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KAPITULLI I 
FILLESA E RESTAURIMIT TË MONUMENTEVE TË KULTURËS 

NË SHQIPËRI 

 

      Vënia në mbrojtje dhe restaurimi i monumenteve të kulturës në vendet e zhvilluara 

evropiane është veprimtari sistematike, e cila shfaqet qysh në fillimet e shek. XIX. Kjo ka 

qenë e shoqëruar natyrshëm edhe me legjislacion përkatës për mbrojtjen e tyre si dhe me 

përkujdesjet e vazhdueshme restauruese. Në Shqipëri ky problem e ka zanafillën e vet me 

sensibilizimin që bëri shteti shqiptar thuajse menjëherë pas shpalljes së Pavarësisë në 

vitin 1912. Ai shfaqet kryesisht përmes disa akteve ligjore për të theksuar vlerat e 

trashëgimisë kulturore dhe të monumenteve kombëtare, por që nuk zgjidhnin problemin 

thelbësor të ruajtjes së këtyre vlerave përmes restaurimit të tyre. Në këtë vështrim, duhet 

të theksojmë se vlerësimi profesional dhe juridik i trashëgimisë kulturore të paluajtshme 

në Shqipëri është dukuri e pas Luftës së Dytë Botërore. Sipas studiuesve tanë “ Organet 

shtetërore, së pari me vendime të veçanta dhe më pas me përfshirjen e tyre në rregullore 

të posaçme të karakterit profesionalo-juridik, kanë përcaktuar rrugën formale dhe 

shkallët e rrugëtimit të kërkesave për shpalljen e monumenteve, deri në miratimin e tyre 

përfundimtar,,1. Pra, fillimisht na duhet të theksojmë se vëmendja, kujdesi dhe 

përkujdesjet e vërteta për monumentet e kulturës në Shqipëri i kanë fillesat e tyre 

menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore.  

      Me përkujdesje, në kuptimin e sotëm, kuptojmë gjurmimin, vënien në mbrojtje, 

dokumentimin dhe restaurimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore, të cilat mbartin 

në vetvete vlera kombëtare. Por, për t’u futur në brendinë e proceseve restauruese, 

fillimisht, na duhet të shtjellojmë brendinë e termave trashëgimi me vlera kombëtare, 

monument kulture, konservim dhe restaurim apo rijetësim i monumenteve të trashëgimisë 

kulturore e të tjera. 

 

 

1.1. Përmbajtja e koncepteve “monument kulture”, “restaurim i monumenteve”,  

“konservim i monumenteve” dhe “mbrojtje  e monumenteve,,. 

 

      Sipas Ligjit shqiptar “Për trashëgiminë kulturore,, (2003), Trashëgimi me vlera 

kombëtare është pasuria kulturore, materiale ose shpirtërore që bart në vetvete vlera 

historike dhe kulturore për kombin. Vlerat materiale dhe jomateriale të trashëgimisë 

kulturore që zbulohen ose që krijohen, pavarësisht nga pronësia, mbrohen nga shteti. 

      Monument kulture është objekti ose ndërtimi që ka vlera historike e kulturore dhe që 

mbrohet nga shteti. Çdo monument kulture është i pandarë nga historia si dëshmitar i së 

                                                 
1 Riza, Emin. Arkitektura popullore dhe vlerësimi i saj, Tiranë, 2013, faqe 71. 
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cilës është, si dhe nga vendi ku ai ngrihet. Për rrjedhojë, zhvendosjet tërësore ose pjesore 

të një monumenti nuk mund të lejohen, veç rasteve kur ruajtja e monumentit e kërkon 

këtë gjë ose kur kjo justifikohet nga arsye të një interesi të madh kombëtar apo 

ndërkombëtar. 

      Termi restaurim vjen prej fjalës latine restaurare, që do të thotë riparoj, ndreq, risjell 

në gjendje të mirë, të përdorueshme një objekt të veprimtarisë njerëzore. Në vështrimin 

historik, nocioni i monumentit përfshin një krijim arkitektonik të veçuar, gjithashtu edhe 

ansamble qytetare dhe fshatare, që bartin dëshmi të një qytetërimi të veçantë, të një 

zhvillimi të shënuar ose të një ngjarje historike. Ai shtrihet jo vetëm mbi krijimet e 

mëdha, por edhe mbi veprat modeste që kanë fituar me kohë një vlerë kulturore. 

     Sipas Kartës së Venecias, restaurimi ka për qëllim të ruajë dhe të nxjerrë në pah vlerat 

estetike dhe historike të monumentit dhe bazohet mbi respektin e substancës së vjetër dhe 

të dokumentit autentik. Çdo punim restaurues i parë si i domosdoshëm për arsye estetike 

ose teknike duhet të dallojë nga kompozimi arkitekturor dhe do të bartë vulën e kohës.  

      Sipas Kartës Shqiptare të Restaurimit (2007), termi “restaurim,, është i lidhur me 

vlerësimin e thelbit origjinal të monumenteve nëpërmjet ndërhyrjeve që bëhen për 

ndalimin e degradimeve të mëtejshme dhe nxjerrjen në pah të vlerave të tyre. 

      Termi “konservim i monumentit,, është më gjithpërfshirës. Ai e pëfshin brenda edhe 

restaurimin në funksion të ruajtjes së vlerave. Sipas Kartës Shqiptare të Restaurimit 

(2007), “konservim,, janë të gjitha masat e ndërmarra që nuk kërkojnë ndërhyrje  direkte 

në vepër, siç janë krijimi i kushteve mjedisore (lagështi, relative, temperaturë, pastërti 

nga ndotja atmosferike, mbrojtja nga pluhurat, dëmtimi biologjik dhe fizik në fonde, 

ekspozimi dhe transporti), si edhe ndërhyrjet kimike direkt në objekt apo vepër, me 

qëllim parandalimin e çdo lloj dëmtimi. Pra, konservimi mund të jetë pasiv ose aktiv. Ai 

detyron vazhdimësinë e mirëmbajtjes së monumenteve, duke qenë gjithmonë i favorizuar 

nga destinacioni i tyre për një funksion të dobishëm për shoqërinë dhe nuk duhet të 

ndryshojë kompozicionin ose dekorin e objektit që restaurohet. Konservimi i një 

monumenti duhet të marrë parasysh edhe ambientin përreth. Kur ky ambient është 

tradicionalisht i lidhur me  monumentin, ai duhet ruajtur dhe nuk duhen lejuar në të 

ndërtime të reja, prishje dhe përshtatje që mund të ndryshojnë përmasat, raportet e 

volumeve, të ngjyrave e të tjera. 

     Konservimi dhe restaurimi i monumenteve formon një disiplinë, e cila u bën thirrje të 

gjithë shkencave dhe teknikave që mund të kontribuojnë për studimin dhe ruajtjen e 

trashëgimisë monumentale. 

     Mbrojta e monumenteve është mënyra dhe forma juridike ose jo juridike për të 

siguruar ruajtjen, mirëmbajtjen, rindërtimin, restaurimin ose konservimin e pasurisë së 

trashëgimisë kulturore. Ndërsa me termin “ndërhyrje,, kuptojmë tërësinë e masave të 

ndërmarra dhe operacioneve të kryera në vepër, me qëllim ndalimin e degradimit të 

mëtejshëm dhe nxjerrjen në pah të vlerave të saj. 
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     Veprimtaria për vënien në mbrojtje dhe restaurimin e monumenteve, jo vetëm tek ne, 

por edhe në vendet e zhvilluara ka nisur pothuajse pa metodikë shkencore dhe pa kritere 

të qarta. Ndërsa pas Luftës së Dytë Botërore, kjo veprimtari ka ardhur në përmirësim të 

vazhduar dhe është bërë gjithnjë e më cilësore apo më profesionale. Sipas A. Meksit “Në 

një periudhë relativisht të shkurtër kohe u formua në vendin tonë disiplina shkencore e 

restaurimit, kalimi nga mendimet fillestare për vlerat arkitekturore të së kaluarës të 

kufizuara në gjinitë tradicionale të quajtura monumente (kala, monument arkeologjike, 

ndërtesa kulti), në vlerësimin e banesës popullore qytetare e fshatare, të ndërtimeve 

inxhinierike, të qendrave historike e komplekseve monumentale (përgjithësisht të 

vlerave mjedisore), të ndërtimeve me vlerë historike etj., si dhe iu nënshtruan ato 

konservimit dhe restaurimit, për ruajtjen e vlerave të tyre shkencore e artistike dhe për 

vlerësimin e gjithanshëm të tyre,,.2  

       Restaurimi i objekteve të trashëgimisë kulturore bëhet kryesisht nga institucione 

shtetërore të specializuara dhe nga personat fizikë ose juridikë të liçensuar, të cilët kanë 

fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit të restauratorit për restaurime specifike në 

fushën e trashëgimisë kulturore. Theksojmë këtu se punimet e restaurimit, të cilat kryhen 

nga organizma jashtë sistemit të institucioneve shtetërore, të ngarkuara për mbrojtjen, 

konservimin, restaurimin e studimin, mbikëqyren detyrimisht nga këto institucione. Po 

kështu, sot, edhe projektet e restaurimit në çdo rast miratohen nga KKSH(Këshilli 

Kombëtar i Restaurimeve), i cili ka në përbërjen e tij përfaqësues të institucioneve të 

specializuara dhe personalitete të fushës përkatëse.  

 

 

1.2. Dokumentet me vlerë ndërkombëtare – udhërrëfyes kryesorë edhe për  

                                 ndërhyrjet restauruese në vendin tonë. 

 

Dihet se dokumenti i parë ndërkombëtar, i cili trajton problematikën e monumenteve 

dhe të ndërhyrjeve restauruese është Karta e Restaurimit e Athinës3 e vitit 1933, e cila  

hodhi bazat e një bashkëpunimi të gjerë në këtë fushë. Kjo Kartë, pati vlerë të 

rëndësishme metodike dhe praktike jo vetëm për atë kohë, por edhe për vitet që pasuan. 

Por në vitet që vijuan, duke parë problemet e komplikuara dhe të shumëllojshme të 

procesit të restaurimit, u bë mëse e domosdoshme rishikimi i parimeve të kësaj 

                                                 
2 Meksi,  Aleksandër. Restaurimi i monumenteve të arkitekturës. Shtëpia botuese “Eugen,, Tiranë, 2004, 
  faqe 39. 
3 Shënim. Karta e restaurimit e Athinës(1933) mbështeti metodën e anastilozës si zgjidhjen e duhur, kur 
ishte fjala për monumentet antike, duke theksuar domosdoshmërinë e bashkëpunimit profesional 
ndërmjet arkeologut dhe restauratorit gjatë punës restauruese. Në të nënvizohet se në ndërhyrjet 
restauruese mund të përdoren teknika të kohës, por duke marrë parasysh shtimin e faktorëve shkatërrues 
ndaj monumenteve, rekomandohet bashkëpunimi me shkencat e sakta për të përcaktuar shkallën e 
dëmtimit dhe masat mbrojtëse që duhet të ndërmerren. Veç kësaj, aty theksohet edhe nevoja për 
dokumentimin e monumenteve dhe krijimin e arkivave përkatëse. Karta mbyllet me konsideratën se 
garancia më e mirë për konservimin e monumenteve arrihet kur opinioni i shoqërisë është në favor të 
ruajtjes së këtyre vlerave. 
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Karte, me qëllim që të thellohej dhe të zgjerohej më tej sfera e zbatimit të tyre. Për 

këtë qëllim lindi nevoja për të formuluar një dokument të ri, siç ishte Karta e Venecias 

e viti 1964. 

      Pra, 33 vjet më vonë, pasi monumentet kishin kaluar ngjarjet tragjike të Luftës së 

Dytë Botërore, u mbajt Kongresi i Dytë Ndërkombëtar i Arkitektëve dhe Teknikëve të 

Monumenteve Historike, në Venecie, prej 25-31 maj 1964. Vlen të theksojmë se Karta e 

Venecias u pranua dhe u vu në jetë nga ICOMOS-i më 1965. Ajo ishte shumë orientuese 

për nga përmbajtja e saj dhe nga për nga vlerat teorike dhe praktike që bart në vetvete. 

