po aty 
50Ilda Londo, Pronësia e medias, pavarësia dhe pluralizmi, Instituti Shqiptar i Medias, Tiranë, 
2008, faqe 7. 
51Ligji nr 97/2013, datë 4 mars 2014, “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë.” 
52Ligji nr. 9918, datë 19 maj 2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e 
Shqipërisë.” 
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mundur miratimi i rregulloreve dhe akteve të tjera nënligjore, si dhe ndërtimi i 
infrastrukturës nga mungesa e kuorumit të anëtarësisë. AMA është njëri ndër 
institucionet shqiptare që pavarësisht atributeve që i ka dhënë dhe vijon t’i japë ligji, 
interferenca direkte ose indirekte e politikës dukshëm e ka mbajtur në brazdën e 
klientelizmit në rolin dhe ndikimin e vet në tregun e transmetimeve.Pasojat e këtij 
ngërçi institucional pranohet dhe nga vetë AMA: “Mosplotësimi i vendeve vakante të 
Autoritetit ka sjellë pengesa serioze dhe bllokim të vendimmarrjes për një tërësi 
aktesh rregullatore dhe vendimesh të tjera të rëndësishme, si vendimet për dhënien 
dhe heqjen e licencave dhe/ose autorizimeve, emërimi i Këshillit të Ankesave, 
miratimi i rregullores së brendshme dhe të një numri vendimesh të tjera që kërkojnë, 
sipas ligjit, një shumicë të cilësuar.” 53 
 
 
2.3 Influenca e interesave politike dhe ekonomike në median shqiptare 
 
Aktualisht spektri mediatik nё Shqipёri numёron 25 gazeta tё pёrditshme, 54 si dhe tё 
tjera me frekuenca botimi tё ndryshme, transmetuesin televiziv publik nё nivel 
kombёtar dhe lokal, si dhe 71 televizione lokale, 2 televizone komerciale me licencё 
kombёtare, 82 kabllorё qё shpёrndajnё sinjal nё tё gjithё territorin e vendit, 2 
platforma digjitale, 55 si dhe njё mumёr platformash dhe shёrbimesh mediatike online 
gjithnjё nё rritje. Pёr numёr popullate kjo ёshtё njё ofertё e bollshme nga pikёpamja 
sasiore, por sipas raporteve monitoruese tё besueshme megjithё kёtё  diversifikim tё  
medias dhe informacionit, “ekziston njё ndarje dhe polarizim i medias nё pёrputhje 
me interesat e tyre politike dhe ekonomike, tё cilat shpesh anashkalojnё interesin 
publik nё raportim. Mbizotёrimi i zёrave dhe debateve politike nё organet e medias 
kanё çuar nё njё tabloidizim tё pёrgjithshёm tё medias, duke ndikuar kёshtu nё 
cilёsinё e pёrmbajtjes.” 56 
Hapësira e konsiderueshme që zë politika në media është një prej treguesve të 
lidhjeve të ndërsjella mes tyre, i performancës së grupeve të bizneseve që kanё në 
pronësi mbi 90% të organeve mediatike për të ndikuar deri dhe me ushtrim presioni 
përmes përmbajtjeve që publikojnë në versionin print, audioviziv ose online, për 
përfitime dhe favore në dobi të sipërmarrjeve të tyre. Nga strukturimi i njësive 
mediatike, ku pronari ose grupi i pronarëve ushtrojnë ndikim të fortë në linjën 
editoriale dhe agjendën e mbulimit informativ e tematik, “dorëzimi” te politika është 
evident.  
“Bizneset paralele të pronarëve të medias japin arsye për shqetësim. Ndërkohë që këto 
biznese ishin themeli për investimet e konsiderueshme në media, pronësia paralele i 
bën këto media të prekshme ndaj interesave ekonomike dhe politike. Duke pasur 
parasysh ekzistencën kryesisht të një tregu informal pune, që i vendos gazetarët në një 
pozicion të pasigurt dhe vetëcensurues, nuk është e vështirë për pronarët e medias të 
përdorin median e tyre si të duan.” 57 

                                                            
53Raporti vjetor i AMA-s 2013, versioni elektronik në www.ama.gov.al, faqe 2. 
54Media integrity matters, Peace Institute, Ljubjana, Slovenia, 2014, faqe 64. 
55Sipas statistikave zyrtare tё publikuara nga AMA nё: www.ama.al, shikuar pёr herёt tё 
fundit mё 31 gusht 2014. 
56Barometri ballkanik i medias-Shqipëria 2013, Fondacioni “Friedrich Ebert”, Tiranë, 2013, 
faqe 9. 
57Media integrity matters, faqe 68. 
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Një problem i debatueshëm në qarqet mediatike është dhe mungesa e transparencës 
financiare. Për Mark Markun, “bizneset e mediave private, në momentin që hyjnë në 
treg, nuk i deklarojnë investimet e tyre. Kjo shkakton tronditje të herëpashershme të 
këtij tregu, pasi në mënyrë sistematike aty hyjnë investitorë të mëdhenj nga fusha të 
tjera që sjellin rikonfigurimin e peizazhit mediatik.” 58 Kurse Remzi Lani duke e 
përgjithësuar këtë dukuri në rang rajonal mendon se “çështja e transparencës është 
zhvendosur nga shqetësimet mbi transparencën e pronësisë tek shqetësimet mbi 
transparencën e financimit të medias.” 59 
Në imitim të spektrit politik edhe spektri mediatik ndahet si me thikë në debatet me 
karakter kombëtar e lokal, për probleme dhe nga më jetiket për vendin. Më e dukshme 
ështëndarja në dy kampe e shumicës së njësive mediatike, sipas optikës “me ne ose 
me ata”, sidomos gjatë mbulimit të fushatave elektorale, duke qëndruar larg 
informimit dhe shpjegimit të balancuar të alternativave të zhvillimit për çdo kandidat, 
subjekt, ose koalicion. Në rezonancë me dinamikën politike është dhe transmetuesi 
publik, RTSH, i cili deri më sot ndjek fatin e të qënit në shërbim të mazhorancës 
qeverisëse, duke humbur kohë dhe energji në pozicionimin e një institucioni që me 
ligj i kërkohet të “përfaqësojë interesat e shikuesve dhe dëgjuesve.” 60 
Remzi Lani duke e shikuar transmetuesitn publik në Shqipëri, në kuadër të asaj që 
ndodh dhe me institucionet homologe të tij në vendet fqinje si, në Maqedoni, Kosovë 
e Malin të Zi, vlerëson se ato vijojnë të jenë nën kontrollin e qeverive qendrore, të 
cilat i përdorin e keqpërdorin ato gjatë dhe përtej zhvillimit të fushatave politike. 
“Megjithëse do ishte e pamundur të krahasoheshin transmetuesit e sotëm publikë me 
bastionet e propagandës që ato kanë qenë gjatë periudhës së autoritarizmit të ri, 
prapëseprapë, në shumicën e rasteve, kanalet televizive të ashtuquajtura publike 
mbeten televizione të ‘tapetit të kuq’:pra, janë të mbushura me mbulim të protokollit 
dhe informacionit të qeverisë. Këto kanale publike më shumë i ngjajnë një Ministrie 
Propagande se sa medias normale.” 61 
Një nga dokumentet vlerësuese ndërkombëtare më cilësore dhe shumë referenciale 
nga media shqiptare është Progres Raporti Vjetor, të cilin Komisioni Europian e 
publikon rregullisht nga viti 2002, për të treguar ecurinë e bërë nga shtetet e Ballkanit 
Përendimor në procesin e integrimit europian. Pjesë e vëzhgimit të imët nga Brukseli 
zyrtar është dhe situata mediatike, liria e shprehjes dhe aksesi për informimin e 
publikut në këto vende. Në rastin e Shqipërisë një ndër periudhat me më shumë 
kritika në drejtim të mediave ka qenë2007-2009.  
“Çështjet e nënvizuara më tepër në raportet e 2007 dhe 2008 kanë të bëjnë me 
influencën e interesave politike dhe ekonomike në media si pasojë e përzierjes së 
interesave të biznesit, politikës dhe medias. Këto probleme theksohen sërish në 
raportin e 2009, i cili nënvizon gjithashtu mungesën e pavarësisë editoriale dhe 
kapaciteteve profesionale në sektorin e medias. Raporti i 2007 evidenton presionin 
selektiv mbi mediat pro-opozitare, përfshirë akuza për financim të saj nga grupet e 
krimit të organizuar. Të njëjtën gjë përsërit edhe raporti i 2009, i cili thekson ndikimin 
e vazhdueshëm të qeverisë në pavarësinë e medias dhe presionin e ushtruar nga 

                                                            
58Mark Marku, “Media shqiptare dhe specifikat e tregut lokal”. 
59Remzi Lani, “Media e Ballkanit-lost in transition”, fragment studimor, publikuar në revistën 
online Medialink, Instituti Shqiptar i Medias, 2013, http://www.institutemedia.org/balkan-r-
lani.html. 
60Ligji 97/2013, neni 101,a. 
61Remzi Lani, “Media e Ballkanit-lost in transition.” 
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ekzekutivi dhe Këshilli Kombëtar i Radio Televizionit (KKRT) kryesisht financiar, 
por gjithashtu dhe përmes veprimeve selektive ndaj operatorëve të medias.” 62 
Gjithashtu në Progres Raportin për vitin 2009, shkohet edhe më tutje, kur theksohet se 
KKRT ka favorizuar ato kompani mediatike të lidhura me qeverinë. “Ashtu si në 
fusha të tjera, edhe këtu problem përbën implementimi i legjislacionit, i cila ka qenë 
një rekomandim konstant i Komisionit Europian në progres raportet e 2007, 2008.” 
63Ndërsa nëtekstin e Progres Raportit tëvitit 2013, ndër problemet që nënvizoheshin 
nga Brukseli ishin po Autoriteti Rregullator përmediat audiovizive, perspektiva e 
kalimit nga anologu në numerik dhe performanca e transmetuesit publik. “Procedura e 
emërimit të anëtarëve të autoritetit rregullator të medias, Autoriteti i Medias 
Audiovizive (AMA), që është e parashikuar në ligj, nuk garanton plotësisht 
pavarësinë e tyre. Zbatimi i strategjisë për kalimin në transmetim numerik ka ndaluar, 
për shkak të një padie gjyqësore të operatorëve transmetues. Duhet të bëhen përpjekje 
për të mundësuar zbatimin në kohë të strategjisë për kalimin në transmetimin 
numerik, që planifikohet të përfundojë në qershor 2015. Nevojiten përpjekje të 
mëtejshme për të çliruar frekuencat që përdoren në mënyrë të paligjshme. AMA 
vazhdon të mos ketë kapacitete të mjaftueshme dhe ka ende shqetësime për 
pavarësinë e saj. Pavarësia editoriale e transmetuesit publik dhe sistemi i arkëtimit të 
tarifës nuk janë përmirësuar.” 64 
 
 
2.3.1 Shqipëria me media pjesërisht të lirë 
 
Këtë kategorizim bën Organizata Freedom House, e cila në mënyrë të përvitshme 
publikon një raport global mbi gjendjen e lirisë së medias në botë. “Për vitin 2014 
Shqipëria renditej në vendin e 98, duke rënë dy vende krahasuar me situacionin e vitit 
2013. Për vlerësimin e shteteve Freedom House përdor një sistem pikësh, që varion 
nga 0 deri në 100, ku Shqipëria ka marrë 49 pikë për performancën e saj në aspektin e 
lirisë së medias”. 65 Duke e krahasuar me vende të tjera të rajonit Shqipëria, është në 
të njëjtën kuotë me Kosovën, e cila krahasuar me vitin 2013, ka një përmirësim, nga 
renditja në vendin e 102 është ngjitur në 98. Më mirë janë Serbia, që është e 74-ta, 
Mali i Zi në vendin e 78-të, Kroacia në vendin e 83-të. Në gjendje më problematike se 
Shqipëria për lirinëe medias janë Bosnje – Hercegovina, që është renditur në vendin e 
103 dhe Maqedonia që është shteti 122 në listë.  
Njëkohësisht me këto të dhëna, Freedom House publikoi dhe raportin vjetor “Vendet 
në Tranzicion”, po për vitin 2014, një monitorim mbi ecurinë e proceseve 
demokratike në 29 vende në zhvillim, që ndodhen në rajonin e Evropës Qendrore dhe 
Euroazisë. Sipas tabelës sëfigurës 1,vlerësimet për secilin nga shtetet bëhen në 7 

                                                            
62“Një udhëtim në Progres Raportet e Komisionit Europian për Shqipërinë”, dhjetor 2009, 
përgatitur nga European Movement Albania, kapitulli për të drejtat civile dhe politike, faqe 11 
-12, në version elektronik:http://www.em-al.org/skedaret/1312298615-
Nje_udhetim_neper_Progres_Raportet_e_Komisionit_Europian_per_Shqiperine.pdf. 
63po aty 

64Progres Raporti 2013 për Shqipërinë, Komisioni Europian, Bruksel, më 16.10.2013, SWD 
(2013) 414, faqe 32. 
65Julian Zyla, “Freedom House: Përmirësim në Shqipëri dhe Kosovë”, transmetuar në 
programin shqip të Zëri të Amerikës në gjuhën shqipe, 11 qershor 2014, edicioni i orës 18.00, 
version elektronik: http://www.zeriamerikes.com/content/freedom-house-shqiperia-dhe-
kosova-shenojne-ndryshim-pozitiv/1934688.html. 
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kategori: procesi elektoral, shoqëria civile, media e pavarur, qeverisja në nivel 
qendror, qeverisja në nivel lokal, kuadri ligjor & pavarësia e gjyqësorit dhe 
korrupsioni. “Krahasuar me të dhënat e vitit 2013, për Shqipërinë ka përmirësime 
pozitive të lehta në dy kategori, procesin elektoral (meqë vendi shënoi një ratoacion 
normal pushteti pas zgjedhjeve të përgjithshme të muajit qershorit të atij viti) dhe në 
kategorinë qeverisje në nivel qendror.”66Po tëndiqet në tabelë komponenti “media e 
pavarur”për periudhën kohore 2005-2014, dallohetstanjacioni, veç një përmirësimi të 
lehtë me 0.25 pikë në vitet 2006-2009. Vlerësimi bëhet nga 1 deri në 7, ku kuota 1 
tregon nivelin më të lartë të përparimit demokratik të kategorisë, kurse 7 është më e 
ulta. 
Shqipëria është larg situatave të dekadës së parë të tranzicionit, kur gazetarët 
oponentë përndiqeshin dhe penalizoheshin, kur redaksisë së gazetës më të madhe të 
pavaruar iu vu flaka pak metra larg qendrës së Tiranës. Por në taktika të reja 
“paqësore”, autoritetet luajnë me shpërndarjen e reklamave, duke i orientuar fondet 
publike në njësitë mediatike që simpatizojnë aktivitetin e qeverisë, duke anashkaluar 
median e pavarur dhe kritike. Ky është një shqetësim që është artikuluar jo vetëm nga 
komuniteti i gazetarëvë dhe opinioni brenda vendit, por dhe nga institucionet 
ndërkombëtare që monitorojnë zhvillimet në Shqipëri. 
 

Figura 1. Treguesit për demokracionë në Shqipëri, 2005-2014.(Burimi: VOA) 
 
Sipas kryetarit tё Unionit tё Gazetarёve tё Shqipёrisё, Aleksandёr Çipa, tre janë 
aktualisht problemet më të mprehta në sektorin mediatik. “Problemi i parё dhe mё i 
pakapёrcyeshmi ёshtё informaliteti nё marrёdhёniet e punёs. Brenda kёtij problemi 
qёndron edhe mungesa e  kritereve dhe rregullave qё formёsojnё njё treg. Problemi i 

                                                            
66po aty 
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dytёёshtё varёsia ekonomike dhe ajo e rrethanave ekzistenciale tё gazetarёve, e cila 
sjell mungesёn e pavarёsisё sё gazetarit dhe tё mediave nё pёrgjithёsi. Problemi i tretё 
lidhet me profesionalizmin dhe pretendimin e cekёt pёr aftёsim dhe kurajo 
profesionale. Pёr kёto arsye raportimi nё dekadën e fundit ёshtё  gjithnjё e mё 
sipërfaqësor, pa u thelluar dhe dёshmon braktisjen e parimeve apo rregullave tё 
raportimit profesional. Mediat janё shndёrruar nё mjete qё pёrdoren nga pronarёt pёr 
interesa ekonomike dhe politike. Gazetari nuk ёshtёnё provёn e madhe tё ‘qenit roje 
tё interesit tё publikut’, por shumёshpesh realizon rolin e ‘kones besnike ndaj 
pronarit’.” 67 
 
 
2.4 Aksesi në internet dhe gjallëria e mediave të reja 
 
Mediat tradicionale shqiptare, që nga nisja e dekadës së dytë të tranzicionit, shtuan 
ofertën e tyre përmes shërbimeve online, duke përdorur hapësirat virtuale për të qenë 
aktive në publikimin e teksteve, fotove, përmbajtjeve videove e audiove, 
animacioneve etj. Një nga faktorët nxitës për orientimin drejt produktit multimedial të 
mediave tradicionale lidhet me përmirësimin e treguesve të aksesit të popullatës në 
internet dhe përdorimin e teknologjive të reja të komunikimit. Nga të dhënat zyrtare 
që administron AKEP-i (shiko grafikët në figurën 2), rezulton se shërbimet e ofruara 
nga rrjetet celulare në Shqipëri patën rritje në 2013, ku më i ndjeshëm është për 
shërbimin 3G. “Numri i përdoruesve aktiv të telefonisë celulare në fund të vitit 2013 
arriti në 3.7 milion, krahasuar me 3.5 milion në fund të vitit 2012. Kjo përbën një 
rritje vjetore me 4% për të katër operatorët, ndërkohë që numri i përdoruesve të 
telefonisë së lëvizshme sipas kartave SIM aktive, pati reduktim me 6%, duke arritur 
në 5.3 milion krahasuar me 5.6 milion në fund të vitit 2012.” 68 
 

 
Figura 2.Dinamika e përdoruesve të telefonisë celulare dhe aksesit broadband 3G.( Burimi: 

AKEP) 
 

                                                            
67Intervistë dhënë autorit më 4 prill 2014. 
68Raport vjetor mbi veprimtarinë e AKEP-it për vitin 2013, Tiranë, mars, 2014, faqe 5. 
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Gjithashtu duke u bazuar po tek të dhënat zyrtare të AKEP-it “numri pajtimtarëve me 
akses broadband fiks dhe celular (3G me karta USB/modem) në fund të vitit 2013 
arriti në rreth 294 mijë, që përbën një rritje me 36% në krahasim me vitin 2012.” 69 
Sipas tabelës në figurën 3, që tregon numrin e pajtimtarëve broadband fiks dhe 3G,  
numrin e pajtimtarëve si përqindje e popullsisë dhe numrin e familjeve (penetrimi), 
gjatë vitit 2013 - të dy segmentet e aksesit broadband fiks dhe 3G (me karta 
USB/modem) kanë pasur rritje respektivisht me 14% dhe 101%. Norma e penetrimit 
për të dy llojet e aksesit së bashku është 10.4% për popullatën dhe 37% për familje.  
Për Mark Markun, interneti dhe teknologjitë e reja janë të vetmet media të cilat“kanë 
hapur perspektivën e një hapësire të përbashkët komunikimi në Ballkan. Komunikimi 
online është komunikim që i kapërcen pengesat e mediave tradicionale. Megjithatë 
krahasuar me vendet e tjera të Evropës, niveli i aksesit të popullsisë (shqiptare – 
shënim i autorit) në internet dhe në teknologjitë e reja të komunikimit është ende i 
vogël. 70 
Dhe ashtu në stadin e tyre, gjallërimi i mediave të reja, llogaritë në rrjetet sociale, 
blogjet e website-t dhe platformat online në Shqipëri, luajnë si një konkurrent agresiv 
për mediat tradicionale. Prej kohësh jepet “sinjali SOS”, për ndryshimet në sjelljen 
konsumatore të përmbajtjeve mediatike nga gjeneratat e reja, ku më e prekshme është 
rritja e indiferencës për print-in. “Media e shkruar po humbet terren sidomos mes të 
rinjve. Kjo rënie, veç konkurrencës së televizionit dhe medias së re, ka të bëjë edhe 
me dështimin e medias së shkruar për të ofruar përmbajtje tërësisht ndryshe ose më të 
thellë se sa ajo që ofron media elektronike apo media e re.” 71 
 

 
Figura 3. Numri i pajtimtarëve broadband fiks dhe 3G. (Burimi: AKEP) 

 
Duke vlerësuar përmbajtjen e website-ve, Rrapo Zguri, gjykon se ashtu si edhe mediat 
tradicionale shqiptare të cilave ato iu përkasin, vijojnë të mbizotërohen nga 
informacioni me karakter politik, si dhe nga lajmet e kronikës. “Pra, pak a shumë 
mbizotëron gazetaria e komentit, si dhe gazetaria që ushqehet me informacion nga 
konferencat e shtypit, deklaratat apo eventet e forcave politike, si dhe nga njoftimet 
për shtyp të policisë, gjykatave apo prokurorisë. Kjo lloj gazetarie praktikisht kërkon 
më pak shpenzime se sa gazetaria në terren apo ajo investigative dhe faktori 

                                                            
69Po aty, faqe 30. 

70Mark Marku, “Media shqiptare dhe specifikat e tregut local”, EJO- European Journalism 
Observatory, 6 janar 2012, http://al.ejo-online.eu/293/ekonomia-e-medias/mediat-shqiptare-
dhe-specifikat-e-tregut-lokal. 
71Ilda Londo, “Mapping digital media: Albania” a report by the open Society Foundatitions, 
Tirana, 2012.  
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ekonomik mund të shpjegonte pjesërisht mbizotërimin e saj.” 72Sipas Zgurit,faktor i 
rëndësishëm mbetet politika editoriale e orientuar dhe shpeshherë e varur nga forcat 
politike në vend. Ndikim ka edhe një lloj politizimi i tejskajshëm i vetë shoqërisë 
shqiptare dhe preferenca e një numri të madh të audiencës për të ndjekur apo për t’u 
përfshirë në debatin politik. 
 
 
2.5 Përballja me krizën në median shqiptare 
 
Akademiku Artan Fuga në një studim mbi dukuri të krizës ekonomike në peizazhin 
mediatik shqiptar, thekson faktin se në dy dekadat e fundit ka pasur zhvillime shumë 
të shpejta. “Pavarësisht shumë aspekteve të kritikueshme, mediat kanë arritur të 
krijojnë mundësi për të realizuar dy funksionet e tyre kryesore, pra, nga njera anë të 
jenë monitoruese dhe kontrolluese të veprimtarisë të pushtetit dhe administratorëve të 
së mirës publike, dhe nga ana tjetër të arrijnë të jenë instrumenta pjesëmarrjeje të 
grupeve shoqërore, politike dhe individëve në politike dhe në jetën publike. Dhjetra 
tituj gazetash dhe revistash të orientimeve sociale dhe politike të ndryshme, një rrjet i 
tërë mediash audiovizive, investime të fuqishme materiale në disa kanale televizive, 
mbulimi i territorit shqiptar me sinjal televiziv, dendësia e rrjeteve të ofrimit të 
lidhjeve në Internet, etj., nuk mund të mos konsiderohen si të dhëna që dëshmojnë 
faktin se liria e shprehjes dhe demokratizimi i vendit kanë gjetur te mediat një 
instrument të dobishëm veprimi.” 73 
Ndërkohë qëMark Marku shikon pengesa tek fakti se Shqipëria mbetet një treg i vogël 
dhe jo favorizues, sipas tij, për tregjet e medias. “Tregjet e vogla krijojnë mjaft 
vështirësi në konsolidimin e bizneseve mediatike, pasi kostoja e produkteve të këtyre 
bizneseve është thuajse e njëjtë me atë që prodhohet edhe në mediat që punojnë për 
tregje të mëdha, ndërkohë që fitimet janë shumë më të vogla.” 74 
Duke renditur efektet që shkaktohen nga kriza, Fuga rendit disa nga vështirësitë 
kryesore që vihen re si, largimi i audiencave të gjera nga konsumimi i mediave të 
shkruara; rënia e të ardhurave nga reklamat;politizimi i informacionit të ofruar 
publikut, si nga ana e mediave të shkruara ashtu dhe nga transmetuesit audiovizualë; 
tendenca e ushqimit financiar të mediave nga kompani jomediatike që u përkasin në 
pronësi të njejtëve operatorë ekonomikë dhe financiarë; ekzistenca e një shpërndarjeje 
klienteliste dhe ndofta të padobishme të parave publike për reklama nga ana e 
mediave pranë qeverisë; efektet e vështirësive ekonomike të shfaqura në formën e 
presionit që ushtrohet financiarisht ndaj gazetarëve dhe punonjësve të tjerë të mediave 
etj. 
“Pjesa më e madhe e mediave që përbëjnë peizazhin mediatik në Shqipëri, duke 
përjashtuar në një farë shkalle mediat që funksionojnë mbi platforma kabllore ose me 
karta abonimi, nuk funksionojnë sipas një modeli ekonomie tregu, pavarësisht se 
konsiderohen si media private nga pikëpamja e pronësisë. Pronësia është private kurse 

                                                            
72Rrapo Zguri, “Mediat online në Shqipëri – një vështrim panoramik”, Instituti Shqiptar i 
Medias, Tiranë, 2014, publikuar në version elektronik: 
http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/rr-zguri-follow-up.pdf. 
73Artan Fuga, “Kriza e ekonomisë së medias”, referat i mbajtur në seminarin “Mediat në 
demokratizim”, organizuar nga Qendra Shqiptaro-Gjermane për Trajnimin e Gazetarëve të 
Rinj, me mbështetjen e Departamentit të Gazetarisë dhe Komunikimit të Universitetit të 
Tiranës dhe Fondacionit gjerman Konrad Adenhauer, publikuar në versioni online të gazettes 
Standard, 11 prill 2014, :http://www.standard.al/kriza-e-ekonomise-se-medias/ 
74Mark Marku, “Media shqiptare dhe specifikat e tregut lokal” 
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modeli menaxherial financiar nuk bazohet në një shkallë të gjerë në kriteret e 
ekonomisë të tregut. Jashtë ardhjes së flukseve financiare me burime jomediatike, 
këto media është vështirë të mendohet se do të mund të funksiononin. Në këtë mënyrë 
ato janë të shkëputura edhe nga audienca, sepse financiarisht nuk varen prej saj, edhe 
nga reklamabërësit private, sepse nuk mund të mbijetojnë me anë të transmetimit të 
reklamave.” 75 
Sipas pikëpamjes së autorit, në Shqipëri koncepti i tregut të informacionit, dhe i 
gazetarisë si një shërbim i ofruar në treg, pra si mall, duhet të merret me shumë 
rezerva, për aq kohë sa, media të tëra private nuk mund të mbijetojnë dhe nuk 
mbijetojnë realisht duke ndjekur një model menaxherial të bazuar në kulturën 
e marrëdhënieve midis shitësit dhe blerësit të informacionit. “Të nisura si media dhe 
sipërmarrje private që funksionojnë në treg, ky sektor ka ecur drejt një modeli shumë 
më të ndërlikuar, i cili nuk mund ta sigurojë cilësinë e pretenduar të informacionit mbi 
bazën e mekanizmave të tregut. E gjitha kjo ka pasur si pasojë që mediat të mos ta 
shohin misionin e tyre kryesisht si informim objektiv, sa më i plotë, dhe i dobishëm i 
publikut, por ta konsiderojnë informimin publik si një vlerë që nënrenditet ndaj 
strategjive të tjera që ushqejnë mediat me burime financiare.” 76 
 
 
2.6 Format e organizimit dhe të bashkëveprimit mes gazetarëve 
 
Shqipëria nuk ka një traditë të konsoliduar për lëvizje sindikale në sektorin e medias. 
Në kohën e diktaturës ekzistonte një grupim i madh, që mblidhte të gjithë punonjësit e 
medias nën emrin, Bashkimi i Gazetarëve të Shqipërisë, BGSH. Strukturimi i saj ishte 
sipas frymës së kohës, duke e konsideruar këtë organizatë si “levë” të partisë shtet, me 
profil të ideologjizuar,në shërbim total të përhapjes së ideve « të shtypittë masave »që 
kishte si busull orientimi vendimet e udhëheqjes komuniste. Me fillimet e proceseve 
demokratike, në fillim të viteve ’90, BGSH dhe infrastruktura e saj pushoi së 
funksionuari. “Zbrazëtia” e krijuar u mbush me dy organizata të vetëkrijuara në 
mbrojtje të interesave të punonjësve të medias:  
-Lidhja e Gazetarëve të Shqipërisë, LGSH. Organizata më e madhe në sektorin 
mediatik, që afroi në anëtarësinë e saj dhe mjaft punonjës të sektorit publik, nga RTSH 
e ATSH. Ky ishte faktori kryesor që shumë shpejt orientimi i LGSH-së të ishte më 
shumë me qendrime afër qeverisë.  
-Shoqata e Gazetarëve Profesionistë, SHGP. Një grupim gazetarësh, të cilët për 
kundërpeshë të LGSH-së, afruan përfaqësues të mediave të pavaruara ose kritike ndaj 
autoriteteve. Qëndrimet e saj publike ishin të afërta me ato të opozitës. 
Më shumë se sa në mbrojtje të interesave të lirisë së medias dhe nxitjes së 
profesionalizmit dhe etikës në gazetari, dy grupimet shpenzonin energji në 
kundërshtim të njera-tjetrës me deklarata kundërthënëse, që ndikuan në uljen e 
reputacionit e besueshmërisë në rradhët e komunitetit të gazetarëve dhe të opinionit 
publik në tërësi. 
-Sindikata e pavarur e RTSH-së. Megjithëse me numër të madh anëtarësh, ajo mbeti 
spontane dhe e përçarë në aktivitetin e saj, ku drejtuesit e institucionit kanë ushtruar 
një presion të jashtëzakonshëmdirekt ose indirekt në amortizimin e kërkesave dhe 
apeleve të drejta të tyre. 

                                                            
75Artan Fuga, “Kriza e ekonomisë së medias”. 

76po aty 
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Tutje këtyre tre grupimeve të mëdha, në mes të viteve ’90 dhe më pas nisën të shfaqen 
dhe shoqata të profilizuara gazetarësh, të ndara sipas sektorëve të mbulimit, si 
bujqësia, ekonomia, mjedisi, shëndetësia, drejtësia, marrëdhënie ndërkombëtare dhe 
investigim, por dhe sipas gjeografisë kuishin të lokalizuar gazetarët dhe reporterët, si 
në Gjirokastër, Shkodër, Elbasan, Korçë, Lezhë etj., si grupime që më tepër ishin si 
një instrument mbrojtës dhe reagues me një zë të vetëm ndaj dhunës fizike dhe 
presionit psikologjik që ushtrohej ndaj antarësisë. 
Aktualisht organizata më aktive në rang kombëtar është Unioni i Gazetarëve të 
Shqipërisë, që është strukturuar dhe me degë lokale në shumicën e qarqeve të vendit. 
NёUGSH janё antarёsuar 1013 gazetarё, 77 qё pёrbёjnëmbi 50% tё numrit total tё 
gazetarёve nё tё gjithё vendin. E mbёshtetur nё themelimin e saj nga IREX, Unioni 
funksionon si njё sindikatё brenda komunitetit tё medias, i vetmi subjekt qё denoncon 
nё tё gjitha format periodikisht situatёn kritike sociale tё mediave dhe gazetarёve nё 
Shqipёri.  
“Ne jo vetёm publikojmё çdo muaj pasqyra me statistika mbi gjendjen dhe realitetin 
kritik social, por adresojmё edhe çёshtje, tё cilat jo pak herё kanё vёnё nё lёvizje 
institucionet mё tё larta ligjore tё vendit. UGSH ka pasur nisma pёr pёrmirёsime 
ligjore, tё cilat janё pasqyruar nё akte amendimesh prej legjislativit apo janё pёrfshirё 
nё ligjet e reja, si ai pёr mediat audiovizive, ligji pёr dekriminalizimin e fyrjes dhe 
shpifjes, apo edhe nё sipёrmarrjen e fundit ku ishim e vetmja organizatё qё u 
aktivizuam nё pёrpjekje pёr pёrfshirjen e gazetarisё tek lista e profesioneve tё 
rregulluara me ligj. Kemi iniciuar dhe ndjekur disa procese gjyqёsore nё mbrojtje tё tё 
drejtave tё shkelura tё gazetarёve nga punёdhёnёs, pёrfaqёsues tё administratёs 
publike apo edhe individё, tё cilёt kanё cёnuar apo ushtruar presion mbi kolegёt 
tanё.”78 
Karakteristikё pёr realitetin shqiptar ёshtё mosfunksionimi i shoqatave ose 
sindikatave brenda kompanive mediatike. Prej tё paktёn 3 viteve edhe sindikata e 
RTSH-sё  nuk ndihet fare nё aktivitetin e saj. “Ndonёse ka njё ndёrgjegjёsim nё 
rritjepёr nevojёn pёr organizim, njёsitё lokale nё çdo media nuk kanё arritur tё zenё 
rrёnjё.Ndёrkohё, organizimi mbetet nё nivel kombёtar.” 79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
77Kjo shifёr ёshtё aktualizuar pёr herё tё fundit mё 31 gusht 2014, nё bazё tё regjistrit tё 
anёtarёsisё sё UGSH-sё. Sipas po kёtyre tё dhёnave nё Shqipёri ka rreth 5 mijё punonjёs nё 
sektorin mediatik. 
78Kryetari i UGSH-sё, Aleksandёr Çipa, intervistё dhёnё autorit. 
79Barometri Ballkanik i Medias: Shqipëria 2013, faqe 55-56. 
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Kapitulli i tretё 
 

Tipologjia e transmetimeve radiofonike në Shqipëri 
 
 
3.1 Kriteret thelbësore tëklasifikimit të operatorëve  
 
Si nё periudhёn e Luftёs sё Dytё Botёrore ashtu dhe nё vitet e regjimit komunist, 
sistemi i transmetimeve radiofonike ishte me status shtetёror dhe operonte si model 
gjeneralist, me fuqi variabёl mbulimi, lokale, rajonale ose kombёtare, ndёrkohё qё 
Radio Tirana sipas linjёs editoriale dhe pёr nevoja propagandistike emetonte 
programet e saj nё shqip apo nё gjuhё tё huaja edhe pёr jashtё territorit tё vendit.  
Pas nёntorit tё vitit 1994 kur filluan nga aktiviteti radiot private dukshёm konkurrenca 
mes operatorёve ishte nxitje pёr pronarёt dhe menaxherёt pёr t’u orientuar mё shumё 
nga profilizimi i pёrmbajtjeve programore. Modeli gjeneralist nuk ishte i vetmi opcion 
nё fluksin e transmetimeve. Mё evidente prirja pёr profilizim ishte nё kryeqytet, ku 
numri i stacioneve u rrit me shpejtёsi dhe konkurrenca e pёrmbajtjeve nё efir u bё 
edhe mё e fortё. Pas njё periudhe 3-4 vjeçare edhe nё qytetet kryesore si Korçё, Fier, 
Elbasan e Vlorё rivaliteti pёr audiencёn ishte prezent.  
Nё zona administrative mё tё vogla dukuria e profilizimit u pa nga operatorёt e 
licencuar si njё prirje pёr tё bёrё dallimin mes tyre dhe operatorёve kombёtarё apo tё 
tjerёve qё e lёshonin sinjalin nga qytetet fqinje. Kishte dhe ndonjё stacion qё nuk i 
hyri kёtij reflektimi sa menaxherial dhe profesional, qё nuk u pёrfshi nё grindin e 
garёs, por qё mbeti si zё periferik, qё u bё shkak ose pёr tё dalёnga tregu, ose pёr 
shitjen e aktivitetit. 
Nё procesin e klasifikimit tё operatorёve nё tregun radiofonik nё Shqipёri, 
(paraqitjaskematike nё figurёn 4), mund t’i referoheshim shumё kritereve, por u 
bazuam tek mё thelbёsoretqёlidhen me: 
-pronёsinё e aktivitetit dhe natyrёn e menaxhimit; 
-nivelin e pёrhapjes sё sinjalit; 
-mёnyrёn e pёrhapjes sё sinjalit; 
-pёrmbajtjen e programeve dhe kontributeve tё emetuara; 
-qasjen nё internet. 
 
 
3.1.1 Pёrkatёsia pronёsore dhe natyra e menaxhimit 
 
Radio publike. Nё Shqipёri tё tilla janё Radio Tirana, si dhe 4 stacionet lokale qё 
janё nё varёsi administrative nga RTSH: Radio Korça, Radio Gjirokastra, Radio 
Shkodra dhe Radio Kukёsi.  
Radio private. Janё pjesa tjetёr e tregut, qё nё thelb funksionon si iniciativё biznesi 
privat nga subjekte fizike ose juridike, organizata, institucione apo shoqata 
joqeveritare. Tё tilla janё p.sh., Top Albania Radio, Radio Club FM, Radio RASH, 
Radio Kontakt, Radio Val’ e Kaltёr, Radio Klea, RadioAlbania News, Radio Saranda, 
Radio ABC etj.  
Dallimet kryesore mes dy grupimeve, publike dhe private, janё nga pikёpamja e 
burimeve tё financimit, larmisё tematike nё pёrmbajtjen e programeve, kritereve tё 
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pёrdorimit tё hapёsirёs sё reklamave etj. Aktiviteti i radiove private dhe publike nё 
Shqipёri ёshtё rregulluar dhe rregullohet me ligj tё pёrbashkёt. 
Radiove private mund t’u bёjmё dhe ndarje sipas natyrёs sё menaxhimit:  
Radio private komerciale. Ato funksionojnё me objektiv kryesor fitimin, ose sipas 
motos “mё shumё tё ardhura me sa mё pak shpenzime”. 
Radio private jo komerciale. Nuk kanё qёllime fitimi. Radio tipike jo komerciale 
janё stacionet fetare apo ato tё komunitetit, tё cilat bazohen nё angazhimin vullnetar 
tё stafit dhe nuk pёrdorin hapёsira reklamuese dhe promocionale pёr porositёs tё 
ndryshёm privatё, veçse pёr aktivitetin dhe nismat e subjektit qё i mbёshtet. Radio 
private jo komerciale nё Shqipёri janё p.sh., Radio Ngjallja, Radio Logos, Radio 
Jehona, Alfa & Omega, etj. Bazuar nё ligjin ekzistues tё mediave audiovizive, 80 si 
radio private jokomerciale janё konceptuar dhe radiot e komunitetit, ose siç quhen 
ndryshe shёrbimet e transmetimeve audio tё komunitetit. 
 
 
3.1.2 Niveli i pёrhapjes sё sinjalit 
 
Radio kombёtare. Licencёn kombёtare e merr njё operator qё mbulon me sinjal 
transmetimi jo mё pak se 70 pёrqind tё territorit tё vendit, nё kohёn e fillimit tё 
transmetimeve dhe pas njё periudhe tё pёrcaktuar nё ligj, ky mbulim duhet tё jetё jo 
mё pak se 90 pёrqind. Nё legjislacionin shqiptar ka pёrcaktime tё shpёrndarjes sё 
sinjalit edhe nё bazё tёmadhёsisё sё territoritedhe nё bazё tё numrit tё popullatёs. 
Radio kombёtare ёshtё Radio Tirana, e cila ёshtё trajtuar si njё precendent unik, duke 
mos aplikuar pёr licencё pranё Autoritetit Rregullator qё i miraton ato. Licencё si 
transmetues kombёtar kanё dhe Top Albania Radio dhe Plus 2, tё cilat i kemi 
pёrmendur mё parё.  
Radio lokale/rajonale. Janё operatorёt qё shpёrndajnё sinjalin e transmetimit nё zona 
tё caktuara administrative tё vendit, sipas kushteve tё licencimit qё iu ёshtё bёrё nga 
Autoriteti Rregullator, tё tilla janё p.sh ., Radio Ime, Radio Alpo, Radio Nacional, 
Radio Hit FM, NRG, Radio, Radio e Parё etj. Ndarja nё stacion okal ose stacion 
rajonal lidhet me madhёsinё e zonёs sё mbulimit: brenda territorit tё qytetit, 
(bashkisё) rrethit, qarkut, tё 2 qarqeve fqinje apo tё 2-4 qarqeve fqinje. Madhёsia e 
territorit qё mbulon me sinjal transmetimi njё operator privat shoqёrohet nё mёnyrё 
proporcionale dhe me detyrimet vjetore qё shlyen nё formёn e pagesave. Nё bazё tё 
ligjit “Pёr mediat audiovizive nё Republikёn e Shqipёrisё” parashikohen tё licencohen 
dhe transmetues ndёrkufitar. 
 
 
3.1.3 Mёnyra e pёrhapjes sё sinjalit 
 
Tokёsor. Janё tё gjitha radiot me sistemin e transmetimit valor. 
Satelitor. Trasmetuesi i parё radiofonik me valё satelitore ёshtё Radio Tirana, pёr 
programet e saj pёr bashkatdhetarёt dhe nё gjuhёt e huaja. Nё fund tё vitit 2001 nё 
                                                            
80Ligji i ri 97/2013, “Pёr mediat audiovizive nё Republikёn e Shqipёrisё”, miratuar nga 
parlamenti mё 4 mars 2013, nё nenet 57 dhe 58 trajton konceptin e shёrbimeve tё 
transmetimeve audio tё komunitetit, qё “ofrohet pa qёllim fitimi, duke reflektuar nevojat 
kulturore, gjuhёsore, demografike, tё besimit tё komunitetit”, duke sjellё risi nё mёnyrёn se si 
operojnё subjektet dhe kushtet pёr licencimin e tyre. 
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statelit filloi tё transmetojё Radio Alsat, me synimin pёr tё qenё njё  stacion 
mbarёshqiptar. 
Pёrmes platformave digjitale. Disa prej radiove tё lokalizuara nё Tiranё, lokale ose 
kombёtare mund tё ndiqen nё njёrёn prej dy platformave satelitore digjitale ekzistuese 
nё Shqipёri, DigitALB ose Tring. 81 Konkretisht, nё platformёn DigitALB: 
transmetojnё Radio Top Gold, Top Albania Radio, Radio My Music, Radio Klan, 
Radio Travel dhe Radio City. Nё platformёn Tring transmetojnё Love Radio, NRG 
Radio, Radio Plus 2, dhe Radio Club FM. 
Pёrsёritёs tё programeve tё huaja. Janё transmetues ndёrkombёtarё jashtё kufijve tё 
Shqipёrisё, programet e tё cilёve nё gjuhёn shqipe ose tё huaj depёrtojnё brenda 
territorit tё vendit tonё. Me statusin e pёrsёritёsit tё programeve nё bandёn FM, tё 
parёt qё janё pajisur me licencё tё tillё kanё qenё BBC e Londrёs, Deutsche Welle, 
Radio Italia dhe mё pas nё treg kanё hyrё Radio France International, Word Family 
Radio, Radio e Jashtme e Kinёs etj. Pёrsёritёsit e programeve tё huaja mund tё 
klasifikohen dhe nё kriterin e parё qё pёrmendёm, qё e shikon tipologjinё e 
transmetimeve nё lidhje me pronёsinё. Shumё nga pёrsёritёsit qё kanё qenё dhe 
vijojnё tё jenё prezentё nё Shqipёri janё me status publik nё vendin e tyre, si BBC, 
DW, RFI etj. 
 
 
3.1.4 Pёrmbajtja e programeve dhe kontributeve  
 
Radio gjeneraliste. Janё stacionet qё pёrpiqen tё pёrfshijnё nё programet e tyre larmi 
temash dhe t’i drejtohen njё target-i sa mё tё gjerё ndjekёsish, qofshin stacione lokale 
ose kombёtare, publike ose private, komerciale ose jokomerciale. Ato janё njё 
ndёrthurje e informimit me argёtimin duke pasur programacion tё qёndrueshёm. 
Radiot tradicionale nё Shqipёri, Radio Tirana dhe 4 stacionet lokale në Korçё, 
Gjirokastёr, Shkodёr dhe Kukёs kanё qenё dhe mbeten tё formatit gjeneralist. 
Operatorёt e parё privatё qё u themeluan nё fund tё viteve ’90 tentuan tё ishin nё 
formatin gjeneralist, pa pasur specifikime nё target-in e transmetimeve. 
Radio tё profilizuara. Janё tё dallueshme nga pёrzgjedhja e pёrmbajtjes, duke iu 
drejtuar njё target-i ndjekёsish qё i bashkojnё interesat dhe nevojat kulturore, 
gjuhёsore, tё besimit etj. Radio tё profilizuara nё Shqipёri janё grupimet qё ndahen 
sipas zhanreve tё muzikёs, besimit fetar, minoriteteve etj. 
Radio fluksi. Janё ato radio me pёrmbajtje tё thjeshtё dhe tё qёndrueshme, ku dy 
elementet kryesore qё pёrbёjnё programin janё muzika dhe informacionet e shkurtёra, 
qё emetohen nё mёnyrё ciklike disa herё nё ditё. Njё version i pёrhapur i radiove tё 
fluksit nё Shqipёri janё ato tё programimit “play list”, ku fondi muzikor i shkarkuar 
nё server-in qendror të redaksisë transmetohet sipas njё pararenditjeje digjitale dhe 
shtesatapo editimet bёhen vetёm pёr edicionet informative ose pёr reklamat e spotet 
promocionale. 
 
 
 

                                                            
81Tё dhёnat janё aktualizuar deri mё 31 gusht 2014 
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Figura 4. Paraqitje skematike e klasifikimit tё 
radiove.
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3.1.5 Qasja e performancёs nё internet 
 
Radio qё ofrojnё shёrbime online. Janё ato stacione tё cilat e kanё nisur dhe vijojnё 
aktivitetin e tyre me transmetim valor dhe nёpёrmjet faqes nё internet ofrojnё pёr 
ndjekёsit transmetimin live tё programit, shkarkim tё materialeve tё zgjedhura, 
informacion dhe argёtim nёpёrmjet teksteve, pamjeve (video ose foto) animim etj. 
Pjesa mё e madhe e radiove nё Shqipёri kanё hapur website dhe janё aktive nё rrjetet 
sociale, tё tilla si Top Albania Radio, Club FM, City Radio, Travel, Albanian News, 
Plus 2, Radio Kontakt, NRG Radio etj. 
Webradio. Quhen ndryshe dhe radio online dhe janё dizejnuara dhe funksionojnё 
vetёm nё internet. Njё ndёr radiot e para shqipfolёse nё internet ёshtё Radio 
Emigranti, e cila ka nisur transmetimet mё 20 korrik 2006. Radio Pulla filloi mё 21 
nёntor 2010, kurse Tirana Jazz Radio mё 1 prill 2011. Nё fillim tё vitit 2012 Radio 
Club FMlancoi nё internet pesё kanale tё saj muzikore vetёm nё versionin online: 
Club Romancё, Club Party, Club Disco, Club Shqip dhe Club Popullore. 
 
 
3.2 Radiot informative 
 
Janё stacionet radiofonike tё profilizuara qё e kanё ndёrtuar programin vetёm mbi 
forma tё larmishme tё informacionit: lajme, intervista, deklarata, komente, raportime 
nga terreni dhe mbulim nё kohё reale tё ngjarjeve kryesore. E para e kёtij formati ka 
qenёRadioEnter (1997), qё ishte “zёri” i agjencisё sё parё private tё lajmeve nё 
Shqipёri, me tё njёjtin emёr. Dhoma e lajmeve tё Radio Enter nё rreth dy vjet 
transmetime ishte shumё aktive me gazetarё profesionistё, tё cilёt arritёn tё ngrenё 
dhe njё rrjet bashkёpunёtorёsh nё rajone kryesore tё vendit. Radiot e mёpasme tё 
formatit informativ (shih tabelёn e figurёs 5), ishin Radio RASH, Radio Ora News dhe 
Radio ABC, tё cilat janё pjesё e sinjalit radioteleviziv tё kompanive mediatike ku ato 
pёrfshihen, qё do tё thotё se materialet qё pёrgatisin respektivisht redaksitё e 
televizioneve tё tipit info, News 24, Ora News dhe ABC, kalojnё me sinjal direkt 
audio edhe nё kёto dy stacione. Pёr njerёzit qё janё nё lёvizje, sidmos nё makina, ka 
interes ndjekja e lajmeve dhe lidhjeve direkte nёpёrmjet kёtyre radiove. 
Aktualisht nё Shqipёri stacioni radiofonik i mirёfilltё informativ on air ёshtё Radio 
Albania News. Duke filluar nga puna nё kohёn e fushatёs elektorale pёr zgjedhjet 
parlamentare tё qershorit 2013, ajo hyri vrullshёm nё treg, duke aktivizuar njё ekip 
gazetarёsh dhe reporterёsh qё nё segmente tё ndryshme kohore ishin protagonistё nё 
mikrofon, nё pёrgatitjen e buletineve tё lajmeve, intervista dhe biseda me tё ftuar, apo 
duke menaxhuar mbulime nё kohё reale tё ngjarjeve mё kryesore tё ditёs. 
Informacioni nuk ёshtё vetёm nga politika, por dhe duke trajtuar tema sociale, 
ekonomike, kulturore, sportive etj. 
Vlerёsime: 
Njё nga shkaqet thelbёsore se pёrse radiot informative nuk janё tё pёrhapura nё 
vendin tonё ёshtё domosdoshmёria e ekzistencёs sё njё ekipi gazetarёsh tё pёrgatitur 
profesionalisht. Gazetarёt dhe redaktorёt lipset tё kenё aftёsi shumё tё mira pёr 
shkrimin dhe raportimin e formateve tё ndryshme tё informimit, si dhe tё jenё tё 
gatshёm pёr menaxhimin e programeve tё aktualitetit nё studio, ku tё kenё tё ftuar, tё 
jenё nё kontakt tё drejtёpёrdrejtё me reporterёt nё terren, si dhe pёr mbulime tё 
ngjarjeve tё rёndёsishme tё jenё tё aftё pёr tё kapёrcyer situata tё paparashikuara e 
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spontane, nё varёsi tё dinamikёs sё zhvillimeve. Ka shpenzime tё konsiderueshme jo 
vetёm pёr pagat e anёtarёve tё redaksisё, por dhe tё rrjetit tё bashkёpunёtorёve nё 
terren, pa tё cilёt njё radio informative do tё ishte e zbehtё dhe jashtё kontekstit pёr tё 
cilёn është krijuar.  
 

 
Figura 5. Radiot informative nё Shqipёri. 

 
 
“Trendi i transmetimeve radiofonike sot nuk ёshtё nё favor tё ekzistencёs sё kёtij 
formati, pasi pjesa informative ezaurohet vetёm me flash-e, qё nё mёnyrё periodike 
emetohen disa herё gjatё ditёs, ku burime kryesore janё interneti ose gazetat e ditёs.” 
82 
 
 
3.3 Radiot e zhanreve muzikore 
 
Disa nga stacionet radiofonike kanё hyrё nё treg me profilizim brenda zhanreve tё 
muzikёs, duke afruar tё apasionuar pas shijeve qё pёrzgjedh redaksia, si rock, blues 
dhe jazz, folk shqiptar etj. Operatorёt jo vetёm kanё zgjedhur njё rrymё tё caktuar 
muzikore, por krahas kёsaj edhe pjesёn e folur nё program, tё ftuarit, informacionet 
ose kuriozitetet i vёnё nё funksion tё saj. Radiot e para tё profilizuara nё zhanret 
muzikore,(tabelanё figurёn 6),filluan nga transmetimi nё vitin 2002: Radio Rock, e 
orientuar nё muzikёn rock, Boom Boom Radio nё jazz dhe Radio New Planet e 
orientuar po nё muzikёn rock. Mё pas u themeluan dhe Radio SuperStar (folk 
shqiptar), Radio Hit FM, (dance & house) dhe Radio Sprint (folk shqiptar).  
Me licencё lokale dhe nё njё vend tё vogёl si Shqipёria orientimi muzikor gjithmonё 
ka riskun e limitimit tё audiencёs. Pёrveç Radio Rock qё mbeti stoike deri ditёn qё u 
mbyll e rrymёs muzikore nga kishte marrё dhe emrin, tё tjerat kanё bёrё njё farё 
zhvendosjeje, duke krijuar hapёsira pёr transmetimin dhe tё alternativave tё tjera. 
Vlerёsime: 

                                                            
82Shkёlqim Hajno, drejtues nё Radio Saranda, intervistё dhёnё autorit, 13 korrik 2013. 
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Armiku kryesor i kёtyre formateve tё transmetimit ёshtё pёrdorimi nga njerёzit i 
burimeve tё personalizuara, cd, iPod, mp3, audiokasetё etj. Nёpёrmjet tyre ata 
fomojnё lista me numёr tё madh kёngёsh, sipas shijeve qё dёshirojnё pёr t’i dёgjuar 
kur udhёtojnё nёpёrmjet radios nё makinё, ose nёpёrmjet pajisjeve qё ofron 
teknologjia e sotme, kur ata janё duke shёtitur, ose duke u marrё me njё punё tjetёr. 
 

 
Figura 6. Radiot e zhanreve muzikore nё Shqipёri. 

 
3.4 Radiot tematike 
 
Janё stacionet e profilizuara qё programacionin e tyre e fokusojnё nё njё aspekt tё 
caktuar tё interesit tё dёgjuesit, p.sh., pёr ekonomi, sport, arsim etj. Nё Shqipёri 
formate tё tilla,(tabela në figurёn 7),ka nga ekonomia e turizmi (Radio Scan dhe 
Radio Travel nё Tiranё dhe Radio Biznes nё Fier), ёshtё Radio Sporti, qё siç kuptohet 
dhe nga emri investohet nёmbulimin e veprimtarive sportive, si dhe Radio UniEl qё 
ёshtё e orientuar mё shumё nga çёshtjet e arsimit tё lartё dhe tё jetёs studentore. 
Radio tё tilla kёrkojnё gazetarё tё specializuar nё problematikёn ku pёrqëndrohet 
programi.  
Konkretisht Radio Sport pёrpiqet qё mbulimin e aktivitete tё ndryshme me karakter 
sportiv, ta bёjё pёrmes lajmeve, informacioneve tё zgjerura, pёrgatitjes sё portreteve 
tё protagonistёve, komenteve, parashikimeve tё sfidave etj. Radio Scan dhe Radio 
Biznes janё tё fokusuara tek ekonomia, problematika e sipёrmarrjeve, lёvizjet nё 
tregun valuator etj., kurse Radio Travel ka nё qendёr tё programit zhvillimin turistik 
tё vendit, me informacione, reportazhe, apo vlerёsime tё ekspertёve tё fushёs. 
 

Radio tematike 

Stacioni  Vendndodhja Nisja e transmetimeve 

Radio UniEl  Elbasan 18 Shkurt 2004  
Radio Sport  Tiranё  1 qershor 2005  
Radio Scan  Tiranё 3 Shkurt 2010  
Radio Travel  Tiranё 13 Shtator 2010  
Radio Biznes  Fier  28 nёntor 2012  

Figura 7. Radiot tematike nё Shqipёri 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

55 

 

3.5 Radiot fetare  
 
Ёshtё grupi mё i konsoliduar nё transmetimet radiofonike nё Shqipёri (tabela e figurёs 
8). Prej vitit 1997 kur u themelua radio e parё fetare dhe deri mё sot, vetёm njёra 
syresh (Radio Gras) ёshtё mbyllur pёr vёshtirёsi financiare, njё tjetёr stacion ka 
ndёrprerё pёrkohёsisht transmetimet, (Zëri i Islamit) nё plotёsim tё dokumentacionit 
pёr Autoritetin Rregullator, ndёrkohё qё 10 tё tjerat kanё njё aktivitet tё stabilizuar nё 
pёrmbajtjen e programit dhe mbulimin me sinjal tё territorit, sipas kushteve tё 
licencimit.  
Radio konsiderohet si njё mjet efikas nё radhёt e komuniteteve fetare, sepse i krijon 
mundёsi antarёsisё qё tё jetё e pёrfshirё nё jetёn e grupit, tё ruajё lidhjet dhe raportet 
me udhёheqёsit shpirtёrorё dhe hierakёt klerikё edhe kur nuk ёshtё prezente fizikisht 
nё objektet e kultit. Nёpёrmjet valёve tё radios njё besimtar, ose njё njeri i afektuar 
nga besimi, ndjek nё distancё rite, informacione, apo shpjegime mbi konceptet bazё tё 
filozofisё fetare, ndjek diskutime dhe forume nga kёndvёshtrime tё ndryshme.  
Nё ligjin e parё qё ёshtё zbatuar pёr median elektronike nё Shqipёri, (nr. 8410 / 30 
shtator 1998), por dhe nё amendimet qё i janё bёrё mё pas, nuk ka pasur njё qёndrim 
tё pёrcaktuar nёse lejohet apo jo aktiviteti i radiove fetare. Nё nenin 4, mbi parimet 
themelore tё zhvillimit tё veprimtarisё radiotelevizive nё Republikёn e Shqipёrisё, nё 
paragrafin e dytё thuhej: “Veprimtaria radiotelevizive respekton paanshmёrisht tё 
drejtёn pёr informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, 
jetёn private tё njeriut, si dhe tё drejtat dhe liritё themelore tё tij.” 83Nё interpretim tё 
kёtij paragrafi, cilёsimi “paanshmёrisht” e bёn tё diskutueshёm aktivitetin e njё 
radioje tё mirёfilltё fetare, kur kjo i pёrket njё komuniteti tё caktuar besimi. Nёse 
stacioni nё linjёn e vet editoriale mbulon aktivitetin dhe pikёpamjen e njё feje tё 
veçantё, atёherё cilёsimi “paanshmёrisht” humb funksionin. Megjithatё nё njё 
kёndvёshtrim tjetёr, cilido individ, grupim, organizatё, shoqatё etj., gёzon tё drejtёn e 
lirisё sё ushtrimit tё besimit, dhe vёnia nё aktivitet e njё gazete, radioje, televizioni, 
platforme online apo tjetёr forme mediatike e komunikimi nё plotёsim tё pёrmbushjes 
sё misionit nuk mund tё ndalohet. 
Kujdesi nga themeluesit e radiove fetare nё Shqipёri ka qenё tek pёrkatёsia pronёsore 
e aktivitetit. Fillimisht ato janё krijuar nga fondacione, qё kishin direkt ose indirekt 
lidhje me komunitetet fetare. Ligji pёr mediat elektronike i shtatorit 1998 u amendua 
nё vitin 2003, duke ndaluar fondacionet jofitimprurёse tё ishin pronare tё stacioneve 
radiofonike. Po kёshtu, “de jure” dhe komunitetet fetare, si partitё politike nuk mund 
tё kishin kёtё tё drejtё. 
Atёherё dhe akti i themelimit tё njё radioje fetare u modifikua pёr tё pёrmbushur 
kёrkesat ligjore, duke u regjistruar nga subjekte qё figurojnё si “shpk”. Edhe kjo risi 
po “de jure” nuk i ka penguar “de facto” komunitetet dhe grupimet e ndryshme tё 
besimeve fetare qё ta adresojnё kujdesin dhe menaxhimin e radiove nё mёnyrё 
indirekte.Jo vetёm nga pikёpamja organizative, por dhe nё aspektin e pёrmbajtjes sё 
transmetimeve, pёr çdo devijim ose shkelje parashikohen kufizime nga ligji, qё 
shoqёrohen me masa dhe ndёshkime. “Nё radio dhe televizion nuk lejohet tё jepen 
programe qё nxisin dhunёn, urrejtjen kombёtare, fetare e raciale, veprime 

                                                            
83Neni 4 i ligjit “Pёr Radion dhe Televizionin Publik e Privat nё Republikёn e Shqipёrisё”, nr. 
8410, datё 30 shtator 1998. 
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antikushtetuese, ndarjen territoriale, diskriminimin pёr shkak tё bindjeve politike dhe 
pёrkatёsisё fetare.” 84 
 
Radiot fetare 

Stacioni  Vendndodhja  Nisja e transmetimeve  

Radio Ngjallja  Tiranё  11 prill 1997  

Radio Alfa & Omega  Tiranё  1 korrik 1999  

Radio Gras    Gjirokastёr  29 gusht 1999  

Radio Emanuel  Korçё  1 shkurt 2002  

Radio  7  Tiranё  17 maj 2002  

Radio Maria  Tiranё/Shkodёr  19 korrik 2003  

Radio Visare  Kavajё  19 qershor 2007  

Radio Logos  Pogradec  5 gusht 2007  

Radio  Jehona  Shkodёr  22 maj 2009  

Radio Zёri i Islamit  Korçё  11 qershor 2011  

Radio 1    Tiranё  1 korrik 2013  

Radio Albania FM    Elbasan  24 shtator 2013  

 
Figura 8. Radiot fetare nё Shqipёri. Radio 1 para 1 korrikut 2013 ka qenё e formatit 
gjeneralist, po kёshtu ka qenё dhe Radio Albania FM, para datёs 24 shtator 2013. 

 
 
Nёse i hedh njё sy rrjetit tё radiove fetare nё Shqipёri, dallon sinkronizimin e tyre me 
pluralitetin e besimit, si dhe njё shpёrndarje gati propocionale nё rajonet kryesore tё 
vendit. Radio e parё fetare nё Shqipёri ёshtё Radio Ngjallja e orientuar nga besimi 
ortodoks, qё ёshtё dhe njё ndёr stacionet mё tё hershme alternative nё vend nё kohёn 
e tranzicionit. Ka filluar nga transmetimet nё Tiranё mё 11 prill 1997, nё njё ditё tё 
shёnuar pёr besimtarёt ortodoksё, Festёn e Pashkёve. Sikundёr Radio Ngjallja qё e 
nisi aktivitetin pa pasur nё Shqipёri ende njё ligj pёr transmetimet radiofonike, po 
kёshtu kanё vepruar dhe dy radio tё tjera, Radio Alfa & Omega (Tiranё) dhe Radio 
Gras (Gjirokastёr).  
Deri nё gjysmёn e parё tё vitit 2007 nё Shqipёri kanё ekzistuar vetёm radio tё 
orientuara nga besimi i krishterё. Pёr besimin tjetёr, atё mysliman, qё pёrbёn dhe 
shumicёn e popullatёs nё vend, deri nё atё kohё prezenca e tyre nё programet 
radiofonike arrihej nёpёrmjet marrёdhёnieve kontraktuale tё pёrkohshme me stacione 
tё ndryshme. Nё periudhёn e Muajit tё Ramazanit, ose nё evente tё tjera bashkёsitё 
myslimane kanё marrё vetёm hapёsira “me qera” psh., nё Radio Kontakt, Radio 
Stinёt, Radio Fantazi, Radio Nacional etj, duke trajtuar emisione ciklike me tematikё, 
informacione dhe shpjegime njohurish rreth kёtij besimi.  

                                                            
84po aty, neni 38. 
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Radio e parё e orientuar drejt fesё myslimane ёshtё Radio Visare (Kavajё, 2007), 
duke u pasuar me tё tjera, nё Shkodёr, Korçё etj. Nё respektim tё statusit publik, 
emisione dhe rubrika, bazuar nё informacion dhe diskutime nё studio mbi aktivitetin e 
komuniteteve fetare nё Shqipёri transmetojnё Radio Tirana dhe 4 stacionet lokale nё 
Korçё, Gjirokastёr, Shkodёr dhe Kukёs. 
Vlerёsime: 
Aktiviteti i tyre nuk ka qёllime fitimi, ndaj dhe nuk shesin kohё transmetimi pёr 
reklama ose promocion pёr subjektet e biznesit. Burimet e financimit janё nё formёn e 
donacioneve nga ndjekёsit, apo nga shoqata a organizata me aktivitet ose orientim 
fetar. Stafi punon nё pjesёn mё tё madhe nё mёnyrё vullnetare. Afrojnё nё redaksi 
bashkёpunёtorё, qё realizojnё emisione ose programe edukative, historike, filozofike, 
shpjegime rreth librave tё shenjtё etj. 
Shumica e radiove fetare kanё investuar nё pёrhapjen e sinjalit nё zonё sa mё tё gjerё. 
Nё pjesё tё ndryshme tё vendit, sidomos nё terrene tё thyera, duke udhёtuar me 
makinё, tё qёllon qё pёr kilometra tё tёrё mundёsia e vetme pёr tё dёgjuar programe 
radiofonike ёshtё ndonjё stacion fetar. Kjo pёr arsye edhe sepse ato kanё disa 
frekuenca nё pёrdorim. Radio Maria ka 4 frekuenca, pёr tё siguruar pёrhapjen e 
valёve nga Tirana, Durrёsi dhe Berati nё pjesёn veriore dhe verilindore tё Shqipёrisё, 
madje dhe nё pjesё tё Malit tё Zi dhe Kosovёs. Po kaq ka dhe Radio Emanuel pёr 
mbulimin tёrёsor tё qarkut tё Korçёs, nё njё kohё qё Radio Logos qё operon po nё 
qarkun e Korçёs, ka tri frekuenca, duke mbuluar me sinjal dhe njё pjesё tё Elbasanit. 
Radio 7 me tri frekuencat e saj kujdeset pёr dёgjueshmёrinё nё Tiranё, Fier dhe 
Elbasan.  
Radio Maria ёshtё e vetmja nё Shqipёri qё ka dy studio transmetimi, njё nё kryeqytet 
dhe njё nё Shkodёr, ndёrkohё qё licencё pёr transmetim si pёrsёritёs ka pёr njё pjesё 
tё territorit tё vendit dhe Radio Maria nё gjuhёn italiane. Karakteristikё tjetёr e 
stacioneve fetare ёshtё pёrmbajtja programore. Pjesa mё e madhe e emisioneve dhe 
rubrikave pёrgatiten nga vetё redaksia, kurse sa i takon raportit tё pёrmbajtjes sё folur 
dhe pёrmbajtjes muzikore, mё shumё ka e para. 
 
 
3.6 Radiot e minoritetit 
 
Nё vitet e para tё tranzicionit Shqipёria ka pasur shumё probleme nё respektimin 
sipas standardeve ndёrkombёtare tё minoriteteve. Nё mjaft raste shkelja dhe cёnimi i 
lirive dhe tё drejtave tё tyre ёshtё shndёrruar menjёherё nё pёrplasje dhe situata tё 
tensionuara ndёrqeveritare, sidomos me Greqinё dhe Maqedoninё. Nё procesin e 
integrimit tё vendit nё BE, qeveritё shqiptare kohё pas kohe e kanё rritur 
ndjeshmёrinё e tyre, duke treguar vёmendje nё pёrmirёsimin e kushteve tё jetesёs, tё 
arsimimit, tё integrimit social dhe politik etj. Pёrmirёsimet nё kёtё fushё i takojnё dhe 
vetё pёrfaqёsuesve tё minoriteteve, pёr kёmbёnguljen dhe presionin e tyre nё plotёsim 
tё kёrkesave bazike qё reflektohen dhe si detyrime tё Shqipёrisё, nё kuadёr tё 
konventave ndёrkombёtare qё ajo ka nёnshkruar ose ёshtё palё. 
Nёse organet e shtypit minoritar 85 kanё nisur tё botohen qё nё fillimet e viteve ’90 si 
Tanea Tis Omonia (1991) apo Ditёt Tona (1994), stacionet radiofonike u hapёn pas 
                                                            
85Nё kohёn e regjimit komunist publikohej prej vitit 1947 Laiko Dhima, si organ i minoritetit 
etnik grek nё Shqipёri, qё ka vijuar dhe pas viteve ‘90. 
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afёr 1 dekade (tabela e figurёs 9). E para ishte e minoritetit etnik grek, e lokalizuar nё 
Jug tё vendit, ku dhe ёshtё pёrqendrimi mё i madh i kёtij minoriteti. Radio Alfa 
(Livadhja, Sarandё), daton mё 10 maj 2000 dhe punoi mё pak se dy vjet. Radio mё 
jetёgjatё e kёtij formati ёshtё Radio Prespa (2001-2011) e minoritetit maqedonas, qё 
banon nё komunёn Liqenas (aktualisht quhet Pustec), rreth 25 km larg qytetit tё 
Korçёs. E treta, Radio Armoni, u hap nё Bularat (Gjirokastёr), si pёrfaqёuese e 
shoqatёs “Dropulli” tё minoritetit grek, por qё nuk pati vijimёsi nё transmetim pёr 
shkaqe teknike dhe financiare.  
 

 
Figura 9. Radiot e minoritetit nё Shqipёri. 

 
Pёr minoritetin grek dhe atё maqedonas ka pasur dhe ka transmetime tё posaçme nga 
dy radiot publike lokale nё Gjirokastёr dhe nё Korçё, kurse Radio Shkodra nuk e ka 
parё tё arsyeshme deri mёsot tё ketё njё emision pёr pakicat malazeze, pavarёsisht se 
shoqatat dhe grupimet qё mbrojnё interesat e tyre kanё kёrkuar nё mёnyrё tё 
pёrsёritur transmetimin si njё e drejtё ligjore. 
Radio Gjiokastra e ka emisionin nё gjuhёn greke paradite (09.00-10.00), qё veç 
edicionit tё lajmeve, përcjell dhe informacione mbi tema të ndryshme, që lidhen me 
rajonin dhe kryesisht banorët minoritarë, biseda të shkurtёra, intervista mbi probleme 
aktuale, muzikё etj. Kurse Radio Korça nё 6 ditё tё javёs ka njё emision gjysmё ore 
nё gjuhёn maqedonase vetёm me lajme.  
Tё dyja programet arrijnё tё pёrmbushin thjesht detyrimin formal qё kanё kёto 
stacione lokale publike, sepse ato nё fakt nuk dёgjohen nё zonat ku janё tё 
pёrqendruara minoriteti grek dhe ai maqedonas. Shkak ёshtё sinjali i dobёt i 
transmetimit dhe nga Radio Korça dhe nga Radio Gjirokastra. 
“Radio Prespa u hap se ne ishim nё errёsirё. Nga pozita gjeografike ne nuk kapnim 
asnjё radio shqiptare, pёrfshi dhe Radio Korçёn. Kёtu kanё mbёrritur vetёm stacione 
maqedonase. Edhe me valёt televizive kemi pasur probleme. Ndaj dhe vendosёm tё 
hapim njё radio pёr komunёn, qё tё plotёsonim nevojat pёr informacion e pёr 
argёtim”. 86 “Ne kishim qёllim tё ishim njё zё i fuqishёm pёr minoritetin grek, pёr 
banorёt e fshatrave pёrreth komunёs. Zonat rurale ishin tё harruara nga shteti, pёrpos 
kishte dhe pasiguri nё familje, ku kishin mbetur banorё nё moshё tё thyer, sepse rinia 
ishte nё pjesёn mё tё madhe nё emigracion”. 87 
Vlerёsime: 

                                                            
86Llazi Nikolla, drejtues i radios, intervistё e dhёnё autorit mё 4 Maj 2008. 
87Jorgo Kremidha, bashkёthemelues i Radio Alfa, intervistё dhёnё autorit mё 19 gusht  2013. 
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Karakteristikё ka qenёfuqia e ulёt ekonomike dhe mbёshtetja vetёm nё hapat e para tё 
aktivitetit nga shoqata ose institucione nga shteti amё. Tё lokalizuara nё distancё nga 
zonat urbane, radiot e minoritetit kanё operuar nё kushte modeste tё personelit dhe 
inventarit teknik e teknologjik. Mbyllja e tri radiove kryesore tё minoritetit ka pasur si 
shkak tё pёrbashkёt vёshtirёsitё financiare. Ato kanё vepruar nё zona rurale, ku 
ndjenja e vendit amёёshtё mё e fortё se nё pjesёt urbane. Por ofertat e biznesit pёr 
reklamim dhe promocion kanё qenё tё pakta dhe kjo u ka mbyllur njёrin prej 
burimeve kryesore tё tё ardhurave qё realizon nё aktivitetin e vet njё subjekt mediatik. 
Duke emetuar nё gjuhёn amtare, dhe nё afёrsi tё brezit kufitar, radiot e minoritetit 
kanё qenё nёn njё konkurrencё tё fortё tё stacioneve tё konsoliduara nga shteti amё. 
Duke mos pasur nё mёnyrё sistematike informacione me karakter lokal, ato nuk 
mundёn ta shfrytёzojnё kёtё pёrparёsi qё tё bёnin diferencёn nё pёrmbajtjen e 
programeve krahasuar me ato qё e lёshonin sinjalin pёrtej kufirit. Kanё transmetuar 
program dygjuhёsh, si njё mёnyrё pёr tё afruar nё valёt e tyre dhe dёgjues 
jominoritarё, tё interesuar dhe kuriozё, si dhe nga ata qё dёshironin tё mёsonin ose tё 
thellonin njohuritё nёnjё gjuhё tё huaj, sidomos nё aftёsitё pёr komunikim. 
 
 
3.7 Radiot pirate 
 
Njihen dhe si transmetues që “punojnë në të zezë”, që nuk kanë aplikuar asnjёherё tek 
Autoriteti Rregullator për frekuencë dhe nuk pёrfshihen nё sistemin e shlyerjes tё 
asnjë detyrimi pёr aktivitetin, si në formën e taksave apo pagesave që parashikohen 
për audiotransmetimet, ashtu dhe për shfrytëzimin e tё drejtёs së autorit. Radio pirate 
janё dhe ato qё pёr njё periudhё tё caktuar kohore kanё qenё pjesё e sistemit legal, 
por me vendim tё Autoritetit Rregullator uёshtё hequr e drejta e transmetimit pёr 
njёrin nga shkaqet qё parashikon ligji, ose janё operatorё tё cilёve u ka mbaruar afati i 
vlefshmёrisё sё licencёs, por qё nuk kanё bёrё asnjё pёrpjekje pёr rinovimin e saj, 
ndёrkohё qё vijojnё emetimin e programeve nё tё njёjtёn frekuencё, ose diku tjetёr. 
Njё transmetues pirat mund të jetё i lokalizuar brenda territorit të Shqipёrisё, ose 
jashtë tij, në një vend fqinj. Marrëdhëniet mes shteteve dhe akordet e tyre në nivel 
global, apo rajonal kanë kufizuar shumë transmetimet nga njëri vend në tjetrin, duke e 
bёrё gati tё pamundur njё ndёrmarrje tё tillё. 
Përpjekja e parë për një transmetues pirat në Shqipëri është regjistruar në fund të 
viteve ‘80, në kohën kur ende ishte nё fuqi regjimi komunist. Pas miratimit të ligjit të 
parë për transmetimet radio e televizive në territorin e Shqipërisë dhe fillimit të punës 
së Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit, (sot njihet me Autoriteti i Medias 
Audiovizive), ka nisur goditja dhe denoncimi i stacioneve pirate, në të tre tipet, si ato 
që e nisin transmetimin “pa letra”, ato që iu është hequr e drejta e licencës, ashtu dhe 
operatorët që nuk janë i janë futur procesit të rilicencimit. “Me të marrë sinjalizime 
për transmetimet pirate, AMA ndjek dhe verifikon në terren përmes një aparature 
mobile duke proceduar për ndalimin dhe përballjen me legjilacionit të personit a 
subjektit që emeton këto lloj programesh”. 88 
Si argument justifikues për stacionet pirate që janë pa asnjë domumentacion është se 
ato janë në një “periudhë testi” (për televizionet kjo fazë etiketohet në cep të ekranit si 
“prova teknike”), pra të qënurit në një etapë eksperimentale, më shumë për të 
verifikuar ngarkesën teknike dhe teknologjike, kohë pas të cilës merret vendimi për 

                                                            
88Tonin Çobani, intervistë me autorin, 4 prill 2014. 
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fillimin e plotësimit të të gjithë dokumentacionit për të aplikuar për licencë. Në rastin 
e Radio UniEL të Universitetit “Aleksandër Xhuvani” në Elbasan, argumentimi është 
më konjuktural, me idenë se stacioni nuk ka pasur dhe nuk ka asnjë qëllim fitimi, por 
është tërësisht për të mbështetur infrastrukturën didaktike universitare, në shërbim të 
studentëve të degës së Gazetarisë dhe Komunikimit. Radio UniEL është një stacion 
studentor, që funksionon vetëm nga puna dhe angazhimi i tyre për të gjitha rubrikat 
dhe emisionet që emetohen. Është një laborator pune, në kushte reale, që ju 
materializon studentëve aspektet më kryesore që ata kanë marrë përmes seancave të 
leksioneve dhe seminareve. 
 

 
 

Figura 10. Radiot pirate nё Shqipёri. 
 
Argument tjetër për statusin pirat të operatorit është pretendimi për vendimin që ka 
marrë Autoriteti Rregullator. Pronarët e tyre kanë vijuar sipas ligjit procedimin e 
ankimimit për vendimin e AMA-s, si një përpjekje që synon rifitimin e të drejtës, por 
në të njëjtën kohë vijohet dhe me transmetimin. 
 
 
3.8 Shërbimi Audio i ATSH-së 
 
Në 10 gusht të vitit 2008 Agjencia Telegrafike Shqiptare, institucioni i vetëm zyrtar 
që shpërndan lajme brenda dhe jashtë vendit nisi dhe Shërbimin Audio, një produkt që 
servirej përmes website-t të saj, disa herë në ditë dhe në formate të ndryshme. 
Shërbimi ishte pjesë e ofertave falas të ATSH-së, për cilindo të interesuar, subjekt 
mediatik brenda dhe jashtë vendit, apo  përdoruesve private, të cilët navigonin në 
faqen zyrtare online të agjencisë.  
“Shkas për të ngritur një sektor për Shërbimin Audio ishte eksperienca e dy agjencive 
homologe fqinje, në Kosovë dhe Maqedoni. Kjo iniciativë u mbështet nga homologia 
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franceze, AFP, që mbuloi gjithë shpenzimet e ngritjes së infrastrukturës teknike dhe 
teknologjike, studion dhe arredimin, sipas standardeve të regjistrimit dhe 
transmetimit. ATSH me këtë Shërbim ishte në sinkron me trendin e lëshimit të një 
produkti multimedial nga nga një agjenci lajmesh, jo vetëm me tekste dhe fotografi, 
por dhe video e audio. Për rreth 1 vit të aktivitetit të Shërbimit, në dispozicion ishte 
një ekip me 5 persona: 1 kryeredaktor, 2 gazetarë terreni dhe 2 spiker”, 89thotë 
kryeradaktori dhe gazetari Vasil Tabaku, që punoi nga dita e parë dhe fundit për këtë 
Shërbim.  
Çdo ditë kishte tre edicione lajmesh me kohëzgjatje rreth 10 minuta në gjuhën shqipe 
dhe një edicion po me këtë kohëzgjatje në versionin anglisht. Po e përditshme ishte 
dhe një rubrikë speciale, një hapësirë që përfshinte formate të larmishme informative, 
si intervista, kronika problemore, reportazhe, vox pop-e nga fusha e artit dhe kulturës, 
ekonomia, politika, arsimi, tema sociale etj. Duke qenë strukturë e një institucioni që 
punonte 24/7 për prodhimin dhe shpërndarjen e lajmeve dhe informacioneve nga çdo 
aspekt, Shërbimi kishte në mënyrë të pandërprerë një suport nga departamentet dhe 
sektorët e tjerë, por lënda përgatitej sipas versionit audio. 
Një vit pas lancimit të Shërbimit Audio, drejtuesit e ATSH-së shkurtuan ekipin duke 
lënë vetëm një person, që u bë shkak dhe për reduktimin e produktit ditor. Më 8 mars 
2014 Shërbimi u ndërpre për një afat të pacaktuar.Si arsye nga drejtuesit e ATSH-së u 
artikulua reduktimi i buxhetit për institucionin dhe për një kohë tjetër është lënë hapur 
opcioni për rifillimin e aktivitetit. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                            
89Intervistë me autorin, 28 maj 2014. 
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Kapitulli i katёrt 
 
 

Vёshtrim historik mbi transmetimet radiofonike në Shqipëri 
 
 
4.1 Iniciativa e Mbretёrisё Shqiptare pёr themelimin e radiostacionit zyrtar 
 
Fillimi i transmetimeve radiofonike nё Shqipёri daton mё 28 Nёntor 1938, kur nisi 
zyrtarisht emetimet Radio Tirana. Ideja pёr hapjen njё stacioni radiofonik kishte 
qarkulluar 3– 4 vjet mё herёt, por procedurat konkrete tё autoriteteve nisёn nё vitin 
1936. Nё atё periudhё cilido qё zotёronte njё aparat radioje kishte mundёsinё tё 
ndiqte njё emision nё gjuhёn shqipe, qё transmetohej nga jashtё territorit tё 
Shqipёrisё, nga pjesa jugore e Italisё fqinje. Emisioni i Radio Barit zgjaste gjysmё 
ore, kryesisht i strukturuar me lajme dhe muzikё. Lёnda informative pёrgatitej nga 
zyra e shtypit pranё Ministrisё sё Jashtme nё Tiranё dhe nёpёrmjet redaksisё sё 
Gazeta Shqiptare, edicioni nё shqip i Gazzeta di Puglia, 90 pёrcillej nё studiot e 
stacionit nё Bari, pёr t'u shndёrruar nё njё program tё pёrditshёm pёr dёgjuesit 
shqipfolёs brenda territorit tё Shqipёrisё. 
 
 
4.1.1 Shtetet pёrrreth ishin hapa pёrpara me transmetimet radiofonike 
 
Italia fqinje nёpёrmjet Bashkimit Radiofonik Italian, (Unione Radiofonica Italiana), 
URI, nisi emetimet mbrёmjen e 6 tetorit 1924. Fqinji tjetёr  i Shqipёrisё, Mbretёria 
Jugosllave pёr herё tё parё lёshoi tingujt nё efir mё 15 maj tё vitit 1926 nёpёrmjet 
Radio Zagrebit, qё u shtetёzua nё kohёn e Luftёs sё Dytё Botёrore, nё1940.91 
Emisioni i parё radiofonik nё Turqi u lёshua mё 6 maj tё vitit 1927. Stacioni quhej 
Instambul Radyosu, Radio Stambolli, qё vijon programet edhe nё ditёt e sotme si TRT 
Instambul Radyosu. Po nё tё njёjtin vit kanё filluar radiotransmetimet nё territorin e 
Kosovёs, nё rajonin e minierave tё Trepçes, ku drejtoria britanike e tyre 
“komunikonte njoftime dhe lёshonte muzikё pёrmes disa altoporlantёve”.92 

                                                            
90Filloi tё qarkullojё nё Shqipёri mё 10 korrik 1927. Sipas botuesve tё saj, qёllimi do tё ishte 
jo vetёm informacioni i shpejtё dygjuhёsh, shqip dhe italisht, mbi ato qё ndodhnin nё 
Shqipёri, por dhe “do tё kujdesemi tё shoshisim problemet e mёdhaja tё sajat, veçanёrisht nё 
pёrpjekje me botёn e jashtёme”. Hapur Gazeta Shqiptare luante rol tё jashtёzakonshёm nё 
propagandimin e ideve dhe kulturёs italiane dhe mё pas si promotore e pёrhapjes sё 
ideologjisё dhe frymёs fashiste nё vend. 
91Pas Luftёs sё Dytё Botёrore radiostacioni i parё qё ka filluar punёn ishte ai i Dubrovnikut, 
pikёrisht nё ditёn kur u çlirua qyteti mё 18 tetor 1944. Mё vonё nisёn tё emetojnё brenda 
territorit tё Jugosllavisё dhe  
Radio Beogradi (10 nёntor 1944), Radio Cetinja nё Malin e Zi (27 nёntor 1944), Radio 
Shkupi (28 dhjetor 1944), Radio Sarajeva (11 prill 1945) dhe Radio Ljubljana (9 maj 1945). 
92Duke iu referuar Radiogazetaria, tё autorit nga Kosova, Rahman Paçarizi, stacioni i parё nё 
gjuhёn shqipe nisi punё mё 1941 nё Prizren, pёr t'u pasuar nga Radio Kosova nё Prishtinё nё 
vitin 1942. Pikёrisht mё 28 Nёntor tё kёtij viti, nё ditёn e Flamurit, u realizua dhe transmetimi 
direkt i festimeve. 
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Transmetimet e para nё Bullgari janё dёgjuar nё javёn e fundit tё nёntorit tё vitit 
1929, kur një grup i inxhinierëve të udhëhequr nga Georgi Valkov nёpёrmjet 
transmetuesit 60Wat artikuloi fjalinё: “Pёrshёndetje, këtu është Radio Sofja!”. Kurse 
fqinji grek ishte vetёm pak muaj para Shqipёrisё, mё 21 maj 1938, kohё kur nisi 
zyrtarisht programin prej 2 orёsh, nga 21.30 deri mё 23.30, nё valёt e Radios 
Kombёtare Greke. 
Nё vitin 1937, kur u shёnuan dhe fillesat e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri, nё 
botё kishte mbi 1300 stacione. Njё ngjarje shumё e rёndёsishme nё kёtё vit ishte dhe 
emetimi i njё programi eksperimental katёrditor, mundёsuar nga kompania e njohur 
Philips. Zgjedhja e kёtij momenti nuk ishte rastёsi. Philips-i mori pёrsipёr mbulimin e 
kalendarit zyrtar tё aktiviteteve qё u zhvilluan me rastin e 25 vjetorit tё Shpalljes sё 
Pavarёsisё sё Shqipёrisё, nga 25 deri mё 28 Nёntor 1937. 93 Tregu i aparateve tё 
radios nё pёrdorim nё kohёn e Mbretёrsisё sё Zogut ishte sipas njoftimeve qё jepnin 
autoritetet, rreth 2 mijё. 94 Philips-i i kishte tejkaluar parametrat e marketingut: 
transmetimi eksperimental jo vetёm kaloi suksesshёm teknikisht, por u bё dhe shtysё 
pёr Mbretёrinё, qё njё vit mё pas, atmosferёn e Festёs sё Pavarёsisё t'ua pёrcillte 
qytetarёve nёpёrmjet valёve tё njё radiostacioni shqiptar, qё ishte projektuar tё ngrihej 
nё kryeqytet.  
 
 
4.1.2Transmetime nёn kontroll tё rreptё tё autoriteteve pushtuese 
 
Drejtoria e Shtypit pranё Ministrisё sё Punёve tё Jashtme nё kohёn e Mbretёrisё sё 
Ahmet Zogut pushoi sё funksionuari me pushtimin e vendit nga Italia fashiste. Brenda 
pak javёsh qeveria kukull ndёrtoi njё hallkё mё tё kompletuar, e cila varej 
drejtpёrdrejt nga Kryeministri, me emёrtimin Drejtoria e Pёrgjithshme pёr Shtypin, 
Propagandёn dhe Turizmin.95 Sipas dekretimit qё iu bё nё maj tё vitit 1939, pjesё 
pёrbёrёse e saj ishte dhe njё “drejtori pёr propagandёn, radion, kinematografinё e 
theatron.” 96 
Pёr DPSHPT-nё nuk mungonte dhe suporti financiar. Me anё tё njё dekreti tё 
Mёkёmbёsit tё Mbretit, Francesko Jakomoni, u bёnё shtesa nё buxhetin e Drejtorisё, 
njё veprim qё u pёrsёrit dhe nё vijimёsi. Kёsaj strukture tё mirёfilltё monitorimi dhe 
censure tё medias iu lejua rekrutimi edhe me personel tё pёrkohshёm, nё pёrmbushje 
tё objektivave dhe synimeve tё saj. Me dekretin e tetorit tё vitit 1940, pёr disiplinimin 
e shёrbimeve telegrafike, telefonike dhe radiodёgjimeve, DPSHPT-ja mori dhe tё 

                                                            
93Nё bazё tё njё dokumenti qё ruhet nё Arkivin Qendror tё Shtetit, (Fondi Radio Tirana, dosja 
nr. 12, viti 1937, faqe 1-3), jepet hollёsisht “programi i emisioneve radiofonike tё festimeve tё 
25 vjetorit tё vet-qeverimit shqiptar”. Nё katёr ditё rresht 25, 26 , 27 dhe 28 Nёntor 1937 
kishte transmetime tё aktiviteteve tё ndryshme qё u organizuan nё Tiranё. Kulmimi i tyre 
ishte pasditen e 28 Nёntorit, me pёrcjelljen direkt nga sheshi Skёnderbej “i fjalimit tё 
kryeministrit mbi çastin historik tё ngrehjes sё Flamurit”, njё transmetim rreth 40 minuta. 
94Sipas statistikave tё kohёs tё drejtuesve tё Radio Tiranёs, deri nё çlirimin e vendit numri i 
aparateve marrёse arriti nё rreth 3 mijё. 
95Kjo strukturё drejtohej nga italiani Nikolo Loruso Atoma, njё personazh shumё i 
familjarizuar me median shqiptare. Drejtues qё nga numri i parё i Gazeta Shqiptare dhe 
pjesёtar i Drejtorisё sё Shtypit pranё Ministrisё sё Punёve tё Jashtme nё kohёn e Mbretёrisё 
sё Zogut. Ai ishte dhe njё njohёs shumё i mirё i qarqeve mediatike, me marrёdhёnie e 
kontakte tё drejtpёrdrejta me gazetarё dhe botues shqiptarё. 
96Fletore Zyrtare, 12 maj 1939, faqe 3. 
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drejta mbi kontrollin e korrespondencёs private dhe marrjes telegrafike tё shtypit pёr 
tё gjithё shtetasit e subjektet qё ndodheshin brenda territorit shqiptar. Me kompetencat 
e marra, ajo kujdesej dhe qё“... tё gjitha instalimet radiotransmetuese private duhet tё 
çmontohen dhe aparatet tё mbyllen nё arka tё vulosura". 97 
 

 
 

Figura 11. Pamje e dy ndёrtesave ku u instaluaRadio Tirana. Nga 28 nёntori 1938 dhe deri 
nё 23 prill 1939 u vendos nё njё nga zyrat e Bashkisё sё kryeqytetit (majtas). Mё pas pёr 26 
vite rresht ajo qёndroi nё mjediset e njё vile trekatёshe, po nё qendёr tё Tiranёs (djathtas). 