Duke u ndalur konkretisht në përmbajtjen e kësaj Karte, fillimisht, do të thoshim se:  

     Së pari, në Kartën e Venecias gjejmë një vlerësim të veçantë dhe tepër serioz për 

monumentet e kulturës, për vlerat historike që ato mbartin, për rritjen e ndërgjegjësimit 

dhe të përgjegjësisë për t’i marrë ato nën mbrojtje në emër të brezave të ardhshëm.  

     Së dyti, Karta e Venecias miratoi Parimet themelore të restaurimit. Në të theksohet se 

këto parime që paraprijnë mbrojtjen dhe restaurimin, duhet të pranohen dhe të vendosen 

sipas kritereve ndërkombëtare, ku secili shtet të ketë përgjegjësinë për zbatimin e tyre 

brenda kornizës të kulturës dhe traditave të tij. 

      Dihet se edhe Karta e Athinës e vitit 1931 dha kontribut në formulimin e parimeve 

për restaurimin e monumenteve historike dhe për zhvillimin e një lëvizjeje të gjerë 

ndërkombëtare, e cila mori formë të dukshme në dokumentat zyrtare të shteteve, në 

punën e ICOM-it dhe UNESCO-s dhe në themelimin nga ana e kësaj të fundit e Qendrës 

Ndërkombëtare të Studimit për Mbrojtjen dhe Restaurimin e Pasurisë Kulturore. Por tani 

kishte ardhur koha për ta analizuar këtë kartë nga e para, për të riparë përmbajtjen e 

parimeve të saj dhe për të arritur në formulimin e një dokumenti tjetër të ri, më të plotë, 

siç ishte Karta e Venecies. Në shtjellimet tona më poshtë, për efekt njohje, po paraqesim 

të plotë përmbajtjen e kësaj Karte.  

     Në hyrje të Kartës së Venecies thuhet: “Të ngarkuara me një mesazh shpirtëror të së 

kaluarës, veprat monumentale të popujve janë në kohën tonë dëshmi e gjallë e 

traditave të tyre shekullore. Njerëzimi, që çdo ditë bëhet  i ndërgjegjshëm për unitetin e 

vlerave njerëzore, i konsideron ato si pasuri e përbashkët dhe përball brezave të 

ardhshëm është bashkërisht përgjegjës për ruajtjen e tyre. Ai duhet që të këtë pasuri 

t’ua transmetojë këtyre brezave me të gjithë pasurinë dhe vërtetësinë e saj. Për këtë 

është e rëndësishme që parimet udhëheqëse për konservimin dhe restaurimin e 

monumenteve të përcaktohen bashkërisht dhe të formulohen në plan ndërkombëtar, 

gjithmonë duke i lenë çdo vendi përkujdesjen  për të siguruar zbatimin në kuadër të 

kulturës dhe traditave të tij,,.4 

      Si rrjedhim, Kongresi i dytë Ndërkombëtar i Arkitektëve dhe Teknikëve të 

Monumenteve Historikë, mbledhur  në Venecie prej 25-31 maj 1964, miratoi tekstin e 

                                                 
4 Karta Ndërkombëtare e Konservimit dhe Restaurimit të Monumenteve dhe Siteve. Miratuar në  
   Konferencën II Ndërkombëtare të arkitektëve dhe teknikëve të monumenteve historike. Mbajtur në 

Venecie, 25-31 maj, 1964. 
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mëposhtëm: 

 

 

Përkufizime 

Neni 1. 

Nocioni i monumentit historik përfshin një krijim arkitektonik të veçuar, gjithashtu dhe 

ansamblet  qytetare  dhe fshatare që bartin dëshmi të një qytetërimi të veçantë,  të një 

zhvillimi të shënuar ose të një ngjarjeje historike. Ai shtrihet jo vetëm mbi krijimet e 

mëdha  por gjithashtu dhe mbi veprat modeste që kanë fituar me kohë një vlerë 

kulturore. 

Neni 2. 

Konservimi dhe restaurimi i monumenteve formon një disiplinë që i bën thirrje të 

gjithë shkencave  dhe teknikave që mund të kontribuojnë  për studimin dhe ruajtjen e 

trashëgimisë monumentale. 

Qëllimi 

Neni 3. 

Konservimi dhe restaurimi i monumenteve ka për qëllim të ruajë si veprën e artit 

ashtu edhe  dëshminë  e historisë. 

Konservimi 

Neni 4. 

Konservimi i monumenteve detyron së pari vazhdimësinë  e mirëmbajtjes së tyre. 

Neni 5. 

Konservimi i monumenteve është gjithmonë i favorizuar nga destinimi i tyre për një 

funksion të dobishëm për shoqërinë,  një destinim i tillë është pra i dëshirueshëm por 

ai nuk duhet të ndryshojë kompozimin ose dekorin e ndërtesës. Vetëm në këta kufij 

mund të konceptohen dhe mund te autorizohen përshtatjet  e kërkuara nga ndryshimi 

i funksionit. 

Neni 6. 

Konservimi i një monumenti duhet të marrë parasysh dhe ambientin përreth. Kur ky 

ambient  është tradicionalish i lidhur me monumentin, ai duhet ruajtur dhe nuk duhen  

lejuar ndërtimet  e reja, prishjet dhe përshtatjet  që mund të ndryshojnë raportet  e 

volumeve dhe të ngjyrave. 

Neni 7. 

Monumenti  është i pandarë nga historia dëshmitar i së cilës është, si dhe nga vendi ku 

ai ngrihet. Si pasojë, zhvendosjet tërësore ose pjesore të një monumenti nuk mund të 

lejohen veçse kur ruajtja e monumentit e kërkon, ose kur kjo justifikohet nga arsye të 

një interesi vërtet të madh kombëtar  apo ndërkombëtar. 

Neni 8 

Elementet e skulpturës, të pikturës ose të dekoracionit që janë pjesë përbërëse të 

monumentit nuk mund të shkëputen prej tij veçse kur kjo masë është e vetmja mundësi 
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për të siguruar konservimin e tyre. 

Restaurimi 

Neni 9. 

Restaurimi është një veprim me karakter të jashtëzakonshëm. Ai ka për qëllim të ruajë 

dhe të nxjerrë në pah vlerat estetike dhe historike të monumentit dhe bazohet mbi 

respektin e substancës së vjetër dhe të dokumentit  autentik. Ai ndalon aty ky fillon 

hamendësimi.  Çdo punim plotësimi i vështruar si i domosdoshëm për arsye estetike 

ose teknike duhet të dallojë nga kompozimi  arkitekturor dhe do bartë vulën e kohës 

sonë. Restaurimi do të paraprihet  dhe do të shoqërohet gjithmonë nga një studim 

arkeologjik dhe historik i monumentit. 

Neni 10. 

Kur teknikat tradicionale janë të papërshtatshme, konsolidimi i një monumenti mund 

të sigurohet duke kërkuar ndihmën e gjithë teknikave moderne të konservimit dhe të 

ndërtimit, efikasiteti i të cilave është vërtetuar nga të dhënat  shkencore dhe garantuar  

nga përvoja. 

Neni 11. 

Kontributet e vlefshme të gjithë epokave  për ndërtimin e një monumenti duhet të 

respektohen, duke mos qenë  njësimi i stilit një qëllim për t’u arritur gjatë një 

restaurimi. Kur një ndërtim bashkëmbart shumë faza ndërtimi, nxjerrja në shesh e një 

faze paraardhëse nuk justifikohet veçse jashtëzakonisht dhe me kusht që elementet e 

hequra  të mos paraqesin  veçse pak interes, që kompozimi  i nxjerrë në dritë të përbëjë  

një dëshmi të një vlere të lartë historike arkeologjike ose estetike dhe që gjendja e 

konservimit të saj të konsiderohet e mjaftueshme. Gjykimi mbi vlerën e elementeve në 

shqyrtim dhe vendimi mbi veprimet për t’u ndërmarrë,  nuk mund të varet vetëm nga 

autori i projektit. 

Neni 12. 

Elementet e destinuara  për të zëvendësuar pjesët e munguara duhet të integrohen  

harmonikisht me tërësinë, gjithmonë duke u dalluar nga pjesët origjinale me qëllim që 

restaurimi të mos falsifikojë dokumentin  e artit ose të historisë. 

Neni 13. 

Shtesat nuk mund të lejohen veçse në masën në të cilën ato respektojnë të gjitha 

pjesët interesante të godinës, kuadrin e saj tradicional, drejtpeshimin e kompozicionit  

të saj dhe raportet  e saj me ambientin rrethues. 

Sitet Historike 

Neni 14. 

Sitet e monumenteve duhet të bëhen  objekti i një kujdesi të posaçëm për të ruajtur 

tërësinë e tyre, për të siguruar gjendjen e tyre të mirë dhe për 

t’i paraqitur (këto site) në një mënyrë të përshtatshme. Punimet e konservimit dhe 

restaurimit që kryhen në to duhet të frymëzohen  nga parimet e shprehura në nenet  

paraardhëse. 
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Gërmimet 

Neni 15. 

Punimet e gërmimit duhet të kryhen në përputhje me normat shkencore  dhe me 

“rekomandimet e parimet ndërkombëtare që zbatohen në fushën e gërmimeve  

arkeologjike”, adoptuar nga UNESCO në vitin 1956. Duhet të merren masat e 

nevojshme që synojnë në garantimin e ruajtjes së vazhdueshme të rrënojave, si të 

elementeve arkitektonike ashtu dhe të objekteve  të zbuluara. Përveç kësaj do të 

merren të gjithë iniciativat për të lehtësuar të kuptuarit e monumentit të nxjerrë në 

dritë pa çnatyruar kurrë omethënien e tij. Çdo punim rindërtimi duhet të përjashtohet 

apriori, vetëm Anastiloza mund të kihet parasysh, domethënë rikompozimi (rikthimi në 

vendin e origjinës) i pjesëve ekzistuese por të dëmtuara.  

Elementet e reja duhet të jenë gjithmonë të dallueshme  e do të përfaqësojnë 

minimumin e domosdoshëm për të siguruar kushtet e konservimit të monumentit, e 

për të rimëkëmbur  vazhdimësinë  e formave të tij. 

 

Publikimet 

Neni 16. 

Punimet e konservimit, restaurimit dhe gërmimet do të shoqërohen gjithmonë nga 

mbajtja e një dokumentacioni të përpiktë në formë raportesh analitike dhe kritike të 

ilustruara me vizatime dhe fotografime. Të gjitha fazat e punimeve  të pastrimit, 

konsolidimit, risistemimit dhe integrimit, si dhe elementet teknike e formale të zbuluar 

gjatë punimeve do të dokumentohen. Ky dokumentacion duhet të dorëzohet në 

arkivat e institucioneve publike dhe duhet të vihet në dispozicion  të kërkuesve. Të 

gjitha këto veprimtari rekomandohen që të publikohen.5 

 

 

 

1.3. Përpjekjet për evidentimin e monumenteve të kulturës në Shqipëri. 

 

      Duhet thesuar se, që në vitet e para pas çlirimit të Shqipërisë, shteti shqiptar filloi të 

tregojë kujdes për veprat e trashëgimisë kulturore dhe se kjo punë filloi parasëgjithash me 

evidentimin e tyre. Për këtë, në dokumentet e asaj kohe ne gjejmë të fiksuara përpjekjet e 

mëdha që janë bërë, hap  pas hapi, për listimin e monumenteve me shtrirje në gjithë 

territorin e Shqipërisë, duke aktivizuar për këtë punë mjaft institucione dhe grupe 

                                                 
5 Karta Ndërkombëtare e Konservimit dhe Restaurimit të Monumenteve dhe Siteve. Miratuar në 
   Konferencën II Ndërkombëtare të arkitektëve dhe teknikëve të monumenteve historike. Mbajtur në 

Venecie, 25-31 maj, 1964. 
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individësh. Kjo bëri të mundur që të hartoheshin disa lista të përmirësuara të 

monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore. Kështu, më konkretisht:  

 

      Lista e parë e monumenteve shqiptare në mbrojtje shtetërore është ajo e 16 tetorit 

1948. Organi propozues ka qenë Instituti i Shkencave. Lista është ndarë në katër rubrika: 

 

 Rubrika e parë, përfshin kala, qyteza dhe qytete antike. Pra, gjithësej janë 49 të tilla. 

Shumica e monumenteve i përkasin fortifikimeve, duke qenë përgjithësisht në gjendje 

rrënoje. Krahas kësaj, në këtë rubrikë përfshihen edhe qendrat arkeologjike të 

Butrintit dhe Pojanit, të cilat përfshijnë  një numur të madh monumentesh të zbuluara 

dhe të pazbuluara. 

 Rubrika e dytë lidhet me kishat dhe manastiret. 

 Rubrika e tretë përfshin ura, shpella, kulla. Gjithësej janë 11 të tilla. 

 Rubrika e fundit lidhet me monumentet e kultit musliman, xhami, teqe dhe tyrbe. Pra,        

janë të regjistruara 11 të tilla. 

      Kjo listë vinte në mbrojtje 107 monumente të shpërndara në 22 rrethe të vendit tonë. 

Ajo ishte hartuar kryesisht prej arkeologësh dhe figurash të njohura të kulturës shqiptare 

të shkolluar në universitetet e disa vendeve të zhvilluara të Europës. Përzgjedhja e këtyre 

monumenteve tregon se këto subjekte i njihnin mirë kriteret themelore që respektoheshin 

për vënien në mbrojtje të një monumenti. Ndër këto kritere, më vepruesi ka qenë ai i 

vlerave  arkitektonike që mbart një monument, pa përjashtuar atë të gjinisë, kriterin kohor 

e të tjerë.  

 

      Lista e dytë e monumenteve. Në vitin 1961, krahas vënies në mbrojtje të qyteteve-

muze të Beratit dhe Gjirokastrës, nëntokës së Durrësit dhe Pazarit të vjetër të Krujës, 

shpallet lista e dytë e monumenteve, e cila lidhet me qytetin muze të Beratit. Në këtë listë 

prej 80 monumentesh të rinj përfshihen gjini të ndryshme ndërtimore të qytetit, ku vendin 

e parë për nga numuri e zenë 54 banesa popullore. 

 

      Lista e tretë e monumenteve në Shqipëri i përket vitit 1963, e cila është miratuar prej 

Universitetit të Tiranës. Në këtë listë përfshihen edhe monumentet e shpallur më parë, 

duke arritur numuri i monumenteve në mbrojtje shtetërore në 471, të të gjitha fushave 

dhe gjinive, duke përfshirë edhe disa monumente historike. Por veprimtaria për vënien e 

monumenteve në mbrojtje shtetërore në territorin e Shqipërisë fuqizohet veçanërisht pas 

krijimit të IMK(Institutit të Monumenteve të Kulturës) në vitin 1965. Historia e 

regjistrimit të monumenteve të kulturës në vendin tonë, krahas përpjekjeve pozitive për 

njohjen dhe evidentimin e tyre ka njohur edhe hapa mbrapa. Kështu, viti 1967 për 

monumentet shqiptare të kultit shënon vitin e zi të shpërfilljes dhe të rrënimit të tyre, në 

kushtet e propagandës ateiste enveriste dhe të aksioneve kundër fesë dhe institucioneve të 
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kultit fetar. Për këtë, u hoqën 74 monumente kulti, ose 34% e tyre, nga lista e 

përgjithshme e mbrojtjes. Ndërkohë që lista ishte 214 monumente kulti. 

      Këshilli i Ministrave me Vendim nr. 229 të datës 01.11.1974 ” Mbi gjurmimin dhe 

vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore,, hodhi një hap të vendosur institucional për 

vlerësimin e kësaj pasurie të pazëvendësueshme historike dhe kulturore. Vendimi 

ngarkonte disa institucione kërkimore për gjurmimin, studimin, evidentimin, 

dokumentimin dhe vënien në mbrojtje shtetërore të ndërtimeve popullore me vlera të 

mëdha arkitektonike, historike, etnografike e të tjera në fshat dhe në qytet, duke caktuar 

edhe kufij kohorë të përfundimit të kësaj pune, që ishte viti 1978. Aty hidhej edhe ideja e 

krijimit më vonë të muzeut të fshatit në natyrë. Gjatë veprimtarisë gjurmuese për 

identifikimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore u kryhen 35 ekspedita në 

mbarë vendin, duke grumbulluar një material të gjerë dokumentar, grafik, fotografik dhe 

përshkrimor. 

      Në vitin 1979 Ministria e Arsimit dhe Kulturës vendosi kalimin në mbrojtje shtetërore 

në cilësinë e monumenteve të kulturës 132 vepra ndërtimore. Pra, megjithëse është një 

nga vendet më të vogla të Europës, Shqipëria ka një histori kulturore shumë të pasur, me 

një traditë shumë të gjallë. Sipas të dhënave, në territorin e Shqipërisë janë të mbrojtura 

me ligj 2.400 monumente kulturore, kështjella të periudhës së Mesjetës, fortifikime të 

ndryshme, ndërtime të ngritura nga vetë njerëzit, monumente kulturore, punë të artit 

ikonografik, afreske të periudhës pas Bizantine e të tjera. Më konkretisht, sipas të 

dhënave statistikore kemi një listim të tillë të monumenteve: 

 

 Monumente të kultit janë: 109 kisha, 33 rrënoja kishash, 12 manastire, 11 xhami, 3 

tyrbe, 5 teqe. 

 Monumente Antike dhe të Mesjetës në total 591: 483 kështjella, rrënoja, site, ura, 

ujësjellësa, 108 ndërtime banesash. 

 Ndërtimet popullore ndahen në: 373 në kategorinë e parë dhe 1151 në kategorinë e 

dytë.  

 Vendndodhjet dhe numrat e tyre sipas qyteteve janë: 428 në Berat, 378 në 

Gjirokastër, 20 në Elbasan, 150 në Korçë, 80 në Shkodër, 25 në Vlorë. 

 

Kjo pasuri, meqënëse është e shumtë në numur dhe e larmishme për nga lloji apo 

gjinia, është klasifikuar në: munumente të kategorisë së parë dhe të kategorisë së dytë, në 

pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme. 

 Monumentet e kategorisë së parë, të cilësuar në listat e monumenteve, janë 

përfaqësuesit më të vlefshëm të vlerave në gjininë përkatëse të monumenteve dhe 

ruhen në mbarë përbërësit kompozicionalë, të teknikave të ndërtimit dhe trajtimit 

arkitektonik-dekorativ të pamjes së jashtme dhe të brendshme. 
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 Monumentet e kategorisë së dytë janë të gjitha ndërtimet brenda zonës muze, të cilat 

për vlerat si bashkësi formuese të asambleve ndërtimore ruhen në volumet dhe pamjet 

e jashtme, ndërsa në brendësi mund të kryhen ndryshime në përputhje me  kërkesat e 

kohës. Duhet theksuar se të gjitha rregulloret e tjera të mëpasme si ajo e qytetit- muze 

të Gjirokastrës si dhe të qendrave historike të Shkodrës, Elbasanit, Korçës dhe Vlorës 

ndoqën të njejtat kritere themelore me veçanti të kuptueshme dytësore. 

      Në aspektin e vlerave, trashëgimia jonë kulturore përbëhet nga vlera materiale dhe 

jomateriale, të cilat në vetvete janë pjesë e pasurisë kombëtare. Vlerat materiale të 

trashëgimisë kulturore quhen të paluajtshme dhe të luajtshme: 

 

Në objekte të trashëgimisë kulturore të paluajtshme përfshihen:  

 

 Qendra, zona dhe rajone, të banuara ose të pabanuara, me vlerë arkeologjike, 

historike, etnologjike, arkitektonike dhe inxhinierike. Si të tilla vlerësohen edhe 

objektet e kësaj natyre në gjendje rrënoje me vjetërsi mbi 100-vjeçare. 

 Ansamble urbane, arkitekturore dhe historike, ndërtime ose konstruksione 

ndërtimore me vlera të veçanta. Të tilla janë objektet e kësaj natyre në gjendje 

rrënoje, me vjetërsi mbi 100-vjeçare. 

Në objekte të trashëgimisë kulturore të luajtshme përfshihen:  

 

 Objekte, pjesë ose elementë të objekteve si: mozaikë, kolana, kapitele, skulptura, 

piktura murale, ikona, ikonostase, tavane karakteristike, mbishkrime, gurë varresh, 

me vjetërsi mbi 100-vjeçare. 

 Materiali i lëvizshëm arkeologjik, që delte nga gërmimet arkeologjike, grumbullohej 

nga gjurmimet arkeologjike, ose vinte si gjetje rastësore dhe ruhej në koleksione ose 

fonde të tjera të ndryshme. 

 Krijimet artistike të të gjitha llojeve dhe gjinive. Këtu nuk përfshihen krijimet e 

autorëve të gjallë. 

 Dokumente arkivore me rëndësi historike kombëtare. 

 Dorëshkrime dhe botime, libra dhe periodikë me vlera të veçanta, historike dhe 

bibliografike. 

 Koleksionet e ndryshme filatelike, numizmatike të artit, me vjetërsi mbi 25 vjeçare. 

 Pajisje tradicionale pune, mjeshtërie dhe jetese. Mekanizmat, makineritë ose objekte 

të përdorimit të përditshëm ose ceremonial, me vlera artizanale, etnografike ose 

historike, objektet e prodhuara në mënyrë artizanale, me vjetërsi mbi 50-vjeçare dhe 

objektet e fabrikuara me vjetërsi mbi 75-vjeçare. 

 Teknologji të prodhimit të produkteve të traditës. 

 Armët e ftohta dhe të zjarrit, të prodhimit artizanal ose të fabrikuara përpara fillimit të 

Luftës së Dytë Botërore. 
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 Objekte personale të figurave të shquara historike. 

 Objektet e përfshira në inventarët e pasurive, të shpallura në ruajtje ose në mbrojtje të 

rrjetit muzeal e të galerive të artit dhe të institucioneve shtetërore të vendit deri në 

vitin 1991. 

      Duhet theksuar se kjo pasuri me vlera kombëtare e vendit tonë, prej më shumë se dy 

dekada po përballet me probleme të shumta degraduese të shkaktuara nga faktorët 

natyrorë, nga indiferenca, nga mungesa e fondeve e mosndërhyrja në kohë nga ana e 

institucioneve të specializuara si dhe nga mos zbatimi i ligjit, i cili i merr në mbrojtje këto 

vlera të pasurisë sonë kulturore të krijuara në shekuj. Aktualisht sot, më shumë se kurrë, 

monumetet e trashëgimisë sonë kulturore kanë nevojë për restaurim e ndërhyrje të 

specializuara. Nga njera anë, në mjaft raste, kjo bëhet emergjente për vetë gjendjen në të 

cilën ndodhen  monumentet tona. Nga ana tjetër, kjo nevojë diktohet edhe nga rrethanat e 

kushtet e reja historike që po kalon Shqipëria dhe kërkesat për integrimin e saj në 

familjen e madhe europiane. E theksojmë këtë, pasi në vështrimin tonë, ka ardhur koha të 

vlerësojmë realisht dhe në mënyrë objektive kontributin që japin veprat e trashëgimisë 

sonë kulturore në prezantimin e vlerave origjinale që bart dhe trashëgon historikisht  

kombi ynë.  

 

 

1.4. Parimet e restaurimit të monumenteve të kulturës. 

 

       Të dhënat tregojnë se gjurmimi, mbrojtja, restaurimi dhe publikimi i vlerave të 

monumenteve të kulturës në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, është bërë 

kryesisht mbi bazën e studimeve shkencore, duke respektuar kriteret e restaurimit të 

monumenteve të kulturës dhe teknika të përshtatshme për ndërhyrje restauruese. Kriteret 

e restaurimit janë përpunuar nga IMK, i cili ka mbikqyrur çdo ndërhyrje restauruese. 