 
Pas rreth 4 viteve, nёzbatim tёnjё skemё administrative riorganizimi, pa prekur fare 
misionin dhe instrumentet e kontrollit tё rreptё, transmetimet audio u vunё nё varёsinё 
e “Drejtorisё pёr Radio e Theatёr”, 98 e inkuadruar nё Ministrinё e Kulturёs, nёn 
mbikёqyrjen e drejtpёrdrejtё tё seksionit tё radiopёrhapjes. Gjithёpushtetshmёria e 
kёtij seksioni pasqyrohej dhe nё kuadrin legjislativ, ku nga pikёpamja funksionale 
thuhej se “pёrgatit, organizon dhe transmeton emisione tё posaçme, konferenca, 
bisedime, lajme, muzikё, theatёr radiofonik etj.,etj” 99 dhe ndёrkohё seksionit i 
besohej dhe kontrolli “mbi tё gjitha programet radiofonike tё Mbretёrisё, pёrgatitja 
dhe zbatimi i programeve qё i pёrkasin pjesёs propagandistike e politike nё mёnyrё 
ekskluzive, si dhe pёrgatitja dhe zbatimi i programeve artistike tё natyrёs kombёtare 
ose qё kanё lidhje, nё çfarёdo mёnyre me zhvillimin artistik tё vendit”. 100 
Nё “erёn gjermane” autoritetet pushtuese nuk ndёrhynё drejtpёrdrejt nё drejtimin e 
Radio Tiranёs, por “kёrkuan qё nё programet radiofonike tё shtoheshin emisione tё 
posaçme pёr tё propaganduar synimet e tyre. Pёr kёtё qёllim njё grup oficerёsh qё i 
kishin zyrat nё njё ndёrtesё ngjitur me Radio Tiranёn, mbikёqyrnin veprimtarinё e 
kёtij institucioni.” 101 
 
 
4.1.3 Qёndrimindaj palёs kundёrshtare me regjimin 
 
Nё periudhёn e dy pushtimeve tё Shqipёrisё nga fashistёt italianё dhe nazistёt 
gjermanё, kishte nё forma tё ndryshme oponencё dhe rezistencё politike, ideologjike 
dhe tё armatosur, e cila kundёrshtonte nё mёnyra tё kombinuara, ilegale dhe tё 

                                                            
97Fletore Zyrtare, 29 tetor 1940, faqe 4. 
98Fletore Zyrtare, 8 shkurt 1943, faqe 2. 
99po aty 
100po aty 
101Skifter Kёlliçi, Historia e Radio-Televizionit Shqiptar, TE, Tiranё, 2003, faqe 26. 
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hapura, prezencёn e ushtrive tё huaja nё territorin shqiptar, qё kritikonte dhe 
stigmatizonte vendimmarrjen e angazhimin e administratёs dhe institucioneve tё 
kohёs. Qoftё aktiviteti subversiv kundёr regjimit, qoftё dhe lёvizja e grupeve tё 
armatosura nё zonat rurale apo dhe nё brendёsi tё qyteteve, nuk gjeti hapёsirё nё 
lёndёn informative dhe tematike tё Radio Tiranёs nё kohёn e pushtimit nga fashistёt 
italianё. Nё atё kohё, indiferencё dhe injorim pёr tё pranuar publikisht rezistencёn 
antifashiste aplikonte e gjithё media e shkruar proregjimit dhe ATSH-ja. Madje Radio 
Tirana, ATSH dhe organet e shtypit nuk pёrmendёn asgjё dhe e kaluan tёrёsisht nё 
heshtje edhe njё ngjarje shumё tё bujshme tё majit tё vitit 1941, kur nё Tiranё iu bё 
atentat Mbretit tё Italisё, Viktor Emanueli III.  
Nё kohёn e pushtimit gjerman makina propagandistike ku hynte dhe Radio Tirana 
ndryshoi qёndrim, duke bёrё pjesё tё agjendёs edhe ato informata qё i kushtoheshin 
aktivitetit tё grupeve kundёrshtare me regjimin. Ky ndryshim kursi mund tё 
konsiderohet si i pashmangshёm po tё merret parasysh konteksti i zhvillimeve nё 
terren. Nga vjeshta e vitit 1943 e deri sa qёndruan nё territorin shqiptar formacionet e 
nazistёve gjermanё, aktiviteti i rezistencёs antiregjim ishte zgjeruar dhe kishte efekte 
tё dukshme me konfrontime, sabotime dhe marrje nёn kontroll tёzonave tnё territorin 
shqiptar  banuara. 
 
 
4.1.4 Rivaliteti propagandistik me BBC-nёdhe Zёrin e Amerikёs 
 
Transmetimet radiofonike krahas pasqyrimit tё jehonёs pёr fitoret ndaj ushtrive tё 
Aleatёve Antifashistё dhe pёrgёnjeshtrimeve ndaj informacioneve qё emetoheshin nё 
radiot e huaja, kishin vend dhe pёr qarkoret qё lёshonin autoritetet ushtarake nё 
Shqipёri, pёr distancimin nga bandat e armatosura dhe ndёshkimin shumё tё rreptё 
pёr ata qё bashkёpunonin me ta. Si nё kohё lufte, instrumenteve tё paqes iu ishte 
kthyer kurrizi. Pavarёsisht se Shqipёria nё vitin 1936 kishte nёnshkruar nё Gjenevё 
“Konventёn Ndёrkombёtare mbi pёrdorimin e radiostacionit nё interes tё paqes”, 102 
roli dhe pёrmbajtja e transmetimeve konkrete tё Radio Tiranёs e kishin bёrё tё 
pavlefshёm kёtё angazhim. 
Gjatё Luftёs sё Dytё Botёrore Radio Tirana kishte si konkurrente dy stacione tё 
huaja, shumё herё mё tё fuqishme se ajo, BBC e Londrёs, (qё nisi programet nё shqip 
nё 12 Nёntor 1940) dhe Zёri i Amerikёs (13 maj 1943). "Nё atё kohё mund tё kenё 
qenё transmetime nё mё pak se 25 gjuhё dhe (fillimi i programit shqip tё Zёrit tё 
Amerikёs - shёnim i autorit) ishte shenjё e rёndёsisё qё SHBA-tё i jepnin Shqipёrisё". 
103 Si stacione propaganduese nё favor tё aktivitetit tё forcave Aleate, BBC dhe Zёri i 
Amerikёs, ishin nё qёndrime tё kundёrta politike dhe ushtarake me Radio Tiranёn. 
Ishin dhe ato nё "luftё" me pёrgёnjeshtrime dhe akuza nё pjesёn e pasqyrimit tё 
dinamikёs sё luftёs, bilanceve dhe pasojave tё njёsive ushtarake nё terren. Autoritetet 
nё Shqipёri i konsideronin BBC dhe Zёri i Amerikёs si stacione armike dhe ndjekёsit e 
tyre kishin ndёshkime nё ekstrem. 
Por nё njё periudhё kohe tё shkurtёr Radio Tirana pati armik brendshёm, njё 
transmetim qё ishte nёn kontrollin e njёsive partizane tё rezistencёs kundёr pushtimit 
tё vendit. Gjatё muajit gusht 1944 “nё Kongresin e I tё rinisё antifashiste shqiptare, qё 
u mblodh nё Helmёs, u inagurua njё radiostacion i vogёl me njё fuqi prej 75 Wat, i 

                                                            
102Agron Çobani, Ju flet Tirana…, Toena, 2010, faqe 15. 
103Elez Biberaj, intervistё nё emisionin "Opinion", TV Klan, Tiranё, 28 tetor 2010. 
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cili transmetoi njё seri emisionesh dhe seancat e kongresit. Ky radiostacion u quajt 
'Radio Shqipёria e Lirё'.  
Ngjarjet e rrufeshme qё ndoqёn instalimin e radiostacionit, nuk lejuan pёrdorimin e tij 
pёr njё kohё tё gjatё". 104Radio  Shqipёria e Lirё ishte njё pjesё e inventarit teknik dhe 
teknologjik tё Radio Korçёs, qё nё vjeshtёn e vitit 1943 "doli nё mal" dhe u mor nёn 
kontroll nga partizanёt. 
 
 
4.2 Radiofikimi, strategjia e fillesave tё instalimit tё regjimit komunist 
 
Vitet e luftёs dhe pёrpjekjet e pushtuesve pёr ta menaxhuar nё mёnyrё pragmatike 
Radio Tiranёn, por dhe situata e pёrgjithshme e Shqipёrisё nё fillim tё vitit 1945, 
pёrngjanin menjё tablo tё zymtё pёr gjendjen e Radio Tiranёs. Duke nisur qё nga 
arkivi, i cili kishte mbetur thuajse i zbrazur. “Nё fonotekёn e vjetёr tё radios gjatё 
kёsaj kohe nuk kishte mё shumё se 20 kёngё e valle popullore, si dhe vetёm 15 kёngё 
tё stilizuara tё kёnduara nga Tefta Tashko Koço, Maria Kraja dhe Kristaq Antoniu. 
Me kёtё fond paraqitej nёRadio gjithё ajo pasuri e madhe kёngёsh e vallesh tё popullit 
tonё". 105 Ky inventar u arrit tё rikthehej nё institucion vetёm kur punonjёsit e 
muzikёs, qё i kishin marrё me vete nё shtёpitё e tyre, u siguruan qё kishte mbaruar 
lufta.  
Pengesat e Radio Tiranёs nuk ishin vetёm brenda saj. Nё godinёn trekatёshe tё 
radiostacionit mund tё bёhesin dhe mrekullira, por audioprodukti kapej vetёm nga njё 
numёr shumё i limituar njerёzish. Ndaj dhe nё kёtё kohё autoritetet nisёn tё zbatonin 
njё plan reformues dhe modernizues, qё nё thelb ishte procesi i radiofikimit tё 
Shqipёrisё, qёsynoi tё realizonte tё paktёn tri detyra emergjente: -pёrmirёsimi i 
programeve dhe afrimi i njerёzve tё kualifikuar; -fuqizimi i stacioneve tё 
transmetimit;-pёrhapja nё popullatё dhe institucione tё radioaparateve. 
Por duke gjykuar nё tёrёsi pёr gjendjen e vendit nё atё periudhё, kuptohet se 
radiofikimi lidhej drejtpёrdrejt dhe me elektrifikimin e vendit, pasi zona tё tёra tё 
Shqipёrisё ishin pa energji elektrike, ose aty ku sigurohej, parametrat ishin tё mjerё 
dhe furnizimi bёhej me ndёrprerje. Gjithashtu, njё nga problemet shumё tё 
rёndёsishme tё asaj kohe ishte dhe zgjidhja e orientimit tё transmetimeve radiofonike 
nё Shqipёri, nga pikёpamja politike e ideologjike, si pёrcaktuese tё linjёs editoriale tё 
tyre.  
Monopoli shtetёror mbi tё gjithё median, organet e shtypit, ATSH-nё, transmetimet 
radiofonike, filmin, si dhe gjithçka qё botohej brenda vendit - pa asnjё rezistencё, por 
dhe me shumё ndёshkime dhe kalvar mundimesh e persekutimesh pёr ata qё 
mendonin ndryshe – i dha dorё tё lirё autoriteteve politike qё ta shndёrronin atё nё njё 
makinё propagande tё fuqishme nё shёrbim tё diktaturёs, duke supercentralizuar dhe 
superkontrolluar tё gjithё infrastrukturёn mediatike nё vend. 
 
 
 
 

                                                            
104Taqo Katro, "Radiotelevizioni nёpёr vite", Tribuna e Gazetarit, nr. 49/1972, faqe 36. 
105Tribuna e Gazetarit, nr. 7/1968, faqe 10. 
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4.2.1 Zgjerimi i zonёs sё mbulimit me sinjal pёrmes operatorёve lokalё 
 
Inventari shumё i kufizuar qё ishte nё pёrdorim nё muajt e parё tё pasçlirimit, u 
pasurua duke riparuar pjesёn e dёmtuar, si dhe duke shtuar pajisje dhe aparatura tё 
pёrdorura nga ushtria. Kёshtu u bё e mundur hapja e radiostacioneve filiale tё Radio 
Tiranёs nё 3 qytetet kryesore tё vendit:  
-nё Korçё, ku nё fakt rikthehej sinjali, pasi Radio Korça, siç e kemi pёrmendur mё 
parё, i kishte nisur transmetimet qё gjatё kohёs sёLuftёs sё Dytё Botёrore, por pajisjet 
e saj kishin dalё jashtё pёrdorimit;  
-nё jug tё vendit u krijua Radio Gjirokastra mё 20 mars 1945; 
-nё pjesёn veriore dy muaj mё vonё u themelua Radio Shkodra (13 maj 1945).  
Radiostacioni i katёrt, ai i Kukёsit, u ngrit mё16 tetor 1959. Tё katёr bijёzat e Radio 
Tiranёs kanё pёrbёrё nё fillimet e tyre njё shtesё thjesht numerike tё transmetuesve 
radiofonikё nё Shqipёri, se nga parametrat teknike dhe teknologjike, fuqia e pёrhapjes 
sё sinjalit dhe burimet njerёzore ato ishin tepёr tё kufizuara. 
Pёr nevoja tё zgjerimit tё transmetimeve radiofonike tё saj ka pasur nё funksionim 
dhe radiostacione tё tjera mё tё vogla:  
-Radio Hekurudha, e lokalizuar nё qytetin e Durrёsit, nё shёrbim tё shtabit tё tё rinjve 
vullnetarё qё punonin pёr ndёrtimin e hekurudhёs Durrёs – Elbasan, kohёzgjatja e sё 
cilёs ishte nё mё pak se njё vit; 
-Radio Qyteti Stalin, qё kishte thuajse po kёtё jetёgjatёsi aktiviteti, nisi nga 
transmetimet nё fillim tё vitit 1951; 
-Radio Vlora, stacioni me fuqi transmetimi 250 wat, qё filloi tё funksionojё nё fillim 
tё viteve ’50, por tё dhёnat mbi aktivitetin mungojnё nё dokumentacionin arkivor. 
Nё formёn e ndihmёs prej qeverive tё vendeve ish-komuniste, qeveria shqiptare 
siguroi njё kontigjent qendrash zёri shoqёruar me rrjet altoparlantёsh, qё u instaluan 
nё qytete apo fronte pune me numёr tё konsiderueshёm punonjёsish. Nёpёrmjet 
funksionimit tё tyre realizohej dёgjimi kolektiv i emisioneve tё Radio Tiranёs, duke 
shtuar dhe ndonjё program lokal modest me pёrmbajtje propagandistike. “Gjatё vitit 
1950 janё instaluar 7 qendra zёri tё mёdha dhe 60 tё vogla, komplet me radio, 
amplifikator, xhiradisqe, mikrofon dhe altoparlantё”. 106 
 
 
4.2.2 Koncepti ideologjik pёr gazetarin “nё liri tё udhёhequr”  
 
Regjimi politik qё u ngjit nё pushtet pas çlirimit tё vendit nuk humbi asnjё minutё pёr 
tё ndёrtuar dhe konsoliduar “demokracinё e tipit tё ri”, ku njё nga synimet ishte 
pretendimi pёr zёvendёsimin e kontrollit vetёm nga lart tё aparatit tё shtetit, me 
kontrollin nga poshtё, nga masa, populli, i cili merrte tё gjitha fuqitё nё “pushtetin 
demokratik”. “Shtypi ynё ёshtё arma mё e mprehtё e Frontit dhe duhet tё mobilizohet 
i tёri pёr tё pёrkrahuar dhe pёr tё forcuar pushtetin tonё demokratik, pёr tё organizuar 
kontrollin e popullit kundёr çdo tendence antipopullore, konservative e reaksionare nё 
vendin tonё.” 107 - jepte direktivё e pёrditshmjaBashkimi, nё njё seri artikujsh rreth 
konceptit dhe projeksionit tё komunistёve pёr qeverisjen e tyre.  
Nё kёtё kuadёr u ndёrtua dhe njё identikit pёr gazetarin qё nevojitej pёr tё mbёshtetur 
nismat e kёtij procesi. “Shtypi i sotmё pёrfaqёson njё opinion publik tё formuar nga 

                                                            
106Radio Programi, nr. 1/1951, faqe 1. 
107Bashkimi, 9 mars 1945, faqe 1. 
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lufta e popullit vetё, pёrfaqёson njё unitet mejtimi, siç ёshtё njё front unik, Fronti N-Ç 
dhe del tё mbrojё interesat e kёtij uniteti popullor... ... Nё kёtё mision ay ka njё vijё 
veprimi tё caktuar, ka njё liri tё udhёhequr dhe jo liri tё keqkuptuar tё njё individi 
gazetar, qё t'a pёrdorё lirinё pas ёndjeve e ambicjeve tё tija personale.” 108Edhe kur 
pёrshkruhej aktiviteti i Radio Tiranёs menjёherё pas pёrfundimit tё luftёs nuk 
harrohej tё theksohej se “… nё ato ditё kur nё Shqipёri binte akoma era barut, radioja 
filloi tё militonte si njё repart pararojё i propagandёs sё partisё. Zёri i saj i fuqishёm u 
bё lajmёtar i ekzistencёs sё shtetit tonё tё ri socialist, i vendosmёrisё sё popullit tonё, 
pёr tё mbrojtur kundrejt çdo sakrikfice fitoret e arritura me gjak.” 109 
Gazetari nё cilindo sektor ku kontribuonte, pёrshkruhej si njё tip komisari politik, “… 
mund tё jetё specialist, dhe ёshtё mirё tё jetё, por nё rradhё tё parё ai ёshtё gazetar, 
pra njeri politik, dhe si i tillё duhet tё jetojё intensivisht me politikёn e vendit tё tij 
dhe me politikёn ndёrkombёtare nё çdo sektor qё tё punojё. Duke jetuar vetё 
politikisht, ai do ti shohё, dhe s'mund ti shohё ndryshe, çёshtjet nёn prizmin politik”. 
110 
Nё harkun kohor 1945 -1990 nё redaksitё e Radio Tiranёs kanё punuar shumё e 
shumё gazetarё, redaktorё, folёs dhe bashkёpunёtorё tё jashtёm, krijues dhe realizues 
veprash historike, artistike etj., tё cilёt qё nё ditёn e parё tё punёs  e nё vijim njihnin 
dhe zbatonin orientimet nga partia-shtet. Kush ka tentuar apo ka shkuar mё tej duke i 
nёnvlerёsuar, ose mё keq akoma, duke i kritikuar e kundёrshtuar direktivat – si tё 
thuash ishte kundёr vijёs sё partisё dhe luftёs sё klasave - e ka paguar shumё 
shtrenjtё.  
 
 
4.2.3 Larushia tematike dhe karakteristika tё informimit 
 
Nё fillim tё viteve ’70 Radio Tirana kishte 17 orё e gjysmё transmetim. “Gjatё njё 
jave transmetonte mё shumё se 75 emisione letraro – artistike, shoqёrore, kulturore, 
ekonomike etj. Nё qoftё se do tё shpreheshim nё pёrqindje do tё thoshim: tё folura nё 
ditё rreth 35 pёrqind dhe muzikё rreth 65 pёrqind.”111 Shikuar nga mbulimi tematik, 
programacioni nuk linte asnjё aspekt jetёsor pa trajtuar: fёmijёt, rininё, gratё, ushtarёt, 
shёndetёsinё, arsimin, ekonominё, bujqёsinё, sportin, kulturёn; kishte emisione qё 
rezistuan nё kohё, si “Teatri nё mikrofon”, “Heroizmi i popullit tonё nё shekuj”, 
“Program me muzikё sipas kёrkesave tё dёgjuesve” (me muzikё tё lehtё ose 
popullore),”Familja, shkolla, shoqёria”, “Fjala jonё pёr letёrsinё dhe artet”, “Gruaja e 
ditёve tona” etj. 
Pёrmbajtja tematike kishte dhe specifika, si rasti i Radio Shkodrёs pёr shembull, qё 
mbulonte me sinjal njё zonё, nё radhёt e popullatёs sё tё cilёs, ruhej ndjenja e besimit 
fetar edhe pasi me urdhёr tё partisё-shtet forcёrisht u mbyllёn institucionet e kultit nё 
tё gjithё vendin. Pёr dёgjuesit shkodranё dhe ata nё zonat pёrreth, radio transmetonte 
fillimisht emisionin “Shkenca dhe feja”, por mё pas u rritёn dozat kritike nё njё 
program tjetёr  radiofonik titulluar “Roli reaksionar i fesё”. Pas njё kohe, pёr ta 

                                                            
108Bashkimi, 8 shkurt 1945, faqe 3. 
109Tribuna e Gazetarit, nr  5/1977, faqe 6. 

110Tribuna e Gazetarit, nr. 10-11/1966, faqe 5. 
111 Tribuna e Gazetarit, nr. 4/1972, faqe 36. 
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masivizuar diksutimin, nisi nё njё format tё ri emisioni “Origjina e paragjykimeve 
fetare”. 
Transmetimet radiofonike krahas objektivit teknik pёr tё pёrhapur sinjalin nё çdo skaj 
tё vendit, nё çdo familje dhe kolektiv punonjёsish e institucione, orientohej qё nё 
aspektin e pёrmbajtjes tё siguronte larmi tematike, pёr tё mbёrthyer tё gjitha 
grupmoshat, tё gjitha shtresimet sociale tё ndarё sipas arsimimit, edukimit, gjinisё, 
pozicionit gjeografik etj. Duke mos lёnё askёnd jashtё fluksit agjitativ dhe 
propagandistik tё kohёs, udhёzimit dhe direktivёs sё partisё-shtet.  
Pёr pasurimin tematik rol kanё luajtur bashkёpunёtorёt vullnetarё, qё konsideroheshin 
si njerёz qё sillnin mё pranё redaksive problematikёn jetёsore, duke forcuar frymёn 
militante tё medias.112 Nё anёn tjetёr kohё pas kohe, ashtu si punonjёsit e medias nё 
tёrёsi, dhe ata tё radiove kanё qenё tё detyruar tё bёjnё stazhe prodhuese, vajtje nё 
periudha tё ndryshme kohore nё fshatra dhe provinca, si periudha “tё pasurimit ideor” 
dhe “kalitjes me frymёn e klasёs punёtore dhe kooperativiste”. Nё kёtё agjendё “tё 
zbritjes nё bazё”, anёtarё tё stafit tё Radio Tiranёs kanё pasur dhe njё destinacion 
mbёshtetёs pёr 4 stacionet lokale, duke iu bashkuar redaksive tё atjeshme me qёllimin 
e kontributit me realizimin e materialeve dhe shkёmbimit tё eksperiencёs nё afate 
disamujore. 
Sa i takon formateve tё informimit, nё pjesёn e folur tё transmetimeve radiofonike, 
ato kanё ardhur duke u shtuar nё varёsi dhe tё kushteve qё ofronte teknika nё studio 
dhe jashtё saj. Nёse deri nё fillim tё viteve ’50 gjithçka bёhej kryesisht direkt nё 
mikrofon, nёpёrmjet leximit tё lajmeve, komunkatave, njoftimeve, tё bisedave dhe 
konferencave nё studio, mё pas kur u siguruan regjistruesit e parё nga Bashkimi 
Sovjetik, nisi pёrgatitja e materialeve pёrpara se tё transmetoheshin, si dhe u  krijuan 
kushtet pёr mё shumё programe qё arkivoheshin dhe ritransmetoheshin. Njё dekadё 
mё pas u siguruan dhe mё shumё magnetofonё personalё pёr reporterёt e terrenit. 
Mbёrritёn UHER-ёt gjermanё, tё cilёt kishin dhe opcionin e punёs me bateri dhe 
peshonin shumё mё pak nё krahasim me aparatet regjistrues qё ishin pёrdorur mё 
herёt, 4.5kg .  
“Shtimi i numrit tё magnetofonёve nё pёrdorim ka qenё mjaft stimulues pёr realizmin 
e formateve tё ndryshme nё radio. Nga fundi i viteve ‘60 dhe nё vijim patёm mundёsi 
qё tё realizonim kronika, reportazhe, radioportrete, mbi tё gjitha kishim mundёsinё tё 
merrnim intervista nё terren, tё cilat mё pas i pёrfshinim si tё tilla nё transmetim. Kjo 
e dinamizoi shumё pjesёn e folur tё Radio Tiranёs, e bёri mё tёrheqёse atё pёr 
dёgjuesin”. 113 
Karakteristikё ishte realizimi i materialeve tё gjata nё kohё, tё cilat ishin nё sinkron 
me pёrmbajtjen propagandistike. Ja se si pёrshkruhej realizimi i radiokronikёs nё 
fillim tё viteve ’80 te Tribuna e Gazetarit, revistё e fokusuar nё problemet 

                                                            
112 Nxitje pёr afrimin e sa mё shumё korrespondentёve vullnetarё nё media ka qenё letra e 
Enver Hoxhёs, nё shkurt 1967 “Ёshtё nder i madh tё jesh korrespondent vullnetar i shtypit 
dhe i radios”, tё cilёn e dёrgoi si pёrgjigje pёr njё letёr qё kishte marrё nga njё grup 
korrespondentёsh tё njё kooperative bujqёsore nё rrethin e Lushnjёs. Duke i dhёnё hapёsirёn 
dhe pompozitetin mё tё madh tё mundshёm nё median e kohёs, ky letёrkёmbim u shndёrrua 
nё njё plan pune pёr tё gjithё infrastrukturёn mediatike, pёrfshi dhe transmetimet radiofonike, 
pёr tё afruar sa mё shumё bashkёpunёtorё dhe korrespondentё vullnetarё nga rajone tё 
ndryshme tё vendit. 
113 Agron Çobani, intervistё dhёnё autorit, 14 shtator 2007. 
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profesionale dhe aktivitetin e punonjёsve tё medias. “Radiokronika  kohёn e zgjatjes 
sё saj e ka relativisht tё kufizuar. Maksimumet e saj arrijnё deri nё 15-20 minuta. Mё 
e zakonshmja zgjat 5 deri 10 minuta. Mund tё jetё edhe mё e shkurtёr, por kёtu 
kёrkohet njё punё mё e madhe, me fjali tё ngjeshura e mendim tё saktё, me pyetje e 
pёrgjigje flakё pёr flakё, deri nё pёrdorimin e shprehjeve pohuese e mohuese.... Si nё 
çdo krijimtari edhe nё radiokronikё duhet tё ketё qёndrim emocional tё autorit”.114 
Tjetёr karakteristikё e lёndёs tematike ishte pasqyrimi i jehonёs sё eventeve politike 
dhe iniciativave tё partisё-shtet. Para, gjatё dhe pas zhvillimit tё njё kongresi tё 
PPSH-sё, pas ndonjё fjalimi nё Byronё Politike nga Enver Hoxha (pas prillit tё vitit 
1985 nga Ramiz Alia), tё pleniumeve apo konferencave, pas çdo dalldije tё forumeve 
komuniste, nisme ose lёvizjeje – pёrmbajtjet e programeve tematike duhet tё kishin 
referenca me to, qoftё dhe me pak radhё, sa pёr tё kujtuar dёgjuesit se “gjithçka kemi 
pasur, kemi dhe do tё kemi janё falё kujdesit dhe punёs sё Partisё”. Se ky kongres, a 
ky plenium ёshtё “burim frymёzimi dhe orientim nё rrugёn tonё tё lavdishme” etj., 
etj. 
 
 
4.3 Radio Tirana promotore e ideve tё internacionalizmit dhe ushqim ideologjik 
pёr lёvizjet majtiste. 
 
Njё nga pistat themelore ku lёvizte produkti i Radio Tiranёs ka qenё transmetimi i 
programeve nё gjuhё tё huaj, pёr t’u dёgjuar nё vende tё ndryshme tё botёs, si dhe 
emisione tё posaçme nё gjuhёn shqipe pёr bashkёatdhetarёt me banim nё rajon a nё 
pjesё tё tjera tё globit.Nёse partia-shtet vazhdimisht kujdesej pёr shtrirjen e sinjalit nё 
çdo skaj brenda territorit tё Shqipёrisё, paralelisht tregonte interes pёr fuqizimin e 
zёrit jashtё kufijve, pёr rritjen e numrit tё gjuhёve tё huaja nё tё cilat emetoheshin 
programet e Radio Tiranёs.  
Ky ishte njё objektiv “grep” pёr tё afruar sa mё tepёr miq e dashamirёs tё Shqipёrisё, 
pёr tё apeluar rreth kauzёs sё marksizёm-leninizmit, duke mbёshtetur shpёrndarjen e 
ideve tё internacionalizmit proletar. Kjo ndodhte nё njё vend qё konsiderohej nga 
klika komuniste nё fuqi si “fanar ndriçues nё botё”, me ambicien e pёrhapjes nё eter 
tё zёrit tё “lirisё dhe tё sёvёrtetёs”.  
Mes tonelatave letёr pёr publikime propagandistike tёlibrave tё Enver Hoxhёs, tё 
pёrkthyera nё disa gjuhё tё huaja, broshura dhe revista shumёngjyrёshe 
qёeksportoheshin nё pjesё tё ndryshme tё planetit, Radio Tirana me transmetimet e 
saj ka pasur njё rol parёsor nё kёtё drejtim. Pёrmbajtja e emisioneve nё gjuhёt e huaja 
pёrgatitej nё versionin shqip nga njё ekip gazetarёsh dhe redaktorёsh brenda radios sё 
jashtme. Lёnda shpёrndahej pёr t’u pёrkthyer dhe finalizuar nё versionin audio pёr 
secilёn gjuhё. Pёr disa prej emisioneve qё destinoheshin pёr zonёn e Afrikёs apo 
Amerikёs Latine kishte specifika nё rubrikat e emisionit.  
 
 
 
 
 

                                                            
114 Tribuna e Gazetarit, nr. 1/1981, faqe 16. 
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4.3.1 “Gjendje lufte” me radiostacionet e vendeve kapitaliste dhe revizioniste 
 
“Markoni i dha botёs njё mjet tё shkёlqyer komunikimi dhe informacioni, siç ёshtё 
radioja, pak vetёve mund t'u shkonte mendja se ky mjet i mrekullueshёm do tё 
shfrytёzohej nga borgjezia si njё armё e rrezikshme pёr pёrhapjen e helmit ideologjik, 
tё informacionit tё rremё, tё ideve false e bajate, tё emisioneve pa vlerё dhe tё 
injektimit pёrdhunisht tё njё mёnyre tё menduari e tё vepruari qё i intereson 
borgjezisё nё pushtet.” 115 Ky ishte njё ndёr interpretimet qё bёheshin nё fillim tё 
viteve ’80 nё kuadёr tё luftёs kundёr mediave perёndimore. Ishte koha kur Shqipёria e 
kishte mbyllur njё cikёl prishjesh,njё nga njё, tёmarrёdhёnieve politike dhe 
ekonomike me aleatёt e saj tё ngushtё dhe propaganda e partisё-shtet hiqte paralele 
mes rrezikut tё radiostacioneve nё vendet kapitaliste, si VOA, BBC, Europa e Lirё, 
Deutsche Welle etj., me infrastrukturёn mediatike nё Kinё e Bashkimin Sovjektik si 
shtete revizioniste. “Nё kёtё garё tё shfrenuar propagandistike, qё gjithnjёёshtё e 
shoqёruar me garёn e armatimeve e me rivalitetin nё çdo fushё tjetёr, 
socialimperialistёt sovjetikё dhe ata kinezё veprojnё me tё njёjtat mёnyra e metoda, 
secili pёr interesat hegjemoniste.”116 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Pamje e njёrit prej 
pllakateve qё komunistёt spanjollё 

shpёrndanin pёr tё 
propaganduar nё rradhёt e tyre 

emisionet e Radio Tiranёs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
115Tribuna e Gazetarit, nr. 1/1981, faqe 33. 
116po aty 
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4.4 Rёnia e monopolit shtetёror nё transmetimet radiofonike nё mes tё viteve ‘90 
 
Nёse nё vitet e para tё tranzicionit demokratik media e shkruar ishte liberalizuar dhe 
inciativa private kishte marrё udhё, transmetimet radiotelevizive ishin ende monopol 
shtetёror. Mungonte legjislacioni pёr licencimin e operatorёve privatё me frekuencё 
vendore ose kombёtare dhe lojtari i vetёm ishte Radiotelevizioni Shqiptar, RTSH.  
Kёshtu tregu vendas i transmetimeve radiofonike kishte si protagonist Radio Tiranёn 
qё dёgjohej nё pjesёn mё tё madhe tё territorit tё Shqipёrisё dhe katёr radiot lokale nё 
Korçё, Gjirokastёr, Shkodёr dhe Kukёs, administrativisht dhe financiarisht tё varuara 
prej Drejtorisё sё Pёrgjithshme tё RTSH-sё. 
 

 
Figura 13. Studio e Radio Vlorёs, 1995. 

 
Por iniciativa private nuk priti miratimin e ligjit dhe ngritjen e Autoritetit Rregullator, 
proces qё nisi nё fund tё viteve ’90. Nё atmosferёn e sendёrtimit tё lirisё sё fjalёs dhe 
mendimit – tё kufizuara dhe penguara nga regjimi komunist pёr mbi katёr dekada – nё 
vitin 1994 filluan tё aktivizohen radiostacionet e para private. Ёshtё domethёnёs fakti 
qё transmetimet e para alternative ishin jashtё kryeqytetit, si shenjё qё nё qytete mё tё 
vogla e deri nё provinca e paligjshmja ishte rutinё dhe gati e padukshme, siç ndodhte 
dhe nё sektorё tё tjerё kur bёheshin hapat e para tё tranzicionit demokratik. 
Stacioni i parё privat nё Shqipёri, Radio Vlora, nisi nga transmetimet mё 17 nёntor 
1994. Ky ёshtё njё ndёr momentet shumё tё rёndёsishme nё historinё e radios 
shqiptare, sepse shёnoi fillimin e rёnies sё monopolit shtetёror nё kёtё sektor, u 
bёnxitje pёr gjallёrimin e tregut tё brendshёm nё larminё e shtrirjes sё sinjalit dhe 
pёrmbajtjeve tё programeve. Nё atё periudhё Shqipёria pёrjetonte frutet e kthesёs 
sёmadhe, kalimit nga diktatura nё proceset demokratike, tё shumёfishimit tё titujve nё 
median e shkruar, por ishte ende pa eksperiencё, kuadёr ligjor dhe institucione qё 
rregullonin aktivitetin nё tregun e medias elektronike. 
Lulёzimi i sektorit privat kishte nisur pak mё herёt nё vende tё tjera tё rajonit. Nё 
Bullgari, Radio FM+ nё kryeqytetin Sofje, daton fillimin “on air”, mё 15 tetor 1992. 
Nё Turqi, procesi kishte nisur pak muaj mё parё, kur Kent FM, e lokalizuar nё 
Stamboll, filloi aktivitetin si radio e parё private nga 4 qershori i vitit 1992. Kurse 
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Greqia dhe ajo qёёshtё konsideruar nё atё kohё si ish-Jugosllavia, janёakoma dhe mё 
tёhershme nё hapjen e tregut privat tё radiove: Top FM e inaguruar nё maj tё vitit 
1988, nё pronёsi tё grupit mediatik Lambrakis, shёnoi fillimet e radiofonisё private nё 
shtetin helen; njё vit mё pas mё 15 maj 1989 nisi tё emetojё Radio B92 nё Beograd. 
Nё Kosovё stacioni i parё privat qё nisi nga transmetimet nёmaj tё vitit 1998 ishte 
Radio Koha, pjesё e kompanisё mediatike me tё njёjtin emёr, themeluar nga publicisti 
i njohur Veton Surroi. 
 
 
4.5 “Koha e artё” e transmetimeve radiofonike dhe pёrpjekjet pёr formalizimin 
e tregut 
 
Vetёm nё njё hark kohor dyvjeçar, 1997-1998, nё Shqipёri u themeluan 31 radio 
private, pjesa mё e madhe e tё cilave nё kryeqytet. (tabela dhe grafiku nё figurat 15 
dhe 16). Tregu i transmetimeve nё kёtё periudhё nuk u gjallёrua vetёm nga ana 
sasiore, por nisi tё diversifikohej dhe nёprogramme, tё cilat pёrgatiteshin nё studio 
dhe nё terren, kishte mё shumё kujdes qё pjesa e folur, nёpёrmjet bisedave nё studio 
dhe intervistave, tё pasurohej edhe mё shumё me format e larmishme tё informimit nё 
terren, si vox pop-e, deklarata, kronika, minireportazhe, radiovёzhgime, komente etj. 
Stacioni historik Radio Tirana dhe vartёset e saj lokale nё Korçё, Gjirokastёr, 
Shkodёr dhe Kukёs ishin duke u pёrballur me njё “agresion” tё madh nga privatёt nё 
atё periudhё. Kjo pёr disa arsye:   
-Nё studiot e operatorёve privatё nё vitet 1997 – 1998 punuan gazetarё dhe redaktorё 
nga mё tё mirёt, tё cilёt e kishin braktisuar median e shkruar pёr magjinё e 
mikrofonit.  
-Pёr herё tё parё nё Shqipёri, ra monopoli i pёrcjelljes tёrёsore tё proceseve zgjedhore 
nga RTSH. Njё stacion privat, Radio Koha, dhjetё ditё pas themelimit, duke 
shfrytёzuar reporterёt e gazetёs Koha Jonё, qё ishte brenda tё njёjtёs kompani 
mediatike, raportoi nonstop zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare tё 29 qershorit 
1997, nga Tirana dhe rrethet kryesore tё Shqipёrisё. 
-Njё aspekt tjetёr ishte konkurrenca teknologjike. Nё treg kishte hyrё me pretendime 
tё mёdha, Top Albania Radio, TAR, me njё inventar teknik, ndёr mё tё fundit nё treg, 
me koncepte revolucionare tё tё bёrit gazetari radiofonike, duke u kthyer nё njё lloj 
“guideline” pёr stacionet e tjera, me adrenalinёn para mikrofonit, kurimin e spoteve 
identifikuese, me mёnyrёn e realizimittёreklamave, pёrzgjedhjen muzikore etj. Sa i 
takon shijeve muzikore TAR-i kishte qё nё ditёt e para njё konkurrent shumё tё fortё, 
qё ndodhej ngjitur me tё nё bandёn e frekuencave, Club FM.  
-U zgjerua dhe harta e transmetimeve nё qytete tё ndryshme tё vendit, si nё Krujё, 
Gjirokastёr, Durrёs, Memaliaj, Gramsh, Kavajё, Korçё etj. 
-Masivizimi i stacioneve radiofonike ndodhi dhe pёr shkak tё vakumit ligjor.  
Nё pranverёn e vitit 1997, kur Shqipёria ishte nё tym e flakё nga njё zinxhir revoltash 
tё dhunshme qё zhvilloheshin nё rajone tё ndryshme, tё nxitura nga rёnia e skemave 
piramidale mashtruese, parlamenti nё Tiranё miratoi ligjin e parё pёr mediat 
elektronike. Pёrballё kaosit shoqёror dhe kur armёt ishin sheshit si “lodra”, sigurisht 
qё askujt nuk i binte ndёrmend tё merrej seriozisht me procesin e rregullimit tё tregut 
tё transmetimeve, ndaj dhe ligji i 14 majit 1997, 117 u konsiderua si i pavlerё nё 
                                                            
117Ligji nr. 8221, “Pёr Radion dhe Televizionin Publik e Privat nё Republikёn e Shqipёrisё”, 
botuar nё Tё dhёna mbi median shqiptare 1991-1998, Qendra e Medias e Fondacionit 
SOROS, Tiranё, 1998. 
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zbatim, jo thjesht nga konteksti i zhvillimeve social – politike qё pёrmendёm mё 
sipёr, por dhe nga vetё pёrmbajtja e neneve tё veçanta. 
 

 
Figura 14. Lista e radiove tё para private nё Shqipёri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 16. Paraqitje grafike e dinamikёs sё krijimit tё radiove nё Shqipёri, 1938 – 2014. 

 
“Arsyet mё tё rёndёsishme pёr kёtё ishin se ai nuk pёrmbante dispozita pёr 
organizimin e mediave elektronike publike, licencat mund t’i jepeshin vetёm njё 
numri tё kufizuar shoqёrish anonime, si dhe parashikonte kushte financiare shumё 
tёvёshtira pёr t’u pёrmbushur."118 P.sh,, nё nenin mbi kushtet qё parashikoheshin tё 
pёrmbusheshin pёr dhёnien e licencёs thuhej se pёr radiot kombёtare duhej qё 
subjekti aplikues tё kishte tё vёrtetuar se zotёronte kapitalin jo mё pak se 20 milion 

                                                            
118Kathleen Imholz, Eliana Koçi, Robert Rittler, E drejta e mediave elektronike nё Shqipёri, 
Horizont, Tiranë, 2001, faqe 55. 
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lekё, ndёrkohё qё pёr radiot lokale shuma e garancisё financiare duhej tё ishte jo mё 
pak se 4 milion lekё. 119 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 15. Tabela e dinamikёs sё krijimit tё radiove nё Shqipёri, 1938 – 2014. 
 

Ekspansioni i transmetimeve radiofonike shёnoi pikun e vet nё harkun kohor 1997 -
1998. Mё pas nё hapёsirёn e mediave elektronike ishte koha pёr protagonizёm nga 
televizioni, qё po merrte gjithnjё e mё shumё investime teknike e teknologjike, si dhe 
burime njerёzore nё dispozicion. Nё fund tё vitit 1998 nё tё gjithё vendin ishin nё 
transmetim rreth 30 operatorё privatё televizivё, 120 tё cilёt gradualisht u bёnё “karem 
joshёs” pёr stafet e radiove. Emrat e njohur tё gazetarisё qё kishin kontribuar deri 
atёherё pёr mikrofonin, nisёn tё marrin angazhime nё programet me figurё, nё 
televizionet lokale dhe kombёtare. 
 

                                                            
119Neni 27 i ligjit nr. 8221, datё14 maj 1997, “Pёr Radion dhe Televizionin Publik e Privat nё 
Republikёn e Shqipёrisё”. 
120Jeffrey A. Brez, Vlerёsimi i industrisё sё televizioneve private nё Shqipёri, Qendra e 
Trajnimeve tё Medias e Fondacionit SOROS, Tiranё, 29 janar 1999, faqe 23-24. 
 

Viti Numri
Para vitit1994 7 

1994 2
1995 2 
1996 3
1997 14
1998 17 
1999 7 
2000 10
2001 5
2002 7 
2003 8
2004 7
2005 7
2006 3 
2007 3
2008 1
2009 11 
2010 7 
2011 10
2012 4
2013 6 
Total 141
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IV. PJESA E DYTЁ 

 
ASPEKTE TЁ FUNKSIONALITETIT TЁ OPERATORЁVE RADIOFONIKЁ 

DHE ORIENTIMI NGA PRODUKTI “ON AIR & ONLINE” 
 

 
Kapitulli i pestë 

 
Fluksi i transmetimeve brenda territorit tё Shqipёrisё 

 
 
5.1 Shpërndarja gjeografike e radiove 
 
Aktualisht nё Shqipёri emetojnё 77 
stacione radiofonike, 121 6 prej tё cilave 
kanё status publik (Radio Tirana, 
Radio Tirana 2, Radio Korça, Radio 
Gjirokastra, Radio Shkodra dhe Radio 
Kukёsi), kurse pjesa tjetёr janё 
operatorё privatё. Duke ndjekur 
ndarjen administrative me bazё qarku, 
siç pasqyrohet nё tabelёn dhe hartёn 
shoqёruese (figurat 17 dhe 18), ato 
janё tё lokalizuara nё tё gjithё 
territorin e vendit, por nё mёnyrё jo 
proporcionale. Mё shumё se gjysma e 
tyre, 40, janё nё qarkun e Tiranёs, mё 
pas vjen qarku i Fierit me 8, Elbasani 
7, Shkodra dhe Korça kanё numёr tё 
barabartё 5, qarku Gjirokastrёs 4, 
Vlora 3 dhe vetёm nga njё radio kanё 
qarqet e tjera, Kukёs, Lezhё, Dibёr, 
Durrёs dhe Berat. 

 
 
 

 
 
 
Figura 17. Harta e shpёrndarjes sё 
radiove qё janё aktualisht nё transmetim. 
 
 
 

                                                            
121Tё dhёnat janё tё aktualizuara deri mё 30 shtator 2014. 
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Figura 18. Tabela e shpёrndarjes sё radiove qё janё aktualisht nё transmetim.(Radio Kiss qё 

prej mesit tё qershorit 2014 ka nisur procedurat pёr ndryshimin e emrit nё Radio Mad, si 
pjesё e RTV Mad, njё transmetues audioviziv me format  kulturor.) 

 
 
5.1.1 Diferenca pёrllogaritёse me Autoritetin Rregullator  
 
Sipas tё dhёnave tё AMA-s, autoritetit tё vetёm zyrtar rregullator nё fushёn e 
shёrbimeve tё transmetimeve audio dhe audiovizive nё Shqipёri, numri i radiove ёshtё 
72, 122 pra, njё shifёr e ndryshme nga kjo e kёtij punimi studimor. Duke analizuar 

                                                            
122Tё dhёnat janё tё aktualizuara deri mё 31 gusht 2014.  
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qasjen pёrllogaritёse tёtё dyja rasteve, shkaku ёshtё te diferenca metodologjike e 
AMA-s, e cila shpjegohet me kёta faktorё thelbёsorё: 
-Nё tё dhёnat zyrtare qё publikon AMA nuk pёrfshihen operatorёt radiofonikё me 
status publik, RT, RT2 dhe 4 radiot lokale nё Korçё, Gjirokastёr, Shkodёr dhe Kukёs. 
Baza e partneritetit tё cilido trasmetuesi me kёtё institucion ёshtё licencimi ose 
autorizimi, pёrmbushja e kushteve, tё drejtave dhe detyrimeve qё lindin nga 
respektimi i tyre. Nё rastin e radiove qё pёrmendёm mё sipёr, sipas legjislacionit 
shqiptar, duke qenёpjesё e RTSH-sё, ato nuk aplikojnё pёr licencё transmetimi (pёr 
pasojё nuk pёrfshihen dhe nё procedurat e rilicencimit), ose pёr autorizim pёr 
shёrbime audio, ndaj dhe nuk mund tё jenё pjesё e listёs qё publikon AMA. Vetё 
organizimi administrativo menaxherial i sektorit publik, nёn “ombrellёn” RTSH, ёshtё 
njё arsye tjetёr.Por nё anёn tjetёr RT, RT2 dhe 4 radiot lokale nё Korçё, Gjirokastёr, 
Shkodёr dhe Kukёs pёr audiencёn percpetohen si operatorё mё vete, pёrderisa kanё 
frekuencё dhe programacion tё ndryshёm nga njeri-tjeri, kanё stafe gazetareske tё 
ndryshёm qё angazhohen pёr realizmin dhe shpёrndarjen e produktit. 
-Nё tё dhёnat qё publikon AMA nuk pёrfshihen stacione, pёr tё cilat ajo ka marrё 
vendim pёr heqje ose mosrinovim licence. Por ka prej tyre qё vijojnё tё jenё nё 
transmetim, nga e drejta e ndjekjes sё rrugёs ligjore, apelimit nё tё gjitha nivelet e 
gjyqёsorit, nga shkaku i mosdakordёsisё pёr verdiktin e Autoritetit. Kёtij numri i 
shtohen dhe radiot pirate, tё cilat emetojnё edhe pse kurrё nuk janё licencuar, por 
qёpёr audiencёn ato janё prezente me transmetime programesh nё njё frekuencё tё 
caktuar. 
-Nё tё dhёnat zyrtare tё AMA-s pёrfshihen dhe radiot e huaja me pёrsёritёs, tё cilёt 
produktin e tyre e menaxhojnё jashtё territorit tё Shqipёrisё, por sipas legjislacionit, 
ato janё objekt i Autoritetit Rregullator qё i ka pajisur me frekuencё transmetimi, 
duke ju mundёsuar dёgjueshmёri tё pёrmbajtjeve tё tyre brenda vendit, nё gjuhёn 
shqipe ose gjuhё tё tjera, si  anglisht, frёngjisht dhe italisht. Tё tilla janё: VOA, RFI, 
BBC, World Family (version nё italisht i Radio Marisё) dhe CRI (Radio e Jashtme e 
Kinёs). 
 
 
5.1.2 Krahasimi me shtete tё tjera tё rajonit 
 
Duke hedhur një vështrim mbi sistemet e transmetimit radiofonik në vendet e rajonit, 
bazuar në treguesin radio për numër banorёsh, Shqipëria renditet nё pjesёn fundore tё 
listёs, duke lёnё pas vetёm Rumaninё. Po rendisim mё poshtё tё dhёna pёr Bosnje 
Hercegovinën, Malin e Zi, Kroacinё, Rumaninë, Kosovёn, Serbinё dhe Maqedoninё, 
tё pasqyruara nё tabelёn e figurёs 19. 
-Në Bosnje Hercegovinë ka nё total 140 radio, 123 një numër thuajse i pandryshuar 
prej 10 viteve, ku 78 prej stacioneve janë private dhe pjesa tjetër, 62, janë transmetues 
publik. Gjithashtu ka dhe një grup të vogël prej 3 radiosh që autoritetet i kanë 
licencuar si jofitimprurëse dhe në bazë të legjislacionit të këtij vendi, këta operatorë 
nuk duhet të kenë të ardhura nga reklamat dhe promocioni. 

                                                            
123National Council for the Audiovisual , Annual Report for 2013, page 15, 
http://www.cna.ro/IMG/pdf/__Raportul_de_activitate_al_CNA_pe_anul_2013.pdf. 
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-Nё Malin e Zi ekzistojnё 52 radio nё total, 124 prej të cilave 16 janё publike - 2 
kombёtare dhe 14 emetues lokalё - dhe 36 radio janë transmetuese private.  
-Në Kroaci, vend anëtar i BE-së, transmetojnë 160 radio nё total, 125 nga ku 10 radio 
janë me status publik, 3 kombёtare dhe 7 nё nivel lokal dhe 150 stacione janë private, 
me mbulim sinjali në nivel lokal dhe kombëtar. 
-Sipas legjislacionit të Rumanisë, edhe ky shtet anëtar i BE-së, një radio duhet të 
pajiset me licencë, në mënyrë që ajo të ketë të drejtë përdorimi konkret të një 
frekuence trasnmetimi. Por secili stacion pajiset nga Autoriteti Rregullator i kёtij 
vendi dhe me një autorizim teknik, që do të thotë se është certifikuar dhe se 
kapacitetet teknike për transmetim janë sipas parametrave që ka premtuar operatori. 
Nga periudha e licencimit deri tek akordimi i certikatës teknike radios i lihet një 
periudhë e nevojshme për arritjen e treguesve normalë. Sipas raportit vjetor për vitin 
2013 të Këshillit Kombëtar për Audiovizualin në Rumani 126 rezultojnë se nga 614 
radio të licencuara për transmetim tokësor, janë të pajisura me autorizim teknik vetëm 
563 prej tyre (radio lokale private 539; radio kombëtare private 5; radio rajonale 
private 1 dhe radio publike 18).  Gjithashtu në transmetim  janë dhe 30 radio satelitore 
(private 26 dhe publike 4). 
-Nё Republikёn e Kosovёs janё nё total 84 radio, 127 ku prej tyre 2 janё publike, Radio 
Kosova dhe Radio Blue Sky, tё cilat pёrmbajtjen e tyre programore nё formatin 24/7 e 
kanё jo vetёm nё shqip, por dhe nё gjuhёt serbe, boshnjake dhe turke. Mes 82 
stacioneve private nё tё gjithё territorin e Kosovёs janё dhe Radio Kamenica dhe 
Radio Youth Voice, tё cilat kanё transmetim shumёgjuhёsh, nё shqip, serbisht, romisht 
etj. 
-Nё Serbi transmetojnё 349 radio, 128 prej tё cilave 47 janё me status publik, (por 
pёrmes njё projektligj tё ri qё ёshtё nё proces diskutimi prashikohet privatizimin e 
tyre), kurse pjesa tjetёr, 302,  janё private. 
-Në Luginën e Preshevës, pjesё e territorit tё Serbisё, me një popullatë në shumicë 
shqiptare (nga rreth 100 mijë banorë, vetëm rreth 25 % e tyre janë serbë dhe rreth 5 % 
janë romë),transmetojnё janë vetёm 4 radio: Radio Presheva me programe tërësisht në 
gjuhën shqipe; Radio Bujanoci dhe Radio Medvegja me përmbajtje në dy gjuhë, shqip 
dhe serbisht dhe Radio Ema që transmeton vetëm në serbisht. Kjo e fundit është 
private, kurse tre të tjerat kanё status publik. 
-Në Maqedoni, sipas autoritetit rregullator, janë 77 radio të licencuara.129 
Transmetuesi publik, Radio Maqedonisë, ka tri programe, njëri prej të cilëve në 
                                                            
124Sipas të dhënave zyrtare nga Mediacentar, Qendra e Medias e BiH. Shikuar për herë të 
fundit më 25 gusht  2014 në: http://www.media.ba. 
125Referuar tё dhёnave zyrtare nga Agencija za elektronske medije Crne Gore, shikuar sё 
fundmi nё 31 korrik 2014 nё: http://www.ardcg.org. 
126Referuar tё dhёnave nga National Council for the Audiovisual, Romania, Annual Report 

2013, page 15, versioni online: 

http://www.cna.ro/IMG/pdf/__Raportul_de_activitate_al_CNA_pe_anul_2013.pdf. 
127Referuar tё dhёnave zyrtare nga Komisioni i Pavarur i Mediave,  shikuar sё fundmi mё 31 
korrik 2014 nё:  http://kpm-ks.org. 
128Referuar tё dhёnave zyrtare nga Republicka Radiodifuzna Agencija, shikuar sё fundmi mё 
31 korrik 2014 nё: http://www.rra.org.rs 
129Referuar tё dhёnave zyrtare nga Agjencia pёr Shёrbime Medatike Audio dhe Audiovizuele 
e Maqedonisё, shikuar sё fundmi mё 31 korrik 2014 nё: 
http://www.avmu.org.mk/index.php?lang=en 
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gjuhën shqipe. Ndër 76 radiot e tjera private që janë të lokalizuara në të gjithë 
territorin maqedonas, 11 prej tyre janë stacione që emetojnë në gjuhën shqipe. 
Duke iu referuar po tabelës në figurёn 19, në vendin e parё renditet Mali i Zi, me 
treguesin 1 radio pёr rreth 12500 banorё. Por për këtë nivel të lartë densiteti, Željko 
Ivanović, drejtor ekzekutiv i tё pёrditshmes Vijesti qё botohet nё Podgoricё pohon: 
“Nё Malin e Zi ka njё inflacion nё transmetimet radiofonike. Pjesa mё e madhe e 
stacioneve tё radios, rreth 75% e tyre janё thjesht ‘play list-a’ muzikore, duke 
përfshirë dhe reklamё e promocion. Mungojnё emisione tё mirёfillta nё studio, nuk ka 
regjistrime në terren dhe për rrjedhojë mungojnë edicione serioze informative. 
Ndonjëra prej radiove muzikore përgatit rrallë herëndonjë flash lajmesh, tё mbledhura 
aty këtu nga interneti.” 130 
 

 
Figura 19. Renditja e shteteve pёr treguesin radio pёr numёr banorёsh. (Pёr Luginёn e 

Preshevёs treguesi i densitetit ёshtё 1 radio pёr rreth 25 mijё banorё). 
 
 
5.2 Veçori nёmbulimin me sinjal transmetimi nga operatorёt shqiptarё 
 
Pasi e merr licencёn e transmetimit nga AMA, operatori radiofonik pёr tё arritur 
qёllimin e mbulimit me sinjal tё zonёs sё lejuar mund tё pёrdorё 1 ose disa frekuenca. 
Pёrdorimi i disa frekuencave nuk lidhet thjesht me madhёsinё e territorit qё do tё 
mbulohet me transmetim. Ekspertёt e pёrshkruajnё Shqipёrinё si njё vend në 
përgjithësi me terren tё thyer, “ku në disa raste relievi është shumë i thyer, zona e 
banuar është mes maleve dhe kodrave që janë pengesë natyrale në përcjelljen e sinjalit 
në destinacion”.131 

                                                            
130Intervistё me autorin, 12 qershor 2014 nё Tiranё. 
131Spiro Konduri, intervistë me autorin, 4 gusht 2013. 
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Ky faktor detyron futjen ne sistemin e transmetimit të përsëritësave, që janë kosto 
shtesë për buxhetet e radiove. Në figurat 20 dhe 21 pasqyrohen grafikisht dhe me 
tabelë niveli i përdorimit nga stacionet radiofonike të dy ose më shumë frekuencave të  
transmetimit. Dy operatorët privatё me licencë kombëtare Radio +2 dhe Top Albania 
Radio listohen në krye me përkatësisht 20 dhe 14 frekuenca në përdorim. Kjo e dhënë 
që ka si burim zyrtar AMA-n i takon vitit 2012, por ekspertët e Autoritetit Rregullator 
konfirmuan se dhe deri në fund të vitit 2013 nuk ka pasur ndryshim në përdorimin e 
frekuencave nga radiot në Shqipëri. Më pas renditet grupi prej 8 stacionesh private që 
ka 7 frekuenca dhe të tjerat kanë më pak. 
 

 
Figura 20. Paraqitje grafike e pёrdorimit tё dy ose mё shumёfrekuencavenga radiot. (Burimi: 

AMA) 
 
Njëri nga konstatimet kryesore që ka bërë AMA për mbulimin me sinjal transmetimi 
analog nga ana e radiove është se në rajone të tilla tё vendit si Tropojë, Has, Fushë 
Arrëz, Bulqizë, Burrel, Klos, Bushat–Barbullush, Përrenjas, Përmet, Ersekë, Gramsh, 
Leskovik e Çorovodë ka probleme, sepse në to depërtojnë vetëm kanale kombëtare. 
Autoriteti Rregullator ka detyrimin ligjor që t’u kërkojë operatorëve, sidomos atyre 
kombëtarë, që të respektojnë kushtet e licencës që ato kanë marrë, ku njeri prej tyre 
është dhe zona e mbuluar me sinjal.  
Në raportin vjetor 2013 tё prezantuar në parlament, AMA përmend dhe një shkak 
tjetër me natyrë teknike dhe teknologjike në mosarritjen e këtij treguesi, një 
neglizhencë e qëllimshme e operatorëve në dy vitet e fundit, sipas analizës që bëjnë 
ekspertët e Autoritetit, pasi “të informuar mbi ndryshimin e kuadrit ligjor dhe mbi 
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kalimin e pritshëm në transmetimet numerike, përgjatë vitit raportues, nuk kanë kryer 
investime për përmirësimin e mbulimit me sinjal të zonës së tyre të licencimit”. 132 
 

 

 
Figura 21. Renditja e radiove qёpёrdorimin dy ose mё frekuenca. 

 
Bazuar nё tre hartat e figurës 22, që i korrespondojnë tre operatorëve me licencë 
kombëtare, shtrirjen më të mirë të sinjalit e ka TAR-i me 93.7% të territorit. 
Përllogaritja bëhet për 3 kualitete të sinjalit, 60 – 100%, (shënuar me ngjyrën jeshile), 
20 – 60%, (me të verdhë) dhe mbulimi me sinjal 0-20% (shënuar me portokalli). Në 
rastin e TAR-it nuk ekziston fare ngjyra portokalli nga matjet që ka bërë AMA, kurse 
ngjyra e verdhë është më e vogla krahasuar me dy operatorët e tjerë. Më prezente e 
verdha dhe portokallia janë tek Radio +2, sidomos në skajin jugor dhe verior të 
vendit. 
 
5.3 Zgjidhja e situatave të përzjerjeve emetuese 
 
Në transmetimet radiofonike ndodhin dhe interferenca, ose përzjerje emetuese tё dy 
kanaleve në një brez të caktuar frekuence. “Miksimi” në këtë rast shkakton bezdi për 
ndjekësit e programeve në FM ose AM sepse kemi mbivendosje transmetimi të dy 
operatorëve, deri në “asgjesim” të plotë të njërit prej tyre në orare të ndryshme të 
ditës. AMA-s i jep të drejtë ligji për të inspektuar aktivitetin e një mbajtësi licence ose 
autorizimi në rrethana kur “realizimi i shërbimit të ofruar nga i licencuari shkakton 

                                                            
132Raporti vjetor i AMA-s për vitin 2013, www.ama.gov.al. 

Subjekti Nr. frekuencave 
Radio +2 20 

Top Albania Radio 14 
Radio Klan 7 
Radio Eagle 7 
Radio One  7 
Radio Travel  7 
Radio ABC 7 
Radio Univers 7 
Radio Clazz 7 
Radio NRG 7 
Radio Adria Net 6 
Radio Maria 4 
Radio Emanuel 4 
Radio Logos 3 
Radio Top Gold 3 
Radio 7 3 
Radio Club FM 3 
Radio EuroStar 2 
Radio Albania FM 2 
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interferencë.” 133 me qëllimin e krijimit të një mjedisi të përshtatshëm në fluksin e 
transmetimeve, si nga subjektet publike ashtu dhe ato private. 
 

Figura 22. Niveli i mbulimit tё territorit tё vendit me sinjal nga TAR, RT dhe +2. (Burimi: 
AMA) 

 
Interferenca shfaqet në dy forma kryesore: 
-kur mbivendosja në të njëjtën frekuencë ka si protagonist një subjekt që emeton 
brenda kufijve të Shqipërisë; 
-kur mbivendosja në të njëjtën frekuencë ka si protagonist një subjekt që emeton nga 
një shtet tjetër, kryesisht në zonë kufitare. 
Për të dyja rastet Autoriteti Rregullator ka një rol parësor për zgjidhjen e situatës, por 
ai mund të bashkëpunojë dhe me institucione dhe organizma të tjera brenda dhe jashtë 
vendit.  
 
 
5.3.1 Interferimi shkaktohet brenda territorit të vendit 
 
Me kushtet teknike dhe teknologjike që AMA ka aktualisht në dispozicion, për fluksin 
e transmetimeve radiofonike brenda kryeqytetit janë të gjitha mundësitë që të 
evidentohet drejtëpërdrejtë një situatë përzjerjeje emetuese, nga pajisjet digjitale që 
përdor Qendra e Monitorimit pranë këtij institucioni. Për pjesën tjetër të territorit, 
jashtë qytetit të Tiranës, AMA i evidenton rastet problematike nga sinjalizimet që merr 
në formën e ankesave nga subjekti i dëmtuar, apo në bazë të informacioneve dhe 
situacioneve të ndryshme që vijnë nga monitorimet në terren.  
Veprimi i parë është shqyrtimi i të dhënave nga përfaqësuesit e Autoritetit Rregullator 
dhe pas inspektimit dhe verifikimit konkret, njoftohet zyrtarisht subjekti shkaktar që 
të rimodelojë sistemin transmetues për të evituar ndërhyrjen. Kur nuk ka reagim nga 
subjekti, atëherë zgjidhjet kërkohen tek sanksionet që ofron ligji, ku një opcion është 
bllokimi i pajisjeve, edhe pse subjekti shkaktar i interferencës është me licencë ose 
autorizim të rregullt.  

                                                            
133Ligji 97/2013, neni 78. 
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Ndalimi i funksionalitetit të pajisjeve zgjat deri sa përfaqësuesi i Autoritetit 
Rregullator sigurohet se është rikthyer normaliteti në transmetimin e subjektit të 
dëmtuar dhe me zgjidhjen e situatës pajisjet e ndaluara lejohen të rivihen në punë. 
Penaliteti pёr njё subjekt qё shkakton interferencёndaj njё subjekti tjetёr, si rezultat i 
mosrespektimit tё kushteve teknike nё transmetim, parashikohet të jetë edhe me gjobё 
qё varion nga 200 mijё deri nё 2 milion lekё. Në rastin kur evidentohet se interferenca 
shkaktohet në mënyrë të përsëritur nga një subject, atëherë AMA mund të vendosë dhe 
pezullimin e përkohshëm të licencës ose autorizimit për subjektin. 
Rastet e mosmarrëveshjeve mes dy subjekteve transmetues radiofonikë brenda 
territorit të vendit kanë qenë më të shpeshta në dekadën e parë të procesit zyrtar të 
licencimit, kurse në 3 – 4 vitet e fundit një situatë e tillë është shfaqur shumë rrallë. 
 
 
5.3.2 Interferimi shkaktohet nga një subjekt jashtë vendit 
 
Përzjerjet emetuese në zonat afër vijës kufitare mes shteteve janë më të shpeshta dhe 
zgjidhja e tyre kërkohet duke vënë në lëvizje Autoritetet Rregullatore përkatëse, 
ndërkohë që në raste ekstreme kërkohet dhe ndërhyrja nga ITU. Me komunikimin 
verbal mes dy institucioneve, kërkohet kompromisi që njëri prej subjekteve të bëjë 
ndryshimin e frekuencës për evitimin e ndërhyrjes. AMA duke shfrytëzuar raportet e 
ngushta me homologët e saj të vendeve fqinje ose ato të rajonit, ka arritur që 
mosmarrëveshjet e kësaj natyre në zonat kufitare t’i zgjidhë me negocim dhe 
mirëkuptim mes palëve të interesuara. 
 
 
5.4 Sanksionet e Autoritetit Rregullator dhe procedimi apelues ndaj tyre 
 
Ligji shqiptar pёr mediat audiovizive parashikon katёr sanksione në rastet kur 
konstaton se ofruesit e shërbimit audio kanë cënuar dispozitat e tij: “a) gjobë; b) 
pezullim të përkohshëm të licencës; c) reduktim të kohës së licencës dhe/ose 
autorizimit; heqje e licencës dhe/ose autorizimit.” 134 Por në anën tjetër ligjvënësi ka 
parashikuar dhe tё drejtёn e procedimit ankimor të subjektit, ndaj të cilit AMA ka 
ndërmarrë njërin prej këtyre sanksioneve.  
Apelimi nё stadin e parё i drejtohet paraprakisht vetë Autoritetit Rregullator brenda 
njё afati 30 ditor, por kundrejt vendimit qё do tё marrёAMA, pas shqyrtimit tё 
ankesёs, subjekti i prekur gёzon tё drejtёn qё t’i drejtohet gjykatёs. Nё kёtё mёnyrё 
cilido subjekt radiofonik ka alternativa pёr t’u dёgjuar, shpjeguar dhe pёr tё paraqitur 
evidenca nё favor tё raporteve tё performancёs me ligjin. 
Gjatë vitit 2013 AMA ka vendosur 70 sanksione ndaj subjekteve qё ka nёn juridiksion 
dhe në të gjitha rastet ato kanё qenёgjoba në shuma që variojnё nga 200 mijë deri në 1 
milion lekë. Sikundër shikohet dhe nga paraqitja grafike krahasuese në figurёn 23, 
stacionet radiofonike kanё mё pak gjoba, 14 % tё totalit (10 vendime pёr gjobё); 
stacionet televizive kanё 41% (29 vendime) dhe kabllorёt kanё shkeljet mё tё mёdha 
tё shqyrtuara, 44% (31 vendime).  
Duke analizuar sanksionet me gjobё tё radiove, pёr të 10 stacionet, Autoriteti 
Rregullator ka vendosur gjoba në vlerë monetare të njëjtë prej 200 mijë lekësh. 9 prej 

                                                            
134Ligji 97/2013, neni 132/1. 
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radiove janё ankuar pranёAMA-s. Gjatё rishqyrtimit pёr 8 radio ka pasur njё qёndrim 
zbutёs nga Autoriteti, duke ndryshuar sanksionin nga gjobё 200 mijё lek nё masёn 
“paralajmёrim”; ndёrkohё qё pёr njё radio ёshtё bёrё shfuqizim i sanksionit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Sanksionet nga 
Autoriteti Rregullator pёr 
vitin 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Viti 2013 ka qenё me numёr mё tё vogёl sanksionesh pёr stacionet radiofonike, 
krahasuar me njё vit mё parё, kur me vendime tё AMA-s janё marrё masa me gjobitje 
pёr 12 subjekteve, ndёrkohё qё njёri prej tyre ёshtё gjobitur dy herё brenda vitit 2012. 
Nё 11 vendime tё Autoritetit shuma ka qenё 200 mijё lekё me motivin pёr 
mosrespektim tё ligjit pёr tё drejtat e autorit nga kёto radio, kurse 1 vendim kishte si 
shkak kryesor okupimin e spektrit tё frekuencave dhe ishte nё vlerёn 1 milion lekё 
gjobё, kurse njё tjetёr ishte mё i lehtё, 60 mijё lekё pёr arsye administrative. Pas 
procesit tё apelimit nga 6 stacionet e gjobitura AMA e ndryshoi kualifikimin e 
sanksionit pёr 5 prej tyre, duke dhёnё paralajmёrim, kurse pёr njё subjekt radiofonik  
pas shqyrtimit tё rrethanave nuk pati ndryshim tё vendimit fillestar pёr akordim gjobe. 
Nё figurёn 24 paraqiten nё mёnyrё krahasimore sanksionet e AMA-s pёr operatorёt 
radiofonikё nё 4 vitet e fundit.Nё vitin 2011 numri i sanksioneve pёr radiot ёshtё mё i 
ulёt, pasi AMA ka vendosur vetёm 7 sanksione pёr 6 radio, me gjoba nga 200 mijё 
deri nё 1 milion lekё,  Pas apelimit tё vendimit pranё Autoritetit Rregullator, 
sanksionet u zbutёn: pёr njёrin prej subjekteveu pёrgjysmua vlera e gjobёs, kurse pёr 
tё tjerat vendimi pёrfundimtar kaloi nё “paralajmёrim”.  
Pёr vitin 2014, deri nё 30 shtator,  nuk ka asnjё vendim nga AMA pёr sanksione. Kjo 
nuk mund tё lexohet si pёrmbushje e tё gjitha detyrimeve nga ana e oparatorёve, por 
lidhet drejtёpёrdrejtё me ngёrçin e kёtij institucioni prej vjeshtёs sё vitit 2013, kur nga 
mosplotёsimi i vendeve tё anёtarёve dhe nga presioni politik, nuk mund tё 
organizohen mbledhje dhe aq me shumё tё merren vendime, mes tё cilave dhe ato pёr 
sanksionet nё shkelje tё ligjit. Ky ёshtё njё argument pёr domosdoshmёrinё e 
plotёsimit tё vendeve nё AMA, pёr tё rikthyer eficencёn nё monitorimin, trajtimin 
dhe zgjidhjen e rasteve kur stacionet radiofonike shkelin ose anashkalojnё ligjin dhe 
rregulloret nё  aktivitetin e tyre, si njё garanci pёr pёrmbushjen dhe tё njёrёs prej 
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kompetencave, pёr tё siguruar “zbatimin e kushteve tё licencave dhe/ose autorizimeve 
tё lёshuara prej saj.” 135 
 

 
Figura 24. Paraqitja grafike krahasimore e sanksioneve ndaj radiove, 2011-2014. 

 
Gjithashtu ligji 97/2013 parashikon sanksione dhe pёr njё sёrё kundravajtjesh 
administrative tё kryera nga subjektet, të cilat lidhen me cilësinë e përmbajtjeve të 
ofruara, respektimin e lirive dhe të drejtave të njeriut, ruajtjen e regjistrimeve të 
programeve, menaxhimin e hapësirës për reklama dhe promocion, ofrimin e shërbimit 
audio pa autorizim dhe licencë, për rastet e shkaktimit të interferencёs së dëmshme që 
përmendëm më sipër etj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
135Ligji 97/2013, neni 23/1c. 
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Kapitulli i gjashtё 
 

Strukturimi administrativo menaxherial i transmetuesve radiofonikë në Shqipëri 
 
 
6.1 Tre modelet e funksionimit të operatorëve publikë dhe privatë 
 
Mbajtësi i një licence ose autorizimi në fushën e transmetimeve audio, aktivitetin e 
zhvillon sipas njërit prej tre modeleve të strukturimit administrativo menaxherial:  
-si njësi mediatike më vete;  
-si pjesë përbërëse e një transmetuesi radioteleviziv;  
-si pjesë përbërëse e një agjencie multimediale. 
Në tregun radiofonik shqiptar, duke përfshirë dhe shërbimin e transmetimit publik, 
kombëtar dhe lokal, pesha specifike për çdo model tregohet në grafikun e figurës 25. 
Dukshëm përqindjen më të madhe e kanë stacionet që operojnë si njësi mediatike, 
rreth 60 %, ndërkohë që stacionet që janë pjesë përbërëse e një transmetuesi 
radioteleviziv janë në masën 35%, kurse pjesa e mbetur prej rreth 5% funksionon si 
pjesë përbërëse e një agjencie multimediale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25.Pesha specifike e 
tre modeleve. 
 
 
 
 
 
 
Modelet e funksionimit sipas strukturimit administrativo menaxherial në tregun 
radiofonik shqiptar kanë qenë dhe janë fluide, në kuptimin se një subjekt i licencuar 
nga Autoriteti Rregullator si transmetues audio, pra, si njësi mediatike më vete, është 
shndërruar më pas në njërin prej modeleve të tjera. Pronarët dhe menaxherët kanë 
zgjeruar aktivitetin në fushën e medias elektronike, duke pasur veç radios edhe 
televizion; ose dhe më tej, duke kontribuar dhe jashtë medias elektronike, në median e 
shkruar (gazetë a revistë) agjenci lajmesh, platformë online, publikim librash etj. 
Duke shqyrtuar dinamikën e zhvillimeve të tregut radiofonik shqiptar has shumë raste 
kur pas themelimit të një stacioni radiofonik ka ardhur krijimi i subjekteve radio e 
televizive, apo duke u pasuruar më pas dhe me aktivitet si agjenci lajmesh, media 
print etj.  
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Grupi mediatik Klan i ka fillesat e veta me radion që kishte të njëjtin emër, por pas 
rreth një viti pronarët nisën projektin televiziv kombëtar, që zotëroi gradualisht dhe 
një të përditshme të njohur, një info televizion dhe një agjenci kombëtare të lajmeve 
online. Tipik për dinamikën ekspasioniste në tregun mediatik është dhe grupi Top 
Media, i cili nisi me themelimin e Top Albania Radios, dhe që më pas zgjeroi 
përbërjen e njësive mediatike: televizion kombëtar, info televizion, një të përditshme 
në print, disa radio të profilizuara etj. Në kryeqytet është dhe Radio +2 si një rast 
zgjerimi, ndërkohë që edhe në rrethe të tjera kemi precedentë të njëjtë, si me Radio 4 
Plus (Lushnjë), Radio Magic Star (Korçë), Radio Ohnezmi (Sarandë), Radio Star dhe 
Radio Jug (Fier), Radio Alpo (Gjirokastër), tre radiot lokale publike në Korçë, 
Gjirokastër dhe Shkodër, si dhe në raste të tjera. 
Por në procesin e zgjerimit të aktivitetit mediatik ka ndodhur dhe kahje tjetër: kur një 
operator televiziv, ose agjenci multimediale është pajisur dhe me licencë për 
transmetim radiofonik për diversifikim të produktit, duke aplikuar dhe versionin audio 
të përmbajtjeve. 
 
 
6.2 Radio si njësi mediatike më vete 
 
Stacionet me këtë model të strukturimit administrativo menaxherial gjithë energjitë e 
burimeve njerëzore dhe inventarin teknik e teknologjik e vënë totalisht në dispozicion 
të ideimit, realizimit dhe transmetimit të përmbajtjeve në versionin on air & online. 
Strukturimi i tyre është në varësi të programacionit dhe personelit që kanë në 
dispozicion.  
Hallkat kryesore që bëjnë të mundur funksionalitetin e tyre janë: 
-drejtoria 
-redaksia 
-sektori teknik për regjistrimin dhe transmetimin 
-sektori IT 
-programacioni 
-administrata/stafi mbështetës (marketing, financat, shoferë, punonjës të sigurisë, etj) 
Nisur nga realiteti i radiove në Shqipëri këto hallka mund të jenë: 
a) më të thjeshtuara, 
(kur sektorët e IT dhe tëadministratës përbëhen nga personel që punon me kohë të 
pjesshme, kundrejt nevojave që ato kanë, madje dhe stafin inxhinierik ose teknik që 
ndjek ecurinë e transmetimit dhe monitorimin e antenave në stacione, e kanë po me 
kohë të pjesshme); 
b) më të profilizuara, 
(kur redaksia ka veç gazetarëve, redaktorëve dhe moderatorëve edhe një rrjet 
reporterësh në terren dhe bashkëpunëtorë nëqendra të tjera administrative në distancë 
nga vendi ku është lokalizuar radioja; kur marketingu dhe financat funksionojnë si 
sektorë më vete, kur ka dhe njësi të ndara për realizimin e reklamave dhe spoteve 
publicitare etj.) 
Në vijim po paraqesim disa tipe strukturimi administrativo menaxheriale për radiot që 
funksionojnë si njësi mediatike më vete. 
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6.2.1 Radio Kontakt 
 
Radio Kontakt, ndër stacionet private më të hershme në Shqipëri, aktualisht bazohet 
në 3 departamente kryesore, (figura 26), të cilat kanë varësi direkte nga drejtori 
ekzekutiv: 

-departamenti i programacionit, 
-departamenti teknik, 
-departamenti marketingut. 
 

 
Figura 26. Organigrama e Radio Kontakt. 

 
Departamenti i programacionit angazhohet për produktin informative, që realizohet 
nga vetë gazetarët dhe bashkëpunëtorët e Radio Kontaktit, përmbajtjet e bartura nga 
media të tjera dhe lajmet me karakter lokal; emisionet social- kulturore, argëtuese, 
arsimore e edukative, për fëmijët dhe ato muzikore (shqiptare dhe të huaja). 
Departamenti teknikështë i ndarë në dy sektorë: atë të editimit digjital të produkteve 
të regjistruara, përpara se të përdoren për transmetim, si dhe sektorin që mbulon 
transmetimin live të programacionit. 
Departamenti i marketingut mbulon menaxhimin e shitjes së kohës së transmetimit 
për reklamat dhe promocionin ndaj të tretëve, ose për realizimin e spoteve 
identifikuese të radios, si dhe reklamimin e programeve dhe rubrikave të veçanta. 
 
 
6.2.2 Radio Albania News 
 
Radio Albania News është një stacion i mirëfilltë informativ që transmeton 24/7 
lajme, raportime nga terreni, intervista, mbulime të drejtëpërdrejta të zhvillimeve 
aktuale, komente, analiza, forume tematike me të ftuar në studio dhe përmes telefonit 
etj. Nga pikëpamja strukturore, (organigrama në figurën 27), ky stacion ka si hallkë 
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kryesore redaksinë e informacionit, ku janërekrutuar një grup gazetarësh dhe 
redaktorësh profesionistë, me karrierë të gjatë në median elektronike.  
 

 
Figura 27. Organigrama e Radio Albania News. 

 
“Të gjithë kanë oraret e tyre të transmetimit dhe kujdesen që t’i menaxhojnë deri në 
detaj përmbajtjet. Kemi organizuar një sistem angazhimi të tillë, ku gazetarëve dhe 
redaktorëve u duhet të punojnë edhe për orët e trasnmetimit, të cilat nuk i moderojnë 
vetë. Pra, procesi i ngjan një konvejer-i, ku janë harmonizuar të gjitha zhanret e 
gazetarisë radiofonike, për t’ja ofruar ndjekësve tanë në çdo moment, përmbajtje të 
freskëta dhe të besueshme nga dy e më shumë burime.” 136 
Nga lënda informative që përgatitet nëRadio Albania News, vetëm një pjesë 
ritransmetohet, sepse gazetarët aktualizojnë përmbajtjet, jo vetëm në versionin on air, 
por dhe atë online. Dy hallkat e tjera mbështetëse janë teknika dhe marketingu & 
financa. 
 
 
6.2.3 Radio Logos 
 
Si një stacion me orientim fetar, Radio Logos në Pogradec, aktivitetin e vet e ka të 
mbështetur kryesisht tek një ekip vullnetarësh, vajza dhe djem të cilët ofrojnë 
kontributin e tyre në përgatitjen e kronikave, lajmeve, lexojnë tekste dhe moderojnë 
rubrika të caktuara në program. Varësia e tyre është e drejtëpërdrejtë nga 
kryeredaktori, (figura 28), i cili diskuton me ta temat dhe ngjarjet që vlejnë të 
trajtohen, formatin më të përshtatshëm për t’u realizuar etj.  
Angazhimi i vullnetarëve është tipike për stacionet me orientim fetar, pasi kështu 
ndodh dhe me Radio Marinë, Radio Emanuel, Radio Ngjallja, Radio 1 etj.Duke qenë 
                                                            
136Franko Egro, drejtor i përgjithshëm i Radio Albania News, intervistë dhënë autorit, 19 

qershor 2014. 
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subjekte jo fitimprurëse, që nuk aplikojnë shitjen e hapësirave për reklama dhe 
promocion, por nisur dhe fakti që linja e tyre editoriale është afër institucioneve fetare 
- të bazuara te solidariteti i anëtarësisë – këto ndikojnë tek funksionaliteti i tyre 
kryesisht bazuar te kontributi vullnetar.  
 
 

 
 

Figura 28. Organigrama e Radio Logos. 
 
 

Në mënyrë sistematike Radio Logos, por dhe të ngjashmet e saj me profil fetar, 
organizojnë seanca kualifikuese për bazat e gazetarisë, apo aspekte më specifike të 
punës në studio dhe në terren, për përdorimin e pajisjeve dhe aparaturave, programeve 
digjitale edituese etj. Ky proces trajnimi brenda për brenda radios, vlen dhe për 
zgjedhjen e atyre bashkëpunëtorëve që kanë aftësi për të punuar në sektorë të caktuar 
të radios. 
 
 
6.2.4 Radio Idea 
 
Radio Idea që mbulon me sinjal transmetimi vetëm qytetin e Vlorës ka një strukturë 
më të thjeshtë se rastet e që përmendëm më herët, duke ofruar modelin e pjesës 
dërmuese të radiove jashtë Tiranës, (figura 29). Konkretisht njëri prej 
bashkëpronarëve të stacionit është dhe në rolin e drejtorit të përgjithshëm, por 
ndërkohë angazhohet dhe vetë në mikrofon, duke moderuar tre emisione, dy nga 
aktualiteti dhe një kushtuar letërsisë. Produkti i radios është i bazuar tek emisionet e 
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përditshme dhe ato javore, të cilat realizohen nga gazetarët dhe bashkëpunëtorët, në 
një staf ku në mazhorancë të dukshme janë femrat. 
 

 
Figura 29. Organigrama e Radio Idea. 

 
 
6.2.5 Radio Travel 
 
Është një stacion radiofonik i profilizuar në industrinë turistike, ku në 12 orë të ditës 
transmeton 7 programe të drejtëpërdrejta, ndërkohë që për pjesën tjetër të kohës ka 
edicione flesh, reportazhe që ritransmetohen dhe muzikë. Nisur nga ky produkt i 
përditshëm, strukturimi është i bazuar kryesisht në tre sektorë kryesorë, (figura 30), që 
kanë varësi direkte nga drejtori i radios: redaksia e lajmeve, redaksia e programeve 
argëtuese dhe sportive, redaksia që mbulon zhvillimet në terren.  
 

 
Figura 30. Organigrama e Radio Travel. 

 
6.2.6 Transmetime në formatin radio & vizion 
 
Disa prej radiove që funksionojnë si njësi mediatike më vete dhe që janë aktive me 
shërbimet e tyre në internet, për programe të veçanta aplikojnë krahas emetimit të 
zakonshëm audio edhe figurë. Këtu nuk bëhet fjalë për programet që transmetohen 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

93 

 

njëkohëshëm dhe në radio dhe në televizon - ku pamjet menaxhohen me kamera 
profesionale, nën kujdesin e regjisë dhe në një mjedis studioje me parametra cilësore 
të ndiçimit, sfondit dhe efekteve - por për një lloj produkti hibrid, i cili përftohet nga 
instalimi i një sistemi webkamerash brenda studios së transmetimit, që u japin 
mundësi ndjekësve që moderatorin dhe të ftuarit t’i ndjekin edhe me pamje në faqen 
online.  
Pamjet që transmetohen live online janë efektive për prezantimin e pjestarëve të stafit, 
ambjenteve të brendshme të radios, studiove të transmetimit etj. Stacionet radiofonike 
që aplikojnë dhe programe në formatin audio & vision janë Radio Nacional, Radio e 
Parë, Radio City, Radio Kontakt, Radio Antena 1 etj. 
 
 
6.3 Radio si pjesë përbërëse e një transmetuesi radioteleviziv  
 
Kёto radio pёrbёjnё rreth 35% tё tregut tё transmetimeve. Subjektet fizike ose juridike 
qё i kanё nё pronёsi kanё siguruar nga Autoriteti Rregullator licencё edhe pёr radion 
edhe pёr televizionin. Nga pikёpamja e strukturёs administrativo menaxheriale kёto 
radio kanё ndryshime nga modeli qё pёrmendёm mё sipёr i funksionimit si njësi 
mediatike më vete.  
Nё rradhё tё parё kjo ka si shkak disa karakteristika tё produktit:qё transmetohet nё 
kёto stacione: 
-duke qenё se nё tё shumtёn e rasteve transmetuesit radioteleviziv janё me redaksi tё 
pёrbashkёta gazetarёsh, atёherё dhe lёnda informative dhe e tematizuar qё pёrgatitet 
pёr edicionet e lajmeve nё televizion, pёrdoret nё mёnyrё tёrёsore ose pjesore edhe nё 
programet informative tё radios; 
-emisione tё aktualitetit me natyrё sociale dhe kulturore konceptohen dhe realizohen 
pёr t’u transmetuar nё mёnyrё tё njёkohshme edhe pёr televizionin dhe pёr radion; 
-sinkronizimi programor mes televizionit dhe radios pёr disa transmetues 
radioteleviziv shkon deri nё ekstrem, sidomos pёr ato qё kanё formate info, ku 
konsumohet e njёjta pёrmbajtje si nё versionin audioviziv ashtu dhe nё atё audio. Tё 
tilla janё Radio ABC, Radio Scan, Radio Ora Newsetj; 
-pёrdoret e njёjta hapёsirё virtuale pёr shkarkimin e produktit nё versionin online.  
Kёto karakteristika tё radiove qё funksionojnё si pjesë përbërëse e një transmetuesi 
radioteleviziv ndikojnё nё rrudhjen e formateve tё informimit, duke aplikuar vetёm 
lajme dhe ndonjё kronikё e thjeshtё dhe jo radioreportazhe, radioportretet, vox-pop-et 
etj. 
Nё kёtё model strukturimi administrative menaxherial ka hallka tё pёrbashkёta nё 
sektorёt: 
-teknik dhe inxhinerik pёr regjistrimin dhe transmetimin; 
-marketing; 
-IT; 
-financat dhe stafi mbёshtetёs. 
 
 
6.3.1 Radio Club FM 
 
Duke qenё pjesё e njё transmetuesi radioteleviziv, Radio Club FM ёshtё e strukturuar 
nё disa hallka, sipas organigramës në figurën 31, ku mё kryesoret janё dy redaksitё qё 
pёrgatisin programet “Klubi i mёngjesit” dhe “Makinё me dy timonё”, qё 
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transmetohen pёrkatёsisht nё mёngjes dhe pasdite, nё mёnyrё tё njёkohshme pёrmes 
valёve tё Radios Club FMdhe Club TV.  
 
 

 
 

Figura 31. Organigrama e Radio Club FM. 
 
Edhe disa prej edicioneve informative, qё realizohen nga redaksia e lajmeve janё po 
nё formatin radioteleviziv. Redaksia e programeve kulturore realizon emisione bazuar 
nё pёrzgjedhjen e muzikёs sipas rrymave dhe preferencave tё 
grupmoshave.Pёrmbajtjet nё radio, nё television, apo tё njёkohshmet qё emetohen nё 
Radio Club FM dhe Club TV, janё nёn kujdesin dhe koordinimin e drejtorit tё 
pёrgjithshёm, por ideimi dhe realizimi i tyre ёshtё pёrgjegjёsi e redaksisё pёrkatёse. 
 