       Pra, ka rëndësi të theksojmë faktin se edhe tek ne, shkenca e restaurimit të 

monumenteve ka arritur të konsolidojë thelbin e saj nëpërmjet një numuri kriteresh, të 

cilët e bëjnë atë të qartë dhe të zbatueshme në dobi të ruajtjes dhe nxjerrjes në pah të 

vlerave të papërsëritshme historike e kulturore të dëshmive të së kaluarës sonë. Natyrisht, 

çdo monument ka historikun dhe karakteristikat e tij. Ai vjen deri në kohët tona përmes 

një rrugëtimi të gjatë me specifika vetjake, duke përfshirë këtu edhe gjendjen e tij 

teknike, ndryshimet e pësuara në kohë e të tjera. Pikërisht për këtë: “Detyra e 

restauratorit, njëherazi, historian i arkitekturës së fushës ku përfshihet monumenti, është 

të zbatojë për çdo rast të dhënë kriteret e duhura në masën e duhur. Eshtë momenti për të 

pohuar se në këto raste duhet kërkuar një zbatim krijues i kritereve të restaurimit, i cili 

parakupton detyrueshëm njohjen e thellë të vlerave të monumentit, zhvillimin e tij në kohë 

si dhe gjendjen teknike,,.6 

                                                 
6 Riza, Emin. Teoria dhe praktika e restaurimit të monumenteve të arkitekturës, Tiranë, 2002, faqe 121. 
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      Sipas studiuesve tanë, lidhur me formulimin e kritereve të restaurimit rasti shqiptar 

është nga më të suksesshmit nisur nga fakti se ai është arritur në një kohë relativisht të 

shkurtër. Kjo ka ndodhur, sepse tek ne, për një kohë të shkurtër u përvetësua përvoja e 

përparuar botërore, e cila arriti të kodifikohej edhe në plan ndërkombëtar. Nga ana tjetër, 

kujdesi për vlerësimin e monumenteve në Shqipëri eci me ritme të shpejta edhe në 

drejtim të përgatitjes së specialistëve të fushës si restauratorë dhe historianë të 

arkitekturës shqiptare. Pra, në realitetin shqiptar, kriteret për klasifikimin e 

monumenteve, për përzgjedhjen dhe vënien në mbrojtje të tyre, fillimisht, nuk kanë qenë 

aq të kristalizuara, ndërsa në vitet më pas, ato u bënë mëse të detyruara për t’u zbatuar në 

çdo lloj restaurimi. Në këtë vështrim, nëse do të parashtronim kriteret mbi të  cilat është 

mbështetur veprimtaria gjurmuese e monumenteve të arkitekturës në Shqipëri, për 

përcaktimin e një vepre si monument kulture, sipas rastit, vihet re se janë zbatuar veçmas 

ose bashkërisht disa prej kritereve që po përmendim më poshtë:  

 

      Kriteri historiko-kulturor. Ky kriter ka përparësi të dallueshme dhe shpesh 

vendimtare, dallohet për karakteristikat e saj edhe në planin arkitektonik, sepse karakteri i 

shoqërisë, shkalla e zhvillimit të saj, konteksti jetësor dhe faktorë të tjerë ndikojnë 

drejtpërdrejt apo tërthorazi në tiparet e ndërtimeve të ndryshme popullore që janë bërë në 

kohë. Kjo e vërtetë i jep veprës ngarkesën e dokumentit historik. Në këtë mënyrë, vepra 

përfaqëson një pjesë të historisë, duke përcaktuar dhe ruajtur edhe tipare të një shoqërie 

të caktuar. Edhe faktori kulturor është një kriter i rëndësishëm si për vlerat artistike që 

bart në vetvete, ashtu dhe për periudhën historike në të cilën u zhvilluan këto vlera. 

 

      Kriteri tipologjik. Sipas këtij kriteri, vënia në mbrojtje e monumenteve duhet të 

ndjekë shembujt përfaqësues të zhvillimit tipologjik të një tipi apo gjinie të caktuar 

veprash. Respektimi i këtij kriteri i sjell bashkësisë së monumenteve të dhëna mbi 

zhvillimin e një kategorie të caktuar në kohë, kontekstin historik në të cilin ka lindur dhe 

është zhvilluar. 

 

      Kriteri i autenticitetit, i cili kërkon që vepra për t’u vënë në mbrojtje duhet të ruajë 

tërësisht, ose së paku vlerat origjinale, të cilat janë të papërsëritshme. Ndryshimet dhe 

dëmtimet e shumta gjatë kohëve e bëjnë këtë kriter me vlera të veçanta. 

 

     Kriteri i gjendjes teknike të veprës. Ka peshën e tij në përzgjedhjen e shembujve të 

së njejtës tipologji, duke parapëlqyer ata që janë në gjendje sa më të mirë teknike, sepse 

restaurimi për natyrën e tij bart edhe rreziqe të prekshme për dëmtimin e vlerave 

autentike të monumentit. 

      Kriteri i shpërndarjes hapësinore të veprës arkitektonike. Lidhet me ndjekjen e 

gjeografisë tipologjike të veprave, si një e dhënë me interes të posaçëm historik. Përhapja  
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e një tipi të caktuar ndërtimi në hapësirë është një tregues domethënës në disa rrafshe, 

prandaj ai duhet patur parasysh si edhe në lidhje me vlerat historike e kulturore të veprës. 

 

      Kriteri i barasvlerës kohore. Ky vlen për të vërtetuar se çdo periudhë historike 

përfaqësohet me veprat e saj, prandaj vjetërsia e një vepre arkitektonike, apo risia e saj 

kohore, nuk shfaqin vlerë në vetvete, por i referohet mbarë periudhës historike që ajo 

përfaqëson. 

 

      Kriteri i bashkëjetesës së veprës arkitektonike më atë të artit. Kjo bie më tepër në 

sy tek disa gjini monumentesh dhe kryesisht tek ato të kultit, ku hapësirat e brendshme 

dhe të jashtme të veprës arkitektonike vishen me piktura murale të teknikave të 

ndryshme. 

      Pra, këto kritere erdhën duke u formuar dhe duke u aplikuar hap pas hapi në vijim të 

veprimtarisë së dendur për vënien në mbrojtje të monumenteve në Shqipëri. Zbatimi dhe 

respektimi i tyre ka qenë dhe mbetet kërkesa parësore e institucioneve përgjegjëse për 

restaurimin e çdo vepre të trashëgimisë sonë kulturore. 

 

 

1.5. Përfshirja e veprave të trashëgimisë kulturore shqiptare në Listën e Pasurive 

Botërore. 

 

      Sa për informacion shtesë, në këtë çështje shtojmë se në listën e monumenteve të 

Trashëgimisë Kulturore Botërore, ku përfshihen edhe Butrinti, Gjirokastra dhe Berati, 

deri më sot janë regjistruar 812 monumente kulturore e site natyrore, nga të cilat 628 janë 

monumente kulturore, 160 janë site natyrore dhe 24 prej tyre janë të përziera, trashëgimi 

këto që u përkasin 137 vendeve anëtare të Unesco-s. Në regjistrimet e bëra së fundi në 

Durban, mes të tjerave ishte qyteti i Mostarit, nekropoli i Sirakuzës me varret mjaft të 

vjetra në Itali, siti i vjetër arkeologjik i Bahreinit, qyteti historik i Makaos së Kinës, 

hekurudha e vjetër e Indisë, një shtypshkronjë dhe një shtëpi botuese belge e kohës së 

Rilindjes evropiane, arkitektura e qytetit francez të Havrit, vepra arkitekturore e spanjollit 

Antoni Gaudio e të tjera. 

      Në plan rajonal e ndërkombëtar, nëse i hedhim një sy listës së monumenteve të 

kulturës së Trashëgimisë Kulturore Botërore, do të shohim se Italia, një ndër fqinjët tanë 

më të afërt, si dhe të rajonit të Ballkanit, mban vendin rekord të regjistrimit të 

monumenteve të kulturës kombëtare, me 35 të tilla të regjistruara deri në vitin 2004, e 

ndjekur nga Greqia me 16 (Akropoli, Mali Athos, Meteorët e të tjerë). Që në vitin 1979, 

Italia regjistroi në Listën e Unesco-s Shkëmbinjtë në Valcamonica, duke vazhduar me 

Venecian, Sheshin Duomo të Pizës, Qendrën historike të Napolit dhe Firences e të tjerë e 

deri në regjistrimin e fundit të Maleve të Shenjta të Piemontit, në Lombardi, në vitin 

2003. Greqia, e njohur po ashtu si Italia për pasurinë e saj kulturore e monumentale, 
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regjistroi në vitin 1986 Tempullin e Apolonit (Epicurius), të shekullit të V, duke 

vazhduar më pas me Sitin e Delfit, sitin arkeologjik të Olimpit, Delos e gjer tek Shpella e 

Apokalipsit, në Patmos, duke e çuar në 16 numrin e monumenteve të saj të regjistruara në 

listën e Unesco-s. Ndër to, mund të përmendim Akropolin e Athinës, Qytetin mesjetar të 

Rodit, Meteorët, Malin Athos, Sitin arkeologjik të Epidorit, Monumentet paleokristiane e 

bizantine të Selanikut, Mystras, Manastirin e Dafnit, Hossios Lukas dhe Nea Moni në 

Qio, Gjurmët e qytetërimit pitagoras dhe heraion në Samos, Sitin arkeologjik të Verginas, 

Qendrën historike Kora në manastirin e Shën Janit, Sitin arkeologjik të Mikenës dhe të 

Tirintit. 

      Po kështu, Bullgaria ka regjistruar 9 monumente të kulturës, Turqia 9, Rumania 7, 

Kroacia ka regjistruar deri tani 6 site e monumente, Hungaria po 6, Serbia e Mali i Zi 4. 

Sigurisht, dhe Shqipëria i ka kushtet për të propozuar monumente e site të reja. 

Specialistët shqiptarë të kulturës, arkeologë e historianë, prej shumë vitesh kishin 

përcaktuar një sërë sitesh e monumentesh kulture si kandidatura të vlefshme për t'u 

regjistruar në fondin e trashëgimisë materiale botërore. Kështu psh. të ngjashëm me 

Butrintin janë amfiteatri i Durrësit apo Lagjja Kala e Beratit, qendra historike e 

Gjirokastrës, Apolonia, kisha e Mesopotamit, apo vende të tjera të kultit të hershëm 

shqiptar. Por mungesa e një bashkëpunimi të vërtetë me Unesco-n, me Qendrën e 

Trashëgimisë Botërore dhe ICOMOS si dhe ngjarjet e rënda të vitit 1997, me 

shkatërrimin e disa vlerave kulturore, krijuan një stepje në angazhimin e institucioneve të 

kulturës e të trashëgimisë kulturore në këtë drejtim. Duke folur për progreset rreth 

“Planit të Aksionit,, me Shqipërinë, në drejtim të rigjenerimit të institucioneve kulturore 

dhe restaurimin e trashëgimisë kulturore e arkitekturale të shkatërruar nga ngjarjet e vitit 

1997, në sesionin e 154 të Këshillit Ekzekutiv, Drejtori i Përgjithshëm, Matsuura, theksoi 

se: "Institucionet kulturore shqiptare duhen ndihmuar dhe se Unesco duhet të kontribuojë 

në drejtim të forcimit të këtyre institucioneve, të legjislacionit dhe politikave që duhen 

ndjekur, dhe së pari, përmes aktualizimit të legjislacionit dhe statutit të trashëgimisë 

kulturore, rivlerësimit të sistemit të muzeve kombëtare, forcimit të turizmit kulturor në 

politikën dhe legjislacionin kombëtar, në parandalimin e trafikut ilegal të vlerave 

kulturore; rigjallërimin e artizanatit tradicional, futjen e institucioneve shqiptare në 

rrjetin e institucioneve analoge evropiane, forcimit të kapaciteteve, duke ju ofruar atyre 

që administrojnë kulturën një trajnim e përgatitje në institucionet e specializuara jashtë 

vendit".7 

     Vetëm Evropa përmbledh një numër të madh dhe mjaft të larmishëm, veçanërisht në 

fushën e monumenteve të kulturës materiale, shprehje të qytetërimeve të vjetra greko-

romake, bizantine, ilirike, sllave, orientale e të tjera. Ka disa vite që Unesco dhe Greqia 

atribuojnë çmimin ndërkombëtar "Melina Mërkuri", që mban emrin e aktores së famshme 

greke, si dhe ishministres së Kulturës së Greqisë, e cila për vite me radhë i ishte 

                                                 
7 Plani i Aksionit me Shqipërinë... Trashëgimia në rrezik. Gazeta “Panorama,, 21 qershor,  2009. 
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përkushtuar trashëgimisë kulturore dhe promovimit të monumenteve të kulturës botërore. 

Ky çmim, që jepet çdo dy vjet, akordohet në kuadrin e peizazheve kulturore, të njohura si 

të tilla nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në sesionin e tij të 16-të në Santa Fe të 

SHBA-së, nocion ky që do të plotësonte nocionin klasik që lidhej vetëm me monumentet 

apo sitet, duke e parë kështu peizazhin kulturor si një tërësi vlerash. Peizazhet kulturore 

ndahen në tri kategori kryesore si: 

 

 Peizazhet kulturore të krijuara nga dora e njeriut si kopshtet, parqet dhe mjediset 

fetare e të tjera. 

 Peizazhet që kanë evoluar në formën dhe kompozimin e tyre si peizazhe relike. 

 Peizazhe të gjalla dhe që kanë sot një rol social. 

 Peizazhet kulturore asociative, në lidhje me fenomenet fetare, artistike apo 

kulturore. 

      Edhe Shqipëria me monumentet apo sitet e saj, ndërtimet dhe ansamblet e vëna deri 

tani në mbrojtje deri tani paraqet interes të veçantë brenda dhe jashtë vendit. Kështu për 

shembull: 

      Së pari, Gjirokastra na jep strukturën urbanistike të një qyteti mesjetar, të ndërtuar në 

terren të pjerrët malor, duke pasur si zanafillë kështjellën. Kjo strukturë, e cila mori një 

formulim të plotë gjatë shek. XVIII-XIX, ruajti gjatë gjithë zhvillimit të saj si qendrën 

kompozicionale kalanë dhe pazarin pranë. Ansamblet e lidhura mjeshtërisht me truallin, 

megjithë tiparet e veçanta, paraqesin një njësi të plotë, e cila nuk mund të kuptohet e 

cunguar. Në këto rrethana vetëm vënia në mbrojtje e tërësisë së qytetit mund të japë të 

plotë pasurinë dhe origjinalitetin e kësaj qendre  me tiparet aq të veçanta. 

 

 

Pamje 1.1. Qyteti Muze i Gjirokastrës. 

 

 

o Shpallur qytet muze nga shteti shqiptar më 1961. 

o Shpallur Pasuri Botërore më 2005. 

o Në janar 2002, Gjirokastra ju propozua zyrtarisht autoriteteve të UNESCO-s për t’u 

përfshirë në Listën e vendeve Trashëgimi Botërore. Dosja u dorëzua zyrtarisht më 22 janar 

2002.  
  

http://www.google.al/imgres?imgurl=http://gjirokastra0.tripod.com/images/gjirokastera1.gif&imgrefurl=http://gjirokastra0.tripod.com/gjirokastra.htm&h=220&w=348&tbnid=wlDsoh-MVv9mgM:&docid=olozEQn8tF0t6M&ei=kKnwVaCfBInD7gaki4OgDg&tbm=isch&ved=0CHMQMyhLMEtqFQoTCKCnyrr36scCFYmh2wodpMUA5A
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     Së dyti, Berati ruan gjithashtu tre ansamble po të kësaj periudhe. Ai i lagjes Kala 

paraqet shembullin më të arritur e njëherazi më të madhin e vendbanimeve brenda 

mureve rrethues të fortifikimit. Ndërsa lagja Mangalen përfaqëson një ansambël, i cili 

shquhet për zgjidhjen urbanistike të arritur në kushtet e ndërtimit mbi një truall tepër të 

thepisur shkëmbor. 

 

 

Pamje 1.2. Berati - Sit Ndërkombëtar i Trashëgimisë Botërore 

 

 

o Pjesë e listës prej 689 sitesh të trashëgimisë kulturore të UNESKO-s. 

o Berati  është pjesë e Rrjetit Ballkanik të Qyteteve Historike të përfshira në Unesco, si dhe është 

bërë pjesë e platformave dixhitale ndërkombëtare në fushën e promocionit dhe turizmit. 

o Në vitin 2008 Berati u shpall nga organi prestigjioz i shtypit ndërkombëtar “Forbs” si një ndër 3 

destinacionet e preferueshme në Ballkan. 

o Në vitin 2009 u shpall nga Ekspozita Ndërkombëtare e Turizmit në Zvicër si Fitues i çmimit “Një 

qytet muze me arkitekturë karakteristike dhe të bukur”. 

o Në vitin 2010 Berati bëhet pjesë e Organizatës Europiane të Qyteteve të Artit dhe Historisë. 

 

      

      Së treti, ansamblet e tjerë në qytetet Korçë, Elbasan, Shkodër, që përfaqësojnë qytetin 

shqiptar të mesjetës së vonë, paraqesin zgjidhje të veçanta sipas kushteve konkrete të 

terrenit dhe rrugës historike të lindjes dhe zhvillimit historik të këtyre qendrave. Psh. 

struktura urbanistike e lagjes së banuar brenda kalasë së Elbasanit kushtëzohet nga 

karakteri dhe konfiguracioni i këtij fortifikimi fushor i tipt “Kastrum,,. 
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Pamje 1.3. Kalaja e Elbasanit. 

 

     Së fundi, tipare të reja që fitoi qyteti shqiptar gjatë periudhës së dytë shprehen më së 

miri nga ansamblet e vëna në mbrojtje në qytetin e Korçës, Shkodrës dhe Vlorës. 

Struktura urbanistike e tyre dallon për rregullsinë e rrjetit rrugor, që jep idenë e 

planifikimit të paramenduar. Së fundi, ansamblet zejtaro-tregtare të ruajtura, si pazari i 

Krujës, i Gjirokastrës dhe ai i Korçës plotësojnë kuadrin e jetës ekonomike të qyteteve 

tona në faza të ndryshme të zhvillimit të tyre. 

 

Pamje 1.4. Parku kombëtar i Butrintit. 

 

 

 Shpallur monument kulture në mbrojtje nga shteti shqiptar më 1948. 

 Regjistruar si pasuri botërore e UNESCO -s më 1992. 

 Përfshirja në Listën e Monumenteve në Rrezik më 1997. 

 Zgjerimi si vend i Trashëgimisë Botërore më 1999. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sq/2/23/Kalaja_e_Elbasanit.jpg
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      Institucionet tona restauruese kanë bërë punë të lavdërueshme për njohjen e vlerave të 

veprave të trashëgimisë sonë kulturore brenda dhe jashtë vendit. Një përpjekje e tillë 

është edhe ajo që lidhet me përfshirjen e disave prej tyre në Listën e Pasurive Botërore. 

Kjo është një praktikë që zbatohet nga shumë vende të botës, por, ndonëse vonë dhe me 

vështirësi, ka filluar të aplikohet edhe në vendin tonë. Për këtë, mjafton të përmendim 

përfshirjen e Butrinit, të  Gjirokastrës dhe të Beratit në këtë Listë.  

      Prof. Emin Riza sqaron: “Në vitin 1990, Shqipëria zyrtarisht paraqiti, shoqëruar me 

dokumentacionin përkatës, pranë Komitetit të Pasurisë Botërore të UNESCO-s për 

përfshirjen në listën e Pasurive Botërore të Qendrave historike të Beratit dhe 

Gjirokastrës, qendrës arkeologjike të Butrintit, Varreve të Selcës dhe Amfiteatrit të 

Durrësit. Ngjarjet politike, pas këtij viti e lanë pas dore këtë çështje e cila rifilloi disa vite 

më pas. Kështu në sesionin e 29-të të Komitetit të Pasurisë Botërore, mbajtur në Durban 

të Afrikës së Jugut prej 10-17 06. 2005, Qendra historike e Gjirokastrës u shpall Pasuri 

Botërore. Fill pas kësaj filloi plotësimi i dosjes për kërkesën e shpalljes së Qendrës 

historike të Beratit, Pasuri Botërore. Pas dorëzimit të kësaj kërkese, me sugjerim të 

Komitetit të Pasurive Botërore, në janar të vitit 2008, u paraqit kërkesa për shpalljen në 

seri të Qendrave historike të Gjirokastrës dhe Beratit, Pasuri Botërore. Në sesionin e 32-

të të Komitetit të Pasurive Botërore, mbajtur në Kebek të Kanadasë, në korrik të viti 

2008, Gjirokastra dhe Berati, u shpall Pasuri Botërore. Të dyja dosjet e veçanta për 

Gjirokastrën dhe Beratin, si dhe dosja e përbashkët për të dyja qendrat, janë hartuar prej 

meje, duke pasur për të dyja dosjen e fundit, ndihmëse metodike prej specialistëve të 

UNESCOS.8 

      Që në propozimet e para, në vitin 1991, kur qeveria shqiptare i kërkonte Unesco-s për 

regjistrimin e siteve dhe monumenteve të kulturës, bashkë me Butrintin, qytetin-muze të 

Beratit, varret ilire të Selcës, amfiteatrin e Durrësit e të tjera, ishte dhe dosja e qytetit-

muze të Gjirokastrës. Ishte e natyrshme që bashkëpunimi i Unesco-s me Shqipërinë në 

fushën e siteve dhe monumenteve të kulturës të fillonte me Butrintin si siti më interesant 

nga pikëpamja e vlerave arkeologjike. Për afro dhjetë vjet më vonë, ideja për të 

propozuar Gjirokastrën u zgjua përsëri, pasi Gjirokastra ruante dhe ruan vlera unikale 

arkitektonike dhe muzeale për kulturën tonë kombëtare dhe atë ballkanike. Kështu psh. 

shtëpia e Zekatëve, e Angonatëve, Qafa e Pazarit dhe hamami, lagjet dhe shtëpitë në gur 

të Manalatit, të Palortosë, Dunavatit e të tjera, që i gjejmë të përshkruara aq bukur dhe në 

veprën letrare “Kronikë në gur” të Kadaresë, janë, padyshim, mjedise që mund të kthehen 

në vende muzeale të prezantimit të kulturës tradicionale, historisë, etnografisë e të tjera, 

siç është bërë traditë dhe në shumë vende të tjera për zhvillimin e një turizmi kulturor. 

Pikërisht për këtë, një grup ekspertësh, me profesor Emin Rizën në krye, nisën 

përpunimin e dosjes sipas kërkesave të Qendrës së Trashëgimisë Botërore, kulturore e 

natyrore dhe të rekomandimeve të Konventës së Trashëgimisë Kulturore e Natyrore.  

                                                 
8 Plani i Aksionit me Shqipërinë... Trashëgimia në rrezik. Gazeta “Panorama,, 21 qershor, 2009. 
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      Gjatë vizitës së tij në Tiranë, më 2001, Drejtori i Përgjithshëm, Matsuura, vizitoi 

qytetin-muze të Gjirokastrës, duke e cilësuar si urgjente ndihmën që duhej të jepte 

Unesco për qendrën historike të këtij qyteti, e cila kishte filluar të dëmtohej nga agjentët 

atmosferikë si dhe nga moskujdesi njerëzor, si pasojë edhe e zhvendosjes së pa 

kontrolluar të popullsisë. Dosja e përgatitur nga ekspertët e Institutit të Monumenteve të 

Kulturës, në bashkëpunim dhe me bashkinë e qytetit u mbështet dhe në ndihmën e 

veçantë të Fondacionit “Pacard”, ku arkitektë e menaxherë të kulturës materiale dhanë 

një ndihmesë të madhe, veçanërisht në restaurimin e disa banesave të rëndësishme si ajo 

e Zekatëve, Qafën e Pazarit, apo “shtatë krojet” prej guri; përgatitjen e një modeli të 

planit menaxhues, sipas studimit të “Prince Research Consultatfs John Robin's 

Architects”, skanimin e planeve dhe hartave të qytetit e të tjera. Ata mbështetën hapjen e 

Zyrës së Konservimit të Vlerave të Gjirokastrës, e cila do t'i kushtohej restaurimit të 

qytetit-muze. Në këtë vështrim, i rëndësishëm ishte edhe hartimi i një strategjie 

menaxhuese, ku kombinohej angazhimi i shtetit, i institucioneve dhe i vetë qytetarëve, pa 

harruar dhe angazhimin e drejtpërdrejtë të biznesmenëve apo të partnerëve financues. Po 

kështu, veç ndërhyrjeve në nivelin më të lartë politik të kreut të shtetit dhe të 

kryeministrit, rol të veçantë luajti edhe Forumi i Mbrojtjes së Vlerave të Gjirokastrës, i 

krijuar për këtë qëllim, me president nderi Ismail Kadarenë. Megjithatë, për të shtyrë më 

tej problemin, ishte e nevojshme ardhja edhe e ekspertëve të tjerë të Qendrës së 

Trashëgimisë Botërore për të përcaktuar më mirë zonat e mbrojtura dhe zonën-muze, 

zonën tampon e të tjera, si dhe për të konkretizuar Planin e Menaxhimit.  