 
6.4 Radio si pjesë përbërëse e një agjencie multimediale   
 
Agjencitё multimediale, ose qё shpesh thirren dhe si grupime mediatike kanё veç 
transmetuesve radio e televizivё tё licencuar dhe gazeta, revista, distributorё lajmesh, 
platforma digjitale, agjenci reklamash etj. Nё kёtё situatё korporative struktura 
administrativo menaxheriale e radios ёshtё e ndёrthurrur me atё tё njёsive tё tjera 
mediatike. Ashtu si nё modelin e dytё edhe kёtu pjesa mё e madhe e hallkave si 
teknika pёr regjistrimin dhe transmetimin, marketingu, financat, stafi mbёshtetёs e IT 
janё tё pёrbashkёta pёr tё gjithё agjencinё. 
Karakteristikat e produktit tё radiove si pjesë përbërëse e agjencisё multimediale janё 
tё njёjta si nё rastin e modelit tё transmetuesit radioteleviziv, pёrveç faktit tё zgjerimit 
edhe mё shumё tё burimeve pёr lajmet dhe informacionet qё qarkullojnё brenda pёr 
brenda institucionit dhe mundёsisё sё angazhimit nё mё shumё sektorё tё gazetarёve. 
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6.4.1 Top Albania Radio 
 
Ёshtё stacioni mё i madh nё Shqipёri, qё hyri me shumё ambicie nё treg nga shkurti i 
vitit 1998. TARёshtё konsideruar si aktor protagonist qё solli gati njё ndryshim 
revolucionar nё teknologjinё e regjistrimit dhe transmetimit, por dhe nё formatet e 
programeve. Por me kalimin e kohёs kur nga TAR-i si bёrthamё lindi dhe u 
konsolidua grupimi mediatik Top Media treguesit e pёrmbajtjeve informative dhe 
argёtuese janё mё tё zbehta, pavarёsisht qё ende ёshtё nё pozicionin lider nё tregun 
radiofonik.  
Nё shqyrtim tё strukturimit administrativo menaxherial tёTAR-it kupton qё vetёm 
rreth 35% e stafit tё angazhuar punon vetёm pёr TAR-in. Pjesa tjetёr, sipas njё skeme 
integruese, punon dhe nёTelevizionin Top Channel apo njёsi tё tjera brenda grupit 
mediatik, duke pasur hapёsirё pёr të bёrё rolin e moderatorit tё programeve, gazetarit, 
folёsit, lexuesit tё teksteve pёr dokumentarё, interpretues nё realizimin e spoteve 
reklamuese  etj. Fluksi ёshtё i ndёrsjellё: gazetarё, aktorё dhe show-man-ё, tё cilёt 
janё pjesё e njёsive tё tjera tё grupit mediatik, janё nё tё njёjtёn kohё dhe pjesё e 
produktit tёTAR-it, nё fasha tё caktuara tё programit. Tё pёrfshirё me kohё tё 
pjesshme janё dhe bashkёpunёtorё tё cilёt janё jashtёTop Media-s. 
 

 
Figura 32. Organigrama e TAR-it. 

 
Konvergjenca nё funksionalitetin e njёsive tё veçanta tё kёtij grupimi mediatik 
ndjehet dhe nё ndёrtimin e sektorёve tё pёrbashkёt tё prodhimit, promocionit  dhe tё 
mbёshtetjes, nё marrёdhёniet kontraktuale qё ato kanё mes tyre, nё shkёmbimin e 
shёrbimeve ndaj njeri tjetrit etj. Stafi gazetaresk, me kohё tё plotё dhe tё pjesshme 
ёshtё i pёfshirё nё dy departamentet kryesore, ai i lajmeve dhe programacionit (sipas 
organizgramës në figurën 32), nё varёsi tё drejtorit tё pёrgjithsёm tёTAR. Brenda 
departamenteve ka ndarje detyrash pёr ekipet e gazetarёve, redaktorёve, spikёrve, DJ-
ve etj., nё mbulimin e gjithё ditёs, duke aplikuar rotacionin nё dy turne.  
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6.5 Pronësia nё tregun e transmetimeve radiofonike 
 
Vetёm rreth 6% e tregut radiofonik nё Shqipёri ёshtё pronё e shtetasve tё huaj, pjesa 
tjetёr rezulton ose nё pronё publike, ose e subjekteve private dhe juridike shqiptare. 
Nё rastet kur aktiviteti radiofonik ёshtё privat, pronarёt kanё raporte tё ndryshme me 
aktivitete nё fusha tё tjera, pёrmes investimeve tё kapitaleve apo zotёrimit tё 
aksioneve. Nё figurёn 34 tregohet ndarja e pronarёve tё radiove sipas aktiviteteve tё 
biznesit ku janё pёrfshirё. Nё rastet kur pronarёt janё tё investuar nё dy ose mё shumё 
aktivitete, ёshtё marrё nё konsideratё mё kryesori. 
Nё 17 radio, ose 22% tё totalit, pronarёt nuk rezultojnё se kanё aktivitet tjetёr biznesi, 
ndёrkohё qё nё 11 radio, ose 14%, pronarёt janё me investime nё sektorin e ndёrtimit 
dhe infrastrukturёs.  
Njё grup po i konsiderueshёm qё zё rreth 12% e tregut ёshtё nё pronёsi tё 
komuniteteve fetare, ose tё personave a subjekteve tё cilёt mbёshteten nё aktivitetin e 
tyre direkt nga ato, ose nga fondacione, grupime po me orientim fetar. Sipas tё 
dhёnave nё figurёn 34, grupi i katёrt, sipas peshёs specifike nё treg, me rreth 9%, janё 
transmetuesit me pronёsi publike, ku hyjnё radiot kombёtare dhe lokale, si pjesё e 
RTSH-sё, si dhe Radio UniEl e Universitetit “Aleksandёr Xhuvani” nё Elbasan. Kurse 
grupi i pronarёve qё kanё investime nё sektorin tregёtar me shumicё dhe me pakicё 
janё në vetёm rreth 5% e radiove nё Shqipёri. 
Pjesa tjetёr e tregut me rreth 38% paraqitet shumё e diversifikuar, pasi pronarёt ose 
bashkёpronarёt e kёtyre radiove janё tё angazhuar nё aktivitete tё tilla: si lojra fati & 
kazino, industri ushqimore, pёrpunim druri & mobileri, pёrpunim & distribucion 
karburantesh, fonde investimi, agjenci imobilare, institucion arsimor privat, industri 
turistike, shёrbim interneti etj. 
Ligji 97/2013 pёr mediat audiovizive ka njё sёrё pёrcaktimesh dhe kufizimesh pёr 
aspektet pronёsore pёr transmetimet radiofonike.  
 

 
  Figura 33. Struktura e pronёsisё mbi radiot nё Shqipёri. 
 

Licenca kombёtare, sipas kёtij ligji i jepet “vetёm shoqёrive aksionere tё regjistruara 
nё Republikёn e Shqipёrisё, tё cilat kanё si objekt ekskluziv veprimtarinё 
audiovizive”, 137 duke saktёsuar se nё kёto rrethana aaksionet qё pёrfaqёsojnё 
kapitalin nё njё shoqёri, mbajtёse tё njё licence kombёtare, “janё nominative.” 138 

                                                            
137Ligji 97/2013 “Pёr mediat audiovizive nё Republikёn e Shqipёrisё,” neni 62/1. 
138po aty, neni 62/2. 
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Ligjёvёnёsi ka vёnё kufizime nё licencat kombёtare, sa i takon pjesmarrjes me kapital 
tё çdo subjekti fizik ose juridik, qё nuk duhet ta kalojё masёn e 40 % tё totalit. 
Gjithashtu njё aksioner qёёshtё pjesё e njё shoqёrie dhe qё zotёron licencё kombёtare 
nё transmetimet audio “nuk mund tё ketё mё shumё se 20% tё kapitalit tё 
pёrgjithshёm nё njё shoqёri tё dytё qё zotёron licencё kombёtare transmetimi audio 
ose licencё kombёtare transmetimi audiovizive. Pёr transmetimet analoge audio 
lejohet pjesmarrja nё masёn deri nё 10% nё njё shoqёri tё tretё kombёtare. Njё person 
i tillё nuk lejohet tё marrё licencё transmetimi audio lokale ose rajonale, ose licencё 
transmetimi audioviziv lokale apo rajonale.” 139 
 

 
 

Figura 34. Ndarja e pronarёve tё radios sipas veprimtarisё. 
 
Po me qёllimin pёr tё luftuar situatat monopol nё fushёn e transmetimeve, nё ligjin 
97/2013 sanksionohen edhe ato raste tё mbajtёsve tё licencave lokale ose rajonale, pёr 
tё cilёt ka kufizime kur ata duan qё tё jenё aksionerё nё njё transmetues tjetёr, po me 
licencё lokale ose rajonale. 
 
 
6.6 Kapacitetet e stafeve gazetareske të angazhuara 
 
Njё nga karakteristikat e aktivitetit tё radiove nё Shqipёri ёshtё puna me stafe tё 
vogla. Zhvillimi teknologjik, rritja e aksesit nё internet nga njera anё, por dhe kriza 
ekonomike nё tёrёsi dhe ajo e medias nё veçanti nё anёn tjetёr, kanё shkaktuar 
rrudhjen edhe mё shumё tё ekipeve. Kjo ёshtё njё prirje qё nga viti 2010, tё cilёn e 
pranojnё nё redaksitё e radiove, qofshin nё nivel lokal ose kombёtar. Pёrjashtim nё 
reduktimin e burimeve njerёzore bёjnё transmetuesit radiofonikё publikё, RT, RT2, 
RKo, RGj, RSh dhe RKu, tё cilёt nga viti 2005 ruajnё njё numёr stabёl tё gazetarёve 
dhe redaktorёve. 

                                                            
139po aty, neni 62/4. 
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Njё nga kёrkesat e kёtij punimi studimor, pёr tё pasur njё shifёr tё saktё totale tё 
gazetarёve qё punojnё nё tregun radiofonik tё Shqipёrisё, hasi nё pengesa dhe 
vёshtirёsi, qё lidhen me faktorё tё brendshёm dhe tё jashtёm: 
-me problematikёn e traditёs statistikore nё shoqёrinё shqiptare; 
-me kriteret e deklarimit real tё tё dhёnave nga njёsitё mediatike nё pёrgjithёsi dhe nё 
rastin tonё tё radiove;  
-me mёnyrёn e ndёrtimt tё raporteve punёdhёnёs dhe punёmarrёs;  
-me zbatimin e legjislacionit nё fuqi pёr shlyerjen e pagesave nё formёn tatim taksave 
dhe kontributeve pёr sigurimet nё punё. 
Ёshtё e pranuar nё mёnyrё tё pёrsёritur nga autoritetet shqiptare, nga grupimet dhe 
shoqatat e gazetarёve, por dhe nga raportet vlerёsuese tё institucioneve dhe 
organizmave ndёrkombёtare se sektori mediatik nё Shqipёri ka tё pёrhapur fenomenin 
negativ tё rekrutimit dhe punёsimit tё personelit pa kontrata tё rregullta dhe ku 
derdhja e sigurimeve ose nuk bëhet, ose bёhet nё mёnyrё pjesore, si njё zgjidhje qё 
lehtёson shpenzimet e pronarёve, por dёmton vetё gazetarёt nё nivelin e pёrfitimeve 
nga skemat e kontributeve. 
Kjo situatё e punёs me “dy palё letra” vёshtirёson mbёrritjen tek numri real i 
gazetarёve tё punёsuar, sepse po tё ecёsh nёkёto gjurmё dokumentare nga kalkulimi 
pёrfton  shifёr mё tё ulёt se sa ёshtё nё tё vёrtetё nga shkaku i prirjes pёr evazion. 
Nёse i referohesh treguesve tё deklaruar nё dokumentet e zyrave tё regjistrimit tё 
biznesit, apo tё tatim taksave je shumё larg asaj qё ndodh konkretisht. Kjo nuk ёshtё 
karakteristikё vetёm pёr pjesёn gazetareske tё stafit. Po të shtosh dhe personelin që 
angazhohet nësektorin teknik dhe atё mbёshtetёs, deformimi statistikor ёshtё edhe mё 
i ekzagjeruar. Pёrjashtim edhe nё kёtё rast bёn sektori publik i transmetimeve. 
Pёr vetё karakterin fragmentar qё ka realizimi i pёrmbajtjes nё radio, pronarёt dhe  
menaxherёt e stacioneve aplikojnё rekrutimin e bashkёpunёtorёve pёr 
rubrika/emisione tё veçanta. Me gjithё kontributin dhe angazhimin e tyre, ata nuk 
figurojnё tё deklaruar nё list-prezenca, por lidhja e vetme e tyre me redaksinё ёshtё 
mekanizmi i pagesёs sё honorareve pёr produktin e realizuar. 
Siç e pёrmendёm mё herёt nё kёtё kapitull, disa prej radiostacioneve janё pjesё e 
agjencive, apo grupimeve mediatike, tё cilat kanё dhe njё a disa produkte tё tjera 
mediatike, si televizion, gazetё, revistё, platformё online pёr shpёrndarjen e lajmeve, 
agjenci reklame etj., sikundёr mund tё jenё pjesё dhe e sipёrmarrjeve tё biznesit, 
bashkёsive fetare e tё tjera subjekteve jashtё sferёs mediatike. Nё rrethana tё tilla, 
personeli gazetaresk qё shёrben pёr radion merret dhe me angazhime tё tjera, qё pёr 
menaxhmentin mund tё jenё parёsore ose dytёsore, por qё nё thelb vёshtirёsojnё 
kalkulimin e kapaciteteve tё burimeve njerёzore nё dispozicion. 
Unioni i Gazetarёve tё Shqipёrisё, organizata mё e madhe nё Shqipёri qё mbledh 
anёtarё nga i gjithё komuniteti meditiak nё vend ka tё dhёna dhe pёr sektorin 
radiofonik.  Por kёto shifra mbeten pjesore, pasi siç shpjegon kryetari i Unionit, 
Aleksandёr Çipa “janё tё listuar vetёm ata gazetarё tё radiove tё cilёt me vullnet tё 
lirё janё afruar nё UGSH. Shifrat janё tё sakta pёr anёtarёsinё tonё, por nuk janё pёr 
tё gjitha radiot qё transmetojnё nё Shqipёri”. 140Nuk ekziston asnjё statistikё a studim 
pёr numrin e gazetarёve nё radiot shqiptare. Instituti Shqiptar i Medias pёr qёllime tё 
realizimit tё projekteve trajnuese edhe nё kёtё fushё ka tё dhёna vetёm pёr pjesёn qё 

                                                            
140Intervistё dhёnё autorit  4 prill 2014. 
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pёrbёn target-in e punёs sё vet, mё shumё pёr gazetarёt e rinj dhe papёrvojё 
profesionale. Nё figurat 36 dhe 37 jepen tё dhёnat e monitorimit tё drejtёpёrdrejtё pёr 
strukturёn e gazetarёve, pёrkatёsisht sipas rolit qё kanё nё redaksi dhe sipas ndarjes 
gjinore, ku rezulton se nё radiotshqiptare punojnё mё shumё femra, rreth 53%, 
kundrejt meshkujve qё janё rreth 47%. Pёrballё kёsaj problematike, mёnyra mё e mirё 
pёr tё arritur te njё statistikё e besueshme dhe pasqyruese reale e numrit tё gazetarёve 
qё punojnё nё stacionet radiofonike ishte ajo e monitorimit tё drejtёpёrdrejtё, duke 
shfrytёzuar marrёdhёniet dhe kontaktet sistematike me kolegё tё radiove nё kryeqytet 
dhe qytete tё tjera tё vendit nga viti 1999. Nё periudhёn kohore prej 6 deri mё 31 
janar 2014,  u kontaktuan stacion pas stacioni drejtues e anёtarё tё stafeve, pёr tё 
ndёrtuar njё situacion pёr katёr kategoritё e tё punёsuarve: kryeredaktor, redaktor 
pёrgjegjёs, redaktor dhe gazetar, qё ishin tё angazhuar nё ideimin, realizimin dhe 
transmetimin e produkteve on air & online.  
Mbledhja e tё dhёnave u bё pёrmes pёrgjigjeve, tё cilat brenda njё stacioni erdhёn nё 
mёnyrё tё kryqёzuar, mё shumё se nga njё burim, me synimin pёr mё shumё 
verifikim tё prezencёs. Nё figurёn 35 pasqyrohet grupimi i radiove sipas numrit 
tёgazetarёve qё punojnё nё to. Mё tё shpeshta nё Shqipёri rezultojnё tё jenё stacionet 
ku punojnё 2 ose 3 gazetarё, pёrkatёsisht 25% dhe 27%; nё 16% tё radiove punohet 
me staf prej 4 vetёsh, nё njё kohё qё situata “one man radio”ёshtё prezente nё 17% tё 
radiove.  
 
Nr. Gazetarёve Nr. Radiove Nё pёrqindje Nr total i gazetarёve 

1 13 17% 13 

2 19 25% 38 

3 21 27% 63 

4 12 16% 48 

5 6 8% 30 

6 2 3% 12 

8 1 1% 8 

10 1 1% 10 

14 1 1% 14 

40 1 1% 40 

77  100% 276 
Figura 35. Ndarja e radiove sipas numrit tё gazetarёve tё angazhuar. 

 

Kryeredaktorё Redaktorё pёrgjegjёs Redaktorё Gazetarё Total 

54 29 37 156 276 

19% 11% 13% 57% 100% 
Figura 36. Ndarja egazetarёve sipas rolit qё kanё nё redaksi.  

 
Femra Meshkuj Total 

147 129 276 

53% 47% 100% 
Figura 37. Ndarja e gazetarёve sipas gjinisё. 
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Kaptiulli i shtatë 
 

Aktiviteti ekonomiko-financiar i operatorёve radiofonikё 
 
 
7.1 Mёnyra e raportimit tё bilanceve vjetore  
 
Transmetuesit radiofonikёbёjnё deklarime periodike pranё zyrave tё tatim taksave nё 
zonёn administrative ku janё regjistruar. Kёto deklarime janё nё formёn e plotёsimit 
tё pasqyrave ekonomiko financiare qё depozitohen njё herё nё vit. Por njё prezantim 
tё tillё tёkёtyre treguesve tё aktivitetit radiot duhet ta bёjnёedhe pranёAMA-s. Ligji 
97/2013 nё ndryshim nga ligji i mёparshёm Nr. 8410 i vitit 1998, nuk e lё si akt 
fakultativ dorёzimin e bilanceve tek Autoriteti Rregullator, por i shtrёngon pronarёt 
dhe menaxherёt e radiove kundrejt sanksioneve qё ta bёjnё njё raportim tё tillё. Afati 
kohor pёr tё prezantuar pranё Departamentit Ekonomiko-Financiar tёAMA-s pasqyrat 
vjetore ёshtё deri mё 30 prill tё vitit pasardhёs. Duke e konsideruar si kundravajtje 
administrative mosplotёsimin e kёtij afati nga transmetuesi radiofonik, ligji ka 
parashikuar gjobitjen me njё vlerё nga 40 mijё lekё deri nё 400 mijё lekё. Stacioneve 
u kёrkohet qё plotёsimi i pasqyrave tё bёhet nё bazё tё formularit pёrkatёs qё 
shpёrndan Ministria e Financave.  
Pavarёsisht ekzistencёs sё njё ligji tё pёrmirёsuar, situata konkrete nё terren nuk ka 
shumёndryshime: zbatimi i ligjit nga subjektet mbetet pjesor. Kёshtu pasqyrat e 
aktivitetit ekonomik e financiar pёr vitin 2013, qё e kishin afatin maksimal tё  
dorёzimit tё tyre te AMA deri mё 30 prill 2014 u dorёzuan nga mё pak se gjysma e 
radiove, nё nivelin rreth 46%. Kjo kuotё ishte larg pritmёrive nga institucioni, sepse 
jo vetёm qё ligji nuk ndikoi nё pёrmirёsimin e situatёs, por pёrkundrazi nuk u arrit as 
nё nivelin e njё viti mё parё, kur si e pёrmendёm mё herёt, dorёzimi i pasqyrёs 
financiare ishte njёakt fakultativ. Në figurën 38 jepet në mënyrë krahasimore niveli i 
dorëzimit të pasqyrave financiara në AMA, për vitet 2010-2013. 
Autoriteti Rregullator ndjek disa procedura pёr tё nxitur subjektet: pёrpara se 
tёshqyrtojёdhe tё aplikojёsanksionet pёr subjektet qё nuk pёrgjigjen nё afat pёr 
dorёzimin e pasqyrave financiare bёn njoftime me shkrim, duke ju kujtuar kёrkesat e 
ligjit. Ekziston dhe njё instrument tjetёr detyrues veç aplikimit tё sanksionit me gjobё. 
Njё subjekt qё bёn kёrkesё pranёAMA-s pёr ta rimarrё licencёn ose autorizimin, 
monitorohet nga komisioni vlerёsues pёr plotёsimin e detyrimit tё dorёzimit tё 
pasqyrave financiare. 
 
 

Viti Dorёzuan

2010 63% 
2011 31% 
2012 49% 
2013 46% 

 
Figura 38. Dinamika e dorёzimit tё bilanceve te AMA. 
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Nёse nga hulumtimi i dosjes sё subjektit konstatohet, se nё njё periudhё tё caktuar tё 
ushtrimit tё aktivitetit nuk e ka bёrё njё gjё tё tillё, atёherё ajo quhet e paplotёsuar dhe 
kthehet sёrish. Procesi i rilicencimit pёrfshin dhe mjaft kёrkesa tё tjera nё formёn e 
verifikimit tё shlyerjes sё detyrimeve ligjore pёr njё subjekt, siç mund tё jenё gjobat e 
papaguara, moskryerja e pagesave tё detyrimeve ndaj AMA-s,  moslikuidimi i 
detyrimeve tё sё drejtёs sё autorit etj. Pra, nё tёrёsi procesi i rilicencimit ёshtё njё 
moment verifikues pёr qёndrimet e subjektit edhe ndaj shlyerjes sё detyrimeve ligjore 
nё aktivitetin e periudhave kohore tёmёparshme.  
Duke marrё parasysh faktin se nё tremujorin e katёrt tёvitit 2014,AMA do tёshqyrtojё 
pёr proces rilicencimi rreth 50% e stacione radiofonike ekzistuese, atёherё nёse do tё 
zbatohet ligji me rigorizitet nga Autoriteti Rregullator, kjo do tё shoqёrohet me efekte 
tё dukshme nё pёrmirёsimin e gjendjes. 
 
 
7.2 Natyra e shpenzimeve dhe tё ardhurave kryesore 
 
Procesi i deklarimit tё bilanceve nё zyrat e tatim taksave dhe i dorёzimit tё pasqyrave 
financiare pranёAMA-s ёshtё njё proces konfidencial, qё mbrohet nga legjislacioni 
shqiptar. Vetёm organet e specializuara kanё tё drejtёn e monitorimit dhe verifikimit 
tё deklarimeve dhe rakordimeve tё shifrave nё bilance. Nga pikёpamja studimore, nё 
tabelёn e figurёs 39, ёshtё detajizuar natyra e shpenzimeve dhe e tё ardhurave 
kryesore nё aktivitetin ekonomiko financiar tё transmetuesve radiofonikё.  
Studiuesi Mark Marku duke prezantuar në mënyrë krahasuese nivelin e investimeve 
në radiot dhe televizionet shqiptare konstaton se ato janë karakaterizuar me ritme të 
ndryshme zhvillimi, ku sipas tij, në mediat televizive janë kryer investime të mëdha, 
kurse në radio më pak. “Bizneset radiofonike janë biznese më modeste, por më të 
qëndrueshme se bizneset televizive. Pjesa më e madhe e radiove përballen me 
mungesën e mjeteve financiare, por ato kanë një kosto shumë më të ulët se mediat e 
tjera. Kostoja e programacionit të tyre është e ulët, pasi ai përbëhet kryesisht nga 
edicione informative të nxjerra nga interneti, nga biseda telefonike me dëgjuesit dhe 
programet muzikore. Ndërkohë që shpenzimet për stafin janë minimale pasi pjesa më 
e madhe e radiove kanë një staf shumë të reduktuar që shkon nga 2-10 vetë, që përveç 
të tjerash punojnë edhe me paga të reduktuara që shkojnë nga 150-600 euro. Edhe 
investimet teknologjike nuk janë shumë të kushtueshme.” 141 
Duhet thёnё se nё deklarimet faktike qё bёjnё pёrfaqёsuesit e autorizuar tё radiove, 
disa prej kёtyre zёrave i pёrshkruajnё me emёrtime tё tjera, shpesh duke bёrё 
pёrmbledhje tё tyre, ose duke paraqitur veprime specifike. Pёrdorin psh “shpenzime tё 
tjera”, “shpenzime personeli”, “mallra & lёndё e parё” etj., apo tek kollona e tё 
ardhurave pёrcaktojnё “”shitje neto”, “tё ardhura nga shёrbime tё tjera” , “tё ardhura 
nga kёmbimi valuator”, “tё ardhurat nga interesat bankare” etj. 
Tre janё llojet e situacioneve qё deklarojnё radiot pёrmes pasqyrave financiare: 
-bilanc pozitiv 
-bilanc negativ 
-bilanc zero 
                                                            
141Mark Marku, Media shqiptare dhe specifikat e tregut local, EJO- European Journalism 
Observatory, 6 janar 2012, http://al.ejo-online.eu/293/ekonomia-e-medias/mediat-shqiptare-
dhe-specifikat-e-tregut-lokal. 
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Nisur nga dokumentacioni qё mbёrrin nёAMA struktura e tre situacioneve ёshtё e 
ndryshme nё vite tё ndryshme, siç tregohet dhe nё tabelёn e figurёs 40. Raportimi i 
bilancit negativ nga transmetuesit ka pasoja tё mevonshme, pasi gjatё procesit tё 
rilicencimit ky element ndikon nё kriteret e vlerёsimit tё dosjes sё aplikantit, kur 
rezulton si rezultat nё mё shumё se njё vit. Bilancet nul janё karakteristike pёr radiot 
me orientim fetar, tё cilat janё aktivitete jofitimprurёse. Kёto radio pёr vijueshmёrinё 
e aktivitetit tё tyre bazohen nё donacionet nga grupime ose individё, tё cilёt 
vullnetarisht dhe nё bazё tё legjislacionit shqiptar kontribuojnё nё para ose nё forma 
tё rjera. 
Nё plotёsimin e pasqyrave financiare, ekspertёt e AMA-s shikojnё si problematike 
plotёsimin e tyre nё bllok nga kompanitё ose grupet mediatike. Qё do tё thotё, se kur 
subjekti ka edhe radio edhe television, (por nё disa raste edhe operator kabllor), 
pasqyrimin e aktivitetit tё tyre i bёn tё pёrbashkёta, duke mos i specifikuar pёr secilёn 
prej njёsive mediatike. Ekspertёt e Departamentit Ekonomiko Financiar tёAMA-s, nё 
udhёzimet qё ju dёrgojnё subjekteve. ju kёrkojnё deklarime mё vete tё njёsive 
pёrbёrёse tё kompanive ose grupimeve mediatike, pёr njё vlerёsim sa mё realist tё 
tyre. 
 
 
7.3 Të ardhurat nga reklama dhe promocioni 
 
Stacionet radiofonike të cilat shesin kohën e transmetimit për reklama dhe promocion 
për subjektet e interesuara, në mënyrë periodike aktualizojnë ofertat e tyre, që i 
prezantojnë në formën e manualeve, listave, fletëpalosjeve ose paketave informative 
të detajizuara, print ose në versionin elektronik, në varësi të fashave orare, 
kohëzgjatjes së një spoti, frekuencës ditore, javore, mujore e vjetore. Prezantimi i 
çmimeve shoqërohet dhe me informacion mbi aktivitetin e radios, programet kryesore 
dhe oraret e tyre, zonën e mbulimit dhe gjithçka që lidhet me imazhin dhe 
performancën. 
 
Shpenzimet Tё ardhurat 

blerje materialesh transmetim reklamash dhe promocioni 

Investime nё teknikё dhe teknologji koncept dhe realizim reklamash   

zhvlerёsim dhe amortizim shitje produkti 

pagat, honoraret dhe sigurime pёr personelin shёrbime pёr tё tretёt 

veprat e shfrytёzuara (e drejta e autorit) donacione 

pagesat pёr AMA-n qera godine & pajisje 

pagesa pёr qera dhe mirёmbajtje "qera" hapёsire transmetimi  

etj. etj. 

Figura 39. Zёrat kryesorё tё tё ardhurave dhe shpenzimeve pёr radiot. 
 

Kjo paraqitje e domosdoshme me karakter njohës për klientët e rinj, të cilët mund të 
jenë agjenci, individë a subjekte publike e private, vendas dhe të huaj - apo për qëllim 
aktualizimi për klientë të mëparshëm - shoqërohet dhe me diskutime konkrete, ku 
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zyra e marketingut ose personi i autorizuar shkëmbejnë ide dhe preferenca me palën e 
interesuar, duke sinkronizuar ofertën standarde të çmimeve të radios me buxhetin që 
është në dispozicion për blerjen e kohës së transmetimit.  
 
 

Viti Pozitiv Negativ Zero 

2010 70% 28% 2% 
2011 86% 14% 0% 
2012 62% 30% 8% 
2013 70% 24% 6% 

 
Figura 40. Struktura e llojit tё bilanceve qё raportojnё radiot.(Burimi: AMA) 

 
Gjatë këtyre takimeve diskutohet dhe mundësia e ofertës së integruar, që do të thotë 
se krahas reklamimit në versionin audio shikohet mundësia e hapësirave të tjera, si në 
faqen e internetit, në televizion, në gazetë apo në njësi të tjera mediatike të një 
agjencie multimediale ku përfshihet dhe radioja. Në tregun radiofonik shqiptar 
aplikohet një larmi ofertash për shitjen e kohës së transmetimit.  
Më poshtë po prezantojmë modelet kryesore të disa prej operatorёve publikё e 
privatё, me licencë kombëtare dhe lokale/rajonale. 
1. Radio Tirana. Si ofruesi më i madh publik i shërbimit audionë Shqipëri, RTpërdor 
tarifa pёr transmetimin e njё spoti me kohëzgjatja 30 sekonda nё varёsi tё frekuencёs 
nё kёto nivele: 
 

Frekuenca e spoteve Çmimi pёr njё spot  
1 deri 30 spote 1200 lekё 
31 deri 60 spote 900 lekë 
mbi 61 spote 700 lekё 

 
Figura 41. Oferta pёr transmetimin e reklamave nga RT. 
 

Sipas manualit të ofertës reklamuese, numri i spoteve duhet të konsumohet brenda 
muajit. Në rastet kur subjekti i interesuar dëshiron që reklama të konceptohet në 
përmbajtje dhe realizohet teknikisht nga stafi i radios, çmimi për këtë shërbim është 
10 mijë lekë. Veçori për RT-në është vendimarrja e centralizuar për përcaktimin dhe 
ndryshimin e tarifave për reklamat. Kriteret miratohen nga Këshilli Drejtues i RTSH-
së, kurse propozimet bëhen nga drejtuesi i marketingut dhe bordi i administrimit, 
ndërkohë që miratimi përfundimtar bëhet nga Drejtori i Përgjithshëm i institucionit.  
Në bazë të statutit të RTSH-së precizohet se një spot reklame që emetohet në RT nuk 
mund të zgjasë më tepër se 30 sekonda, por për “spotet me interes publik jotregtar, që 
nuk reklamojnë veprimtaritë fitimprurëse, mund të zgjasin deri në 60 sekonda. Këto 
futen në transmetim me urdhër të Drejtorit të Përgjithshëm.” 142 
2. Radio Plus 2. Ky transmetues privat me licencë kombëtareofron një listë me tarifa 
të ndara sipas fashave orare,siç tregohen dhe nëtabelën e figurës 42.  

                                                            
142Statusi i RTSH-së, neni 57. 
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Figura 42. Oferta pёr transmetimin e reklamave nga Radio Plus 2. 

 
Më të shtrenjta janë reklamat që emetohen nga ora 06.00 deri në 08:00; nga ora 10.00 
deri në 12.00 dhe orari i transmetimit nga 18.00  deri në 24.00. Ideimi dhe realizimi i 
një spoti nga vetë Radio Plus 2 kushton 10 mijë lekë, ndërkohë që tarifa për 
vendosjen e një baneri në website-n e radios është 99 Euro. 
3.Radio Club FM. Ofertat për subjektet që duan të reklamojnëky stacion i bën në bazë 
të fashave orare dhe frekuencës së transmetimit. Sipas të dhënave që jepen në tabelat 
e figurës 43, tarifat më të shtrenjta për spotet 30 sekonda janë në hapësirat e dy 
prodhimeve kryesore radiotelevizive: “Klubi i Mëngjesit” nga ora 07.00 deri në orën 
10.00 dhe “Makina me dy timonë”, nga ora 15.00 deri në 18.00.Për programin e parë, 
klientëve ju propozohen dhe tarifa të posaçme, në ato raste kur preferojnë reklamë të 
njëkohshme si në valët e Radio Club FM ashtu dhe në Club TV.  
Marketingu në negociatat me klientët e interesuar për reklama ofron dhe tarifa të 
diversifikuara në rastet e statusit të sponsorit të një emisioni të caktuar, për formatin e 
përgatitjes së spotit nga vetë Radio Club FM, (vetëm zanor ose i konceptuar si dialog) 
etj. 
 
A) Tarifat në fashat orare 06.45 -10.00 dhe 15.00 -18.00 
Frekuenca e transmetimit Çmimi pёr njё spot 
deri në 50 spote 30 euro 
51 spote - 150 spote 25 euro 
mbi 151 spote 20 euro 
 
B) Tarifat në fashёn orare 10.00 -15.00 
Frekuenca e transmetimit Çmimi pёr njё spot 
deri në 50 spote 25 euro 
51 spote - 150 spote 20 euro 
mbi 151 spote 15 euro 
 
C) Tarifat në fashёn orare 18.00 -22.00 
Frekuenca e transmetimit Çmimi pёr njё spot 
deri në 50 spote 25 euro 
51 spote - 150 spote 20 euro 
mbi 151 spote 15 euro 
 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

105 

 

D) Tarifat në fashёn orare 22.00 -24.00 
Frekuenca e transmetimit Çmimi pёr njё spot 
deri në 50 spote 20 euro 
51 spote - 150 spote 15 euro 
mbi 151 spote 10 euro 
 
E) Tarifat në fashёn orare 24.00 - 06.45 
Frekuenca e transmetimit Çmimi pёr njё spot 
deri në 50 spote 10 euro 
51 spote - 150 spote 8 euro 
mbi 151 spote 5 euro 

Figura 43. Oferta pёr transmetimin e reklamave nga Radio Club FM.  
 
4. Radio Nacional.Ka një ofertë të ndryshme për klientët që preferojnë blerjen e 
hapësirave të transmetimit në valët e saj. Tarifimin ky stacion e përllogarit për spote 
me gjatësi 45 sekonda dhe frekuencën e transmetimit për 1 muaj, pasqyruar dhe në 
tabelën e figurës 44. Në negociata me subjektet që afrohen për reklamë, marketingu 
prezanton dhe hapësirat në website, ose në gazetën Nacional, që ka të njëjtën pronësi 
me radion, me tarifa të integruara dhe me kosto më të ulta. 
 
Frekuenca ditore Kohёzgjatja Çmimi pёr njё muaj 

12 spote 45 sekonda 50 mijë lekë 
8 spote 45 sekonda 45 mijë lekë 
5 spote 45 sekonda 30 mijë lekë 

Figura 44. Oferta pёr transmetimin e reklamave nga Radio Nacional.  
 
5. Radio Kontakt.Në bazë të frekuencës së transmetimit për 1 muaj kjo radio bën 
ofertat e saj reklamuese (tabela e figurёs 45), ngaora 07.00 deri në mesnatë, duke 
precizuar çmimin për spot, me kohëzgjatje nga 20 deri në 30 sekonda. Marketingu në 
këtë radio zgjidh me negocim direkt me palën e interesuar preferencat për kohëzgjatje 
të tjera për një spot, frekuenca të ndryshme nga  ajo që ofrohet në manual, si dhe për 
rastet kur ndërhyhet në programacion, kur synohet të sponsorizohet ndonjë emision i 
veçantë, për idenë dhe realizimin e reklamës nga vetë radio etj. Kushtëzimi është se 
një spot nuk mund të transmetohet më pak se 3 herë në ditë. 
 

Figura 45. Oferta pёr transmetimin e reklamave nga Radio Kontakt. 
 
6. Radio Saranda.E lokalizuar në skajin më jugor të Shqipërisë, kjo radio aplikon një 
tarifim të bazuar në ndarjen në tre periudha kohore: një muaj, dy muaj dhe gjashtë 
muaj e më shumë, (të dhënat e figurës 46).Për situata të tjera menaxherët negociojnë 
me klientët e interesuar në konvertimin e çmimit për një spot, apo shumës që duhet të 
paguar në një hapësirë kohore të caktuar. Radio Saranda që në fillimet e aktivitetit ka 
ndjekur një politikë favorizuese për shoqatat joqeveritare, të cilat kanë qenë dhe janë 
nismëtare ose mbështetëse të fushatave ndërgjegjësuese në komunitet, duke iu ofruar 
tarifa të reduktuara deri dhe falas, për një pjesë të kohës së prenotuar prej tyre. 

Frekuenca ditore Çmimi pёr njё spot 
50 spote 500 lek 
51 – 150 spote 400 lek 
151 – 300 spote 300 lek 
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Periudha kohore Frekuenca e transmetimit Tarifa mujore 
1 mujore deri 10-12 spote/ditë 15 mijë lekë 
2 mujore deri 10-12 spote/ditë 12 mijë lekë 
6 muaj dhe më shumë deri 10-12 spote/ditë 7 mijë lekë 

 
Figura 46. Oferta pёr transmetimin e reklamave nga Radio Saranda. 

 
 
7.4 Detyrimet në formën e pagesave ndaj Autoritetit Rregullator 
 
Pavarësisht strukturës së shpenzimeve që bën një radio gjatë vitit, bazuar në ligjin 
97/2013 janë dhe tre lloje pagesash që duhet të kryen, të cilat përbëjnë një nga 
burimet kryesore të buxhetit të AMA-s në ushtrimin e funksioneve dhe përmbushjen e 
angazhimeve. Këto pagesa bëhen: 
-në momentin kur subjekti merr licencën dhe/ose autorizimin;  
-çdo vit për licencë dhe/ose autorizim;  
-për përpunim aplikimi, dokumentacioni, ndryshime në licencë dhe/ose autorizim.  
“Pagesat përcaktohen në bazë të parimit të objektivitetit, transparencës, 
jodiskriminimit dhe proporcionalitetit. Ato ndryshojnë për shërbimin publik, atë 
tregtar, transmetuesit lokalë dhe për kategoritë e ndryshme të licencave dhe/ose 
autorizimeve. Licencat për radiot e komunitetit përjashtohen nga pagesat.” 143 
Gjithashtu ligji i jep të drejtë Autoritetit Rregullator që t’i rishikojë nivelet e këtyre 
pagesave “për të reflektuar koston e vet administrative.” 144 
 
 
Bashkia Përkohshme (deri 1 muaj) Institucionale 
deri 60 mijë banorë   10 mijë lekë 10 mijë lekë 
deri 70 mijë banorë   20 mijë lekë 20 mijë lekë 
deri 200 mijë banorë   30 mijë lekë 30 mijë lekë 
mbi 200 mijë banorë (veç Tiranës) 40 mijë lekë 40 mijë lekë 
rrethin e Tiranës (bashki + rreth) 50 mijë lekë 50 mijë lekë 

Figura 47. Pagesat për licencat e transmetimit audio të përkohshme dhe për nevoja 
institucionale. 

 

       Lloji i autorizimit Tarifa 
ripërsëritje e shërbimit të 
programit 
audio të të tretëve  
(programe) 

1 milion e 500 mijë lekë 

ofrim i shërbimit audio (programe) 200 mijë lekë 
Figura 48.Pagesat vjetore për autorizimin e shërbimit të programit audio të mbështetur në 

rrjete satelitore. 
 
Për rastin e pagesës së dytë, që është e përvitshme, afati i likuidimit është brenda 
përfundimit të tremujorit të parë të vitit pasardhës. Për ata që nuk respektojnë këtë 

                                                            
143Ligji 97/2013, neni 25/2. 
144po aty, pika 6. 
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afat, AMA pas lajmërimeve të përsëritura me shkrim, ka të drejtën e sanksioneve që 
shkojnë deri në heqjen e licencës ose autorizimit, kur subjekti nuk paguan detyrimet 
financiare të licencës për një vit. Edhe në këtë rast për ata që nuk kryejnë këto 
detyrime, një instrument pengues për aktivitetin është mosmiratimi i kërkesës për të 
rifituar licencën ose autorizimin. 
 

Lloji i autorizimit Tarifa 
 ofrim i shërbimit audioviziv 
(programe)  

200 mijë lekë 

 ofrim i shërbimit audio (programe)
  

30 mijë lekë 

Figura 49. Pagesat vjetore për autorizimin e shërbimit të programit audio të mbështetur në 
internet. 

 
7.5  “Qeraxhinjtë” në hapësirën e transmetimet radiofonike 
 
Si në çdo njёsi tjetёr mediatike, edhe nё radio, subjekte private ose jo, grupime a 
organizata joqeveritare, shfaqin interes qё pёr njё periudhё kohe tё caktuar, tё marrin 
nё dispozicion kohё transmetimi pёr programe tё ideuara dhe realizuara prej tyre. Kjo 
formё bashkёpunimi, kundrejt pagesës, i shёrben subjektit tё interesuar nё pёrmbushje 
tё qёllimeve të informimit dhe ndёrgjegjësimit të audiencёs për probleme që janë në 
fokus të angazhimeve dhe objektivave që ka. Por pёrmes kontratёs mes dy palёve, 
subjekti merr pёrgjegjёsi tё respektimit tё ligjit dhe kodit tё transmetimit, për të mos 
realizuar pёrmbajtje qё cënojnё rendin kushtetues, sovranitetin dhe integritetin 
kombëtar, qё shkelin të drejtat e njeriut,me mesazhe a thirrje me karakter racist, që 
dëmtojnë tolerancёn dhe bashkjetesën fetare, mbrojtjen e tё miturve etj. 
Interesi në këtë lloj bashkëpunimi mes palёve ёshtё i ndёrsjelltё:  
-pёr subjektin që “merr me qera” dobishmёria qёndron nё faktin se përmes një 
audience të gatshme ai amplifikon dhe intensifikon mesazhet dhe objektivat në rastet 
e fushatave sensiblizuese, psh nё momentet zgjedhore, nё evente të rëndësishme me 
karakter religjoz etj; 
-pёr stacionin ky akord sjell të ardhura pёr buxhetin, zvogëlon ngarkesёn e punës pёr 
stafin, si dhe rritet cilёsia e pёrmbajtjeve, pёr shkak tё autorёsisё sё tyre nga ekspertё 
dhe njohёs tё mirё tё fushёs. 
Eksperienca të lëshimit të  kohës së  transmetimit “me qera” ndeshen në aktivitetin e 
Radio Nacional, Radio Saranda,Radio Kontakt, Radio EuroStar, Radio Stinët, Radio 
Visare etj. “Ne presim që bashkëpunime të tilla t’i kemi dhe me autoritetet lokale, 
bashkinë ose prefekturën. Për mjaft fushata ndërgjegjësimi që ato planifikojnë të 
kryejnë në rradhët e komunitetit, radio është mjaft efikase. Kundrejt tarifave të 
arsyeshme ne mund t’i lëmë atyre kohë në dispozicion nga program i radios, që ta 
shfrytëzojnë për cikle emisionesh, si psh., për mbrojtjen e mjedisit, për sensibilizimin 
qytetar për kryerjen e pagesave në formën e detyrimeve, taksave e tatimeve, për 
mosdiskriminim e grupeve të margjinalizuara, kundër rreziqeve epidemike etj. Radio 
është një media e përshtatshme për trajtimin e këtyre dhe të tjerave çështjeve me të 
cilave merret pushteti vendor.”145 
                                                            
145Shkëlqim Hajno, bashkëpronar i Radia Saranda, intervistë dhënë autorit, 13 korrik 2013. 
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Figura 50. Pagesat vjetore për autorizimin për shpërndarjen e shërbimit të programit audio, 

mbështetur në rrjete kabllore dhe jashtë brezave të frekuencave radiotelevizive. 
 
 

Fuqia e rrezatuar Tarifa 
deri në 10 wat 300 lekë 
deri në 100 wat 1.200 lekë 
deri në 1 mijë wat 4.800 lekë 
deri në 10 mijë wat 9.600 lekë 
mbi 10 wat 12.000 lekë 

 
Figura 51. Tarifat vjetore për çdo transmetutes ose përsëritës radio FM tokësore, bazuar nё 

udhёzimin e Ministrisё sё Financave, nr 36, datё 11 nёntor 2008. 
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7.6 Shërbimet për të tretët jashtë ambienteve të radios 
 
Një stacion radiofonik ka potenciale teknike dhe teknologjike, të cilat mund të vihen 
në shërbim të subjekteve të interesuara, për ceremoniale publike, festa, panaire 
tregëtare ose me karakter socio kulturor, në përgjithësi evente me pjesmarrje të gjerë 
etj. Këto shërbime jashtë ambjenteve të radios nuk përfshijnë vetëm përdorimin e 
përkohshëm të inventarit teknik dhe teknologjik, si miksera, amplifikatorë e bokse, 
mikrofonë dhe pajisje të ndryshme digjitale, por mund të angazhohet dhe personel 
gazetaresk ose DJ, të cilët ideojnë dhe realizojnë përmbajtje direkte ose të regjistruara 
për audiencën brenda aktivitetit.  
Panairet janë mjediset më të përshtatshme për bashkëpunime të tilla, ku në një 
ministudio të improvizuar brenda mjediseve të tij, përgatiten dhe transmetohen 
përmbajtje informative, reklamuese, argëtuese dhe zbavitëse, në funksion të 
atmosferës dhe qëllimeve të organizatorëve dhe menaxherëve të eventit. Eksperienca 
të tilla të shërbimeve për të tretët jashtë ambjenteve të radios kanë Radio Club FM, 
Radio Fieri, NRG Radio etj. 
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Kapitulli i tetë 
 

Hulumtimi i tregut radiofonik dhe matja e audiencës 
 
 
8.1 Studimet mbi treguesit sasiorë dhe cilësorë të radiove 
 
Mjaft aspekte nё aktivitetin e radiove i ndjek AMA, siç mund tё pёrmendim plotёsimin 
e kushteve tё licencimit ose marrjes sё autorizimit, mbi treguesit teknikё dhe 
teknologjikё tё transmetimit, pёrmbajtjeve tё transmetuara, shlyerjes sё detyrimeve 
financiare etj. Gjithashtu deri nё vitin 2012 Autoriteti Rregullator ka monitoruar dhe 
elemente tёpërmbajtjes tematike të tre operatorëve radiofonikё, tё cilat pёrfshiheshin 
bashkё me stacionet televizive kryesore nё kёtё proces.“Si ato radio qё monitorojmё 
drejtёpёrdrejtё, ashtu dhe pёr tё tjera pёr tё cilat sinjalizohemi ose marrim 
informacion nga subjekte tё ndryshme, ne jemi tё interesuar pёr respektimin e 
parimeve themelore të ushtrimit e zhvillimit të veprimtarisë audiovizive, qё nё rastin e 
radiove do tё thotё se pёrqёndrohemi në respektimin e rregullave etike e morale për 
mbrojtjen e fëmijëve në media, tashmë të përcaktuara në mënyrë eksplicite në ligjin 
97/2013.Rezultate dhe problematika tё evidentuara bёhen pjesё e raportimit tё AMA-s 
nё publikimet e saj, ose nё paraqitjen vjetore qё kemi nё parlament.” 146 
Pёr aspekte sasiore dhe cilёsore tё performancёs nё tregun radiofonik deri mё sot janё 
realizuar dy studime emprike, njёri i vitit 1998 nga Qendra e Medias e Fondacionit 
SOROS, ku fokusi ka qenёnё nivel kombёtar; dhe studim i dytё ёshtё i vitit 2002 nga 
Instituti Shqiptar i Medias, ku ka pasur interes vetёm pёr transmetuesit lokalё.  
Treguesit e pёrftuar nga kёto studime krijuan njё bazё tё dhёnash pёr kohёn kur u 
realizuan, njё tablo tё aspekteve tё veçanta, si:  
-pёrbёrja e redaksive, gjykuar nga mosha, gjinia, arsimimi, pёrvoja e punёs etj., pёr 
gazetarёt, redaktorёt dhe personelin teknik; 
-koha e stacionit nё transmetim; 
-raportet mes muzikёs dhe tё folurёs; 
-trajtimi tematik nё emisione; 
-tё dhёna mbi inventarin teknik, fuqinё e transmetimit, shpёrndarjen e hapёsirёs 
reklamuese dhe promovuese etj. 
Baza e tё dhёnave tё dy studimeve kanё qenё referenciale pёr dinamikёn e medias nё 
tёrёsi, apo pёr tregun radiofonik nё veçanti, por pёr mё shumё se njё dekadё gjetjet 
nuk janё aktualizuar, pёrveç numrit dhe shpёrndarjes gjeografike tё operatorёve 
radiofonikё, tregues qё vijon tё publikohet  vit pas viti nga AMA. 
 
 
8.2 Sa dhe si e njohin radiot shqiptare audiencёn e tyre? 
 

                                                            
146Tonin Çobani, drejtor i programacionit nё AMA, intervistё dhёnё autorit, 4 prill 2014. 
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Nё thelb tё procesit tё shitjes sё kohёs sё transmetimit pёr operatorёt radiofonikёёshtё 
sistemi matёs i audiencёs, treguesit nё tёrёsi, apo pёr programe dhe fasha orare tё 
caktuara. Blerёsit e kohёs, qё mund tё jenёinstitucione, kompani, subjekte juridike a 
fizike vendase dhe tё huaja etj., nё procedimin e tyre paraprak pёr tё gjetur hapёsirёn 
radiofonike qё ju duhet pёr tё reklamuar produktin, shёrbimin ose informacionin 
qёservirin, kёrkojnё pasqyra tё besueshme dhe tё detajuara mbi nivelin e 
dёgjueshmёrisё nё tregun radiofonik tё Shqipёri. Por kjo ka qenё dhe mbetet pjesa mё 
problematike e funksionimit tё tregut tё transmetimeve audiovizive nё Shqipёri. Ta 
themi qё nё fillim se studime tё tilla, tёrёsore ose pjesore,kanё munguar.  
Pyetjet e natyrshme mbi radion mё tё dёgjuar, listimin e stacioneve nё rang vendi ose 
nё njё zonё tё caktuar sipas dёgjueshmёrisё, pikun kohor se kur shqiptarёt apo 
shtresime tё ndyshme tё audiencёs ndjekin transmetimet radiofonike, si dhe pёr 
aspekte tё tjera nuk kanё marrё dhe nuk marrin pёrgjigje realiste dhe tё besuara nё 
mёnyrё sistematike. Redaksitё e disa radiove kohё pas kohe vetёveprojnё, duke 
realizuar monitorime pёr ndjekjen e emisioneve ose pjesёve tё veçanta tё 
transmetimit, ose gjykojnё nga disa elemente tё komunikimit me ndjekёsit e tyre, 
p.sh, nga numri i sms-ve tё mbёrritura, telefonatave me studion, letrave, reagimeve nё 
rrjetet sociale ose nё faqen online tё stacionit etj. Ja si janё shprehur drejtues tё 
radiove pёr mёnyrat se si ata informohen pёr dёgjueshmёrinё: 
Alfons Zenelaj, drejtor i Radio Tiranёs: “Matёsa kryesorё pёr nivelin e 
dёgjueshmёrisё mbeten telefonatat qё mbёrrijnё nё studio dhe redaksi, si dhe 
komentet qё bёhen nё rrjetet sociale.” 147 
Hektor Pustina, drejtor i pёrgjithshёm i Top Albania Radio: “Treguesit e ndjekjes sё 
programeve tona i marrim kryesisht nёpёrmjet monitorimeve nga AMA, por dhe nga 
subjekte tё ndryshme private. Ne monitorojmё dhe trafikun e reagimeve nё rrjetet 
tona sociale, Facebook, Instagram dhe faqen tonё zyrtare nё internet qё menaxhohet 
nga webmaster-i.”148 
Jolanda Lila, drejtore e përgjithshme e Radio Kontakt: “Tregues pёr ne janё reagimet 
e dëgjuesve gjatë emisioneve të drejtëpërdrejta me anë të mesazheve në celular, 
postimeve në rrjetet sociale, si dhe përmes zërit të tyre. Pjesëmarrja është vërtet e 
lartë, si në emisionin e paradites edhe në mbrëmje. Po ashtu edhe website-i i radios 
kontrollohet çdo ditë nga IT, i cili përllogarit klikimet. Duke pasur parasysh se numri i 
telefonatave në studio dhe mesazheve nuk është tregues i audiencës reale, Radio 
Kontakti dy vitet e fundit e ka testuar audiencën përmes dy formularëve të përgatitur 
nga stafi drejtues i kësaj radioje. Njëri prej këtyre formularëve-anketë është i 
përgjithshëm, sepse synon të kuptojë pozicionin real të radios në treg, ndërsa anketa e 
dytë është specifike për produktet e radios sonë. Janë plotësuar rreth 400 anketa në 
rrugë të ndryshme të Tiranës dhe rezultatet kanë qenë një orientues i mirë për punën e 
stafit.” 149 
Adrian Basho, drejtor i Radio Travel: “Dihet që ky është  një problem prej vitesh, por 
ne gjykojmë mbi dёgjueshmёrinё nga sms-të që mbërrijnë, telefonatat, reagimet në 
rrjetet sociale apo në website-n tonё.” 150 
Georg Sturm, pronar i Radio Logos: “Pёr ne Facebook-u edhe bisedat e 
drejtёpёrdrejta qё bёjmё me njerёzit janё tregues. Asnjёherё nuk kemi marrё letra 

                                                            
147Intervistё me autorin, 23 qershor 2014. 
148Intervistё me autorin, 19 qershor 2014. 
149 Intervistё me autorin, 19 qershor 2014. 
150 Intervistё me autorin, 20 qershor 2014. 
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pёrmes postёs nga dёgjuesit tanё. Komentet dhe sugjerimet na vijnё pёrmes rrjeteve 
sociale.” 151 
Arben Bylykbashi, drejtor i pёrgjithshёm i Radio Club FM: “Ne jemi shumё tё 
interesuar pёr kёto tregues, sepse vazhdimisht na pyesin dhe klientёt qё dёshirojnё tё 
transmetojnё reklama tek ne. Kemi si referencё telefonatat dhe sms-tё, por dhe 
mesazhet qё mbёrrijnё nё rrjetet sociale. Pёr pjesёn e produktit qё e kemi ne internet 
gjёrat janё mё tё thjeshta dhe e njohim mirё gjendjen: dimё kur klikohet dhe çfarё 
pёlqehet nga ndjekёsit tanё”. 152 
Franko Egro, drejtor i pёrgjithshёm i Radio Albania News: “Çdo reagim pёr 
programin nё rrjetet sociale dhe faqen tonё onlineevidentohet nga ne dhe vlerёsohet 
maksimalisht. Gjykojmё dhe nga telefonatat dhe sms-tё qё mbёrrijnё nёredaksi dhe nё 
aparatet e gazetarёve, zhvillojmё dhe vetё sondime tё pjesshme pёr dёgjueshmёrinё, 
marrim propozime e sugjerime nga ndjekёsit. Nёse do t’i kishim tё dhёnat nga ndonjё 
institut ose organizatё e specializuar, kjo do tё ishte ndihmё shumё e madhe, sepse ne 
jemi nga tё paktat radio nё Shqipёri, qё pёrmbajtjet i pёrgatisin vetё gazetarёt dhe 
redaktorёt tanё”.153 
Se sa njohin vetë gazetarët nivelin e dëgjueshmërisë së produktit të tyre, kjo ishte një 
nga pyetjet e anketës që prezantohet gjërësisht në kapitullin 10 të këtij punimi. Duke 
iu referuar të dhënave grafike të figurës 52, pjesa më e madhe e gazetarëve kanë si 
tregues numrin e sms-ve që marrin gjatë transmetimit, rreth 32%; kurse rreth 28% e 
vlerësojnë ndjekjen nga reagimet që marrin përmes rrjeteve sociale. Renditja vijon me 
treguesin e kontakteve direkte me dëgjuesit, rreth 15%; nga email-et në adresën 
personale, rreth 13%; nga email-i i radios, rreth 6% etj. 
 

 
Figura 52. “Si e mëson nivelin e dëgjueshmërisë së produktit tuaj në versionin on air?” 

 
 
Nё vitin 2011 dhe 2012 pati dy pёrpjekje pёr ta qёmtuar sjelljen e ndjekёsve tё radios, 
tё perceptimeve qё ata kanё pёr stacione ose programe tё caktuara. Akademia e 
Vlerёsimit Vjetor Radio – Televiziv, si ish partnere e Institutit Shqiptar tё Kulturёs 
dhe Arteve nё Tiranё, nё fund tё vitit 2011 kreu njё studim vёzhgues statistikor me 
njё grup prej 322 studentёsh tё shkencave tё komunikimit nё Universitetin e Tiranёs, 
Univesitetin Europian dhe Universitetin Kristal, po nё kryeqytet. Studimi kishte pёr 
qёllim shqyrtimin dhe perceptimin e vlerёsimit, shijes dhe sjelljes sё studentёve 

                                                            
151 Intervistё me autorin, 22 qershor 2014. 
152Intervistё me autorin, 25 qershor 2014. 
153Intervistё me autorin, 19 qershor 2014. 
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tёkёtij profili, nё lidhje me pёrdorimin, kёrkesat dhe pritmёritё pёr median e shkruar 
dhe atё elektronike, pra, ku pёrfshihej dhe dёgjueshmёria e radiove.  
Kurse nё pranverёn e vitit 2012 autori i kёtij punimi, duke aktivizuar njё grup 
studentёsh tё gazetarisё dhe komunikimit nё Albanian University, realizoi njё tjetёr 
studim pjesor tё fokusuar nё aspekte tё dёgjueshmёrisё sё radios dhe burimeve tё 
personalizuara nё automjete, nё 5 qarqe kryesore tё vendit, Tiranё, Elbasan, Korçё, 
Shkodёr e Vlorё. 154 Duke qenё se makina mbetet një “bastion” për radion, studimi 
“Foli shoferit!” u fokusua nё grumbullimin e të dhënave mbi programet që preferohen 
të dëgjohen gjatë udhëtimit, nivelin e ndjekjes së radiove lokale apo të tjerave, 
stacionin që parapëlqehet më shumë nga drejtuesit e makinave, dëgjueshmërinë e 
emisioneve që emetohen njëkohësisht në radio dhe në televizion, pritmërinë e 
tematikave të drejtuesve të automjeteve në transmetimet e radios etj.  
 
 
8.3 Arёsye pёr mangësitë e matjes sё audiencёs sё radiove në Shqipëri 
 
Për Auron Pashën, drejtor ekzekutiv i IDRA Research & Consulting, 155 dy janë arsyet 
kryesore se përse deri më sot në Shqipëri nuk është kryer në mënyrë sistematike nga 
ndonjë institucion ose strukturë profesionale matja e audiencës së radiove. Njëra, 
sipas tij, lidhet me nivelin e “presionit” që bëhet për matjen e audiencës, nga ata që 
reklamojnë, pasi ata preferojnë të dinë se ku po shkojnë dhe çfarë ndikimi kanë paratë 
që hedhin për të reklamuar në media. “Nga kanalet mediatike për reklamim, radiot 
vijnë pothuajse të fundit për nga shpenzimet e reklamave - pas TV, Outdoor, dhe 
Print-it - dhe përballë këtij fakti nuk ka pasur shumë presion nga reklamuesit. Arsyeja 
e dytë ka të bëjë me metodologjinё e komplikuar dhe teknologjinë e nevojshme që 
duhet për të kryer njё matje audience përfaqësuese për radiot. Radio është një medium 
që nuk ka të bëjë me një vendodhje të caktuar, siç është kryesisht TV, që shihet në 
shtёpi kryesisht, atje ku dhe është instaluar. Radio dëgjohet në makinë, në celular, në 
shtёpi, etj., ndaj kërkon një metodologji të mirëpërcaktuar që të përfshijë të gjitha këto 
dimensione”. 156 
Nga kjo arёsye metodologjia ka kosto të lartë, ndërkohë që po të kushtueshme janë 
dhe teknologjitë dhe sistemet e përdoruara, që nuk justifikojnë të ardhurat që mund të 
paguajnë reklamuesit në radio. Auron Pasha përmend dhe faktin e tregut të vogël të 
reklamave në Shqipëri që nuk lejojnë përdorimin e metodave efikase, si rasti i krijimit 
të një paneli përfaqësues të popullatës me psh., 500 persona të përfshirë, të pajisur të 
gjithë me njëpajisje që mbahet si orë dore dhe që kap frekuencat e ndryshme të 
radiove kudo ku ndodhet personi, pavarësisht se është në makinë, shtëpi, zyrë etj. Kjo 
metodë që ka shumë sukses në vende të ndryshme të botës në nxjerrjen e parametrave 
të sjelljes së tregut, është shumë e kushtueshme dhe e paleverdishme për rastin e 
Shqipërisë, vlerёson Pasha. 

                                                            
154Arben Muka,  Foli Shoferit!, Botime M&B dhe ABC Media Center, Tiranё, tetor 2012. 
155Kompani e specializuar në fushën e kërkimeve të tregut dhe këshillimit të biznesit me zyra 
ne Shqipëri dhe Kosovë, që e ka filluar aktivitetin e saj në vitin 2000, si njësi kërkimore pranë 
Institutit për Kërkime dhe Alternativa Zhvillimi në Tiranë. IDRA Research & Consulting 
është antare e Shoqatës Europiane të Profesionistëve në Kërkimet Marketing dhe Opinioneve, 
ESOMAR. 

156Intervistë dhënë autorit, 6 gusht 2014. 
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Një tjetër ekspert i fushës, Adlej Pici, drejtor i GfK Albania, 157 e shikon më gjerë 
problemin e mungesës sistematike të matjes së audiencës së radiove. Ai gjykon se 
mediat shqiptare në përgjithësi, ku futen dhe radiot, nuk janë kompani të mirёfillta 
biznesi, ndaj nuk janë fare të strukturuara. Qasja e Picit është pikërisht tek ky 
argument: në rast se një kompani nuk është e strukturuar, të gjitha mjetet e nevojshme 
për menaxhimin dhe kontrollin e kompanisë bëhen të panevojshme. 
“Kjo për faktin se mediat në Shqipёri nuk kanë për qëllim kryesor informimin, por 
përçimin e interesave politike dhe ato ekonomike të individëve ose grupeve që 
qëndrojnë pas tyre. Atëherë nuk ka pse të investohet në atë qё mendon publiku, sepse, 
e theksoj, arsyeja e ekzistencës së tyre nuk është informimi, por influencimi me çdo 
kusht. Nga këto shkaqe, plus dhe arkaizmit kultural,  shkohet deri aty sa të 
perceptohet si një koncesion i rrezikshëm tentativa e dikujt, që në pavarësi të plotë jep 
të dhëna ose konsiderata mbi mediat. Ky moskontroll, i perceptuar si tillë, nuk është 
në logjikën e mediave shqiptare dhe grupeve politike që i adminnistrojnë, të cilat kanë 
nevojë për kontroll total mbi informacionin që qarkullon”. 158 
Adlej Pici thekson dhe faktin që pronarë dhe menaxherë të përfshirë në media në 
pjesën dërmuese nuk janë profesionistë të mirfilltë, por marioneta politike, dhe sipas 
aryetimit të tij, ata nuk preferojnë të jenë të matur dhe gjykuar nga publiku, në mënyrë 
të pavarur dhe të dizinteresuar nga një subjekt i tretë. 
Eksperti Thanas Goga, përfaqësues i Abacus Research, 159shprehet se ka matje 
sistematike të audiencës së radiove në Shqipëri qё prej vitit 2001, dhe rregullisht nga 
viti 2006, me të paktën dy valë matjeje - waves ose të ashtuquajturat sweepstakes - 
nga të paktën një operator i specializuar i studimit të tregut të mediave, dhe gjithashtu, 
matje periodike - të paktën një herë në vit - të kontraktuara nga kompanitë e mëdha 
ose investitorët strategjikë, sidomos në sektorin e telekomunikacioneve, atë bankaro-
financiar, si dhe M&D (marketing & distribution) dhe FMCG (fast-moving consumer 
goods), si edhe agjencive publicitare dhe atyre të komunikimit e shërbimeve media. 
Ajo që nuk ekziston ende në Shqipëri, sipas Gogës, është matja e vazhdueshme e 
dëgjueshmërisë së radiove nëpërmjet ditarëve një-javorë stinorë - katër waves ose 
sweepstakes në vit- siç është p.sh., rasti i matjeve që realizohen në SHBA 
nёMbretërinë e Bashkuar Francë, Gjermani etj., ose teknikat elektronike, siç është 
rasti i përdorimit të pajisjeve PPM (portable people meters) në SHBA, MB, Norvegji, 
Belgjikë, Afrikë e Jugut, Australi, Japoni, Kinë, etj.  
“Ajo që i mungon tregut shqiptar të kërkimit të medias dhe komunikimit, më shumë 
se sa metodologjia ose përpjekjet profesionale të institucioneve/strukturave/ 
sipërmarrjeve të pavarura, besoj se është mungesa e konsensusit e tre aktorëve 
kryesorë të këtij tregu: (a) pronarëve/menaxherëve të medias/radiove; (b) 
drejtuesve/menaxherëve të kompanive kryesore reklamuese; dhe (c) kompanive të 
reklamës/agjencive të shërbimeve media. Pra, së pari, mungon vullneti i përbashkët i 
aktorëve, të cilët janë të lidhur drejtpërdrejtë me këtë treg, fillimisht për t‘u pajtuar 

                                                            
157GfK Albania, ka aktivitet që nga viti 2008, si një ndër 100 degët në vende të ndryshme të 
botës të Grupit GfK me bazë në Nurenberg të Gjermanisë. Aktualisht renditet e katërta në 
botë për studime të tregut, me një aktivitet global 80 vjeçar. 

158Intervistë dhënë autorit, 16 gusht 2014 

159Kompani shqiptare që e ka nisur aktivitetin në fillim të vitit 2000 me shërbime, konsulencë 
dhe ekspertizë në të gjitha nivelet për kërkime në tregun e reklamave dhe komunikimit. 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

115 

 

mbi rëndësinë e matjeve të vazhdueshme, dhe që të krijohet metrika e matjes, si gjuhë 
unifikuese, si edhe njëmendësimin për ndarjen e kostos, të menaxhuar nga një 
institucion vetrregullator i ketij tregu - media, agjencitë e reklamës + reklamuesit + 
regulators”. 160 
Me këtë Goga ka parasysh të gjitha mediat, dhe jo vetëm radion, ndonëse kjo e fundit 
është pak më specifike përsa i përket vëllimit të përgjithshëm të biznesit që ajo zë në 
tregun e komunikimit dhe burimet e kufizuara njerëzore dhe infrastrukturore që 
kërkohen, po të krahasohet me televizionin. Sipas tij, megjithë zhvillimin e 
vazhdueshëm profesional, media elektronike në Shqipëri ende nuk ka adaptuar një 
sistem efikas vetërregullimi - me kontributin e të trija palëve të sipërpërmendura - siç 
ndodh praktikisht në çdo vend të botës me një treg konkurues mediash.  “Dhe një 
sistem i tillë vetërregullues me përfaqësinë dhe kontributin e tri palëve të 
sipërpërmendura, do të ishte thelbësor jo vetëm për përcaktimin e metodologjisë dhe 
instrumentave matës, por edhe monitorimin dhe sigurimin e besueshmërisë -aq të 
domosdoshme - të të dhënave.”161 
 
 
8.3.1Klima jomiqësore e operatorëve për publikimin e treguesve të audiencës 
 
Duke e trajtuar problematikën e matjes së audiencës për median shqiptare në 
përgjithësi, Auron Pasha nga IDRA Research & Consulting, mendon se karakteristikë 
e tregut mediatik është se me disa përjashtime të vogla, nuk ekzistojnë modelet e 
biznesit të qendrueshëm, që media të shihet si një aktivitet që duhet të nxjerrë të 
ardhura dhe të mbajë vetveten.  
“Mediat mbahen për qellime të tjera nga pronarët, të cilët nuk e kanë problem që ato 
dalin me humbje. Këto humbje mbulohen nga biznese tё tjera dhe mbeten të dobishme 
për të pasur një ‘zë publik’ dhe në ndihmë/promovim të interesave të tjera të 
bizneseve që kanë. Në pikëpamjen time ky model nuk ka jetë të gjatë dhe ‘ushqehet’ 
nga shkalla e informalitetit të ekonomisë. Këtyre lloj pronarëve nuk u duhet matja e 
audiencës dhe ata janë në frontin e parë të armiqësisë dhe kështu do të vijojnë të jenë. 
Sepse, e keni parasysh, që situata pa shifra konkrete u jep atyre fuqi negociuese me 
reklamuesit, duke përsëritur pretendimin se janë më të mirët në treg”. 162 
Auron Pasha e lidh mungesën e matjes së audiencës në Shqipëri dhe me atë që njihet 
si mungesa e besimit. Që ashtu si dhe në sektorë të tjerë të jetës paragjykohet tentativa 
për matje profesionale dhe të pavarur. Në një situatë normale, pronarët e mediave, dhe 
menxherët e tyre do të duhet të mblidhen bashkë dhe sipas arsyetimit të tij, të uleshin 
bashkë me agjencitë publicitare dhe të marketingut e reklamuesit më të medhenj dhe 
të krijonin një strukturë që do të porosisë dhe do të mbikqyrë një proces transparent, 
profesional dhe të pavarur të matjes së audiencës.  
“Të ashtuquajturat Joint Industry Commmittes (JIC) janë organizma që ekzistojnë në 
të gjitha tregjet e zhvilluara dhe pranojnë e mbikqyrin një ‘metër’ të matjes së 
audiencës. Megjithatë situata mendoj se po ndryshon me nisma konkrete. Psh., . 
Telemetrix SHA, një kompani e matjes së audiencës televizive në Shqipëri, ka arritur 

                                                            
160Intervistë dhënë autorit, 4 gusht 2014. 
161po aty 

162Intervistë dhënë autorit. 
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që nga viti 2012 të hyjë në treg dhe të përdoret nga agjencitë publicitare më në zë në 
Shqipëri dhe nga markat më të mëdha të reklamuesve.” 163 
 
 
8.3.2 Përballimi me financime i një shërbimi të tillë  
 
Thanas Goga nga Abacus Research, përveç nevojës së ndërtimit të një strukture të 
besueshme, të qëndrueshme dhe të pranueshme për të dhënat që ofrohen, shqyrton dhe 
mundësitë financiare. Përgjithësisht, sipas tij, në tregjet e stabilizuara, rreth 2-4 % e 
volumit të tregut të reklamës, shkon normalisht për kërkime tregu në të gjithë tërësinë 
e tyre, duke përfshirë dhe shërbimet e matjes sё audiencës. Por a ka kapacitete tregu 
mediatik shqiptar? A ka fonde të mjaftueshme në tregun e komunikimit dhe reklamës 
që të përballojë financimin e një shërbimi të tillë?  
“Unë besoj se, duke gjykuar nga vëllimi i shpenzimeve publicitare në vend, qysh prej 
vitit 2001, jemi ende larg përballimit të shpenzimeve që kërkohen për një shërbim 
cilësor të matjes së vazhdueshme të audiencës së radiove. Përveç kësaj, të dhënat e 
shpenzimeve publicitare dhe bilancet e biznesit të këtyre sipërmarrjeve tregojnë qartë 
se ekonometria e audiencës nuk është një faktor përcaktues në mbarëvajtjen 
ekonomike të sipërmarrjeve mediatike, madje edhe vetë koncepti i audiencës reale të 
medias në Shqipëri mund të vihet në dyshim, përderisa bizneset mediatike nuk 
kërkojnë domosdoshmërisht të jenë financiarisht të qëndrueshme. Mjafton të themi, 
që as media, dhe as audienca nuk janë ende të integruar brenda logjikës së 
funksionimit normal të tregut, dhe për rrjedhojë performanca biznesit të medias në 
Shqipëri nuk varet ende nga audienca, dhe as audienca nuk arrin të ndikojë 
drejtpërdrejtë në modelin e biznesit, apo në ndërtimin e programacionit specifik të 
medias”. 164 
Nga ana tjetër, sipas Gogës, kërkohen dhe burime, kapacitete njerëzore dhe 
profesionale për t’u përshtatur me realitetin e ri të krijuar, i cili nuk është thjesht 
teknologjik, por në radhë të parë është edukim, që kërkon dije profesionale, mentalitet 
shkencor, i shtrirë në të gjithë sektorin e menaxhimit të mediave, jo thjesht tek 
agjencitë e matjes. “Për shkak të kompleksitetit të ndërtimit të një sistemi të tillë dhe 
historikut të zhvillimit të tregut audio/televiziv në Shqipëri, një nga mënyrat më të 
këshillueshme do të ishte ngritja e një këshilli të përhershëm të industrisë së 
televizionit - duke siguruar përfaqësimin e mediave, reklamuesve, agjencive 
publicitare dhe ekspertëve të fushës së kërkimeve – i cili do të hartonte dhe do të 
miratonte paraprakisht metodologjinë dhe procedurat e sistemit të matjes së audiencës 
në Shqipëri. Në këtë mënyrë, prioriteti për ngritjen e një sistemi të tillë ka të bëjë më 
tepër me përcaktimin e një procedure të saktë matjeje, sesa me argumentet për 
mënyrën se si duhet të organizohet një sistem i tillë”. 165 

 
 
 
 
 
 

                                                            
163po aty 
164Intervistë dhënë autorit. 
165po aty 
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Kapitulli i nëntë 
 

Pёrdorimi i hapёsirёs virtuale nga transmetuesit radiofonikё nё Shqipёri 
 
 
9.1 Sfida e ofrimit tё shёrbimeve online  
 
Nё periudhёn e fundit tё vitit 2006 dhe nё fillim tё vitit 2007 stacionet radiofonike nё 
Shqipёri nisёn tё kujdesen dhe tё orientohen pёr nga produkti online, njё shёrbim 
ekstra qё po bёhej i detyrueshёm pёr redaksitё, krahas pёrmbushjes sё detyrёs klasike: 
transmetimin e programeve nё versionin valor. Nuk filluan tё gjitha nё njё ditё, por tё 
parёt ishin operatorёt kryesorёnё kryeqytet, nё sinkron dhe me treguesit mё tё lartё qё 
kishte Tirana pёr aksesin nё internet dhe shkallёn e shfrytёzimit tё ofertave online, nё 
ambjentet familjare apo nё vende publike, institucione, biznese, internet kafe etj. 
Nё harkun kohor 2006-2007 kishin tё aktivizuar faqen online radiot me licencё 
kombёtare, si Top Albania Radio, Club FM, Radio Plus 2, transmetuesi publik 
kombёtar Radio Tirana dhe ndonjё tjetёr. Gradualisht procesi i hapjes sё website-ve 
nisi tё shtrihej dhe nё stacionet e lokalizuara nё zona tё tjera tё vendit, ku fillimisht 
pёrmbajtja ishte me tekste, foto dhe opcioni i livestream-it pёr tё gjithё programin. 
Mё pas faqet online u pasuruan dhe me rubrika e dritare tё diversifikuara, qё 
shkarkonin dhe informacione zbavitёse, video, animacion, tё orientonin nё link-ё tё 
tjerё mediatikё ose jo mediatikёetj.  
Si nё rastet e medias sё shkruar e televizionit edhe tek radiostacionet shqiptare sjellja 
multimediale dhe lufta pёr protagonizёm dhe pёr tё marrё sa mё shumё hapёsira nё 
botёn virtuale vijon tё mbetet si njё sfidё reale pёr menaxherёt, stafet gazetareske dhe 
ato mbёshtetёse, teknike e teknologjike, nё redaksi dhe bashkёpunёtorёt nё terren.  
 
 
9.1.1 Tipologjia e performancёs nё internet  
 
Gjykuar nga mёnyra e qasjes nё internet tё redaksive tё radiove nё Shqipёri, kemi 
kёto ndarje tipologjike: 
a. me faqe online qё ёshtё vetёm e radios; 
b. me faqe online tё agjencisё mediatike ku pёrfshihet dhe radio; 
c. me faqe online tё subjektit jo mediatik ku pёrfshihet dhe radio; 
d. me ofrimin vetёm livestream tё programit tё radios nga pёrfshirja nё njёrin prej 
rrjeteve globale tё transmetimit audio nё internet; 
e. me llogari individuale ose kolektive funksionale nё rrjetet sociale nga stafi i radios; 
f. pa asnjёrёn nga pesё opcionet e sipёrpёrmendura 
 
 
9.1.2 Treguesit sasiorё nga monitorimi nё tregun radiofonik 
 
Pёr tё vlerёsuar situatёn reale tё performancёs online tё radiove shqiptare kemi 
realizuar njё monitorim nё periudhёn dyjavore 17 – 30 mars 2014. Kjo kohё nuk u 
caktua spontanisht, por ishte e sinkronizuar me realizimin e anketёs me gazetarёt e 
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radiove, po nё kuadёr tё kёtij punimi, pёr tё cilёn do tё ndalemi nё mёnyrё tё detajuar 
nё kapitullin e ardhshёm. 
 

 
Figura 53. Ndarja e radiove shqiptare me apo pa website. 

 
 

 
Figura 54. Ndarja e radiove nga funksionaliteti i website-t. 

 
Konkretisht nga 77 radio on air nё periudhёn e monitorimit, 51 prej tyre kishin faqe 
online funksionale, ose e shprehur nё pёrqindje kjo ishte nё kuotёn e rreth 66% . Mes 
kёtyre 51 radiove, 35 kishin website mё vete, 12 ishin pjesё e website-t tё agjencisё 
mediatike dhe 4 ishin pjesё e performancёs online tё subjektit jo mediatik, siçёshtё 
pasqyruar nё grafikun e figurёs 54. 
Pёr 26 operatorёt (ose rreth 34 %  e totalit) qё rezultuan pa faqe nё internet, (grafiku 
nё figurёn 55), nё 14 raste angazhimi nё hapёsirёn virtuale arrihej pёrmes sigurimit 
live stream tё programit nga pёrfishrja nё rrjetet globale tё transmetimit audio nё 
internet, plus pёrdorimit tё llogarive individuale/kolektive funksionale nё rrjetet 
sociale, nё Facebook, Twitter etj.  
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Figura 55. Ndarja e radiove pa website. 

 
 
 

 
Figura 56. Shkaqet pse radiot nuk kanёende website. 

 
Nё 5 radio rrjetet sociale ishin e vetmja dritare pёr shёrbimet online. Kurse pёr 7 
transmetues nuk kishte asnjё referencё pёr opcionet a, b, c, d, pёr shkak tё problemeve 
qё lidheshin me aktivitetin e menaxherial, raportet me Autoritetin Rregullator, 
marrёdhёniet mes pronarёve etj. 
Nga kontaktet me pёrfaqёsuesit e stacioneve qё nuk kanё ende faqe nё internet 
rezultoi se: 
- pёr 11 radio arsyeja kryesore ishte pamundёsia financiare;  
- pёr 8 radio website-i konsiderohej si i padobishёm; 
- pёr 7 raste, siç pёrmendёm mё parё, arёsye kryesore ishte problematika e 
funksionimit tё radiostacionit. 
Grafikisht kjo ndarje e shkaqeve tregohet nё pёrqindje nё figurёn 56. 
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9.2 Gama e shёrbimeve dhe menaxhimi i tyre nё hapёsirёn online 
 
Nga monitorimi i lёndёs sё website-eve funksionale tё radiove shqiptare, rendisim 
disa nga shёrbimet kryesore qё ofrohen: 
-livestream pёr programin on air; 
-shkarkim programesh/kontributesh të veçanta; 
-lёndё informative dhe e tematizuar nga aktualiteti nё formate tё ndryshme; 
-prezantim i programit/ekipit/realizuesve; 
-hapësira zbavitëse, produkt i vetё radios ose i huazuar nga media tё tjera; 
-hapësira interaktive/forume/anketa/kuice etj; 
-shërbime utilitare pёr ndjekёsit ; 
-shërbime me pamje, fotogaleri, video etj. 
-lidhje me link-e të tjera; 
-hapёsira tё promocionit dhe shёrbimeve ndaj tё tretёve. 
 

 
Figura 57. Top Albania Radio ishte ndёr stacionet e para qё hapi faqe online. Kjo ёshtё 

pёrmbajtja e www.topalbaniaradio.com nё nёntor tё vitit 2006. 
 
Karakteristikë për menaxhimin e hapёsirёs virtuale nga redaksitё e radios ёshtё se në 
shumicёn e tyre mungon personeli i posaçëm për përzgjedhjen, editimin dhe 
aktualizmin e përmbajtjeve. Nga 51 radio me website, vetёm 9 prej tyre kanё editor tё 
angazhuar me lёndёn qё shkarkohetnё internet, kurse tek tё tjerat kёtё proces e 
kryejnё pjestarё tё redaksisё, duke ndjekur njё grafik kohor, ose me metodёn e 
“shumё duarve”, ku secili kujdeset pёr kontributet e veta. Kjo mangёsi jep efekt nё 
cilёsinё e lёndёs qё vendoset nё webiste, kur dukshёm kontatohet se pёrmbajtja on air 
trasnferohet gati “copy-paste” nё versionin online. 
Vёshtruar nё njё plan mё tё gjerё, ky ёshtё njё problem pёr tregun mediatik shqiptar. 
“Jo të gjithë gazetarët zotërojnë aftësitë e duhura për të përdorur teknologjinë e re, e 
për këtë arsye ata janë duke kaluar përmes një procesi të mësuari. Prandaj shumica e 
medias kanë asistentë IT-je apo administratorë web-i për të mirëmbajtur edicionet 
online, e kështu gazetarët nuk janë përgjegjës drejtpërdrejt për vendosjen e 
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materialeve në faqen web. Në këtë këndvështrim dixhitalizimi nuk i ka shtuar ende 
detyrat që duhet të mbulojë gazetari në redaksi.” 166 
Akademiku Artan Fuga, duke nënvizuar idenë se publiku i mediave online dhe 
publiku i mediave tradicionale nuk është i njëjti, shpjegon pritmëritë e audiencës për 
“tjetër kulturë shkrimi, raportimi dhe transmetimi të lajmeve në versionin online, më 
sintetike, më të vrullshme, të aktualizuar minutë pas minute, të shkruajtur në forma 
jolineare, por me ndërthurje kodesh multimediale, si një sinkretizëm midis tekstit, 
figurës dhe zërit.” 167 
Tjetër konstatim nga monitorimiështë apatia në freskimin e përmbajtjeve, aq sa të 
njëjtën lëndë në faqen kryesore ose rubrika e shikon për disa ditë, ku nuk bёn 
përjashtim dhe rubrika e lajmeve. Gjithashtu, shpesh qëllon që prezantohen 
rubrikat/emisionet kryesore, por ato nuk shkarkohen si mundësi për t’u ndjekur nga 
vizitorët e faqes.  
Njё pjesё e stacioneve nё Shqipёri ende nuk po ndjehen miqёsore dhe aktivё me 
hapёsirёn virtuale. Lёnia e faqes sё internetit nё funksionim spontan, pa ide e 
kreativitet, duke qёndruar nё distancё me trendin e pandalshёm tё konvergjencёs sё 
mediave ёshtё njё realitet pёr njё pjesё tё tregut radiofonik. Eric Scherer, pyetjes se a 
na duhen më gazetarët, i jep një përgjigje tё qartё: “Po, por ndryshe”, duke shtjelluar 
argumentin se: “Gazetari s’mund të jetë spektatori i një revolucioni që po kryhet, ku 
armiku i tij më i madh është vetvetja, nëse ai nuk i merr parasysh përmbysjet që po 
ndodhin. Ai nuk mund të tërhiqet nga kjo bisedë e re botërore dhe të qëndrojë mbi një 
piedestal që nuk ekziston më”. 168 
 
 
9.3 Veçori tё funksionalitetit tё webradiove  
 
Njё radio nё internet ka njё sёrё dallimesh nga radio me transmetim valor, nё 
kuptimin klasik qё ne njohim: 
-Koncepti “zonё e mbulimit me sinjal” shndёrrohet nё“akses pёr ta ndjekur”.  
Nёse e para ёshtё e limituar nga pikёpamja teknologjike dhe stacioneve u duhet 
gjithmonё tё konkurrojnё pёr tё fituar njё frekuencё dhe pёr ta respektuar atё sipas 
kushteve tё licencёs akorduar nga Autoriteti Rregullator, koncepti i dytё nёnkupton 
pakufizimin nё hapёsirё, mjafton qё tё kesh njё pajisje kompjuterike dhe akses nё 
internet. Cilёsia dhe parametrat e pajisjes ndikojnё drejtpёrdrejt nё shpejtёsinё e 
shkarkimit dhe tёtransferimit tёpёrmbajtjeve tё ndryshme qё ofrohen nga radio online 
dhe cilёsia e dёgjimit tё pёrmbajtjeve tё transmetuara.  
-Faktori gjeografik, lokalizimi, apo vendndodhja e redaksisё.   
Nё transmetimin valor lokalizimi i redaksisё, ekipit qё menaxhon dhe realizon 
produktin, ёshtё zakonisht brenda zonёs sё mbulimit me sinjal, pёrveç rastit tё 
transmetimeve satelitore. Nё radion online adresa e menaxhmentit, ose e stafit qё 
realizon produktin mund tё jetё gjithkund, mjafton tё ketё siguruar mundёsi instalimi 
tё njё set-i pajisjesh tё domosdoshme, server-at, soft-et, kompiutera-t etj., ku mbёrrin 
njё linjё interneti nё parametra tё kёrkuar, ose ёshtё nёn ndikimin e wireless-it. P.sh., 
                                                            
166Ilda Londo, “Mapping digital media: Albania”, a report by Open Society, Tirana, 2012, 
faqe 40.  
167Artan  Fuga, “Mediat shqiptare përballë revolucionit numerik dhe web 2.0”, Studime 
Albanalogjike, V/2012, Tiranë, faqe 166. 
168Eric Scherer, A na duhen më gazetarët? Manifest për një gazetari të shtuar, Papirus, Tiranë, 
2012, faqe 26. 
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njё ndёr radiot e para shqipfolёse nё internet, Emigranti funksionon si njё “joint 
venture” mes ekipeve nё Francё dhe SHBA. 
-Depozitimi arkivor.  
Raftet shumёkatёshe tё arkivit muzikor dhe tё folur, nёpёrmjet teknikave digjitale 
konvertohen dhe komprimohen nё formate qё zёnё hapёsira tё vogla, duke krijuar 
mundёsi pёr skedimin e tyre nё bazё tё temёs, autorit, kohёs etj., nё momorien e 
server-ave. Lehtёsi krijohen dhe me transferimin e materialeve tё arkivuar, pёr ti 
shfrytёzuar nё çdo moment gjatё transmetimit, ose pёr pёrgatitjen e kontributeve tё 
reja. 
 
 
9.4 Fluksi i webradiove shqipfolёse 
 
Nё konceptin globalist tё “aktivitetit pa atdhe” radiot shqipfolёse nё internet e kanё 
origjinёn e tyre tё transmetimit nga Shqipёria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi e Lugina 
e Preshevёs, por dhe nga shtetet ku ka pёrqendrim tё emigracionit, si Gjermani, 
Zvicёr, Greqi, Itali, Holandё, Francё, Austri, Suedi, SHBA, Australi, Kanada etj.   
Nga kёrkimi nё internet konstaton se numri webradiove shqipfolёse ёshtё rreth 160, tё 
dizajnuara me formate tё ndryshme aksesi pёr t’u ndjekur dhe pёr interaktivitet me 
stafin.169 Rreth 80% e webradiove shqipfolёse janё tё bazuara te transmetimi i 
kёngёve dhe muzikёs popullore, nё tё gjitha zhanret e saj, krijime dhe pёrpunime 
profesionale ose tё komercializuara nga tё gjitha trevat. 
Programimi i tyre nё formatin “play-list “ёshtё realizuar duke u mbёshtetur nga 
pёrzgjedhja gjeografike dhe sipas zhanrit muzikor qё ka bёrё stafi, ose sipas 
kёrkesave qё bёjnё online ndjekёsit e programeve. Pjesa informative qё nuk ёshtё 
shumё e aktualizuar, pasqyrohet nё rubrika tё veçanta tё website-t, nё formёn e 
lajmeve dhe fotove ilustruese. Por disa prej redaksive tё webradiove pёrgatisin dhe 
edicione lajmesh me folёs, ndёrkohё qё zakonisht mbrёmjeve transmetohen 
drejtpёrdrejt programe bisedore me tё ftuar, ose bazuar nё kontakte telefonike me 
ndjekёsit.  
Pas vitit 2010 ёshtё rritur fluksi i radiove online me pёrmbajtje fetare, nga 
Maqedonia, Kosova, Zvicra etj. Radiot shqipfolёse nё internet janё tё grupuara nё 
disa platforma globale tё radiove online, qё i ndajnё nё bazё shtetesh, ose gjuhёsh. Pёr 
vizitorёt ka dhe opcione tё shkarkimit tё programeve tё njohura tё dёgjimit tё tyre, nё 
rast se kompjuteri ose pajisja digjitale nuk ёshtё kompatibёl me formatin e 
transmetimit.  
Nёpёrmjet futjes nё motorёt e njohur tё kёrkimit tё fjalёvё kyç “radio shqip nё 
internet”, “albanian webradio”, ose me ndonjёkombinim tjetёr tё togfjalёshit  “radio 
online”, tё krijohet mundёsia e listave me stacione tё shumta, (njё version listimi 
pjesor tregohet nё figurёn 58), pёr tё cilat nёpёrmjet ikonave indentifikuese mёson 
nёse janё apo jo nё gjendje pune nё momentin e kontrollit. Veç emrave tё stacioneve 
ke mundёsinё pёr tё marrё tё saktё adresёn e tyre nё internet, skundёr pёr njё pjesё tё 
tyre jepen dhe info mbi aktivitetin, programet, stafin, kontaktet me editorin etj. 
 
 

                                                            
169 Kёrkimi ёshtё realizuar nga 22 – 26 gusht 2014. 
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9.5 Procedimi legal pёr hapjen e njё radio online në Shqipëri 
 
Pёr herё tё parё ligji 97/2013 “Pёr mediat audiovizive nё Republikёn e Shqipёrisё”, 
disiplinoi aktivitetin e radiove online, kundrejt njё rendi procedurash qё mbikёqyren 
dhe menaxhohen nga Autoriteti i Rregullator. Pas hyrjes nё fuqi tё ligjit, AMA hartoi 
dhe njё rregullore tё posaçme, 170  ku pёrfshihen dhe kёrkesat pёr tё gjithё ato 
subjekte fizike ose juridike, qё kёrkojnё tё ofrojnё shёrbim audio online.  
Njё nga kёrkesat themelore sipas rregullores ёshtё pajisja e subjektit me njё autorizim 
nga AMA, qё ёshtё “Autorizimi i shërbimit të programit online audio, për ofrimin e 
shërbimit audio”. Pёr kёtё autorizim nuk zhvillohet garё, si nё rastin e licencimit, por 
domosdoshmёrisht duhen plotёsuar njё sёrё kёrkesash qё janё pjesё e dosjes sё 
aplikimit dhe ku pёrfshihen: 
-emërtimi, vendndodhja, vendimi i Qendrёs Kombёtare tё Regjistrimit, QKR, pёr 
pёrfshirjen nё regjistrin e bizneseve; 
-dokumente që vërtetojnë të dhëna zyrtare e bankare mbi kapitalin financiar të 
subjektit aplikues personit juridik apo fizik që bën kërkesën;  
-emërtimin e programit dhe të rrjetit ku do të mbështetet;  
-objektin dhe karakteristikat e përgjithshme të shërbimit, të dhëna për kohëzgjatjen e 
programeve dhe territorin që do të mbulojë, si dhe projektin teknik të instalimit dhe 
shfrytëzimit të aparaturave;  
-listën e administratorëve, parashikimet për shpenzimet dhe të ardhurat, origjinën dhe 
shumën e financimeve të parashikuara për kohëzgjatjen për të cilën kërkohet 
autorizimi;  
-listën emërore të anëtarëve të Bordit Drejtues (jo më pak se 5 anëtarë) dhe CV-tё e 
tyre;  
-përmbajtjen e programeve që do të transmetohen dhe strukturën programore të 
propozuar për transmetim, të cilat të shprehin qartë pluralizmin në tërësinë e tyre dhe 
paanësinë e informacionit;  
-informacion mbi strukturën e pronësisë së kompanisë dhe aksionerёve tё saj; 
-dokumentin e depozitimit tё garancisё bankare, ngurtësimin e shumёs prej 10 pёrqind 
të kapitalit të kërkuar.  
Sipas rregullores garancia bankare çngurtësohet në rastet kur subjekti ka filluar 
ofrimin e shërbimit dhe ka kryer pagesën vjetore. Kur aplikanti nuk fillon ofrimin e 
shërbimit, si dhe nuk kryen pagesën vjetore, sipas afateve tё pёrcaktuara, garancia 
konfiskohet nga AMA për detyrimin e lindur, ndёrkohё qё pjesa e mbetur 
çngurtësohet. Masa e kapitalit tё deklaruar nga subjekti aplikues pёr shёrbime online 
audio duhet tё jetё jo mё pak se 5 milion lekё, sipas deklarimit qёёshtё depozituar nё 
QKR, ose nё bazё tё njё vёrtetimi qё ka lёshuar eksperti kontabёl. 
Tё gjitha dokumentet, nё origjinal ose tё noterizuara, plus deklarimet - qё pёrbёjnё 
aplikimin pёr marrjen e autorizimit tё shërbimit të programit online audio - 
shqyrtohen nga AMA, ndёrkohё qё nё kёtё fazё tё ndёrmjetme subjekti aplikues duhet 
tё pёrgjigjet pёr çdo pyetje ose sqarim mbi informacionin e dhёnё. Ka njё afat 30 ditor 
pёr shqyrtimin e njё aplikimi, nga data e depozitimit me postё ose dorazi teAMA. 
Nёse nga ky institucion nuk ka pёrgjigje brenda kёtij afati, atёherё autorizimi 
konsiderohet i miratuar.  
                                                            
170 Rregullore, “Pёr procedurat dhe kriteret e dhёnies sё autorizimeve”, hartuar dhe miratuar 
nga AMA, http://kkrt.gov.al/images/stories/rregullorja.pdf. 
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Figura 58. Webradio shqipfolёse. 
 

Rregullorja ka specifikime tё mёnyrёs se si ndёrtohet komisioni i shqyrtimit të 
dokumentacionit tё aplikuesve, rastet kur vihen re parregullsi, ose mangёsi nё dosjen 
e subjektit, afatet pёr plotёsime e korrigjime mbёshtetur nё ligj dhe aktet nёnligjore 
etj. Njё autorizim pёr shёrbimin online audio ёshtё i vlefshёm pёr 5 vite. Pas kёsaj 
periudhe subjekti nёse dёshiron tё vijojё aktivitetin nis procedurat pёr tё rimarrё 
autorizimin pranё AMA-s. 
Aktiviteti i njё radio online, sipas ligjit 97/2013,ёshtё brenda filozofisё sё 
transmetimeve audiovizuale nё Shqipёri, duke ruajtur parimet themelore tё: 
-garantimit tё lirisё sё shprehjes dhe sё tё drejtёs sё informimit; 
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-ruajtjes sё sekretit tё burimeve tё informacionit; 
-respektimit dhe garantimit tё sё drejtёs sё ruajtjes sё jetёs private; 
-moslejimit tё transmetimeve qё nxisin intolerancёn ndёrmjet shtetasve, qё nxisin ose 
justifikojnё dhunёn; 
-garantimit tё sё drejtёs sё pёrgjigjes; 
-garantimit tё sё drejtёs sё autorit dhe tё drejtave tё tjera tё lidhura me tё; 
-respektimit tё fqinjёsisё sё mirё mes popujve; 
-respektimit letrar tё gjuhёs shqipe. 
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Kapitulli i dhjetë 
 

Anketa: “Angazhimi i gazetarit tё radios pёr produktin on air & online” 
 
 
10.1 Objektivat pёr realizimin e anketёs 
 
Pjesё e metodologjisё sё kёrkimit shkencor nё realizimin e kёtij punimi studimor ishte 
dhe zhvillimi i njё anketimi me synimin kryesor pёr evidentimin e aspekteve tё 
angazhimit tё gazetarёve tё radiove shqiptare nё ofrimin e shёrbimeve nё internet, 
nivelit tё interaktivitetit qё ata kanё me ndjekёsit e programeve, dualitetin e produktit 
on air & online dhe ndryshimeve nё perfomancёn e tyre nga transformimi teknologjik 
nё redaksi dhe inventari personal brenda dhe jashtё studios. Por komunikimi me 
gazetarёt qё u pёrfshinё nё anketё ishte dhe njё rast optimal pёr tё tёrhequr vlerёsimet 
e tyre personale mbi aspekte tё problematikёs sё aktivitetit nё redaksi dhe nё terren, 
me synimin e krijimit tё njё tabloje mbi motivimin nё punё, raportin me 
punёdhёnёsin, trendin e formateve informative qё preferohen mё shumё, tematikёn qё 
mbulojnё dhe tё tjera gjetje plotёsuese, tё cilat do tё prezantohen nё kёtё kapitull. 
 
 
10.1.1 Aspekte metodologjike dhe karakteristika tё kampionit 
 
Nё anketё u pёrfshinё 53 gazetarё, tё cilёt po tё kemi parasysh numrin total nё tregun 
radiofonik, atёherё kampioni pёrbёnte rreth 20% tё tij. Koha e plotёsimit tё 
pyetёsorёve zgjati 5 javё, nga 24 shkurti 2014 deri mё 31 mars 2014. Nё 42 raste 
anketa u menaxhua me kontakt tё drejtёpёrdrejtё me gazetarin dhe nё 11 raste seanca 
e pyetje – pёrgjigjeve u zhvillua pёrmes thirrjes telefonike, pasi ёshtё diskutuar dhe 
rёnё dakord me tё anketuarin, se kjo ishte mёnyra mё efektive pёr marrjen e 
pёrgjigjeve, duke pёrcaktuar njё kohё tё volitshme komunikimi (ditёn dhe orёn) pёr 
realizimin  e saj. Nё tё dyja rastet pёrgjigjet janё plotёsuar nga drejtuesi i anketёs.  
Ka pasur njё seancё paraprake me cilindo gazetar pjesmarrёs, ku i ёshtё shpjeguar 
hollёsisht: qёllimi dhe objektivat e anketёs, rubrikat e pyetёsorit dhe elementi 
identifikues, pёr ruajtjen e anonimatit nё grumbullimin, pёrpunimin dhe publikimin e 
tё dhёnave. 4 gazetarё (1 nga sektori  privat dhe 3 nga ai publik), tё cilёt me vullnet tё 
lirё u tёrhoqёn nga pjesmarrja nё anketё pas zhvillimit tё seancёs paraprake tё 
bashkёbisedimit, u zёvendёsuan me tё tjerё, qё u treguan tё gatshёm. Njё gazetar 
pёrballej minimalisht me 34 pyetje, por njё pjesё prej tyre dhanё mё shumё se 34 
pёrgjigje, pasi pёr alternativa tё caktuara pёrgjigjesh interesimi i anketёs kishte dhe 
pyetje tё tjera shtesё.  
Nё procesin e pёrpunimit tё tё dhёnave pёrmes programit excel rezultatet u nxorrёn 
dhe nё vlerё sasiore, pёr secilin zё tё pyetёsorit, dhe nё pёrqindje. Kuotat nё pёrqindje 
janё pasqyruar pa presje dhjetore, rrumbullakim qё krijon shumё lehtёsi nё kuptimin 
dhe interpretimin e tyre, duke pranuar njё shmangie krejt tё papёrfillshme nga 
rezultati i pёrpiktё nё pёrllogaritje. 
Mosha mesatare e tё pyeturve ishte rreth 31.5 vjeç, strukturuar sipas kёtyre 
grupmoshave: 14 gazetarё ishin tё grupmoshёs 20 – 25 vjeç; 26 prej tyre ishin 26 – 35 
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vjeç; 6 ishin 36 – 45 vjeç; 4 prej tё pyeturve ishin 46 – 55 vjeç dhe mbi 55 vjeç ishin 3 
gazetarё. Pёrkatёsia gjinore e personave qё u pёrfshinё nё anketё (grafiku i figurёs 60) 
ishte: 31 femra dhe 22 meshkuj, ose e shprehur nё pёrqindje ishte nё raportin 58% me 
42%, proporcion i afёrt me treguesin e numrit tё pёrgjithshёm tё gazetarёve tё radios. 
 

 
Figura 59. Struktura moshore e tё pyeturve.  
 
 

 

 
Figura 60. Struktura gjinore e tё pyeturve. 

 
 
Sa i takon nivelit arsimor tё kampionit ai ishte strukturuar: 41 prej tё pyeturve sipas 
deklarimeve tё bёra kishin mbaruar studimet universitare, ndёrkohё qё 12 prej tyre 
ishin nё proces tё diplomimt (7 nё programin Bachelor dhe 5 nё Master). 22 nga 
pjesmarrёsit nё anketё ishin diplomuar ose vijonin pёr Gazetari dhe Shkenca 
Komunikimi (17 nё arsimin publik dhe 5 nё arsimin privat). Degёt e tjera tё hasura nё 
pёrbёrjen e kampionit ishin Gjuhё – Letёrsia 12; Shkencat Politike 4; Gjuha e huaj 3; 
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Shkencat Sociale 3; Juridiku 2; Akademia e Arteve 2; Marrёdhёnie Ndёrkombёtare 2; 
Inxhinieria Elektronike 1; Ekonomiku 1 dhe Teknologji e Informacionit 1. 
 

 
   Figura 61. Struktura e diplomimit tё tё pyeturve. 
 
Nisur nga angazhimi konkret nё stacion dhe emёrimi qё kishin nё momentin kur u 
pyetёn, kontigjenti qё u pёrfshi nё anketёkishte kёtё konfiguracion: 43 gazetarё, 3 
redaktorё, 5 redaktorё pёrgjegjёs dhe 2 kryeredaktorё. Pavarёsisht pozicionit, tё gjithё 
tё pyeturit kishin produkt konkret nё radion e tyre, si nё formatin e emisioneve 
tematike, ashtu dhe nё pёrgatitjen dhe editimin e programeve informative.  
 

Figura 62. Struktura sipas fushёs sё studimit tё tё pyeturve. 
 
Konkretisht gazetarёt e kampionit anketues ishin nga Radio Tirana, Radio Tirana 2, 
Radio Shkodra, Radio Kukёsi, Radio Gjirokastra, Radio Korça, Top Albania Radio 
(Tiranё), Radio Club FM (Tiranё), Radio Kontakt (Tiranё), Radio Kiss FM (Tiranё), 
Radio Travel (Tiranё), Radio Albania News (Tiranё), Radio Sport (Tiranё), Radio 
Alfa & Omega (Tiranё), Radio Klea (Elbasan), Radio Lushnja, Radio Fieri, Radio +3 
(Fier), Radio Saranda, Radio Idea (Vlorё) dhe Radio Jehona (Shkodёr). 
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10.1.2 Fokusi problemor i anketimit 
 
Rezultatet e anketimit “Angazhimi i gazetarit tё radios pёr produktin on air & online” 
u pёrpunuan nё mёnyrё tё detajizuar nё bazё tё pёrgjigjeve pёr çdo pyetje dhe gjetjet 
kryesore po i rendisim duke i grupuar nё seksione tё veçanta, sipas fokusit problemor:  
-Niveli profesional dhe rekrutimi i gazetarёve. 
-Motivimi dhe marrёdhёniet me punёdhёnёsin. 
-Mbulimi tematik dhe teknikat e mbledhjes sё informacionit. 
-Aksesi nё internet dhe përdorimi i programet edituese digjitale. 
-Orientimi drejt produktit nё versionin online. 
-Interaktiviteti me ndjekёsit dhe ndikimi nё pёrmbajtje. 
-Njohja e ligjit tё ri tё medias audivizive, nr 97/2013. (Kёto tё dhёna prezantohen nё 
kapitullin 16, ku trajtohet dhe kjo çёshtje.)  
 
 
10.2 Niveli profesional dhe rekrutimi i gazetarёve  
 
Rreth 52% e gazetarёve tё pyetur, thanё se kur filluan punё nё stacionin e tyre nuk 
kishin pasur mё parёasnjё pёrvojё nё media. Gjithmonё ardhja e fillestarёve nё 
profesion ёshtё njё kosto pёr redaksinё: ose duhet t’i nёnshtrohen kualifikimeve 
bazike a tё specializuara pёr tё bёrit gazetari radioje, ose pёr njё periudhё kohe 
angazhimi i rishtarёve ёshtё me rezultate modeste, qё nё aspektin e burimeve 
njerёzore pёrkthehet qё punёn e tyre duhet ta bёjё pjesa tjetёr e stafit. Duke kujtuar 
faktin se radiot nё pёrgjithёsi punojnё me pak njerёz, ky handikap ёshtё i dukshёm nё 
ecurinё e punёve.  
 

 
Figura 63. Pёrvojat e gazetarёve para se tё fillonin punё nё radio. 

 
Mё e preferuar pёr menaxherёt dhe pronarёt ёshtё tё afrojnё nё ekip nga ata qё kanё 
pasur njё pёrvojё pune nё stacione tё tjera radiofonike. Nё rastin tonё kjo kategori 
ishte nё nivelin rreth 17%. Pjesa tjetёr kishte filluar punё pas aktivizimit nё median e 
shkruar, (rreth 13%), nё televizion, (rreth 7%), nё agjenci lajmesh (rreth 4%), apo tё 
tjera tё dhёna qё prezantohen grafikisht nё figurёn 63. 
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Nga pёrgjigjet qё dhanё gazetarёt pёr mёnyrёn e rekrutimin nё punё, duket qё ky 
proces vlerёsohet nga menaxherёt dhe pronarёt thjesht si rutinor, rastësor, pa 
vëmendjen dhe pa merakun për të siguruar një prurje cilësore nё redaksi. Është krejt i 
ngjashëm dhe me pjesën tjetër të medias, ku nё pёrgjithёsi mungojnë rregullat e 
punёsimit me konkurim, ose përmes një selektimi nga intervista që i realizon njё 
komision a bord profesionistësh. Rreth treçereku i gazetarëve (74%), treguan se ishin 
pranuar në punë pas kontaktit të drejtëpërdrejtë me pronarin ose menaxherin e radios 
dhe vetëm rreth 13% e tyre u përgjigjën se kishin bërë konkurs pranimi edhe me 
prezencën e kandidatëve të tjerë. Konkursi nuk ishte praktikë strikte as në sektorin 
publik, ku janë në fuqi rregullore për nxitjen e kёsaj forme të pranimit për gazetarët. 
Rreth 6% e tё anketuarve thanë se kishin hyrë në punë pas paraqitjes së një projekt-
programikonkret për drejtuesit e radios. 
Nё figurat 65 dhe 66 jepen nё mёnyrё grafike alternativat e pёrgjigjeve pёr pyetjet qё 
lidhen me nivelin e kualifikimit tё gazetarёve dhe nevojat qё ata kanё. Mё shumё se 
gjysma e tyre pohuan se nuk kishin kryer asnjё kualifikim pёr gazetarinё radiofonike, 
tregues domethёnёs qё reflektohet nё performancёn profesionale. Kualifikimi i 
gazetarёve tё radios ёshtё domosdoshmёri, pasi nuk ёshtё vetёm shkrimi, redaktimi, 
raportimi dhe aplikimi i formateve tё ndryshme tё informimit, por dhe pёrshtatja me 
risitё teknologjike pёr punёn brenda dhe jashtё studios.  
Radio si media elektronike ka qenё dhe mbetet njё hapёsirё ku teknologjia progreson 
kohё pas kohe, ku aplikimet e reja digjitale nё pёrgjithёsi kanё nxjerrё dhe nxjerrin nё 
pah nevojёn pёr trajnime dhe familjarizime me inovacionin. Nё kushtet kur nga njё 
gazetar nё radio kërkohet gjithnjë e më shumë që të bёjë gjithçka nё procesin e 
realizimit tё produktit, nga ideja, regjistrimi, editimi dhe deri tek transmetimi, është e 
kuptueshme se procesi i pёrdorimit tё pajisjeve e aparaturave nuk mund tё jetё atribut 
vetёm i ekipit teknik, por dhe i tyre.  
 

 

Figura 64. Forma e rekrutimit nё punё tё gazetarёve. 
 

Kualifikimet profesionale nё tregun e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri kanё 
nisur qё nё fillim tё viteve ’90, kur projektet e para janё aplikuar nё stafet e Radio 
Tiranёs dhe katёr radiove lokale nё varёsi tё saj, nё Shkodёr, Gjirokastёr, Kukёs dhe 
Korçё. Pёrmes shoqatave, fondacioneve a institucioneve mediatike joqeveritare u 
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mundёsua ardhja nё Shqipёri e trajnerёve dhe ekspertёve tё fushёs nga SHBA, 
Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Zvicra, Holanda etj.  
 

 
 

Figura 65. “Keni kryer ndonjëherë kualifikim profesional në fushën e radios organizuar?” 
 

Gjallёrimi i tregut privat zgjeroi bazёn e pёrfituesve nё kualifikimet qё u organizuan 
nё Tiranё dhe rrethe, duke pёrfshirё dhe tema tё menaxhimit tё stacionit, krahas atyre 
pёr bazat e tё shkruarit pёr radion, teknikat e regjistrimit dhe editimit tё kontributeve 
audio, formatet e informimit etj.  
Qendra e Medias e Fondacionit SOROS dhe mё pas Instituti Shqiptar i Medias. ISHM, 
ishin dy organizatat joqeveritare qё kanё pёrballuar pjesёn mё tё madhe tё 
koordinimit tё projekteve trajnuese pёr gazetarёt e radiove nё bashkёpunim me 
partnerёt ndёrkombёtarё.  
 

 
Figura 66. “Ku e ndjeni se keni më shumë nevojë për kualifikim aktualisht?” 
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Nё vitin 1999-2001, ISHM-ja bëri një kapërcim cilësor duke trajnuar në bashkëpunim 
dhe mbështetje të Drejtorisë së Zhvillimit dhe Bashkёpunimit të Konferederatёs 
Zvicerane njё skuadёr prej 6 trajnerёsh shqiptarё, tё cilёt pas kualifikimit intensiv 
trevjeçar nga ekspertёt zviceranё, u bёnё struktura kryesore qё pёrballoi mё pas 
kualifikimet e gazetarёve radiofonikё me kurse nё ambientet pranё ISHM, ku është 
instaluar dhe njё studio moderne si dhuratё nga UNESCO. 
 

 
Figura 67. Zgjedhja për të punuar në radio. 
 

Aktualisht njё gazetar radiofonik ka shumё pak mundёsi kualifikimi nё ISHM, apo 
institucione tё tjera mediatike vendase. Nё 3-4 vitet e fundit orientimi i projekteve 
trajnuese ka qenёorientuar mё shumё nga mediat online ose kualifikimi i tematizuar, 
psh, pёr tё drejtat e njeriut, trajtimin e grupimeve tё margjinalizuara, ekonomi, 
integrimi europian etj. Tё pakta janё dhe mundёsitё e kualifikimit brenda radiove ose 
kompanive mediatike, qё mbeten një zgjidhje spontane dhe e zbehtë pёr organizimin e 
workshop-eve, seminareve etj. Tё vetmet stacione qёvijojnё traditёn nё kёtё drejtim 
janё Radio Kontakt (Tiranё) dhe Radio Alpo (Gjirokastёr), tё cilat mbulojnё jo vetёm 
pёrgatitjen e personelit tё tyre, por dhe ofrojnё trajnime pёr stacionet e tjera. 
Duke ju kthyer tё dhёnave nga anketa, sipas paraqitjes grafike tё figurёs 65, rezulton 
se vetёm 11% e gazetarёve janё kualifikuar brenda mjediseve tё radios ose kompanisё 
mediatike; rreth 23% i kanё kryer nёn kujdesin e subjekteve tё tjera mediatike dhe 
rreth 8% kanё pёrfituar nga tё dy format. 
Pёr pyetjen: “Ku e ndjeni se keni më shumë nevojë për kualifikim aktualisht?”, 
kuptohet se “uria” mё e dukshme ёshtё pёr trajnimet e fokusuara nё përgatitjen e 
përmbajtjeve që realizojnë, (rreth 17%). Pёr aplikimet teknike dhe teknologjike në 
studio e në inventarin personal kanë shprehur nevojë më të madhe rreth 13% e 
gazetarёve; pёr përdorimet e internetit dhe aplikimet multimediale janë rreth gjysma e 
tyre; në një kohë që 21% janë shprehur se nuk ndjejnë nevojë për kualifikim.  

 
 
10.3 Motivimi dhe marrёdhёniet me punёdhёnёsin 
 
Mbёrritja e njё gazetari nё mjediset e radios bёhet pёr njё sёrё motivesh. Jo gjithmonё 
ato lidhen me pasionin dhe dёshirёn pёr gazetarinё e mikrofonit, me dhuntitё natyrale 
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apo tё fituara pёr tё punuar nё kёtё sektor. Nga tё dhёnat e pёrftuara nga anketimi, 
(grafiku nё figurёn 67), rezulton se rreth 1 nё 3 gazetarё punojnё nё radio si njё 
zgjedhje rastёsore. Por ky grup duhet të jetë më i madh po të kemi parasysh se dhe 5% 
prej atyre që preferuan alternativën e përgjigjes "nuk e di", janë më afër zgjedhjes 
rastësore. Rreth 40% treguan se zgjedhja për këtë punë ishte si shtrëngesë për 
përballimin e nevojave ekonomike dhe financiare. Ndërkohë që rreth 21% e kanё 
pasur kёtё angazhim njё objektiv tё synuar, të planifikuar më parë.  
Shpjegim për motivimin në punë të gazetarëve të radios jep dhe struktura e 
përgjigjeve për pyetjen e drejtëpërdrejtë: “Si e shikoni perspektivën e angazhimit në 
këtë radio?”. Rreth 66%  pranuan se dёshirojnё njё vend pune tjetёr (mes tyre rreth 
11%  kanё shprehur dёshirёn pёr tё punuar jashtё sektorit mediatik), ndёrkohё qё rreth 
8% janё tё pavendosur pёr njёrёn prej alternativave tё perspektivёs. 
Konkretisht në paraqitjen grafike tё figurës 68 jepen treguesit për 4 alternativat mbi 
vlerësimin e perspektivës nga gazetarët. Kurse grafiku i figurёs 69 i referohet 
përgjigjeve që kanë dhënë vetëm ata gazetarë që kishin dëshirë për një vend tjetër 
pune brenda medias. Pjesa më e madhe synonin televizionin (rreth 59%) dhe mё pas 
vijojnё ata qё dёshirojnё marrёdhёniet me publikun (rreth 17%), tё jenё po nё fushёn 
e radios, por nё njё stacion tjetёr (14%), nё median e shkruar (7%) dhe mё pak dёshirё 
ka pёr median online (3%).  
Për gazetarët që u shprehën se dëshironin një vend tjetër pune, brenda dhe jashtë 
sektorit mediatik, kishte dhe një pyetje mё tepёr pёr tё eksploruar mbi shkakun 
kryesor të kësaj zgjedhjeje. Rreth 40% e lidhën me të ardhurat që kishin nga puna 
ekzistuese, kurse shkaqet e dëshirës për karrierë dhe kushtet e punës ishin të 
barabarta, me rreth 14%. Më pak prej tyre, (grafiku në figurën 70), shprehën si shkak 
marrëdhëniet me menaxherin, mosingranimin me punën dhe detyrat e ngarkuara etj. 
 

 
Figura 68. Vlerësimi për perspektivën e punësimit. 
 

 
Sikundër e kemi përmendur më herët në këtë punim, marrëdhëniet kontraktuale dhe 
pagesat e gazetarëve mbeten ndër problemet shqetësuese për ta. Në mënyrë të veçantë 
UGSH, por dhe shoqata më të vogla nga ky komunitet kanë ngritur zërin për “punën 
në të zezë”, apo për vonesat në likuidimin e pagesave. Karakteristikë gjatë zhvillimit 
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të anketës ishte fakti se, pikërisht pyetjet rreth këtyre problemeve kishin nivelin më të 
lartë të ngurrimit për të dhënë përgjigje. 

 

 
Figura 69. Cila është puna që synohet? 

 
Sa i takon kontratave në punë 36% e gazetarëve pohuan se ishin pa kontratë, por duke 
pasur parasysh se 22% e tyre nuk preferoi t’i përgjigjej pyetjes, atëherë kjo do të thotë 
se ata që kanë probleme me kontratat janë mё shumё se kaq. Rreth 42% u përgjigjën 
se kanë kontratë të rregullt me punëmarrësin. 
 

 
Figura 70. Shkaku që kërkohet një vend tjetër pune?  

 
Kurse për korrektesën e marrjes së pagës, (tё dhёnat grafike të figurës 72), rreth 44% 
e gazetarëve zgjodhën të përgjigjen mes alternativave se kishte vonesa në frekuencat 
“rrallë”, “shumë rrallë”, “shpesh” dhe “shumë shpesh”. Por problemi i vonesave dukej 
se nuk ishte vetëm për këta, pasi rreth 21% e të pyeturve nuk preferoi të përgjigjej për 
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pyetjen, çka na shtyn të arsyetojmë se sërish pjesa që nuk e merrte në kohë pagesën 
mujore ishte mё e madhe. 
 

 
Figura 70. Marrëdhëniet kontraktuale të gazetarëve të radios. 
 

“Ka një korrelacion mes vonesave në pagesa dhe kontratave të punës për gazetarët. 
Janë dy tregues që ushqejnë në mënyrë të ndërsjellë njeri-tjetrin, sepse pasiguria në 
punë të bën të mefshtë për të kërkuar me forcë atë që të takon për punën e bërë, 
pagën. Në rastin e radiove ankesat që kemi marrë nga anëtarët e Unionit tonë janë më 
të pakta, krahasuar të themi me median e shkruar, ose televizionet. Por është 
shqetësim prezent ky fenomen”, thotë Aleksandër Çipa nga Unioni i Gazetarëve të 
Shqipërisë.171 
 

 
Figura 72. Korrektesa e marrjes sё pagave nga gazetarët e radios. 

 

                                                            
171Intervistë dhënë autorit më 4 prill 2014. 
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Sa i takon nivelit të pagës, rreth 28% e të pyeturve thanë se merrnin deri në 25 mijë 
lekë në muaj; rreth 11% merrnin 26-35 mijë lekë; rreth 9% fitonin 66-75 mijë lekë; 
rreth 8% fitonin 36-45 mijë lekë; po kaq gazetarë thanë se e kishin pagën 56-65 mijë 
lekë etj., sipas pasqyrimit qëështë bërë në paraqitjen grafike tё figurës 73. 
 
 

 
Figura 73. Niveli i pagave të gazetarëve të radios. 

 
 

 
 

Figura 74. “Keni angazhime të tjera aktualisht përveç punës në radio?” 
 
 
Mosha mesatare e re, por dhe trendi në mesin e komunitetit të medias për dypunësim 
janë karakteristike edhe e stafeve në stacionet radiofonike. Kjo është mënyrë për 
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përmirësimin e të ardhurave, por dhe për të qenë prezent në tregun mediatik. Në 
mënyrë të veçantë dukuria e dypunësimit është e përhapur në radiot lokale jashtë 
Tiranës, në një kohë që më pak këtë mundësi e shfrytëzojnë ata që punojnë në 
sektorin publik të transmetimeve.  
Në kompanitë mediatike, ku përfshihet radioja, multiangazhimi është një skemë që e 
stimulon vetë struktura organizative, ku kundrejt honorareve ose zgjidhjeve të tjera 
shpërblyese, gazetarët e radios marrin hapësirë në transmetimin televiziv, apo mund të 
shkruajnë në gazetë/revistë etj. Zhvillimet teknologjike, përdorimi në shkallë të gjerë i 
internetit dhe mediave të reja, por dhe ndryshimi i sjelljes së redaksive me reporterët 
në terren, janë faktorë nxitës të dypunësimit të gazetarëve, pavarësisht faktit nëse kjo 
është në dijeninë ose jo të punëdhënësve të tyre. 
 

 
Figura 75. Interesi për të siguruar reklamë. 

 
Në grafikun e figurës 74 jepet ndarja e gazetarëve sa i takon angazhimit që ata kanë 
paralelisht me punën që kryejnë në radio, nëse bëhet fjalë për brenda kompanisë, në 
radio tjetër, në median e shkruar, në televizion, në media online, në agjenci lajmesh, 
jashtë sektorit mediatik, ose kur nuk bëjnë asnjë punë të dytë.  
 

 
Figura 76. “Cili është formati informativ që aplikoni më shumë në punën tuaj?” 

 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

138 

 

Një pyetje tjetër po për këtë rubrikë të anketës ishte parashikuar për të mësuar nëse 
gazetarët ishin të interesuar/motivuar për të siguruar reklamë për programin e tyre, 
ose për radion në përgjithësi. Vetëm rreth 30% e tyre u shprehën se kishin një 
interesim të tillë, që ju siguronte të ardhura shtesë për veten, por dhe ndikonte 
pozitivisht në buxhetin e radios. Nga ata që u përgjigjën negativisht për këtë pyetje, si 
shkaqe u përmendën përqindja e ulët e fitimit për reklamën e gjetur, paaftësia për të 
kryer një punë të tillë etj. 
 
 
10.4 Mbulimi tematik dhe teknikat e mbledhjes sё informacionit 
 
Në këtë seksion të pyetësorit kishte interesim për të mësuar nga gazetarët mbi aspekte 
konkrete të operimit të tyre brenda dhe jashtë redaksisë, mbi formatin informativ që 
aplikonin më shumë, orientimin tematik për kontributet që përgatisnin, marrëdhëniet e 
tyre me terrenin, natyra e inventarit personal për regjistrimin e zërave dhe efekteve, 
apo dhe prirjen qё krahas sigurimit tё materialit zanor gjatë punës tё realizonin dhe 
foto e video. 
Në përgjigje të pyetjes se “cili është formati informativ që aplikoni më shumë në 
punën tuaj?”, rreth gjysma e gazetarëve pohuan se më shumë shkruanin ose 
rishkruanin lajme, kurse rreth ¼ e tyre kishin si prioritet raportimin përmes kronikave, 
(paraqitja grafike e figurës 76). Duke iu referuar përgjigjeve ishte e qartë se për 
realizimin e kronikave më shumë interes kishte në redaksitë e radiove publike. 
Formati i tretë më i preferuar ishte intervista, me rreth 13%, kurse për reportazhin, 
vox pop-in, portretin, ose komentin përgjigjet ishin shumë të rralla. 
 

 
Figura 77. “Cilat tema trajtoni më shumë në kontributet tuaja?” 
 

Sa i takon larmisë tematike që trajtonin në përmbajtjet e transmetuara, (të dhënat në 
grafikun e figurën 77),  më të hasurat janë ato sociale (rreth 30%), kulturore (rreth 
28%), ndërkohë që rreth 24% e gazetarëve kishin si prioritare çështjet me karakter 
politik. 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

139 

 

Zhvillimi teknologjik dhe aksesi në internet u ka krijuar gjithashtu mundësi 
gazetarëve të radios, që mjaft nga detyrat e tyre t’i përmbushin brenda ambjenteve të 
redaksisë ose studios. Komunikimet përmes telefonit, si dhe postës elektronike, 
përdorimi i motorëve të njohur të kërkimit për të nxjerrë informacione nga çdo aspekt 
- janë burime të pashtershme që zgjidhin mjaft probleme për gazetarin edhe kur ai 
është duke qëndruar ulur në karrigen e redaksisë ose të studios së transmetimit. 
Pikërisht lidhjen me terrenin e tregon dhe grafiku i figurës 78, ku qartazi dallohet se 
mazhoranca e gazetarëve, rreth 64%, nuk dalin fare në terren për të kryer regjistrime.  
Zgjidhja për ta ishte komunikimi përmes thirrjes telefonike, ose duke chat-uar me 
protagonistin/protagonistët, si pjesë e produktit që regjistrohej ose transmetohej live. 
Mosdalja në terren është një nga shkaqet për trajtime sipërfaqësore të informacioneve 
ose kontributeve tematike, ku impakti më negativ ёshtё për redaksitë lokale, duke i 
mbajtur ato nё distancё nga zhvillimet dhe problematikat e komunitetit. Për gazetarët 
që regjistrojnë në terren anketa kishte dhe tre pyetje shtesë. Pyetja e parë ishte mbi 
tipologjinё e aparatit regjistrues, ku rezultoi se pjesa mё e madhe, rreth 37%, 
përdornin minidisk-un, kurse rreth 31% ishin më praktikë, pasi intervistimet i kryenin 
me aparatin celular. 
 

 
Figura 78. Raportet e gazetarëve me terrenin. 

 
 
Pas tyre ishte grupi i gazetarëve që përdorte pajisje digjitale regjistrimi, rreth 21%, me 
aplikime të avancuara, që është dhe një mundësi reale për editim të finalizuar të 
kontributit, menjёherë pas realizimit të intervistës, pra, përgatit në një kohë të shkurtër 
një  produkt të gatshëm ose gjysmë të gatshëm, të cilin e nis me email te kolegët në 
redaksi. Nga anketa rezultoi se ende në qarkullim për të kryer regjistrime në terren 
janë magnetofonët me kaseta, rreth 11%, përdorimi i të cilëve veç parametrave të 
varfëruar në cilësinë e zërave, shton dhe kohën e punës për gazetarët, pasi ata para 
procesit të editimit do të duhet që ta konvertojnë gjithë materialin e nevojshëm dhe 
më pas të përdorin vetëm pjesën e dobishme për kontributin. 
Pyetja e dytë shtesë për gazetarët e terrenit ishte nëse ata synonin vetëm regjistrimin 
audio, apo realizonin dhe fotografi a video në lidhje me kontributin që përgatisnin. 
Asnjëri prej tyre nuk preferonte regjistrimin video, ndërkohë që rreth 26% e tyre u 
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përgjigjën se siguronin dhe foto, për t’i përdorur më pas në publikimin e versionit 
online të produktit. 
 

 
Figura 79. Aparati që përdorin gazetarët në terren. 

 
 

 
Figura 80.  Veç regjistrimit audio, çfarë shërbimi shtesë bëjnë gazetarët? 
 

Profili i gazetarit multimedial duket se nuk ёshtё kuptuar ende, pasi sipas këtyre 
treguesve, shumё pak prej tyre angazhohen pёr tё ofruar foto, (kurse video asnjë), për 
të shoqёruar tekstet e publikuara nё versionin online. Pёrdorimi i aparatit fotografik 
dhe kamerёs, por dhe celularit ose pajisjeve tё tjera mobile, nё raste emergjente dhe 
kushte spontaniteti, krijojnё mundёsinё pёr shёrbime tërheqëse për ndjekësit, tё cilat 
reflektohen nё performancёn e website-t dhe numrin e ndjekësve. Për pyetjen e tretë, 
mbi raportimin live nga terreni, vetëm 16% e të pyeturve kishin një eksperiencë të 
tillë, sipas grafikut në figurën 81. 
Duke hedhur një vështrim mbi median shqiptare në tërësi, studiuesi Rrapo Zguri, 
konstaton se pjesa më e madhe e website-ve, në përpjekjet për të ndjekur dhe përfituar 
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nga përparësitë e teknologjisë së web-it, kanë aplikuar shumë teknika dhe zgjidhje 
interaktive.  
 

 
Figura 81. “A e praktikoni raportimin live nga terreni?” 

 
“Megjithatë, në përgjithësi vihet re një lloj vonese në përgatitjen apo investimet për 
krijimin e gazetarit multi-task dhe multimedial, që konsiderohet kaq i domosdoshëm 
për gazetarinë në web. Burimet njerëzore të websiteve shqiptare të lajmeve mbeten 
ende të kufizuara. Nga pikëpamja e efiçiencës ekonomike, shumica e website-ve 
deklarohen me humbje ose në rastin më të mirë ato thjesht arrijnë të mbulojnë 
shpenzimet e tyre.172 
 
 
10.5 Aksesi nё internet dhe përdorimi i programet edituese digjitale 
 
Për shfrytëzimin e hapësirës virtuale, si dhe risitë teknologjike në procesin e editimit 
të përmbajtjeve që përgatiten nga gazetarët, kanë rëndësi të dorës së parë kёta dy 
tregues: niveli i aksesit në internet dhe aftësia për të përdorur programet digjitale 
edituese. Megjithëse në ambjentet e punës së radiove shqiptare ka ndërhyrje për 
përmirësimin e kushteve teknike dhe teknologjike, ende aspekti bazik për aksesin në 
internet nuk është kudo i zgjidhur. Duke vlerësuar të dhënat grafike të figurës 82, 
dallon mungesat në këtë drejtim, që janë më shumë evidente në sektorin publik të 
transmetimeve. Vetëm rreth 79% e të pyeturve e kishin të sigurtë aksesin në internet 
në vendin e tyre të punës.  
Rreth 6% e kishin atë në kompjutera të tjerë të kolegëve ose punonjësve të radios, 
kurse pjesa tjetёr e gazetarëve, rreth 15%, pranoi në monentin kur u zhvillua anketimi, 
se në asnjë ambjent të punës nuk kishin akses interneti. Shkaku kryesor ishte 
ndërprerja për një kohë të gjatë e shërbimit nga kompania e kontraktuar. Pёr cilёsinё e 

                                                            
172Rrapo Zguri, “Mediat online në Shqipëri – një vështrim panoramik”, Instituti Shqiptar i 
Medias, Tiranë, 2014, publikuar në versionin elektronik: 
http://www.institutemedia.org/Documents/PDF/rr-zguri-follow-up.pdf. 
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shёrbimit tё internetit kishte një pyetje të drejtëpërdrejtë vlerësuese, e pёrshkallёzuar, 
ku ndarja “shumë i mirë”, “i mirë”, “i keq” dhe “shumë i keq” ishte në nivelet që 
tregohen në grafikun e figurës 83.  
 
 

 
Figura 82. “ Ku keni akses për internetin kur jeni në radio?” 

 
 
 

 
Figura 83. “ Kualiteti i shërbimit të internetit në ambjentet e radios?” 

 
Nga gazetarët u dha përgjigje dhe për akesin në mjedise të tjera, si në studion e 
transmetimit (të dhënat e figurës 84), ku për rreth 42% e gazetarëve kishte mungesë 
linje interneti; përmes telefonit celular, që është një ndihmë shumë e madhe për të 
qenë në kontakt kudo dhe kurdoherë, (të dhënat e figurës 85); në një kohë që sipas 
figurës vijuese, në mazhorancë dërmuese ata kanë akses në ambientet e banimit. 
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Figura 84. Aksesi në  internet në  studion e transmetimit. 

 

 
Figura 85. Aksesi në  internet përmes aparatit celular. 

 
 

 
Figura 86. Aksesi në  internet në shtëpi. 
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Nё kushtet e zhvillimit teknologjik nga njera anё, por dhe tё rrudhjes sё stafeve qё 
angazhohen nё radio, gazetarёt janё pёrballё sfidёs sё multi-task-ut, qё tё kryejnё vetё 
proceset nga ideimi dhe planifikimi i njё kontributi, deri nё realizimin e tij nё 
versionin final pёr transmetim ose publikim online.  
 

 

 
 

Figura 87. “Keni aktualisht adresë email-i funksionale?” 
 

 

 
 

Figura 88. Aktivizimi në rrjetet sociale. 
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Figura 89. Përdorimi i programeve edituese digjitale. 

 

 
Figura 90. Mënyra e përdorimit të programeve digjitale të editimit. 

 

 
Figura 91. Menaxhimi i situatës kur gazetarët janë live në studio. 
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Mjaft aspekte tё punёs, të cilat vite mё parё mbuloheshin nga teknikёt, aktualisht 
duhen kryer nga vetё gazetarёt. Ndaj dhe pёr ta nuk ёshtё e mjaftё vetёm aftёsia e 
regjistrimit tё zёrave nё terren, nuk ёshtё e mjaftё vetёm aftёsia pёr tё folur, lexuar 
dhe prezantuar nё mikrofon, me artikulim të qartë dhe pёrdorim mjeshtёror tё zёrit, 
por duhet tё njohin mirё dhe tё jenё tё familjarizuar me pajisjet dhe programet 
digjitale qё pёrdoren nё studio dhe jashtё saj.  
 

 

 
Figura 92. Programi digjital lehtësi për gazetarët dhe cilësi në editimin e  produktit 

radiofonik. 
 
Rreth 74% e gazetarёve tё radiove, (figura 89) njohin tё paktёn njё program editues 
digjital pёr realizimin e produkteve tё tyre. Më të përhapura në Shqipëri janë versionet 
e programit Cool Edit Pro, (Adobe Audition), Easy Cut etj. Duke analizuar tё dhёnat e 
grafikёve nё dy figurat vijuese, 90 dhe 91 kupton se vetёm rreth 1/3 e tyre e pёrdorin 
vetё programin. Mazhoranca e gazetarëve pret nga tekniku ose bashkёpunimi me tё 
pёr tё finalizuar produktin nё kompjuter.  
 
 
10.6 Orientimi drejt produktit nё versionin online 
 
Në stacione të ndryshme interesimi për shërbimet online është i ndryshëm, në varësi 
të faktorëve që lidhen me inventarin teknik e teknologjik në përdorim, aksesin në 
internet, aftësinë dhe mundësinë e gazetarëve për përgatitjen e përmbajtjeve në 
website etj. Nga anketa rezulton se qasja e produktit në internet në rreth 30% të 
rasteve bëhet vetëm me tekst, në rreth 21% përmes transmetimit live stream dhe rreth 
7% përmes shkarkimit si audio më vete të produktit. Duke iu referuar të dhënave 
grafike të figurës 93, vërejmë se rreth 42% e gazetarëve pohuan se materialet e tyre 
nuk janë fare në versionin online. 
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Figura 93. Prezantimi i produktit të gazetarëve. 
 

Për gazetarët, produkti i të cilëve ishte  dhe në versionin online, kishte dhe një pyetje 
shtesë mbi impaktin nga ky proces. Përgjigjet e tyre ishin të kategorizuara në: rreth 
10% pohuan “aspak”; rreth 6% “shumë pak”; rreth 16% “pak”; shumica e të pyeturve 
u shprehën “mirë”, ndërkohë që 23% ishin pjesa më e kënaqur përderisa zgjodhën si 
alternative “shumë mirë”.  
 

 
 

 
 

Figura 94. “Sa impakt mendoni se ka pasur për ndjekjen e kontributit tuaj me prezantimit dhe 
në versionin online?” 
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Figura 95. Interesimii gazetarëve  për emetimin e kontributit të tyre. 
 
Por nëse për dy çështjet e mësipërme situacioni ishte në varësi të kushteve të punës  
dhe inventarit të pajisjeve që kishin në dispozicion gazetarët, në këtë rubrikë kishte 
dhe një pyetje që lidhej drejtëpërdrejtë me interesimin dhe motivimin e tyre për 
mënyrën e publikimit të produktit. Rreth gjysma e gazetarëve u shprehën se objektivi i 
tyre mbetej vetëm transmetimi i kontributit on air; kurse pjesa tjetër ishte e ndarë: 
rreth 42% thanë se ishin të interesuar për publikimin dual on air & online dhe rreth 
9% iu përgjigjën negatisht pyetjes. 
 
 
10.7 Interaktiviteti me ndjekёsit dhe ndikimi nё pёrmbajtje 
 
Siç dhe e kemi trajtuar mё herёt nё kёtё punim, njё pjesё e gazetarёve tё radiove janё 
aktivё nё shfrytёzimin e hapёsirёs virtuale, duke u krijuar mundësi ndjekёsve tё tyre, 
qё dhe ata tё ndikojnё nёkonceptimin dhe realizimin e pёrmbajtjeve qё emetohen on 
air & online.  
 

 

 
 Figura 96. Interesimi i gazetarëve për interaktivitetin me ndjekësit e programeve. 
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Njё nga seksionet e anketёs sё organizuar synonte pikёrisht njohjen e nivelit 
tëinteraktivitetit me ndjekёsit dhe ndikimin e tyre. Sipas paraqitjes grafike nё figurёn 
96, shikohet se nё mazhorancё tё dukshme, rreth 72%, preferohet interaktiviteti me 
ndjekёsit. Pjesa tjetёr, e cila ju pёrgjigj negativisht pyetjes, ishte mё shumё nё 
rrethana tё mungesёs sё aksesit nё internet, apo problematikёs që shkaktonte shёrbimi 
i ofruar nga server-i qendror. 
 

 
 

 
Figura 97. “Në cilën fazë të procesit jeni më shumë i interesuar?”. 

 
Pёr gazetarёt qё praktikonin kontakte tё rregullta me ndjekёsit e tyre kishte dhe pyetje 
tё tjera shtesё, pёr tё vlerёsuar treguesin e shfrytёzimit tё kёsaj hapёsire nё procesin e 
realizimit tё produktit. Duke e ndarё nё tre etapa kryesore anagzhimin e tyre nё punё: 
ideimi dhe pёrgatitja; transmetimi dhe etapa e tretё e posttransmetimit, vihet re se 
shumica e tyre, rreth 58%, preferojnë interaktivitetin nё etapёn e parё. Duke ndjekur 
paraqitjen grafike tё figurёs 97, pjesa tjetёr ndahet nё rreth 13% qё duan mё shumё tё 
komunikojnё gjatё transmetimit dhe rreth 29% kur ka pёrfunduar programi. 
Nga rradhët e atyre që synonin interaktivitetin para fillimit të programit, më shumë 
praktikonin prezantimin për ndjekësit të temës ose problematikës (rreth 55%), kurse 
ata që u tregonin paraprakisht ndjekësve emrat e të ftuarve në studio ishin rreth 18%. 
Paraqitjen e të dyjave e bënin 27% e të pyeturve. Këtij kontigjenti të gazetarëve ju 
kërkua edhe një përgjigje nëse reagonin nga mendimet, sugjerimet apo vërejtjet që 
merrnin nga ndjekësit: përgjigjet e tyre ishin të ndara në raportin 77% - 23% në favor 
të reagimit me modifikim të procesit të fazës përgatitore. 
Për preferencat e gazetarëve se çfarë ata përfshjnë në përmbajtjet e tyre nga reagimet 
e ndjekësve, dallohet gati një ndarje gati proporcionale për tre situatat e ndeshura 
gjatë një transmetimi live: komente, pyetje ose përshëndetje (sipas grafikut të figurës 
100). Kjo tregon se shfrytëzohet ai lloj impakti që vjen nga audienca, i cili i intereson 
më shumë autorit të  programit.  
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Figura 98. Prezantimi për ndjekësit para realizimit të kontributit. 
 
Niveli i aksesit në internet që kanë gazetarët e radiove, si dhe parametrat e linjave që 
ju afrohen në vendin e punës, në redaksi, ose në studio, ndikojnë në mënyrën e 
kominikimit që ata zgjedhin me ndjekësit e tyre.  
Pjesa më e madhe, rreth 61%, përdorin llogarinë personale të email-it për të ndarë 
mendime dhe vlerësime me ta, kurse 8% shfrytëzojnë si kanal komunikimi adresën e 
redaksisë, (sipas paraqitjes grafike në figurën 101). Rreth 31% alternojnë të dyja 
variantet, edhe adresën personale edhe adresën e redaksisë.  

 
 

 
 

Figura 99. Reagimi ndaj mendimeve të ndjekësve. 
 

 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

151 

 

 
 

Figura 100. “Çfarë preferoni të përfshini në program nga reagimet e ndjekësve?” 
 

 
Rreth 2/3 e gazetarëve pohuan se kishin burime të qëndrueshme për informacionet 
dhe trajtimet tematike që përgatisnin. Bazoheshin në website të mediave kryesore, apo 
platforma online me përmbajtje aktualiteti, si për zhvillimet brenda vendit, apo dhe 
ato me natyrë globale. 
 

 

 
 
 

Figura 101. Kanali më i preferuar i komunikimit online me ndjekësit . 
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Figura 102. Burimet për informacionin online.  
 
Në veçanti gazetarët që moderonin emisione zbavitëse, treguan se kishin referencë 
adresa të qëndrueshme online,për rubrikat e kurioziteteve, të lajmeve nga bota e 
spektaklit, pasarelave të modës, backstage të yjeve të skenës dhe ekranit, prognoza 
për aktivitetet e tyre etj. Kurse rreth 1/3 e të pyeturve u përgjigjën se ishin spontanë në 
shfrytëzimin e burimeve në internet. 
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Kapitulli i njëmbëdhjetë 
 

Radio Tirana, transmetuesi publik kryesor audio në Shqipëri 
 
 
11.1 Aktiviteti i RT në përbërje të RTSH-së 
 
Themeluar më 28 nëntor 1938, RT mbetet transmetuesi më i vjetër radiofonik në 
Shqipëri. Bashkimi i saj, rreth 3 dekada më pas, me Qendrën Eksperimentale 
Televizive të Tiranës, që kishte filluar nga aktiviteti në mes të viteve 60, formuan një 
institucion të vetëm, Radiotelevizionin Shqiptar, RTSH. Më vendim qeverie, më 15 
shtator 1969, u krijua Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së, që do të ishte në varësi të 
Këshillit të Ministrave. Me këtë status si media shtetërore, është vijuar deri në vitin 
1992, moment kur në kuadër të procesve transformuese demokratizuese në Shqipëri, 
ky institucion kaloi në varësinë dhe kontrollin e parlamentit.  
Radiotelevizioni Publik Shqiptar emërtohet si “Radiotelevizioni Shqiptar”, që në 
versionin e shkurtuar është RTSH. Si pjesë përbërëse e këtij institucioni janë: 
1. Televizioni Publik Shqiptar, i cili thirret “Televizioni Shqiptar”, TVSH; 
2. Radio Publike Shqiptare, që thirret “Radio Tirana”, RT; 
3. Qendrat rajonale të radios e televizionit 

-“Radio Shkodra”, RSh ; 
-“Radio Kukësi”, RKu ; 
-“Radio Gjirokastra”, RGj ; 
-“Radio Korça”, RKo. 

4. Drejtoria e Stacioneve Transmetuese të RTV-së  
-Stacioni i RTV-së, Elbasan 
-Stacioni i RTV-së, Tiranë 
-Stacioni i RTV-së, Durrës 

Nga përcaktimi ligjor në statutin e RTSH-së, ai është person juridik me seli në Tiranë, 
kurse “TVSH-ja, RT-ja, radiot vendore dhe Drejtoria e Stacioneve Transmetuese të 
RTV-së, janë njësi administrative, struktura në përbërje të RTSH-së dhe njëkohësisht, 
janë persona juridikë me zotësi juridike të kufizuar.” 173 
Bazuar nëstrukturën organizative të RTSH-së, (organigrama në figurën 101), njësitë 
kryesore përbërëse, në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme janë: 
-Drejtoria e Televizionit Shqiptar 
-Drejtoria e Radio Tiranës 
-Drejtoria e Aktualitetit 
-Qendrat rajonale të radios e televizionit 
-Drejtoria e Stacioneve Transmetuese të RTV-së 
-Drejtoria Ekonomiko – Financiare 
-Drejtoria e Programeve Satelitore 
-Drejtoria e Teknologjisë dhe e Bashkërendimit 

                                                            
173Vendimi nr. 440, datë 1 qershor 2000, “Për miratimin e statutit të Radiotelevizionit 
Shqiptar, RTSH”, neni 3. 
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Ligji 97/2013 e detyron RTSH-në për të përfshirë “në transmetimet e saj pa pagesë jo 
më pak se: a) 2 programe kombëtare transmetimi audioviziv; b) 2 programe 
kombëtare transmetimi audio; c) 1 program transmetimi audio në gjuhë të huaj; ç) 1 
program transmetimi audio për bashkëatdhetarët; d) programet e qendrave 
audiovizive rajonale; dh) 1 program satelitor audioviziv; e) 1 program transmetimi të 
drejtëpërdrejtë audioviziv për veprimtaritë e Kuvendit.” 174 
 

 
 

Figura 103. Organigrama e RTSH-së. 
 
Prej këtej bëhet edhe më e kuptueshme pjesa përbërëse e transmetuesve audio brenda 
institucionit të RTSH-së:  
1-Radio Tirana 
2-Radio Tirana 2 
3-Kanali i Tretë, ose “Radio e Jashtme” 
4-Radio Korça 
5-Radio Gjirokastra 
6-Radio Shkodra 
7-Radio Kukësi 
Këto 7 njësi mediatike përbëjnë aktualisht sektorin publik të transmetimeve 
radiofonike në Shqipëri. Deri më 8 mars 2014 ka ekzistuar dhe një transmetues publik 
jashtë strukturës së RTSH-së, i njohur si Shërbimi Audio pranë Agjencisë Telegrafike 
Shqiptare, ATSH. Ky Shërbim, si e kemi përmendur më herët, u themelua më 10 gusht 
2008, në kuadër të misionit të ATSH si institucion zyrtar distributor lajmesh dhe 
informacionesh. Shërbimi ka ofruar në versionin audio, pa pagesë, për rreth 6 vite, 
zhvillime të aktualitetit në formatin e lajmeve, intervistave, kronikave, reportazheve, 
vox-pop-eve, radioportreteve etj., por më pas u mbyll për arsye financiare. 
 
 
11.2 Struktura organizative e RT 
 
RT, si transmetuesi publik kryesor audio në Shqipëri, ka në përbërje departamente dhe 
sektorë (organigrama e figurës 102), që ndikojnë direkt ose indirekt në veprimtarinë 
krijuese, programore dhe ekonomiko-financiare të institucionit. 
Në varësi të drejtorit të RT-së janë: 
                                                            
174Ligji 97/2013, neni 119. 
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A. Departamente 
-Programacioni 
-Programet social kulturore 
-Krijimtaria muzikore 
-Orkestra simfonike e RTSH-së 
-Teknika 
-Radio Tirana 2 
-Kanali i Tretë 
 
B. Sektorë mbështetës 
-Fono – Arkivi 
-Administrata 
-Financa 
 

 
Figura 104. Organigrama e Radio Tiranës. 

 
 
11.2.1 Varёsia dyfishe e ekipit të gazetarëve të lajmeve 
 
Nga mënyra e organizimit të RT-së për prodhimin e edicioneve të shkurtëra ose të 
zgjeruara të lajmeve, ka një varësi dyfishe të ekipit gazetaresk që është angazhuar. 
Ata edhe pse punojnë për një produkt audio në formatet lajm, radiokronikë, 
radioreportazh, vox – pop, intervistë, radioportret, koment etj.,  edhe pse ambjentet e 
tyre të punës, studiot e regjistrimit e transmetimit janë brenda mjediseve të RT-së, kur 
vjen puna tek varësia administrativo menaxheriale, gazetarët, redaktorët, folësit dhe 
redaktori përgjegjës e kanë nga Drejtoria e Aktualitetit, (pasqyrohet dhe në figurën 
101), që funksionon si njësi më vete, brenda institucionit të RTSH-së, sikundër është 
dhe RT.  
Ky raport varësie i lajmeve që transmetohen nga RT, sanksionohet dhe në statutin e 
RTSH-së, që saktëson se “Drejtori i Drejtorisë së Aktualitetit ka të njëjtat kompetenca 
me ato të Drejtorit të RT-së dhe të TVSH-së”, 175 dhe më tej, duke shpjeguar detyrat e 
tij, rendit: “ a) bën planizimin e lajmeve; b) siguron bashkërendimin e lajmeve mes 
radios dhe televizionit; c) realizon shkëmbimin e informacionit, përfshirë shërbimet 
kabllore dhe idetë për mbulimin e ngjarjeve; ç) siguron një mbulim të qëndrueshëm 

                                                            
175Statuti i RTSH, neni 30. 
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dhe autoritar me lajme nga ana e RTSH-së, për Televizionin Shqiptar dhe Radio 
Tiranën, duke iu ofruar shërbime edhe radiove vendore, në bazë të ruajtjes së 
politikave të redaksive.”176 
Zamira Koleci, e cila ka punuar si gazetare dhe drejtuese nё Radio Tirana pёr shumё 
vite, e vlerёson aktin e bashkimit tё dy redaksive tё lajmeve tё Radio Tiranёs dhe 
Televizionit Shqiptar nё fillim tё viteve 2000, si jo tё pёrshtatshёm. “Ky ka qenë një 
veprim që atrofizoi informacionin në Radio Tirana, që e bëri shtojcë të Televizionit 
Shqiptar. Edhe nga pikëpamja profesionale kushdo e kupton që trajtimet tematike që 
bën një radio nuk janë të njëjta me një televizion. Dy redaksitë sigurisht që duhet të 
bashkëpunojnë, të japin e të marrin, por jo të jenë me një redaksi të vetme. Tjetër 
arsye, mendoj, së është sjellja e Këshillit Drejtues të RTSH-së. Anëtarët e tij të 
zgjedhur nga parlamenti, duhet të jenë të pavaruar nga forcat politike që i 
propozojnë”. 177 
 
 
11.3 Përmbajtja programore e RT 
 
Si transmetues publik,RT ka një sërë kërkesash për programet e saj, në kuadër të 
aktivitetit në përbërje të RTSH-së dhe në respektim të ligjit 97/2013. Në dallim nga 
operatorët privatë të transmetimeve audio, RT ka detyrimin për realizuar dhe 
transmetuar programe që i drejtohen në rreze të gjerë të gjitha shtresave të popullatës, 
duke plotësuar kriterin e larmisë tematike që trajtohet. Në statutin e RTSH-së 
përcaktohet karakteri informativ, edukativ, kulturor dhe artistiko-argëtues, që 
“respektojnë dinjitetin dhe të drejtat themelore të njeriut, paanshmërinë dhe 
objektivitetin e informacionit, të drejtat e fëmijëve, gjuhën dhe kulturën shqiptare, të 
drejtat kushtetuese të shtetasve dhe të pakicave kombëtare, përkatësinë fetare 
shqiptare, rendin publik dhe sigurinë kombëtare, gjuhën e kulturën shqiptare, të drejtat 
kushtetuese të shtetasve e të pakicave kombëtare, si dhe dallimet fetare të 
shqiptarëve.” 178 
Duke i qëndruar parimit të informimit të publikut, me objektivitet dhe 
profesionalizëm, këto programe “nuk nxisin dhunën, urrejtjen kombëtare, fetare e 
raciale, ndarjen territoriale dhe veprime antikushtetuese.” 179 
RT, ose ajo qё nё zhargonin e pёrditshёm thirret si Radio e Brendshme, transmeton 24 
orё nё çdo ditё tё javёs, nё FM, satelit dhe nё versionin online, ku pjesa e folur me atё 
muzikore janё nё njё raport rreth 35% me 65%. Dy njёsitё kryesore prodhuese tё saj 
janё: departamenti i  programacionit dhe departamenti social kulturor. Emisionet dhe 
rubrikat e pёrditshme ose nё intervale kohore mё tё rralla janё:  
-“Njё tjetёr mёngjes”, nga ora 6.30 deri nё 9.00, i pёrditshёm, me karakter informativ 
dhe utilitar;  
-“Mikrofoni i fёmijëve”, hapёsira e pёrditshme e tё miturve, ndjenjat dhe angazhimet 
e tyre nё familje dhe nё komunitet;  
-“Metropol”, nga ora 10.10 deri nё13.00, njё format reviste social kulturore, qё 
transmetohet pёrditё; 

                                                            
176po aty 
177Zamira Koleci, intervistё dhёnё autorit, 20 shtator 2013. 
178Statuti i RTSH-së, neni 40. 
179po aty 
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-“Gjithçka shqip”,  nga 16.00 deri nё17.00, njё kolazh me pjesёt muzikore shqip mё tё 
fundit nё treg, ilustruar me informacione dhe portrete protagonistёsh; 
-“Fjala si fillim, fjala si flijim”, emision qё emetohet çdo tё hёnё, nga ora 20.30 deri 
nё 22.00, me fokus mbi autorёt dhe veprat e letёrsisё shqipe dhe botёrore; 
 -“Dritё e diturisё”, me aktualitete dhe probleme nga arsimi nё Shqipёri dhe pёrvojat 
botёrore nё kёtё fushё, emision i sё martёs nga ora 20.30 deri nё22.00; 
-“Vatёr shqiptare”, çdo tё enjte nё intervalin 20.30-22.00, njё eskursion nёpёr trojet 
dhe traditat, si shenjё identiteti; 
-“Pa Kufij”- çdo tё enjte nga ora 16.30 deri nё 18.00, njё produkt i pёrbashkёt, mes 
RT dhe partnerёve tё saj, Radio Kosova dhe Radio Shkupi; 
-“Nga njera ndeshje nё tjetrёn”, njё nga emisionet mё tё hershёm tёRT-sё, pasqyrё 
informative, analitike dhe parashikuese pёr gjithçka ndodh nё fushat e blerta tё 
futbollit dhe jashtё tyre; 
-“Hapur”, nga ora 22.30 deri nё 24.00, format show radiofonik i pёrditshёm; 
-“Filmi shqiptar nё RT”, emision kulturor i pёrjavshёm, qё transmetohet çdo tё 
premte, pёrshtatje pёr radion e filmave shqip tё prodhuar nga Kinostudio “Shqipёria e 
re”; 
-“Momenti i kthesёs”, emision i sё shtunёs nё mbrёmje vonё, qё ndriçon momentin e 
lindjen sё njё ylli tё muzikёs botёrore; 
-“Bibliotekё”, po tё shtunёn nga ora  9.00 deri nё 10.30, qё trajton ngjarje qё kanё 
lёnё gjurmё nё historinё botёrore dhe atё tё Shqipёrisё. 
Një nga programet më të rëndësishme të RT është emisioni javor “Pa kufij”, një 
realizim 90 minutash në bashkëpunim me Radio Kosovën dhe Radio Shkupin. Prej 
majit të vitit 2009 u arrit një akord mes tre radiove publike nga tre vendet fqinje, për 
të krijuar një hapësirë të përbashkët zanore që trajton tema me interes të përbashkët, 
ku tre studiot e transmetimit në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup bëhen pjesë e debatit 
rajonal, me të ftuar ekspertë dhe gazetarë, tё cilёt shkëmbejnë informata, opinione dhe 
qëndrime.  
“Është një bashkëpunim i konsoliduar, ku tre radiot janё nё sinkroni pёr temёn dhe 
për të ftuarit. Ne ju japim mundësi dëgjuesve tanë në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni 
që të ndjekin në kohë reale debate dhe forume për probleme relevante, pse jo shpesh 
dhe me kolorit qëndrimesh që e bëjnë formatin shumë atraktiv”-  thotë Jaho Margjeka, 
drejtor i Departamentit social kulturor në RT.” 180 
Në programin e mëngjesit gjithashtu ka një lidhje direkte 15 minutëshe Tiranë – 
Prishtinë, mes RT dhe Radio Kosovës, që krijon mundësinë e informimit mbi ngjarjet 
kryesore të aktualitetit politik, ekonomik, social, kulturor etj., si dhe pritmëritë në 
zhvillimet e të dy shteteve. 
 
 
11.4 Stafi gazetaresk 
 
Në RT ashtu si në të gjithë institucionin e RTSH-së marrëdhëniet e punës rregullohen 
me Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë dhe ligje të tjera që janë në fuqi. 
Kontratat e punës që aplikohen janë 4 llojesh: “a) individuale; b) kolektive; c) me 
kohë të pjesshme, ku parashikohet garantimi i sigurimeve shoqërore nga institucioni; 

                                                            
180Intervistë dhënë autorit 13 shkurt 2014.  
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ç) me projekte, ku detyrimet financiare mbulohen nga vetë projekti”. 181Megjithëse 
statuti i RTSH-së në mënyrë të qartë e ka ndaluar dypunësimin për personelin 
gazetaresk, 182krijuesit, teknikёt dhe punonjёsit e administratёs në mediat e tjera 
jopublike, duke e konsideruar si cënim të interesave të këtij institucioni, në realitet ky 
kriter nuk është respektuar. 
Nisur nga profilizimi i personelit të angazhuar, ata ndahen në tre grupime të mëdha: 
“a) punonjësit e sektorit të krijimtarisë; b) punonjesit e sektorit teknik c) punonjësit e 
sektorit ekonomiko-administrativ.” 183 Gazetarët, redaktorët, reporterët e terrenit, 
redaktorët përgjegjës ose kryeredaktorët futen në sektorin e parë.Bazuar në rregulloret 
e brendshme të institucionit, gazetarëve ju kërkohet që të përgatisin materiale 
radiofonike me nivel të lartë profesional, pa influencë politike, duke aplikuar të gjitha 
formatet e informimit. “Gazetarët mbajnë përgjegjësi të plotë për mbulimin e 
tematikës dhe raportojnë invidualisht për çdo mangësi apo mosrealizim. Gazetari 
mban përgjegjësi për cilësinë e materialeve të përgatitura.” 184 
RT ka ende në strukturën e saj folësa (spikerë), të cilët janë të angazhuar me lexime 
tekstesh, lajmesh, njoftimesh, përmbajtjesh reklamuese e promocionale, spotesh 
identifikuese të stacionit, të programeve ose rubrikave të ndryshme. Në vitet e fundit 
prezantimin e edicioneve të lajmeve e bëjnë vetë gazetarët që ideojnë dhe përgatisin 
informacionet, duke hequr një hapësirë kryesore qё mbulohet nga folësi, por gjithësesi 
ai është ende prezent në RT, duke u përshkruar si person me “zë dhe dikson të mirë. 
Logjikë dhe rrjedhshmëri në të lexuar” dhe që “nuk ka të drejtë të bëjë ndryshim të 
lajmit apo koment të tij. Nuk mban qendrim emocional për lajmin që lexon, në të 
kundërt mban përgjegjësi”. 185 
RT ndjek grafikë të ndryshëm të aktiviteteve trajnuese për ekipin gazetaresk dhe atë 
mbështetës, që realizohen brenda për brenda institucionit, ose në bazë të projekteve 
bashkëpunuese dhe në vende të tjera. Instituti Shqiptar i Medias në Tiranë, Radio DW 
dhe RFI, Fondacioni Press Now dhe subjekte të tjera, kanë mbështetur kualifikimet e 
personelit të RT-së, duke krijuar mundësi dhe për intership-e, vizita pune dhe 
workshop-e pranë mediave partnere në Gjermani, Francë, Angli, SHBA, Turqi, Itali, 
Bullgari etj. 
 
 
11.5 Inventari teknik dhe teknologjik 
 
Në bazë të statutit të RTSH-së, për pjesën e transmetimeve radiofonike, sektori teknik 
bën të mundur mes të tjerave dhe prodhimin e programeve e transmetimin e tyre; 
shtrirjen e sistemit transmetues, në arritje të objektivave ligjore; shpërndarjen e sinjalit 
të radios; hartimin e projekteve për modernizimin teknik të sistemit të prodhimit dhe 
të transmetimit; planifikimin, ndërtimin dhe shërbimet inxhinierike e mirëmbajtjen e 
aparaturave dhe të pajisjeve; matjet e parametrave teknikë të transmetuesve, antenave 

                                                            
181Vendim i Kuvendit të Shqipërisë, nr. 440, datë 01.06.2000 “Për miratimin e statutit të 
Radiotelevizionit  shqiptar, RTSH, neni 26. 
182po aty, neni 27. 
183po aty, neni 28. 

184Nga rregullorja e brendshme e RT-së, faqe 4. 
185po aty, faqe 5. 
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dhe gjeneratorëve; përgatitjen e dokumentacionit teknik për ndërtimin e 
infrastrukturës së studiove dhe të aparaturave transmetuese etj.. 
Deri në vitin 2006 RT kishte në funksion regjimin e magnetofonëve me shirit, si në 
procesin e regjistrimit ashtu dhe të transmetimit, ku parametrat cilësorë ishin të 
kufizuar dhe ku defektet në sistem kanë qenë të shpeshta. Duke trashëguar një 
inventar të përdorur në shumë dekada, që më shumë i nënshtrohej servisit dhe 
modifikimit, se sa zëvendësimit me pajisje të reja dhe bashkëkohore, ky problem i 
bartur ka qenë një pengesë serioze në RT. Por nga kjo periudhë, në etapa të ndryshme 
planifikimi, ka pasur ndërhyrje me fonde të RTSH, ose përmes projekteve 
bashkëpunuese e donacioneve, për të nisur kalimin nga teknologjia e shiritit në studiot 
e regjistrimit dhe transmetimit në përdorimin e rrjeteve kompjuterike dhe mikser-ave 
të digjitalizuar, duke instaluar dhe programe e aplikacione për shkarkimin, editimin 
dhe trasnferimin e materialeve brenda për brenda studiove, ose për në ambjente të 
tjera të RT-së.  
Ky përmirësim teknik dhe teknologjik ka dhënë efekte pozitive në cilësinë e 
prodhimeve, por dhe ka lehtësuar ndjeshëm punën e gazetarëve dhe personelit 
mbështetës në studio. Mbi të gjitha futja e kompjuterave në çdo hallkë të punës ka 
favorizuar transferimin vetëm “me një klik” të produktit të gatshëm nga vendi i 
prodhimit tek transmetuesi, apo në mjediset e gazetarëve. Paralel me modernizimin e 
studiove të regjistrimit dhe transmetimit ështëndërhyrë dhe në informatizimin e secilit 
prej posteve të punës së gazetarëve dhe redaktorëve, pajisja me kompjuter dhe 
instalimi i shërbimit të internetit. Me mbështetjen e një projekti të qeverisë turke në 
vitin 2009 studio kryesore qendrore e RT-së u rikonstruktua, duke u shdërruar 
plotësisht në parametra të digjitalizuar. 
Por në këtë institucion ka dhe studio që nuk kanë marrë fare investime, që kanë në 
inventar magnetofonë dhe miksera të para 30-35 viteve. Një nga “laboratorët” 
profesionalë të RT, studio e madhe e muzikës simfonike, që për dekada ka qenë 
hapësirë për krijimin e fondit të artë, nuk i përgjigjet më standardeve për regjistrime 
cilësore, pasi pajisjet në përdorim për rreth 4 dekada janë tërësisht të amortizuara. Një 
nga emisionet më të qëndrueshëm dhe më të ndjekur të RT-së, “Nga njëra ndeshje në 
tjetrën”, qëtransmetohet pa ndërprerje nga vitit 1983, është në kushtet më mjerane sa i 
takon mënyrës së realizimit të lidhjeve direkte nga studio qëndrore në stadiumet ku 
zhvillohen ndeshjet e futbollit, zgjidhje që me kosto fare minimale mund ta rrisin 
cilësinë e zërit dhe të lehtësojnë punën pasionante të ekipit të gazetarëve dhe 
bashkëpunëtorëve të angazhuar çdo fundjavë në këtë format radiofonik informativo 
analitik. 
Kjo panoramë kontrastuale konfirmon për ndërhyrje dhe përmirësim teknik dhe 
teknologjik pjesor në RT. Zgjidhja shikohet tek projekti i digjitalizimit total në këtë 
institucion, proces që ka mbetur në letër, jo më shumë nga pamundësia financiare, 
sesa nga karakteristika e ndërtimit organizativo menaxherial të centralizuar, ku 
operacioni digjitalizimit pritet të bëhet për të gjithë RTSH-në, pasi të kapërcehet 
ngërçi rreth dyvjeçar për mandatimin e organeve të reja drejtuese sipas ligjit.  
 
 
11.6 Menaxhimi i Fono – Arkivit tё RT 
 
RTka nё pronёsi tё saj njё fond tё jashtёzakonshёm zanor qё pёrllogaritet tё jetё mbi 
80 mijё kёngё dhe pjesё muzikore, tё arkivuara prej vitit 1938 e deri mё sot, si dhe 
regjistrimet e folura. Pjesa muzikore e Fono – Arkivit ruhet nё dy salla, tё cilat sё 
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bashku janё mbi 800 metra katrorё sipёrfaqe. Nё njёrёn prej tyre ёshtё depozituar 
pjesa e shfrytёzueshme, e cila nё mёnyrё sistematike pёrfshihet nё transmetimet e RT-
sё, Radio Tirana 2 ose Kanalit tё Tretё. Në një ambjent tjetër të Fono – Arkivit 
ndodhen originalet, vend që njihet ndryshme dhe si “fondi i artë”, ku janë jo vetëm 
kopjet master, por dhe të gjitha incizimet me vlerë ruajtjeje të përhershme. 
Referuar rregulloreve të brendshme të institucionit, Fono – Arkivi është një sektor në 
varësi të Drejtorisë së RT-së, që angazhohet jo vetëm për përpunimin e materialeve të 
incizuara, por dhe për sigurimin, teknologjinë e ruajtjes dhe shfrytëzimin efikas të 
tyre. Ka një ndarje të kushteve të konservimit të materialeve të incizuara, që mund të 
jenë të përkohshme, në një afat 1 deri 10 vite, ndërkohë që janë dhe materiale në 
ruajtje të përhershme.  

 
 

 
 
 
Figura 105. Pamje e Fono – Arkivit të RT-së në 
vitet ’80. 

 
 
 
Nё njё gjykim tё ftohtё, kupton se jo gjithçka 
qё ndodhet nё ato dy salla ka dobi pёr 
momentin a pёr kohёt qё vijnё. Por sipas 
gazetarёve dhe redaktorёve tё hershëm nё 
Radio Tirana, mbi 70 pёrqind e fondit ka vlerё 
arkivore, dhe konsiderohet si njё pasuri 
kombёtare. 186  Pёr fat tё keq ajo nuk ёshtё 
konsideruar dhe ende nuk po konsiderohet si e 
tillë, ku të paktën nuk zbatohen dhe rregulla që 
prej dekadash janë të shkruara në letër. Ruajtja 
e materialeve ёshtё nё kushte mjerane, pa 

siguruar parametrat e temperaturёs, sё lagёshtisё sё ajrit, ndriçimit etj.  
Falё cilёsisё sё shiritit dhe kutive qё janё ambalazhuar, dёmet janё minimizuar, por 
çdo ditё qё kalon ёshtё njё rrezik pёr Fono – Arkivin e RT-sё. Pёr ekspertёt, ruajtja e 
materialeve të incizuara duhet t’i përgjigjet kërkesave teknologjike, ku temperatura 
konstante nё ambjentet e brendshme ku qёndrojnё materialet të jetë nga 6 deri në 12 
gradë dhe lagështia relative nga 50 deri 60 për qind. Dhe pёr mbajtjen e kёtyre 
parametrave duhet tёketё pajisje dhe aparatura matёse, qё dhe nё distancёt’u lexohen 
treguesit nё 24/7.  
Sikundёr dhe raste tё ngjashme nga vende tё tjera, digjitalizimi ёshtё shpёtim nё 
kuptimin fizik tё inventarit, por dhe dobishmёri nё lehtёsitё qё ka pёrdorimi nё 
programe tё ndryshme qё transmetohen. Nё Shqipёri janё digjitalizuar arkivat e 
Kinostudios, tё Universitetit tё Arteve dhe Institutit tё Folklorit – ky ёshtё njё hap 
shumё pozitiv – por askush nuk thotё se kur do tё bёhet kjo pёr Radio Tiranёn.  

                                                            
186Nga vitit 2007, sipas rregullores së brendshme të RT-së,  në transmetim dhe në Fono – 
Arkiv nuk mund të hyjnë këngë, të cilat nuk kanë marrë pëlqimin e një komisioni vlerësues 
artistik dhe profesional. 
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“Digjitalizimi i arkivit tё Radio Tiranёs, muzikёs, apo programeve tё folura nuk mund 
tё konceptohet thjesht si kalim nga shiriti nё CD, apo nё formate tё tjera elektronike. 
Ky ёshtё njё proces qё duhet tё jetё pёrpunues, ose e thёnё mё mirё restaurues. Kur 
them kёtё nuk kam parasyh ‘zbukurimin’ dhe ikjen nga origjinali pёr modifikim 
komercial. Jo. Me kёtё kuptoj nevojёn e pastrimit tё regjistrimeve nga zhurmat, 
frushiot, kёrcitjet dhe tё tjera papastёrti qё janё nё origjinal, ose janё shkaktuar nga 
kushtet jo tё pёrshtatshme tё arkivimit. Nё funksion tё kёsaj prezente duhet tё jenё 
dhe redaktorё, ose ekspertё tё muzikёs dhe zhanreve tё saj. 187 
 “Mbretёria” e zёrave dhe tingujve nё mbi 75 vjet aktivitet tё kёtij institucioni, nuk 
duhet t’i lihet “mbretёrisё” sё merimangave dhe akrepave, qё kanё sulmuar nё kushtet 
e errёsirёs dhe lagёshtirёs raftet e ndёrtuara e rinovuara rreth 40 vite mё parё.  
 
 
11.7 Oferta online e RT 
 
RT nuk ka website, por performanca e saj online është e përfshirë në faqen zyrtare të 
internetit të RTSH-së, si një rubrikë më vete, e cila ofron: 
-transmetimin virtual, live stream, të programeve për të tre Kanalet; 
-programin ditor të Kanalit të Parë; 
-informacione nga aktualiteti. 
Vetë faqja online e RTSH-së, pjesë e së cilës është dhe performanca e RT-së, është 
mjaft modeste, që mbi të gjitha nuk siguron:  
-pasqyrimin e shumë prej përmbajtjeve të programeve dhe rubrikave cilësore që 
transmetohen nga TVSH, RT si dhe njësitë e tjera mediatike që përfshihen në 
strukturën e institucionit; 
-prezantimin e protagonistëve që punojnë dhe kontribuojnë për produktin e RTSH-së; 
-publikimin e të dhënave orientuese mbi funksionalitetin, historikun dhe strategjitë e  
transmetuesit të vetëm publik audio e audiovizual në Shqipëri; 
-pasqyrimin  e aktiviteti brenda RTSH-së si dhe kooperimin me institucione të tjera 
mediatike vendase dhe të huaja, si dhe raportet me EBU-në; 
-kuadrin  e plotë legjislativ të funksionimit etj. 
Varfëria e përmabajtjes së website-t vjen në rradhë të parë nga mungesa e personelit 
(webmaster, IT, apo gazetar e redaktor),që duhet të aktivizohen për menaxhimin dhe 
aktualizimin e saj. Një redaktor që hedh për çdo ditë tekste informative, kryesisht të 
nxjerra nga edicionet kryesore të lajmeve në RTSH është shumë pak. Kurse për RT i 
ngarkuar me hedhjen e informacioneve jo në mënyrë të rregullt është një punonjës 
nga sektori teknik, i cili me kohë të pjesshme “hedh sytë” dhe nga website-i. 
E konstatuar si mangësi vit pas viti, por mbetur si një plan i parealizuar po vit pas viti, 
dinamizimi i performancës në internet për RT kërkon një kthesë në mentalitetin e 
menaxhimit, shoqëruar me realizimin e investimeve në zgjerimin dhe modernizimin e 
infrastrukturës virtuale dhe shtimin e personelit që do të përfshihet në këtë sektor. 
 
 
11.8 Radio Tirana 2 
 
RT2 e ka zanafillën në qershor të vitit 1986, kur Drejtoria e Përgjithshme e RTSH-së 
në atë kohë vendosi hapjen e një kanali të dytë programor me natyrë argëtimi, 

                                                            
187Spiro Konduri, ish kryeinxhinier nё RT, intervistё dhёnё autorit, 4 gusht 2013. 
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kupjesën më të madhe do ta kishte muzika, por dhe lajme të shkurtëra, 
radioreportazhe, emisione kulturore etj. Në tetor të vitit 2003, ky program alternativ u 
shdërrua në një sinjal radiofonik 24/7, nga 5 orë që transmetonte deri atëherë. Ky 
transformim preku dhe emërtimin: nga “Programi 2 i Radio Tiranës” në “Radio 
Tirana 2”. 
Ajo që ka mbetur ende nga tipologjia e kësaj frekuence publike kombëtare është 
përmbajtja rinore dhe kulturore e programacionit. Që nga emisioni i mëngjesit dhe në 
transmetimet e mëpasme si “DJ 4 U”, “Vitrina”, “Europa për të rinjtë”, “Ekspresi i 
mesditës”, “Të qeshim me RT2”, “Revista Sportive”, moderatorët dhe realizuesit 
krijojnë variacion, në funksion të argëtimit dhe interaktivitetit me audiencën, duke i 
kushtuar rëndësi përzgjedhjes me shije të fondit muzikor.Tipari argëtues kuptohet dhe 
nga struktura organizative e thjeshtë: drejtuesi i RT2 ka në varësi redaksinë me 4 
gazetarë dhe 1 redaktor muzike, ekipin e DJ-ve dhe sektorin teknik.  
Me frekuencë kombëtare RT2 ka produkt të vetin ideuar dhe realizuar nga një ekip 
gazetarësh në moshë të re. E përbashkëta me RT është burimi i njëjtë arkivor për 
muzikën dhe pjesën e folur, por përzgjedhja është krejt e ndryshme në varësi të target-
it që ka stacioni. Veçori e përmbajtjes programore për RT2 është përdorimi i 
formateve të emisioneve live në studio, me të ftuar dhe me lidhje telefonike me 
ndjekësit. 
Partneriteti me Radion France International, por dhe nga donacione të tjera, kanë 
ndikuar që pas vitit 2006 të përmirësohet me themel infrastruktura në studion 
qendrore të RT2 dhe në redaksinë e gazetarëve.  
 
 
11.9 Kanali i Tretë i RT 
 
Kjo njësi ka në përbërje dy departamente, njëri për realizimin e programeve në gjuhët 
e huaja dhe tjetri për shërbimin e radios për të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë 
kufijve të Shqipërisë, ku në total janë të angazhuar 24 gazetarë, redaktorë dhe 
përkthyes. Deri në vitin 2005 emisionet e Kanalit të Tretë regjistroheshin në shirita 
për t’u dërguar më pas në studion e transmetimit. Por pas kësaj periudhe ka filluar 
përgatitja në versionin digjital të tyre, që ka ndikuar në cilësinë e produktit, por dhe ka 
ulur ndjeshëm kostot e realizimit dhe transmetimit.  
Një ndryshim i dukshëm i Kanalit të Tretë nga RT2 është angazhimi i një stafi 
gazetaresk më të madh në numër në dy departamentet. Por produkti si për gjuhët ashtu 
dhe për bashkatdhetarët nuk është tërësisht nga puna e tyre. Një pjesë e kontributeve 
radiofonike, lajme, intervista, reportazhe etj., janë prodhime nga RT dhe përdoren nga 
Kanali i Tretë, të përshtatura dhe të redaktuara në bazë specifikave të audiencës së 
tyre. Megjithëse është pjesë përbërëse e RTSH-së, ky Kanal financohet nga burime të 
bushetit të shtetit për specifikat e destinacionit të produktit.Pengesë për Kanalin e 
Tretë është fakti se kushtet teknike dhe teknologjike në dispozicion i lejojnë vetëm 1 
orë transmetim të drejtëpërdrejtë për ndjekësit.  
Meqënëse programet janë të destinuara për transmetim jashtë territorit të Shqipërisë, 
ka shumë rëndësi përhapja e sinjalit në kualitetin dhe zonën e mbulimit të kërkuar. 
Transmetimi bëhet me AM në valë të mesme, nga radiostacioni i Fllakës (Durrës) me 
fuqi 500kW në 1395KHz dhe 1458KHz dhe në valë të shkurtra, përmes transmetuesit 
me fuqi 100 kW të Shijakut. Zona e mbulimit është në kontinetin europian, 
nëAmerikën e Veriut, Rusi, Lindjen e Mesme, Afrikën Veriore,  deri në Australi, 
Zelandën e Re dhe Japoni. 
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Pas vitit 2010 programet e gjuhëve të huaja dhe ato për shqiptarët jashtë vendit 
emetohen dhe përmes internetit. Por oferta vetëm me live stream është minimaliste, 
për aq kohë sa nuk ka faqe interneti të veçanta për të dy departamentet, ku mungojnë 
përmbajtjet e detajuara me tekst, foto, video, animim etj., për emisionet dhe rubrikat 
që transmetohen, ku nuk ekziston hapësira virtuale e interaktivitetit me ndjekësit, kur 
për inerci burimi kryesor i kontaktit dhe komunikimit mbeten letrat e postuara, ose 
adresat personale të e-mailit, ose llogaritë në rrjetet sociale të gazetarëve dhe 
redaktorëve. Website-i për departamentet e gjuhëve dhe shqiptarëve që jetojnë jashtë 
vendit do të ishte dhe zgjidhje ose amortizim për shumë nga problemet që has 
emetimi me valë të shkurtra ose të mesme, i cili oshilon nga parametrat e kërkuar, deri 
dhe në ndërprerje për shkak të kushteve atmosferike, apo mungesa e furnizimit me 
energji në stacionet e transmetimit. 
 
 
11.9.1 Departamenti i Gjuhëve të Huaja  
 
E konsideruar dhe si Radio e Jashtme, Departamenti i Gjuhëve të Huaja ruan tiparin 
informues për aktualitetin në Shqipëri, për ngarjet politike, ekonomike, sociale, 
kulturore, historike etj., por dhe zhvillime që lidhen me marrëdhëniet ndërkombëtare, 
bilaterale e multilaterale, fqinjësinë, integrimin europian etj. Siç e kemi shpjeguar dhe 
më herët, Kanali i Tretë i RT-së është në kohët e sotme i konceptuar krejt ndryshëm 
nga modeli i para viteve ’90 të shekullit të kaluar, në kontekstin e një vendi që ishte 
nën diktaturën komuniste. 
Aktualisht  transmetohet vetëm në 7 gjuhë, (tabela në figurën 106), një prodhim ditor 
që shkon në një kohëzgjatje prej 3 orësh. 
 
 

Gjuha  Kohëzgjatja ditore/min 
Anglisht                          45 
Gjermanisht                     30 
Frëngjisht                      30 
Italisht                            30 
Greqisht                          15 
Turqisht                          15 
Serbo – kroatisht          15 

 
Figura 106. Gjuhët e huaja që transmeton Kanali i Tretë i RT. 

 
 
 
11.9.2 Departamenti për bashkëatdhetarët  
 
Ky department realizon çdo ditë dy programe me përmbajtje informative dhe të 
tematizuar, përfshirë dhe hapësirat zbavitëse dhe argëtuese për të gjithë shqiptarët që 
jetojnë nëpër botë. Konsiderohet si një urë komunikimi për të forcuar lidhjet e 
emigrantëve dhe diasporës me shtetin amë. Mes rubrikave të lajmeve ka dhe nga ato 
me karakter edukativ, si “Të mësojmë gjuhën shqipe”, që i drejtohet të gjitha 
grupmoshave; “Të mësojmë këngën tonë”, që ndihmon më  shumë fëmijët e 
emigrantëve, të cilët kanë lindur në vendin pritës, ose janë larguar në moshë fare të 
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vogël nga vendlindja; “Të drejtat e emigrantëve sipas legjislacionit shqiptar dhe atij të 
BE-së”; apo rubrika “Shqipëria në procesion e integrimit europian”. 
Për emisionet dhe rubrikat e bashkëatdhetarëve mungojnë raportime nga terreni, 
sidomos në vendet ku ka përqëndrim të emigrantëve shqiptarë, si në Itali, Greqi, 
SHBA etj. Mungesa e fondeve është një arsye kryesore, që ka detyruar mbështetjen 
tek raportimet vullnetare, pa shumë garanci për profesionalizëm. 
 