      Në fillim të vitit 2004, dosja e Gjirokastrës e plotësuar u dorëzua në Qendrën e 

Trashëgimisë Botërore për t'u shqyrtuar më pas nga eksperti i ICOMOS-it, Andras 

Roman, i cili e vizitoi Gjirokastrën në shtator të vitit 2004. Një muaj më vonë, më 7 tetor, 

duke folur për pasurinë e trashëgimisë kulturore e materiale në Shqipëri, presidenti 

shqiptar, Alfred Moisiu, deklaronte se: Krahas qytezës arkeologjike të Butrintit, të 

regjistruar në vitin 1991 në Listën e Trashëgimisë Botërore të Unesco-s, ne synojmë që 

së shpejti të regjistrohet dhe qyteti- muze dhe historik i Gjirokastrës, çka do të bëjë të 

mundur angazhimin e burimeve tona të brendshme, por dhe të ndihmës së institucioneve 

të specializuara ndërkombëtare për ta rigjeneruar jetën e këtij qyteti dhe vlerat e tij, në 

mënyrë që historikja të integrohet dhe të gjejë vetveten në modernen, që jetojmë sot. Veç 

kësaj, një punë të madhe duhet të bëjnë institucionet tona dhe shoqëria civile në drejtim 

të trashëgimisë orale e materiale, për promovimin e vlerave shpirtërore dhe artistike, të 

cilat përbëjnë njëherësh si vlera identifikuese, ashtu dhe elemente të komunikimit me 

kulturat e popujve të tjerë".9 

 

 

 

                                                 
9 Plani i Aksionit me Shqipërinë... Trashëgimia në rrezik. Gazeta “Panorama,, 21 qershor, 2009. 
 



22 

 

1.7. Përfundime rreth kapitullit të parë. 

 

 Vënia në mbrojtje, ruajtja dhe restaurimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore në 

Shqipëri ka nisur konkretisht pas Luftës së Dytë Botërore. 

 

 Në Shqipëri, koncepti mbi restaurimin dhe procesi i restaurimit të monumenteve të 

kulturës u ngrit mbi bazën e përvojës së vendeve të tjera të zhvilluara, mbi bazën e 

dokumentave të njohura ndërkombëtarisht, siç ishin Karta e Restaurimit e Athinës, 

Karta e Venecias e të tjera. 

 

 Në vitet e para pas çlirimit të Shqipërisë, shteti shqiptar filloi të tregojë kujdes për 

monumentet e trashëgimisë kulturore. Këto përpjekje filluan me njohjen dhe listimin 

e tyre në gjithë territorin e vendit, në klasifikimin dhe kalimin e tyre në mbrojtje nga 

vetë shteti shqiptar. 

 

 Në fillimet e saj, në vendin tonë, puna për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve 

të kulturës u kuptua si veprimtari komplekse, por edhe propoganduese, pasi 

monumentet simbolizonin historinë e popullit shqiptar, ruanin vlerat origjinale të tij të 

krijuara në shekuj, prandaj këto vlera duhet të popullarizoheshin, të ruheshin dhe t’u 

transmetoheshin brezave. 

 

 Gjurmimi, mbrojtja dhe restaurimi i veprave të trashëgimisë sonë kulturore u bë mbi 

baza ligjore dhe duke respektuar kriteret e restaurimit. Formulimi dhe bërja e njohur e 

kritereve të restaurimit në realitetin shqiptar ka qenë i suksesshëm, pasi u arrit në një 

kohë relativisht të shkurtër, duke përvetësuar përvojën botërore dhe duke përgatitur 

specialistë të kësaj fushe si restauratorë, historianë të arkitekturës e të tjera. 

 

 Shqipëria me monumentet e saj të trashëgimisë kulturore, të cilat janë pothuaj të të 

gjitha llojeve, paraqet interes të veçantë brenda dhe jashtë vendit. Tre prej siteve të saj 

tashmë janë të rregjistruara në listën e Pasurive Botërore të UNESCO-s. 
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KAPITULLI  II 
PËRPJEKJET PËR NGRITJEN E INSTITUCIONEVE 

SHTETËRORE PËR MBROJTJEN DHE RESTAURIMIN 

E MONUMENTEVE TË KULTURËS NË SHQIPËRI 
 

      Puna për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve, që në fillimet e veta u kuptua si 

një veprimtari komplekse, por edhe propaganduese, duke patur në përmbajtjen e saj 

gjurmimin, vënien në mbrojtje, dokumetimin, studimin, restaurimin dhe botimin e 

fakteve dhe të dhënave që lidheshin me historinë e popullit tonë. Ky këndvështrim, 

metodikisht ishte i drejtë dhe u përgjigjej më së miri nevojave të ngutshme për të ecur 

shpejt dhe mbi baza shkencore në rrugën për vlerësimin e trashëgimisë së kulturës sonë 

materiale kombëtare. Në këtë kapitull, përmes dokumenteve të shumta, do të 

përshkruajmë e analizojmë, pothuaj deri në detaje, përpjekjet që u bënë nga shteti 

shqiptar për të ngritur edhe institucione të posaçme, të cilat do të merreshin konkretisht 

me ruajtjen dhe restaurimin e  monumenteve tona të kulturës.  

      Brenda një periudhe të shkurtër, menjëherë mbas çlirimit të vendit, filloi të bëhej një 

punë e madhe për mbrojtjen, mirëmbajtjen dhe restaurimin e pasurive të kulturës 

materiale. Në këtë drejtim, rol vendimtar kanë luajtur sidomos vendimet e para të 

pushtetit për anullimin e koncesioneve të huaja, për vënien nën mbrojtjen e shtetit të 

monumenteve të kulturës dhe krijimin e Muzeut Arkeologjik-Etnografik në Tiranë si 

qendër fillestare studimi, mbrojtjeje dhe konservimi për pasuritë e kulturës sonë 

materiale. Për këtë qëllim, në vitet në vijim dolën një sërë vendimesh të tjera dhe u 

krijuan disa sektorë të veçantë pranë Institutit të Shkencave, të cilët u morrën konkretisht 

me restaurimin e monumenteve tona. Instituti i Shkencave(1948-1957) ishte organi më i 

lartë i punës kërkimore në fushën e albanologjisë, i cili qysh në vitin e parë të formimit të 

tij vuri në mbrojtje Listën e parë të monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore. Kjo 

listë është botuar në Gazetën zyrtare nr. 93, më 16 tetor 1948. 

      Në vështrimin tonë historik, me që kemi të bëjmë me një periudhë të gjatë kohore, 

punën dhe aktivitetin e institucioneve restauruese në vendin tonë, mendojmë se duhet t’i 

shohim të shtrirë në tri etapa kryesore që janë:  

 

 Etapa e parë, nis pas çlirimit të vendit me ngritjen e institucioneve të para, nga viti 

1948 deri në vitin 1965, kur u ngrit Instituti i Monumenteve të Kulturës. 

 Etapa e dytë, fillon pas vitit 1965 kur u krijua Instituti i Monumenteve të Kulturës si 

institucion i specializuar që kryen një punë më cilësore dhe të specializuar dhe 

vazhdon deri në fillim të viteve 1990. 

 Etapa e tretë, nis pas viteve 1990 e vazhdon deri në ditët tona. 
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      Në këndvështrimin e kësaj teme, duhet të theksojmë se çdo periudhë historike 

karakterizohet nga veprimtari restauruese që paraqet karakteristika të veçanta, prandaj 

dhe qëllimi i këtij kapitulli është të zbulojë pikërisht këto karakteristika, duke i 

përshkruar ato më gjerësisht dhe konkretisht. 

 

      Etapa e parë, që kap periudhën prej vitit 1948 deri në vitin 1965, lidhet me 

veprimtarinë fillestare të organizuar në këtë fushë. Sipas të dhënave, vihet re se 

organizmat institucionale të etapës së parë kanë qenë kryesisht sektorë pune e atelje të 

vogla me personel tekniko-shkencor të paktë dhe pa eksperiencë, që zhvilluan 

veprimtarinë e tyre, në fillim, në kuadrin e Institutit të Shkencave dhe pastaj në atë të 

Universitetit Shtetëror të Tiranës. Puna e vlefshme e kryer gjatë kësaj periudhe hodhi 

bazat e një veprimtarie të panjohur më parë në vendin tonë. Në këtë periudhë u vu dorë 

mbi monumentet e kulturës që kishin mbetur të pambrojtura gjatë rregjimeve të së 

kaluarës dhe që çlirimi i atdheut i gjeti në një gjendje të keqe, të dëmtuara nga koha, nga 

luftërat shkatërritare, nga grabitësit  e huaj, nga injoranca dhe keqbërësit. Ashtu si gjithë 

populli ynë edhe pionerët e parë të kësaj veprimtarie punuan me dashuri e pasion për të 

shpëtuar pasuritë kulturore që kishte krijuar gjenia e popullit gjatë shekujve dhe për t’i 

kthyer ato në mjete të fuqishme për edukimin atdhetar e patriotik të masës së gjerë 

popullore. Gjatë kësaj etape u shtruan dhe u zgjidhën me sukses një varg detyrash të 

rëndësishme, të cilat luajtën rol vendimtar për fatin e monumenteve të kulturës në vendin 

tonë. 

      Detyra e parë, që u shtrua dhe u zgjidh me sukses lidhej me vënien e monumenteve të 

kulturës nën mbrojtjen e ligjit. Bazat e kësaj pune u hodhën që në maj të vitit 1944, kur 

akoma në zjarrin e Luftës Nacional-çlirimtare, Kongresi i Përmetit anulloi të gjitha 

konçesionet e huaja dhe bashkë me to edhe konçesionet arkeologjike që kishin misionet 

italiane dhe franceze në Shqipëri. Me daljen në vitin 1948 të dekretit “Mbi mbrojtjen e 

monumenteve të kulturës...,, iu dha fund dëmtimit dhe grabitjes së monumenteve tona të 

kulturës. Pas kësaj, ato u vunë nën mbrojtjen e shtetit dhe u shpallën pasuri e përbashkët e 

popullit. Kështu, në mbështetje të këtij Dekreti, në vitin 1955 doli vendimi i Këshillit të 

Ministrave “Mbi masat për mbrojtjen e monumenteve të kulturës,, që përcaktoi në mënyrë 

të hollësishme parimet e përgjithshme për shpalljen dhe mbrojtjen e monumenteve të 

kulturës, caktoi organet përgjegjëse për ruajtjen dhe restaurimin e tyre dhe dha orientime 

për shfrytëzimin më të mirë të tyre.  

      Në vitin 1961, me vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave, nr. 172, datë 02.06. 

1961, Berati e Gjirokastra u shpallën qytete muze, ndërsa nëntoka e Durrësit dhe pjesa e 

vjetër e tij si dhe Pazari i vjetër i Krujës u quajtën qendra historike, që ruajnë vlera të 

mëdha kuturore me karakter kompleks. Këto akte të rëndësishme shtetërore formuan 

bazën ligjore mbi të cilën mbështetej e gjithë puna për mbrojtjen e monumenteve të 

kulturës në Shqipëri. Në rrafshin intitucional, ky propozim shënon arritje të rëndësishme 

në fushën e vlerësimit të trashëgimisë sonë kulturore. Ai u krye prej Sektorit të historisë 

së arkitekturës dhe artit shqiptar që ishte në përbërje të Grupit të Kulturës Materiale.  
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      Njohja, evidentimi i monumenteve të kulturës dhe grumbullimi i materialit 

dokumentar mbi gjendjen e tyre qe detyra e dytë e rëndësishme e kësaj etape. Për këtë 

qëllim, ekspedita të shumta në të katër anët e vendit u njohën me gjendjen e 

monumenteve dhe grumbulluan një material të pasur dokumentar, në bazë të të cilit u 

hartua Lista e parë e parë e monumenteve që u vunë nën mbrojtjen e shtetit dhe u 

përpunuan plane reale për mbrojtjen e tyre në përputhje me gjendjen dhe nevojat që ato 

paraqitnin për ndërhyrje. Këto ekspedita zbuluan, gjithashtu, edhe një  numur të madh 

monumentesh të panjohura më parë. Madje, mbi bazën e këtyre të dhënave u ngrit sektori 

i dokumentacionit që u pajis me një material të pasur e të çmuar mbi monumentet e 

vendit tonë. Po kështu, rilevimet topografike, fiksimet grafike dhe materiali i madh 

fotografik, bashkë me shënimet e raportet, formuan fondet e para shkencore për nevojat e 

studimeve dhe punimeve të ardhshme restauruese. Krahas këtyre dy detyrave në këtë 

etapë u zgjidh në mënyrë të kënaqshme edhe një detyrë e tretë shumë e rëndësishme, siç 

ishte ajo e ndërhyrjes urgjente për të shpëtuar monumentet nga degradimi i tyre i 

mëtejshëm. Në bazë të një pune të programuar, ateljetë e qendrës dhe të rretheve morrën 

një varg masash që siguronin kryesisht mënjanimin e degradimit dhe konservimin e 

monumenteve. Këto masa u vunë në jetë në mënyrë të shkallëzuar, në përputhje me 

gjendjen konkrete të çdo monumenti.  

      Në këtë etapë iu kushtua vëmendje e posaçme edhe përgatitjes së kuadrit, në mënyrë 

që ai të fitonte njohuritë e domosdoshme elementare dhe parimet e përgjithshme të punës 

konservuese e restauruese. Duhet thënë se, në këtë drejtim, puna u filluar pothuaj nga 

hiçi. Në vendin tonë kuadro të tilla nuk ekzistonin më parë. Ato i lindi jeta, nevoja për të 

përballuar detyrat e kësaj fushe. Mendojmë se ka rëndësi të theksojmë edhe faktin se 

gjatë kësaj periudhe nuk munguan edhe përpjekjet për të bërë hapat e para drejt një pune 

konservuese e restauruese të mirëfilltë. Por, nisur nga fakti se ajo kërkonte një përgatitje 

më të kualifikuar të kuadrit dhe njohuri të thella shkencore për epoka të ndryshme 

historike, puna nuk mundi të zhvillohej veçse brenda caqeve të kufizuara dhe 

monumentet në të cilat u ndërhy gjatë kësaj periudhe qenë të pakta. Në përgjithësi, mund 

të themi se e gjithë puna e kryer në këtë etapë në dobi të mbrojtjes të konservimit dhe 

restaurimit të monumenteve është zhvilluar më tepër mbi bazën e njohurive empirike, se 

sa në njohjen konkrete e të thellë shkencore të problemeve që paraqiteshin. Vetëm kështu 

mund të shpiegohet fakti që, krahas punimeve të mira që janë bërë në monumente të 

veçanta si në Portën e Luanit në Butrint, në kishën e Shën Kollit në Voskopojë apo në 

xhaminë e Beqarit në Berat, ka patur edhe punime, të cilat lanë për të dëshiruar. Shembuj 

negativë në këtë drejtim kanë qenë disa punime të kryera në kalanë e Durrësit, në kalanë 

e Elbasanit, në qytetet muze, në mbrojtjen e pikturës murale e të tjera. Përpjekjet e bëra 

në Grupin e Kulturës Materiale dhe në ateljetë e shkëputura në rrethe nuk po jepnin 

rezultate të kënaqshme. Për këtë arsye, u vendos krijimi i një institucioni të veçantë më të 

specializuar, të cilit do t’i besohej kjo punë. Kështu në vitin 1965 u krijua Instituti i 
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Monumenteve të Kulturës dhe me krijimin e tij filloi një etapë e re në historinë e 

restaurimeve në Shqipëri. 

  

 

2.1. Ngritja e institucioneve të para restauruese pas Luftës së Dytë Botërore. 

 

      Siç u përmend edhe më sipër, faza e parë restauruese nisi fill pas çlirimit të vendit me 

ngritjen e institucioneve të para, që u morën konkretisht me trashëgiminë tonë kulturore. 

Pra, kjo fazë fillon nga viti 1948 dhe vazhdon deri në vitin 1965, kur u ngrit Instituti i 

Monumenteve të Kulturës. Në këtë fazë, puna për mbrojtjen dhe restaurimin e 

monumenteve u kuptua si një veprimtari komplekse, që kishte në përmbajtjen e saj 

gjurmimin, vënien në mbrojtje, dokumentimin, studimin, restaurimin dhe botimin. Ky 

këndvështrim, sipas studiuesve tanë, metodikisht ishte i drejtë dhe u përgjigjej më së miri 

nevojave të ngutshme për të ecur sa më shpejt në rrugën për vlerësimin e trashëgimisë së 

kulturës sonë materiale. Duhet të theksojmë se ngritja e institucioneve të posaçme, që u 

morën me monumentet, është bërë me vendime të posaçme të qeverisë shqiptare të asaj 

kohe. Kështu psh. Dekreti 568, datë 17.03.1948 si dhe lista e parë e monumenteve e 

shpallur po këtë vit, shënojnë fillesat e veprimtarisë me monumentet në vendin tonë. Më 

konkretisht, kjo punë u materializua dhe u shoqërua hap pas hapi me krijimin e 

institucioneve të tilla siç ishin: 

  

 Në vitin 1946 me vendim të Qeverisë Shqiptare krijohet Instituti i Shkencave me një 

strukturë të përafërt si ajo e Institutit të Studimeve Shqiptare(1940-1944) në gjirin 

e të cilit punonin një pjesë e mirë e ishanëtarëve të atij Instituti. 

 

 Krijimi i Muzeut Arkeologjik-Etnografik(1948) në Tiranë, pranë Institutit të 

Shkencave, i cili ishte bërë në atë kohë si qendër fillestare studimi, mbrojtjeje dhe 

konservimi për pasuritë e  kulturës sonë materiale. Ky ishte i pari muze i krijuar pas 

Luftës së Dytë Botërore, pasi gjatë kësaj lufte u shkatërruan edhe institucionet e 

fundit muzeale. Muzeu Arkeologjik-Etnografik vazhdoi  i tillë deri në vitin 1976, kur 

u veçua pavioni etnografik dhe ai u organizua më vete si muze i profilizuar 

arkeologjik. Ky muze prezantonte kërkimet e zbulimet arkeologjike që bëheshin në të 

gjithë territorin e Shqipërisë. 

 

 Krijimi i Ateljesë së Restaurimit(1955), pranë Muzeut Arkeologjik-Etnografik të 

Institutit të Shkencave. Kjo është edhe data e krijimit të Ateljesë së Tiranës. 

 

 Krijimi i Grupit të Kulturës Materiale(1955),  pranë Institutit të Historisë dhe 

Gjuhësisë, duke e  përqëndruar punën kërkimore dhe restauruese pranë këtij 

institucioni fillestar. Më vonë, ky Grup kaloi pranë Universitetit të Tiranës(1957). 
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 Krijimi i Ateljesë qëndrore restauruese pranë Grupit të Kulturës Materiale. Kjo 

gjë u bë mbi bazën e Vendimit të Këshillit të Ministrave me Nr. 283, datë 28.07.1962 

“Mbi disa masa për mbrojtjen, ndreqjen dhe restaurimin e monumenteve” si dhe 

krijimi i Ateljeve të përhershme restauruese në qytetet e Gjirokastrës, Beratit, Korçës, 

Durrësit dhe Shkodrës ishte me mjaft rëndësi. 

 

 Krijimi i ateljeve më të vogla restauruese në disa qendra kryesore të vendit. Krijimi 

i tyre u bë me propozim të Universitetit të Tiranës. Me këtë organizim, çdo atelje 

kishte në patronazh përveç monumenteve të rrethit të vet edhe ato të rretheve fqinjë, 

që nuk kishin atelje. Përgjegjësi i Ateljeve lokale ishte kujdestari kryesor për 

monumentet e këtyre qendrave. Për këtë, Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 447 

datë 27.10.1960 propozonte që “të krijohen në qëndrat më me rëndësi atelje të vogla 

me nji gjeometër dhe nji numur specialistësh përmanent,,.10 

 

 Krijimi i Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe i Sektorit të Mbrojtjes e 

dokumentacionit, si pjesë e Institutit. Këtyre institucioneve u ngarkoheshin disa 

detyra konkrete, siç ishin: 

      Mbrojtja: Ndër detyrat me rëndësi dhe më urgjente, të  cilat viheshin para këtij 

sektori në lëmin e mbrojtjes ishin: gjurmimi dhe zbulimi i monumenteve të kulturës të 

panjohura, rishikimi i listës së monumenteve të shpalluara dhe hartimi i listës së re të 

monumenteve që duhet të vihen nën mbrojtjen shtetërore, rishikimi i ligjeve dhe 

rregulloreve, ushtrimi i kontrollit sistematik mbi gjendjen e ruajtjes së monumenteve, 

përgatitja e projektplanit vjetor të punimeve për mirëmbajtjen dhe restaurimin e 

monumenteve të kulturës, krijimi i një sistemi mbrojtjeje me anë të personave vendas dhe 

nëpërmjet organizatave shoqërore, popullarizimi dhe propogantimi i monumenteve të 

kulturës me leksione, botime shkencore popullore, foto-ekspozita, kartolina, fletushka, 

albume si dhe me anë të shtypit, radios dhe kino-zhurnaleve. 

 

     Dokumentacioni: Dokumentimi i monumenteve të kulturës, gjithashtu, ishte një punë 

voluminoze, komplekse, e vështirë dhe me rëndësi të madhe. Dukumentacioni 

përmblidhte në vetvete: rregjistrimin, invetarizimin, pashaportizimin dhe fiksimin e 

monumenteve të kulturës. Fiksimi i një monumenti përmblidhte në vetvete: përshkrimin e 

hollësishëm dhe shkencor të gjendjes së monumentit, mbasi vihej nën mbrojtjen e shtetit, 

rilevimin e tij të plotë (planimetritë, fasadat, prerjet, detajet e të tjera), fotografimin, kino-

filmimin dhe grumbullimin e materialit bibliografik, që flet për të, gjithashtu çdo 

monumenti i bëhej dokumentacioni, sa herë kryhen punime mirëmbajtjeje, konservimi e 

restaurimi,,.11  

                                                 
10 AQSH, Dosja 899, Faqe 490, 1965. 
11 AQSH, Dosja 899, Faqe 490, 1965. 
 



28 

 

      Disa vite më vonë, në frymën e këtij dekreti, më datën 09.04.1955, u miratua Këshilli 

i ministrave Rregullorja “Mbi mbrojtjen e monumenteve kulturore dhe historike dhe 

pasurive natyrale të ralla”. Ndërsa me Dekretin Nr. 3131 të datës 18.07.1960 Shqipëria 

bashkëpërfshihet në konventën “Mbi mbrojtjen e vlerave kulturale në rast konflikti të 

armatosur “. Ndërkohë,  Vendimi mbi traditat, i vitit 1959, përqëndroi punën kërkimore 

dhe restauruese, duke krijuar pranë Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë, Grupin e 

Kulturës Materiale, i cili më vonë kaloi pranë Universitetit të Tiranës. Po kështu, viti 

1961, shënoi një ngjarje tjetër me rëndësi për jetën e monumenteve, e cila lidhet me 

daljen e Vendimit me Nr. 172, datë 02.061961, për vënien në mbrojtje të qyteteve të 

Gjirokastrës dhe Beratit, nëntokës së Durrësit dhe Pazarit të vjetër të Krujës. Në të njëjtin 

vit, shpallet edhe Lista e dytë e monumenteve të kulturës në Shqipëri, e cila përfshinte 

88 monumente të qytetit muze të Beratit, me gjini të ndryshme.   