 
11.10 Transmetuesit radiofonikё në sfidat e funksionimit si media publike 
 
Sektori i transmetimeve radiofonike në RTSH, ku hyjnё RT, RT2, Kanali i Tretё, RKo, 
RGj, RSh dhe RKu, ka ekzsituar dhe para vitit 1990, kur gjithё sistemi mediatik nё 
Shqipёri ishte me status shtetёror, nё shёrbim tё regjimit komunist. Me fillimin e 
proceseve demokratizuese, nё rrugёn drejt njё rendi tё ri politik qё nisi dhe Shqipёria, 
si tё gjitha ish vendet e bllokut tё Europёs Lindore, doli nё pah imperativi pёr 
transformimin e RTSH-sё në njё media publike.  
Njё hap i parё shumё pozitiv, tё paktёn nё frymё, u bё rreth 4 muaj para se tё 
mbaheshin zgjedhjet e pёrgjithshme tё parakohshme tё 22 marsit 1992. Sipas ligjit 
“Për statusin e Radiotelevizionit Shqiptar”,188 miratuar më 19 nëntor të vitit 1991, ky 
institucion sanksionohej si “i depolitizuar, ku ndalohet veprimtaria e partive politike”, 
189 ku punonjësve dhe drejtuesve “u ndalohet anёtarësia në parti, si dhe zhvillimi i 
veprimtarive politike në favor ose kundër cilësdo force politike e shoqërore”. 190 Duke 
e vënë në varësinë dhe kontrollin e Kuvendit Popullor (aktualisht quhet Kuvendi i 
Shqipërisë), në një nen të ligjit thuhej se: “Ndalohet ndërhyrja e partive dhe 
organizatave të ndryshme në veprimtarinë e RTSH”; dhe në një nen tjetër: “RTSH nuk 
duhet t’u shërbejë në mënyrë të njëanshme interesave të asnjë partie, organizate apo 
force shoqërore”. 191 
Ligji pёrfshinte dhe rregullime nё mjaft aspekte të linjës editoriale, të detyrave dhe 
ndërtimit strukturor të Këshillit Drejtues, të angazhimeve të menaxherёve dhe 
vendimmarrёsve nё funksionalitetin e kёtij institucioni. Por statusi i ardhshёm i 
RTSH-sё nuk mund tё zgjidhej vetёm me njё ligj, sepse pёr kalimin nё njё media 
publike kёrkohej njё kuadёr legjislativ i plotё, ekspertizё ndёrkombёtare, reforma tё 
thella nё tё gjithё strukturёn e institucionit, koncept i ri menaxherial, konsensus i gjerё 
politik etj. 
Diskutimet nё nivel drejtuesish nё RTSH kanë nisur qё në vitin 1993, ndёkohё qё dy 
vjet mё pas, nёn kujdesin e Presidencёs sё Republikёs u organizua për here të pare një 
tryezё e rrumbullakёt me pjesmarrjen e grupeve tё ndryshme tё interesit, 
pёrfaqёsuesve tё RTSH-sё, komisionit parlamentar tё medias, ekspertёve tё fushёs etj. 
Debati zuri vend dhe nё faqet e gazetёs Shqipёria RTV, e pёrdyjavshme informative, 
kulturore e artistike e RTSH-së, madje qё nё numrin inagurues mё 12 mars 1995. 
Drejtues, gazetarё, redaktorё, deputetё dhe studiues tё medias, nё disa numra radhazi 
dhanё opinione qё u pёrmblodhёn njё njё rubrikё tё veçantё titulluar: 
“Radiotelevizioni dhe koha. Si do tё jetё nesёr?” 

                                                            
188Fletore Zyrtare, koleksioni i vitit 1991, “Albal shpk”, Tiranë, 1995, faqe 406. 
189po aty 
190po aty 

191po aty 
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Ish-drejtori i Radio Tiranёs, Bardhyl Pollo, shprehte rezerva pёr nenin e ligjit “Për 
statusin e Radiotelevizionit Shqiptar”, qё sanksiononte varёsinё dhe kontrollin e 
institucionit nga parlamenti, pasi sipas tij, “teorikisht, por dhe praktikisht ja heq 
shanset e zhvillimit tё mёtejshёm tё pavarёsisё, duke e mbajtur tё ngёrthyer nё vegjё 
shtetёrore dhe politike partiake”. 192 Kjo nё arsyetimin e Pollos lidhej me ndryshimet 
sistematike tё konfigurimit politik nё parlament pas çdo raundi zgjedhor, gjё qё do tё 
reflektohej mё pas dhe nё lёvizjet e ekipeve drejtuese dhe stafet gazetareske. 
Gjithashtu, ky lloj statusi “indirekt pёrcakton dhe statusin e gazetarit tё RTSH-sё dhe 
tё drejtuesve tё saj si nёpunёs tё shtetit, qё do tё thotё nё radhё tё parё t’i shёrbejё 
interesave tё shtetit duke i spostuar ato tё publikut.”193 
Diskutimi nё Shqipёria RTV ishte njё mozaik pikёpamjesh dhe konceptesh mbi 
radiotelevizionin publik tё sё nesёrmes. “Nёse shprehem fare shkurt, RTV publik do ta 
pёrkufizoja kёshtu: njё televizion dhe radio tё pavarur nga qeveria, tё pavarur dhe 
Kuvendi Popullor, i vetmi pushtet i pranueshёm pёr tё tё jetё ligji”. 194 “Thelbi i RTV 
publik mbetet informacioni i hapur i paanshёm, me interes pёr publikun e gjerё, pa 
paragjykuar apo diskriminuar askёrkёnd, forca politike, organizatё shoqёrore apo 
individё. Me ligj pёjashtohet ndёrhyrja e partive politike dhe e pushtetit - nё tё gjitha 
segmentet e veta - nёse do tё synonim pavarёsinё e institucionit publik". 195 
Duke qenё jashtё godinёs sё RTSH-së, studiuesi Tefik Çaushi me njё gjykim tё ftohtё 
shprehej se procesi nuk mund tё ishte “thjesht njё ndёrrim tabele”, por dhe “nuk mund 
tё jetё kurrё njё kuti postare, ku gjithkush hedh mesazhet e tij, me pretendimin 
insistues qё ato shkojnё patjetёr nё efir….Do tё duhen tё ruhen disa raporte si dhe 
koordinatat qё pёrcaktojnё fytyrёn e sotme tё shoqёrisё shqiptare dhe asaj qё 
aspirojmё tё arrijmё.” 196 
Drejtori ekonomik i institucionit në atë kohë, vinte gishtin nё njё dobёsi tё dukshme. 
“RTV nё mungesё tё konkurrencёs dhe si rezultat i monopolit, ende vazhdon me njё 
nivel menaxhimi tё ulёt, ku pjesёn mё tё madhe tё problemeve e zgjidh rutina e 
pёrditshme e punёs dhe rastёsia.” 197 
Vite mё pas diskutimi pёr njё radiotelevizion publik ёshtё pёrsёritur nё tryeza, 
konferenca dhe seminare, ku e pёrbashkёt ka qenё dhe mbetet dёshira, por 
konkretizimi ka kaluar si njё proces me mjaft zigzage, ku politika ka mbetur po 
refraktare, pёr ta mbajtur nёn ndikimin e vet kёtё operator. Disa prej kёrkesave qё 
kёrkon statusi publik janё arritur, siç ёshtё larmia tematike dhe e zhanreve 
programore, qё iu adresohen popullatёs, apo mbulimi me sinjal nё pjesёn dёrrmuese 
nё gjithё territorin e vendit. Por linja editoriale nё procesin e informimit tё dёgjuesve 
mbetet si njё kusht i paplotёsuar ende. Idetё, trajtimet, qёndrimet dhe nё pёrgjithёsi 
kritikat nuk lёvizin lirshёm nё programet informative dhe tё tematizuara. Ka varёsi 
nga qeveria dhe presioni qё bёn politika ose grupe tё ndryshme interesi tё lidhura me 
tё.  
Njё nga dokumentet mё serioze nё vlerёsimin e zhvillimeve nё Shqipёri, Progres 
Raporti i Komisionit Europian pёr vitin 2012 ka kёtё konstatim: “Pavarësia editoriale 
                                                            
192Bardhyl Pollo, “Shoqёria shqiptare sot ёshtё e pёrgatitur pёr kёtё hap”, Shqipёria RTV, nr. 
1/1995, faqe 4. 
193po aty 
194Qemal Sakajeva, “Pavarёsi + profesionalizёm”, Shqipёria RTV, nr. 1/1995, faqe 5. 
195Sefedin Çela, “Jo formalisht, por realisht publik”, Shqipёria RTV, nr. 1/1995, faqe 5. 
196Tefik Çaushi, “Problemi kryesor profesionalizmi”, Shqipёria RTV , nr. 3/1995, faqe 4. 
197Kasem Seferi, “Gjithçka sillet rreth parasё, por varet nga njeriu”, Shqipёria RTV, nr. 
4/1995, faqe 5. 
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e transmetuesit publik nga qeveria nuk është forcuar. Qeveria ende ndërhyn 
drejtpërdrejt në emërimet në postet drejtuese”. 198Nё mes tё muajit shtator 2013, 
përfaqësuesja e OSBE-së për Lirinë e Medias, Dunja Mijatoviç, gjatё takimeve me 
zyrtarёt mё tё lartё tё qeverisё sё re tё sapo krijuar deklaroi qё “transmetuesi publik, 
RTSH, duhet të reformohet plotësisht që t’u ofrojë qytetarëve lajme dhe informacione 
të balancuara, si dhe t’i edukojë e t’i zbavitë.” 199 
Kёtu vlen pёr tё bёrё njё krahasim mes dy operatorёve brenda RTSH-sё, Televizionit 
Shqiptar dhe Radio Tiranёs. Pas mesit tё viteve ’90 dhe nё vijim, Radio Tirana ёshtё 
mё pluraliste nё transmetimin e lajmeve, kronikave, deklaratave–informacionit nё 
pёrgjithёsi–me kёndvёshtrime e opinione dhe nga kritikёt e qeverisё. I pakorrektuar 
ka mbetur proporcioni kohor, ku vёmendja pёr aktivitetin e qeverisё dhe agjencive nё 
varёsi tё saj tejkalon caqet, duke pasqyruar deri nё detaje dhe veprimtari rutinё, 
protokollare, krejt tё parёndёsishme nё agjendёn e aktualitetit dhe tё interesit tё 
publikut. 
“Radio Tirana ka njё qasje mё liberale ndaj informacionit nё raport me Televizionin 
Shqiptar, pёr shkak se ajo, duhet pranuar qё nuk ёshtё dhe aq nё vёmendjen e 
politikёs. Figura ka efekt mё tё madh te njerёzit, ndaj dhe televizioni mbahet 
shtrёnguar. Akoma pёrpara se tё nisё njё veprimtari zyrtare pyetet nga paneli ‘A ka 
ardhur TVSH-ja?!’ Pavёmendja politike po e shpёton radion. Nuk dua tё mohoj dhe 
pёrpjekjet profesionale tё drejtuesve dhe ekipit tё gazetarёve pёr tё qenё mё tё 
balancuar dhe qё tё pёrfaqёsojnё tё gjitha krahёt.” 200 
Alfons Zeneli, drejtor i RT-së mendon se thelbi i radios publike “kërkon nga RT-ja 
pavarësinë nga qeveria, pavarësinë nga Kuvendi dhe varësinë vetëm nga ligji. 
Informacioni i përcjellë prej saj është i paanshëm, pa diskriminuar askënd, që flet për 
një sfidë të kapërcyer të të qenit të saj si radio publike. RT i ofron dëgjuesit lajme dhe 
informacione të balancuara, me misionin të edukojë dhe zbavisë publikun. Sfida e 
ndikimit nga politika mbetet element rivlerësimi.” 201 
Në diskutimin mbi statusin publik të RTSH-së ka dhe propozim-ide qё i referohen 
eksperiencave të vendeve tё tjera. Publicisti Eduard Zaloshnja shikon si zgjidhje 
konkurrimin politik nё pjesёn informacionit tё radios dhe televizionit publik shqiptar 
me ngritjen e dy departamenteve paralele tё lajmeve. Kjo duhet bёrё, sipas 
Zaloshnjёs, pasi tё organizohen vrojtime statistikore pёr preferencat e publikut, pёr 
pёrmbajtjen e programeve, pёr tё zbuluar se sa interes ka “për emisionet rreth 
historisë kombëtare, gjeopolitikës së vendit e rajonit, kulturës shqiptare, sportit, 
zhvillimit të arsimit, për tema të diasporës, të zhvillimit ekonomik, të përvojave të 
përparimit dhe emancipimit shoqëror, të jetës së përditshme të qytetarit, etj. 
Gjithashtu, vrojtimi mund të zbulojë se ç’fraksion të programacionit duhet të përbëjnë 
emisionet e lajmeve dhe debatet e karakterit politik. Dhe meqenëse këto dy të fundit 
kanë qenë ‘mollë sherri’ mes krahëve kundërshtarë të politikës që prej lejimit të 
pluralizmit, vlen të pyeten të intervistuarit nëse do të donin që Radio Televizioni 

                                                            
198Progres Raporti 2012 pёr Shqipёrinё, Komisioni Europian, Bruksel, 10 tetor 2012, faqe 19. 
199“Mijatoviç: Të dekriminalizohet plotësisht shpifja”, Panorama, 18 shtator 2013, versioni 
online: http://www.panorama.com.al/2013/09/18/mijatovic-te-dekriminalizohet-plotesisht-
shpifja / 
200 Agron Çobani, intervistё dhёnё autorit, 14 shtator 2007. 
201Alfons Zeneli interviste me autorin me 23 qershor 2014 
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Publik të kishte dy departamente paralele të lajmeve - njërin të kontrolluar nga pozita, 
e tjetrin nga opozita”. 202 
Duke iu referuar shembullit italian, Eduard Zaloshnja vijon arsyetimin se 
departamentet paralele të lajmeve do të funksiononin si entitete më vete, “të cilat 
thjesht do të përdornin pa pagesë studiot dhe dy frekuencat aktuale të Radio-
Televizionit Publik. Dhe në këtë mënyrë, puna e Kёshillit Drejtues tё RTSH-së do të 
bëhej shumë më e lehtë. Sepse ky Këshill nuk do të kishte më barrën e ekuilibrimit 
politik të programacionit – ai do të kujdesej kryesisht që emisionet jopolitike të 
plotësonin kërkesat që publiku ka për to”. 203 
Ka argumentime të tjera që nuk e shikojnë reformimin e RTSH-së si të lidhur me 
politikën, por si një marrëdhënie mes institucionit me publikun, me transparencën që 
duhet të karakterizojë këtë raport. “RTSH-ja sot, në formën aktuale të organizimit, ka 
shumë pak lidhje dhe llogaridhënie me publikun. Mungesa e transparencës bën që 
financuesi i saj, publiku, të mos dijë e as të ketë zë në raportin e zhanreve të 
programeve të transmetuara, objektivat e ardhshëm e, aq më pak, gjendjen financiare 
të saj. Sa para shpenzohen nga buxheti i RTSH për rrogat e punonjësve dhe sa për 
produksionet e ndryshme, do të duhej të ishte patjetër një e dhënë e njohur për 
publikun. Shumë prej transmetuesve publikë europianë po aplikojnë Kontrata të 
Shërbimit Publik me qytetarët të cilëve ju shërbejnë. Këto kontrata cekin objektiva 
specifikë të kanalit, përveç misionit dhe principeve të përgjithshme, duke e vënë 
përpara përgjegjësisë transmetuesin publik. Vjelja e taksës së aparatit përmes faturave 
(kontratës) të një tjetër kompanie, nuk duhet të shërbejë si mur mbrojtës ndaj 
detyrimeve karshi publikut. Kontrata nxit transmetuesin publik që të shpenzojnë në 
mënyrë më efektive paranë publike, të justifikojë burimet financiare dhe të rrisë të 
ardhurat përmes aktiviteteve vetë ndihmuese, siç është reduktimi i vendeve të tepërta, 
apo të dubluara të punës.”204 
Por në një kohë që të gjithë e pranojnë nevojën e reformimit të RTSH-së, në terren 
situata është bllokuese për rreth 2 vite. Megjithëse ligji 97/2013 ka hyrë në fuqi nga 
fillimi i prillit të vitit 2013, efektet e tij në RTSH kanë ngrirë, kryesisht për 3 shkaqe 
kryesore, të lidhura me njera-tjetrën: 
1- nuk është miratuar statusi i ri për këtë institucion, si pasojë e moskonstituimit të 
organeve drejtuese; 
2- ligji 97/2013 parashikon që pas 3 muajve të hyrjes në fuqi të tij të tij, duhej të 
përfundonte ngritja e këshillave të dëgjuesve dhe shikuesve, instrumente mjaft të 
dobishëm të transmetuesit publik, por kjo nuk është realizuar ende; 
3- nuk është arritur të miratohet kontrata e transmetuesit publik. 
 

 
 
 

 
 
 
 

                                                            
202Eduard Zaloshnja, “A e do publiku Radio-Televizionin Publik?”, ResPublica, 30 shtator 
2013, http://respublica.al/opinion/2013/09/30/a-e-do-publiku-radio-televizionin-publik. 
203po aty 
204Ardian Lama, “Dilemat e RTSH”, Shqip, 20 prill 2014, në versionin elektronik është: 
http://al.ejo-online.eu/1759/menaxhimi-i-redaksise/dilemat-e-rtsh 
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Kapitulli dymbëdhjetë 
 

Transmetuesit radiofonikë publikë në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës 
 
 
12.1 Funksionaliteti mes centralizimit dhe autonomisë në realizimin e produktit 
 
Katër transmetuesit lokalë në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës, si e përmendëm 
më sipër, janë njësi përbërëse të RTSH-së. Aktiviteti i tyre në ideimin, realizimin dhe 
transmetimn e programeve zhvillohet në kornizat e një statusi, ku ndërthurren 
centralizimi dhe autonomia. Po t’i referohemi statutit të RTSH-së, në nenin 4, 
përcaktohet raporti i centralizuar që secila prej tyre ka me Drejtorinë e Përgjithshme 
të RTSH-së të paktën në tre aspekte kryesore: 
-së pari, që “RTSH-ja funksionon si një sistem unik me njësi të tjera administrative 
përbërëse”; 205 
-së dyti, që “Drejtori i Përgjithshëm i RTSH-së, si menaxher kryesor i këtij sistemi, 
përfaqëson RTSH-në dhe vepron në emër të këtij institucioni në të gjitha marrëdhëniet 
juridike me persona të tretë, në të gjitha transaksionet ku palë është RTSH-ja, përveç 
atyre të pasurive të paluajtshme”; 206 
-së treti, që RTSH-ja e kryen veprimtarinë e vet mbështetur në “drejtimin ekonomiko-
financiar të decentralizuar.” 207 
Ajo që njihet si “zotësi juridike e kufizuar” për RKo, RGj, RSh dhe RKu, nuk është gjë 
tjetër veç faktit se të katër transmetuesit,“përfaqësohen nga drejtorët përkatës në të 
gjitha marrëdhëniet juridike me persona të tretë, ku palë janë institucionet përkatëse, 
brenda të drejtave dhe detyrimeve ligjore që ata kanë. Në rastet kur vërehen 
parregullsi ose shkelje të kompetencave, Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë të 
ndërhyjë, për t’i bërë të pavlefshme vendimet ose marrëveshjet e arritura”. 208 
Pjesa e autonomisë në aktivitetin e tyre qartësohet në statutin e RTSH-së, 209 kur 
pasqyrohen kompetencat e drejtorëve të RKo, RGj, RSh dhe RKu, të cilët mes të 
tjerave: 
-organizojnë dhe drejtojnë veprimtarinë e radios vendore; 
-hartojnë dhe përgjigjen për administrimin e buxhetit të akorduar radios vendore që 
drejtojnë; 
-përgjigjen për veprimtarinë programore të radios, miratojnë planet ditore, javore, 
mujore dhe tremujore të prodhimit; 
-hartojnë dhe mbrojnë përpara organeve drejtuese të RTSH-së strukturën programore, 
planin e prodhimit të programeve dhe mënyrën e transmetimit vendor të tyre; 
-hartojnë rregulloren e radios vendore dhe ia paraqesin për shqyrtim Drejtorit 
tëPërgjithshëm. 
 
                                                            
205Statuti i Radiotelevizionit Shqiptar, RTSH, neni 4. 
206po aty 
207po aty, neni 5. 
208po aty, neni 4. 
209po aty, neni 35. 
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12.1.1Nevoja e fuqizimit të kapaciteteve të prodhimit dhe transmetimit 
 
Me atë që ofrojnë aktualisht transmetuesit publikë lokale në Korçë, Gjirokastër, 
Shkodër dhe Kukës, është evident fakti se ato mbeten potenciale të pashfrytëzuara në 
shërbim të komunitetit ku operojnë. Ato kanë në përdorim ambjente të 
konsiderueshme pune, zyra studio, stacione transmetimi etj., kanë të përfshirë burime 
njerëzore të kualifikuara, inventar teknik dhe teknologjik, fond arkivor që përdoret në 
mënyrë të kufizuar. Nga bisedat me drejtues dhe gazetarë të RKo, RGj, RSh dhe RKu, 
dalin në pah disa aspekte ku ata konvergojnë në mendimet e tyre: më shumë autonomi 
dhe më shumë fonde të akorduara nga RTSH-ja, kryesisht për të ndërhyrë në: 
-ristrukturimin e ambjenteve dhe zëvendësimin e aparaturave e pajisjeve amortizuara; 
-zgjerimin e zonës së mbulimit me sinjal, pasi stacionet e transmetimit të tyre punojnë 
në minimumin e kapacitetit; 
-shtimin e numrit të gazetarëve me kohë të plotë; 
-forcimin e aksesit në internet për pjestarët e stafit; 
-fuqizimin e ofertës online dhe performancës multimediale, përmes një website-i 
dinamik dhe të aktualizuar. 
Në tre stacionet që ka program radiofonik dhe televiziv, (RKu ende nuk ka studio 
televizive), pjesa më e madhe e fondeve dhe e energjive të personelit shkon për 
programet audiovizuale, në dispropocion të dukshëm për produktin e mirëfilltë 
radiofonik. Nga kufizimi i zonës së mbulimit me sinjal për RKo dhe RG,j dy 
programet e tyre të përditshme radiofonike, përkatësisht në gjuhën maqedonase dhe 
greke, nuk arrijnë të dëgjohen në zonat me përqëndrim të madh me banorë nga këto 
minoritete. 
 
 
12.1.2 Performancë e vakët online dhe multimediale 
 
Në faqen zyrtare të internetit të RTSH-së 210 nuk jepet asnjë informacion për RKo, 
RGj, RSh dhe RKu, gjë që do të thotë se në këtë aspekt ato kanë “autonomi” të plotë. 
Pa asnjë punonjës shtesë, (gazetar, redaktor dhe  IT), në redaksitë e tyre prezantimi 
virtual ka natyrë spontane. Vetëm RKu falë një bashkëpunimi me një organizatë 
lokale në qytetin e Kukësit, ka mundësuar që prej janarit të vitit 2013 hapjen e një 
faqeje zyrtare online për stacionin, 211 por për vizitorët e saj faqja ofron vetëm 
programin live stream në 24 orë, veç rasteve të shpeshta të ndërprerjeve të furnizimit 
me energji elektrike, që e lënë në blackout transmetimin e stacionit. Website-i i RKu 
nuk ka rubrikë komunikimi me ndjekësit, si dhe përmbajtje informative e argëtuese 
me tekst, foto, video, animim etj. 
Tre transmetuesit e tjerë publikë lokalë në Korçë, Gjirokastër dhe Shkodër nuk kanë 
ende website-n e tyre. Këtë mangësi për vizitorët e tyre përmes internetit, dy prej tyre, 
RSh (nga gushti i vititi 2011) dhe RGj (nga shkurti i vitit 2014), janë përpjekur ta 
zbusin me anë të aktivizimit të llogarive falas në rrjetin social Facebook, si iniciativë 
personale. Në këtë mënyrë aktiviteti i tyre është spontan, duke u menaxhuar nga 

                                                            
210Shikimi i fundit është bërë më 5 shtetor 2014. 

211www.radiokukesi.al 
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pjestarë të stafit në redaksi. RKo nuk e ka shfrytëzuar dhe këtë mundësi, duke mbetur 
pa asnjë hapësirë komunikimi dhe informimi për ndjekësit e saj. 
Mënyra e qasjes së transmetuesve publikë lokale në internet, është tregues i mungesës 
së strategjive afatshkurtëra dhe afatmesme nga Drejtoria e Përgjthshme e RTSH-së 
dhe nga vetë drejtoritë e tyre për domosdoshmërinë e realizimit dhe shpërndarjes së 
produktit on air & online. 
 
 
12.2 Radio Korça 
 
Është stacioni radiofonik i dytë në Shqipëri pas RT-së, që ka nisur nga transmetimi në 
kohën e Luftës së Dytë Botërore, më 27 prill 1941. Në rrethanat e luftës 
antifashiste,RKo u dëmtua dhe u bë e papërdorshme në vitin 1944, por pas çlirimit të 
vendit ajo rifilloi nga ritransmetimi që vijon ende në ditët e sotme. Nëse në periudhën 
e viteve ’80 të shekullit të kaluar RKo mbulonte me sinjal të gjithë qarkun e Korçës, 
(Pogradec, Devoll dhe Kolonjë), pas viteve ’90 stacionet e transmetimit nuk kishin 
vëmendjen e sektorit të teknikës, për pasojë gradualisht është rrudhur zona e 
mbulimit, aq sa aktualisht programet e saj mund të ndiqen vetëm në qytetin e Korçës 
dhe disa rrethina. Mungesa e investimeve në infrastrukturën teknike dhe teknologjike 
janë shkaku kryesor për këtë gjendje. Një pjesë aparaturave janë instaluar para rreth 
15 viteve, në një kohë që ka dhe nga ato që kanë ardhur pasi janë përdorur më parë në 
Tiranë. Përballë rrezes së kufizuar të përhapjes së transmetimeve valore, RKo nuk ka 
bërë asnjë përpjekje për të qenë prezente dhe në hapësirën virtuale, duke mos ofruar 
asnjë shërbim online nga përmbajtja programore dhe aktiviteti i stacionit në tërësi.  
RKo është lokalizuar në një rajon të vendit ku ekzistojnë dhe radiostacione të tjera 
private, të cilat duket se kanë përfituar nga parametrat cilësore dhe sasiore të ofertës 
së saj.  RKo është transmetuesi i vetëm publik që një ditë të javës, të dielën, “e bën 
pushim”, duke e mbajtur të mbyllur mikrofonin në transmetim, pasi nga orët e para të 
mëngjesit dhe deri në mesnatë emetohet vetëm “play –list”. Veç produktit radio dhe 
televiziv emisionet që transmetohen vetëm audio janë me karakter argëtues, ku 
muzika luan rolin kryesor. Për realizimin e tyre angazhohen bashkëpunëtorë të 
jashtëm. Raporti muzikë shqiptare – muzikë e huaj për këtë stacion është në raportin 
30% me 70%. 
Në pjesën informative janë 4 edicionet e lajmeve, ku njëri prej tyre është si program 
kryesor i ditës. Në detyrimin ndaj pakicës maqedonase që jeton në qarkun e Korçës, 
RKo realizon dhe një emision me lajme në gjuhën maqedonase, nga e hëna në të 
shtunë, në orën 18.00 – 18.30. Por ky emision informativo tematik nga aktualiteti, prej 
më shumë se 15 vitesh nuk arrin të dëgjohet në komunën e Pustecit (më parë quhej 
Liqenas), rreth 25 km nga qyteti i Korçës, ku është përqëndrimi më i madh, me mbi 5 
mijë banorë të pakicës maqedonase. Shkaku është kufizimi i zonës së mbulimit me 
sinjal të RKo. 
Në të tre hallkat kryesore të RKo (organigrama tip në figurën 107). ka në total 26 
vende pune, 5 prej të cilëve, (4 gazetarë dhe kryeredaktor), janë të angazhuar te 
redaksia e radios dhe televizionit, kurse pjesa tjetër janë në sektorët e teknikës dhe 
administratës. Por për nevojat e realizimit të programeve me tema rinore, sociale, 
ekonomike, sportive etj., janë afruar bashkëpunëtorë të radios. 
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12.3 Radio Gjirokastra  
 
Duke e nisur transmetimin më 20 mars 1945, RGj është stacioni më i vjetër në rajonin 
jugor të Shqipërisë, ku aktualisht punojnë 5 gazetarë, 1 kryeredaktor dhe  pjesa tjetër e 
personelit përfshihet në sektorin e teknikës dhe të administratës. Struktura 
organizative është e njëjtë me atë që pasqyrohet në figurën 104. Edhe në këtë 
institucion publik lokal ka probleme me inventarin teknik dhe teknologjik: 
-ka mungesë të pajisjeve kompjuterike në redaksinë e gazetarëve; 
-janë në funksionim aparatura të amortizuara brenda ambjenteve të RGj-së; 
-transmetuesi i vendosur në një pikë dominuese të qytetit të Gjirokastrës, (në 
Këcullë), punon vetëm në gjysmën e kapacitetit të tij. 
Sinjali shpërndahet në parametrat normalë vetëm në disa pjesë të qytetit, kurse në 
pjesë të tjera është dobët ose mungon fare. Megjithëse gazetarët dhe bashkëpunëtorët 
e RGj-së përpiqen që të trajtojnë probleme jo vetëm nga rrethi i Gjirokastrës, por dhe 
nga Përmeti, Tepelena dhe Saranda, por ky mbulim gjeografik nuk i përgjigjet 
gjeografisë së audiencës. Këtë fat ka dhe programi i përditshëm radiofonik në gjuhën 
greke, që nuk arrin të dëgjohet pikërisht aty ku ai e ka target-in kryesor, në zonat me 
përqëndrim të minoritarëve grekë. Ky mbetet një objektiv i parealizuar nga RGj  dhe 
RTSH-ja, për aq kohë sa programi nuk dëgjohet nga grupet e interesit. 
Në bazë të marrëdhënieve brenda RTSH-së gazetarët e RGj-së përballojnë dhe lidhje 
direkte me TVSH-në ose RT-në, apo përgatisin kronika dhe intervista me problematikë 
nga rajoni jugor i Shqipërisë. Një veçori e transmetuesit publik lokal në Gjirokastër 
është aplikimi i një projekti nga fundi i vitit 2012, që hap dyert e këtij institucioni për 
komunitetin, përmes organizimittëaktiviteteve kulturore dhe artistike në hollin e 
radios, ekspozitave, forumeve të diskutimit mes ndjekësve dhe gazetarëve, trajnime, si 
dhe ka filluar puna për ndërtimin e muzeut të RGj-së. 
 

 
 

Figura 107. Orgnigrama tip e stacioneve publike lokale. Ndryshim ka vetëm RKu, që ende 
nuk ka studion televizive. 

 
Në bazë të marrëdhënieve brenda RTSH-së gazetarët e RGj-së përballojnë dhe lidhje 
direkte me TVSH-në ose RT-në, apo përgatisin kronika dhe intervista me problematikë 
nga rajoni jugor i Shqipërisë. Një veçori e transmetuesit publik lokal në Gjirokastër 
është aplikimi i një projekti nga fundi i vitit 2012, që hap dyert e këtij institucioni për 
komunitetin, përmes organizimittëaktiviteteve kulturore dhe artistike në hollin e 
radios, ekspozitave, forumeve të diskutimit mes ndjekësve dhe gazetarëve, trajnime, si 
dhe ka filluar puna për ndërtimin e muzeut të RGj-së. 
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12.4 Radio Shkodra 
 
Radio Shkodra ka filluar zyrtarisht nga transmetimet më 13 maj 1945 dhe aktualisht 
tenton një format “radio magazine”, ku informacioni serviret në zhanre të ndryshme 
gazetareske: lajme, intervista, kronika, reportazhe, vox-pop-e, deklarata etj. Lënda 
informative përmblidhet dhe aktualizohet në 6 edicione lajmesh që transmetohen çdo 
ditë, por materiale të veçanta përfshihen dhe në programin e drejtëpërdrejtë si inserte 
ilustruese. 
Redaksia e RSh-së aplikon dy modele programore: njërin për periudhën e verës dhe 
tjetri në pjesën tjetër të vitit, duke u përshtatur me sjelljen e audiencës. Nevojat që ka 
RSh për bashkëpunëtorë të jashtëm i përmbush nga aktivizimi i studentëve të degës së 
gazetarisë dhe komunikimit, të cilët ndjekin Universitetin “Luigj Gurakuqi” në qytetin 
e Shkodrës.  
Por megjithëse përmbush kriterin e larmisë tematike në përmbajtjen programore, RSh 
është me fuqinë e transmetuese më të ulët krahasuar me radiot e tjera lokale private në 
qarkun e Shkodrës. Transmetuesi i instaluar në malin e Taraboshit me fuqi 1Kw del 
nga funksioni për shkak të mosfurnizimit të rregullt me energji elektrike në stacion.  
Krahasuar me tre transmetuesit e tjerë lokalë, RSh në ambjentet e brendshme të saj 
është në kushte më të mira teknike dhe teknologjike, në studiot e regjistrimit dhe 
transmetimit, si dhe në aspektin e nivelit të depërtimit të proceseve digjitalizuese në 
realizimin e produktit. Personeli teknik ka kryer trajnime për teknologjinë digjitale, si 
dhe gazetarët janë shumë të familjarizuar me progranet kompjuterike të editimit të 
materialeve.  
Por përmirësimi teknik dhe teknologjik ka nxjerrë në pah një dukuri negative në 
performancën e stafit në dy vitet e fundit, pasi gazetarët përqëndrohen më shumë në 
redaksi duke nagivuar në internet dhe dalin më pak në terren, për të bërë kërkime dhe 
të realizojnë kontribute të drejtëpërdrejta. RSh është dhe stacioni që ka numrim më të 
madh të gazetarëve të angazhuar, sipas të dhënave që jepen në tabelën e figurës 108. 
 
 

Stacioni Ekipi i 
gazetarëve 

Kryeredaktor Personeli total 

RT 45 5 166 

RKo 4 1 26 

RGj 5 1 21 

RGj 8 1 23 

RKu 4 1 18 

           Total 66 9 254 

 
Figura 108. Numri i punonjësve me kohë të plotënë RT, RKo, RGj, RSh dhe RKu deri në  fund 

të  vitit 2013. 
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12.5 Radio Kukësi 
 
Është stacioni i fundit lokal që hapën autoritetet zyrtare në periudhën e regjimit 
komunist dhe fillimi i transmetimeve qëllimisht u promovua më 16 tetor 1959, që 
ishte ditëlindja e diktatorit Enver Hoxha. Në ndryshim nga tre simotrat e saj në Korçë, 
Gjirokastër dhe Shkodër, RKu nuk ka transmetim televiziv, një projekt që është 
zvarritur prej vitesh nga RTSH-ja, ku si shkak kryesor artikulohet mungesa e fondeve. 
Jo pa peshë është dhe arsyeja e pronësisë në territorin ku është ndërtuar godina e RKu-
it. Disa herë pretendues të dokumentave ligjore pronësore kanë ndikuar deri dhe në 
ndërprerjen e aktivitetit të radios, duke u vendosur në ambjentet e saj dhe duke bërë të 
pamundur regjistrimin dhe transmetimin e programeve për dëgjuesit në periudha të 
caktuara. Të vetmet produkte televizive për RKu janë direktet që gazetarët e saj 
realizojnë prej vitesh me programin e mëngjesit, ose emisione të tjera që 
transmetohen nga TVSH dhe RT. 
I lokalizuar në verilindje të vendit, pak kilometra nga kufiri mes Shqipërisë dhe 
Kosovës,RKu ka qenë për njëkohëshumë të gjatëburim shumë i rëndësishëm 
informimi dhe argëtimi në gjuhën amtare për banorët në territorin Republikës së 
Kosovës, sidomos në periudhën para vitit 1999, kur autoritetet serbe kanë zbatuar një 
politikë shumë kufizuese dhe censuruese për mediat në gjuhën shqipe. Një nga kulmet 
e aktivitetit të këtij stacioni lidhet me periudhën e krizës së Kosovës në vitin 1999. Në 
atë periudhë të jashtëzakonshme, godina e RKu ishte nonstop në punë, si pikë referimi 
dhe mbështetje për kolegët gazetarë vendas dhe të huaj. Në kohën e eksodit të 
banorëve të Kosovës në Shqipëri dhe në Maqedoni nga studiot e RKu u dhanë rreth 20 
mijë njoftime për bashkime të familjes dhe persona të humbur.  
Sipas të dhënave që jepen në figurën 105, nga 18 vende pune që janë në total për 
RKu, 4 janë gazetarë dhe 1 redaktor përgjegjës. Por për produktin e radios 
angazhohen më shumë se kaq. Janë bashkëpunëtorët e jashtëm, nxënës të gjimnazit 
ose studentë, të cilët konceptojnë dhe realizojnë 6 emisione të rregullta, kryesisht me 
karakter rinor dhe argëtues. Deri në korrik të vitit 2014 është arritur të digjitalizohet 
rreth 65 % e arkivit të RKu, duke lënë ende të papërdorshme mijëra bobina të 
konservuara në shirit manjetik, të cilat nuk janë kompatibël me aparaturat dhe pajisjet 
e reja në studion e regjistrimit dhe transmetimit.  
Gjatë 24 orëve që transmeton RKu raporti i të folurës me muzikën është rreth 30 % 
me 70% , kjo si pasojë dhe e problematikës që krijohet nga vështirësitë dhe mangësitë 
teknike dhe teknologjike të gazetarëve. Furnizimi me energji elektrike në mënyrë jo të 
rregullt mbetet një faktor pengues për funksionalitetin normal të këtij transmetuesi 
publik rajonal. Në 3 vitet e fundit RKu mbulon me sinjal vetëm qytetin e Kukësit, 
duke qenë larg objektivit për t’u dëgjuar në të gjithë qarkun. 
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Kapitulli i trembëdhjetë 
 

Roli dhe ndikimi i radiove tё huaja nё gjallёrimin e tregut lokal 
 
 
13.1 Instrumente nxitёse nё demokratizimin dhe emancipimin e shoqёrisё 
shqiptare 
 
Spektri i transmetimeve radiofonike nё Shqipёri ka pasur dhe vijon tё ketё pjesё 
pёrbёrёse dhe programet nё gjuhёn shqipe tё stacioneve tё njohura ndёrkombёtare, si 
BBC, Zёri i Amerikёs, (VOA), Radio Vatikani, Deutsche Welle, Radio France 
Internationaldhe Radio Free Europe. Prezenca e kёtyre operatorёve nё hapёsirёn 
mediatike tё Shqipёrisё ka qenё dhe mbetet ende njё faktor shumё i rёndёsishёm nё 
gjallёrimin e tregut tё brendshёm, por dhe si instrument nxitёs nё demokratizimin dhe 
emancipimin e shoqёrisё shqiptare, qasjes sё saj me standardet perёndimore.  
E kemi përmendur dhe më herët, se radiot e huaja kanë emetuar nё gjuhёn shqipe që 
nga koha e Luftës së Dytë Botërore dhe në vitet e regjimit komunist (BBC, VOA dhe 
Radio Vatikani), por me ndryshimet e thella demokratike nё fillim tё viteve '90, kur u 
lejua pluralizmi politik, prezanca e tyre u shumëfishua në numër operatorësh dhe në 
orë programesh, dedikuar audiencës shqipfolëse në Shqipëri, në rajon, apo në çdo cep 
të globit. 
“Duke u bërë një nga kundërshtaret më të mëdha të robërisë, radioja u kthye 
njëkohësisht në një nxitje për lirinë dhe demokracinë e ardhshme. Miliona njerëz në 
vendet totalitare, të strukur pranë aparateve të radios, merrnin mesazhet e lirisë e të 
demokracisë. Stacionet e mëdha radiofonike të botës së lirë u kthyen kështu në 
gjeneratorë të shpresês për gjithë njerëzimin." 212 Eksperimenti fatal pёr ta mbajtur tё 
izoluar Shqipёrinё nga pjesa tjetёr e botёs, pёr tё penguar çdo informacion qё vinte 
nga mediat e huaja, kishte rёnё bashkё me regjimin. 
 
 
13.1.1 Faktorё qё ndikuan nё zgjerimin e audiencёs 
 
Akademiku Artan Fuga në librin Media, politika, shoqëria (1990 – 2000) – Ikja nga 
kompleksi i Rozafës, shpjegon disa prej faktorëve që zgjeruan interesin tek audienca 
shqipfolëse për programet e radiove të huaja.   
“Së pari, sepse këto radio i kanë ndërtuar emisionet në mënyrë të tillë që të ngjallin 
interes. Në to ka edhe emisione të ndryshme kulturore, edhe lajme shumë të shkurtëra 
nga bota, apo nga Kosova, por nuk janë këto që bëjnë interesin më të madh. Më 
tërheqëse janë komentet që bëhen për gjendjen në Shqipëri dhe raportin e forcave 
politike në vend. Pasqyra e shtypit të përditshëm shqiptar dhe komentet fluturimthi 
mbi të gjithmonë kanë interes. Së dyti, radiot perёndimore në shqip dëgjohen, sepse 
qytetari shqiptar sot e vlerëson më shumë qeverinë e tij dhe forcat politike të vendit 
duke u nisur nga niveli i reputacionit që ato kanë në perëndim. Prej këtej rrjedh që 
dëgjuesi shqiptar i sotëm ndjek me vëmendje çdo fjali të transmetuar, si dhe aluzionin 

                                                            
212“Përshëndetja e shkrimtarit Ismail Kadare në 70 vjetorin e Zërit të Amerikës", 
http://www.zeriamerikes.com, 15 shtator 2013.  
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më të fshehur e më të shpejtë në komentet që bëhen. Së treti, interesi rritet sepse 
radiot e huaja në shqip janë të lira nga trysnia e autoriteteve, ndërsa radioja shqiptare 
me statusin e deritanishëm, kontrollohet tërthorazi nga shteti. Kështu, te radiot e 
huaja, shqiptari mund të gjejë një informacion më të balancuar dhe të dëgjojë edhe për 
anët e errëta të reformës ekonomike, si dhe opinione nga ana e opozitës.” 213 
Publicisti Veton Surroi, i cili u angazhua nё periudhёn e themelimit tё programit shqip 
tёBBC-së nё Londёr, e konsideron nё mёnyrё tё trefishtё rolin e stacioneve tё huaja 
pёr audiencёn shqipfolёse.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 109. Hartёqё tregon zonёn e mbulimit 
me sinjal tё Radios Deutsche Welle deri nё 
fund tё vitit 2006, nё frekuencёn FM 106 
Mhz. Por programet në shqip të DW 
ritransmetoheshin dhe nga disa radio lokale 
në Tiranë, Korcë, Sarandë, Gjirokastër, 

Shkodër, Elbasan etj. (Burimi: AMA) 
  
 
 
 
 
 

“Efekti i parë ka qenë dhe është informativ. Pa këto mediume niveli i informimit të 
besueshëm nuk do të ishte prezent në hapësirat shqipfolëse. Efekti i dytë ka qenë dhe 
është ngritja e standardit profesional të shërbimeve që ofrojnë vetë mediat shqiptare. 
Padyshim radiostacionet e huaja kanë ofruar dhe ofrojnë një mostër, një model, që 
ndihmon informimin e publikut sipas standardeve të gazetarisë europiane. Dhe është 
fakt që tashmë opinioni shqipfolës është familjarizuar me këto standarde, por për fat 
të keq them se ende ka nevojë për prezencën e këtyre mediumeve të huaja. Efekti i 
tretë mendoj se ka qenë dhe është orientimi i përgjithshëm për nga civilizimi 
perëndimor. Një shoqëri demokratike patjetër që duhet ta ketë dhe pushtetin e katërt, 
atë të mediave." 214 Sipas Surroit, radiostacionet perëndimore, duke depërtuar në viset 
shqiptare kanë arritur gradualisht ta mësojnë shoqërinë me efektin e pushtetit të katërt.  
Pёr Elez Biberajn, ish-kryeredaktori i parë i Zërit të Amerikës në gjuhën shqipe, “në 
epokën e re të informacionit, ose siç quhet tani, autostrada e informacionit, 
                                                            
213Artan Fuga, Media, politika, shoqëria (1990 – 2000) – Ikja nga kompleksi i Rozafës, 

DUDAJ, Tiranë, 2008, faqe 64. 
214Intervistё dhёnё autorit, 23 shtator 2011. 
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transmetimet ndërkombëtare mbeten po aq të rëndësishme sa dhe më parë. Këto lloj 
transmetimesh ndihmojnë për të hequr perdet e heshtjeve që fatkeqësisht ende 
vazhdojnë të mbajnë të mbyllura mjaft shoqëri në botën e sotme. Ngjarjet që kanë 
rrjedhur nga viti 1989 e këtej e kanë zbehur optimizmin e mëparshëm, sidomos në 
Perëndim, se rënia e regjimeve autoritare do të çonte me shpejtësi në lindjen e 
mjeteve të pavarura të informacionit, që janë të domosdoshme për zhvillimin dhe 
përparimin e një rendi me të vërtetë demokratik.” 215 
Nё mёnyrё specifike ish-kryeredaktorja e parё e DW nё shqip, Adelheid Feilcke, ka 
dhёnё disa arsye pёr interesimin e madh tё transmetimeve nga Gjermania. “Njëra nga 
arsyet është se ne kemi qenë prezent në një kohë kur njerëzit kishin shumë nevojë për 
informacion. Një faktor tjetër që është në favor të DW, në njëfarë mënyre, është se në 
Gjermani kemi emigracionin kosovaro–shqiptar dhe lidhjet e ngushta mes Kosovës 
dhe Gjermanisë na kanë ndihmuar në popullaritetin e programit. Edhe një faktor, jo i 
fundit, por ndoshta i pamohueshëm, është që ne jemi përpjekur gjatë këtyre viteve që 
të jemi sa më shumë pranë dëgjuesit. Po ashtu jemi munduar të informojmë në 
mënyrë të saktë, të shpejtë dhe të shumëllojshme, sipas nevojës së dëgjuesit, dhe në 
njëfarë mënyre kjo na ka ndihmuar që DW, së paku sipas sondazheve, ka një 
besueshmëri shumë të lartë te dëgjuesi.” 216 
Kinoregjisori Kujtim Çashku, ndёr aktivistët e parë të mbrojtjes sё lirive dhe të 
drejtave të njeriut në fillimet e lëvizjes demokratike në Shqipëri, ka qenё disa herё i 
intervistuar nga kёto radiostacione tё huaja. “Në valët e tyre filluan të flisnin zëra nga 
Shqipëria, të afishohen gjykime dhe vlerësime të guximshme për atë që kishte 
ndodhur, për atë që ndodhte, por dhe për atë që përfytyrohej si perspektiva europiane 
e vendit. Unë kam qenë njëri prej atyre që jam intervistuar në atë kohë nga radiot e 
huaja dhe dua të them se nuk ishte e lehtë që në atë atmosferë të shpreheshe, të jepje 
një alternativë, të thoje fundja atë që mendoje. Gjithçka përcillej me komente nga 
njerëzit e thjeshtë. Bëhej një ndërthurje e autoritetit që kishin radiot e huaja, me 
autoritetin e personaliteteve publike, të cilët shfaqnin opinion e tyre, i cili merrte një 
peshë të madhe në opinionin e gjerë. Ky ndikim i drejtpërdrejtë i stacioneve të huaja 
në atë periudhë është i paharruar për memorien e opinionit shqiptar.” 217 
“Në vitet e para të demokracisë ato kishin një vëmendje absolute të audiencës për të 
ndjekur zhvillimet në Gjermani, në SHBA, në Mbretërinë e Bashkuar, në Francë, por 
dhe vlerësimet dhe mendimet e qarqeve diplomatike dhe politike perëndimore mbi atë 
që ndodhte në Shqipëri, për rrugën e saj në procesin e integrimit euroatlantik.” 218 
“Përdorimi (nga kёto radio - shёnim i autorit) i një rrjeti korrespondentësh dhe 
bashkëpunëtorësh në qendra të ndryshme rajonale dhe europiane, i kanë mbajtur ato të 
pakonkurrueshme, jo vetëm për cilësinë, por dhe zonën e gjerë të mbulimit të 
ngjarjeve”. 219 

                                                            
215Elez Biberaj, “Në epokën e autostradës së informacionit”, Shqipëria –RTV, 2 korrik 1995, 
faqe 2. 
216Adelheid Feilcke, “Ne, zëri gjerman, i interesave të shqiptarëve”, intervistë në Koha 
Javore, Mal i Zi, ribotuar nё Dita, Tiranё, 9 korrik 2004, faqe 12 -13. 
217Kujtim Çashku, intervistё dhёnё autorit, 25 nёntor 2011. 

218Shezai Rrokaj, intervistё dhёnё autorit, 11 korrik 2011. 
219Mero Baze, intervistё dhёnё autorit, 6 janar 2012. 
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 “Duke mos pasur themelues, bashkëpronarë apo inspirues në aktivitetin e tyre brenda 
vendit, ato kanë mbetur shërbime të përhapjes së lajmeve në mënyrë të pavarur dhe të 
balancuar....” 220 
“Unë do të veçoja dhe tiparin e qëndrueshmërisë që kanë pasur stafet e radiove të 
huaja përkundrejt lëvizjeve deri dhe të pakontrolluara të kolegëve të tyre që punojnë 
në media të ndryshme shqiptare." 221 
 
 
13.2 Konkurrenca e stacioneve nёpёrmjet veçorive tё pёrmbajtjes 
 
Programet nё gjuhёn shqipe tё radiove tё huaja kanё pasur qё nё transmetimet e tyre 
tё para njё pёrmbajtje mikse. Edicioni i planifikuar nё kohёzgjatje 10 minuta, 15 
minuta, 30 minuta, ose dhe mё shumё, kishte njё strukturё tё qёndrueshme: 
-buletini i lajmeve ndёrkombёtare (njё vёshtrim nё pak radhё i top-ngjarjeve);  
-fokusi i ngjarjeve nё rajon (Shqipёri, Kosovё, Maqedoni etj);  
-thellime ose analiza mbi ngjarje kryesore globale, specifikisht nё shtetin e origjinёs 
tё radiostacionit (Britani e Madhe, SHBA, Gjermani etj.); 
-rubrika zbavitёse (kultura, sporti, kuriozite shkencore etj.); 
-minutazhi i mёsimit tё gjuhёs sё huaj. 
Nё varёsi tё kohёs kur transmetohej njё program dhe kohëzgjatjes sё parashikuar, 
pёrmbajtja tematike ishte fleksibёl. Nё periudha tё ngjarjeve tё vrullshme politike nё 
rajon, redaksitё i kanё kushtuar mё shumё rёndёsi raportimeve nga terreni tё 
korrespondentёve tё tyre, duke shtuar dhe intervista dhe komente pёrgatitur kryesisht 
nga anёtarё tё stafit nё redaksinё qendore. Nё raste takimesh dhe samitesh tё nivelit tё 
lartё me objekt zhvillimet nё rajon ose nё ndonjё shtet tё veçantё, redaksitё e 
mbulonin me tё dёrguar pranё aktivitetit. Asgjё nuk ka qenё dhe ёshtё fikse nё 
strukturimin e programit, gjithçka pёrcaktohet nga pёrgjegjёsit e redaksive dhe 
moderatorёt, nё varёsi tё dinamikёs sё aktualitetit. 
Materialet e njё programi vijnё nga dy burime kryesore, sa i takon realizimit tё tyre: 
-Pjesa e lёndёs ku pёrfshihen buletini i lajmeve ndёrkombёtare, temat e thelluara dhe 
analizat, apo dhe rubrikat e zbavitjes - kryesisht pёrgatiten dhe ofrohennga redaksia 
qendrore e radiostacionit. E bollshme dhe e standardizuar, me larushi tematike, kjo 
lёndё u serviret programeve tё ndryshme (p.sh, nё gjuhёn shqipe, gjuhёn serbe, 
gjuhёn bullgare etj.) dhe stafet e tyre pasi bёjnё pёrzgjedhjen qё duket si mё relevante, 
e pёrkthejnё, e pёrshtasin, pёr t’a bёrё mё nё fund pjesё tё programit.  
-Pjesa tjetёr e materialeve ideohet dhe pёrgatitet nga vetё redaksitё e gjuhёve nё 
bashkёpunim dhe me ekipin e reporterёve nё terren. 
Secili prej programeve nё shqip tё BBC, Zёrit tё Amerikёs, Radio Vatikanit, DW, 
Radio France Internationaldhe Radio Free Europe ka pasur objektiv tё 
pandryshueshёm afrimin e sa mё shumё ndjekёsve. Nё formё dhe nё pёrmbajtje stafet 
e tyre u kanё dhёnё veçori nё sfidёn e konkurrencёs mes tyre, por dhe me radiot 
lokale. Dallimi ka qenё, jo sepse programet janё emetuar dhe emetohen nё orare tё 
ndryshme pёr publikun, jo sepse ekipet pёrbёrëse nё redaksi dhe nё terren aktivizojnё 
burime njerёzore tё ndryshme. Nё mёnyrё graduale kёto radio bindёn ndjekёsit audio 
dhe mё pas ata nё internet pёr tiparet dalluese: 
                                                            
220Mark Marku, intervistё dhёnё autorit, 15 dhjetor 2011. 
221Henri Çili, intervistё dhёnё autorit, 18 tetor 2011. 
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-Zёri i Amerikёs ka synuar dhe synon gjithmonё mbulimin e ngjarjeve kryesore nga 
rajoni, nёpёrmjet raportimeve cilёsore dhe tё balancuara. Prej nёntorit tё vitit 1999 
redaksia shqipe e plotёsoi produktin radiofonik nga Uashingtoni dhe me versionin 
televiziv. Emisioni "Ditari" ka qenё dhe mbetet njё nga avantazhet qё ka Zёri i 
Amerikёs nё raport me stacionet e tjera tё huaja. Programi nё formatin telerevistё 
ёshtё pёrmirёsuar kohё pas kohe, jo vetёm nё pёrmbajtjen e larmishme, por dhe nga 
parametrat e cilёsisё sё figurёs, efekteve, animimit, ilustrimeve zanore etj. 
-Programi shqip i BBC pёr aq kohё sa ishte nё transmetim, u pёrqendrua mё shumё 
tek forumet dhe diskutimet nё studiot e saj nё Tiranё, Prishtinё e Shkup, ku 
moderatorёt lokalё ftonin nё mikrofon ekspertё, politikanё, veprimtarё tё shoqёrisё 
civile etj. “Duke shfrytёzuar njё infrastrukturё teknike moderne, komunikimi mes 
redaksisё qendore nё Londёr dhe studiove lokale nё rajon shkrihej nё njё hapёsirё të 
pёrbashkёt, nё fluksin e ideve, opinioneve, argumenteve dhe oponencёs.” 222 Nё 8 
vitet e fundit tё aktivitetit tё vet, BBC nё shqip u bё e njohur pёr formatin debatues 
"Auditorium", njё panel qё u organizua jashtё studiove tё saj, njё aktivitet i hapur dhe 
pёr grupet e interesit, njё bashkёpunim me njёrin prej televizioneve kryesore nё 
Shqipёri, Top Channel, qё lёvizi nё qytete tё ndryshme tё rajonit. 
-Redaksia e DW nё shqip ka investuar mё shumё pёr tё mbuluar nё mёnyrё intensive 
procesin e integrimit europian tё Shqipёrisё dhe vendeve tё tjera aspirante tё rajonit. 
Duke u dhёnё shumё vend nё programe reportimeve ekskluzive nga Brukseli, 
Strasburgu, apo qendrat e tjera tё kancelarive perёndimore, duke realizuar intervista 
dhe biseda me protagonistё nga institucionet kryesore europiane, DW e ka konsideruar 
dhe e konsideron integrimin europian si njё prioritet tё prioriteve, krahas ndjeshmёrisё 
pёr mbulimin e temave qё lidhen me liritё dhe tё drejtat e njeriut, bashkёpunimin e 
vendeve tё rajonit, vёzhgimet me natyrё ekonomike, sociale, kulturore etj. 
-Pёr programet nё shqip tё Radio France International dhe Radio Free Europe 
angazhim kryesor ka qenё mbulimi i zhvillimeve nё Kosovё. Mjafton vetёm numri i 
madh i reporterёve apobashkёpunёtorёve qё kanё rekrutuar nga rajone tё ndryshme tё 
Kosovёs, pёr tё kuptuar objektivin e mbulimit tё detajuar tё aktualitetit dhe 
perspektivёs nё shtetin mё tё ri tё  
kontinentit, pёr fazёn e rindёrtimit tё vendit pas luftёs sё vitit 1999, pёr bashkёjetesёn 
mes maxhorancёs shqiptare dhe pakicёs serbe dhe tё tjerave, pёrpjekjet pёr integrimin 
dhe anëtarёsimin e vendit nё institucionet dhe iniciativat mё tё rёndёsishme 
ndёrkombёtare etj.  
-E pandryshuar nё profilin e Radio Vatikanit mbetet kujdesi pёr ringjalljen e besimit 
nё Shqipёri, qё regjimi komunist u pёrpoq ta fuste me forcё nё “shinat e ateizmit”. Pёr 
besimtarёt katolikё programi shqip mbetet si njё ushqim shpirtёror, por dhe si njё 
burim informacioni dhe analizash mbi iniciativat e besimit nё pikёpamjen globale. 
Radio Vatikani ishte programi i parё nё shqip nga njё stacion ndёrkombёtar qё kaloi 
totalisht nga transmetimi nё FM nё atё online. 
 
 
13.3 Mediat lokale referuese tё lёndёs informative nga radiot e huaja  
 
Redaksitё e medias sё shkruar, asaj elektronike, agjencitё e lajmeve e platforma tё 
shumta online nё Shqipёri, nё mёnyrё permanente u janё referuar dhe vijojnё t’u 

                                                            
222 Fatos Ahmati, ish korrespondent i BBC nё Shqipёri, intervistё dhёnё autorit, 17 qershor 
2013. 
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referohen materialeve tё programeve shqip tё radiove tё huaja. Duke monitoruar 
drejtpёrdrejt transmetimet audio dhe mё pas nё pasqyrimin qё bёhej nёpёrmjet faqeve 
tё internetit tё kёtyre radiove, mediat lokale 223“vijojnё ende tё bёjnё pjesё tё 
pёrmbajtjes sё tyre lajme, kronika, intervista, reportazhe, analiza dhe formate tё tjera 
informative, duke i ripublikuar ato nё mёnyrё fragmentare ose tё plotё.” 224 
Ky intensitet referues ёshtё lidhur me njё sërë faktorësh:  
Së pari, në pikëpamjen organizative dhe të burimeve njerëzore në dispozicion. Pjesa 
më e madhe e mediave lokale shqipfolëse vijon tё jetё me personel të kufizuar, si me 
ata që punojnё në redaksi, si me korrespondentët/bashkëpunëtorët në terren dhe aq më 
tepër, që gjithnjë ka qenë një luks i madh për të pasur të dërguar të përhershëm në 
vende të tjera. Vonë, kryesisht pas vitit 2007, mediat kryesore lokale shqipfolëse 
arritën të pajtojnë korrespondentë të rregullt në vendet e tjera të rajonit, në qendrat më 
të rëndësishme të vendimmarrjes politike dhe diplomatike ndërkombëtare, ose aty ku 
ishin përqendruar më shumë emigrantë të larguar në periudha të ndryshme kohore. 
Derisa ky grup reporterësh dhe bashkëpunëtorësh u stabilizua financiarisht dhe u 
familjarizua me institucionet në vendin e pritjes, stacionet e huaja që kishin program 
në gjuhën shqipe, kanё pasur monopolin e informimit e për rrjedhojë mbeteshin 
burimet e vetme referenciale. 
 

 
 
Figura 110. Kёto dy harta tё publikuara nga AMA nё kohё tё ndryshme, tregojnёzonat e 
mbulimit me sinjal tё RFI-sё. Harta majtas i referohet fundit tё vitit 2006, (kur emetohej nga 
ky stacion francez dhe programi shqip). Harta tjetёr po me ngjyrёn jeshile pasqyron zonat e 
mbulimit nё fund tё vitit 2012.  

                                                            
223Media lokale në këtë kontekst, është media vendore në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni 
etj. 
224Arben Muka, “Radiostacionet e huaja me target ‘të unifikuar’ për shqiptarët në rajon 
dhe diasporë në vitet '90", kumtesё nё konferencёn shkencore kombёtare “Roli i medias nё 
formimin dhe konsolidimin e identitetit kombёtar”, Universiteti Hёna e Plotё – BEDER, 
Tiranё, 21 Nёntor 2012. 
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Së dyti, po në aspektin organizativ, materiali që ёshtё ofruar dhe ofrohet ёshtё i gjithi 
në shqip. Pra, dhe kur vinte puna për lajmet dhe komentet kryesore nga arena 
ndërkombëtare, ato janё të përkthyera në nivel cilësor dhe të edituara në bazë të 
standardeve të gjuhës. Kjo ka qenë dhe është për një pjesë të mirë të redaksive lokale 
në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Mal tё Zi e kudo në diasporë, kursim në burimet 
njerëzore për ata të angazhuar për rubrikën e zhvillimeve ndërkombëtare, shkurtim 
kohe për përkthimin nga burime që ofrojnë në gjuhë të tjera. Kursimi është dhe për 
faktin se këto përmbajtje janë marrë dhe vijojnë të merren pa asnjë detyrim financiar, 
veç një lloj detyrimi moral dhe profesional për të evidentuar saktësisht burimin e 
referencës.  
Së treti, në aspektin e përmbajtjes,lënda ёshtё marrё dhe vijon tё merret për arsye të 
mosinfluencës në të të politikës apo grupeve të ndryshme të interesit, një standard që 
e shikon të zbehtë ose të përmbysur në pjesën më të madhe të mediave në Shqipëri, 
Kosovë etj. Ky element ka qenë dhe mbetet nxitës për rritjen e referencave nga radiot 
e huaja, por dhe pengues në disa raste. Ky përfundim nuk është kontravers, por lidhet 
me atë që pranuam më sipër, për mënyrën se si operojnë mediat e varura nga politika 
ose nga grupe të ndryshme tё interesit nё rajon. Një pjesë e materialeve nuk janë 
shikuar me sy të mirë, jo për shkaqe profesionale të objektivitetit, balancёs, 
përpikmërisë dhe aktualitetit, por problem ёshtё linja editoriale e mediave të 
njëanshme dhe klienteliste. 
Së katërti, po në aspektin e përmbajtjes, programeve në shqip të radiove tё huaja, 
tekstet u merren sepse pjesa më e madhe e mbulimit të zhvillimeve në rajon, nga 
Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Lugina e Preshevës, Mali i Zi etj., apo nga shtetet si 
Gjermania, SHBA, Franca, Britania e Madhe etj., është ekskluzive, si në anën 
informative, ashtu dhe atë tematike. Në kontributet audio, apo ato nëpërmjet 
internetit, vazhdimisht përsëritet që ky ose ai qëndrim është bërë me dije për BBC, pёr 
DW, Zёrin e Amerikёs etj. Po kёshtu thuhet dhe pёr rastin e intervistave a deklaratave. 
Elementi i ekskluzivitetit në lajme dhe trajtime temash është një ngjyrim atraktiv për 
të cilin redaksitë e mediave vendore gjithmonё vijojnë të tregojnë interes. 
Së pesti, që lidhet me larushinë dhe freskinë e përmbajtjes në ofertën online. Sepse 
website-t e stacioneve tё huaja kanё informacione të gjithanshme, të strukturuara nё 
rubrika dhe nënrubrika, që pasurohen disa herë në ditë, element ky që e bën ofertën të 
konsumueshme po disa herë në ditë, sidomos nga mediat e tjera elektronike dhe ato 
online.  
Së gjashti, që lidhet në mënyrë të sintetizuar me të gjithë faktorët e mësipërm dhe ka 
të bëjë me imazhin e kontributit të stacioneve tё huaja: të qenit një burim i besueshëm 
informacioni. Materiale nga kёto stacione zenë hapësira në median e shkruar, por jo 
rrallë kapin dhe edicionet e lajmeve kryesore në televizione e radio, janë lëndë e parë 
në mënyrë sistematike të titruara në televizionet e formatit info, ose në ballinat e 
shërbimeve online në internet. 
 
 
13.4 Transformimi nga operatorё radiofonikё nё ofrues shёrbimesh 
multimediale 
 
Gjatё dekadёs sё dytё tё tranzicionit, radiot e huaja nisёn tё bёjnё njё sёrё 
modifikimesh nё performancёn e tyre. Nga pikëpamja e formёs dhe e pёrmbajtjes 
mediat lokale nё Shqipёri dhe vende tё tjera të rajonit nё mёnyrё graduale 
pёrmirёsuan shёrbimet ndaj ndjekёsve tё tyre. Kualifikimi i stafeve (ku kontribuan 
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fuqishёm dhe vetё radiot e huaja), si dhe pёrdorimi nё shkallё tё gjerё i risive 
teknologjike, ishin ndёr faktorёt kryesorё qё nisёn ta transformojnё median vendore, 
ta bёjnё njё konkurrent mё tё fuqishёm pёr operatorёt ndёrkombёtarё. Vitet e fundit 
dukshёm ndikimi i programeve nё shqip tё radiostacioneve tё huaja ka rёnё. Numri i 
atyre qё janё nё transmetim ёshtё mё i vogёl. "Sot kёto stacione kanё humbur nga 
shkёlqimi i tyre, janё shndёrruar nё kompani multimediale, ose janё mbyllur" 225 
Mё 18 dhjetor 2009 Radio Francё International emetoi dy programet e saj tё fundit, 
pas vendimit pёr ndёrprerjen pёrfundimtare tё programit. Shkak u tha se ishte 
ristrukturimi i brendshёm i radiostacionit dhe buxheti nё dispozicion.  
Nё kёtё periudhё kishte ndryshime dhe nё Pragё, nё selinё qёndrore tё Radios Europa 
e Lirё. Pas riorganizimit tё programeve tё rajonit u suprimua redaksia shqipe, ku nga 
katёr redaktorё u mbajt vetёm njëri prej tyre, me qёllimin pёr tё koordinuar punёn me 
zyrёn e Prishtinёs. Pas vitit 2009 kontributi i Radios Europa e Lirё nё gjuhёn shqipe 
nisi tё jetё vetёm nё internet. 

 
Figura 111. Kёto janё dy harta tё publikuara nga AMA qё tregojnё se Radio BBC mbajti tё 
njёjtёn zonё mbulimi si gjatё periudhёs sё emetimin tё programit nё gjuhёn shqipe, ashtu dhe 
pas ndёrprerjes sё  emisioneve (11 shkurt 2011). 
 
Mё 28 shkurt 2011 mbylli sinjalin programi nё shqip i BBC. Drejtori i Lajmeve 
Globale të BBC-së, Peter Horrocks e komentoi këtë ndërprerje “thjesht, sepse duhet të 
bëhen kursime për shkak të shkallës së shkurtimeve në financimin nga Granti për 
Shërbimin Botëror të BBC-së nga Ministria e Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar dhe 

                                                            
225Irana Patriku & Eva Marku, “'Perёndimi' i radiove pёrendimore”,  Reporteri, nr.3 / 2012, 
faqe 5. 
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ne duhet të përqendrojmë përpjekjet tona në gjuhët ku ekziston nevoja më e madhe 
dhe ku ne kemi ndikimin më të madh.” 226 
Rreth pesё muaj pas kёtij zhvillimi, reformimi preku dhe DW nё shqip. Redaksia 
njoftonte nёpёrmjet njё komunikate nё faqen e vet internet se, duke nisur nga 1 
korriku 2011, Deutsche Welle do të ndryshonte platformën e transmetimit linear 
radiofonik në gjuhë të huaja në seksionet për Azinë, Europën Lindore, Qendrore dhe 
Juglindore, si dhe në gjuhën gjermane. “Këto masa do të mundësojnë ristrukturimin e 
Radios së Jashtme Gjermane në një sipërmarrje multimediale. Deutsche Welle do të 
ristrukturojë ofertat e programit. Këto ndryshime prekin edhe programin në gjuhën 
shqipe. Radio, online dhe televizioni do të jetë orientimi i ri: Struktura e re e 
programit parashikon shkurtimin e programeve radiofonike dhe njëkohësisht 
intensifikimin e ofertës përmes internetit dhe emisioneve televizive”. 227 
Kjo reformё programore pёrfshinte dhe mbylljen e transmetimit nё dy frekuencat FM 
tё programit shqip tё DW-sё, 86Mhz në Prishtinë dhe 106Mhz po prej datёs 1 korrik 
2011. Gradualisht produkti audio u eleminua dhe aktualisht oferta ёshtё e orientuar nё 
internet dhe nё pёrgatitjen e njё emisioni javor televiziv prej rreth 30 minutash, 
titulluar “Europa Sot”. 
"Ka dy arsye tё paneglizhueshme. Sё pari, kriza globale i detyroi disa qeveri 
(Francёn, Britaninё e Madhe) qё ‘tё mbanin dorёn' pёr tё shpenzuar nё Shqipёri e 
Ballkan. Sё dyti, stabiliteti i rajonit ka peshёn e vet nё kёtё vendimarrje. Edhe pse 
demokracia nё Ballkan ёshtё ende nё fazёn e foshnjёrisё dhe ka ende mjaft vend pёr 
'soft power' tё perёndimit, fatkeqёsisht po ndodh qё radiot pёrendimore po shkojnё 
drejt rrudhjes." 228 
Programi qё nuk ka ndryshime tё ndjeshme nё strukturёn e transmetimit ёshtё Zёri i 
Amerikёs, i cili i emeton programet nё shqip nёpёrmjet valёve tё radios dhe ekranit tё 
televizorit, plus dhe pёrmbajtjes aktive nё faqen zyrtare online. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
226“BBC mbyll shërbimin në shqip”, www.bbc.co.uk/albanian, 21 mars 2011. 
227Arben Muka, Ja si duhet tё informohem!, Instituti Shqiptar i Medias, Tiranё, 2012, faqe 67. 
228Irana Patriku & Eva Marku, “'Perёndimi' i radiove pёrendimore”. 
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V. PJESA E TRETË 
 

PËRMIRËSIMI I KORPUSIT LEGJISLATIV DHE PROCESI I KALIMIT 
NGA 

ANALOGU NË NUMERIK 
 
 
 

Kapitulli i katërmbëdhjetë 
 

Mekanizmi rregullator në tregun e transmetimeve radiofonike 
 
 
14.1 Ndërhyrjet ligjore deri te detyrimi i operatorёve pёr licencim 
 
Nga viti 1994, kur hynё nё treg radiot private dhe deri nё maj tё vitit 1997, nё 
Shqipёri nuk ekzistonte baza ligjore qё rregullonte aktivitetin e transmetimeve. Ligji i 
parё “Pёr Radion dhe Televizionin Publik e Privat nё Republikёn e Shqipёrisё” i 14 
majit 1997, siç e pёrmendёm mё lherёt nё kёtё punim, “fjeti nё sirtar”, por deri nё 
pёrpilimin dhe miratimin nё parlament tё njё ligji tё ri pati dhe disa iniciativa tё 
ndёrmjetme, qё nё mёnyrё tё pashpjegueshme i bёnё kёtij ligji tё pazbatueshёm disa 
“arnime” dhe shtesa, njё shpenzim kohe dhe energjish, qё dukshёm nuk dha asnjё 
ndikim pёr tё ndёrhyrё nё kaosin dhe informalitetin e transmetimeve radiofonike.  
Vetёm mё 30 shtator 1998 parlamenti arriti tё votojёnё shumicё ligjin e ri pёr mediat 
elektronike, qё ёshtё njё moment shumё i rёndёsishёm pёr ecurinё e punёs sё radiove 
private dhe publike. Nё pjesёn e dispozitave tё pёrgjithshme, ligji nr. 8410, “Pёr 
Radion dhe Televizionin Publik e Privat nё Republikёn e Shqipёrisё” 229 sanksiononte 
se “veprimtaria radiotelevizive ёshtё e lirё”, e ajo respekton “paanshmёrisht tё drejtёn 
pёr informacion, bindjet politike dhe besimet fetare, personalitetin, dinjitetin, jetёn 
private tё njeriut, si dhe tё drejtat dhe liritё themelore tё tij”, apo qё “pavarёsia 
editoriale sigurohet me ligj”. Nё njё pjesё tё veçantё kishte njё sёrё nenesh mbi 
Kёshillin Kombёtar tё Radios dhe Televizionit, KKRT, (pas 4 prillit 2013, zyrtarisht 
thirret si Autoriteti i Mediave Audiovizive, AMA), institucioni i vetёm rregullues e 
mbikёqyrёs i veprimtarisё radiotelevizive -“i cili ёshtё organizёm i pavaruar, qё 
vepron nё bazё e pёr zbatimin e dispozitave tё kёtij ligji”- kompetencat, pёrbёrja, 
mekanizimi i zgjedhjes sё anёtarёve, financimi etj.  
Njё nga pjesёt qё ishte nё interesin e drejtpёrdrejtё tё operatorёve privatё radiofonikё 
ishte ajo e licencimit: procedura, afatet, kushtet qё duheshin plotёsuar nga aplikuesit, 
refuzimi i kёrkesёs, kufizimet, vendimi pёr heqjen e licencёs etj. Veç dispozitave mbi 
programet radiotelevizive, programet kabllore dhe pёrsёritёsve, ligji rreth 1/3 e 
neneve tё tij i kishte pёr Radiotelevizionin Shqiptar, tё cilin e etiketonte si 

                                                            
229Sipas Tё dhёna mbi median shqiptare, 1991 – 1998, Qendra e Medias e Fondacionit 
SOROS, Tiranё, 1998. 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

184 

 

Radiotelevizioni Publik Shqiptar, “institucioni qё kryen shёrbim publik nё fushёn e 
radios dhe tё televizionit”.  
Neni 66 qё pёrbёnte deklaratёn e qёllimit tё kёtij institucioni e pёshkruante sinjё 
transmetues i pёrkushtuar ndaj idealeve mё tё larta tё transmetimit tё shёrbimit publik 
kombёtar, ndaj “RTSH-ja realizon shёrbime cilёsore, radioje dhe televizioni, pёr tё 
informuar, edukuar dhe argёtuar publikun, duke i shёrbyer kombit, tё gjitha grupeve 
tё shoqёrisё, pёrfshirё dhe pakicave kombёtare. RTSH-ja zotohet pёr njё mbulim tё 
paanshёm, tё lajmeve tё vendit dhe tё atyre ndёrkombёtare. RTSH-ja realizon 
programe, tё cilat duhet tё pasqyrojnё te dёgjuesit dhe shikuesit e tё gjitha moshave 
larminё e jetёs shqiptare. RTSH-ja pёrgatit programe cilёsore e me vlera pёr 
pasurimin e botёs mendore dhe shpirtёrore tё njerёzve”.  
Pas miratimit tё ligjit, futja nё lojё e “gardianit” pёr zbatimin e ligjit, KKRT, u pёrcoll 
me shumё peripeci, aq sa dhe vetё drejtuesit e institucionit nё maj tё vitit 2000, e 
ndienin veten me strukturё tё paplotёsuar e tё pasistemuar nё ambiente zyrash jo nё 
mёnyrё pёrfundimtare. “Pa zyra, pa infrastrukturёn mё tё domosdoshme, pra dhe pa 
personel tё plotё, u desh tё punohej intensivisht nё disa drejtime pёr tё pёrmbushur 
obligimet ligjore.” 230 Vёrtet, paralelisht me “rehatin” administrativ tё stafit, KKRT-ja 
punonte pёr kryerjen e funksionit tё saj pёr herё tё parё, nё pajisjen e operatorёve 
radio dhe televizivё me licenca, si dhe pёr garёn se kush do tё pёrfitonte licencё 
kombёtare. Pёrjashtim bёnte Radiotelevizioni Publik, i cili, siç thuhej nenin 21 tё 
ligjit, “nuk ka nevojё pёr licencё.” 
E asistuar dhe nga ekspertё, organizata dhe institucione ndёrkombёtare, si Kёshilli i 
Europёs, OSBE, programi IREX i SHBA-ve dhe DANIDA nga Danimarka, KKRT-ja 
hartoi dhe iu bёri me dije subjekteve, rregulloret sipas kategorive tё ndryshme pёr tё 
cilёn aplikohej, formularёt, kriteret, mёnyrёn e vlerёsimit me pikё nё garёn pёr 
licencё kombёtare etj., por dhe zhvilloi konsulta dhe diskutime me operatorёt, nё 
sqarimin dhe udhёzimin pёr pjesё tё veçanta tё procedurave ku kishte paqartёsi.  
 
 
14.1.1 Fundi i ciklit tё “vetёvendosjes” nё brezin e frekuencave 
 
Nё kohёn kur u diskutohej zyrtarisht dhёnia e licencave, nё zbatim tё ligjit pёr mediat 
elektronike, tregu vijonte punёn normalisht, ku secila prej radiove ishte e instaluar nё 
frekuencёn qё kishte vetёzgjedhur themeluesi i saj. Pёr kёtё çёshtje nga KKRT-ja u 
tregua tolerancё, pёr ta marrё nё konsideratё pozicionin nё bandёn FM tё tё gjitha 
radiove nё transmetim, pёr aq kohё sa nё hartёn e re tё frekuencave tё radiove nuk do 
tё kishte probleme teknike, kryesisht nga interferimet. Me akordimin e licencave pёr 
ushtrimin e aktivitetit nga operatorёt, u ndёrpre dhe zёnia me “iniciativё tё lirё” e 
frekuencave nga subjektet qё kёrkonin tё hynin nё treg, pasi njё gjё e tillё ishte e 
drejtё ekskluzive vetёm e Autoritetit Rregullator. 
Licencat pёr radiot e para private lokale u dhanё nё 23 dhe 30 gusht 2000, kurse 
kёrkesa pёr licencё kombёtare transmetimi nё FM dorёzuan vetёm tre operatorё, Top 
Albania Radio, Plus 2 dhe Perla, ndёrkohё qё hapёsirё kishte pёr katёr frekuenca tё 
tilla. Duke qenё se pёr aplikuesit kombёtarё kёrkohej njё shqyrtim i hollёsishёm jo 
vetёm i dokumentacionit, por dhe nevojitej njё inspektim nga ekspertёt nё terren, gara 
u zhvillua dy muaj mё vonё. Licencёn si transmetues kombёtar, KKRT-ja e akordoi 

                                                            
230“Mbi veprimtarinё vjetore 2000 tё KKRT”, raportimi para deputetёve nё parlament, arkivi i 
KKRT-sё, prot. 94/1, Tiranё, 15 shkurt 2001, faqe 1. 
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vetёm pёr Top Albania Radio, kurse dy konkurrentёt e tjerё Plus 2 dhe Perla “u 
licencuan si transmetues lokalё nё dy zona licencimi me mbulim territori deri nё katёr 
prefektura”, 231 duke ua lёnё gjithsesi atyre tё hapur mundёsinё nё rast se ato 
pёrmbushnin kriteret. (Nga kjo pёrfitoi mё pas vetёm Radio Plus 2). Nё bilancin 
pёrfundimtar, licencёn nё vitin 2000 e morёn 31 operatorё lokalё dhe 1 kombёtar. 
Në ligjin e vitit 2013 për mediat audiovizive përcaktohen qartë detyrimet që ka 
Autoriteti Rregullator në funksionalitetin e tregut të transmetimeve, duke vlerësuar 
parametrat cilësorë, nivelin e mbulimit me shërbime dhe llojshmërinë e tyre, 
mundësinë e zgjedhjes së shërbimeve nga dëgjuesit, në rastin e radios, por dhe 
monitoron impaktin e zhvillimeve teknologjike, trendeve të reja dhe shkallёs së 
investimeve në këtë fushë etj. “AMA analizon periodikisht efektet e ndryshme në 
tregun e transmetimeve, me qëllim ushtrimin sa më të përshtatshëm të funksioneve të 
veta rregullatore. Për këtë qëllim AMA mund të bashkëpunojë me institucionet 
përkatëse publike dhe me ofruesit e shërbimeve mediatike.” 232 
 
 
14.1.2 Shqipёria me hartёn e saj tё frekuencave 
 
Gara e parё pёr marrjen e licencёs kombёtare nga ana e operatorёve nxori nё pah dhe 
njё problem qё ishte jashtё kuadrit tё kompetencave tё Autoritetit Rregullator. 
Shqipёria nё vitin 2000 ende nuk kishte njё studim tё plotё tё brezit tё frekuencave 
dhe potencialit tё saktё tё frekuencave pёr shёrbimet civile, pёr pasojё mungonte njё 
hartё e tyre. Paguhej kёshtu njё “faturё” e kohёs sё diktaturёs, kur vendi nuk 
pёrfaqёsohej nё aktivitete ndёrkombёtare, ku kordinoheshin dhe miratoheshin 
marrёveshjet mes vendeve. Mungesa nё pёrfaqёsim e Shqipёrisё nё konferencёn 
ndёrkombёtare “Marrёveshja rajonale pёr zonёn europiane tё radiodifuzionit”, qё u 
mbajt nё qershor tё vitit 1961, nё Stockholm tё Suedisё, e kishte lёnё jashtё 
pёrfitimeve, siç morёn atё kohё fqinjёt e saj Italia, Greqia dhe ish-Jugosllavia nё 
ndarjen e pёrdorimit tё brezit 41 deri 960 Mhz, qё pёrfshinte transmetimet nё FM, 
duke regjistruar kanalet e tyre kombёtare nё pёrdorim, ose nё planifikim, nё aktet 
ndёrkombёtare. 
Harta e frekuencave ёshtё hartuar nё fund tё vitit 2002, duke krijuar pёr herё tё parё 
zyrtarisht mundёsinё qё: 
-tё pёrcaktohej mbulimi i çdo transmetuesi apo rrjeti transmetuesish;  
-tё pёrcaktoheshin interferencat qё operatorёt i shkaktonin njёri-tjetrit, por dhe tё 
krijoheshin kushte qё tё shmangeshin ndёrhyrjet dhe pёrplasjet me transmetuesit nga 
vendet fqinje; evidentohej dhe lokalizohej çdo operator qё emetonte jashtё zonёs pёr 
tё cilёn ishte licencuar;  
-tё njihej mё mirё situata pёr frekuencat e lira nё pjesё tё ndryshme tё territorit, si njё 
ofertё pёr subjektet qё kёrkonin tё hynin nё tregun e transmetimeve radiofonike.  
Pёrpilimi i hartёs sё frekuencave i dha mundёsinё mё nё fund Autoritetit Rregullator 
qё tё hynte nё bashkёpunim dhe tё koordinonte veprimet e saj me homologёt e 
vendeve fqinje, si dhe tё dhёnat iu transferuan Zyrёs Europiane tё Radiokomunikimit, 
prej sё cilёs mund t’i konsultonte çdo shtet ose institucion i interesuar. 

                                                            
231po aty, faqe 3. 
232Neni 29 i ligjit 97/2013. 

 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA 

186 

 

Por procesi i licencimit ishte vetёm njёri prej angazhimeve tё Autoritetit, pasi 
funksionaliteti i tregut radiofonik kёrkonte ndёrhyrje dhe pёr aspekte tё tjera, qё 
lidheshin me respektimin e detyrimeve tarifore; mbulimin me sinjal tё zonёs sё 
pёrcaktuar; monitorimin e programeve informative, sidomos pёr transmetuesit 
kombёtarё; respektimin e tё drejtёs sё autorit; pёrdorimin nё pёrputhje me ligjin tё 
hapёsirёs reklamuese; penalizimet deri nё pezullim ose heqje tё licencёs pёr shkeljet 
nga operatorёt; procedurat pёr rinovimin e licencave  etj.  
Disa herё me propozim tё KKRT-sё apo grupeve tё interesit, ligjvёnёsi ka ndёrhyrё 
me shtesa dhe rregullime nё ligjin nr. 8410 “Pёr Radion dhe Televizionin Publik e 
Privat nё Republikёn e Shqipёrisё”. Rreth 2 vjet pas krijimit tё KKRT-sё, me 
mbёshtetjen e donatorёve ndёrkombёtarё u mundёsua pёr herё tё parё hapja e Studios 
pёr Monitorimin e Programeve, brenda ambienteve tё institucionit. Gjithashtu u arrit 
tё vihej nё funksion dhe njё Qendёr Mobile pёr Monitorimin e Frekuencave tё 
operatorёve, e cila me anё tё pajisjeve tё sofistikuara realizonte matje pёr respektimin 
e transmetimeve sipas kushteve teknike tё miratuara pёr çdo stacion. Kёto ishin dy 
elemente tё rёndёsishme infrastrukturore, qё i jepnin autoritet konkret KKRT-sё, pёr 
tё kryer misionin e vet nё mbikёqyrjen e tregut, sa i takon plotёsimit tё kushteve nga 
subjektet kombёtare dhe locale, pёr pjesёn e pёrmbajtjes dhe performancёn e 
shpёrndarjes sё sinjalit. 
 
 
14.2 Angazhimet kryesore tё AMA-s nё tregun e transmetimeve dhe shёrbimeve 
audio 
 
Sipas përcaktimit në ligjin 97/2013 për mediat audiovizive,AMA, që para 4 prillit të 
vitit 2013 quhej KKRT, është Autoriteti Rregullator në fushën e shërbimeve të 
transmetimeve audio dhe audiovizive dhe shërbimeve të tjera mbështetëse në 
territorin e Republikës së Shqipërisë, vepron si person juridik, i pavarur, me seli në 
Tiranë. “AMA, në ushtrimin e funksioneve të veta, siguron: a) që të gjitha shërbimet 
audiovizive të përmbushin sa më mirë nevojat e qytetarëve të Republikës së 
Shqipërisë, duke respektuar gjuhën dhe larminë e traditave, besimeve fetare, kulturës 
dhe moralit të qytetarëve; b) ruajtjen dhe mbështetjen e vlerave demokratike të 
përcaktuara në Kushtetutë, veçanërisht lirinë e shprehjes dhe të medias; c) ofrimin e 
shërbimeve të shumëllojshme dhe pa pagesë.” 233 
Autoriteti Rregullator është promovues i programeve të shumëllojshme, pa pagesë 
dhe në gjuhën  shqipe, nxit produkte me cilësi nga OSHMA-të publike e private, 
përmbushjen e objektivave nga transmetuesit e shërbimit publik dhe realizimin e një 
mjedisi rregullator, që lehtëson zhvillimin e sektorit të transmetimeve në plotësim të 
nevojave të dëgjuesve, për rastin e radiove, në mënyrë të veçantë për personat me 
nevoja të veçanta shqisore. 
 “AMA, në ushtrimin e funksioneve të tij, siguron që marrja e masave përkatëse: a) të 
jetë në përpjesëtim me objektivat e përcaktuar në këtë nen; b) të miratojë rregullore që 
synojnë zhvillim të qëndrueshëm për OSHMA-të; c) të mundësojë dhe të nxisë 
zhvillimin teknologjik dhe zbatimin e tij në sektorin e transmetimit.” 234 
Autoriteti është institucioni zyrtar, i cili pasi shqyrton aplikimet nga subjekte të 
interesuara, jep licenca ose autorizime, por dhe mund t’i refuzojë, t’i heqë ose të 

                                                            
233Neni 18 i ligjit 97/2013. 
234po aty 
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vendosë të mos rilicencojë ose riautorizojë në përfundim të një mandati. Ndër 
funksionet kryesore të AMA-s është dhe garantimi i konkurrencës së ndershme në 
tregun e transmetimeve, por dhe hartimi e miratimi i kodit, rregulloreve dhe akteve 
nënligjore, që shkojnë në favor të zbatimit me rigorozitet të ligjit 97/2013. Mbikqyr 
aktivitetin dhe plotësimin e kontratës nga ana e transmetuesit të shërbimit publik, 
RTSH, në lidhje me përmbushjen e detyrimeve të tij. 
Gjithashtu AMA “a) mbledh, administron dhe publikon informacion për sektorin e 
mediave audiovizive në Republikën e Shqipërisë, përfshirë teknologjinë e aplikuar; b) 
ndjek zhvillimin e veprimtarisë së mediave audiovizive në nivel ndërkombëtar; c) 
realizon, organizon, mbështet dhe promovon kërkimin, në lidhje me çështjet e 
mediave audiovizive; ç) bashkëpunon me organet e tjera, përfshirë organet 
përfaqësuese brenda sektorit të mediave audiovizive, për të ndihmuar veprimtaritë 
trajnuese në sektorin e mediave audiovizive; d) bashkëpunon me organet homologe të 
shteteve të tjera; dh) ndërmerr, nxit dhe kujdeset për kërkimin dhe veprimtaritë 
përkatëse, që kanë të bëjnë me rolin e medias, duke përfshirë bashkëpunimin me 
transmetuesit dhe subjektet e tjera të fushës.” 235 
Për ushtrimin normal të aktivitetit, AMA ka disa burime financiare, që vijnë nga  
pagesat që bëjnë subjektet e interesuara për pajisjen me licencë dhe/ose autorizim; nga 
pagesat vjetore të licencave dhe/ose autorizimeve; të ardhurat që sigurohen nga 
përpunimi administrativ i kërkesave për aplikime; të ardhurat nga tarifat për shërbimet 
e transmetimeve të caktuara në ligjet fiskale, burime të ndryshme financimi të 
ligjshëm dhe një pjesë të financimeve i merr nga buxheti i shtetit.“AMA merr financim 
nga buxheti i shtetit në rastet kur vlerëson se disa shpenzime janë të nevojshme për 
ushtrimin e funksioneve të saj, të një natyre të veçantë dhe për të cilat nuk ekziston 
mundësi tjetër financimi.” 236 
Një ndër detyrat e AMA-s është dhe regjistrimi dhe monitorimi i programeve  të 
operatorëve radio dhe televizivë. Por me kushtet teknike dhe teknologjike që ka studio 
e monitorimit në përdorim, aktualisht nga ky institucion procesi realizohet vetëm për 
subjektet që transmetojnë në Tiranë, plus dhe në platformat digjitale. “Synimi për 
regjistrimet dhe monitorimet që kryen AMA janë në kuadër të zbatimit të ligjshmërisë 
në përgjithësi dhe respektimit të parimeve themelore të ushtrimit të veprimtarisë 
radiotelevizive, ka qenë dhe mbetet synimi kryesor i monitorimit të strukturës 
programore, përmbajtjes, dhe sidomos të etikës së komunikimit në programet e 
llojeve të ndryshme të operatorëve radiotelevizivë, veçanërisht atyre kombëtarë”, 
sqaron Tonin Çobani drejtor i Departamentit të Programacionit në AMA. 237 
Por vëmendja më e madhe e AMA-s është përqëndruar thuajse tërësisht tek 
televizioni, duke e lënë si mënjëanë monitorimin e përmbajtjeve të radiove. Vetëm 
gjatë fushatave elektorale, në zbatim të detyrimeve nga Kodi Zgjedhor, Autoriteti 
Rregullator, ka ndjekur deri në gjashtëmujorin e parë të vitit 2012 emetimet e tre 
operatorëve kombëtare,  RT, TAR dhe Radio Plus 2. Zbrazëtia e të dhënave mbi radiot 
vihet re dhe nga raportimet e 4 viteve të fundit të AMA-s për parlamentin. Nëse do të 
realizohej monitorimi, siç dhe e kërkon ligji, institucioni do të kishte në dorë, (por 
njëkohësisht këto do të ishin të vlefshme dhe për të interesuarit) tregues të 
rëndësishëm mbi përmbajtjet e transmetimeve radiofonike e televizive. Aspektet 
kryesore të monitorimit të programeve lidhen me keqpërdorimin e gjuhës shqipe; 

                                                            
235po aty, neni 19. 
236po aty, neni 24. 
237Intervistë dhënë autorit më 2 Maj 2014. 
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cënimin e dinjitetit të fëmijëve në programet me dhe për fëmijë; shkeljen e të drejtës 
së privatësisë; shkeljet etike në reklamat dhe në komunikimet e ndryshme tregtare etj.  
 
14.3 Influenca politike në aktivitetin e Autoritetit Rregullator 
 
Trupa e AMA-s e përbërë prej 7 anëtarësh, ku njëri prej tyre është kryetar, njëri 
zëvendëskryetar dhe 5 të tjerët janë anëtarë.  Por, ndonëse ligji përjashton të zgjidhen 
në këtë institucion individë me aktivitet në formacionet politike, ndonëse përcaktohen 
afate për të drejtën që kanë ish të zgjedhur në pushtetin lokal dhe qendror, ndonëse ai 
që zgjidhet anëtar i AMA-s “nuk lejohet të shprehen ose të mbajnë qëndrime publike 
që cënojnë paanshmërinë e tyre,” 238 apo “duhet të mos influencohen financiarisht apo 
politikisht dhe duhet të veprojnë gjatë gjithë kohës për të përmbushur dhe thelluar 
objektivat e AMA-s”239 – pra, megjithë këto saktësime ligjore – sërish në realitetin 
shqiptar, Autoriteti Rregullator mbetet mjaft i ndikuar nga politika. Kjo për faktin e 
trysnisë së madhe që tregojnë forcat kryesore politike,me përfaqësues në parlament, 
për të influencuar në zgjedhjen e anëtarëve, duke e konvertuar këtë investim më pas 
me “besnikëri” të anëtarëve të AMA-s, jo vetëm për ligjin, por për projektet dhe 
interesat e politikës.  
Efekti më i dukshëm në veprimtarinë e këtij institucioni është bllokimi i punës, që 
vjen nga prezenca në mbledhje vetëm e anëtarëve nga një spektër politik, duke mos 
punuar me kapacitet të plotë, në përmbushje të objektivave dhe funksioneve që i 
ngarkon ligji. Rasti më i fundit e ka zanafillën më 3 prill 2013, pikërisht në momentin 
e hyrjes në fuqi të ligjit 97/2013, kur AMA i drejtoi një shkresë kryesisë së 
parlamentit, si kërkesë për të plotësuar vendet vakante. Kjo shkresë u përsërit në 
fillimin e sesionit të ri parlamentar në vjeshtën e atij viti, kur ishte tjetër raport 
përfaqësimi të forcave politike. Por pavarësisht rëndësisë që kishte ky proces për 
mbarëvajtjen e punëve në institucion dhe sidomos për të zbatuar ligjin e ri të mediave 
audiovizive, parlamenti nuk ka reaguar. Pasojat për gjendjen janë apeluar sërish nga 
AMA për deputetët, përmes raportit vjetor (2013), ku theksohet se “zbatimi i akteve 
dhe rekomandimeve ndërkombëtare, si dhe i dispozitave ligjore, kërkon funksionimin 
normal të një organi kolegjial, vendimmarrjet e të cilit kushtëzohen, rast pas rasti, nga 
një shumicë e cilësuar, mungesa e së cilës e bën tepër të vështirë përmbushjen e 
objektivave ligjore të Autoritetit të Mediave Audiovizive.” 240 
Dukshëm plotësimi i vendeve vakante, shndërruar në një kauzë politike, nuk ka marrë 
zgjidhje as në fund të shtatorit 2014 (kur ky punim ishte në fazën e finalizimit), pasi 
procedura është përzjerë dhe me taktika e aksione të caktuara nga forcat politike 
kryesore në parlament, është futur në spiralen e efekteve të rotacionit të pushtetit pas 
zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2013. “Mosplotësimi i vendeve vakante të 
Autoritetit ka sjellë pengesa serioze dhe bllokim të vendimmarrjes për një tërësi 
aktesh rregullatore dhe vendimesh të tjera të rëndësishme, si vendimet për dhënien 
dhe heqjen e licencave dhe/ose autorizimeve, emërimi i Këshillit të Ankesave, 
miratimi i rregullores së brendshme dhe të një numri vendimesh të tjera që kërkojnë, 
sipas ligjit, një shumicë të cilësuar.” 241Pasoja më e rëndë e zvarritjeve për 
                                                            
238Neni 7/4 i ligjit 97/2013. 
239po aty, neni 7/5. 

240Raporti vjetor i AMA-s për vitin 2013, www.ama.gov.al 
241Po aty. 
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rivitalizmin e AMA-s pritet të ndikojë tek një nga objektivat madhorë që ka vendi, për 
të përmbyllur brenda 15 qershorit 2015, procesin e kalimit nga transmetimet 
televizive analoge në ato numerike . 
 
14.4 Problematika në ekzekutimin e vendimeve nga AMA 
 
Në monitorimet dhe inspektimet që ekspertët e AMA-s zhvillojnë në terren 
konstatojnë dhe shkelje ligjore ose të akteve nënligjore nga ana e operatorëve 
radiofonikë. Në zbatim të detyrimeve që ka institucioni, në këto situata të verifikuara 
drejtëpërdrejtë merren dhe masa, që mund të jenë paralajmërime, akordim gjobash, 
sekuestrime të inventarit teknik dhe teknologjik që ka mbështetur thyerjen ose 
anashkalimin e ligjit dhe deri në heqje të licencës, ose mosrinovim të saj. Duke qenë 
se nga viti 2002 deri në 2010 ekzekutimi i vendimeve të AMA-s ka qenë minimal, 
atëherë institucioni përmirësoi termat e bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme 
të Tatimeve, përmes një marrëveshje të re që u nënshkrua mes dy institucioneve dhe 
që ka hyrë në fuqi më 1 janar 2011. Ky akord u arrit me qëllimin e ndihmës në 
zbatimin e vendimeve të tilla si, heqje licence, mbyllje e stacionit transmetues, 
sekuestrim të pajisjeve transmetuese të subjekteve të ndryshme të licencuara apo jo 
etj. Por dhe pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes bashkëpunuese AMA – DPT rezultatet 
kanë qenë të pandjeshme. 
Kjo është pranuar zyrtarisht dhe nga AMA. Në raportin vjetor të vitit 2012, që u 
paraqit para deputetëve në parlament, krahas shkakut të kapaciteteve shumë të 
limituara të këtij institucioni për të mbuluar ekzekutimin e vendimeve të miratuara, u 
pranua se nuk kishte mbështetje nga DPT-ja për procedurat e zbatimit të vendimeve 
për mbylljen e stacioneve transmetuese dhe sekuestrimin e pajisjeve transmetuese të 
subjekteve të ndryshme të licencuara apo jo, si dhe vjeljen e detyrimeve financiare në 
formën e taksës për shërbimet radiotelevizive dhe pagesës për licencë e subjekteve 
radiotelevizivë. Konstatimi ishte se “…ashtu si edhe në vitet e mëparshme, gjatë vitit 
raportues, pjesa dërrmuese e vendimeve të KKRT-së nuk janë ekzekutuar nga ana e 
Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, duke sjellë efekte negative për situatën 
financiare të KKRT-së, si edhe për uljen e autoritetit të KKRT-së si organ rregullator 
në fushën audiovizuale dhe për pasojë edhe në mosgarantimin e objektivave që ka 
KKRT-ja, për garantimin e konkurrencës së ndershme në tregun mediatik shqiptar”. 
242 
Me ligjin e ri “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë” të vitit 2013, me 
propozimet që ka bërë AMA si grup interesi, u ndërhy dhe në këtë aspekt, për të 
ndikuar në ndryshimin e gjendjes. Në nenin 80 që prek problemin e bllokimit të 
pajisjeve dhe/me ndalimin e funksionimit të tyre - kur konstatohet se ato janë të 
palicencuara ose të paautorizuara - sanksionohet për këto raste se, “për zbatimin e 
detyrave për bllokimin e pajisjeve, AMA bashkëpunon me autoritetet publike lokale, 
Policinë e Shtetit dhe shërbimin përmbarimor.” 243 
Gjithashtu në ndryshim nga ligji i vitit 1998, ai i vitit 2013, i përcakton sanksionet me 
gjobë si tiutj ekzekutivë. Konkretisht në paragrafin e fundit të nenit 133, që flet mbi 
gjobat saktësohet: “Gjoba është titull ekzekutiv, që ekzekutohet nga shërbimi 
përmbarimor dhe derdhet 80 për qind në buxhetin e shtetit dhe 20 për qind në 
buxhetin e AMA-s.” Duke u bazuar në të dhënat zyrtare të institucionit për vitin 2013 

                                                            
242Raporti vjetor i AMA-s për vitin 2012, www.ama.gov.al. 
243Neni 80/8 i ligji nr. 97/2013. 
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shikohet përmirësim: “AMA kërkoi pranë gjykatave të rretheve të ndryshme gjyqësore 
lëshimin e titujve ekzekutivë për 103 sanksione me gjobë. Deri më tani, nga këto 
gjykata janë lëshuar titujt ekzekutivë për 56 sanksione me gjobë dhe për ekzekutimin 
e tyre janë nënshkruar kontratat me shërbimin përmbarimor. 244 
Është rasti të kujtojmë se pavarësisht përpjekjeve institucionale që ka bërë AMA, për 
të rritur nivelin e zbatueshmërisë së vendimeve të marra, një ndikim negativ, të 
kundërt me këtë angazhim, ka dhënë periudha e gjatë e bllokimit të vendimarrjes së 
institucionit, që siç e përmendëm më herët, është për shkaqe të lidhura me politikën. 
Pasqyrimi që i kanë bërë operatorët radio dhe televizivë këtyre momenteve të 
pashpjegueshme brenda Autoritetit Rregullator, ka qenë në pjesën më të madhe i 
njëanshëm, bardh e zi, duke krijuar një perceptim negativist tek audienca nga njera 
anë, por dhe duke ju dhënë “më shumë zemër” abuzuesve me ligjin me ndikim të 
drejtëpërdrejtë në mosekzekutimin e atyre pak vendimeve të marra. 
 
 
14.5 Marrëdhëniet e transmetuesve radiofonikë me AKEP-in 
 
Operatorët radiofonikë përveç AMA-s kanë lidhje institucionale dhe me Autoritetin e 
Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP, që është organi rregullator, “i cili 
mbikqyr kuadrin rregullator, të përcaktuar nga ky ligj, nga ligji për shërbimin postar, 
si dhe nga politikat e zhvillimit të fushës së komunikimeve elektronike dhe 
shërbimeve postare, të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.” 245 Ligji përkatës i vitit 
2008 ka pësuar disa ndryshime në nene dhe paragrafë, si dhe janë bërë amendime për 
përmirësime, por duhet sqaruar se pjesët ku sanksionohen raportet e këtij institucioni 
me radiot kanë mbetur të paprekura. Dy janë aspektet kryesore në aktivitetin e 
transmetuesve radiofonikë, për të cilat ato duhet të kenë “dritën jeshile” nga AKEP-i:  
-kur kërkojnë që të marrin autorizimin individual për përdorimin e frekuencave; 
-kur duhet të pajisen me domeinin .al për faqen online të stacionit. 
 
 
14.5.1 Pajisja me autorizimin individual për përdorimin e frekuencave 
 
Akordimi i frekuencave pёr transmetimin e programeve bёhet nga AMA. Por njё radio 
ka nevojё qё tё sigurojё dhe njё autorizim individual pёr link-un qё lidh studion me 
stacionin e transmetimit. Mund tё jetё njё link ose disa, por pёr secilin prej tyre 
AKEP-i legalizon vёnien nё pёrdorim. Kёtu bёjnё pёrjashtim vetёm ato radio, tё cilat 
kanё rreze tё vogёl tё pёrhapjes sё sinjalit, qё e vendosin antenёn e transmetimit nё 
afёrsi tё redaksisё (nё tarracёn e ndonjë godine shumёkatёshe), pёr tё siguruar 
mbulimin brenda qytetit, pёr aq sa dhe parashikon licenca e miratuar nga AMA. Ky 
numёr shumё i limituar operatorёsh me kёto parametra teknike, tё lokalizuar nё 
Tiranё dhe qytete tё tjera, nuk ka nevojё tё pajiset me autorizimin pёr link-un nga 
AKEP-i. Pёr tё tjerat qё kanё nevojё pёr autorizimimin e Autoritetit Rregullator,  

                                                            
244Raporti vjetor i AMA-s për vitin 2013, www.ama.gov.al. 

245Ligji ligjin nr.9918, datë 19.5.2008, “Për Komunikimet Elektronike në Republikën e 
Shqipërisë”, Fletore zyrtare, nr 84, date 10 qershor 2008, botim i Qendrës së Publikimeve 
Zyrtare, Tiranë 2008, faqe 3673. 
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procedurat pёrfshihen nё njё rregullore, 246 tё miratuar nё dhjetor tё vitit 2013, e cila 
saktёson  procedurat pёr autorizimin, përkundrejt aplikimit dhe miratimit pa 
diskriminim, në mënyrë transparente dhe objektive, kushtet dhe vlefshmёrinë, 
mёnyrat e pagesave, rastet e transferimit, ndryshimit dhe revokimit, si dhe ankesat 
nga aplikantёt, kur kёta tё fundit kanё kontestime pёr vendimarrjen e AKEP-it.  
Çdo i interesuar e plotёson formularin nё versionin elektronik dhe operon vetёm 
pёrmes website-t zyrtar tё AKEP-it. Po nё versionin online operohet dhe pёr 
saktёsime dhe plotёsime qё kёrkohen nga pёrfaqёsuesi i këtij institucioni qё shqyrton 
formularin, deri sa ai tё vijё nё pёrputhje me ligjin dhe rregullloren.“Për frekuencat që 
kërkojnë koordinim ndërkufitar, si dhe frekuencat për shërbime satelitore që kërkojnë 
marrëveshje ose koordinim ndërshtetëror etj., do të ndiqen procedurat e përcaktuara 
në Radio Rregulloret e ITU dhe aktet ndërkombëtare të nënshkruara nga Republika e 
Shqipërisë.” 247 
Por një Autorizim individual mund të revokohet me nismën e organit që e ka nxjerrë 
atë. Kjo sipas rregullores, kur vërtetohet se: 
“a) Aplikimi për autorizim për frekuenca përmban të dhëna të rreme; 
b) i autorizuari ka shkelur dispozitat e ligjit 9918, të ndryshuar; 
c) i autorizuari nuk ka zbatuar kushtet e autorizimit individual; 
ç) i autorizuari ka transferuar të drejtën e përdorimit të frekuencave sipërmarrësve të 
tjerë pa miratimin e AKEP. 
d) i autorizuari nuk i ka përdorur frekuencat e dhëna brenda një viti nga data e dhënies 
në përdorim. I autorizuari nuk mban përgjegjësi për mosplotësimin e kushteve të 
Autorizimit Individual, vetëm për shkaqe që rrjedhin në rast ndodhie të ndonjë Force 
Madhore. 
e) I autorizuari nuk ka zbatuar urdhërat e AKEP për të eliminuar mangësitë e 
konstatuara nga AKEP, brenda afatit të përcaktuar. 
f) I autorizuari nuk ka kryer pagesat për përdorimin e frekuencave brenda 30 ditëve 
nga afati i përcaktuar ose 15 ditë pas njoftimit nga AKEP. 
g) AKEP nuk ka mundësi të tjera për të shmangur interferencat e dëmshme.248 
Procedimi është i tillë qëRegjistri i Autorizimeve, qё administrohet nga AKEP-i, 
bashkё me historikun e veprimeve qё kryen secili aplikant,ёshtё njё pёrmbajtje e 
aksesueshme pёr tё gjithё tё interesuarit, pjesё e transparencёs sё aktivitetit së 
institucionit. Gjithashtu rregullorja ka parashikuar dhe një sërë procedurash për 
ankimim ndaj vendimit për revokim, që i krijon mundësinë çdo operatori të 
parashtrojë brenda afateve kohore të përcaktuara pretendime dhe arsyetime për 
gjithçka që konsiderohet si shkelje ligjore.  
Por jo gjithçka qё kryet online apo nёpёrmjet dokumentave zyrtare ёshtё e mjaftёpёr 
AKEP-in. Ekspertёt e institucionit nё rastin radiove, organizojnё dhe kontrolle nё 
terren, nё stacionet e transmetimit, pёr tё evidentuar dhe goditur informalitetin dhe 
evazionin nё shlyerjen e detyrimeve nga ana e operatorёve, duke kёrkuar pajisjen me 
autorizim pёr çdo link. 
Njё nga problemet qё lidhet me efikasitetin e stacioneve tё antenave ёshtё 
decentralizimi i tyre. Nё majat e larta tё maleve edhe me sy tё lirё shikon territore tё 
ndara, ku janё tё vendosura antenat, gjё qё pёr secilin operator ka shpenzime pёr 
                                                            
246Rregullore Nr.30, datë 05.12.2013 “Për dhënien e autorizimit individual për përdorimin e 
frekuencave”. 
247po aty, neni 4. 
248po aty, neni 9. 
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qeranё e vendit, apo shpenzime pёr sigurinё, servisin, energjinё elektrike etj. “Nёse 
pajisjet e transmetimit do tё pёrqёndrohen nё njё ose dy kulla tё larta, kjo do tё ishte 
mё ekonomike, sepse redukton kostot, por dhe krijon lehtёsi pёr mirёmbajtjen dhe 
evitimin nё kohё tё shkurtёr tё avarive pёr shkaqe atmosferike, ose teknike e 
teknologjike. Ka shpёrdorim fondesh, nё njё kohё qё po tё dakordohen pronarёt dhe 
menaxherёt, efekti do tё jetё i menjёhershёm” 249- shprehet Irma Hoxhaj, drejtore e 
Radio +3 nё Fier. 
 
 
14.5.2 Regjistrimi dhe administrimi i emrave të domain-eve nën “.al” 
 
Radiot kanё si pjesё tё aktivitetit tё tyre dheofrimin e shёrbimeve online pёr ndjekёsit. 
Hapёsira mё dinamike dhe eqёndrueshme qё merr karakter zyrtar pёr pёrmbajtjet e 
programeve, pёrprezantimin e objektivave, strategjive, strukturёs organizative dhe 
aspekteve tёtjera tё performancёs sё radios ёshtё website-i, pёr hapjen e tё cilit, 
menaxherёtduhet tё jenё nё kontakt dhe me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike 
dhe Postare, nё pjesёn qё ka lidhje me fazёn e regjistrimit dhe administrimit tё emrit 
tëdomain-it nën “.al.” 
Nё periudhёn 2006-2007, kur stacionet radiofonike ishin në hapat e parë për hapjen e 
faqeve online,pёrzgjedhja ka qenё e liberalizuar, duke aplikuar versionet “.org”; 
“.com”; “.net”etj. Por pas vitit 2008 dhe nё vijim kёshilli drejtues i AKEP-it nё 
mёnyrё sistematike ka pёrmirёsuar njё rregullore tё posaçme nё kёtё drejtim “Pёr 
regjistrimin dhe administrimin e emrave të domain-eve nën .al dhe nën domain-et 
.gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al.”  
Rregullorja i bёn tё qartё dhe operatorёve  radiofonikё pёr domosdshmёrinё e 
regjistrimit tё emrit tё domain-it nёn .al. Kjo bёhet nga AKEP-i si autoriteti pёrgjegjёs 
qё njeh ligji “në shërbim të interesit të përgjithshëm të publikut, në përputhje me 
legjislacionin për publikimin dhe mosdiskriminimin, me qëllimin për të siguruar 
veçanërisht mbrojtjen e pronësisë intelektuale…Subjekte të së drejtëspër të poseduar 
një ose disa emra domain-esh nën administrimin e Autoritetit Përgjegjës, sipas kësaj 
Rregulloreje, në zonën e “.al” dhe nën domain-et“.com.al,.org.al dhe .net.al”, janë 
personat juridikë publikë dhe privatë, personat fizikë tregtar, si dhe personat 
natyrorë”.250 
Rregullorja ka si objekt përcaktimin e kushteve dhe procedurave për administrimin e 
procesit të regjistrimit dhe menaxhimit teknik për qeverisjen e zonës së emrave të 
domain-eve, ku precizohen mes të tjerave dhe të drejtat mbi emrin e domain-it; 
vlefshmëria, zgjedhja dhe rregullat sintaksore për të; rrethanat kur bëhet bllokimi ose 
mbyllja e një emri domain; procedimi për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve mes palëve; 
konfidencialiteti dhe ruajtja e privacisë; qasja tek të dhënat personale, të drejtat dhe 
detyrimet e subjektit që regjistrohet, të drejtat dhe detyrimet e AKEP-it etj. 
Regjistrimi i domain-it bazohet nё principin e vetёdeklarimit nga ana e operatorit 
radiofonik “duke marrë të mirëqenë vërtetësinё, saktësinë, autenticitetin 
(origjinalitetin) dhe ligjshmërinё e të dhënave të paraqitura nga aplikuesi në 
formularët përkatës. Aplikuesi, përgjigjet ligjërisht mbi bazën e legjislacionit në fuqi, 
për vërtetësinë, saktësinë dhe autenticitetin e çdo të dhëne (informacioni) në zbatim të 
                                                            
249Intervistё dhёnё autorit, 25 korrik 2013. 
250Nga pjesa e pёrgjithshme e Rregullores “Pёr regjistrimin dhe administrimin e emrave të 
domain-eve nën .al dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe .net.al”, 
faqe 2. 
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kërkesave të parashikuara në këtë Rregullore. Për këtë, aplikuesi deklaron me shkrim 
përgjegjësinë ligjore për sa më sipër dhe se ai ka zbatuar të gjitha rregullat dhe në 
veçanti nuk cënon të drejtën e palëve të tjera të pёrcaktuara në ligjin për 
Konkurrencёn, ligjin “Për të drejtën e autorit”, pronësinë intelektuale, kulturore, etj”. 
251 
“Liberalizimi” përmes vetëdeklarimit të një subjekti nuk i heq të drejtën AKEP-it që 
në çdo moment të bëjë verifikime për rastet e dyshuara, ose ankimime të ndryshme. 
Në rastet kur konstatohen shkelje ligjore, ose në rastet e një përdorimi të paautorizuar 
të shërbimeve të parashikuara në rregullore, AKEP-i shkon deri në mospranim të 
aplikimit, ose duke mbyllur emrin e domain-it në përdorim.  “Aplikuesi, vepron duke 
pasur parasysh detyrimin për sigurimin dhe ruajtjen e Autoritetit Përgjegjës nga 
ankime dhe dëme që mund të vijnë nga palët e treta, për cënim të të drejtave të tyre të 
parashikuar ligjërisht, që vjen si pasojë e dhënies së atij emër domain-i për të cilin 
është aplikuar, si dhe mban përgjegjësi ligjore (administrative, civile dhe penale) në 
rast të vërtetimit të tyre nga organet kompetente, mbi bazën e një vendimi 
përfundimtar gjykate”. 252 
Një operator radiofonik, sikundër dhe aplikues të tjerë për regjistrim të domain-it, 
duhet të plotësojnë disa kushte që të finalizojnë pozitivisht në procedura: 
-të jetë i regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjiistrimit; 
-të ushtojë aktivitetin e tij si subjekt i së drejtës tregtare në fushën e Teknologjisë dhe 
Informacionit dhe komunikimet elektronike, T.I.K ; 
-të këtë minimumi një person të diplomuar në fushën e Teknologjisë dhe 
Informacionit; 
-nuk duhet të jetë subjekt i ndonjë procedure falimentimi sipas legjislacionitnë fuqi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                            
251po aty, neni 4. 
252po aty 
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Kapitulli pesёmbёdhjetё 
 

Respektimi i tё drejtave tё autorit nё transmetimet radiofonike 
 
 
15.1 Raporte tё pashmangshme bashkёveprimi me agjencitё e tё drejtёs sё 
autorit 
 
Radio është një konsumator shumë i madh i veprave krijuese, kryesisht i veprave 
muzikore.  Pavarësisht parametrave të fuqisë së transmetimit, formatit dhe strukturës 
programore, raporteve mes hapësirës muzikore dhe asaj të folur, linjës editoriale etj., 
menaxherët e radiostacioneve nuk mund t’i shpëtojnë detyrimeve që kanë ndaj të 
drejtës së autorit dhe të drejtave së lidhura me të. Për këtë rrethanë, radio vendoset në 
një marrëdhënie tё pashmangshme bashkёveprimi me agjencitё e tё drejtёs sё autorit, 
nё procesin e njohjes, pёrllogaritjes dhe shlyerjes sё detyrimeve financiare qё lindin 
nga pёrdorimi i atyre veprave muzikore qё janё tё mbrojtura sipas ligjit. Sipas 
ekspertёve, tё ardhurat qё krijohen nga pёrdorimi i tё drejtave tё autorit dhe tё 
drejtave tё tjera tё lidhura, nё masёn rreth 80 pёrqind i takojnё krijimeve muzikore. 
Ndaj dhe muzika ёshtё njё target kryesor nё luftёn kundёr fenomenit tё piraterisё dhe 
merr energjitё mё tё mёdha nga ana e agjencive ose shoqёrive qё punojnё nё kёtё 
fushё. 
Nё shpjegimin terminologjik, e drejta e autorit “kuptohet ajo pjesё e legjislacionit tё 
njё vendi qё siguron mbrojtje pёr njё vepёr tё caktuar, duke i garantuar autorit tё saj 
njё sёrё tё drejtash ekskluzive dhe duke i ndaluar tё tjerёt nga pёrdorimi i kёsaj vepre, 
pёr njё afat kohor tё caktuar. Pas mbarimit tё kёtij afati vepra kalon nё zotёrimin e 
publikut, i cili mund ta shfrytёzojё lirisht veprёn pa qenё nevoja tё marrё lejen e 
autorit, pёr kryerjen e atyre veprimeve, qё pёrfshihen nё tё drejtat ekonomike tё tij.” 
253Nga respektimi i kёsaj tё drejte rrjedhin dhe pёrfitimet ekonomike dhe morale tё 
autorit. “Pёrfitimin ekonomik ai e nxjerr nga shitja dhe licencimi i tё drejtave tё tij. 
Pёrfitimi moral shprehet nё formёn e rritjes sё reputacionit dhe emrit tё tij tё mirё nё 
treg.” 254 
Shpenzimet e redaksive janë shumë variable, nga niveli maksimal për stacionet e 
dizajnuara si “play list”, që njihen si konsumiste muzikore 24/7 dhe deri tek niveli 
minimal i derdhjeve që bëjnë radiot info, që e kanë bazuar aktivitetin tërësisht te 
produkti redaksional i folur, përmes lajmeve, kronikave, direkteve nga terreni, 
forumeve në studio etij., por që gjithësesi ato kanë nevojë dhe për “ornamente” në 
përmbajtjet që transmetojnë, si xhingla, spote identifikuese të stacionit, promo për 
programe të veçanta, të cilat miksohen qoftë dhe në kohëzgjatje minimale me vepra 
muzikore që janë të mbrojtura nga e drejta autoriale. 
 
 
 

                                                            
253Eliana Koçi, Pronёsia intelektuale, e Drejta e Autorit dhe Marka, ERIK Botime, Tiranё, 
2003, faqe 14. 
254po aty 
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15.2 Retrospektivë e trajtimit të së drejtës së autorit në terrenin shqiptar 
 
Nё Shqipёri njohja e tё drejtёs sё autorit nё veprat krijuese ёshtё e hershme. Nё 
Arkivin Qendror tё Shtetit ka dokumente zyrtare nga aktiviteti i Radio Tiranёs, nё 
kohёn e Luftёs sё Dytё Botёrore, (njёri prej tyre ёshtё nё figurёn 112) qё tregojnё 
kujdesin pёr tё kryer procedura burokratike nё respekt tё tё drejtave autoriale pёr 
fondin muzikor qё regjistrohej dhe transmetohej. Drejtoria e Radio Tiranёs nё kohёn 
e pushtimit nga Italia fashiste kishte korrespondenca tё rregullta me shoqёrinё italiane 
tё prodhimit muzikor nё disqe “La Voce del Padrone”, ku pёr kёngёt qё 
interpretoheshin nga kёngёtarёt shqiptarё ose tё huaj dhe qё regjistroheshin nё studiot 
italiane, diskutoheshin dhe specifikoheshin rregullat rast pas rasti pёr njohjen dhe 
shlyerjen e detyrimeve ndaj krijimtarisё qё ishte e mbrojtur nga e drejta e autorit.  
Autoritetet nё kohёn e diktaturёs komuniste e konceptonin tё drejtёn e autorit si njё tё 
drejtё tё shtetit, ku si dhe nё tё gjithё sektorёt e tjerё tё jetёs, gjithçka ishte e 
shtetёzuar dhe kёshtu “ishte shteti qё paraqitej si mbajtёs i sё drejtёs sё autorit. Ai 
vendoste pёr riprodhimin e veprёs, ose lejonte pёrkthimin e saj nё gjuhё tё huaj, ose 
lejonte krijimin e veprave tё prejardhura, siç mund tё ishin filmat.” 255 
Me rёnien e diktaturёs dhe fillimin e proceseve demokratike nё Shqipёri, jo pa qёllim, 
njё ndёr ligjet e para qё ka hartuar dhe miratuar parlamenti pluralist i asaj kohe ka 
qenё ai pёr tё drejtёn e autorit. 256 Kjo iniciativё ligjore ka qenё vetёm njё pikёnisje, 
qё edhe nё Shqipёri, tё vlerёsohen dhe rregullohen tё gjitha ato tё drejta qё i takojnё 
autorit tё njё vepre, sipas standardit europian, siato financiare dhe ato morale, pёr tё 
ndalur nё njё afat kohor tё pёrcaktuar shfrytёzimin e saj nga tё tjerёt.  
Nё Kushtetutёn e Republikёs sё Shqipёrisё, miratuar me referendum popullor mё 28 
nёntor 1998, nё kreun e katёrt, ku flitet pёr liritё dhe tё drejtat ekonomike, sociale dhe 
kulturore, nё nenin 58 thuhet: “1. Liria e krijimit artistik dhe e kёrkimit shkencor, 
vёnia nё pёrdorim, si dhe pёrfitimi prej arritjeve tё tyre, janё tё garantuar pёr tё gjithё. 
2. E drejta e autorit mbrohet me ligj.” 257 
Ligjit tё vitit 1992 iu bёnё mjaft ndёrhyrje nё formё amendamentesh, deri sa mё 28 
prill 2005 parlamenti shqiptar diskutoi dhe miratoi njё ligj tё ri, tё pёrmirёsuar me 
themel, nr. 9380,,“Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura”.  Njё moment i 
rёndёsishёm ёshtё amendimi i kёtij ligji, 258 mё 12 mars 2013, njё akt qё synonte tё 
ndikonte sa mё shpejt nё ndryshimin e situatёs, por qё nё fakt rezultoi me hapa legalё, 
tё cilёt e futёn edhe mё tej nё qorsokak respektimin e tё drejtёs sё autorit nё Shqipёri. 
Pёrmes amendimit u transplantua modeli skandinav nё kёtё fushё, qё ishte njё qasje 
drejt njё realiteti që ka qёnё dhe mbetet shumё larg nga realiteti shqiptar. “Metoda e 
tyre (e skandinavёve – shёnim i autorit) është sipas parimit ‘të gjithë mbledhin për të 
gjithë’. Por atje agjencitë përfaqësojnë rreth 95 përqind të autorëve, kurse në Shqipëri 
raporti është i përmbysur me rreth 5-10 përqind të përfaqësimit.” 259 
Kalvari pёr tё ndёrhyrё me themel nё ligj vijon dhe aktualisht. Njё draft i ri mbёrriti 
nё ambjentet e qeverisё shqiptare nё qershor tё vitit 2013, por rotacioni i pushtetit pas 
                                                            
255po aty 
256Ligji nr.7564, miratuar mё 19 maj 1992. 
257Kushtetuta e Republikёs sё Shqipёrisё, Pegi, Tiranё 2002, faqe 22. 
258Fletore Zyrtare nr.31/2013. 
259Mujё Buçpapaj, ish drejtor i ZSHD, intervistё dhёnё autorit, 8 shtator 2013. 
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zgjedhjeve parlamentare qё u mbajtёn nё Shqipёri po atё muaj, ka riulur nё tavolinё 
ekspertёt e fushёs, pёr konceptimin dhe hartimin e njё varianti tjetёr, mё tё 
pёrshtatshёm dhe mё tё zbatueshёm nё kushtet e vendit tonё, me ambicien qё t’i japё 
rrugёzgjidhje afatgjatё mjaft trazimeve dhe paqartёsive qё prodhon vetё ligji 
ekzistues. Me objektivin kryesor pёr t’i dhёnё fund gjendjes pezull tё procesitnё 
respektimit tё tё drejtёs sё autorit. 
 
 

 
 
Figura 112.  Dokument i Arkivit Qendror tё Shtetit, njё korespondencё mes Radio Tiranёs 
dhe shoqёrisё italiane tё prodhimit muzikor “La Voce del Padrone”, shtator 1942. 
 
 
15.2.1 Detyrime nga Konventat Ndërkombëtare ku Shqipëria është palë 
 
Respektimi i të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura, nga ana e operatorëve 
radiofonikë, është dhe një detyrim që kanë institucionet në nivele të ndryshme për të 
zbatuar ato Konventa Ndërkombëtare, ku Shqipëria është palë. Të tilla janë:  
-Konventa e Bernë, “Për mbrojtjen e veprave letrare dhe artistike”, nënshkruar në 
Bernë, më 09.09.1886, plotësuar me Aktin e Parisit më 24.07.1971 dhe ndryshuar më 
02.10.1979. (Aderimi me dekret të Presidentit të Republikës nr. 487, datë 
09.03.1993); 
-Konventa e Romës, “Për mbrojtjen e artistëve interpretues dhe ekzekutues, të 
prodhuesve të fonogrameve dhe të organizmave të radiodifuzionit", nënshkruar në 
Romë, më 26 Tetor 1961. (Aderimi me ligjin nr. 8579, datë 16.02.2000, të Kuvendit 
të Shqipërisë); 
-Konventa e Gjenevës, “Për mbrojtjen e prodhuesve të fonogrameve kundër 
riprodhimit të paautorizuar të tyre”, nënshkruar në Gjenevë, më 29 tetor 1971. 
(Aderimi me ligjin nr. 8585, datë 15.03.2000, të Kuvendit të Shqipërisë); 
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-Konventa Universale, “Për të Drejtën e Autorit” dhe dy protokollet shtesë të saj, 
nënshkruar në Paris, më 24 korrik 1971. (Aderimi me ligjin nr. 9129, datë 08.09.2003, 
të Kuvendit të Shqipërisë). 260 
 
 
15.2.2 Struktura e kapaciteteve ligjzbatuese 
 
Miratimi i ligjit tё parё pёr tё drejtёn e autorit u pasua menjёherё me themelimin, po 
nё vitin 1992, tё ALBAUTOR-it, organizata  mbledhëse e menaxhuese e të drejtave të 
autorëve, kompozitorëve dhe botuesve të veprave artistike, letrare, muzikore e 
audiovizuale. Një vit më pas ALBAUTOR-i u anëtarësua në Konfederatën Botërore të 
Shoqërive të Autorëve, Kompozitorëve dhe Botuesve, CISAC, si realizim i integrimit 
të repertorit të veprave të mbrojtura e të drejtave të autorëve shqiptarë, në sistemin 
botëror të organizatave mbledhëse dhe mbrojtësve të ketyre të drejtave, në bazë 
territori (sipas vendeve), si dhe anasjelltas, përfaqësimin dhe mbrojtjen e veprave të 
mbrojtura e të drejtave të autorëve të huaj të regjistruar në këtë sistem botëror në 
territorin e Republikës së Shqipërisë. ALBAUTOR është gjithashtu anëtar i Zyrës 
Ndërkombëtare të të Drejtave të Regjistrimit Mekanik, BIEM, dhe ka marrëdhënie 
institucionale me një sërë organizmash e institucionesh përfaqësuese botërore 
e rajonale të mbrojtjes së të drejtave të autorit.  
Në vitin 2004 u licencua nga autoritetet dhe agjencia e administrimit kolektiv të të 
drejtave të autorit në fushën e audiovizualit dhe produktit kinematografik shqiptar, 
FMAA. Por ky subjekt nuk do të përfshihet në këtë punim, pasi nuk ka lidhje të 
drejtëpërdrejtë me aktivitetin e një radioje, kuptohet, për aq sa ajo nuk emeton muzikë 
filmash, ose pjesë kinematografike. 
Nё vitin 2008 u themelua agjencia e administrimit kolektiv pёr tё drejtat e artistёve 
interpretues/ekzekutues, AKDIE, një organizatë jofitimprurëse, që u licencua po në 
këtë vit nga Ministria e Kulturës. Objekti i punës i AKDIE-s, është autorizimi i 
përdorimit të të drejtave të artistëve interpretues/ekzekutues tek subjektet përdorues të 
pronësisë artistike, si dhe të mbledhë shpërblimin përkatës për këtë autorizim. “Duhet 
bërë e qartë, që kjo agjenci nuk ndërhyn në marrëdhëniet e drejtpërdrejta që artisti ka 
në momentin e krijimit të veprës dhe interpretimit të saj prej tij, as në momentin e 
interpretimit live të kryer prej tij. AKDIE, si pjesë e sistemit ndërkombëtar, vepron 
vetëm në ato raste kur një fonogram apo videogram, është i publikuar, është në 
qarkullim tregtar, dhe në çdo rast dhe në çdo mënyrë të përdorimit të tij, nga çdo 
subjekt përdorues, artisti është përfitues i një shpërblimi, i cili është i 
padorëheqshëm”. 261 
Nё nёntor tё vitit 2011 u shpall krijimi i agjencisё pёr mbrojtjen e producentёve, 
AMP, e cila u licencua nga Ministria e Kulturёs nё janar tё vitit 2012, si i vetmi 
subjekt nё Shqipёri që mbron dhe përfaqëson interesat e anëtarëve të saj, producentë 
të veprave artistike audio/video, brenda dhe jashtë vendit. “AMP bazuar nё ligjin pёr 
tё drejtёn e autorit, si edhe në statutin e saj, ёshtё e angazhuar nё mbrojtjen e 
interesave të prodhuesve të muzikës nëpërmjet formës së administrimit kolektiv, duke 
i përfaqësuar ata në përdorues të ndryshëm të veprave artistike muzikore në mënyrë 
                                                            
260Bazuar në nenin 2 të Memorandumit të  Mirëkuptimit dhe Bashkvpunimit mes Zyrës 
Shqiptare për të Drejtën e Autorit, ZSHDA dhe Këshillit Kombëtar të Radios dhe 
Televizionit, KKRT, datë 28.09.2007, arkivi elektronik i AMA-s, www.ama.gov.al. 
261Mirilinda Çollaku, pёrfaqёsuese e agjencisё AKDIE, intervistё dhёnё autorit mё 27 Maj 
2014. 
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që puna e tyre dhe investimet e tyre të mos shfytëzohen pa lejen e mbajtjesve të 
të drejtave.” 262Krijuar si bashkimi vullnetar i mbajtësve të të drejtave të veprave 
artistike audio/video, AMP i administron këto vepra, si edhe përcakton metodologjitë 
e llogaritjes së vlerës për përdorues të kategorive të ndryshmë të veprave muzikore, 
duke komunikuar me këta të fundit dhe duke i vënë në dijeni mbi detyrimin. 
Prej vitit 2007 është futur në lojë dhe aktori kryesor në këtë fushë, ZSHDA, një 
institucion shtetëror që ka ndër përgjegjësitë parësore monitorimin dhe mbikqyrjen e 
respektimit të të drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura në Republikën e 
Shqipërisë. Njëkohësisht Zyra ka dhe angazhim sensibilizues duke promovuar dhe 
kreativitetin nëpërmjet administrimit dhe mbështetjes së një sistemi efektiv kombëtar 
të së drejtës së autorit.  
 
 
15.3. Obligimet e stacioneve radiofonike nga shfrytëzimi i të drejtës së autorit 
 
Sapo pajiset me licencë transmetimi nga AMA, stacioni që është përdorues i një 
produkti që mbrohet nga ligji i të drejtës së autorit dhe i të drejtave të lidhura, duhet të 
ketë siguruar tri leje përdorimi, ose siç quhen ndryshe marrëveshje me shkrim, me 
secilën nga tre agjencitë e menaxhimit kolektiv, konkretisht me ALBAUTOR-in, 
AKDIE-n dhe AMP. Siç e përmendëm më sipër, për rastin e FMAA-s, leja e 
përdorimit do të kryet vetëm kur radio konsumon në programet e saj muzikë filmash, 
ose pjesë kinematografike. Këtu vlen të përmendet rasti përjashtues nga këto obligime 
i radiove informative të formatit 24/7, të cilat kanë vetëm përmbajtje të folur/bisedore, 
me lajme, kronika, intervista e biseda, direkte nga terreni dhe forume në studio, Në 
tregun radiofonik shqiptar të tilla janë Radio Albania News, RadioABC, RadioOra 
News etj. 
Por cili është detyrimi dhe si funksionon konkretisht në tregun radiofonik shqiptar 
respektimi i të drejtës së autorit?  
Secili prej stacioneve ka detyrimin e derdhjes jo më pak se 10 përqind të asaj që 
mendohet se është përfitimi vjetor nga përdorimi i veprave muzikore për të drejtën e 
autorit, në rastin tonë për shoqërinë mbledhëse ALBAUTOR, e cila operon në këtë 
fushë. Ndërsa shuma prej jo më pak se 3 përqind e këtyre të ardhurave kalon për 
agjencitë e tjera që mbrojnë të drejtat e lidhura. Mekanizmi është i tillë që, këto 
shoqëri mbledhin nga përdoruesit të ardhurat dhe më pas duhet t’ja shpërndajnë 
titullarëve të së drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura, në përputhje me 
dispozitat statuore dhe sipas tarifave të deklaruara.  
Aktualisht vetëm 12 (nga 77 stacione që janë në total) kanë aplikuar dhe lidhur 
kontratë-licencë për marrjen e lejes paraprake lidhur me përdorimin e veprave të 
repertorit të ALBAUTOR, vendas dhe i huaj. “Fatkeqësisht si rrjedhojë jo vetëm e 
moszbatimit pothuajse të plotë të ligjit nga institucionet e ngarkuara, edhe këto 
subjekte nuk kanë zbatuar kushtet e lejes së marrë, jo vetëm për shkak të mungesës së 
vullnetit por edhe si rrjedhojë e deformimit të mënyrës si duhet zbatuar ligji nga ana e 
ZSHDA-së…Përjashtim bën vetëm një radio lokale, që ka zbatuar kushtet e kontratë-
licencës dhe ka shlyer tarifën për vitin 2012 dhe 2013. Të tjerët kanë kryer raportime 
jo sipas kushteve të dhëna dhe rrjedhimisht shlyerje të pjesshme të tarifës, që do të 

                                                            
262Zamir Sukniqi, drejtor i agjencisё AMP, intervistё dhёnё autorit mё 11 qershor 2014. 
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duhej të paguanin për përdorimin e veprave e përdorura të repertorit të mbrojtur 
nga ALBAUTOR.” 263 
Sipas të dhënave të siguruara nga agjencia AKDIE, për vitin 2013, vetëm 9 radio kanë 
shlyer detyrimet, ndërkohë që një vit më parë, numri i operatorëve që kanë shlyer 
detyrimet ishte vetëm 6. Sa i takon agjencisë së mbrojtjes së producentёve, AMP, ajo 
ka marrëdhënie kontraktuale vetëm me 14 stacione radiofonike, 5 prej të cilave janë të 
pajisura me autorizim për vitet 2012, 2013 dhe 2014, kurse 11 prej tyre për vitet 2012 
dhe 2013.  
Niveli shumë i ulët i likuidimeve për të drejtat e autorit dhe të drejtave të lidhura 
pranohet zyrtarisht dhe nga AMA në raportet vjetore të 2012-s dhe 2013-s. Gjatë vitit 
2012 vetëm 4 radio në Tiranë ishin të pajisura me autorizime nga agjencitë e 
administrimit kolektiv dhe me vërtetime nga ZSHDA-ja. Ndërkohë që 10 radio të tjera 
kishin marrë autorizime nga një ose dy agjenci të administrimit kolektiv dhe vetëm 
katër prej tyre kishin marrë vërtetimin nga ZSHDA. 
Kurse për periudhën janar – dhjetor 2013, po sipas të dhënave zyrtare që disponon 
AMA, konstatohet një rritje e subjekteve që kanë nënshkruar kontrata për kalimin e të 
drejtës së transmetimit, krahasuar me një vit më parë. Por po të shihen treguesit në 
këto dy vite, përmirësim ka, por ende flitet për nivele shumë të ulta formaliteti në 
tregun e transmetimeve radiofonike. 
 

 
 

Figura 113. Niveli i tarifave që AKDIE aplikon për radiot. 
 
Konkretisht, kanë depozituar vërtetim nga ZSHDA në vitin 2013 vetëm 15 radio, 14 
prej të cilave janë në Tiranë dhe 1 është në Pogradec, tregues se informaliteti jashtë 
kryeqytetit mbetet tejet problematik. Kurse stacionet që kanë depozituar autorizime 

                                                            
263Idar Bistri, drejtor ekzekutiv i ALBAUTOR, intervistё dhёnё autorit mё 20 qershor 2014. 
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nga agjencitë e administrimit kolektiv, në periudhën janar – dhjetor 2013 janë 3 te 
AKDIE dhe 5 tek AMP. 
 “Praktikisht prej vitesh Shqipëria mund  të konfirmohet si një vend ku e drejta e 
autorit  efektivisht nuk ekziston përvecse në mënyrë hipotetike në ligjet që s’ka kush 
t’i zbatojë”.264 
 
 
15.3.1 Nivel i ulёt i ndёrgjegjёsimit nga ana e operatorёve 
 
Funksionimi i tregut tё transmetimeve radiofonike pa asnjё kuadёr ligjor (1994 -
1998), por dhe dobёsia e institucioneve pёr tё zbatuar ligjet, kanё ndikim shumё tё 
madh nё “kalçifikimin” e indiferencёs dhe neglizhencёs sё operatorёve, pёr t’ju 
pёrgjigjur detyrimeve nga pёrdorimi i tё drejtёs sё autorit. Vitet e fundit pёr tё 
kapёrcyer kёtё situatё ka pasur dhe mbёshteje me projekte ndёrkombёtare, mes tyre 
vetёm BE financoi rreth 800 mijё euro, me synimin e fuqizimit tё zbatueshmёrisё sё 
ligjit pёr tё drejtёn e autorit. Por nёse u ikёn letrave dhe raportimeve, nё terren 
impakti sipas ekspertёve konsiderohet si minimal. Nuk janё vetёm radiot, por dhe 
subjekte tё tjera qё kanё obligime nga respektimi i tё drejtёs sё autorit dhe tё drejtave 
tё lidhura qё priren drejt informalitetit. 
 

 
 

Figura 114. Niveli i tarifave që AMP aplikon për radiot. 
 

Ka njё fakt domethёnёs: nga viti 2008 e deri nё fund tё shtatorit tё vitit 2013 gjobat 
dhe masat administrative qё ka vendosur ZSHDA ndaj subjekteve tё ndryshme ka 
kaluar shifrёn e 2.5 milion eurove, por asnjё cent prej tyre nuk ёshtё arritur tё 
mblidhet nё arkёn e shtetit. Kjo Zyrё duket si e lёnё e vetme nё angazhimin e saj, pasi 
mungon koordinimi dhe me institucione tё tjera, si Prokuroria, Gjykata, Doganat, 
Tatimet etj.  
 
 

                                                            
264po aty 
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15.3.2 Bashkёpunim institucional qё funksionon vetёm nё letra 
 
Nga viti 2007, Autoriteti Rregullator ka në fuqi një Memorandum Mirëkuptimi dhe 
Bashkëpunimi me Zyrën Shqiptare për të Drejtën e Autorit, ZSHDA, që ishte një 
akord mes dy institucioneve, në kuadër të procesit të integrimit të vendit në BE. 
Synimi i Memorandumit diktohej nga “gjendja e rënduar nga mosrespektimi i të 
drejtave të autorit, të garantuara nga neni 58 i kushtetutës, prej operatorëve radio-
televizivëdhe subjekteve të tjera që ofrojnë shërbime për publikun në fushat e artit, ka 
sjellë pasoja të dëmshme përsa i përket vlerës reale të veprave letrare, artistike, 
shkencore. Problemet e hasura në këtë fushë kanë sjellë humbje financiare, të 
përcaktuara me ligj, në favor të autorëve shqiptarë dhe të huaj.” 265 
Duke u nisur nga fakti se problemet e hasura kanë sjellë një zhvlerësim të 
vazhdueshëm të vlerave kulturore, materiale e financiare, shkaktuar nga përdorimi pa 
kriter dhe pirat i produktit intelektual të trashëguar, dy institucionet synonin të 
përcaktonin modalitetet, instrumentet dhe mënyrat e bashkëpunimit për zbatimin e 
ligjeve në fuqi, për të vendosur nën kontroll të gjithë tregun e pronësisë së produktit 
intelektual në fushën e artit, kulturës dhe shkencës, për të monitoruar dhe për të 
garantuar respektimin e të drejtave të autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të, në 
luftën kundër piraterisë, falsifikimit etj. 
Por i shkruar në një formë shumë atraktive në letër, Memorandumi mbeti një realizim 
vetëm de jure, duke mos konkretizuar de factoasgjë nga format e bashkëpunimit, për 
të cilat Autoriteti Rregullator dhe Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autoritranë dakord 
mes tyre, as edhe për t’u marr vesh në menaxhimin e rasteve të kundravajtjeve nga 
operatorët, ku ishte parashikuar që tëbashkërendohej aktiviteti dhe me Drejtorinë e 
Tatimeve dhe Taksave. 
Në fillim të vitit 2013 Autoriteti arriti të miratojë disa ndryshime në rregulloren “Mbi 
procedurat e licencimit dhe rilicencimit të operatorëve privatë radio e televizivë”, ku u 
favorizua shtimi i detyrimit për operatorët radio dhe televizivë, të cilët në momentin e 
paraqitjes së kërkesës “për rinovim licence, të depozitojnë dokumentacionin e të 
drejtës së transmetimit të programeve (marrëveshje, kontratë shitjeje, shkëmbimi ose 
dhurimi), dokumentacion, i cili duhet të jetë i certifikuar dhe i regjistruar paraprakisht 
në Zyrën Shqiptare për të Drejtat e Autorit. Qëllimi i miratimit të këtij ndryshimi ishte 
forcimi i luftës kundër fenomenit të piraterisë radiotelevizive, i cili ka qenë dhe 
mbetet shqetësim konstant për tregun audioviziv”.266 
 
 
15.4 Reformimi i sistemit tarifor dhe “one stop shop”-i 
 
Nga rradhët e pronarëve dhe menaxherëve të radiove pretendohet ekzsistenca e një 
sistemi ligjor dhe organizativ që gjeneron paqartësi deri dhe në abuzime. “Na 
vendosin tarifa vjetore tё paargumentuara, bёjnё ca kalkulime teorike, duke injoruar 
rrethanat konkrete nё tё cilat ne punojmё dhe shfrytёzojmё pjesёt muzikore qё janё tё 
mbrojtura,” 267thotë Shkёlqim Hajno nga Radio Saranda. Por Mirilinda Çollaku, 
pёrfaqёsuese e agjencisё AKDIE shpjegon se për vendosjen e tarifave ka “orientim për 

                                                            
265Neni 1 i Memorandumit të  Mirëkuptimit dhe Bashkëpunimit mes Zyrës Shqiptare për të 
Drejtën e Autorit, ZSHDAdhe Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit. 
266Raporti vjetor i AMA-s 2013, www.ama.gov.al 
267Intervistё dhёnё autorit, 13 korrik 2013. 
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analogji jo vetëm me praktikat e vendeve të tjera të Europës, por edhe me Vendimin e 
Qeverisë, datë 13.06.2000, ‘Për përcaktimin e tarifave për përdorimin e veprave 
artistike’, ku ka përcaktime për çdo kategori përdoruesi”.268 
Mujo Buçpapaj, ish drejtor i ZSHDA-sё deri në maj të vitit 2014, shprehet pro 
reformimit të metodologjisë së tarifimit. Sipas tij, duhet futur praktika e negocimit. 
“Duhen jo tarifa fikse, por në bazë të parametrave dhe intensitetit të përdorimit të 
muzikës, etj. Tarifimi duhet të kalojë përmes negocimit të palëve ... Një gjë që nuk 
shkon është fakti që secila agjenci troket në dyert e subjekteve për të mbledhur 
detyrimet e saj. Ka ardhur koha që të aplikohet ‘one stop shop’-i, në mënyrë që 
detyrimet të likuidohen në një faturë të vetme dhe ndarja mes agjencive të bëhët sipas 
metodologjisë së rënë dakord mes tyre, në respekt të ligjit për të drejtën e autorit.” 269 
Njё ankesё tjetёr nga rradhёt e transmetuesve lidhet me atё qё pёrfaqёsojnё agjencitё 
e menaxhimit kolektiv. “Marrin pёrsipёr tё mbrojnё tё gjithё autorёt, ndёrkohё qё nuk 
kemi siguri se fondet qё paguajmё shkojnё aty ku duhet.” 270 Pretendimet shkojnё dhe 
mё tej, kur aktiviteti i agjencive pёrshkruhet si jo transparent, apo qё nuk i kanё 
funksionale forumet drejtuese dhe asambletё e anёtarёsisё pёr vendimmarrjen, si 
shkaqe tё moseficencёs sё tyre dhe me prirje abuzuese pёr shpёrndarjen e fondeve tё 
grumbulluara. 
Por Zamir Sukniqi nga AMP pёrdor si argument pasqyrimin e veprimtarisё nё 
website-n e agjencisё, si njё dritare transparente, ku jepen tё detajuara tarifat, 
vendimarrja, kuadri ligjor dhe tё tjera aspekte dhe procedime. Pёrshkrimi i situatёs 
vijon tё bёhet me “hidh e prit”, ku tё gjithё fajёsojnё tjetrin: operatorёt shigjetojnё 
agjencitё, kёto tё fundit e drejtojnё gishtin jo vetёm nga radiot, por dhe te ZSHDA. 
Dhe qerthulli i gjetjes sё shkaktarёve vijon me kritikat e ZSHDA-sё pёr agjencitё e 
menaxhimit kolektiv. Tё gjithё kundёr tё gjithёve. 
Ministria e Kulturёs, si institucioni qeveritar qё ka pёrgjegjёsinё kryesore pёr 
mbarёvajtjen nё kёtё fushё, nё muajin qershor 2014 ka dorёzuar njё projektligj qё do 
tё ndjekё rrugёn e diskutimit me ligjvёnёsit dhe grupet e interesit, me synimin pёr tё 
miratuar nё parlament njё variant tё pёrshtatshёm dhe tё zbatueshёm, si pikёnisje pёr 
ndryshimin e gjendjes sё paprecedentё tё krijuar nё mё shumё se dy dekada. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
268Mirlinda Çollaku, intervistё dhёnё autorit. 
269Mujo Buçpapaj, intervistё dhёnё autorit. 
270Renata Dragusha, kryeredaktore nёRadio Motiv,Shkodёr, intervistё dhёnё autorit, 3 gusht 
2013.  
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Kapitulli gjashtёmbёdhjetё 

 
Shqipëria nё procesin e kalimit nga sistemi i transmetimit analog në atë numerik 
 
 
16.1 Strategji në sinkron me tregun global  
 
Nё procesin e kalimit tё transmetimeve audiovizuale nga sistemi analog nё atё 
numerik, Shqipёria pёrmbush jo vetёm interesat dhe kёrkesat e publikut, por 
njёkohёsisht realizon dhe standardet ndёrkombёtare, duke qenё nё sinkronizim dhe 
me ecurinё e asaj qё ndodh nё tregun global. Mbёrritja tek numeriku ёshtё nё tё 
njёjtёn kohё dhe njё prej detyrimeve qё ka vendi nё plotёsim tё objektivit kombёtar 
strategjik afatgjatё pёr anёtarёsimin me tё drejta tё plota nё BE, ku Shqipёrisё i duhet 
tё tregojё “bashkёpunim pёr promovimin e industrisё audiovizuale dhe inkurajimin e 
bashkёprodhimeve kinematografike dhe audiovizuale.” 271 
Koordinimin e kёtij procesi ndёrshtetёror vijon ta menaxhojё Unioni Ndёrkombёtar i 
Telekomunikacioneve, ITU, i cili nga viti 2005 ka intensifikuar aktivitetin mes 
vendeve, pёrmes konferencave, forumeve, konsultimeve dhe rakordimeve, qё janё 
konkretizuar me marrёveshje tё pranuara pёr t’u zbatuar nga tё gjitha palёt. Shqipёria, 
e cila bёn pjesё nё rajonin1 tё brezit tё frekuencave, sipas ndarjes qё ka bёrё ITU, e 
bazon strategjinё e saj pёr ecurinё e procesit tё kalimit nga analogu nё numerik nё 
Marrёveshjen e Gjenevёs tё vitit 2006, e koduar si GE-06 dhe qё Kuvendii Shqipёrisё 
e ka ratifikuar 272 mё 26 dhjetor 2007. 
 
 
16.1.1 Diferenca nё zbatimin e procesit nё tregun radiofonik dhe atё televiziv 
 
Pёr studiesit dhe ekspertёt e transmetimeve audiovizuale, kalimi nё numerik i 
televizionit dhe i radios ka veçori, qё lidhen jo vetёm nё afatet e realizimit tё procesit, 
por dhe me nivelin e shpenzimeve dhe tё pёrfitimeve. “Ndёrsa, prezantimi i 
televizionit numerik siguron pёrfitime thelbёsore dhe oportunitete pёr tё ardhmen, me 
kosto relativisht tё ulëta, sё paku pёr konsumatorёt, situata pёr radion numerike ёshtё 
e ndryshme, pasi pёrfitimet shtesё janё mё tё pakta dhe kostot pёr marrёsin e sinjalit 
janё mё tё larta, krahasuar me vlerёn shtesё tё radios numerike.” 273 Fakti qё 
konsumatori duhet tё pajiset me njё aparat marrёs numerik, disa herё mё tё shtrenjtё 
se aparati marrёs i zakonshёm, atёherё kostoja shikohet nga ekspertёt si element 
disfavorizues nё pёrhapjen e tyre nё shkallё tё gjerё pёr pёrdorim nga popullata.  
Nё transmetimet e televizionit, njё kanal numerik mund tё funksionojё sёrish nё tё 
njёjtёn frekuencё qёёshtё pёrdorur kur televizioni ka qenё nё formatin analog. Kurse 
nё rastin e radios numerike nuk ekziston kjo pёrputhje teknike: njё frekuencё qё 
punon nё transmetimin FM nuk mund tё funksionojё edhe pёr kanalin numerik, sepse 
                                                            
271Neni 106 i Marrёveshjes sё Stabilizim – Asociimit, MSA, Shqipёri – Bashkimi Europian, 
12 qershor 2006. 
272Fletore Zyrtare, nr. 187, 24 janar 2008, faqe 588. 
273Eddie Tadej, “Kalimi nё sistemin numerik nё Shqipёri”, Internal Working Paper, 7 mars 
2008. 
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formati i transmetimit nё Digital Audio Broadcasting, DAB, qё kёrkon ky kanal, ёshtё 
mё i gjerё, ndaj dhe nevojiten frekuenca tё reja nё pёrdorim.  
Kur bёhen kalkulime pёr ofertёn e radios numerike, favoret kryesore janё:  
-rritja e numrit tё kanaleve programore,  
-cilёsia e lartё e zёrit,  
-ndjeshmёria mё e ulёt ndaj ndёrhyrjeve tё jashtme,  
-rritja e fluksit tё tё dhёnave, Radio Data System, RDS. 274 
Nёse pёr televizionin numerik ёshtё vendosur nga ITU afati pёr Shqipёrinё, qё 
pёrfundimi i procesit tё kalimit tё kryet brenda mesit tё qershorit tё vitit 2015, pёr 
radion numerike kufiri kohor ёshtё lёnё i hapur, i papёrcaktuar ende, njё zgjidhje e 
ngjashme dhe pёr vendet e tjera. Siç e kemi pёrmendur dhe nё kapitullin e parё tё 
kёtij punimi, ndёr pengesat kryesore pёr avancimin e procesit ёshtё pajisja e 
konsumatorёve me marrёsin digjital, pёr tё cilin duhet tё arrihen akorde dhe me 
industrinё e prodhimit tё automjeteve. Marrёs hibrid pёr sinjalin digjital ka aktualisht 
nё treg, janё tё dhjetra markave, por ato nuk prodhohen nё seri. 
 
 
16.1.2 Problematika e hartimit tё ligjit nё terrenin shqiptar  
 
Rreth 8 vite i janё dashur ITU-sё pёr tё hartuar planin e frekuencave, tё cilat nuk 
mund tё ndryshohen me iniciativa individuale tё vendeve anёtare, por çdo propozim 
pёr lёvizje duhet tё pёrcillet pёrmes njё procesi negociatash mes palёve, nё gjetjen e 
zgjidhjeve me kompromis, pёr tё evituar mosrakordimin e pёrgjithshёm nё planin e 
frekuencave. 
Rezultati i parё konkret zyrtar nё Shqipёri erdhi mё 27 maj 2007, kur parlamenti nё 
Tiranё miratoi ligjin nr. 9742, “Pёr transmetimet numerike nё Republikёn e 
Shqipёrisё”. Ligji megjithёse kishte referenca nga pёrvoja e vendeve tё zhvilluara 
europiane ishte jo gjithёpёrfshirёs dhe haste vёshtirёsi pёr zbatimin nё praktikё. Njё 
nga arsyet se pse produkti i ligjvёnёsve u konsiderua si i papёrshtatshёm, lidhej me 
shpejtёsinё e diskutimit dhe miratimit, pasi tregu numerik televiziv kishte avancuar 
dhe kishte arritur njё shkallё depёrtimi tё konsiderueshёm qё para se tё miratohej ligji, 
nё tregun e brendshёm tё Shqipёrisё, si dhe nё shtete tё tjera ku jetonin e punonin 
shqiptarё. Por mangёsia mё serioze e ligjit 9742 ishte tek kontekstualiteti politik, pasi 
nё gjithё procesin e diskutimit dhe votimit nё seancёn plenare tё parlamentit, pati 
frymё dhe qёndrime tejet tё polarizuara mes deputetёve tё mazhorancёs dhe atyre tё 
opozitёs, duke mos e parё problemin e transmetimeve numerike si njё trend pёr 
realitetin shqiptar dhe atё global, por thjesht duke u investuar nё njё fokus tё ngushtё, 
nё bazё tё referencave tё interesit pёr subjektet konkrete qё ushtronin veprimtari nё 
atё kohё. Deputetёt nё diskutimet e tyre pro a kundёr nuk kishin parasysh fenomenin, 
por subjektet qё operonin nё treg. Nga kёto arsye qё pёrmendёm,qё pёrpara se tё 
miratohej nё parlament efekti i ligjit tё vitit 2007 ishte i pritshёm: ndikoi minimalisht 
nё funksionalitetin e paketave programore numerike, tё cilat e kishin nisur aktivitetin 
nga viti 2004. 
 
                                                            
274Nёpёrmjet ekranit tё aparatit konsumatori merr njoftime utilitare, prognozat pёr motin, 
nivelin e shkёmbimeve valutore, titujt e kёngёve dhe pjesёve qё janё nё transmetim, 
prezantim të stacionit etj. 
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16.2 Ndryshime konceptuale nё tregun e transmetimeve nga zbatimi i ligjit 
97/2013 
 
Rreth 6 vite pas miratimit tё njё ligji tё padobishёm, parlamenti shqiptar reflektoi 
duke diskutuar dhe votuar njё ligj tjetёr pёr mediat audiovizive, ligjin 97/2013, votuar 
mё datё 3 mars 2013 dhe qё hyri nё fuqi njё muaj mё pas. Ky ka qenё ligji qё nё 
procesin e diskutimeve ka pёrfshirё numrin mё tё madh tё grupeve tё interesit nga 
bota mediatike. Instituti Shqiptar i Medias, RTSH, AMA dhe AKEP, Shoqata e 
Mediave Elektronike e Shqipërisë, Forumi i Mediave të Lira, Unioni i Gazetarëve të 
Shqipërisë, si dhe shumë operatorë kombëtarëe lokalëdhe shoqata përfaqësuese të 
tyre, bënë për dputetët propozime, vёrejtje dhe sygjerime konkrete pёr pjesё tё 
veçanta tё ligjit. Në të njëjtën kohënё procesin pёrgatitor dhe tё diskutimeve konsulta 
u zhvilluan dhe me ekspertё ndёrkombёtarё, nё akord me direktivёn 2010/13/ BE tё 
Parlamentit Europian dhe Kёshillit Europian, mё 11 mars 2010 “Pёr koordinimin e 
disa dispozitave tё parashikuara me ligj, rregullore apo akte administrative nё shtetet 
anёtare, lidhur me ofrimin e shёrbimit me zё dhe figurё.” 275 Nё ndryshim nga ligji i 
mёparshёm i 2007-s, ai i vitit 2013 nё variantin final ishte nё konsensus mes forcave 
politike, nё maxhorancё dhe opozitё, pёrveç njё aspekti, pёr tё cilin megjithёse u 
shpenzua kohё dhe energji kompromisi, nuk pati dakordёsi: rreth formulёs sё 
propozimit dhe zgjedhjes sё kryetarit tё Autoritetit Rregullator. 
Ajo qё ёshtё shumё e rёndёsishme tё nёnvizohet nga pёrmbajtja e ligji 97/2013 pёr 
mediat audiovizive ёshtё fakti se pёrmes tij jepen pёrgjigje mbi konceptet dhe 
aspektet e reja tё funksionalitetit tё tregut; rolit dhe vendimmarrjes sё Autoritetit 
Rregullator, Radiotelevizionit Publik Shqiptar etj. Nё tekstin e ligjit ka emёrtime tё 
reja, duke nisur nga ndryshimi pёr Autoritetin Rregullator; i cili me hyrjen në fuqi të 
tij nuk do të ishte mëKёshilli Kombёtar i Radios dhe Televizionit, KKRT, por 
Autoriteti i Medias Audiovizive, AMA. Nё reflektim dhe tё risive teknologjike dhe 
aplikative, bazuar nё procesin e kalimit nga analogu nё numerik janё saktёsuar termat: 
- “ofrues shёrbimi mediatik audioviziv”, OSHMA, 276 
-“program radio”, 277 
-“shёrbim i transmetimit audio”, 278 
-“shёrbime audiovizive sipas kёrkesёs”, 279 
-“transmetim jolinear”; 280 

                                                            
275Direktiva pёr shёrbimin mediatik me zё dhe figurё, version i kodifikuar, numri CELEX: 
32010l0013, Fletore Zyrtare e BE-sё, seria L95, 15 prill 2010. 
276Person fizik ose juridik, qё ka pёrgjegjёsinё editoriale pёr zgjedhjen e pёrmbajtjes sё 
shёrbimit tё transmetimit audioviziv dhe qё vendos nё mёnyrёn e organizimit tё saj. 
277Tёrёsia e mesazheve audio qё pёrbёjnё njё element individual brenda njё liste apo katalogu 
tё krijuar nga ofruesi i shёrbimit, forma dhe pёrmbajtja e tё cilave janё tё krahasueshme me 
formёn dhe pёrmbajtjen e transmetimit radio. 
278Shёrbim transmetimi, i cili pёrhap ose shpёrndan lajme, audio, shenja ose sinjale, me 
qёllim marrjen e tyre tё drejtpёrdrejt nga publiku i gjerё. 
279Shёrbime jolineare mediatike audiovizuale tё ofruara nga ofruesi i shёrbimit mediatik nё 
momentin e zgjedhur nga pёrdoruesi, nё bazё tё kёrkesёs sё tij, mbёshtetur nё njё katalog 
program tё ofruar pёr kёtё qёllim nga ofruesi i shёrbimit mediatik. 
280Ofrim i shёrbimit tё programit audio pёr marrje tё njёkohshme tё tyre nga dёgjuesit. 
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-apo saktёsohen konceptet thelbёsore mbi tё cilat rregullohet funksionaliteti i tregut 
audioviziv siç janё “transmetim”, “shёrbim”, “rrjet numerik” etj. 
 
 
16.2.1 Ndryshime nё procedurat pёr licenca dhe autorizime 
 
Nёse para miratimit tё ligjit 97/2013 Autoriteti Rregullator akordonte vetёm licenca 
pёr transmetuesit radiofonikё valorё dhe satelitorё, me hyrjen nё fuqi tё tij mё 4 prill 
2013 ёshtё sanksionuar se AMA jep dhe licenca dhe autorizime. 
Duke iu referuar licencave pёr transmetimet dhe shёrbimet audio, klasifikimi ёshtё:  
-licenca tё transmetimit audio, 
-licenca tё shёrbimit tё programit audio, 
-licenca tё transmetimeve audio tё komunitetit,  
-licenca transmetimi audio pёr qёllime tё pёrkohshme dhe institucionale. 
Licencat jepen nga autoriteti rregullator, AMA, me konkurrim, sepse burimet natyrore 
qё janё frekuencat janё tё limituara.  
Pa konkurrim jepen autorizimet, tё cilat ligji pёr pjesёn e audios i klasifikon: 
-shёrbim programi audio satelitor, 
-shёrbim programi audio kabllor, 
-shёrbim online qё mbёshtetet nё internet. 
AMA nё respektim tё ligjit 97/2013 ka pёrcaktuar blloqet e frekuencave qё do tё 
pёrdoren pёr radiot, tё cilat janё rakorduar me vendet fqinje dhe janё tё regjistruara nё 
planin ndёrkombёtar tё frekuencave. Nga pikёpamja teknike, nё njё bllok digjital tё 
radiove mund tё instalohen deri nё 24 kanale. Nё bazё tё inovacionit teknologjik 
krijohen premisa edhe pёr numёr mё tё madh kanalesh nё njё bllok, por 24 ёshtё njё 
ngarkesё e sigurtё. 
 
 
16.2.2 Shqyrtimi i aplikimeve pёr licenca e autorizime 
 
Pёr tё aplikuar nё marrjen e njё licence ose autorizimi, subjekti i interesuar, nё zbatim 
tё nenit 56 tё ligjit, paraqet pranё AMA-s njё dosje me info dhe dokumente origjinale 
ose tё noterizuara, ku pёrfshihen: 
-emёrtimi, vendndodhja, forma ligjore e subjektit qё aplikon dhe personi qё e 
pёrfaqёson; 
-vёrtetimi bankar dhe i kapitalit të subjektit qё aplikon; 
-emёrtimi i programit dhe rrjetit ku do tё mbёshtetet; 
-objekti dhe karakteristikat e pёrgjithshme tё shёrbimit, tё dhёnat pёr kohёzgjatjen e 
programeve dhe territorin qё do tё mbulojё, projekti teknik i instalimit dhe 
shfrytёzimit tё aparaturave; 
-listёn e administratorёve, parashikimet pёr shpenzimet dhe tё ardhurat, origjinёn e 
financimit etj; 
-listёn e anёtarёve tё bordit drejtues me CV-tё pёrkatёse; 
-pёrmbajtjen e programeve dhe struktura programore e propozuar pёr transmetim; 
-informacion mbi strukturёn e kompanisё dhe aksionerёt e saj.  
Siç e pёrmendёm mё parё, pёr kalimin nё radion numerike, ITU nuk ka vёnё ende njё 
afat konkret si pёr televizionin. Kuptohet qё kjo nuk pengon tregun e transmetimeve 
radiofonike nё sistemin analog tё vijojnё aktivitetin, qё do tё thotё se nёse njё subjekti 
qё aktualisht ёshtё nё transmetim i mbaron afati i licencёs, atёherё ai ka sёrish tё 
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drejtё tё aplikojё pёr rinovimin e saj, po nё versionin analog dhe kalimi nё numerik do 
tё bёhet kur tё vihen afate konkrete. Fryma e ligjit ёshtё nё mbrojtje tё aktivitetit tё 
stacioneve ekzistuese, pёr t’iu dhёnё atyre mundёsi qё tё integrohen nё rrjetet 
numerike, nё respekt tё mundit, tё energjive dhe investimeve qё janё bёrё nga koha 
kur kanё nisur aktivitetin nё tregun radiofonik shqiptar. 
 
 
16.3 Ligji stimulon pёrhapjen e radiove tё komunitetit  
 
Njё nga risitё e ligjit 97/2013 pёr mediat audiovizive ёshtё sanksionimi pёr shёrbimin 
e transmetimit audio pёr komunitetin, ose siç njihen radio pёr komunitetin. Pёr kёtё 
aspekt ka pasur njё rekomandim tё posaçёm nga Komisioni Europian dhe ekspertёt qё 
kanё punuar me hartimin dhe diskutimin e projektligjit, tё cilёt kanё insistuar nё 
faktin qё ligji duhet ta pёrfshijё kёtё formё shёrbimi, nё bazё tё standardeve tё 
vendeve anёtare tё BE-sё. Nё shpjegimin qё i bёhet termit “komunitet” nё pjesёn 
hyrёse thuhet se “ёshtё bashkёsia e individёve nё njё vendndodhje gjeografike tё 
caktuar, ose bashkёsia e individёve qё kanё njё interes tё veçantё tё pёrbashkёt.” 281 
Nisur nga ky konceptim, po tё hedhim njё vёshtrim nё performancёn e tregut tё 
transmetimeve radiofonike para miratimit tё ligjit, dallojmё ekzistencёn e formatit tё 
ngjashёm me radion e komunitetit. Tё tilla, qё i kemi pёrmendur edhe mё parё, janё 
Radio Prespa nё komunёn Pustec (Korçё), Radio Alfa, nё komunёn Livadhja 
(Sarandё), Radio Kristal (Tiranё), e cila administrohej nga njё institucion arsimor 
privat etj., stacione qё kanё plotёsuar kriterin e parё tё konsiderimit si komunitet, si 
njё “bashkёsi e individёve nё njё vendndodhje gjeografike tё caktuar”.  
Gjithashtu dhe radiot fetare mund tё konsiderohen si tё tilla, pёrderisa janё afёr 
kriterit tjetёr tё tё qenit komunitet, si “bashkёsi e individёve qё kanё njё interes tё 
veçantё tё pёrbashkёt”. Formatit tё dytё tё radiove i shtohen dhe elementet e 
anagazhimit nё baza vullnetare, misionit jofitimprurёs të transmetimeve dhe mosshitja 
e hapёsirёs pёr reklama e promocion pёr tё tretёt. 
Ndryshimi i pёrvojёs para miratimit tё ligjit me atё qё ka sanksionuar ligji i miratuar 
nga parlamenti mё 4 mars 2013, ёshtё tek pronёsia dhe administrimi i aktivitetit. Nё 
realitetin shqiptar, kur vёrehet dukshёm mangёsia nё kulturёn komunitare, nё 
iniciativat dhe projektet nё bazё grupi e bashkёsie, kёta dy elemente nuk premtojnё nё 
pёrhapjen nё shkallё tё gjerё tё shёrbimeve tё trasnmetimit audio tё komunitetit. 
Konkretisht ligji pёrcakton se ky shёrbim “operohet, zotёrohet dhe drejtohet nga 
komuniteti tё cilit i shёrbejnё.” 282 Pёr pjesёn tjetёr tё karakteristikave qё shёrbimi 
“ofrohet pa qёllim fitimi, duke reflektuar nevojat kulturore, gjuhёsore, demografike tё 
besimit tё komunitetit”; “ka karakter informues, edukativ dhe argёtues”; “ofron 
programe me rёndёsi tё veçantё pёr komunitetin….”; “mbёshtetet nё punёn vullnetare 
tё pjesëmarrёsve tё komunitetit”; “mbёshtetet nga burime tё ndryshme financiare tё 
ligjshme me pёrjashtim tё reklamave pёr qёllime fitimi”;- siç pёrmendёm mё sipёr, nё 
tregun e transmetimeve radiofonike ka eksperienca konkrete nё operatorё tё veçantё, 
qё pёrpara miratimit tё kёtij ligji. 
Shёrbimi i transmetimit audio pёr komunitetin licencohet nga AMA me “procedurё tё 
hapur, transparente dhe jo diskriminuese”, 283por nё dallim nga procesi i vlerёsimit tё 

                                                            
281Neni 3, pika 9. 
282Neni 57, pika1. 
283Neni 58, pika 1. 
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aplikimit pёr marrjen e licencёs nё lloje tё tjera, nё kёtё rast Autoriteti Rregullator 
“kryen njё proces konsultimi publik pёr njё periudhё prej jo mё pak se 60 ditё”. 284 
 
 
16.4 Shёrbim transmetimi audio nё afat tё pёrkohshёm 
 
Njё tjetёr risi nё transmetimet audio qё sanksionon ligji 97/2013 ka tё bёjё me 
dhёnien e licencave pёr qёllime tё pёrkohshme dhe nevoja institucionale. Nё bazё tё 
nenit 66, AMA shqyrton dhe vendos tё licencojё dhe aplikime qё bёhen nga 
institucionet publike pёr transmetim pёr njё afat kohor dhe zonё mbulimi tё caktuar. 
Afatet janё “deri nё 60 ditё brenda njё viti kalendarik pёr njё shёrbim transmetimi 
audio rajonal; deri nё 120 ditё brenda njё viti kalendarik pёr njё shёrbim transmetimi 
audio lokal.”285 
Autoriteti rregullator mund tё japё njё licencё me fuqi tё ulёt dhe pёr shёrbim 
transmetimi audio qё pёrdoret nga njё institucion arsimor, shёndetёsor ose tё 
ngjashëm me to. Ky pёrcaktim i ligjit hap rrugё pёr modifikimin e statusit tё Radio 
UniEl nё Universitetin “Aleksandёr Xhuvani” (Elbasan), si njё stacion pёr studentёt 
dhe me produkte tё studentёve, nё funksion tё kurikulёs pёr degёn e shkencave tё 
komunikimit dhe tё gazetarisё. Ndalimi i procesit tё licencimit pёr transmetime audio 
nga institucionet publike ndodh kur aplikimi bёhet 6 muaj para mbajtjes sё zgjedhjeve 
lokale dhe tё pёrgjithshme, “pёrveç rasteve qё kanё tё bёjnё me mbrojtjen e shёndetit, 
fatkeqёsive natyrore dhe njerёzore, rendin publik dhe sigurinё kombёtare”. 286 
 
 
16.5 Këshilli i Ankesave si garant pёr zbatimit të kodit dhe rregulloreve të AMA-
s 
 
Ligji 97/2013, për median audiovizive, ka parashikuar dhe një strukturë të posaçme që 
do të mbikqyri mënyrën e zbatimit të kodit të transmetimit dhe rregulloret që ka 
miratuar Autoriteti Rregullator “që kanë të bëjnë sidomos me respektimin e dinjitetit e 
të drejtave të tjera themelore të njeriut, në mënyrë të veçantë mbrojtjen e të miturve, 
të drejtës për informacion dhe sensibilizimit të opinionit publik, lidhur me respektimin 
e normave morale dhe etike në programet e ofruesve të shërbimeve audiovizive.” 287 
Ekipi me tre veta, ku njeri prej tyre është kryetari i Këshillit të Ankesave zgjidhet me 
votat e shumicës së cilësuar të AMA-s me një mandat 3-vjeçar, me të drejtë riemërimi 
jo më shumë se një herë. Por ky instrument garantues pёr zbatimin e kodit të 
transmetimit dhe rregulloreve që ka miratuar AMA, rreth një vit e gjysëm kur ligji 
97/2013 ka hyrë në fuqi, ende nuk është konstituuar. Situata bllokuese në AMA, 
kryesisht nga mjungesa e kourumit të nevojshëm për të organizuar mbledhje dhe për 
të marrë vendime ka sjellë edhe këtë pasojë negative. 
“Këshilli i Ankesave, me ekspertizë të pavarur, mund të organizojë anketime të 
publikut për problemet etike të programeve. Përfundimet që nxjerr nga studimi i 

                                                            
284po aty, pika 4. 
285Neni 66, pika1a dhe 1b. 
286po aty, pika 5. 
287Ligji 97/2013, neni 20.  
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anketimeve dhe nga ankesat e publikut ia raporton AMA-s, duke sugjeruar masat për 
përmirësim. Përfundimet mund të publikohen edhe në mjetet e informimit publik.” 288 
Në zbatim të ligjit, Këshilli monitoron dhe përmbajtjet informative të atyre 
transmetuesve të huaj që ndiqen dhe brenda tteritorit të vendit tonë, në vlerësim të 
përmbushjes nga ato të kodeve të transmetimit. 
 
 
16.6 Njohuritë e gazetarëve rreth pёrmbajtjes së ligjit për mediat audiovizive 
 
Menjëherë pas miratimit tё ligjit 97/2013 AMA organizoi një sërë takimesh sqaruese 
dhe konsultuese me grupet e interesit, si dhe hartoi njё sёrё projektrregulloresh, si ato 
pёr komunikimet audio dhe/ose audiovizive me natyrё tregёtare; pёr transmetimin pa 
shpёrblim tё mesazheve me interes tё lartё pёr publikun e gjerё; pёr procedurat  e 
dhёnies sё licencёs apo rinovimit tё saj pёr transmetimet audio; pёr monitorimin e 
spektrit tё frekuencave; pёr format dhe kategoritё e programeve pёr regjistrim dhe 
arkivim etj. Por pёr shkaqet qё pёrmendёm mё herёt kёto projektrregullore kanё 
mbetur prej mё shume se 1 vit e gjysmё nё pritje tё diskutimit dhe miratimit nga 
AMA. 
Autoriteti Rregullator ka ndjekur njё kalendar forumesh diskutimi, shpjegimi dhe 
ndёrgjegjёsimi me pronarёt, menaxherёt dhe punonjёsit e subjekteve radiotelevizive 
dhe nga platformat digjitale ekzistuese. Duhet theksuar se pёr pjesёn e transmetimeve 
audio interesimi nё kёto aktivitete debati ishte shumё i zbehtё, kjo ndoshta se pёr 
radiot nuk ka ende njё afat final, se kur do tё realizohet kalimi i tyre nga sistemi 
analog nё atё numerik. 
 

 
Figura 115. Sa njihet ligji pёr median audiovizive nga gazetarёt? 

 
Niveli i njohurive tё gazetarёve tё radios pёr ligjin 97/2013, si dhe sa ata kanё qenё 
pjesё e diskutimeve brenda dhe jashtё redaksisё, mbi pёrmbajtjen e risitё e tij, ishin 
njё seksion mё vete nё anketёn “Angazhimi i gazetarit tё radios pёr produktin on air 
& online”, prezantuar gjerёsisht nё kapitullin 10 tё kёtij punimi studimor.  
 

                                                            
288Po aty 
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Figura 116. Sa ёshtё diskutuar ligji brenda ambjenteve tё radios. 
 

 
 

Figura 114. Sa ёshtё diskutuar ligji jashtё ambjenteve tё radios. 
 
Rreth 58 % e tё pyeturve u pёrgjigjёn se nuk kishin asnjё dijeni, ndёrkohё qё 10 % e 
njihnin "shumё mirё”, 11 % "mirё” dhe po kaq u shprehёn se e njihnin "pak" ligjin 
pёr median audiovizive. Grafikisht pёrgjigjet e tyre janё pasqyruar nё figurёn 115. 
Gjithashtu ky ligj nuk ka qenё as pjesё e diskutimeve brenda redaksive, pasi nga 
pёrgjigjet e gazetarёve, vetёm 5% e tyre pohuan qё rreth tij ishte diskutuar (figura 
116), nё njё kohё qё jashtё ambjenteve tё radios rreth 28 % e tyre pranuan se e kishin 
bёrё njё gjё tё tillё, (figura 117). 
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VI. PJESA E KATЁRT 
 

PЁRFUNDIME DHE ASPEKTE TЁ PERSPEKTIVЁS 
 
 
 
A. Pёrfundime  
 
1. Aktualisht nё Shqipёri emetojnё 77 stacione radiofonike, 6 prej tё cilave kanё 
status publik, kurse pjesa tjetёr janё operatorё privatё. Me densitetin mesatar 1 
radiopёr rreth 37 mijё banorё, Shqipёriarenditet nё pjesёn fundore tё listёs sё vendeve 
tё rajonit, duke lёnё pas vetёm Rumaninё. Nga pikёpamja gjeografike radio ka nё çdo 
qark, por shpёrndarja ёshtё nё mёnyrё jo proporcionale: mё shumё se gjysma e 
radiove, 40, janё nё qarkun e Tiranёs, mё pas vjen qarku i Fierit me 8, Elbasani 7, 
Shkodra dhe Korça kanё numёr tё barabartё 5, Gjirokastra 4, Vlora 3 dhe vetёm nga 1 
kanё qarqet e tjera, Kukёs, Lezhё, Dibёr, Durrёs dhe Berat. 
 
2. Nisur nga karakteristikat e terrenit tё thyer tё vendit tonё, mbulimi me sinjal 
transmetimi analog ёshtё shumё problematik në rajone të tilla, si Tropojë, Has, Fushë-
Arrëz, Bulqizë, Burrel, Klos, Bushat–Barbullush, Përrenjas, Përmet, Ersekë, Gramsh, 
Leskovik e Çorovodë ku depërtojnë vetëm kanale kombëtare. Paaftёsia e operatorёve 
lokalё pёr tё shpёrndarё sinjalin nё kёto rajone ka si shkak dhe ndryshimet ligjore dhe 
kalimin e pritshëm nga analogu nё numerik, pasi nё dy vitet e fundit pronarёt e 
radiove nuk kanë kryer investime për përmirësimin e mbulimit me sinjal të zonës së 
tyre të licencimit.  
 
3. Redaksitё e radiove nё Shqipёri punojnё me stafe tё limituara, ku rreth 50% e 
stacioneve rezultojnё tё kenё tё punёsuar 2 ose 3 gazetarё, nё 16% prej tyre stafi ёshtё 
me 4 vetё, ndёrkohё qё formula “one man radio” ёshtё prezente nё masёn 17%. Nё tё 
gjithё tregun radiofonik punojnё rreth 280 gazetarё, ku femrat janё nё mazhorancё me 
53%.  
 
4. Si nё pjesёn tjetёr tё sektorit mediatik shqiptar, gazetarёt e radiove hasin probleme 
nё marrёdhёniet e tyre me punёdhёnёsit, ku duke pёrjashtuar transmetuesit publikё, 
nё pjesёn mё tё madhe tё stacioneve private mungojnё kontratat e punёs dhe ka 
vonesa nё dhёnien e pagesave pёr punё e kryer. Pasiguria nё marrёdhёniet e punёs ka 
ndikuar nё motivimin e tyre dhe nё realizimin me standarde profesionale tё 
kontributeve.  
 
5. Nё fund tё vitit 2006 dhe nё fillim tё vitit 2007 stacionet radiofonike nё Shqipёri 
nisёn tё kujdesen dhe tё orientohen pёr nga produkti online, njё shёrbim ekstra pёr 
redaksitё, nё rezonancё dhe me trendin global, krahas pёrmbushjes sё detyrёs klasike: 
transmetimin e programeve nё versionin valor. Megjithё zhvillimin e vrullshёm 
teknologjik, mobilitetin, ndryshimin e sjelljes konsumatore pёr arritjen e programeve 
audio, si dhe gjallёrimin e mediave tё reja, pronarёt dhe menaxherёt e stacioneve 
shqiptare duken ende nё pozita konservatore, duke u fokusuar mё shumё tek 
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transmetimi valor on air, me ngurim dhe tё paorientuar si duhet pёr nga performanca 
duale “on air & online” dhe kontributeve multimediale. 
 
6. Rreth 35 % e stacioneve nuk kanё akoma njё faqe online, kryesisht pёr arsye tё 
pamundёsisё financiare dhe pёr pengesa qё vijnё nga problematika e funksionimit tё 
radiostacionit. Kurse nё rreth 10% tё radiove vijohet tё konsiderohet si i padobishёm 
hapja e njё website-i. 
 
7. Pёrmbajtjet nё faqet online tё radiove shkarkohen nё mёnyrё spontane, nё pjesёn 
mё tё madhe pa ide dhe kreativitet. Nga radiot qё kanё faqe online funksionale, vetёm 
nё rreth 20% tё tyre ka editor ose ekip qё angazhohet pёr menaxhimin e lёndёs qё 
publikohet nё internet. Te tё tjerat kёtё proces e mbulojnё pjestarё tё redaksisё, duke 
ndjekur njё grafik kohor, ose me metodёn e “shumё duarve”, ku secili kujdeset pёr 
kontributet e veta. Kjo mangёsi jep efekte negative nё aktualizimin e informacioneve 
dhe materialeve tematike, por dhe nёcilёsinё e tyre, ku dukshёm kontatohet se 
pёrmbajtjet on air trasnferohen gati copy-paste nё versionin online. 
 
8. Nё njё pjesё tё redaksive tё radiove nuk ёshtё kuptuar se forma, pёrmbajtja dhe stili 
i tekstit që transmetohet on air duhet tё jenё tё ndryshme nga përmbajtjet qё vendosen 
nё internet. Tjetёr shkruhet njё tekst qёёshtё i destinuar “pёr t’u dёgjuar” dhe tjetёr 
“pёr t’u lexuar”. Kjo mangёsi ёshtё dhe pёr gjithё tregun mediatik shqiptar, ku sipas 
vlerёsimeve tё ekspertёve, jo të gjithë gazetarët zotërojnë aftësitë e duhura për të 
përdorur teknologjinë e re, e për këtë arsye ata janë duke kaluar përmes një procesi të 
mësuari. Sipas tyre, shumica e medias shqiptare aktivizon asistentë IT-je apo 
administratorë web-i, për të mirëmbajtur edicionet online, e kështu gazetarët nuk janë 
përgjegjës drejtpërdrejt për vendosjen e materialeve aty.  
 
9. Burimi kryesor pёr lajmet dhe informacionet qё pёrgatisin gazetarёt e radiove ёshtё 
interneti. Kjo i ka bёrё ata qё tё reduktojnё daljet nё terren pёr kёrkime dhe intervista. 
Vetёm rreth 35% e tyre preferojnё tё dalin dhe tё regjistrojnё jashtё redaksisё dhe 
studios, tregues qё dёmton nё rradhё tё parё stacionet lokale, duke i mbajtur jashtё 
interesimit dhe problematikёs sё komunitetit. Megjithёse mё shumё se 70% e 
gazetarёve preferojnё interaktivitetin online me ndjekёsit e tyre, kushtet e punёs, 
inventari teknik dhe teknologjik nё pёrdorim, niveli i aksesit nё internet dhe 
parametrat e shёrbimeve qё ofrohen nё ambjentet e radios, janё shpesh pengesё, ose e 
bёjnё tё pamundur performancёn pёr produktin dual on air & online. 
 
10. Gazetarit qё punon nё dy tipet kryesore tё radiove qё kanё nё bazё internetin, (ato 
qё ofrojnё shёrbime online dhe webradiot), nuk i mjafton mё vetёm aftёsia e 
regjistrimit tё zёrave nё terren, qё mbi bazёn e tyre tё realizojnё kontributin nё njёrin 
prej formateve tё informimit: lajm, kronikё, reportazh, intervistё, portret etj. Nuk i 
mjafton mё as vetёm aftёsia pёr tё folur, lexuar dhe prezantuar nё mikrofon, me 
artikulim të qartë dhe pёrdorim mjeshtёror tё zёrit. Ai duhet tё njohё mirё dhe tё jetё i 
familjarizuar me pajisjet dhe programet digjitale qё pёrdor nё studio dhe jashtё saj. 
Rreth 75% e gazetarёve tё radiove nё Shqipёri njohin tё paktёn njё program editues 
digjital pёr realizimin e produkteve tё tyre.  Por vetёm 1/3 e tyre e pёrdorin vetё 
programin, pjesa tjetёr nё mazhorancё pret nga tekniku ose bashkёpunon me tё pёr tё 
finalizuar njё produkt nё kompjuter.  
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11. Profili i gazetarit multimedial nuk ёshtё kuptuar ende, pasi shumё pak prej 
gazetarёve angazhohen pёr tё ofruar foto e video qё shoqёrojnё tekstet e publikuara 
nё versionin online. Pёrdorimi i aparatit fotografik dhe kamerёs, por dhe celularit ose 
pajisjeve tё tjera mobile nё raste emergjente dhe kushte spontaniteti, krijojnё 
mundёsinё pёr shёrbime cilёsore, qё reflektohen nё performancёn e website-t.  
 
12. Dukshёm performanca online e transmetuesve publikë ka shumë mangësi. 
Mjafton të përmendim faktin se Radio Tirana, ende nuk ka një website të saj, por 
përfshihetsi një rubrikë e faqes zyrtare të internetit të RTSH-së. Për ndjekësit ofrohet 
një përmbajtje e varfër, pa mundur të sigurohet shkarkimi i të paktën atyre 
programeve dhe rubrikave cilësore që transmetohen nga RT; prezantimin e 
protagonistëve që punojnë dhe kontribuojnë për produktet on air; publikimin e të 
dhënave orientuese mbi funksionalitetin, historikun, strategjitë etj., të transmetuesit të 
vetëm kombëtar audio në Shqipëri; pasqyrimin  e aktiviteti brenda institucionit, 
protagonistët, kooperimin me institucione të tjera mediatike vendase dhe të huaja; 
kuadrin legjislativ të funksionimit etj. 
 
13. Nё katёr stacionet lokale publike në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës 
situata është dhe më kritike, pasi në mjediset e tyre është ende problematik aksesi i 
gazetarëve dhe redaktorëve në internet, si dhe mungesa e linjave të qëndrueshme, 
shkatuar nga oferta e dobёt ose nga ndërprerjet e përsëritura të energjisë. Pa asnjë 
personel shtesë (gazetar dhe IT) në redaksitë e tyre, prezantimi virtual i produkteve 
është jashtë agjendës. Vetëm RKu falë një bashkëpunimi me një organizatë lokale në 
qytetin e Kukësit ka mundësuar që prej janarit të vitit 2013 hapjen e një faqeje zyrtare 
online për stacionin. Përmes saj vizitorёt kanё mundёsi të ndjekin vetëm programin 
live, nё njё kohё qё nuk ka asnjërubrikë komunikimi, apo përmbajtje informative e 
argëtuese me tekst, foto, video, animim etj. Dy transmetuesit nё Gjirokastër dhe 
Shkodër mangёsinё e website-t janë përpjekur ta zbusin me anë të aktivizimit të 
llogarive Facebook, kurse RKo nuk e ka shfrytëzuar dhe këtë mundësi, duke mbetur 
pa asnjë hapësirë komunikimi dhe informimi për fansat e saj. 
 
14. Nё procesin e kalimit tё transmetimeve audiovizuale nga sistemi analog nё atё 
numerik, Shqipёria pёrmbush jo vetёm interesat dhe kёrkesat e publikut, por 
njёkohёsisht realizon dhe standardet ndёrkombёtare, duke qenё nё sinkron dhe me 
ecurinё e asaj qё ndodh nё tregun global. Kalimi i radios nga analogu nё numerik ka 
njё sёrё favoresh: si rritja e numrit tё kanaleve programore, cilёsia e lartё e zёrit, 
ndjeshmёria mё e ulёt ndaj ndёrhyrjeve tё jashtme, rritja e fluksit tё tё dhёnave, Radio 
Data System, RDS.  
 
15. Nё mёnyrё krahasuese, procesi i kalimit nё numerik pёr radion, ka disa veçori nga 
ai i televizionit, tё cilat lidhen me afatet e realizimit dhe me nivelin e shpenzimeve 
dhe tё pёrfitimeve. Nёse pёr kalimin e televizionin nga analogu nё numerik ITU ka 
vendosur pёr Shqipёrinё njё afat pёrfundimit tё procesit, brenda 15 qershorit tё vitit 
2015, pёr radion kjo ёshtё lёnё e hapur, e papёrcaktuar ende, njё zgjidhje e ngjashme 
dhe pёr vendet e tjera. Ndёrsa, prezantimi i televizionit numerik siguron pёrfitime 
thelbёsore dhe oportunitete pёr tё ardhmen, me kosto relativisht tё ulëta, sё paku pёr 
konsumatorёt, situata pёr radion numerike ёshtё e ndryshme, pasi pёrfitimet shtesё 
janё mё tё pakta dhe kostot pёr marrёsin e sinjalit janё mё tё larta se sa pёrfitimet 
shtesё. Fakti qё konsumatori duhet tё pajiset me njё aparat marrёs numerik, disa herё 
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mё tё shtrenjtё se aparati marrёs i zakonshёm, atёherё kostoja shikohet nga ekspertёt 
si element disfavorizues nё pёrhapjen e tyre nё shkallё tё gjerё pёr pёrdorim nga 
popullata. Nё transmetimet e televizionit, njё kanal numerik mund tё funksionojё 
sёrish nё tё njёjtёn frekuencё qё ёshtё pёrdorur kur televizioni ka qenё nё formatin 
analog. Kurse nё rastin e radios numerike nuk ekziston kjo pёrputhje teknike: njё 
frekuencё qё punon nё transmetimin FM nuk mund tё funksionojё edhe pёr kanalin 
numerik, sepse formati i transmetimit nё Digital Audio Broadcasting, DAB, qё kёrkon 
ky kanal, ёshtё mё i gjerё, ndaj dhe nevojiten frekuenca tё reja nё pёrdorim.  
 
16. Nё konceptin globalist tё “aktivitetit pa atdhe” radiot shqipfolёse nё internet e 
kanё origjinёn e tyre tё transmetimit jo vetёm nga territoret e Shqipёrisё, Kosovёs, 
Maqedonisёe Malit tё Zi, por dhe aty ku ka pёrqendrim tё emigracionit tё shqiptarёve, 
si Gjermani, Zvicёr, Greqi, Itali, Holandё, Francё, Austri, Suedi, SHBA, Australi, 
Kanada etj. Rreth 160 webradio shqipfolёse janё tё dizajnuara me formate tё 
ndryshme aksesi pёr t’u ndjekur, pёr mёnyrёn e pasqyrimit tё pёrmbajtjeve me tekst, 
foto, video, animim dhe pёr interaktivitetin e ndjekёsve me stafin.  
 
17. Karakteristikё pёr rreth 80% tё webradiove shqipfolёse ёshtё tё bazuarit te 
emetimi i kёngёve dhe muzikёs popullore, nё tё gjitha zhanret e saj, krijime dhe 
pёrpunime profesionale ose tё komercializuara nga tё gjitha trevat. Pas vitit 2010 
ёshtё rritur fluksi i radiove online me pёrmbajtje fetare, kryesisht nga Maqedonia, 
Shqipёria, Kosova, Zvicra etj. 
 
18. Ligji 97/2013 pёr mediat audiovizive sanksionon njё sёrё risish nё tregun e 
transmetimeve radiofonike. Ai ёshtё nxitёs pёr pёrhapjen e radiove tё komunitetit. Ka 
qenё kёmbёngulja e ekspertёve tё BE-sё nё fazёn e hartimit dhe miratimit tё ligjit pёr 
ta pёrfshirё dhe kёtё formё shёrbimi audio, nё bazё tё standardeve tё vendeve anёtare, 
ku aktiviteti mbёshtetet nё punёn vullnetare tё pjesëmarrёsve tё komunitetit dhe nga 
burime tё ndryshme financiare tё ligjshme, me pёrjashtim tё reklamave pёr qёllime 
fitimi. Po kёshtu legjislacioni shqiptar parashikon dhe dhёnien e licencave pёr qёllime 
tё pёrkohshme dhe nevoja institucionale, kundrejt kёrkesave qё bёjnё subjekte tё 
ndryshme pёr transmetim pёr njё afat kohor dhe zonё mbulimi tё caktuar, apo 
akordimi i licencёs me fuqi tё ulёt dhe pёr shёrbim transmetimi audio qё pёrdoret nga 
njё institucion arsimor, shёndetёsor ose tё ngjashëm me to.  
 
19. Ligji 97/2013 parashikon dhe funksionimin e një strukture të posaçme, e cila 
mbikqyr mënyrën e zbatimit të Kodit të Transmetimit dhe rregulloret që ka miratuar 
Autoriteti Rregullator,që kanё nё bazёrespektimin e dinjitetit e të drejtave të njeriut, 
në mënyrë të veçantë mbrojtjen e të miturve, të drejtës për informacion dhe 
sensibilizimit të opinionit publik, për respektimin e normave morale dhe etike në 
programet e ofruesve të shërbimeve audiovizive etj. Njё aspekt thelbёsor ёshtё dhe 
ndryshimi nё procedurat pёr licenca dhe autorizime, qё kanё impakt tё drejtёpёrdrejtё 
nё aktivitetin e subjekte qё pёrfshihen nё fluksin e transmetimeve radiofonike. 
 
20. Autoriteti Rregullator ka njё rol tё rёndёsishёm nё funksionalitetin e tregut tё 
transmetimeve radiofonike. Por ngёrci institucional pёr rreth 2 vite e ka mbajtur 
institucionin nё kapacitete krejt minimale tё angazhimit, nё pamundёsi pёr t’u 
mbledhur, diskutuar dhe vendosur nga shkaku i mungesёs sё kuorumit tё nevojshёm, 
nё njё situatё kur procedura e plotёsimit tё vendeve vakante është përzjerë dhe me 
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taktika e aksione të caktuara nga forcat politike, brenda spirales sё efekteve të 
rotacionit të pushtetit, pas zgjedhjeve parlamentare të qershorit 2013. AMA ёshtё nё 
morsёn e presionit politik dhe tё grupeve tё interesit qё kanё prodhuar paralizё: disa 
rregullore dhe udhёzime tё domosdoshme kanё mbetur akoma draft, sikurse mungon 
eficenca nё monitorimin, trajtimin dhe zgjidhjen e rasteve kur stacionet radiofonike 
shkelin ose anashkalojnё ligjin dhe aktet nёnligjore. Pёr vitin 2014 po regjistrohet njё 
rekord nё aktivitetin e Autoritetit Rregullator, kur tremujori i tretё u mbyll pa 
regjistruar asnjё sanksion ndaj operatorёve radiofonikё.  
 
21. Njё nga problemet e funksionimit tё tregut tё transmetimeve radiofonike nё 
Shqipёri ёshtё mungesa e majtjes sё audiencёs nё mёnyrё sistematike dhe nga 
subjekte tё standardizuara dhe tё besueshme. Nё mungesё tё njё treguesi tё tillё 
tёrёsor apo pjesor, redaksitё e disa radiove kohё pas kohe vetёveprojnё, duke realizuar 
monitorime pёr ndjekjen e emisioneve ose pjesёve tё veçanta tё transmetimit, ose 
gjykojnё nga disa elemente tё komunikimit me ndjekёsit e tyre, p.sh, nga numri i sms-
ve tё mbёrritura, telefonatave me studion, letrave, reagimeve nё rrjetet sociale ose nё 
faqen online tё stacionit etj.  
 
22. Mungesa e matjes së audiencёs vjen nga mungesa e konsensusit sё tre aktorëve 
kryesorë të këtij tregu: pronarëve e menaxherëve të radiove, drejtuesve e 
menaxherëve të kompanive kryesore reklamuese dhe kompanive ose agjencive të 
reklamës. Nga pikёpamja metodologjike matja e audiencёs krijon kosto të lartë, po tё 
kihen parasysh teknologjitë dhe sistemet qё mund tё përdoren, të cilat nuk justifikojnë 
të ardhurat që mund të paguajnë reklamuesit në radio. Ekspertёt vlerёsojnё se shkak 
ёshtё natyra e tregut mediatik nё Shqipёri, qё ka kompani tё pastrukturuara, ndaj dhe 
të gjitha mjetet e nevojshme për menaxhimin dhe kontrollin e tyre bëhen të 
panevojshme. Madje shkohet edhe më tej, duke e lidhur mungesën e matjes së 
audiencёs, si tё gjeneruar nga shkalla e informalitetit të ekonomisë. Pronarëve të 
radiostacioneve, ashtu si dhe atyre në media të tjera, nuk u duhen tregues të tillë, 
sepse situata pa shifra konkrete u jep atyre fuqi negociuese me reklamuesit, duke 
përsëritur pretendimin se janë “më të mirët” në treg.  
 
23. Shqipёria ka njё legjislacion jo tё pёrshtatshёm pёr tё drejtёn e autorit, qё ka 
shkaktuar njё situatё kaotike nё respektimin e saj. Korpusi ligjor, rregulloret, 
vendimet, udhëzimet ekzistuese qё janё nё fuqi nuk zbatohen nё shkallё tё gjerё. Edhe 
pse nga viti 2007 ekziston Zyra Shqiptare për të Drejtën e Autorit, ZSHDA, si 
institucion shtetёror, apo 4 agjenci tё menaxhimit kolektiv tё tё drejtёs sё autorit dhe 
tё drejtave tё lidhura, si vullnete tё lira tё grupeve tё interesit nё fushёn e pronёsisё 
intelektuale dhe mbrojtjes sё veprave krijuese, kur vjen puna te impakti konkret nё 
respektimin e kёsaj tё drejte dallon tregues minimalё. Operatorёt radiofonikё kanё 
tregues tё papёrfillshёm nё shlyerjen e detyrimeve qё lindin nga zbatimi i ligjit pёr tё 
drejtat e autorit.  
 
24. Nё pjesёn mё tё madhe tё aktivitetit tё agjencive tё menaxhimit kolektiv mungon 
transparenca nё shpёrndarjen e atyre fondeve qё arrijnё tёmblidhen nga respektimi i tё 
drejtave tё autorit dhe tё drejtave tё lidhura. Sistemi tarifor pёr detyrimet qё lindin nga 
pёrdorimi i veprave artistike qё janё tёmbrojtura nga e drejta e sutorit, ёshtё i 
papёrshtatshёm pёr t’u zbatuar nё kushtet evendit tonë. Shqipёria nё vitet e fundit ka 
pasur dhe vijon tё ketё njё suport tё drejtёpёrdrejtё nga Komisioni Europian dhe 
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Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, nëpërmjet programeve dhe projekteve 
konkrete pёr pёrmirёsimin e standardeve në kёtё fushё, por hapat duken shumё tё 
vegjёl dhe tё pandjeshёm nё ndryshimin e gjendjes, pa shkurtuar hendekun mes asaj 
qё ndodh nё vendet e BE-sё dhe asaj qё ndodh nё Shqipёri. 
 
25. Radio Tirana, si pjesë e RTSH-së, ka marrë kosto nga ngërçi i tejzgjatur në këtë 
institucion prej vitit 2012, ku nuk është bërë rinovimi i strukturave drejtuese, sipas 
mandateve që parashikon ligji. Kjo situatë e rënduar nga ndikimi politik ka sjellë të 
paktën 3 pasoja të lidhura me njera-tjetrën:1) nuk është miratuar statusi i ri për këtë 
institucion, si pasojë e moskonstituimit të organeve drejtuese; 2) ligji 97/2013 
parashikon që pas 3 muajve të hyrjes në fuqi të tij, duhej të përfundonte ngritja e 
këshillave të dëgjuesve dhe shikuesve, instrumente mjaft të dobishëm të transmetuesit 
publik, por kjo nuk është realizuar ende; 3) nuk është arritur të miratohet kontrata e 
transmetuesit publik. 
 
26. Bashkimi prej 1 dekade i dy departamenteve te informacionit nёRT dhe nё TVSH, 
nё njё strukturё tё pёrbashkёt, e cila quhet Drejtoria e Aktualitetit,është vlerësuar nga 
ekspertët si një hap kundërproduktiv që e ka atrofizuar informacionin në RT. 
Bashkëpunimi mes tyre është mjaft i dobishëm, por duke qënë një trupë e vetme, 
aktiviteti i departamentit të lajmeve të RT-së është kthyer në një lloj shtojce të 
Televizionit Shqiptar. 
 
27. RT ka nё pronёsi tё saj njё fond tё jashtёzakonshёm arkivor, qё pёrllogaritet tё jetё 
mbi 80 mijё kёngё dhe pjesё muzikore, tё arkivuara prej vitit 1938 e deri mё sot, si 
dhe regjistrimet e folura. Pёr fat tё keq kjo pasuri kombëtare nuk po konsiderohet 
ende si e tillë, pasi ruajtja e materialeve ёshtё nё kushte mjerane, pa siguruar 
parametrat e temperaturёs, sё lagёshtisё sё ajrit, ndriçimit etj.   
 
28. Transmetuesit publikë lokalё nё Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës janë 
potenciale pak të shfrytëzuara në tregun radiofonik shqiptar, në informimin dhe 
trajtimin e problemeve të komunitetit, ku përfshihen dhe zonat ndërkufitare. Nevojat 
më të ngutshme në aktivitetin e tyre janëristrukturimi i ambjenteve të studiove e 
redaksive dhe zëvendësimin e aparaturave e pajisjeve amortizuara; zgjerimin e zonës 
së mbulimit me sinjal, pasi stacionet e transmetimit të tyre punojnë në minimumin e 
kapaciteteve, duke mos përmbushur misionin për të qenë stacione rajonale; si dhe 
shtimi i numrit të gazetarëve me kohë të plotë. 
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B. Aspekte tё perspektivёs nё fluksin e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri  
 
1. Hapja e njё website funksional pёr radion ёshtё njё shёrbim bazik. Kjo mё shumё 
vlen pёr rreth 35% prej tyre qё ende nuk e kanё njё tё tillё. Pёrtej kёsaj, menaxhimi 
dhe pёrditёsimi i hapёsirёs virtuale ka njё impakt pozitiv nё qarkullimin e 
pёrmbajtjeve, nё nxitjen e produkteve multimediale dhe gjallёrimin e interaktivitetit 
mes redaksisё dhe ndjekёsve. Aktivizimi i personelit tё specializuar shtesë, (redaktorё 
tё online-t dhe IT), do tё ndikojë në pёrmirёsimin e cilësisë së përmbajtjeve të 
shkarkuara, për të dalë nga gjendja aktuale e spontanitetit dhe angazhimit pa ide në 
pasqyrimin online të produkteve. Rëndësi ka dhe dhe evitimi i praktikёs mbisunduese 
aktuale, ku secili nё redaksi kujdeset pёr kontributet e veta në website dhe 
transferimin nga on air në online e kryen gati copy-paste. 
 
2. Procesi i konsultimeve dhe sqarimeve pёr ligjin 97/2013 nga Autoriteti Rregullator 
duhet tё parashikojё dhe problematikёn e radios. Deri mё tani nё tryezat e diskutimit 
qё ka organizuar AMA kanё zёnё vend pёrfaqёsuesit e televizioneve, platformave 
digjitale dhe kabllorёt, ndёrkohё qё menaxherёt dhe pronarёt e radiove janё lёnё si nё 
hije. Ligji si dhe aktet nёnligjore pёrfshijnё disa koncepte dhe aspekte tё reja, ose tё 
pёrmirёsuara rrënjësisht, tё cilat shoqёrohen dhe me procedura ndryshe nga ato tё qё 
janё aplikuar deri mё tani. Po kёshtu dhe mekanizmi për përllogaritjen dhe shlyerjen e 
detyrimeve nё formёn e pagesave dhe tarifave nga ana e operatorëve ka ndryshuar. Nё 
fokus tё seancave shpjeguese me pyetje – pёrgjigje, mes ekspertёve tё AMA-s dhe 
pёrfaqёsuesve tё grupeve tё interesit, mund tё jenё dhe risitё e ligjit 97/2013, si 
ndryshimi nё procedurat pёr licencat dhe autorizimet, pёr hapjen e radiove tё 
komunitetit, dhёnien e licencave pёr qёllime tё pёrkohshme dhe nevoja institucionale 
etj. 
 
3. Stafet e angazhuara në radiot shqiptare duhet të ndërgjësohen dhe të jenё mё 
reaguese për nënshkrimin e kontratave me punëdhënësin, si premisë për siguri dhe 
motivim në realizimin e detyrave, për të marrë në afat pagesat dhe shpërblimet për 
punën e kryer, si dhe tё jenё pёrfitues nga skemat e derdhjes sё sigurimeve nё mёnyrё 
sistematike dhe nё propocion me tё ardhurat reale. 
 
4. AMA nё raportimet vjetore para deputetёve nё parlamentit, apo dhe nё materiale tё 
tjera qё publikon me karakter monitorues ose analizues, mbi treguesit e pёrformancёs 
sё transmetuesve audio dhe audiovizive, duhet t’i kushtojё mё shumё vёmendje pjesёs 
sё tregut radiofonik: aktualitetit dhe perspektivёs, dinamikёs dhe problematikёs. Deri 
mё tani, dukshёm hapёsirat janё jo proporcionale krahasuar me transmetuesit 
televizivё. Jo vetёm qё pёr radiot trajtimet janё deri dhe sipёrfaqёsore, por nuk 
mungojnё raste kur nga njёri raportim nё tjetrin ka pёrsёritje vlerёsimesh dhe 
rekomandimesh. Kjo vlen dhe pёr monitorimin e programacionit tё stacioneve 
radiofonike me licencё kombёtare, ndёrprerё prej vitit 2012. 
 
5. Procesi i rilicencimit dhe rimarrjes së autorizimeve nga operatorët radiofonikë është 
një moment që duhet shfrytëzuar nga Autoriteti Rregullator, për të kaluar në filtër 
gjithçka nga shkeljet që evidentohen. Pagesat në formën e detyrimeve për AMA-n, për 
të drejtën e autorit, për dorëzimin e bilanceve, për respektimin e zonës së mbulimit 
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etj., nёse rezultojnё si kushte të paplotësuara, pa asnjё mёdyshje duhet të jenë shkak 
që një dosje aplikimi për të rifituar licencën dhe autorizimin, nuk duhet të miratohet 
pa përmbushjen e detyrimeve, edhe nёse janё tё hershme nё kohё. Në rastet kur ka 
përsëritje të shkeljeve dhe abuzimeve Autoriteti duhet të jetë më i vendosur në 
vendimarrje, deri dhe në refuzim të kërkesave. 
 
6. E konstatuar si mangësi dhe nga vetë strukturat drejtuese të Radio Tiranës, 
dinamizimi i performancës në internet për këtë transmetues publik kërkon një kthesë 
në mentalitetin e menaxhimit të infrastrukturës virtuale, që duhet të shoqërohet me 
realizimin e investimeve në favor të zgjerimit e modernizimit të njësisë së angazhuar 
me publikimin e produktit online.  Po kaq emergjente ky proces është dhe për sektorë 
të tjerë të RTSH-së, si RT2, dy departamentet e Kanalit tё Tretё, si dhe katër 
operatorët lokalë në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe Kukës. Për këto të fundit duhet 
siguruar dhe një nga kushtet elementare të punës për personelin, ende i papёrmbushur, 
sigurimi i aksesit tё qëndrueshëm dhe me parametra normalë në internet, pa varësinë 
nga ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike. 
 
7. Digjitalizimi i tёrё sistemit tё regjistrimit dhe transmetimit nё RT dhe transmetuesit 
e tjerё publikё qё operojnё brenda institucionit tё RTSH-sё ёshtё emergjencё. Shtyrja 
vit pas viti po atrofizon njё nga pjesёt mё tё rёndёsishme tё tregut tё transmetimeve 
radiofonike nё Shqipёri. Si njё proces i shёndetshёm pёr kushtet e punёs sё stafeve, 
por dhe pёr cilёsinё e produktit qё destinohet pёr publikun, digjitalizimi do tё 
pёrmbushi dhe strategjinё e kalimit nga analogu nё numerik, nё pёrshtatje dhe sinkron 
me kёrkesat e tregut brenda dhe jashtё Shqipёrisё. 
 
8. Nga procesi i digjitalizimit tё RT-sё do tё pёrfitojё dhe arkivi i saj muzikor dhe i 
folur. Por ky proces nuk mund tё konceptohet thjesht si kalim nga shiriti nё CD, apo 
nё formate tё tjera elektronike. Ky duhet tё jetё njё operacion me natyrё jo vetёm 
konvertimi, por dhe restaurues, dhe tё kryet nёprezencё tё redaktorёve, ose ekspertёve 
tё muzikёs dhe zhanreve tё saj. Nё kёtё mёnyrё pastrohen regjistrimet nga zhurmat, 
frushiot, kёrcitjet dhe tё tjera papastёrti, qё janё nё origjinal, ose janё shkaktuar nga 
kushtet jo tё pёrshtatshme tё arkivimit.  
 
9. Strukturat drejtuese tё RTSH-sё duhet tё rishikojnё bashkimin e dy departamenteve 
te informacionit nё RT dhe nё TVSH nё njё strukturё tё vetme, qё thirret si Drejtoria e 
Aktualitetit. Bashkëpunimi mes tyre është mjaft i dobishëm, por jo duke operuar si një 
trupë e vetme, pasi kjo dёmton aktivitetin e departamentit të lajmeve të RT-së, duke e 
kthyer në një lloj shtojce të TVSH-së. Departamenti i informacionit në RT duhet të 
strukturohet për të forcuar vetveten dhe lidhjet me sektorë të tjerë brenda këtij 
institucioni, si me Programacionin, Programet Social-Kulturore, Radio Tirana 2, 
Kanali i Tretë apo 4 stacionet publike lokale në Korçë, Gjirokastër, Shkodër dhe 
Kukës. 
 
10. Nё situatёn tejet problematike me respektimin e tё drejtёs sё autorit dhe tё 
drejtave tё tjera tё lidhura,ёshtё imperativndryshimi i kuadrit ligjor dhe përshtatja e tij 
me kushtet konkrete të vendit tonё. Reformimi duhet të prekë sistemin tarifor,qё 
pёrshkallёzon detyrimin qё kanё operatorёt radiofonikё nё respektimin e sё drejtёs sё 
autorit dhe tё drejtave tё lidhura.Marrёdhёniet mes agjencive tё menaxhimit kolektiv 
dhe stacioneve tё radiove duhet tё dizajnohen si procedurё “one stop shop”, ku gjithё 
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veprimet dhe detyrimet vjetore tё realizohen nё njё vend dhe agjencitё tё merren vesh 
paraprakisht pёr ndarjen e fondit tё pёrbashkёt tё grumbulluar. 
 
11. Zyra Shqiptare pёr tё Drejtat e Autorit nё aktivitetin e saj duhet tё mbёshtetet dhe 
nga institucione tё tjera si AMA, Prokuroria, Gjykata, Doganat, Tatimet etj., nё 
pёrmbushje tё angazhimeve pёr zbatimin e ligjit, si dhe nё procesin e shlyerjes sё 
gjobave dhe detyrimeve tё akorduara pёr operatorёt.  
 
12. Pronarёt dhe menaxherёt e radiove shqiptare duhet tё çlirohen nga njё lloj 
kompleksi qё kanё pёr matjen e audiencёs, dhe tё jenё bashkёpunues me subjekte tё 
standardizuara dhe tё besueshme. Ata mund tё preferojnё dhe tё investohen nё 
vetёnxjerrjen e treguesve tё audiencёs pёrmes disa elementёve tё komunikimit me 
ndjekёsit e tyre, si p.sh, nga numri i sms-ve tё mbёrritura, telefonatave me studion, 
letrave, reagimeve nё rrjetet sociale ose nё faqen online tё stacionit etj. Por studimet 
dhe monitorimet profesionale dhe tё pavarura janё tё pazёvendёsueshme dhe arrihen 
me mirёkuptim dhe besim mes tre aktorëve kryesorë të këtij tregu: pronarëve e 
menaxherëve të radiove, drejtuesve e menaxherëve të kompanive kryesore reklamuese 
dhe kompanive ose agjencive të reklamës.  
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aktivitetin e Radiot Tiranёs gjatё gjashtёmujorit tё parё tё vitit 1940”.  
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Drejtoria e Pёrgjithshme e Radio Televizionit, Nr. 509 
/Dosja 2. 
Arkivi Qendor i Shtetit, Fondi Radio Tirana, dosje nr. 189. 1941 
Arkivi Qendror i Shtetit, Fondi Instituti i Radio Tiranёs, dosje nr. 1. 1946. 
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Direktiva për shërbimin mediatik me zë dhe figurë, version i kodifikuar, numri 
CELEX: 32010I0013, Fletore Zyrtare e BE-së, seria L95, 15 prill 2010. 
Ligji nr.7564, “Për të drejtën e autorit”, 19 maj 1992. 
Ligji nr.8221, 14 maj 1997, “Për Radion dhe Televizionin Publik e Privat në 
Republikën e Shqipërisë”, arkivi KKRT/AMA, Tiranë. 
Ligji nr. 8410, datë 30 shtator 1998, “Për Radion dhe Televizionin publik e privat në 
Republikën e Shqipërisë”, arkivi KKRT/AMA, Tiranë. 
Ligji nr. 9380, 28 prill 2005, “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura”.   
Ligji nr. 9742, datë 28 maj 2007 “Për transmetimet numerike në Republikën e 
Shqipërisë”, arkivi KKRT/AMA, Tiranë. 
Ligji nr. 9918, datë 19 maj 2008, "Për komunikimet elektronike në Republikën e 
Shqipërisë". Fletore Zyrtare, nr. 84, 10 qershor 2008. 
Ligji i ndryshuar me ligjin nr. 102/2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 
nr.9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë””. 
Ligji nr 97/2013 "Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë, arkivi 
KKRT/AMA, Tiranë.  
Memorandum mirёkuptimi mes Autoritetit tё Konkurencёs dhe Kёshillit Kombёtar të 
Radios dhe Televizionit, KKRT, arkivi i KKRT/ AMA, Tiranë, 2006.   
Memorandum mirёkuptimi dhe bashkëpunimi mes Zyrës Shqiptare për të Drejtën e 
Autorit, ZSHDAdhe Këshillit Kombëtar të Radios dhe Televizionit, KKRT, arkivi i 
KKRT/ AMA, Tiranë, datë 28.09.2007. 
Rregullore, “Pёr procedurat dhe kriteret e dhёnies sё autorizimeve”, hartuar dhe 
miratuar nga AMA, http://kkrt.gov.al/images/stories/rregullorja.pdf. 
Rregullore, “Mbi procedurat e licencimit të operatorëve privatë radio e televizivë”, 
vendimi i KKRT-së nr. 375, 30 nëntor 2005, arkivi KKRT/AMA, Tiranë. 
Rregullore, "Mbi procedurat e licencimit të operatorëve privatë radio e temevizivë", 
vendim i KKRT-së nr. 375, 30 nëntor 2005, arkivi KKRT/AMA, Tiranë. 
Rregullore nr.2, datë 21.02.2008, “Pёr regjistrimin dhe administrimin e emrave të 
domain-eve nën .al dhe nën domain-et .gov.al, .mil.al, .edu.al, .com.al, .org.al dhe 
.net.al” 
Rregullore nr. 30, datë 05.12.2013 “Për dhënien e autorizimit individual për 
përdorimin e frekuencave”, arkivi KKRT/AMA, Tiranë. 
Udhёzimim i Ministrisё sё Financave, nr 36, datё 11 nёntor 2008, për tarifat sipas 
zonёs sё mbulimit. 
VKM, “Për përcaktimin e tarifave për përdorimin e veprave artistike”, Tiranë, datë 
13.06.2000. 
Vendim i Kuvendit të Shqipvrisë, nr. 440, datë 01.06.2000 “Për miratimin e statutit të 
Radiotelevizionit  shqiptar, RTSH, neni 26. 
VKM për anëtarësimin e Shqipërisë në Observatorin Audiovizual Europian, Këshilli i 
Ministrave, Tiranë, 2005. 
 
 
E. Programe radio televizive, dokumentarë, talk show, kronika 
 
BIBERAJ, Elez, intervistё dhёnё gazetarit Blendi Fevizu, emisioni "Opinion",  Klan, 
28 tetor 2010. 
DEDAJ, Everest,  “Foli Shoferit! Një studim për radion”, kronikë, UTV, Tiranë, 30 
shtator 2012. 
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ELEZI, Huran, “Reporterёt e mediave tё huaja, si pasqyrues tё ftohtё tё realitetit 
shqiptar”, emisioni “Target”,  Albanian Screen, Tiranë, 15 nëntor 2012. 
KOSTALLARI, Stanela, “Muzikë nga CD apo radio?”, kronikë, Vizion Plus, Tiranë,  
23 shtator 2012. 
LAZAJ, Altin, “Përshtatja e stacioneve të huaja me realitetet e reja në rajonin e 
Ballkanit”, programi shqip i Radio France International, 9 korrik 2008. 
PEÇI, Edvin & PRENDI, Edlira, “Dita Botërore e Radios”, emisioni i mëngjesit, 
“ZIP”, Vizion Plus, Tiranë, 13 shkurt 2013. 
PERISTERI, Leftion, “Historia e radios nga 1938 në ditët e sotme”, dokumentar, Ora 
News, Tiranë, shkurt 2010. 
 
 
F. Intervista & biseda 
 
Adlej PICI, 16 gusht 2014. 
Adrian BASHO, mё 20 qershor 2014 
Agron ÇOBANI, 14 shtator 2007 dhe 18 korrik 2011. 
Aleksandёr ÇIPA, 4 prill 2014. 
Alfons ZENELAJ, mё 23 qershor 2014 
Alfred MOISIU, 12 janar 2012. 
Armand XHULI, 25 korrik 2013. 
Arben BYLYKBASHI, mё 25 qershor 2014 
Arben HALLUNI, 31 korrik 2013. 
Arqile NDINI, 27 dhjetor 2007. 
Auron PASHA, 6 gusht 2014. 
Dhimitёr DISHNICA, 6 dhjetor 2007. 
Fatos AHMATI, 17 qershor 2013. 
Fatmir KOTONI, 2 shtator 2013.  
Franko EGRO, 19 qershor 2014. 
George STURM, 11 dhjetor 2007 dhe  22 qershor 2014 
Idar BISTRI, 20 qershor 2014. 
Irma HOXHAJ, 25 korrik 2013. 
Jaho MARGJEKA,  13 shkurt 2014.  
Jolanda LILA, mё 3 korrik 2014. 
Jorgo KREMIDHA, 19 gusht 2013. 
Josif  PELARI, 10 janar 2008. 
Hektor PUSTINA, 19 qershor 2014. 
Henri ÇILI, 18 tetor 2011. 
Kujtim ÇASHKU, 25 nёntor 2011. 
Llazi NIKOLLA, 4 Maj 2008. 
Mark MARKU, 15 dhjetor 2011. 
Mero BAZE, 6 janar 2012. 
Mirilinda ÇOLLAKU, 27 Maj 2014. 
Mujё BUÇPAPAJ, 8 shtator 2013. 
Renata DRAGUSHA, 3 gusht 2013 
Spiro KONDURI, 4 gusht 2013. 
Shkёlqim HAJNO, 13 korrik 2013. 
Shezai RROKAJ, 11 korrik 2011. 
Taulant PILAVI, 2 qershor 2012.  
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Tonin ÇOBANI, 4 prill 2014. 
Thanas GOGA, 4 gusht 2014. 
Vasil TABAKU, 28 maj 2014. 
Veton SURROI, 23 shtator 2011. 
Xhemil MEÇO, 4 shtator 2013. 
Zamir SUKNIQI, 11 qershor 2014. 
Zamira KOLECI, 20 shtator 2013. 
 
 
G. Periodikë 
 
AKT, koleksionet e viteve 2009-2012. 
Bashkimi, koleksionet e viteve 1945 -1947. 
Fashizmi, koleksioni i vitit 1939. 
Gazeta Shqiptare, 17 maj 1939. 
Fletore Zyrtare, koleksionet e viteve 1937-1944. 
Fletore Zyrtare, koleksioni i vitit 1991, “Albal shpk”, Tiranë, 1995 
Fletore Zyrtare, koleksionet e viteve 1992-2013. 
Optime, koleksioni, nr.1-3 
Pёrpjekja Shqiptare, nr. 18 – 24, dhjetor 1938. 
Radio Pёrhapja, koleksionet e viteve 1947-1948 dhe 1967. 
Radio Programi, koleksionet e viteve 1951-1953. 
Repoteri, koleksioni i vitit 2012. 
Roja kombёtare, 16 prill 1943. 
Shtypi, 22 maj 1938. 
Stduime Albanalogjike, koleksion, nr. 1-5 
Tomori, koleksioni i vitit 1940. 
Tribuna e Gazetarit, koleksionet e viteve 1964-1988. 
Vatra Shqiptare, koleksioni i vitit 1941. 
 
 
GJ. Webografi 
 
www. albautor.org 
www. www.amp.org.al 
www.akdie.org  
www.akep.al 
www.alpomedia.com 
www.ama.gov.al (www.kkrt.gov.al) 
www.amcloveradio.net 
www.arbenmuka.wordpress.com 
www.ardcg.org 
www.asamblejabiblike.com 
www.avmu.org.mk 
www.bbcalbanian.com 
www.bbr.al 
www.clubfm.net  
www.cityradio.al 
www.dw.de/albanian  
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www.emanuelradio.net   
www.europaelire.org 
www.e-mediji.hr 
www.ilma-al.net 
www.institutemedia.org 
www.kpm-ks.org 
www.loveradio.al 
www.media.ba 
www.plus2radio.com.al 
www.radio-7.net 
www.radioemigranti.com 
www.radiofieri.com  
www.radiojehona.al 
www.radiojug.com 
www.radiokontakt.al  
www.radiokukesi.al 
www.radionacional.al 
www.radionrg.net 
www.radiotravel.al 
www.radioidea.net    
www.rfi.fr 
www.rtsh.al 
www.topalbaniaradio.com 
www.topgold.al 
www.zeriamerikes.com 
www. zshda.gov.al 
www.worlddab.org 
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VIII. ANEKSI DOKUMENTAR

1. Fillimet e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri

2. Tё dhёna mbi transmetimet radiofonike nё Shqipёri

3. Fillimet e transmetimeve radiofonike private nё Shqipёri

4. Praktika dhe detyrime tё operatorёve radiofonikё

5. Kuadri ligjor pёr transmetimet radiofonike

6. Anketa

7. Kualifi kimi i stafeve gazetareske

8. Evoluimi i aparateve regjistrues për gazetarët e terrenit në Shqipëri

9. Intervista & biseda
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1. Fillimet e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri

Dokumenti 1. Dekretligji pёr ngritjen e Radio Tiranёs, qё u miratua nga Mbreti Zog, mё 14 korrik 
1938. (Fletore Zyrtare, 30 Mars 1939)
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Dokumenti 2. Dy ditё para se tё niste zyrtarisht transmetimet Radio Tirana, nё shtypin e kohёs u 
botua programi i saj pёr tre ditёt e para. (Drita, 26 nёntor 1938)
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Dokumenti 3. Inagurimi i Radio Tiranёs u pasqyrua gjerёsisht nё gazetat e kohёs. Gazeta Drita 
e datёs 30 nёntor 1938 nё faqen e parё kishte vendosur fotot e Mbretit Zog dhe Mbretёreshёs 

Geraldinё, nё momentin kur pёrshёndetёn gjatё ceremonisё zyrtare tё fi llimit tё punёs.
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Dokumenti 4. Foto e stafi t Radio Tiranёs nё fi llimet e punёs. Nё mes, ulur,  ёshtё drejtori i parё i 
kёtij institucioni mediatik, publicisti Gjergj Bubani.
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Dokumenti 5. Nё kohёn e fi llimit tё transmetimeve tё Radio Tiranёs nё Shqipёri ishin nё pёrdorim rreth 2 
mijё aparate radiosh, por deri nё fund tё vitit 1944 numri shkoi nё rreth 3 mijё. Njё nga importuesit kryesorё 
tё tyre nё tregun shqiptar ishte kompania Philips, e cila mori pёrsipёr tё realizojё nё 25-28 nёntor 1937, njё 
vit para fi llimit tё punёs nga Radio Tirana, transmetimin e parё eksperimental radiofonik brenda territorit 

tё Shqipёrisё. Pamje e njё reklame pёr aparatet e radiove qё Philips-i nё shtypin shqiptar gjatё periudhёs sё 
Luftёs sё Dytё Botёrore.
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Dokumenti 6. Nё vitet e para tё çlirimit tё vendit Radio Tirana kishte njё inventar shumё tё kufi zuar 
teknik dhe teknologjik. Pёr njё kohё tё gjatё ky institucion u mbёshtet nga stacionet homologe tё 

vendeve tё  ish-Bllokut komunist.
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Dokumenti 7. Mungesa tё theksuara nё pajisjet e studiove tё regjistrimit dhe transmetimit kishin 
veçanёrisht radiot lokale nё Korçё, Shkodёr, Gjirokastёr dhe Kukёs, qё ishin tё varura administrativ-

isht nga RTSH. Pamje e studios sё Radio Korçёs nё fi llimet e aktivitetit tё saj.
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Dokumenti 8. Nё studion shumё modeste tё transmetimit tё Radio Kukёsit ёshtё tekniku i parё i saj, 
Genc Musa, pjesё e ekipit themelues tё kёtij institucioni mediatik mё 16 tetor 1959.
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Dokumenti 9. Nё vitet ’80, nё kushtet e izolimit tё Shqipёrisё, ekipet e teknikёve dhe inxhinierёve 
mё shumё riparonin pajisjet e regjistrimit dhe transmetimit se sa blinin tё reja. Kjo u bё shkak pёr 

pёrkeqёsimin e inventarit tё Radio Tiranёs dhe 4 radiove lokale.
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2. Tё dhёna mbi transmetimet radiofonike nё Shqipёri

Dokumenti 10. Harta e shpёrndarjes gjeografi ke tё radiove nё periudhёn 
28 nёntor 1938 –  30 shtator 2014.
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Dokumenti 11. Lista e plotё e stacioneve  radiofonike nё periudhёn 28 nёntor 1938 –  30 shtator 
2014.

   Radio          Vendndodhja                Fillimi         Vijon / Mbyllur n  
 
l. Qarku Kuk s 
 
1. Radio Kuk si  Kuk s   16 tetor 1959   - 
----------------- 
Totali n  qark, 1 radio 
  
ll. Qarku Shkod r 
 
2. Radio Shkodra    Shkod r  13 maj 1945   - 
3. Radio Motiv  Shkod r   25 dhjetor 2005  - 
4. Radio Jehona   Shkod r   22 maj 2009   - 
5. Radio Grand   Shkod r   9 shtator 2010   - 
6. Radio Dimension    Shkod r   10 gusht 2011   - 
----------------- 
Totali n  qark, 5 radio 
 
lll. Qarku Lezh  
 
7. Radio Lezha      Lezh    20 nëntor 2003  - 
----------------  
Totali n  qark, 1 radio 
 
lV. Qarku Dib r 
 
8. Radio Peshkopia   Peshkopi   22 prill 1996  30 mars 1998 
9. Radio e Par    Burrel   28 mars 2000   - 
10. Radio Dibra   Peshkopi  17 mars 2005   24 mars të 2006 
--------------------- 
Totali n  qark, 3 radio 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA                  

244

V. Qarku Durr s 
 
11. Radio Hekurudha     Durr s   10 gusht 1947  qershor 1948  
12  Radio Plus   Shijak    mars 1996  shkurt 1997 
13. Radio Teuta   Durr s   18 prill 1997  31 janar 1998 
14. Radio Kruja   Kruj    29 tetor 1997  7 shtator 2002 
15. Radio Perla   Durr s    24 korrik 1998  19 shtator 2004 
16. Radio Real   Durrës   shtator 1999  maj 2004 
17. Radio Adria Net   Durr s   30 dhjetor 2010  -  
----------------  
Totali n  qark, 7 radio 
------------------ 
 
Vl. Qarku Tiran  
 
18. Radio Tirana  Tiran     28 nëntor 1938  - 
19. Radio Ime   Tiran     12 Mars 1997   - 
20. Radio Nesër  Tiran     17 mars 1997  28 shtator 2002 
21. Radio Planet   Tiran     20 Mars 1997  1 shtator 2010 
22. Radio Ngjallja  Tiran     11 Prill 1997   - 
23. Radio Stinët    Tiran     16 Maj 1997  27 shkurt 2006 
24. Radio Klan   Tiran     22 maj 1997   - 
25. Radio 1   Tiran     26 maj 1997  13 tetor 2001 
26. Radio Koha      Tiran     19 qershor 1997 14 nëntor 2006 
27. Radio Studenti      Tiran     12 gusht 1997  16 tetor 1999 
28. Radio Kontakt    Tiran     1 shtator 1997   - 
29. Radio Enter      Tiran     25 nëntor 1997 23 korrik 1999 
30. Radio Antena  Tiranë   15 prill 1997  1 tetor 2000  
31. Top Albania Radio Tiran     14 shkurt 1998  - 
32. Radio Club FM    Tiran     20 Shkurt 1998  - 
33. Radio +2   Tiran     25 shkurt 1998  - 
34. Radio Calvin   Tiran     28 Shkurt 1998  28 Shkurt 2002 
35. Radio Fantazi   Kavaj    15 gusht 1998  30 qershor 2003 
36. Radio Intervista  Tiran     11 tetor 1998  20 shtator 2001 
37. Radio Bashkia  Tiranë   12 tetor 1998  30 n ntor 1999 
38. Radio Alba   Tiranë   n ntor 1998  dhjetor 1999 
39. Radio Iliria  Tiranë   16 prill 1998  1 mars 2000  
40. Radio Alfa & Omega Tiran     31 korrik 1999   - 
41. Radio 101   Tiranë   15 shtator 1999 20 dhjetor 2000 
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42. Radio Top Gold     Tiran     1 Tetor 1999   -  
43. Radio Nacional   Tiran     20 qershor 2000  - 
44. Radio Skorpion  Tiranë   1 shator 2000  30 qershor 2003 
45. Radio RASH  Tiran     3 janar 2001   - 
46. Radio Oxygen  Tiranë   tetor 2001  mars 2003  
47. Radio Alsat  Tiran     25 dhjetor 2001  - 
48. Radio Rock   Tiran     1 mars 2002  31 gusht 2009  
49. Radio 7   Tiran     17 maj 2002   -   
50. Boom Boom Radio   Tiran     19 gusht 2002   - 
51. Radio Kristal  Tiran     19 shtator 2002 20 qershor 2004 
52. Radio New Planet  Tiran     21 dhjetor 2002  -  
53. Radio Magic  Kavaj    18 shkurt 2003 12 qershor 2007 
54. Radio Maria   Tiran     19 korrik 2003   - 
55. Radio Aldo 03  Tiranë   3 shtator 2003  3 prill 2013 
56. Radio Tirana 2  Tiran     8 dhjetor 2003   - 
57. Radio NRG  Tiran     24 dhjetor 2003  - 
58. Radio EuroStar  Tiran     25 dhjetor 2003  - 
59. Love Radio    Tiran    14 shkurt 2004  - 
60. Radio SuperStar  Tiran    14 shkurt 2004 mars 2011 
61. Radio House of Arts Tiran     18 mars 2004  11 shkurt 2011 
62. Radio My Music  Tiran     22 shtator 2004  - 
63. Radio Sport  Tiran     1 qershor 2005  - 
64.Radio 6   Kavaj    14 dhjetor 2005 28 korrik 2010 
65. Radio Sot   Tiran     1 qershor 2006   24 nëntor 2006 
66. Radio Dee-Jay   Tiran     5 gusht 2006   - 
67. Radio Visare   Kavaj     19 qershor 2007  1 mars 2014 
68. Radio Eagle  Tiran     10 dhjetor 2007  - 
69. Radio Ora News  Tiran     27 shkurt 2009  - 
70. Radio 1   Tiran     1 korrik 2009   - 
71. Radio Kiss FM  Tiran     3 korrik 2009   - 
72. Radio Scan  Tiran     3 shkurt 2010   - 
73.Radio One    Tiran    9 shtator  2010   - 
74. Radio Travel   Tiran     13 shtator 2010  - 
75. GM Radio   Tiran     30 shtator 2010  - 
76. Radio Vesa  Tiran     7 mars 2011  28 gusht 2012 
77.Radio ABC   Tiran    7 maj  2011   - 
78. Radio City   Tiran     18 gusht 2011   - 
79.Radio Univers  Tiran    15 gusht 2011   - 
80.Radio Clazz  Tiran    2 shtator 2011   - 
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81.Radio Kapital  Tiran    18 tetor 2012   -   
82. Radio Spektrum  Tiran      25 prill 2013   - 
83.Radio Living  Tiran    28 prill 2013   - 
84. Radio Albania News  Tiran     3 qershor 2013  - 
------------------- 
Totali n  qark, 67 radio 
 
Vll. Qarku Elbasan 
 
85. Radio Gramshi   Gramsh  20 mars 1998  23 dhjetor 2004 
86. Radio Klea  Elbasan   24 maj 2002   - 
87. Radio Erta   P rrenjas    21 korrik 2003 20 shtator 2007 
88. Radio UniEl   Elbasan   8 shkurt 2004    - 
89. Radio Alfa   Elbasan   8 qershor 2004 30 prill 2009 
90. Radio Alsion  Elbasan   30 maj 2005   - 
91. Radio Egnatia  Elbasan   14 dhjetor 2005  - 
92. Radio Albania FM Elbasan   1 maj 2009   - 
93. Radio  Antena 1   P rrenjas   11 n ntor 2010  -  
94. Radio HIT FM  Elbasan  7 korrik 2011   - 
------------------- 
Totali n  qark, 10 radio 
 
Vlll. Qarku Fier 
 
95. Radio Hot    Patos   30 dhjetor 1994 31 mars 1998 
96. Radio Star    Fier    8 gusht 1996   - 
97. Radio Fieri  Fier    21 mars 2000   - 
98. Radio Melodi   Lushnj    15 prill 2000  30 korrik 2003 
99. Radio + 3    Fier    14 shkurt 2004  - 
100. Radio X     Fier    7 korrik 2006  28 korrik 2010 
101. Radio Lushnja  Lushnj   30 Maj 2009   - 
102. Radio Jug  Fier     28 qershor 2009  - 
103. Radio Vlora  Fier    9 n ntor 2009   - 
104. Radio 4 Plus  Lushnj   17 n ntor 2009   - 
105. Radio Biznesi  Fier    28 n ntor 2012  - 
---------------------- 
Totali n  qark, 11 radio 
 
 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA                  

247

lX. Qarku Berat 
 
106. Radio Qyteti Stalin Kuçov    11 janar 1951  mars 1952 
107. Radio 4    Berat   14 maj 2009  27 korrik 2012  
108. Radio  Glob   Berat   14 shkurt 2013  - 
-------------------- 
Totali n  qark, 3 radio 
 
X. Qarku Korç  
109. Radio Korça   Korç    27 prill 1941   - 
110. Radio Pogradeci   Pogradec   3 n ntor 1995  16 shtator 2013 
111. Radio ABC    Korç     25 dhjetor 1998 tetor  2013 
112. Radio Magic Star Korç     19 dhjetor 1999 3 prill 2013 
113. Radio Prespa   Pustec    7 shtator 2001  28 mars 2011 
114. Radio Emanuel  Korç     1 shkurt 2002   - 
115. Radio Logos  Pogradec   5 gusht 2007   - 
116. Radio SM  Bilisht    4 shkurt 2009   - 
117. Radio Z ri i Islamit Korç     11 qershor 2011 17 gusht 2013 
118. City FM     Korç     31 dhjetor 2012  - 
---------------------- 
Totali n  qark, 10 radio 
  
Xl. Qarku Vlor  
 
119. Radio Vlora   Vlor     17 n ntor 1994  6 n ntor 1998 
120. Radio Amantia  Vlor     15 prill 1998   4 dhjetor 2000 
121. Radio Val’ e Kalt r Vlor     2 dhjetor 1998   -  
122. Radio Ohnezmi    Sarand    20 tetor 1999  31 gusht 2003 
123. Radio Jon    Vlor     2 shkurt 2000  30 dhjetor 2000 
124. Radio Saranda  Sarand    1 mars 2000   - 
125. Radio Alfa   Livjadhja  10 maj 2000   31 dhjetor 2001 
126. Radio Butrinti   Sarand    15 gusht 2000  14 shtator 2005 
127. Radio Idea  Vlor     10 dhjetor 2008  - 
128.Radio 6 +1      Vlor     n ntor 2010  korrik 2013 
129.Radio Real    Vlor     1 shtator 2011  20 dhjetor 2013 
130. Radio Era    Vlor     1 mars 2012  10 janar 2013 
-------------------- 
Totali n  qark, 12 radio 
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Xll. Qarku Gjirokast r 
 
131. Radio Gjirokastra Gjirokast r   20 mars 1945   - 
132. Radio P rmeti   P rmet   5 janar 1995  23 shkurt 1997 
133. Radio Dea  Gjirokast r   24 janar 1998  30 qershor 2001 
134. Radio Antena Jug  Gjirokast r   25 janar 1998  21 shkurt 2001 
135. Radio Ruzvelt  Tepelen    9 shkurt 1998  18 maj 2005 
136. Radio Gras  Gjirokast r   29 gusht 1999  31 dhjetor 2003 
137. Radio Alpo  Gjirokast r   18 maj 2000   - 
138. Radio Skay   Gjirokast r   16 prill 2001  30 shtator 2003 
139. Radio Armoni   Bularat   20 maj 2005   28 mars 2011 
140. Radio  Sprint  Gjirokast r   15 shtator 2011  - 
141. Radio Channel 7   Gjirokast r   10 maj 2013   -   
----------------------  
Totali n  qark,  11 radio 

Nё dokumentacionin e AMA-s eksiton Radio Durrёsi, por prej fi llimit tё shkurtit 2013 stacioni vijon tё thirret 
nё transmetim si Radio Adria Net, pjesё e kompanisё mediatike qё ka dhe njё televizion lokal me tё njёjtin 

emёr.
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3. Fillimet e transmetimeve radiofonike private nё Shqipёri

Dokumenti 12. 17 nёntori i vitit 1994 ёshtё njё datё e rёndёsishme pёr transmetimet radiofonike nё 
Shqipёri. Nё qytetin e Vlorёs u lёshua pёr herё tё parё sinjali i njё radioje private, alternative. Radio 

Vlora e kishte studion e transmetimit dhe redaksinё brenda mjediseve tё banesёs sё pronarit tё saj 
Ferdinand Llambro. Foto ёshtё e vitit 1995.
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Dokumenti 13.  Studio modeste e Radio Hot nё qytetin e Patosit u instalua nё fi llim nё mjediset e 
banesёs sё pronarit tё saj, gazetarit Xhemil Beharaj, (1996).

Dokumenti 14.  Aparaturat qё u pёrdorёn pёr fi llimin e transmetimeve tё Radio Peshkopia nё qarkun 
e Dibrёs, (1996).
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Dokumenti 15. Radio Ime ёshtё stacioni i parё privat nё kryeqytet, qё nisi nga aktiviteti mё 12 mars 
1997. Bashkёthemeluesja e radios, Iris Luarasi, duke edituar njё program para transmetimit.
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Dokumenti 16.  Licencёn e parё zyrtare pёr transmetim Autoriteti Rregullator e ka akorduar mё 9 
nёntor 2000, pёr Radio Gras (Gjirokastёr), njё stacion me orientim fetar (1999 - 2003).
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4. Praktika dhe detyrime tё operatorёve radiofonikё

Dokumenti 17. Formulari i aplikimit qё AKEP-i u shpёrndan online pёr plotёsim tё gjithё 
operatorёve radiofonikё, pёr tё fi tuar tё drejtёn e njё emri domain-i.
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Dokumenti 18. Aspekte metodologjike të ALBAUTOR, për mënyrën e tarifi mit të së drejtës së auto-
rit në transmetimin muzikor nga operatorët radiofonikë në Shqipëri
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Dokumenti 19. Fomulari tip i Ministrisë së Financave, që përdoret nga operatorët radiofonikë në 
Shqipëri, për deklarimin e aktivitetit vjetor. (Referenca është për vitin 2013).
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Dokumenti 20. Kategori pagesash vjetore që duhet të kryejnë dhe transmetuesit radiofonikë

a. Masa e pagesës vjetore për licencë rajonale transmetimi numerik tokësor audio dhe audioviziv dhe 
audio analoge (rrjet+programe)

b. Masa e pagesës vjetore për licencë shërbimi programi audio dhe audioviziv mbështetur në një rrjet 
rajonal numerik tokësor (vetëm program)

    

c. Masa e pagesës vjetore për licencë kombëtare transmetimi numerik tokësor audioviziv 
(rrjet+programe)

Pagesë vjetore për licencë transmetimi audioviziv    15,800,000 lekë

Nr.

Nr.

1.

1.

2.

Lloji i pagesës

Lloji i pagesës

Çmimi

Çmimi

d. Masa e pagesës vjetore për licencë kombëtare shërbimi programi audio dhe audioviziv (vetëm 
programe)

Pagesë vjetore për licencë shërbimi programi audioviziv   1,700,000 lekë

         200,000 lekëPagesë vjetore për licencë shërbimi në rrjete numerike 
audiovizive
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5. Kuadri ligjor pёr transmetimet radiofonike

Dokumenti 21.  Pjesë nga ligji 97/2013 për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë

…

Neni 4

Parimet themelore për veprimtarinë e transmetimeve audiovizive

1. Transmetimet audiovizive zhvillohen mbi bazën e këtyre parimeve:
a) veprimtaria e transmetimeve audiovizive është e lirë;
b) veprimtaria e transmetimeve audiovizive respekton paanshmërisht të drejtën për
informacion, bindjet politike e besimet fetare, personalitetin, dinjitetin dhe të drejtat 
e liritë e tjera themelore të njeriut. Kjo veprimtari respekton në mënyrë të veçantë të 
drejtat, interesat dhe  kërkesat morale e ligjore për mbrojtjen e të miturve;
c) veprimtaria e transmetimeve audiovizive nuk lejohet të cenojë rendin kushtetues,
sovranitetin dhe integritetin kombëtar;
ç) veprimtaria e transmetimeve audiovizive siguron informim objektiv dhe të paanshëm 
tëpublikut, duke paraqitur në mënyrë të saktë faktet dhe ngjarjet, si dhe duke respek-
tuar formimin e lirë të opinionit;
d) veprimtaria e transmetimeve audiovizive garanton të drejtën e çdo shtetasi për të 
marrëshërbime të transmetimeve audio dhe/ose audiovizive, të ofruara për publikun nga 
operatorët eshërbimeve audiovizive, që e ushtrojnë veprimtarinë e tyre në territorin e 
Republikës së  Shqipërisë.
2. Operatorët e shërbimit audioviziv, gjatë zhvillimit të veprimtarisë së tyre, udhëhiqen 
edhenga këto parime:
a) garantimi i lirisë së shprehjes;
b) garantimi i së drejtës së informimit;
c) ruajtja e sekretit të burimeve të informacionit;
ç) respektimi dhe garantimi i së drejtës së ruajtjes së jetës private.
d) moslejimi i transmetimeve që nxisin intolerancën ndërmjet shtetasve;
dh) moslejimi i transmetimeve që nxisin ose justifi kojnë dhunën;
e) garantimi i së drejtës së përgjigjes;
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ë) garantimi i së drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të;
f) respektimi i fqinjësisë së mirë midis popujve;
g) respektimi i standardit letrar të gjuhës shqipe.

Neni 5
Liria e marrjes dhe e ritransmetimit

Shqipëria siguron lirinë e marrjes dhe të ritransmetimit nga shtetet anëtare të Bashkim-
it Europian dhe të shteteve të treta europiane, palë të Konventës Europiane për Televiz-
ionin Ndërkufitar të Këshillit të Europës dhe, në raste të veçanta, mund të kufizojë lirinë 
e transmetimit të këtyre shërbimeve vetëm në bazë të kësaj marrëveshjeje ndërkom-
bëtare dhe të këtij ligji.

Neni 46
Kodi i transmetimit

1. AMA përgatit dhe rishikon, në bazë të nevojës, kodin për rregullat, standardet dhe
praktikat e transmetimit, sipas përcaktimeve të këtij neni.
2. Kodi i transmetimit siguron që:
a) të gjitha lajmet e transmetuara të njoftohen dhe të paraqiten në mënyrë objektive dhe 
të paanshme;
b) trajtimi i ngjarjeve, përfshirë çështjet që janë tema të debatit publik, të jetë i drejtë për 
të gjitha subjektet e interesuara në këto çështje dhe të paraqitet në mënyrë objektive e të 
paanshme;
c) OSHMA-të të mos transmetojnë programe që cenojnë rregullat e etikës dhe moralit
publik, që mund të nxisin vepra penale apo të cenojnë autoritetin e shtetit;
ç) në programet e transmetuara nga OSHMA-të të mos cenohet e drejta e fshehtësisë së 
jetës private të personit;
d) OSHMA-të të mos shfaqin njëanshmëri për ndonjë forcë politike gjatë ndarjes së kohës 
të transmetimit për veprimtaritë e subjekteve politike;
dh) në çështjet që përfshijnë moralin dhe etikën në materialet programore, veçanërisht paraqitja e 
sjelljeve të dhunshme dhe seksuale të realizohet me kujdesin e duhur ndaj ndjeshmërisë të publikut 
dhe efekteve të programeve të tilla në zhvillimin moral, mendor e fi zik të të miturve. OSHMA-të 
nuk lejohet të transmetojnë programe që mund të dëmtojnë seriozisht zhvillimin fi zik, mendor, ose 
moral të të miturve, në veçanti programe që përmbajnë pornografi  ose që paraqesin skena dhune të 
skajshme dhe artifi ciale. OSHMA-të nuk lejohet të shfaqin programe të tjera që mund të dëmtojnë 
zhvillimin fi zik, mendor dhe moral të të miturve, përveç rasteve kur sigurohet, duke zgjedhur orarin 
e transmetimit ose ndonjë masë tjetër teknike, që të miturit normalisht nuk I shikojnë ose dëgjojnë të 
tilla transmetime. Kur programe të tilla transmetohen në formë të hapur  ato duhet të paraprihen nga 
një paralajmërim akustik ose të identifi kohen nga prezenca e një simboli viziv gjatë gjithë kohëzg-
jatjes së tyre;
e) reklamat, shitjet e drejtpërdrejta, materialet e shitjeve të drejtpërdrejta, sponsorizimet dheformat 
e tjera të paraqitjes tregtare, të përdorura në çdo shërbim transmetimi, veçanërisht ato që lidhen me 
çështje që mund të jenë drejtpërsëdrejti ose jo në interes të të miturve, duhet të ruajnë interesin e tyre, 
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duke pasur kujdes të veçantë për shëndetin e tyre;
ë) reklamat, shitjet e drejtpërdrejta, materialet e shitjeve të drejtpërdrejta, sponsorizimet 
dhe format e tjera të paraqitjes tregtare, të përdorura në çdo shërbim transmetimi, të 
ndryshme nga ato të përcaktuara në shkronjën “e” të kësaj pike, të ruajnë interesat e 
shikuesve dhe të dëgjuesve;
f) shërbimi i transmetimit, i cili ka për qëllim parësor mbështetjen e interesave të një 
organizate, të ruajë interesat e shikuesve e të dëgjuesve;
g) të zbatohen kërkesat e neneve 42-46 të këtij ligji.
3. Në përgatitjen apo rishikimin e kodit të transmetimit, AMA duhet të mbajë parasysh:
a) shkallën e dëmit së shkaktuar nga paraqitja e ndonjë lloj materiali në programe
përgjithësisht ose në programe të një natyre të caktuar;
b) masën dhe përbërjen e audiencës së mundshme për programet audiovizive në shërbi-
met e transmetimit në përgjithësi ose të një natyre të caktuar;
c) natyrën e përmbajtjes së programit dhe shkallën e njoftimit të publikut të mundshëm
lidhur me këtë natyrë;
ç) vullnetin për të siguruar që përmbajtja e transmetimeve të përputhet me ndryshimet
përkatëse në kodin e transmetimeve, në rastin kur kryhen këto ndryshime;
d) vullnetin e sigurimit të pavarësisë së kontrollit editorial mbi përmbajtjen e pro-
grameve.
4. Kodi i transmetimit, i miratuar nga AMA mund të ndalojë reklamat e kategorive të
veçanta të ushqimeve dhe pijeve që konsiderohen se janë të dëmshme për të miturit, 
veçanërisht  ato me përmbajtje të lartë yndyre, sheqeri, kripe etj. Në përgatitjen e kodit 
të transmetimit, AMA  duhet të këshillohet paraprakisht me autoritetet përkatëse të 
shëndetit publik.
5. Në kodin e transmetimit, AMA përcakton në mënyrë të veçantë:
a) standardet e programit;
b) kërkesat për reklamat drejtuar të miturve;
c) kërkesat për reklamat;
ç) kërkesat për implementimin e promovimit progresiv të veprave europiane dhe veprave 
të pavarura;
d) kërkesat për mbrojtjen e të dhënave personale.

Neni 54
Ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve audio dhe/ose audiovizive

1. Ofrimi i rrjeteve për transmetimet audio dhe/ose audiovizive, që kërkojnë përdorimin e
frekuencave radiotelevizive, licencohet nga AMA, sipas përcaktimeve të këtij ligji. Në 
përcaktimin e frekuencave që mund të përdoren për transmetimet audio dhe/ose audio-
vizive, AMA mban parasysh që frekuencat janë një pasuri kombëtare, me vlerë ekono-
mike dhe rëndësi sociale e kulturore dhe duhet të garantojë shmangien e interferencave 
dhe shfrytëzimin efektiv të spektrit. Caktimi i frekuencave bëhet nga AMA mbi bazën e 
objektivitetit, transparencës, mosdiskriminimit, disponueshmërisë së frekuencave të lira 
dhe, në përputhje me përcaktimet e Planit Kombëtar të Frekuencave, vetëm në brezat e 
frekuencave të përcaktuara për t’u administruar nga AMA.
2. Ofrimi i rrjeteve për transmetimet audio dhe/ose audiovizive, që kërkojnë përdorimin e
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frekuencave jashtë brezave të frekuencave të caktuara për transmetimet radiotelevizive, 
sipas  Planit Kombëtar të Frekuencave, i nënshtrohet rregullimit, sipas ligjit nr. 9918, 
datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike”.
3. Ofrimi i rrjeteve për transmetimet audio dhe/ose audiovizive që nuk kërkojnë caktimin 
e frekuencave, si rrjetet e televizionit kabllor, satelitor, i nënshtrohen rregullimit sipas 
ligjit nr.  9918, datë 19.5.2008 “Për komunikimet elektronike”.
4. Ofrimi i shërbimeve të programeve audio dhe/ose audiovizive, mbështetur në rrjetet e
përshkruara në pikën 1 të këtij neni, bëhet në përputhje me kërkesat e parashikuara nga 
ky ligj  dhe rregullat e nxjerra nga AMA. Në këtë rast AMA lëshon:
a) licenca të transmetimit audio dhe licenca të transmetimit audiovizive, kur licencohet 
rrjeti dhe programi ose programet e mbështetura në të;b) licenca të shërbimit të pro-
gramit audio dhe/ose audioviziv, kur licencohet vetëm programi.
5. Ofrimi i shërbimeve të programeve audio dhe/ose audiovizive, mbështetur në rrjetet e
përshkruara në pikat 2 dhe 3 të këtij neni, bëhet në përputhje me kërkesat e parashi-
kuara nga ky  ligj dhe rregullat e nxjerra nga AMA. Në këtë rast, AMA lëshon autorizime 
të shërbimit audio dhe autorizime të shërbimit të programit audioviziv.

Neni 55
Llojet e licencave dhe autorizimeve dhe afatet e tyre

1. Llojet e licencave që jep AMA-ja janë:
a) licencë shërbimi programi audio, për ofrimin e një shërbimi programi audio;
b) licencë shërbimi programi audioviziv, për ofrimin e një shërbimi programi audioviziv;
c) licencë transmetimi audio, e cila përbëhet nga:
i) licencë shërbimi programi audio, sipas shkronjës “a” të kësaj pike;
ii) licencë për ndërtimin e operimin e rrjetit, i cili mund të jetë analog ose numerik;
ç) licencë transmetimi audioviziv, e cila përbëhet nga:
i) licencë shërbimi programi audioviziv, sipas shkronjës “b” të kësaj pike;
ii) licencë për ndërtimin e operimin e rrjetit.
2. Licencat kategorizohen si më poshtë:
a) licencat, sipas pikës 1/a dhe 1/b, janë kombëtare, rajonale apo lokale, në funksion të
kategorisë së rrjetit tokësor, në të cilin mbështeten;
b) licencat, sipas pikës 1/c dhe 1/ç, në funksion të kategorisë së rrjetit tokësor, ndahen në:
i) kombëtare, kur mbulohet me sinjal jo më pak se 80 për qind e territorit të vendit;
ii) rajonale, për mbulim deri në 4 qarqe me vazhdimësi gjeografike;
iii) lokale, për mbulimin e një qarku.
3. Licencat për ndërtimin e rrjeteve numerike, sipas pikave 1/c/ii dhe 1/ç/ii i japin subjek-
tit lejen për ndërtimin e operimin e një rrjeti numerik, përkatësisht audio ose audioviziv.
4. Autorizimet e shërbimit të programit audio dhe autorizimet e shërbimit të programit
audioviziv, kur shërbimi mbështetet në rrjetet e përcaktuara në pikat 2 dhe 3 të nenit 54 
të këtij  ligji, janë:
a) satelitor, kur shërbimi mbështetet në një sistem satelitor;
b) kabllor kur shërbimi mbështetet në një sistem kabllor;
c) shërbimi on line, kur shërbimi mbështetet në internet;
ç) ofrues shërbimi, përfshirë shërbimin e aksesit të kushtëzuar.
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5. Afati maksimal i kohëzgjatjes së licencave dhe/ose autorizimeve është 15 vjet. AMA, me vendim, 
përcakton kohëzgjatjen maksimale të licencave dhe autorizimeve, sipas klasifi kimit të 
tyre. Në përcaktimin e këtyre afateve, AMA mban parasysh natyrën e shërbimeve dhe kohën e 
Arsyeshme për kthimin e investimit. Kërkesa për rinovimin e licencës dhe/ose autorizimit 
bëhet 90 ditë para përfundimit të afatit të licencës ose autorizimit.
6. Licencat dhe/ose autorizimet dhe çdo e drejtë apo detyrim i lidhur me to nuk mund të
transferohet. Në rast se mbajtësi i licencës dhe/ose autorizimit, hyn në marrëdhënie ju-
ridike  civile, objekt i të cilave është edhe veprimtaria e licencuar/autorizuar, atëherë për 
cedimin ose kalimin e të drejtave që burojnë nga licenca dhe/ose autorizimi kërkohet mi-
ratimi i AMA-s. Subjektit që ka fituar këto të drejta, miratimi i jepet në formën e një li-
cence dhe/ose autorizimi të ri me të njëjtënpërmbajtje. Kur AMA nuk e miraton kalimin, 
për shkaqe të parashikuara në këtë ligj, licenca dhe/ose autorizimi bëhet e/i pavlefshëm.

Neni 56
Kërkesat e përgjithshme të aplikimit për licencë dhe/ose autorizim

Aplikimi për marrjen e çdo lloj licence dhe/ose autorizimi përmban:
1. Emërtimin, vendndodhjen, formën ligjore të subjektit që bën kërkesën bashkë me em-
rin dhe firmën e personit që ka të drejtë ta përfaqësojë atë.
2. Dokumentet që vërtetojnë të dhëna zyrtare e bankare mbi kapitalin financiar të per-
sonit juridik apo fizik që bën kërkesën.
3. Emërtimin e programit dhe të rrjetit ku do të mbështetet.
4. Objektin dhe karakteristikat e përgjithshme të shërbimit, të dhëna për kohëzgjatjen e
programeve dhe territorin që do të mbulojë, si dhe projektin teknik të instalimit dhe 
shfrytëzimit  të aparaturave.
5. Listën e administratorëve, parashikimet për shpenzimet dhe të ardhurat, origjinën 
dhe shumën e financimeve të parashikuara për kohëzgjatjen për të cilën kërkohet licenca 
dhe/ose autorizimi.
6. Listën emërore të anëtarëve të bordit drejtues dhe curriculum vitae të tyre.
7. Përmbajtjen e programeve që do të transmetohen dhe strukturën programore të 
propozuar për transmetim, të cilat të shprehin qartë pluralizmin në tërësinë e tyre dhe 
paanësinë e informacionit.
8. Aplikimi duhet të përfshijë informacion mbi strukturën e pronësisë së kompanisë dhe 
aksionarëve të saj.
9. Aplikanti duhet t’i përgjigjet çdo pyetjeje të autoritetit rregullator gjatë shqyrtimit të
aplikimit.

Neni 57
Parime të përgjithshme të shërbimit të transmetimit audio të komunitetit

Shërbimi i transmetimit audio i komunitetit:
1. Operohet, zotërohet dhe drejtohet nga komuniteti të cilit i shërbejnë.
2. Ofrohet pa qëllim fitimi, duke reflektuar nevojat kulturore, gjuhësore, demografike, të 
besimit të komunitetit.
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3. Ka karakter informues, edukativ dhe argëtues.
4. Ofron programe me rëndësi të veçantë për komunitetin, duke përfshirë, por pa u 
kufizuar në çështje të zhvillimit, kujdesin shëndetësor, informacione bazë, edukim të 
përgjithshëm, çështje të ambientit, reflektim të kulturës lokale etj.
5. Mbështetet në punën vullnetare të pjesëmarrësve të komunitetit.
6. Mbështetet nga burime të ndryshme financiare të ligjshme, me përjashtim të rekla-
mave për qëllime fitimi.

Neni 58
Licencimi i shërbimeve të transmetimit audio të komunitetit

1. Licencimi i shërbimit të transmetimit audio të komunitetit bëhet nga AMA me proce-
durë të hapur, transparente dhe jo diskriminuese. AMA miraton dhe publikon rregullat 
dhe procedurat  e licencimit të transmetimeve audio të komunitetit.
2. Licenca jepet për një zonë gjeografike të kufizuar. AMA përcakton, me anë të një
dokumenti rregullator, sasinë e frekuencave në dispozicion të shërbimit të transmetimit 
audio të komunitetit, si dhe zonën gjeografike të ofrimit të shërbimit, në përputhje me 
Planin Kombëtar të Frekuencave.
3. AMA, në procesin e licencimit, synon përmbushjen e objektivave të përcaktuara në 
nenin18 të këtij ligji.
4. AMA, në vlerësimin e aplikimeve, kryen një proces konsultimi publik për një periudhë
prej jo më pak se 60 ditë.
5. Refuzimi i aplikimit për shërbimin e transmetimit audio të komunitetit nga AMA, 
bëhet gjithmonë kundrejt një vendimi të arsyetuar.

Neni 59
Aplikimi për licencën e transmetimit audio për rrjete analoge

1. Për të siguruar zhvillimin e rregullt të shërbimeve audio dhe sigurimin e një larmie
shërbimesh në hapësirën e mbulimit dhe respektimin e interesave të pakicave, AMA 
harton planin e përdorimit të frekuencave të destinuara për transmetimet audio, në për-
puthje me Planin Kombëtar të Frekuencave.
2. AMA, duke pasur parasysh planin e përdorimit të frekuencave të përmendura në pikën 
1 të këtij neni, duke marrë në konsideratë ekzistencën e frekuencave të lira për transme-
timet audio, me nismën e vet ose me kërkesën e subjekteve të interesuara:
a) përcakton hapësirën e mbulimit të licencës së transmetimit audio, për të cilën mund të
aplikohet;
b) çel garën për dhënien e licencës së transmetimit audio.
3. Në përcaktimin e hapësirës së mbulimit, të përmendur në pikën 2 të këtij neni, AMA
duhet paraprakisht:
a) të realizojë studimin e interesave, pritshmërive dhe dëshirave të publikut në këtë zone 
mbulimi;
b) të realizojë studimin e ndikimeve në sektorin e transmetimeve në këtë zonë.
4. AMA publikon në faqen e vet të internetit rezultatet e studimeve, të përcaktuara në 
pikën
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3 të këtij neni dhe mban në konsideratë këto të dhëna dhe ato të përcaktuara në pikën 2 
të këtij  neni për dhënien e licencës përkatëse.
5. AMA shpall publikisht çeljen e garës për dhënien e licencës së transmetimit audio ose
audiovizive sipas këtij ligji. Aplikimet për këtë licencë bëhen brenda 40 ditëve nga shpall-
ja e  garës dhe duhet të përshkruajnë mënyrën e planifikuar të ofrimit të shërbimit dhe 
plotësimit të kritereve të shpallura paraprakisht nga AMA.
6. Njoftimi për shpalljen e garës mund të përfshijë ftesën e të gjitha palëve të interesu-
ara për të shprehur propozimet e tyre, në lidhje me natyrën e transmetimit audio, për të 
cilën është çelur gara.
7. Gjatë shqyrtimit të aplikimeve për dhënien e licencës së transmetimit audio AMA ven-
dos në përputhje me nenin 61 të këtij ligji dhe cakton pikët për çdo aplikues.
8. Shpallja e garës publikohet në faqen e internetit të AMA-s dhe, nëse është e mundur, 
në një organ shtypi, që shpërndahet në zonën e mbulimit të licencës së shërbimit.
9. Në njoftimin e shpalljes së garës përcaktohen procedurat që duhen ndjekur për bërjen 
e aplikimit dhe kërkesat përkatëse.

Neni 60
Aplikimi për licencën e shërbimit të programit audio dhe audioviziv

1. Ofrimi i shërbimeve të programeve audio dhe audiovizive, që mbështeten në rrjete 
tokësore analoge ose numerike, bëhet sipas licencës së lëshuar nga AMA nëpërmjet 
konkurrimit të aplikimeve në përputhje me kërkesat e nenit 56 të këtij ligji dhe rregullat 
e veçanta të miratuara nga AMA.
2. AMA, me nismën e vet ose me kërkesën e subjekteve të interesuara, çel garën për
dhënien e licencës së shërbimit të programit audio ose audioviziv.
3. AMA shpall publikisht çeljen e garës për dhënien e licencës së shërbimeve të pro-
grameve audio ose audiovizive sipas këtij ligji. Aplikimet për këtë licencë bëhen brenda 
40 ditëve nga  shpallja e garës dhe duhet të përshkruajnë mënyrën e planifikuar të ofrim-
it të shërbimit dhe plotësimit të kritereve të shpallura paraprakisht nga AMA.
4. Njoftimi për shpalljen e garës përfshin ftesën e të gjitha palëve të interesuara për të
shprehur propozimet e tyre, në lidhje me natyrën e shërbimit të programit audio ose au-
dioviziv,  për të cilën është çelur gara.
5. Gjatë shqyrtimit të aplikimeve për dhënien e licencës së shërbimit të programit audio 
ose audioviziv AMA vendos në përputhje me nenin 61 të këtij ligji dhe cakton pikët për 
çdo rezultat.

Neni 64
Autorizimet për shërbimet e programeve audio dhe audiovizive

1. Ofrimi i shërbimeve të programeve audio dhe audiovizive që mbështeten në rrjete të
ndryshme nga rrjetet tokësore analoge apo numerike, sipas përcaktimeve të pikave 2 dhe 
3 të nenit 54 të këtij ligji, bëhet me autorizim të AMA-s pa garë, mbi bazën e kërkesës. 
Subjekti që bën kërkesën duhet të jetë paraprakisht i regjistruar në AKEP, sipas përcak-
timeve të ligjit nr. 9918, datë 19.05.2008  “Për komunikimet elektronike në Republikën e 
Shqipërisë”.
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2. AMA garanton që i autorizuari:
a) të jetë përgjegjës në lidhje me interesat dhe ndjeshmërinë publike, të respektojë
mirëkuptimin dhe bashkekzistencën shoqërore të të gjithë individëve në Republikën e 
Shqipërisë,  tërespektojë kërkesat e këtij ligji dhe kushtet e autorizimit, të përcaktuara 
nga AMA;
b) të nxisë vlerat demokratike të përcaktuara në Kushtetutën e Shqipërisë dhe në veçan-
ti të drejtën e lirisë së shprehjes dhe të informimit.
3. Autorizimi u jepet mbi bazën e kërkesës, subjekteve që plotësojnë kërkesat e këtij ligji
lidhur me programet audio dhe audiovizive.
4. Autorizimi jepet pas shqyrtimit të dokumentacionit të plotësuar sipas kritereve të
përcaktuara nga AMA me rregullore të veçantë.
5. Autorizimi jepet brenda 30 ditëve nga marrja e kërkesës së plotësuar. Refuzimi i apli-
kimit bëhet gjithmonë kundrejt një vendimi të arsyetuar. Nëse AMA nuk shprehet bren-
da afatit të mësipërm, nga data e marrjes së aplikimit të plotë, autorizimi konsiderohet i 
miratuar.
6. Autorizimi jepet për një afat 5-vjeçar me të drejtë rinovimi.
7. AMA mund të rinovojë këtë autorizim në bazë të plotësimit të kushteve të mësipërme 
dhe sipas procedurave të vendosura paraprakisht prej saj.
8. Mbajtësi i licencës për transmetime audio ose për transmetime audiovizive ka të drejtë 
të ofrojë shërbime satelitore kundrejt regjistrimit, në përputhje me procedurat e përcak-
tuara nga  AMA.

Neni 65
Kushtet e licencës së transmetimit audio

1. Licenca e transmetimit audio mund të përmbajë kushte dhe kërkesa që AMA i vlerë-
son dhe i përcakton si të nevojshme në licencë. AMA publikon paraprakisht termat dhe 
kushtet e licencës së transmetimeve audio.
2. Përveç të tjerave, në një licencë transmetimi audio AMA përcakton:
a) afatin e licencës;
b) kur një licencë mund të rinovohet, mënyrën, kushtet dhe kohën për të cilën mund të
kryhet rinovimi;
c) kushtet për ndalimin e transferimit të të drejtave dhe detyrimeve që lindin nga kjo 
licencë;
ç) kushtet për sigurimin e cilësisë, shtrirjes dhe llojeve të programeve;
d) pagesat që i licencuari duhet të kryejë në favor të AMA-s.
3. Subjekti i licencuar duhet të njoftojë AMA-n për çdo ndryshim në të dhënat e sho-
qërisë së licencuar brenda një afati 30-ditor nga bërja e ndryshimeve.
4. Çdo licencë transmetimi audio duhet të parashikojë detyrimin e të licencuarit për të
paraqitur të dhënat mbi llogaritë e veta, bilancin ose informacionet e tjera që AMA vlerë-
son si të nevojshme për realizimin e funksioneve të veta.
5. Licenca e transmetimit audio është dokument zyrtar, i administruar nga AMA, sipas
përcaktimit të ligjit nr. 8503 datë 30.6.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet 
zyrtare”.
6. Pavarësisht përcaktimeve të nenit 37 të këtij ligji, licenca e transmetimit audio duhet 



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA                  

281

të përfshijë një kusht që detyron të licencuarit e transmetimit të realizojnë regjistrimin 
dhe arkivimin e disa kategorive të programeve, të cilat mund të kontrollohen nga AMA 
gjatë kohëzgjatjes së  licencës së transmetimit dhe për një afat deri në 6 vjet pas përfun-
dimit të kësaj licence.
7. AMA, brenda një viti nga miratimi i këtij ligji, përgatit një udhëzim me format dhe
kategoritë e programeve të kërkuara për regjistrim dhe arkivim nga ana e subjekteve të 
licencuara  të transmetimeve, sipas pikës 6 të këtij neni.
8. Në hartimin e rregullave të përcaktuara në pikën 7 të këtij neni, AMA mban parasysh
natyrën dhe sasinë e programeve të transmetuara nga i licencuari, si dhe shpenzimet 
financiare  për këtë qëllim.
9. Në realizimin e funksioneve të përcaktuara në pikat 7 dhe 8 të këtij neni, AMA vlerë-
sonpërmbajtjen e programeve, të cilat:
a) janë në gjuhën shqipe, apo lidhen me kulturën dhe aktualitetin kombëtar;
b) lidhen me zhvillimet në fushën e muzikës, teatrit, shfaqjeve dhe veprimtari të tjera
kombëtare;
c) janë lajme, dokumentarë apo raportime, si dhe çdo kategori tjetër të përmbajtjes
programore që AMA vlerëson se është e domosdoshme për t’u regjistruar dhe arkivuar 
nga ana e  të licencuarit.
10. AMA mund të realizojë me mjetet e veta regjistrimin dhe arkivimin e programeve të
përcaktuara më sipër dhe administron këto programe, në përputhje me legjislacionin në 
fuqi për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me të.
11. AMA raporton në Kuvend çdo vit në lidhje me zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga 
ky nen.

Neni 66
Licencat e transmetimit audio për qëllime të përkohshme dhe nevoja institu-
cionale

1. Për sigurimin e nevojave të përkohshme të institucioneve publike, AMA jep licencë
transmetimi të përkohshme për mbulimin e një hapësire të caktuar. Afatet e licencave të 
përkohshme janë:
a) deri në 60 ditë brenda një viti kalendarik për një shërbim transmetimi audio rajonal;
b) deri në 120 ditë brenda një viti kalendarik për një shërbim transmetimi audio lokal.
2. AMA mund të japë një licencë për ofrimin e një shërbimi transmetimi audio, me fuqi të
ulët, i cili ka për qëllim t’i shërbejë vetëm një institucioni arsimor, shëndetësor apo të 
natyrave të ngjashme, të përcaktuara në licencë.
3. Kërkesat e nenit 33 pika 1 shkronja “c” dhe të neneve 59 dhe 62 të këtij ligji nuk zba-
tohen në rastin e licencës së dhënë sipas këtij neni.
4. AMA miraton dhe publikon rregullat për dhënien e këtyre licencave, sipas përcakti-
meve të këtij ligji.
5. Licencat, sipas pikës 1 të këtij neni, nuk jepen në periudhën 6-mujore përpara datës 
së zhvillimit të zgjedhjeve vendore apo të përgjithshme parlamentare, përveç rasteve që 
kanë të  bëjnë me mbrojtjen e shëndetit, fatkeqësive natyrore dhe njerëzore, rendin pub-
lik dhe sigurinë  kombëtare.
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Neni 70
Aplikimi për licencat e rrjeteve numerike

1. Të drejtën e aplikimit për t’u pajisur me licencë rrjeti numerik, përkatësisht lokal, 
rajonal kombëtar e kanë shoqëritë aksionare që:
a) zotërojnë licencë për shërbime programi audio dhe audioviziv përkatësisht lokale,
rajonale apo kombëtare;
b) nuk zotërojnë licencë për shërbime programi audio dhe audioviziv. Në këtë rast apliki-
mi bëhet njëkohësisht për licencë për shërbime programi sipas kërkesave të nenit 60 dhe 
kërkesave  për licencë rrjeti numerik sipas këtij kreu. AMA shqyrton fillimisht aplikimin 
për shërbimin e  programit sipas nenit 61 të këtij ligji.
2. Licenca e rrjetit numerik jepet me konkurrim të hapur duke garantuar trajtim të bara-
bartë, objektiv dhe jo diskriminues. AMA, me nismën e vet ose me kërkesën e subjekteve 
të interesuara, çel garën duke pasur parasysh planin e përdorimit të frekuencave, si dhe 
duke marrë në konsideratë ekzistencën e frekuencave të lira për transmetimet numerike.
3. Licencat e rrjetit numerik jepen nga AMA në përputhje me kërkesat teknike të përcak-
tuara bazuar në:
a) planin e frekuencave për transmetimet numerike, të miratuar me Aktet Finale të 
Konferencës Rajonale të Radiokomunikacioneve “Për planifikimin e transmetimeve nu-
merike tokësore në pjesë të rajoneve 1 dhe 3 në bandat e frekuencave 174-230 MHz dhe 
470-862 MHz (RRC-06), ratifikuar nga Kuvendi me ligjin nr. 9851 datë 26.12.2007, duke 
përjashtuar frekuencat e digjital dividendit, sipas përcaktimeve në Aktet Finale të Konfe-
rencës Botërore të Radiokomunikacioneve WRC-07 dhe WRC-2012;
b) disponueshmërinë e frekuencave të lira;
c) zonat përkatëse të mbulimit me programe, shërbime shoqëruese dhe të dhëna të tjera 
të lidhura me to.
4. AMA përcakton hapësirën e mbulimit, në të cilën do të transmetohet, në përputhje me
licencën, dhe fton subjektet e interesuara për të marrë pjesë në garë.
5. Njoftimi për çeljen e garës duhet të publikohet në faqen e internetit të AMA-s dhe në 
të paktën tre nga gazetat me tirazh më të lartë dhe, kur është e mundur, në organet e 
shtypit, që qarkullojnë në zonën e përcaktuar të mbulimit. Në njoftim duhet të përcak-
tohen procedurat dhe kërkesat për kryerjen e aplikimit dhe çdo çështje përkatëse apo të 
nevojshme.
6. AMA, në njoftimin e përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, përcakton zonën minimale të
mbulimit në të cilën do të transmetohet materiali programor, materiale të lidhura me 
të dhe të  dhëna të tjera. Zona minimale e mbulimit mund të jetë më e vogël se hapësira 
maksimale e mbulimit e përcaktuar në njoftim.
7. Pavarësisht përcaktimeve të pikës 2 të këtij neni, kur në njoftimin për çeljen e apliki-
meve është përcaktuar një hapësirë mbulimi minimale, kjo hapësirë duhet të jetë zona 
minimale e  mbulimit të licencës së miratuar, duke i kërkuar aplikuesit të realizojë mbu-
limin e hapësirës maksimale për aq sa është e mundur.
8. Në njoftimin për çeljen e garës, AMA përcakton numrin e shërbimeve të programeve-
audio dhe/ose audiovizive që do të mbështeten në multipleks, si dhe nëse ndonjë shërbim 
ekzistues i programeve audio dhe/ose audiovizive do të mbështetet në rrjetin numerik.
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Neni 71
Shqyrtimi i aplikimeve për dhënien e licencës së rrjeteve numerike

1. AMA shqyrton çdo aplikim për një licencë rrjeti numerik, në bazë të njoftimit për 
çeljen e garës, me qëllim përcaktimin e aplikuesit të përshtatshëm për marrjen e licencës 
së rrjetit  numerik.
2. Për shqyrtimin dhe përcaktimin e aplikuesve të përshtatshëm, sipas pikës 1 të këtij 
neni, AMA duhet të mbajë parasysh:
a) natyrën, ekspertizën dhe eksperiencën e aplikuesit përfshirë natyrën, ekspertizën dhe
eksperiencën e drejtuesve, menaxherëve apo zyrtarëve të kompanisë dhe të pronarëve 
ose aksionarëve të saj;
b) burimet financiare në dispozicion të secilit aplikues dhe mënyrën e funksionimit 
ekonomik të paraqitur në aplikim;
c) gamën dhe llojin e programeve të propozuara për t’u përfshirë në multipleks dhe 
mënyrën e sigurimit të këtyre materialeve;
ç) në rastin e një rrjeti numerik të shërbimit audioviziv, propozimin e aplikuesit për 
përftimin e pajisjeve të nevojshme për marrjen nga shikuesit nëpërmjet këtyre pajisjeve 
të të  gjitha multiplekseve të shërbimit audioviziv që transmetojnë në atë zonë, përfshirë 
rrjetet numerike kombëtare, si dhe të shërbimeve me pagesë dhe realizimin e mundësisë 
së personave për t’u informuar dhe zgjedhur mbi materialin programor të përfshirë në 
këto multiplekse;
d) shtrirjen e zonës së mbulimit të propozuar për t’u kryer nga aplikuesi;
dh) propozimet teknike, përfshirë periudhën e zbatimit, lidhur me ngritjen dhe vënien në
funksionim të rrjetit numerik;
e) në rastin e një rrjeti numerik transmetimi audio, propozimin e aplikuesit për 
lehtësimin e përfshirjes së çdo shërbimi të regjistruar transmetimi në rrjetin numerik;
ë) çdo çështje tjetër që AMA vlerëson si të nevojshme për sigurimin e ngritjes dhe vënien 
në funksionim të multiplekseve.

Neni 72
Kushtet e licencës për rrjetin numerik

1. AMA në licencën e rrjetit numerik përcakton:
a) kërkesat për programet, shërbimet shoqëruese dhe të dhënat e tjera që do të 
mbështeten në multipleks, duke përfshirë kërkesat për programet ekzistuese;
b) kushtet dhe afatet për realizimin e mbulimit të zonës me sinjal;
c) kushtet për sigurimin e pajisjeve për marrjen e shërbimeve me pagesë nga përdoruesit 
e autorizuar dhe paraqitjen e programeve të mbështetura në të gjitha multiplekset, që 
transmetojnë  në atë zonë;
ç) kushtet për përputhjen me kërkesat teknike dhe cilësinë e shërbimit.
2. Licenca e rrjetit numerik përmban kushtet për pagesën e detyrimeve nga i licencuari 
ndaj AMA-s, si dhe kushtet për sigurimin e informacionit që AMA kërkon t’i vihet në dis-
pozicion për ushtrimin e kompetencave të veta, përfshirë kopje të llogarive dhe bilanceve.
3. AMA, në funksion të interesit të përdoruesve të shërbimeve të rrjetit numerik dhe në
përmbushje të objektivave rregullatorë të saj, vendos kushte për të garantuar një 
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konkurrencë efektive midis ofruesve të shërbimit mediatik që mbështeten në multipleks, 
në mënyrë që i licencuari:
a) të mos pengojë përdoruesit që, në ndonjë hapësirë mbulimi, të marrin shërbimet e
multipleksit në aparatin marrës;b) të garantojë që çdo aparat marrës të jetë në gjendje të 
realizojë sistemin e çkodimit për hapjen e të gjitha shërbimeve të koduara të mbështetu-
ra në rrjetin numerik në zonën përkatëse të mbulimit.
4. Operatorët e rrjeteve dhe ofruesit e shërbimeve numerike tokësore të transmetimit
sigurojnë që programet që transmetojnë të respektojnë rregullat e etikës dhe të kriptimit 
e kodimit kur i dedikohen publikut të grupmoshave specifike.
5. Licenca e rrjetit numerik përmban edhe kushtet, që AMA i konsideron të përshtat-
shme në përmbushje të qëllimeve të këtij ligji.

Neni 78
Inspektimi i veprimtarisë së të licencuarit/të autorizuarit

1. AMA ka të drejtë të ushtrojë kontroll të veprimtarisë programore, financiare, teknike 
dhe organizative të mbajtësit të një licence dhe/ose autorizimi, sipas përcaktimeve të 
këtij ligji. Çdo inspektim, veçanërisht inspektimi i veprimtarisë programore, nuk duhet 
të cenojë lirinë e  shprehjes.
I licencuari bashkëpunon me AMA-n për realizimin e këtij funksioni.2. AMA autorizon 
nëpunës të specializuar të administratës së vet apo persona të tjerë të specializuar për të 
realizuar këtë inspektim nëse:
a) ekzistojnë shkaqe të arsyeshme, që tregojnë se i licencuari dhe/ose i autorizuari nuk
realizon shërbimin në përputhje me kushtet e licencës dhe/ose autorizimit;
b) realizimi i shërbimit të ofruar nga i licencuari shkakton interferenca;
c) ka informacion për veprimtari të palicencuar dhe/ose të paautorizuar;
ç) ka një njoftim të përligjur nga një palë e tretë e interesuar.
3. Përveç përcaktimeve të pikës 2 të këtij neni, AMA ka të drejtë të kryejë inspektime
periodike me ose pa njoftim paraprak të të licencuarit dhe/ose të të autorizuarit.
4. I licencuari dhe/ose i autorizuari duhet t’i paraqesë personit të autorizuar për kryerjen 
e inspektimit informacionin apo regjistrimet që zotëron lidhur me këtë kontroll, të lejojë 
hyrjen në mjediset e veta për të realizuar inspektimin dhe të ushtrojë këqyrjen e pajisjeve 
transmetuese në këto mjedise, si dhe, kur është e nevojshme, t’u përgjigjet kërkesave të 
personit të autorizuar për ushtrimin e inspektimit me qëllim realizimin e tij.
5. Kur personi i autorizuar për të ushtruar inspektimin, pas këqyrjes, vlerëson se i licen-
cuari dhe/ose i autorizuari ka kryer shkelje të kushteve të licencës dhe/ose autorizimit, ia 
bën këtë me dije të licencuarit/të autorizuarit nëpërmjet një procesverbali që nënshkru-
het nga të dy palët dhe e njofton për mundësinë që të paraqesë pretendimet e veta në 
përputhje me pikën 7 të këtij neni. Në rast se i licencuari/i autorizuari refuzon të nëns-
hkruajë procesverbalin, njoftimi kryhet sipas nenit 81 të  këtij ligji.
6. I licencuari dhe/ose i autorizuari i interesuar i paraqet AMA-s informacionin dhe 
regjistrimet e nevojshme për realizimin e shqyrtimit të çështjes.
7. Pas paraqitjes së pretendimeve nga i licencuari dhe/ose i autorizuari, nëse ka, AMA 
përcakton nëse ky ka shkelur ose jo kushtet e licencës dhe/ose autorizimit dhe merr ven-
dimin përkatës, duke përfshirë sanksionet në përputhje me këtë ligj.
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8. AMA përcakton rregulla për realizimin e së drejtës së të licencuarve dhe/ose të
autorizuarve, të përmendur në pikën 4 të këtij neni. Rregullat miratohen për kohëzg-
jatjen e procedurave të përcaktuara në pikën 4 të këtij neni dhe mund të përfshijnë dis-
pozita për séance dëgjimore ose forma të tjera, që vlerësohen të përshtatshme.
9. Pavarësisht nga përcaktimet e pikave 4 deri në 7 të këtij neni, në rastin e konstatimit 
të interferencave, veprohet në përputhje me pikën 5 të nenit 80 të këtij ligji.
---
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 4.3.2013
Shpallur me dekretin nr. 8061, datë 15.3.2013 të Presidentit të Republikës së 
Shqipërisë, Bujar Nishani
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6. Anketa

Dokumenti 22: Pyetёsori i anketёs: “Angazhimi i gazetarit tё radios pёr produktin on air & online”
 
Anketa: “Angazhimi i gazetarit t  radios p r produktin on air & online” 
 
1. Mosha    vjeç  
2. Gjinia    m/f 
3. Vendlindja     ………… 
4.  Arsimimi    gazetari   tjetër  (………….) 
4 /1. Stadi arsimor    diplomuar    në proces 
5. Angazhimi aktual në radio 
gazetar(e)  redaktor (e) redaktor(e) përgjegjës  kryeredaktor(e) 
6. Punoni në këtë radio prej  ……vjetësh 
  
 

I. Niveli profesional dhe m nyra e rekrutimit 
 
7. Më parë se të fillonit punë në këtë radio keni pasur përvojë në    
 
-radio tjet r?      
-televizion?      
-media e shkruar?     
-media online?     
-agjenci lajmesh?     
-marr dh nie me publikun?   
-n  disa media t  ndryshme? 
-pa asnj  p rvoj  n  media?   
 
8. U  punësuat në këtë radio 
 
-përmes konkursit dhe me kandidatë të tjerë? 
-përmes komunikimit të drejtpërdrejtë me pronarin/menaxherin? 
-përmes vetëofrimit të një projektprogrami konkret? 
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9. Keni kryer ndonjëherë kualifikim profesional në fushën e radios organizuar? 
 
-nga vet  radio / kompania mediatike 
-nga subjekte të tjera mediatike 
-edhe nga radio edhe nga subjekte 
-pa asnjë kualifikim   
 
10. Ku e ndjeni se keni më shumë nevojë për kualifikim aktualisht 
 
-për përgatitjen e përmbajtjeve të kontributeve që realizoni? 
-p r aplikimet teknike dhe teknologjikenë studio e në inventarin personal? 
-p r përdorimet e internetit dhe aplikimeve multimediale? 
-nuk ndjeni nevojë për kualifikim  
 
 

II. Motivimi dhe marr dh niet me pun dh n sin 
 
11. Ju jeni në këtë radio 
-si zgjedhje e planifikuar / e synuar? 
-si zgjedhje rastësore? 
-i shtrënguar për përballimin e nevojave personale? 
-nuk e di 
 
12. Si e shikoni perspektivën e angazhimit në këtë radio? 
 
-do vijoni për një periudhë afatgjatë 
-dëshironi të gjeni një vend tjetër pune n  media       
-dëshironi të gjeni një vend tjetër pune jasht  medias 
-nuk e di 
 
12/1. Dëshironi të gjeni një vend tjetër pune 
 
-po në radio?  
-televizion?  
-median e shkruar? 
-media online ? 
-agjenci lajmesh? 
-marrëdhënie me publikun? 
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12/2. Cili është shkaku kryesor për gjetjen e një vendi tjetër pune 
  
-të ardhurat që fitoni? 
-marrëdhëniet me kolegët? 
-marrëdhëniet me menaxherin / pronarin? 
-linja editoriale e radios/kompanisë? 
-dëshira për karrierë? 
-mosingranimi me punën dhe detyrat e ngarkuara? 
-kushtet e punës ? 
-pa përgjigje 
 
13. Si i keni marrëdhëniet aktuale me punëdhënësin? 
 
-me kontratë të rregullt 
-pa kontratë 
-pa përgjigje 
 
14. Sa janë të ardhurat mujore që fitoni nga puna në radio 
 
-deri në 25 mijë lekë 
-26 – 35 mijë lekë 
-36 – 45 mijë lekë 
-46 – 55 mijë lekë 
-56 - 65 mijë lekë 
-66 – 75 mijë lekë 
-76 – 85 mijë lekë  
-86 mijë lekë e lart 
 
15. Ka vonesa në dhënien e pagave? 
 
-asnjëherë 
-shumë rrallë 
-rrallë 
-shpesh  
-shumë shpesh 
-pa përgjigje 
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16. Keni angazhime të tjera aktualisht përveç punës në këtë radio 
 
-brenda kompanisë? 
-në radio tjetër? 
-në median e shkruar? 
në televizion? 
në media online? 
në agjenci lajmesh? 
jashtë medias? 
nuk keni asnjë angazhim? 
 
17. Je i interesuar personalisht për të siguruar reklama në hapësirën e transmetimit on air 
dhe shërbimin online të radios? 
 
-po 
-jo 
 
 

 
III. Mbulimi tematik dhe teknikat e mbledhjes s  informacionit 

 
18. Cili është formati informativ që aplikoni më shumë në punën tuaj 
 
-lajm? 
-kronikë?  
-reportazh? 
-intervistë?i 
-investigim? 
-vox pop? 
-deklaratë? 
-portret? 
-koment/analizë? 
-tjetër  (………..) 
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19. Cilat tema trajtoni më shumë në kontributet tuaja 
 
-sociale? 
-ekonomike? 
-politike? 
-kulturore? 
-arsimore? 
-sportive? 
-religjion? 
-tjetër (……….) 
 
20. Për të përmbushur angazhimin e punës  
 
-dilni në terren për regjistrime  
-nuk dilni në terren për regjistrime  
 
20/1. Me çfarë regjistroni kur dilni në terren? 
  
-regjistrues me kasetë 
-regjistrues me minidisk 
-regjistrues digjital 
-aparat celular 
 
20/2. Kur dilni në terren veç regjistrimit audio 
  
-realizoni dhe fotografi që kanë lidhje me temën/idenë? 
-realizoni  dhe video që kanë lidhje me temën/idenë? 
-nuk realizoni veç regjistrimit audio? 
 
20/3. A e praktikoni raportimin live nga terreni? 
 
-po  
-jo 
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IV. Aksesi n  internet dhe përdorimi i programet edituese digjitale 
 
21. Ku keni akses për internetin kur jeni në radio? 
 
-në kompjuterin personal në vendin e punës 
-në kompjutera të tjerë të radios 
-nuk kam akses në internet në asnjë ambjentet të radios 
 
21/1. Si e vlerësoni shërbimin e internetit në radio? 
 
-shumë  i mirë 
-i mirë 
-i keq 
-shumë i keq 
 
21/2. Në studion e transmetimit  keni akses për internet? 
 
-po 
-jo 
 
22. A keni aktualisht akses në internet nga telefoni juaj celular? 
 
-po  
-jo 
 
23. A keni aktualisht akses në internet në ambjentet e banimit? 
 
-po  
-jo 
 
24.  Keni aktualisht adresë email-i funksionale 
 
-si llogari personale? 
-si llogari e radios/ kompanisë? 
-edhe si llogari personale edhe si llogari e radios/ kompanisë? 
-nuk keni fare adresë email-I funksionale?  
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25. Keni aktualisht adresë funksionale në rrjetet sociale 
 
-si llogari personale? 
-të llogari e radios / kompanisë? 
-edhe si llogari personale edhe si llogari e radios/ kompanisë? 
-nuk keni asnjë adresë në rrjetet sociale 
 
26. Dini të përdorni një program editues digjital? 
 
-po 
-jo 
 
26/1. Kur editohet produkti me program digjital  
 
-operoni gjithmonë vetë? 
-operon gjithmonë tekniku? 
-me alternime: edhe vetë edhe tekniku? 
 
27. Kur je live në studion e transmetimit 
 
-menaxhoni gjithçka vetë për realizimin e kontributit? 
-operoni me ndihmën e teknikut?  
-me alternime: edhe vetë edhe me teknikun? 
  
 

V. Orientimi drejt produktit n  versionin online 
 
28. Kontributi juaj është aktualisht dhe në versionin online? 
 
-përmes transmetimit live stream 
-përmes shkarkimit si audio më vete 
-vetëm me tekst 
-nuk është fare në versionin online? 
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28/1. Sa impakt mendoni se ka pasur për ndjekjen e kontributit tuaj me prezantimit dhe në 
versionin online? 
 
-aspak  
-shumë pak 
-pak 
-mjaftueshëm 
-mirë 
-shumë mirë 
 
29. Jeni më shumë i interesuar personalisht për emetimin e programit tuaj në versionin  
 
-on air? 
-on air & online? 
-nuk keni asnjë interes?  
 
 

VI. Interaktiviteti me ndjek sit dhe ndikimi n  p rmbajtje 
 
30. Cila është mënyra kryesore përmes të cilës mëson nivelin e dëgjueshmërisë së produktit tuaj 
në versionin on air? 
 
-nga sondazhe jashtë radios / kompanisë 
-nga sondazhe brenda radios / kompanisë 
-kontakte e drejtëpërdrejta me ndjekësit 
-letra në redaksi 
-sms 
-përmes email-it personal 
-përmes email-it  të radios / kompanisë 
-përmes rrjeteve sociale 
-tjetër (……) 
 
31. Jeni i interesuar për interaktivitet online me ndjekësit tuaj në funksion të kryerjes së 
angazhimeve në punë? 
 
-po 
-jo 
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31/1 Në cilën fazë të procesit jeni më shumë i interesuar  
  
-para realizimit të një kontributi? 
-gjatë kohës së transmetimit ? 
-pas transmetimit ? 
 
31/2. Prezanton për ndjekësit para realizimit të kontributit  
  
-temën/problematikën? 
-të ftuarit në studio? 
-temën/problematikën & të ftuarit në studio ? 
 
31/3 Pas mendimeve paraprake të ndjekësve  
 
-reagoni për modifikimin e idesë/skenarit? 
-nuk reagoni fare? 
 
31/4. Gjatë transmetimit live të një programi  jeni i interesuar të bëni pjesë të përmbajtjes 
 
-komentet e ndjekësve? 
-pyetjet e ndjekësve për ju/të ftuarit? 
-përshëndetje të ndjekësve për të njohur e miqtë? 
 
32. Komunikimin online me ndjekësit e preferoni më shumë përmes 
 
-adresës personale 
-adresës së radios / kompanisë 
-adresës personale & adresës së radios / kompanisë 
 
33. Burimet për informacion online në realizimin e kontributeve janë më shumë  
 
-të qëndrueshme 
-spontane 
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VI. Njohja e ligjit për mediat audiovizive 97/2013 
 
34. Sa e njihni ligjin për mediat audiovizive 97/2013 që është miratuar nga parlamenti më 3 
prill 2013? 
 
-shumë pak  
-pak 
-mjaftueshëm  
-mirë 
-shumë mirë  
-nuk kam asnjë dijeni 
 
34/1. Keni qenë pjesë e diskutimit në radion ku punoni për këtë ligj 
 
-po 
-jo 
 
34/2. Keni qënë pjesë e diskutimit jashtë ambjenteve të radios për këtë ligj? 
 
-po 
-jo 
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7. Kualifi kimi i stafeve gazetareske

Dokumenti 23. Instituti Shqiptar i Medias në Tiranë, nga viti 1999 u bë institucioni kryesor për 
trajnimin e gazetarëve të radiove shqiptare. Më parë këtë rol e kishte Qendra e Medias e Fondacionit 

SOROS në Tiranë. Në foto është një ndër trajnimet e para me gazetarët e radiove (2002), ku 
në program ishte dhe njohja dhe përdorimi i programeve digjitale në realizimin e produkteve 

radiofonike.
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Dokumenti 24. Një pjesë e mirë e trajnimeve me gazetarët e radiove shqiptare janë zhvilluar me 
moton learning by doing, ku pjesmarrësit pas diskutimeve rreth trajtimeve teorike, përgatisnin dhe 

kontribute në terren, që transmetoheshin dhe në valët e radiove. (1996)
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Dokumenti 25. Trajnimet e gazetarëve shqiptarë realizoheshin dhe nga trajnerë dhe ekspertë të huaj. 
Në foto është një seance trajnimi e organizuar nga Deutsche Welle, në mjediset e Institutit Shqiptar të 

Medias në Tiranë (1998).
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8. Evoluimi i aparateve regjistrues për gazetarët e terrenit në Shqipëri

Dokumenti 26. Regjistrues me shirit i markës UHER. Patën një ndikim të jashtëzakonshëm në për-
gatitjen e kontributeve cilësore radiofonike, duke gjallëruar formatet e informimit, si kronika, inter-
vista, reportazhe, vox-pop-e etj. U përdor gjerësisht nga reporterët e Radio Tiranës në vitet ’70-80 të 

shekullit të kaluar.
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Dokumenti 27. Regjistrues me kasetë. Një nga modelet  i markës Sony, që është përdorur mga mesi i 
viteve ’90 të shekullit të kaluar.

Dokumenti 28. Regjistrues me minidisk. Një nga modelet e prodhuar nga Sony, që nisi të përdoret 
në fi llim të mijëvjeçarit të ri në Shqipëri.
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Dokumenti 29. Regjistrues me kartë digjitale. Njëri prej modeleve ishte Marantz Professional, me 
cilësi të lartë regjistrimi zanor, por dhe me opcione të shumta editimi. Pas vitit 2008, Marantz-ët u 
përdorën fi llimisht nga korrespondentët e radiove të huaja dhe më pas edhe nga reporterët e terrenit 

në redaksitë e radiove shqiptare.

Dokumenti 30. Regjistrues portativ digjital. Model i  Philips-it (majtas) dhe Olympus-it, (djathtas), 
që kanë nisur të përdoren gjerësisht pas vitit 2009.
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9. Intervista & biseda

Dokumenti 31.  Agron Çobani: “Nuk ka radio interesante dhe konkurrente 
pa produktin e vet” 1

Radio e sotme shqiptare ka një kufi zim të theksuar të formateve të informimit. Produktet e 
përgatitura në terren janë si “specie në zhdukje”. A ndani dhe ju këtë vlerësim?

Kjo është një çështje që merr debat, jo vetëm në kushtet e Shqipërisë, por kudo ku ka transmetim 
radioje. Kam parasysh se një gjë të tillë e kam ndarë dhe me kolegë në Kosovë. Personalisht kam të 
pjekur një mendim të tillë: nëse do më jepej mundësia të drejtoja një redaksi radioje në rrethanat e 
sotme, do ti mbaja më pak gazetarët dhe reporterët në zyra dhe në godinë. Do t’u kërkoja të bënin më 
shumë reportazhe, më shumë intervista me njerëzit në terren, të përgatisnin portete - sepse radioportreti 
është një zhanër interesant që përzjen intervistën me teknika të tjera të informimit - do të kërkoja nga 
ata më shumë vox pop-e. Pra, do sillja më shumë frymë jetësore në programe. Se duke sjellë njerëz do 
të sillja më shumë tema në dukje të thjeshta, por nga ato afrohen më shumë dëgjues të interesuar në 
programet që transmeton. Në fund të fundit, kjo është një mënyrë që ta ndash perceptimin, gjykimin, 
emocionin e të përditshmes me njerëzit, me ata që ti ke për mision ti drejtohesh. 

Nuk ka më shumë nostalgji të ish reporterit Agron Çobani në këto që thoni, se sa realizëm për 
mënyrën se si bëhet radioja sot?

Të falenderoj që ma thua me delikatesë këtë përshtypje, apo këtë rezervë. E di që ndokush mund ta 
thotë më troç kur më dëgjon me mendime të tilla: “Ore po ty të ka mbetur ora tek radio e së shkuarës, 
nuk po përshtatesh fare me të sotmen etj etj...” Unë thjesht përgjigjem se i kuptoj shumë mirë zhvillimet 
teknike, i kuptoj dhe i shijoj mrekulllitë që na jep sot teknologjia. Kuptoj prirjen që ka dëgjuesi i radios, 
kam parasysh mosdëshirën e tij për trajtime të stërgjata, rubrika lajmesh gjysëm ore e më shumë etj etj. 
Ama është e pakundërshtueshme që një dyzinë radiosh në Tiranë a në rrethe janë duke vegjetuar, duke 
lëshuar vetëm muzikë gjithë ditën e gjithë natën e duke u ankuar se nuk kanë fonde për afruar gazetarë 
e për të realizuar programe. Unë po adresoj opinione për ata drejtues radiosh e ata gazetarë që e ndjejnë 
se duhet të bëjnë një punë tamam. Pse të bësh radio sot është vetëm monolog para mikrofonit? Pse të 
bësh një emision është thjesht fl it e fl it vetë, lexo ndonjë sms që të vjen, lexon ndonjë e-mail, fut dhe 
muzikë sa herë që të merret fryma apo nuk gjen fjalë e argument? Nga një radio që ka një ose dy vetë 
në punë nuk mund të presësh shumë. Nuk pret ndonjë hata dëgjuesi, por nuk të mirëpret as ndonjë 
kompani a fi rmë që të të japë reklamë. Askush nuk do që t’i hedhë lekët kot në një program radiofonik 
1  Nё rreth 4 dekada ka punuar si reporter, redaktor dhe drejtues kryesor nё RTSH.



RADIO NЁ PEIZAZHIN MEDIATIK SHQIPTAR. PROBLEME DHE PERSPEKTIVA                  

303

pa bosht e anemik që nuk e ndjek kush. Ja ku dolëm dhe tek mungesa e të ardhurave. Si mund të 
marrësh reklamë, si mund të krijosh të ardhura për stacionin kur nuk në fakt ofron asgjë?

Jeni kundër zgjidhjeve të përditshme që bëjnë disa stacione shqiptare duke transmetuar muz-
ikë dhe ndonjë edicion lajmesh shkurt?

Kjo është zgjidhje e tyre. Pyeti pronarët dhe drejtuesit e këtyre stacioneve se si ju ecën ky variant 
pune. A kanë dëgjues? Unë personalisht nuk jam për një format të tillë. Nuk ka radio pa produktin 
e vet. Nëse gjithçka që do të transmetosh e var tek muzika e huazuar, sado të zgjedhur ta kesh, nëse 
angazhimi i vetëm i personelit në redaksi është mbledhja andej këndej nga kompjuteri e ndonjë lajmi 
për ta lexuar, apo përkthen aty për aty ndonjë kuriozitet a çudi - kjo do të thotë që e gjitha në programin 
tënd është produkt i të tjerëve. Atëherë cila është “fytyra” jote? Çfarë i tregon audiencës? Pse ekziston 
stacioni yt? Këngë që i kanë bërë të tjerët mund ti dëgjosh sot gjithkund? Me përmbledhje lajmesh të 
kopjuara nga të tjerët nuk mund të tërheqësh shumë vëmendje. Pa emisione, pa rubrika, si të thuash pa 
produktin tënd, nuk mund të bëhesh interesant dhe konkurrent në treg. Mbijeton, ose shtyn ditët, por 
ama nuk je një zë serioz dhe me grind. Bën gjoja media, thua “radio jonë”, kur në fakt ajo është “radio 
e të tjerëve”. Muzika e selektuar me shije do të tingëllonte këndshëm në rast se do të alternohej me 
programe të mirëfi llta të përgatitura nga ekipi në radio.

Mendon se një stacion nuk mund të mbijetojë vetëm me përmbajtje argëtuese për ndjekësit e 
vet?

Që të mos ketë keqkuptim: unë jam mbi të gjitha pro produktit të vetë radios. Nuk është e thënë që 
redaksia patjetër të ketë në program edicione informative të mirëfi llta. Por informacioni mbi aktualitetin, 
mbi të shkuarën apo perspektivën nuk duhet të mungojë. Një radio me mision vetëm argëtues duhet të 
informojë rreth axhendës që ka zgjedhur të zbavisë dhe të kënaqë dëgjuesit, qoftë muzikë, sport, modë, 
shkencë e teknologji, histori etj. Nuk do të ishte e përshtatshme në rast se lëshon në transmetim vetëm 
muzikë njëpasnjë, me idenë fi kse se kjo është ajo që argëton njerëzit. Nuk do të ishte e përshtatshme 
që të vësh para mikrofonit një llafezan, edhe më optimistin e kësaj bote, që t’ju fl asë “pa frena” katër 
mureve të izoluara të studios. Kjo është monotoni, është bezdisje që kthehet shumë shpejt në një 
“zhurmë” dhe gjëja e parë që të bie në mëndje kur të mbërrijnë në vesh të tilla ngarkesa zanore është 
ndryshimi me indinjatë i kanalit.

Ka dhe formate programesh radiofonike që ndiqen, pavarësisht se gjithçka organizohet brenda 
studios dhe atë qe ke merak, “daljen në terren”, e zëvendëson komunikimi telefonik.

Telefoni në studio është përdorur dhe më parë. Është një instrument i hershëm, që ndihmon të sjellësh 
në trasnmetim zëra që japin opinione e mendime në distancë. Sot komunikimi telefonik është më 
në modë falë teknologjisë. Gjithashtu duke realizuar një emision mund të presësh dhe reagime të 
atypëratyshme, me sms, me e-mail etj. Këto elementë të komunikimit të ndihmojnë, të kursejnë energji 
dhe kosto fi nanciare, pasi duke ndejtur në poltronin e studios mund të kesh zëra dhe mendime që nga 
distanca të ndryshme të mbërrijnë në kohë reale në program. Kjo e gjallëron kontributin radiofonik. 
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Por ama duhet ta pranojmë se ky fl uks që të vjen vetëm nga celulari apo posta elektronike është më së 
shumti spontane. Ka një lloj ngërçi në komunikim, në kuptimin fi gurativ, tingujt janë shumë metalikë 
dhe të thatë. Kur fl asim për një radio lokale që i drejtohet një grupi të caktuar të popullatës, zërat që 
regjistron direkt në terren janë të pazëvendësueshëm, pasi ato japin gjallëri dhe jetë për audiencën që 
të ndjek.
Sarandë, 18 korrik 2011.
Publikuar me titullin “Njё takim me mjeshtrin Agron Çobani”, Java, 27 tetor 2012.

Dokumenti 32. Taulant Pilavi: “Nuk mund të ushqehesh për çdo ditë me të njëjtën gjellë” 2

Si keni mbijetuar në këto 10 vite në një qytet me disa stacione radiofonike?

Kolegë të mi, por dhe të njohurit më thonë vazhdimisht se si mbijeton në këtë konkurencë të fortë, 
që duhet thënë se nuk është vetëm mes radiove, por dhe ku televizionet janë mjaft agresive. Unë ju 
përsërit një krahasim jetësor: i referohem aktit që kryejmë çdo ditë, të ngrënit. Nuk mund të ushqehesh 
për çdo ditë me të njëjtën gjellë. Me këtë fi lozofi  ne jemi përpjekur dhe vijojmë të përpiqemi që meny-
ja jonë të jetë sa më e larmishme për dëgjuesit. Duke nisur që nga repertori muzikor, që të jetë sa më i 
përzgjedhur; pa ju shkëputur lëndës informative nga qarku i Elbasanit, sepse kjo i intereson dëgjuesve 
tanë; ndërkohë që pjesën tematike, atë që diskutohet apo komentohet në studio, e përzgjedhim nga 
çështje që janë të ndjeshme për komunitetin. Për cilindo format ne mbajmë ‘veshët ngritur’ për 
mendimet dhe gjykimet e dëgjuesve tanë. Ky është orientimi ynë nëse një emision do të vijojë, apo 
duhet modifi kuar, pse jo, dhe të ndërpritet kur interesi është i vakët

Si e merrni impaktin e ndjekësve për transmetimet?

Në rradhë të parë nëpërmjet mesazheve me sms dhe e-maile. Nga kontaktet e drejtëpërdrejta me 
dëgjuesit. Si një media lokale e kemi këtë avantazh. Por në mjedise ku ka numër të madh njerëzish, 
psh në gjimmnaze apo në Universitet, kemi interes të marrin sa më shumë feedback. Mendimet e këtij 
kontigjenti rinor na pëlqejnë dhe janë referencialë në përpunimin e strukturës programore. Për pjesën 
e transmetimeve online përllogaritja e ndjekësve është më e thjeshtë.

Duke qenë se në Elbasan ka dhe operatorë të tjerë mediatikë lokalë, si e siguron Radio Klea 
reklamën?

Në këtë aspekt ndjejmë konkurrencën e pandershme që na bëhet nga media që nuk janë të kapshme 
nga qytetarët, nga ato që janë pa licencë, por dhe nga ana tjetër që ju raportojnë bizneseve audiencë të 

2  Themelues dhe drejtor i Radios Klea nё Elbasan
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fryrë, duke iu kërkuar reklama e promocion me çmime shumë të ulta. Kjo e dëmton realisht tregun e 
marketingut. Por duke qenë se Radio Klea është prej 10 viteve në treg, klientët vijnë tek ne, sepse kanë 
besim tek qëndrueshmëria dhe serioziteti ynë. Ne kemi një emër për informacionin profesional dhe 
argëtimin që ofrojmë, qoftë në formë qoftë në përmbajtje. Jemi korrektë dhe për transmetimin sipas 
marrëveshjeve me klientët të reklamave dhe mesazheve promocionale. Nuk na ka ndodh si në rastin 
e disa operatorëve që publicitetin e bëjnë spontanisht, ca ditë e transmetojnë, ca ditë jo, për shkaqe 
organizative, apo për mungesa te tjera.

Përmendët më sipër se një pjesë të programeve i emetoni dhe online. Çfarë ofroni konkretisht 
si shërbime multimediale për ndjekësit tuaj?

Ne jemi konshientë për erën e internetit, si të thuash e kemi kapur sinjalin e tendencave që kanë 
aktualisht njerëzit për shërbime online. Që të jem më konkret në përgjigje, po them se ne kemi nisur 
me shkarkimin në internet të emisioneve të veçanta dhe aktualisht jemi në përpjekje për të pasur nje 
web tonin. Jo thjesht si një “adet”, që ja e kemi faqen tone online, por për ta pasur sa më të aktualizuar, 
sa më dinamike me performancë mulimediale, me përmbajtje tektesh, fotosh, inserte audio e video, 
ku të garantohet trasnmetimi live i programit, me link-e të dobishme për vizitorët e web-it, thjesht një 
dritare informimi, argëtimi e interaktiviteti për ata që na ndjekin. Në këtë dekadë të dytë të aktivitetit 
të Radios Klea ky është një prioritet për stafi n, është një orientim i natyrshëm për të ruajtur pozitat tona 
në tregun mediatik lokal.

Kjo do të thotë se me këtë ambicie ju po punoni që nga aktor mediatik lokal të bëheni më 
global?

Ne dhe aktualisht kemi ndjekës jashtë qarkut të Elbasanit. Po ti hedhësh një sy reagimeve, opinioneve, 
sygjerimeve shumë të vlefshme, apo përshëndetjeve që na vijnë në FB, apo në kontaktet e tjera virtuale 
që ka Klea ose pjestarë të stafi t- konstaton se ato janë të shumta. Në FB jemi shumë aktivë aktualisht. 
Janë njerëz që jetojnë jashtë shtetit, emigrantë që janë me origjinë nga Elbasani, por dhe të tjerë, që 
mbase nuk kanë qenë asnjëherë në zonën tonë, por që pëlqejnë programet, dëshirojnë të mësojnë më 
shumë nga historia, tradita, aktualiteti në qarkun tonë. Fundja ju pëlqen mënyra se si i realizojmë 
programet. Ne përpiqemi të modifi kohemi, të përshtatemi me kërkesat e target-it tonë. Nëse tani njerëzit 
kalojnë më shumë kohë në internet, atëherë dhe ne aty do ta rrisim prezencën. Kjo na ndihmon për të 
qenë afër dhe asaj kategerie që dëshiron të na ndjekë nëpërmjet celularit apo pajisjeve më të fundit të 
komunikimit që ofron sot teknologjia e përparuar. Pra, ne po punojmë dhe do të punojmë më shumë, që 
akses për programin tonë të marrë cilido, pavarësisht se në cilën pjesë të globit ndodhet. Nga ana tjetër 
ne do të ruajmë përmbajtjen lokale të programit, pasi e mendojmë se kështu mund të kemi një produkt 
më “të shitshëm” në tregun mediatik.

Elbasan, 2 qershor 2012.
Publikuar me titullin “Mbijetesa e vёshtirё e radiove lokale” nё Reporteri, nr. 3 /Tetor, 2012.
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Dokumenti 33. Spiro Konduri:“Konkurrencё me pёrmbajtjen, por dhe konkurrencё 
me teknikёn dhe teknologjinё” 3

Kur nisёt punё nё vitin 1969, si ishte gjendja teknike e Radio Tiranёs?

Atehёrё ishte koha e transmetimit me valё tё mesme dhe tё gjata, por pёr kryeqytetin kishte dhe nё FM, 
por ishte sinjal shumё i dobёt. Pajisjet nё tё shumtёn e rasteve ishin ruse dhe kineze. Mё kujtohet qё ato 
ruset rezistuan edhe pёr shumё vite se ishin “mushka” qё po t’ju bёje dhe servis minimal punonin goxha 
mirё. Ishte koha e shiritit manjetik nё regjistrim, transmetim dhe arkivim. Statusi shtetёror, rrethanat 
politike dhe shoqёrore tё asaj kohe, kanё çuar pёr transmetuesit e Radio Tiranёs fonde pambarim. 
Nёpёrmjet valёve tё gjata dhe tё mesme kishe mundёi pёr pёrhapje tё gjerё dhe me cilёsi. Kurse nё 
kohёn  e FM-sё, oferta ishte cilёsore nё transmetim, por nga pikёpamja teknike nisёn vёshtirёsitё, 
sepse e thёnё nё gjuhё tё thjeshtё “antena duhet ta shikojё antenёn”, pra, duhet qё nё pika tё ndryshme, 
sipas njё studimi tё hollёsishёm, tё ngrihen pёrsёritёsit. Pёr Radio Tiranёn ka pasur njё studim nga 
ekspertёt çekё. Nёse pёr valёn e mesme shpёrndarja e sinjalit ishte e siguruar nё tё gjithё territorin, nё 
transmetimin FM nuk mund tё evitohen “zgavra” ku radion nuk mund ta dёgjosh dot.

Nga pёrvoja juaj nё bashkёpunimin me stafet e radiove private, sa rёndёsi ju kushtohet 
problemeve tё transmetimit, tё mbulimit me sinjal tё zonёs pёr tё cilёn janё licencuar, pёr 
kualitetin e zёrit etj?

Nё pjesёn mё tё madhe mendёsia ka qenё qё tё hapet njё studio, njё transmetues tё vihet nё taracёn e 
godinёs, ose diku nё njё pikё tё lartё aty afёr, tё instalohen pajisjet bazё dhe hoop, fi lloi radioja. Mirёpo 
atёherё menaxherёt dhe pronarёt kuptojnё se si ёshtё realisht ky aktivitet. Se mund tё fl asёsh 24 orё nё 
mikrofon, tё thuash mrekullitё e botёs, tё lёshosh muzikё nga mё e mira, por çёshtja ёshtё sa dёgjohet? 
Si ёshtё cilёsia e sinjalit? Si administrohet transmetuesi, çfarё bёhet kur ikin dritat, ose dёmtohet 
antena pёr shkaqe natyrore? Apo mund tё vijoja me pyetje tё tjera tё karakterit teknik, mozgjidhja e tё 
cilave tё lёnё si njё “zё i mekur”, apo tё padёgjueshёm nё treg. Le tё marr pёrdorimin e njё procesori 
fi nal, qё aplikohet nё studiot e sotme. Vetёm nёpёrmjet tij ke impakt shumё pozitiv nё mbajtjen normal 
tё modulacionit, rregullon tingullin, timbrin, pёrmirёson qartёsinё e tё dёgjuarit pёr atё qё tё ndjek nё 
transmetim – ёshtё shumёopcional dhe variabёl nё pёrdorim. E thashё kёtё shembull pёr tё treguar se 
elementё tё tillё duhen zgjidhur nё bashkёpunim me ekspertin teknik. Sepse fi ton kualitetin dhe bёn 
diferencё nga konkurrentёt nё treg. Me njё fjalё, konkurrencё me pёrmbajtjen, por dhe konkurrencё 
me teknikёn dhe teknologjinё. Tё dyja janё jetike.

3  Inxhinier dhe kryeinxhiner nё Radio Tirana nё periudhat 1969-1974 dhe 1993-2001, ndërkohë që ka asistuar 
dhe konsultuar në procesin e themelimit nga pikёpamja teknike shumicёn e radiove private nё Shqipёri.
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Ju po ju rekomandoni pronarёve ose menaxherevё nё radio qё duhet tё jenё tё ndjeshёm ndaj 
risive teknologjike?

Patjetёr. Kёtё frymё duhet ta ketё dhe vetё stafi , gazetarёt duhet tё jenё dashamirёs me teknologjinё, 
se ёshtё pjesё e pandarё e punёs sё tyre personale. Ka ikur koha kur njё radiostacion ndante punёn 
mes gazetarёve dhe teknikёve. Apo punё nё studio dhe punё jashtё studios. Moda mё parё ishte qё 
gazetari punonte me teknikun, ose ja linte atij pjesёt e kronikёs ose emisionit dhe ikte, pasi kёtё punё 
e pёrfundonte, e montonte tekniku. Jo, sot nuk ёshtё kёshtu. Mё kujtohet qё para pak kohe Radio 
JUG nё Fier bleu dy minipaketa qё luanin rolin e link-ut. Ishin tip mikserash, qё operonin nёpёrmjet 
bluetooth-it.

Qё do tё thotё?

Qё gazetari e merrte në terren këtë pajisje qё ishte sa njё paketё cigare. Kishte tё lidhur dy mikrofona, 
njё pёr gazetarin dhe tjetri pёr atё qё do tё intervistohej, si dhe kishte njё dalje pёr kufje qё tё jepte 
mundёsi pёr dёgjimin e atij qё tё fl iste nga studio. Me anё tё njё celulari qё lidhej me studion e 
radios, mundёsohej nёpёrmjet bluetooth-it lidhja direkte me gazetarin dhe tё ftuarin e tij. Cilёsi e 
jashtёzakonshme dhe me link-un mund tё shkoje nё çdo cep tё Fierit dhe tё Shqipёrisё, mjafton tё 
ketё valё celulari qё pёrdor. Por sa pajisje dhe aksesorё tё tillё ka, qё nuk ёshtё se kushtojnё shumё. 
Pёrdoren pёr ti dhёnё radios mobilitet, shpejtёsi dhe cilёsi nё sinjal.

Nёse jam njё person qё kam ide tё ngre njё radio lokale, nё pjesёn teknike çfarё do tё mё 
kushtojё mё shumё?

Studiot. Pajisjet, inventari teknik nё pёrgjithёsi nuk kushton shumё, kurse studiot janё tё kushtueshme. 
Sepse e keni parasysh, qё duhet njё ndriçim i mirё, duhet njё sistem kondicionimi –kёto janё pёr 
konfortin e atyre qё punojnё- por do dhe izolim akustik, izolim nga zhurmat e jashtme etj. T’ju them 
njё kuriozitet pёr studiot e Radio Tiranёs, qё janё si “godinё brenda godinёs”, dhe si tё thuash “fl enё” 
nё balestra metalike, qё do tё thotё se garantohet niveli i zhurmave zero. Nga projekti rus mbeti pa 
pёrfunduar studio e regjistrimeve muzikore, qё nuk ka parametrat cilёsorё tё tё tjerave.

Nga pikёpamja e shtrirjes gjeografi ke, a krijohen probleme pёr funksionalitetin e njё radioje 
kombёtare ose lokale? E kam mё shumё pёr mbulimin me sinjal.

Ne jemi njё vend i vogël nga pikёpamja e territorit, vetёm rreth 28 mijё km katrorё, por ama dhe me 
reliev shumё tё thyer, diku vala nuk ka probleme, sepse ёshtё fushё e hapur, ndёrkohё qё ka rajone nё 
vend ku terreni oshilon shumё, male tё larta, sipёrfaqe si nё gropa – tё gjitha kёto janё shqetёsim pёr 
menaxherёt, inxhinierёt dhe teknikёt e transmetimeve. Psh stacionet qё janё nё Tiranё, po nuk vendosёn 
pёrsёritёs nё Elbasan e kanё tёrёsisht tё pamundur mbulimin me sinjal, pavarёsisht se qytetet janё diku 
tek 50 km larg njeri tjetrit. Po kёshtu njё radio qё ёshtё nё Gjirokastёr e ka tё pamundur mbulimin 
me sinjal tё Pёrmetit fqinj. Ka shumё faktorё qё ndikojnё, vendndodhja e antenёs, fuqia e saj, relievi 
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pёr zonёn qё tenton tё shpёrndash valёt etj etj., por nё Shqipёri terreni nuk ёshtё favorizues. Mё e 
ndjeshme kjo bёhet pёr radiot me licencё kombёtare si Radio Tirana, apo Top Albania Radio e Plus 2. 
Unё e njoh mirё territorin dhe mё duken si jo shumё realiste deklaratat qё bёjnё operatorёt radiofonikё 
kombёtarё se mbulojnё aq e kaq. Jo se nuk mund tё arrihet pёrqindja, por duhen mё shumё investime, 
mё shumё pёrsёritsa qё tё kesh sinjal nё 80, 90, ose mё shumё pёrqindje tё territorit tё vendit.

Cili ёshtё defekti qё ju bёn mё shumё pёrshtypje në tregun radiofonik? 

Vazhdimisht kam ndarё me kolegё, apo menaxherё tё radiove mungesёn nё Shqipёri tё agjencive 
tё produksionit, tё cilat ju japin klientёve ose abonentёve tё tyre material informativ dhe analitik nё 
çfarёdo lloj formati, lajme, intervista, komente, deklarata, reportazhe etj., ose nё formё emisionesh. I 
kam parё vetё nё Greqi e nё Rumani, por tё tilla ka nё çdo vend. Janё agjenci, apo quaji dhe kompani 
tё cilat punёsojnё gazetarё e redaktorё nё realizimin e prodhimeve 10 minutёshe, 5 minutёshe, apo nё 
kohёzgjatje tё ndryshme, sipas dhe porosive tё stacioneve tё radios.

Mungesa e tyre ёshtё ngaqё tregu shqiptar nuk ёshtё i madh, apo jo?

Nёse pёr radiot do tё zbatohej legjislacioni qё i detyron ato pёr tё pasur njё minutazh tё caktuar me 
informacion, atёherё pronarёt e menaxherёt qё kanё pak personel do tё detyroheshin t’i drejtohen 
kёtyre agjencive. 

Me aq sa e njeh tregun radiofonik shqiptar, a ёshtё nё gjёndje qё ta bёjё kalimin nga 
transmetimi analog nё atё numerik, pavarёsisht se ligji nuk ka ende njё afat pёr kёtё?

Nuk marr pёrsipёr tё them pёr tё gjithё operatorёt, por bindjen e kam qё pёr pjesёn mё tё madhe nuk 
ka probleme, nuk ka pengesa. Transmetimi numerik nuk varet vetёm nga gatishmёria e operatorёve, 
por dhe krijimi i aksesit pёr ata qё do tё ndjekin programet, por pёr pjesёn qё u takon radiove mendoj 
se nuk ka vend pёr shqetёsim.  Pjesa mё e madhe e studiove janё digjitale. Sot mund tё pёrdoresh 
konverter, qё bёjnё kalimin nga analog nё digjital, ndaj nga pikёpamja teknike kjo ёshtё plotёsisht e 
realizueshme. Favor ёshtё dhe fakti qё ka kohё, pasi ligji nuk ka vёnё afat, siç ka bёrё me televizionin. 
Pronarёt dhe menaxherёt e radiove duhet tё mendojnё pёr vetёorganizimin nё nivel rajonal, pёr tё mos 
qenё tё detyruar qё tё atashohen nё paketa numerike kombёtare, por tё bёhen bashkё me radio qё kanё 
afёrsi gjeografi ke, pёr t’u bёrё bashkёzotёrues tё tyre. Kjo ёshtё mёnyra mё e mirё dhe efektive. 

Tiranё, 10 gusht 2013.
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Dokumenti 34. Xhemil Meço: “Përmbajtja e radios online konsolidohet hap pas hapi, duke u 
përshtatur dhe me kërkesat e shijet që kanë ndjekësit” 4

Radio Emigranti është ndër radiot e para shqipfolëse on line. Pse një iniciativë online dhe jo në 
versionin valor klasik?

Për disa arësye. Në radhë të parë, Radio Emigranti lindi jashtë Shqipërisë, në emigracion dhe i 
përgjigjej një nevoje të veçantë të emigrantëve për të dëgjuar shqip, për të folur shqip, për të kontaktuar 
virtualisht, duke injoruar kufi jtë dhe distancat. Emigrantët shqiptarë punojnë e jetojnë në vende të 
ndryshme të botës, një radio në internet na u duk më e përshtatshme për të arritur te gjithëkush prej 
tyre. Me një inciativë radioje në kuptim klasik valor ky mission do të ishte i vështitë, i komplikuar. 
Së dyti, një radio online është interaktive dhe falë përdorimit të teknologjive të reja, Facebook, Skype 
etj. mundësohet një komunikim i shpejtë dhe efi kas me dëgjuesit. Aresyeja tjetër pro versionit online 
lidhet me shpenzimet, që janë më të pakta se në rastin e mbajtjes së një stacioni në versionin klasik, 
duke e bërë më të lehtë shndërrimin e idesë ne realitet, falë mundësive që japin sot teknologjitë e reja 
të komunikimit.

Ku është rezident aktualisht Emigranti, në cilin shtet?

Radio Emigranti transmeton nga Franca, por stafi  i saj punon edhe në Francё dhe në SHBA.

Keni në dispozicion një apo më shumë studio për realizmin e produktit tuaj, për kontaktet me 
ndjekësit? 

Radio Emigranti ka disa studio, por pjesmarrësit në një emision nuk ndodhen detyrimisht në të njëjtën. 
Ata i “bashkon” teknologjia, mundësitë e lidhjeve nga pika të ndryshme në një studio virtuale që 
prodhon atë që dëgjohet. Pjesë e kësaj studioje virtuale janë dhe ndjekës të emisioneve që nëpërmjet 
Skype apo aparateve telefonikë pyesin, komentojnë, vlerësojnë, janë si të thuash pjesë e përmbajtjes.

Duke mbetur në aspektin teknik, çfarë duhet per te ngritur nje radio on line? Nëse unë dëshi-
roj të themeloj një radio në internet, nga pikepamja teknike çfarë duhet të siguroj? 

E kuptueshme është që për ta ngritur atë duhen server-a, një program për streaming, kompetenca teknike 
dhe shumë punë. Konkretizimi bëhet nga njerëz që kanë njohuri të konsoliduara si IT, me fantazi dhe 
ide. Duhet të paktën një studio për regjistrimin e emisioneve, por nuk ka nevojë për aparatura të 
mëdha montazhi. E keni parasysh, që tani çdo gjë mund të bëhet me një kompjutër të fuqishëm dhe me 
programet e duhura. Por ana teknike nuk mjafton, ka shumë rëndësi krijimi i përmbajtjes, përcaktimi 
i emisione dhe rubrikave periodike, përzgjedhja dhe programimi i muzikës që do të përdoret për 

4  Bashkёthemelues i radios shqipfolёse online Emigranti.
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transmetim. Përmbajtja e radios online konsolidohet hap pas hapi, duke u përshtatur dhe me kërkesat 
e shiijet që kanë ndjekësit.

Ke pasur ndonjë përvojë radiofonike përpara korrikut të vitit 2006, kur ja nisët me Emigran-
tin? Ke pasur përvojë si gazetar? 

Jo, në radiogazetari nuk kam pasur përvojë, por kam shkruar artikuj në vitet ’90, kam bashkëpunuar 
me Ballin e Kombit. Kam qënë shumë i apasionuar pas teknologjive të reja të komunikimit, më kanë 
tërhequr shumë radiot on line. Kjo më ka ngacmuar deri sa vendosa të hyj në këtë punë, të ushtroj vetë 
dhe për këtë jam shumë i kënaqur për ecurinë. Nxitje ka qenë dhe atmosfera mediatike në Francë, ku 
unë jetoj, por dhe në vendet e tjera, ku radiot on line atë periudhë ishin në modë dhe po përhapeshin 
me shpejtësi.

Cili është formati i Radio Emigrantit nga pikёpamja e përmbajtjes? 

Më shumë hapësira zë muzika, për përzgjedhjen e së cilës vendosin dëgjuesit me kërkesat që ata 
bëjnë. Ka dhe emisione të rregullta bisedore të tematizuara, ku sërish dëgjuesit janë protagonistë me 
mendimet dhe pikëpamjet që ata shprehin. Plus kësaj kemi dhe emisione speciale, intervista eskluzive 
me të ftuar.

Si e keni zgjidhur çështjen me të drejtën e autorit në pjesën e transmetimit muzikor?

Për radiot në internet legjislacioni shqiptar detyron pagesën e një tarife vjetore pranë një agjencie të 
licencuar nga Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit.

Cila është përbërja e stafi t? Sa punojnë dhe bashkëpunojnë me radion? 

Stafi  ynë është modest. Unë vetë kujdesem për anën teknike, kryesisht për mirëfunksionimin e 
platformës së transmetimit. Bekim Xhaferi ose DjBex, eksperti ynë në fushën e muzikës, dhe Fationa 
janë producentë të emisioneve të radios. Të dy bëjnë edhe punën e gazetarit si dhe kanë ngritur një 
studio reklamash pranë Radio Emigrantit. Natyrisht që të tre konsultohemi vazhdimisht për punën 
tonë në radio, e cila është dhe pasioni ynë i madh. Mbështetemi dhe në shumё bashkëpunime, ku do 
të përmend Fabiolën, DjVisin, Lirën, Eltionin, Redin etj., po kështu edhe administratorët e grupit në 
Facebook, si Fagionën, Trëndafi lin dhe DjNeron, të cilët kanë rol me shumë rëndësi në promovimin e 
radios.

Nga pikëpamja e menaxhimit, cilat janë shpenzimet kryesore që ka një radio on line?

Duke ju marrë shembull Emigrantin, shpenzimet kryesore janë shërbimi dhe pasurimi i platformës 
teknike, server-at, kompjuterat për montazh, programet e ndryshme digjitale, stafi  që kujdeset për anën 
teknike, stafi  në redaksi dhe të drejtat e autorit.
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Po të ardhurat kryesore nga vijnë?

Burimi i të ardhurave për një webradio sot janë reklamat online. Në radion tonë  kemi pasur reklama 
kryesisht nga biznese të vogla që ndodhen në emigracion. Shpresojmë që të ketë më shumë në të 
ardhmen dhe nga Shqipëria dhe Kosova, ku kemi një numër të madh ndjekësish të programeve tona.

Si mbijeton Radio Emigranti në fl uksin e radiove shqipfolëse online? Pse unë përshembull, 
duhet ta ndjek këtë radio? Çfarë ju ofroni ndryshe nga të tjerat?

Secili bën zgjedhjen e tij, por nëse do të klikosh tek ne ke të garantuar cilësi programesh, shije muzikore 
dhe ke hapërsirën tënde për të komunikuar me stafi n apo me ndjekës të tjerë. Ne i kemi dhënë dhe i 
japim shumë rëndësi cilësisë së transmetimit. Transmetojmë me 128kbps për ata që kanë internet të 
shpejtë, por për ata që kanë linjë jo dhe aq të shpejtë mund të na ndjekin me  96, 64 apo 48kbps. Kemi 
vënë në dispozicion të dëgjuesve edhe aplikacione për radion me iPhone dhe Android. Këto opcione 
krijojnë hapësira të mëdha dëgjimi të programeve të Emigrantit.

Online, 4 shtator 2013.

Dokumenti 35. Mujë Buçpapaj: “Reformimi i sistemit tarifor dhe përllogaritja me negocim e 
shfrytëzimit të së drejtës së autorit është nevojë urgjente” 5

Cili është misioni i Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit? 

ZSHDA është krijuar që në vitin 2007 dhe ka për mision promovimin e kreativitetit nëpërmjet 
administrimit dhe mbeshtetjes së një sistemi efektiv kombëtar të së drejtës së autorit. Që do të thotë, 
se është institucioni shtetëror përgjegjës për të monitoruar dhe mbikqyrur procesin e respektimit të të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me të në Republikën e Shqipërisë. Dua të theksoj 
qysh prej vitit 1992. kur u miratua nga parlamenti ligji i parë për të drejtën e autorit dhe të drejtave të 
lidhura me të, e deri më sot, hap pas hapi është konkretizuar qëllimi ynë se e drejta e autoriale është 
një komponent shumë i rëndësishem i pronësisë intelektuale, një e drejtë morale dhe ekonomike, një 
element i progresit dhe demokratizimit të shoqërinë shqiptare në rrugën e saj për integrimin europian. 

5 Ish-Drejtor i Zyrës Shqiptare për të Drejtën e Autorit.
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Për të qenë sa më konkret, po stimuloj rastin që po trokas në derën e ZSHDA-së si përfaqësues 
i një radioje që sapo është krijuar. Cilat janë detyrimet për respektimin e të drejtës së autorit? 

Radio juaj, është një institucion transmetues, përdorues i një produkti që mbrohet nga ligji i të drejtës 
së autorit dhe i të drejtave të lidhura dhe si e tillë duhet që të ketë siguruar tri leje përdorimi, ose 
të themi autorizime nga agjencitë e menaxhimit kolektiv të të drejtës së autorit dhe të drejtave të 
lidhura me të. Në mënyrë konkrete, duhet të keni fi nalizuar kuadrin e bashkëpunimit me agjencinë 
ALBAUTOR, e krijuar që në vitin 1992 dhe që kujdeset për mbrojtjen e të drejtave të krijuesve të 
muzikës. Ajo mbron të gjitha të drejtat e regjistrimeve mekanike të saj, si dhe të teksteve -të autorëve 
vendas dhe të huaj. Duhet të keni mbyllur marrëveshjen me agjencinë e administrimit kolektiv për të 
drejtat e artistëve interpretues/ekzekutues, AKDIE, e licesuar në 2008. Gjithashtu radioja juaj duhet 
të ketë arritur marrëveshje me shkrim dhe me agjencinë tjetër të administrimit kolektiv që mbron të 
drejtat e producentëve, AMP, e licesuar më 2012, që e thënë më thjesht është bashkësia e 12 shtëpive 
diskografi ke, nga afër 13 që janë gjithsejt. Është dhe një agjenci e katërt, ajo e administrimit kolektiv 
të të drejtave të autorit në fushën e audio-vizualit dhe produktit kinematografi k shqiptar, FMAA, e 
licesuar me 2004, por kjo nuk lidhet me aktivitetin e një radioje, kuptohet për aq sa ajo nuk emetohen 
muzikë fi lmash, ose pjesë kinematografi ke. Pra, ju keni detyrimin ligjor që të keni siguruar autorizime 
nga agjencitë që përmenda. 

Në rast të konstatimit të shkeljeve çfarë sanksionesh ka? 

ZSHDA bën inspektime tek subjektet për raportet që ato kanë me agjencitë. Kur ka mangësi nga 
operatori përdorues, ligji lejon 10 ditë kohë për refl ektim dhe përmbyllje të procedurave me agjensitë 
e manaxhimit kolektiv, pra të sigurimit nga këto agjensi të lejës së përdorimit e cila jepet nga këto 
agjensi kundrejt një pagese. Në të kundërt me amendimin që i është bërë ligjit aktual, aplikohen gjoba 
që shkojnë deri në 1 milion lekë të rinj dhe kjo për çdo biznes përfshirë edhe radion është shumë e 
rëndë. 

Çfarë tarife vjetore ka radio ndaj këtyre agjencive? 

Si çdo subjekt tjetër që është përdorues i muzikës, radio juaj duhet të derdhë jo më pak se 10 përqind të 
asaj që mendohet se është përfi timi vjetor nga përdorimi i veprave muzikore për të drejtën e autorit, ta 
zëmë për shoqërinë mbledhëse ALBAUTOR që operon në këtë fushë. Ndërsa shuma prej jo më pak se 
3 përqind e këtyre të ardhurave kalon për agjencitë e tjera që mbrojnë të drejtat e lidhura. Këto shoqëri 
pra mbledhin nga përdoruesit të ardhurat dhe ua shpërndajnë titullarëve të së drejtës së autorit dhe të 
drejtave të tjera të lidhura me të në përputhje me dispozitat statuore dhe sipas tarifave të deklaruara. 

Në çfarë baze përllogaritjeje del tarifa që paguan? Në tregun radiofonik përdorimi muzikor 
është i ndryshëm për operatorë të ndryshëm? 

Çdo agjenci e manaxhimit kolektiv ka metodologjinë e saj. Agjencitë e adminsitrimit kolektiv kanë tagër 
që në emër të anëtarëve, të drejtat e të cilave administrojnë, të kërkojnë me bisedime nga përdoruesit 
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përfi timin e caktuar me ligj nga përdorimi i veprave letrare artistike dhe shkencore, përkundrejt lëshimit 
prej tyre të autorizimit për përdorimin e veprave që administron. 

Këtu jemi tek problematika e zbatimit të legjislacionit. Ne si ZSHDA kemi këmbëngulur dhe vijojmë 
të këmbëngulim që duhet një reformë urgjente për sa i përket metodologjisë së tarifi mit. Mendoj se 
këtij problemi i jep zgjidhje projektligji i ri “Për të drejtat e Autorit dhe të Drejtat e Lidhura”, i cili prej 
qershorit të këtij viti është në tavolinën e kryministrit të vendit.  Sepse gjithçka duhet bërë me negocim, 
duhen jo tarifa fi kse, por në bazë të parametrave dhe intensitetit të përdorimit të muzikës, etj. Tarifi mi 
duhet të kalojë përmes negocimit të palëve, dhe projektligji e parashikon këtë procedurë.  Një gjë që 
nuk shkon është fakti që secila agjenci troket në dyert e subjekteve për të mbledhur detyrimet e saj. 
Ka ardhur koha që të aplikohet “one stop shop”-i, në mënyrë që detyrimet të likuidohen në një faturë 
të vetme dhe ndarja mes agjencive të bëhët sipas metodologjisë së rënë dakord mes tyre, në respekt të 
LDA-së. Gjithashtu një sistem i drejtë tarifi mi u shërben përpilimit nga agjencitë i listave për autorët 
që ata i mbrojnë të drejtat. Sepse çfarë ndodh? Mesatarisht ALBAUTOR, AKDIE dhe AMP kanë 
të anëtarësuar, ose përfaqësojnë rreth 5-10 përqind të autorëve, ndërkohë që ndryshimi i sistemit të 
manaxhimit kolektiv i detyron këto agjenci të mbledhin për të gjithë autorët, mbajtësit e të drejtës së 
autorit, apo të të drejtave të lidhura, të fushës për të cilën janë licencuar. 

Çfarë modeli aplikon Shqipëria në këtë fushë? Cili vendi i përafrohemi në legjislacion? 

Prej marsit të këtij viti kur u amendua ligji aktual Nr.9380, datë 28.04.2005 “Për të drejtën e Autorit 
dhe të drejtat e lidhura”, botuar në Fletoren Zyrtare nr.31, datë 12 mars 2013, Shqipëria aplikon 
sistemin e zgjeruar të manaxhimit kolektiv, të ngjashëm me vendet skandinave, i cili në fakt është 
shumë larg realitetit tonë. Metoda e tyre është sipas parimit “të gjithë mbledhin për të gjithë”. Por 
atje agjencitë përfaqësojnë rreth 95 përqind të autorëve, kurse në Shqipëri raporti është i përmbysur 
me rreth 5-10 përqind të përfaqësimit. Kështu që del e nevojshme që të gjithë artistët të anëtarësohen 
në agjencitë e manaxhimit kolektiv të fushës që i përkasin, në mënyrë që të mbrojnë interesat e tyre, 
por edhe të kërkojnë llogari për manaxhimin e të ardhurave të mbledhura në emër dhe për llogari 
të tyre. Duhet të punojmë që të forcojmë agjencitë e manaxhimit kolektiv, bazuar tek detyrimet 
reciproke dhe transparenca, mes palëve. Për këtë shkak projektligji i ri parashikon edhe ngritjen pranë 
ZSHDA-së, të institucionit të Arbitrazhit, i cili do të ketë për detyrë pikërisht të gjykojë dhe të zgjidhë 
mosmarrëveshjet mes operatorëve përdorues dhe agjencive për sa i përket tarifave të diskutueshme. 
Pra, është një mekanizëm që i mbron bizneset, subjetet e ndryshme përdorues si nga tarafat arbitrare, 
ashtu edhe nga masat administrative, gjobat e padrejta, çështje për të cilën unë përsonalisht gjatë këtij 
viti prej kur jam në krye të ZSHDA-së, kam luftuar shumë. 

Nisur vetëm nga ky nivel përfaqësimi që ju thoni, atëherë duhet të mendojmë që në sistem ka 
abuzime? Cili është pozicioni i ZSHDA-së? 

Zyra jonë në mënyrë konsistente ka shprehur mbështetje për agjencitë e menaxhimit kolektiv të të 
drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura me të, në luftën e përbashkët kundër piraterisë. Por duke i 
kërkuar atyre që të përmbushin detyrimet ligjore kundrejt autorëve/ titullarëve të së drejtës së autorit 
dhe të drejtave të lidhura. Fondet që ato mbledhin nga subjektet përdoruese duhet t’ja shpërndajnë 
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anëtarëve të tyre. Detyrimi ligjor është që agjencitë të bëjnë publike veprimtarinë e tyre, tarifat që 
aplikojnë sipas metodologjisë së miratuar prej organeve të veta drejtuese, kundrejt ZSHDA-së, 
anëtarësisë së tyre, subjekteve përdorues etj. Nuk është normale rasti kur një agjenci mbledh të ardhura 
dhe nuk i shpërndan ato.Kjo bën që sistemi të mos ketë besueshmëri, dhe operatorët përdorues t’u 
shmangen detyrimeve të tyre ligjore. 

Atëherë sistemi i të drejtës së autorit është në kolaps? 

Unë nuk jam me këtë konkluzionin tuaj. Është një fushë ku janë bërë shumë investime dhe ka ndryshime 
rrënjësore, por mbetet edhe shumë për të bërë. Përsonalisht kam ndikuar që çështja e të drejtave të 
autorit të bëhët një çështje e shoqërisë shqiptare e mediave dhe institucioneve, dhe për këtë kam 
shpenzuar shumë kohë dhe energji. Kam nxitur një debat të fuqishëm në mes të gjithë aktorëve dhe 
faktorëve që kanë të bëjnë me të drejtën e autorit dhe të drejtat e lidhura më to dhe gjërat do të duhet 
të shkojnë përpara, pavarësisht pengesave të medha. Duhet këmbëngulur në zbatimin e legjislacionit, 
që do të thotë përmirësim i ndjeshëm në mënyrën e funksionimit dhe transparencës së agjencive të 
menaxhimit kolektiv, që janë përgjegjëse për grumbullimin e të ardhurave që vijnë nga përdorimi i 
veprave dhe shpërndarja e tyre tek autorët apo titullarët e të drejtave. Subjektet nga ana e tyre duhet 
të ndërgjegjësohen përfundimisht për të shlyer detyrimet që kanë nga shfrytëzimi që i bëjnë pronësisë 
intelektuale. Për këtë duhet punuar çdo ditë për informim e ndërgjegjësim të komunitetit përdorues, si 
dhe të mbarë shoqërisë për të drejtat e detyrimet, të cilat janë të pashmangshme. Ka ardhur koha madje 
që çështjet e mbrojtjes të të drejtave të autorit të jenë pjesë e kurrikulave shkollore, që ato të përthithen 
që në ciklin fi llor dhe pastaj në të gjitha nivelet e arsimimit në Shqipëri. Koordinimi i institucioneve si 
Ministria e Kulturës, Gjykatat, Prokuroria, Doganat, Inspektoriati Qendror i Tregut, etj., është jetik. 

Jemi në epokën digjitale, ku nga një ekran kompjuteri apo celulari kemi shumë e shumë 
mundësi të shikojmë, të kërkojmë e të shkarkojmë gjithfarë, duke harruar kufi zimet dhe dety-
rimet nga e drejta e autorit. Sa është problem në Shqipëri ky fenomen?

Pirateria në epokën digjitale që po jetojmë është prezente edhe në vendin tone. Në rast se ZSHDA lihet 
e vetme në këtë luftë, Shqipëria nuk mund të dalë kurrë nga lista e shteteve problematike në fushën e 
mbrojtjes të të drejtave të autorit dhe të drejtave të lidhura. Neni 73 i MSA-së, e detyron Shqipërinë të 
ndërmarrë masa radikale në këtë fushë, si një kusht për marrjen e statusit të vendit kandidiat për në BE. 
Besoj se vendi ynë mund të përshtasë ato standarde të mbrojtjes të të drejtave të autorit dhe të drejtave 
të lidhura që kanë edhe vendet e BE-së. Kurse reformimi i sistemit tarifor dhe përllogaritja me negocim 
është urgjente në ndryshimin e gjendjes. Shqipëria ka plot emergjenca dhe prioritete zhvillimi, por 
mendoj se ka ardhur koha që qeveria shqiptare të tregojë aq kujdes dhe vëmendje ndaj problemeve të 
të drejtave të autorit, të paktën sa ç’tregojnë edhe vendet e rajonit tonë, të cilat me gjtihë problematiken 
shoqëruese, kanë bërë përparime domethënëse në këtë fushë. 

Tiranё, 13 shtator 2013.
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Dokumenti 36. Zamira Koleci: “Te radio që pretendon se është publike dikton politika, kurse 
te radio

 private dikton interesi i biznesit” 6

Kam ndjekur një rrëfi m tuajin në media ku treguat se keni nisur punë në Radio Tirana në 
1973…

Po ka qenë 15 gusht i vitit 1973.

Çfarë ju ka mbetur më shumë në mendje nga ato momente të nisjes së karrierës 40 vite më 
parë?

Sapo isha diplomuar në degën e gazetarisë në Universitetin e Tiranës. Viti i parë në punë u konsiderua si 
vit stazhi dhe një vit më vonë u emërova defi nitivisht te redaksia e lajmeve. Shefi  redaksisë ishte Agron 
Çobani, i cili më kishte dhënë mësim dhe në universitet. Mbaj mend Albert Shalën, Timo Luton, Ahmet 
Shqarrin, Eduard Mazin, Shkëndije Shehun, e cila ishte diplomuar në një vit me mua në ekonomik, etj. 
Ishte një nga institucionet kryesore mediatike dhe për këtë isha shumë e kënaqur. Në fi llim kam shkruar 
lajme, të cilat kryesisht merreshin nga gazetat. Por qëndrimi në redaksi mbaroi shpejt se me UHER-in 
në sup nisa të dal në terren. Përgatisja intervista dhe kronika, më pas radioreportazhe. Gazetarët atë 
kohë lëviznin shumë. Në Tiranë po e po, por dhe në rrethe. Planifi konim gjithnjë shërbime dhe kjo ka 
qenë një gjë që e bënin të gjithë pa përtim.

Cila ishte pengesa më e madhe për një gazetar në kohën e regjimit komunist?

Censura. Është e tëpërt të sqaroj mekanizmin e kontrollit të materialeve. Me pak javë punë kishe 
krijuar bindjen se çfarë kërkohej dhe cilat ishin kornizat. Ishe familjarizuar me klishetë se “nën 
udhëheqjen e partisë…” apo “sipas porosisë së partisë…” që nuk mungonin në kronika e reportazhe, 
qoftë dhe në një lajm me disa rradhë. Në atë mënyrë nuk fl iste vetëm radio, por ashtu shkruante dhe 
gazeta e revista, ashtu fl itej në kolektivat e punës. Gjithçka ishte brenda sistemit të komunikimit të një 
shoqërie të izoluar nga bota. Kishte forma të larmishme informimi, që nga lajmet e kronikat e deri tek 
intervistat, reportazhet dhe opinionet e qytetarëve -që sot e njohim si vox pop- por në përmbajtje stili 
uniformizohej nga klishetë, sa humbnin dhe stile të veçanta të të shkruarit.

Në fi llim të viteve ’90 kur vendi hyri në tranzicionin demokratik ju sërish ishit në redaksinë e 
lajmeve. Çfarë ndryshoi nga pikëpamja e profesionit të gazetarit?

Ishte si një çlirim i madh. Të parat që ranë ishin klishetë në tekste. Ato ishin si një refren bajat, që sikur 
i “shëroi” veshët e njerëzve. U zgjerua fokusi i temave që mbulonim. Planifi kimi i temave nisi bëhej 
nga vetë redaksia, dhe mbledhjet e gazetarëve ishin më kreative dhe debatuese. Do të spekulloja po 

6  Reportere, redaktore dhe drejtuese kryesore nё Radio Tirana dhe Top Albania Radio pёr rreth 37 vite.
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të konfi rmoja se gjithçka ecte perfekt. Kishte dhe paqartësi, kishte pengesë, kishte rezistencë, kishte 
iniciativa për ndryshim. Psh., më kujtohet një atmosferë pune e jashtëzakonshme në programin që 
transmetohej për bashkëatdhetarët. Falë kurajos së drejtorit të atëhershëm Napolon Roshi dhe ekipit 
të gazetarëve u përgatitën materiale shumë cilësore, që tërhoqën vëmendje të dëgjuesve, aq sa ato i 
merrnim për transmetim dhe ne të redaksisë së lajmeve të brendshme. Ishin ndërruar rolet, sepse për 
vite ne i kishim furnizuar ata me materiale për transmetim. Pra, ishte një përzjerje perceptimesh për atë 
ndodhte, duke mos përjashtuar dhe autocensurën, si reminishencë e kohës që linim pas.

Si e vlerëson procesin e shdërrimit të Radio Tiranës nga një radio shtetërore në publike?

Një gjë e them me bindje, që Radio Tirana nuk është më një media shtetërore. Ajo ka tiparet e një 
stacioni publik, por ende nuk është i tillë. 

Pse? Ky është një objektiv i vjetër që ka nisur me diskutime dhe reforma që para 20 viteve, pse 
po ecet kaq ngadalë?

Kjo është një çështje komplekse. Jo se dua ti bëj bisht pyetjes, por kam përshtypjen se është një çështje 
që lidhet me mënyrën se si ka funksionuar dhe funksionon demokracia në përgjithësi në vendin tonë. 
Po të gjykojmë mbi informacionin, them se një arsye e dukshme se përse nuk është ende publike Radio 
Tirana ka të bëjë me pengesat që ka sjellë politika. Si e papërvojë në vitet e para të demokracisë, por 
dhe e pamësuar me kritikën dhe me trajtimin e problemeve të mprehta, ajo e ka dashur gjithmonë 
kontrollin ndaj medias. Për fat të keq në RTSH ndërhyhet më kollaj për një gjë të tillë, për ta orientuar 
informacionin më shumë nga aktiviteti zyrtar dhe rutinor, që nuk prek kërkënd, për të nxjerrë na pah 
vetëm suksese tek mazhoranca dhe duke e injoruar ose kritikuar opozitën. Radio Tirana ka qenë dhe 
është ndryshe nga Televizioni Shqiptar, ka qenë prezente dhe ka trajtuar çështje apo evente për të cilat 
Televizioni ka heshtur, ose ka mbajtur pozicione në ekstrem. Por pavarësisht kësaj diference, sërish 
mendoj se Radio Tirana lëndën zyrtare e ka pasur si pjesë të saj në edicionet informative. 

Vetëm politika është shkaktarja kryesore e moskapjes së objektivit?

Në arsyetimin tim po. Ka dhe një faktor tjetër menaxherial. Bashkimi i dy redaksive të lajmeve në Radio 
Tirana dhe Televizionin Shqiptar. Ky ka qenë një vendim i gabuar. Unë personalisht jam përpjekur të 
rikthej pavarësinë e redaksisë së lajmeve të Radios, por nuk arrita të bind vendimarrësit. Ky ka qenë 
një veprim që atrofi zoi informacionin në Radio Tirana, që e bëri shtojcë të Televizionit Shqiptar. Edhe 
nga pikëpamja profesionale kushdo e kupton që trajtimet tematike që bën një radio nuk janë të njëjta 
me një television. Dy redaksitë sigurisht që duhet të bashkëpunojnë, të japin e të marrin, por jo të jenë 
me një redaksi të vetme. Tjetër arsye mendoj së është sjellja e Këshillit Drejtues të RTSH-së. Anëtarët 
e tij të zgjedhur nga parlamenti, duhet të jenë të pavaruar nga forcat politike që i propozojnë.
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Në mes të shkurtit të vitit 1998, pra 25 vjet pasi kishe nisur punën në Radio Tirana, u shkëpute 
duke nisur punë si drejtuese në një radio private, Top Albania Radio. Nuk ishte i lehtë kykapërcim 
në profesion, apo jo?

Isha në një institucion disakatësh me mijëra metra katrorë, me dhjetra zyra e studio dhe shkova në 
një apartament me tre dhoma e kuzhinë, ambjenti ku u instalua fi llimisht Top Albania. Isha drejtuese 
e 23 gazetarëve dhe redaktorëve dhe shkova të drejtoja një ekip që fi llimisht ishte me 2 vetë dhe 
maksimumin më pas e arriti në 6. Isha në një institucion që kompjuterat e parë-që ishin të përdorur- i 
instaloi në vitin 1997 dhe ku më së shumti më to luheshin lojra dhe pak tekste shtypeshin, sepse ende 
vijonte regjimi daktilografi k. Shkova në një ambjent me teknologji të avancuar, ku gjithçka ishte e 
digjitalizuar. Vetëm këto të dhëna mjaftojnë të imagjinoni ndryshimin. Por jo kaq. Te Top Albania 
Radio fi lloi gjithçka nga e para, nga themeli, sipas një koncepti krejt tjetër të mënyrës se si fl itej në 
mikrofon, si jepeshin lajmet, si ndërtoheshin emisionet, si bëhej programi ditor, javor etj. Qëndrova 8 
vite te Top-i dhe për mua ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme.

Një “piruetë” tjetër e pazakontë. Rikthehesh si drejtoreshë në Radio Tirana në nëntor  2006. Si 
e gjete atmosferën pas 8 viteve që kishe punuar në sektorin privat?

Redaksinë e lajmeve e gjeta të zvogëluar, nga 23 gazetarë dhe redaktorë numri ishte bërë 7. Vetëm 
3 prej tyre ishin reporterë në terren, ndërkohë që rrjeti i korrespondentëve dhe bashkëpunëtorëve në 
rrethe nuk ekzistonte. Radio kombëtare ishte pa korrespondentë në rrethe! Kishte ndodhur ai bashkimi 
i dy redaksive për të cilin ju fola dhe që e kishte rrënuar informacionin në radio. Trishtimin më të madh 
e përjetova kur në ditët e para që sapo kisha nisur punë dëgjoj një fragment emisioni kur nga studio e 
Radio Tiranës bëhej kërkesa: “…përshëndes hallën time që është për vizitë në shtëpi!” Programacioni 
ishte varfëruar dhe më shumë reporterët mbulonin ngjarje zyrtare ose politike, pjesa më e madhe 
bazohej nga edicionet e lajmeve ne televizion. Ndoshta e ndjeja shumë ndryshimin ngaqë vija nga 
një radio lider në treg. Por dita ditës u binda që radio ishte lënë pas dore dhe energjitë institucioni i 
shpenzonte më shumë me televizionin.

Duke qenë se keni punuar pёr rreth 37 vite në të dy sektorët, a mund të pёrmbledhësh në pak 
fjalë diferencën mes tyre?

Unë kam bindjen se tek radio që pretendon se është publike dikton politika, kurse te radio private 
dikton interesi i biznesit.

Tiranё, 20 shtator 2013.



 
IX. ABSTRAKT 
 
Ky punim ёshtё njё pёrpjekje pёr tё depёrtuar sa mё thellё nё funksionalitetin e transmetimeve 
radiofonike nё Shqipёri, nё evidentimin dhe analizimin e aspekteve mё tё rёndёsishme tё kёsaj pjese 
dinamike tё tregut mediatik, elementёve pёrbёrёs qё ndikojnё drejtёpёrdrejtё dhe jo drejtёpёrdrejtё si, 
teknika e teknologjia e aplikuar, potencialet e transmetimit dhe nivelet e pёrhapjes sё sinjalit, burimet 
njerёzore tё angazhuara , tipologjia e pёrmbajtjeve pёr konsum nga ndjekёsit nё efir ose online, 
qёmtimi i kuadrit legjilaslativ, roli dhe ndikimi i autoritetit rregullator, aktiviteti ekonomik dhe 
financiar, menaxhimi i hapёsirёs virtuale nga operatorёt, pozicioni i sektorit publik tё transmetimeve, 
sfidat e kalimit tё transmetimeve nga analogu nё digjital etj. 
Aktualisht nё Shqipёri emetojnё 77 stacione radiofonike, ose 1 radio pёr rreth 37 mijё banorё, kuotё 
densiteti mesatar qё ёshtё mё e ulёt se ajo e shteteve tё hapёsirёs sё ish-Jugosllavisё, si Mali i Zi, 
Serbia, Kosova, Kroacia, Bosnje-Hercegovina dhe Maqedonia, por ёshtё mё mirё se treguesi aktual nё 
Rumani. Dy kapёrcimet mё thelbёsore nё tregun radiofonik shqiptar janё evidentuar, sё pari, nё fund tё 
vitit 1994, dy dekada mё parё, kur dёgjuesit, krahas stacioneve tradicionale shtetёrore si Radio Tirana, 
apo filjalet e saj nё Korçё, Gjirokastёr, Shkodёr dhe Kukёs, nisёn tё ndjekin dhe transmetime nga 
frekuenca tё reja private ; sё dyti, nё fund tё vitit 2006 dhe nё fillim tё vitit 2007 kur operatorёt 
radiofonikё shqiptarё filluan tё kthejnё vёmendjen nga oferta online. Tё dy kёto momente decisive 
kanё dhёnё impakt tё padiskutueshёm nё tregun e transmetimeve radiofonike nё Shqipёri.  
Nga njera anё, radiot private komerciale ose jo komerciale ishin nё rolin e gjeneratorit tё 
pёrmirёsimeve teknike dhe teknologjike nё studio dhe jashtё saj, duke nxitur konkurrencёn brenda tyre, 
por dhe mes sektorit publik dhe privat. Nga ana tjetёr nёn ndikimin e digjitalizimit dhe internetit ka 
ndryshuar  jo vetёm performanca e redaksive, por dhe sjellja e publikut nё njё stad tё lartё 
interaktiviteti gjatё realizimit dhe ndjekjes sё programeve. Sa vjen dhe bёhet mё e qartё se produkti 
radiofonik nuk është më atribut vetëm i ekipeve gazetareske, por përmes rrjeteve sociale dhe 
aplikimeve të mediave të reja, cilido mund të ndërtojë dhe shpërndajë programe, madje të ketë 
audiostacionin e tij në blogosferë, bazuar në podcasting. 
 
Fjalё kyçe: radio, transmetim, on air & online, webradio, treg mediatik. 
 
 
This doctoral thesis is an attempt to infiltrate much deeper in the functionality of radio broadcast in 
Albania, in the identification and analysis of the most important aspects of this dynamic part of the 
media market, the constituent elements that affect it directly and not directly such as techniques and 
applied technology, the potentials of broadcasting and the levels of signal distribution, human resources 
engaged, typology of the content for consumption by followers on air and online, the observation of the 
legislative framework, the role and impact of the regulatory authority, economic and financial activity, 
the managing of virtual space by the operators, the position of public sector broadcasting, the 
challenges of transition from analogue broadcasting to digital etc.   
Actually in Albania emit 77 radio stations, or 1 radio per 37 thousand residents,  an average density 
quota lower than that of the countries of former Yugoslavia, Montenegro, Serbia, Kosovo, Croatia, 
Bosnia-Herzegovina and Macedonia, but better than the current indicator of Rumania. Two 
fundamental breakthroughs with Albanian radio market are identified, first at the end of 1994, two 
decades ago, when the audience, along with traditional state stations such as Radio Tirana, or its own 
branches in Korça, Gjirokastra, Shkodra and Kukёsi, began to follow the broadcasting from new 
private frequencies; second  at the end of 2006 and the beginning of 2007 when the Albanian radio 
operators began to turn their intention to online offers.  
These two milestones have provided indisputable impact on the radio broadcasting market in Albania. 
On the one hand, private commercial or not commercial radios were in the role of the generator of 
technical and technological improvements in the studio and out of it, by encouraging competition 
within them but also between public and private sector. On the other hand, under the impact of 
digitalization and internet has changed not only the performance of the newsrooms but also public 
behavior at a higher stage of interaction during the implementation and monitoring of programs. It is 
becoming more and more clear that radio product is not only the attribute of journalistic teams, but 
through social networks and new media applications, anyone can build and distribute programs, even 
have his audio station in blogosphere , based on podcasting. 
 
Key words: radio, broadcasting, on air & online, webradio, media market.  
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