      Në vitin 1962, Shqipëria antarësohet në ICCROM (Qendra Ndërkombëtare për 

Konservimin dhe Restaurimin e Monumenteve), e cila do të krijonte mundësi të tjera për 

përshpejtimin e proçesit të konsolidimit të shërbimit shkencor për mbrojtjen e 

monumenteve. Vendimi i vitit 1962 i Këshillit të Ministrave me Nr. 283, datë 28.07.1962 

“Mbi disa masa për mbrojtjen, ndreqjen dhe restaurimin e monumenteve” si dhe krijimi i 

Ateljeve të përhershme restauruese në qytetet e Gjirokastrës, Beratit, Korçës, Durrësit 

dhe Shkodrës ishte me rëndësi për punën restauruese në vazhdimësi. Më poshtë, po e 

paraqesim të plotë këtë vendim: 
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      Në vitin 1963, u shpall Lista e tretë e monumenteve të kulturës, në të cilën 

përfshiheshin, krahas monumenteve të rinj dhe ata që ishin shpallur më 1948 dhe 1961, 

duke e çuar kështu numurin e përgjithshëm të monumenteve të regjistruara në Shqipëri në 

471.12 

      Në Maj të vitit 1964, një delegacioni shqiptar mori pjesë në Kongresin e II 

Ndërkombëtar të arkitektëve dhe teknikëve të monumenteve në Venecie. Aty u miratua 

dokumenti i parë sintetik me koncepte solide për vlerat dhe vendin e monumenteve në 

shoqëri, i cili u bë dokumenti historik bazë mbi të cilën u mbështet edhe koncepsioni 

                                                 
12 AQSH, Dosja 899, Faqe 490, 1965. 
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shqiptar për vlerësimin e monumenteve. Në këtë vështrim, në një Relacion “Mbi 

mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës dhe zhvillimi i tyre i mëtejshëm,, të 

vitit 1965 thuhet: 

 

      “Gjatë kësaj periudhe të shkurtër, në lëmin e mbrojtjes, konservimit dhe restaurimit të 

pasurive të kulturës materiale, sidomos mbas krijimit të Grupit të Kulturës Materiale, 

është bërë një punë e mirë. Përfundoi rregjistrimi i munumenteve të kulturës të njohura 

deri më sot dhe u shpall lista e re e monumenteve të kulturës, të cilat u vunë nën 

mbrojtjen e shtetit; u fillua nga pashaportizimi i monumenteve të kulturës; u kalua nga 

mirëmbajtja në punime konservimi e restaurimi paraprak, për të kaluar në të ardhmen në 

punime konservimi e restaurimi shkencor; u shumëfishuan punimet për mirëmbajtjen dhe 

merementimet urgjente të monumenteve dhe u ngritën për këtë qëllim 5 atelie, me qendër 

në rrethet kryesore; u grumbullua, në fondet muzeale një pasuri e madhe objektesh dhe 

mbi 200 ikona me vlerë të madhe; u ngrit në Apolloni me objektet e zbuluara pas Luftës, 

muzeumi i Pojanit, një ndër më të pasurit e vendit; përfundoi studimi dhe projekti i 

zonifikimit të qytetit muze të Beratit dhe po përfundon studimi dhe projekti i zonifikimit të 

qytetit muze të Gjirokastrës; janë marrë masa me rëndësi për shpëtimin e monumenteve 

që janë zbuluar rastësisht nga ndërtimet shtetërore e kështu me radhë,,.13 

      Po kështu, në këtë dokument, më tej thuhet se “... në lidhje me mbrojtjen, 

mirëmbajtjen, konservimin, restaurimin dhe administrimin e shfrytëzimin e monumenteve 

të kulturës, jemi larg asaj që duhej të kishim bërë. Një numur i madh i tyre kanë nevojë 

për ndërhyrje urgjente, për të evituar shkatërrimin e tyre të plotë. Ndër monumentet që 

kërkojnë ndërhyrje efikase dhe urgjente janë sidomos: Qendrat historike (qytetet muze), 

qendrat arkeologjike, ndërtimet e kultit dhe pikturat murale që ruhen në ta, ikonat, 

monumentet që kanë humbur funksionin për të cilin janë ndërtuar dhe banesat popullore 

sidomos ato që ruhen në qytetet muze,,.14 

      Për të gjitha këto, lindi domosdoshmëria e themelimit të Institutit të Mbrojtjes dhe 

Restaurimit të Monumenteve, sipas vendimit nr. 67, datë 15.03.1965 të Këshillit të 

Ministrave, i cili shpjet u emërua Intitut i Monumenteve të Kulturës. Pra, siç shihet, në 

fillimet e veta puna për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e veprave të trashëgimisë kulturore në 

vendit tonë u shoqërua me ngritjen e një sërë institucionesh të posaçme që do të 

merreshin me regjistrimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe restaurimin e tyre. Këto 

institucione kishin një organizim të tillë që mbulonin gjithë territorin e vendit, nga Jugu 

në Veri.  

      Me krijimin e Institutit të Shkencave, fill pas Çlirimit të vendit, u ngrit edhe një 

bërthamë për gjurmimin dhe restaurimin e monumenteve. Ngritja e Grupit të Kulturës 

materiale, pranë Institutit të Historisë e të Gjuhësisë, i cili varej nga Universiteti i 

                                                 
13 VKM nr. 172, datë 02.06.1961 “Mbi shpalljen e qyteteve- muze,,. “Mbrojtja e monumenteve” Tiranë, 

1972, nr. 1, faqe 22-23. 
14 AQSH, Dosja 899, Faqe 490, 1965. 
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Tiranës, shënon një hap tjetër cilësor të punës me monumentet e kulturës. Brenda këtij 

grupi ishin dy seksione që merreshin drejtpërdrejt me monumentet: sektori i restaurimit 

të monumenteve dhe sektori i historisë së arkitekturës dhe artit mesjetar. Puna e këtyre 

sektorëve si në gjurmimin e vënien në mbrojtje të monumenteve, ashtu edhe në atë të 

ndërhyrjeve të shpëtimit qe e rëndësishme. Si organizma shkencorë, në kushtet e një 

institucioni me përvojë, që praktikisht kishte në gjirin e tij kuadrot më të përgatitur për 

kohën, këta sektorë hodhën bazën metodike për kalimin në një etapë të re e më të lartë të 

veprimtarisë me monumentet. Pikërisht, mbi bazën e sektorit të restaurimit, me vendim të 

të posaçëm të Këshillit të Ministrave në vitin 1965 krijohet Instituti i Monumenteve të 

Kulturës (IMK). 

 

 

2.2. Krijimi i ateljeve dhe puna e tyre restauruese. 

 

      Siç u tha edhe më sipër, në vendimin e Këshillit të ministrave, Nr. 283, datë 

28.7.1962 “Mbi disa masa për mbrojtjen, ndreqjen dhe restaurimin e monumenteve,, 

thuhet: Të krijohen në rrethet Gjirokastër, Berat, Korçë, Durrës dhe Shkodër pranë 

komiteteve ekzekutive të këshillave popullore(seksioneve të arësimit dhe kulturës)atelje të 

përherëshme për mbrojtjen, mirëmbajtjen dhe ndreqjen e monumenteve të kulturës, sipas 

pasqyrës së bashkëngjitur, që bën pjesë të pandarë të këtij vendimi,,.15 

      Punimet për mirëmbajtjen dhe ndreqjen e monumenteve u kryhen nga ateljetë, sipas 

udhëzimeve tekniko-shkencore të Grupit të Kulturës Materiale pranë Universitetit 

shtetëror të Tiranës, kurse punimet me karakter restaurimi u kryhen nga ateljetë përkatëse 

me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të ateljesë qëndrore pranë Universitetit shtetëror të 

Tiranës.  Duke patur parasysh shpërndarjen territoriale të monumenteve në mbarë vendin 

dhe mirëmbajtjen e tyre, praktika e ngritjes së ateljeve në qendra të ndryshme, u gjet si 

më e përshtatshme. Këto atelje organizativisht u konceptuan si pjesë përbërëse të IMK.  

      Ateljeja qëndrore që ndodhej pranë Grupit të Kulturës Materiale merrej, siç  u tha më 

sipër, me drejtimin tekniko- shkencor të Ateljeve të rretheve, me restaurimin shkencor të 

monumenteve të kulturës në përgjithësi dhe me mbrojtjen e monumenteve të Tiranës si 

qytet dhe si rreth. Për këtë, në dokumentet e asaj kohe thuhet: 

      “Monumentet e kulturës të shpërndarë në katër anët e vendit asht e vështirë të 

mbrohen nga dëmtimi e shkatërrimi me organizimin që kemi pasur deri më sot. Siç dihet 

pranë grupit të kulturës materiale të Institutit të Historisë e Gjuhësisë të këtij Universiteti 

ekziston nji atelje e cila asht marrë dhe merret me mirëmbajtjen, ndreqjen dhe 

restaurimin e monumenteve të kulturës në të gjitha rrethet. Me gjithë punën e madhe të 

bërë nga kjo atelje monumentet e kulturës çdo ditë e më tepër po damtohen e prishen 

sepse asht e pa mundur  që ti bahet ballë  nji numri kaq të madh monumentesh dhe të 

                                                 
15 VKM nr. 172, datë 02.06.1961 “Mbi aprovimin e rregullores mbi administrimin e qytetit muze të Beratit, 

“Mbrojtja e monumenteve”, Tiranë, 1972, nr. 1, faqe 24-35. 
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shpërndarë nëpër të gjitha rrethet. Ky universitet tue u  mbështetë në vendimin e Byrosë 

Politike të K.Qëndror mbi traditat  dhe të vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 447 datë 

27.10.1960 propozon të krijohen në qëndrat më me rëndësi atelje të vogla me nji 

gjeometër dhe nji numur specialistësh përmanent. Kuadrot e ateljeve duhet të jenë të 

palëvizshme, që të specializohen në mënyrën e teknikën e ndërtimeve të lashta të cilat 

ndryshojnë krejtësisht nga ndërtimet e sotshme. Fuqia punëtore e nevojshme përveç 

specialistëve stabël do të planifikohet dhe parashikohet nga Kom. Ekz. të rretheve simbas 

planit vjetor të punimeve. Këto atelje për deri sa të pajisen me kuadro të afta dhe me 

eksperiencë do të ndihmohen në punimet e tyre në pikpamje tekniko – shkencore nga 

ateljeja qëndrore e grupit të Kulturës Materiale.   

      Krijimi i ateljeve në qëndrat ma kryesore, dhe jo në çdo rreth, asht zgjidhja ma e 

drejtë sot për sot. Me këtë organizim çdo atelje do të ketë në patronazh përveç 

monumenteve të rrethit të vet edhe ato të rretheve fqinjë që nuk do të kenë atelje,,.16  

      Në vitet që pasuan, kjo punë u konkretizua dhe u thellua akoma më tej. Për këtë, në 

dokumentin më poshtë thuhet:  

 

 

 

“Tue pasë parasysh shpërndarjen e monumenteve propozojmë  të krijohen këto atelje 

lokale: 

1. Ateljeja e Shkodrës e cila do të ketë në patronazh edhe monumentet e rrethit të Kukësit, 

Pukës Mirditës, Matit. 

2. Ateljeja e Korçës, e cila  do të ketë në patronazh monumentet e rrethit të Pogradecit 

dhe të Kolonjës. 

3. Ateljeja e Elbasanit e cila do të ketë në patronazh edhe monumentet e rrethit të 

Gramshit dhe 

Librazhdit. 

4. Ateljeja e Sarandës e cila do të ketë në patronazh monumentet e bregdetit që nga 

Llogaraja e deri në kufi me Greqinë nga jugu. 

5. Ateljeja e Durrsit e cila do të ketë në patronazh edhe monumentet e rrethit të Krujës. 

6. Ateljeja e Beratit e cila do të ketë në patronazh edhe monumentet e rrethit të Lushnjës, 

Vlorës  dhe Fierit. 

7. Ateljeja e Gjirokastrës e cila do të ketë në patronazh edhe monumentet e rrethit të 

Tepelenës  dhe Përmetit,,.17 

                                                 
16 VKM nr. 172, datë 02.06.1961 “Mbi aprovimin e rregullores mbi administrimin e qytetit muze të Beratit, 

“Mbrojtja e monumenteve” Tiranë, 1972, nr. 1, faqe 24-35. 
17 Kosta, Sotir. 20 vjet veprimtari për mbrojtjen, studimin dhe restaurimin e monumenteve. “Monumentet,, 

1986, nr. 1, faqe 6. 
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       Pranë ateljesë së Beratit psh. kishte 2-3 specialistë, të cilët merreshin kryesisht me 

monumentet e qytetit antik të Apollonisë (Pojan), dhe duhej që të siguronin një 

mirëmbajtje të vazhdueshme të tij. Është e rëndësishme të theksojmë këtu faktin se në 

bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave çdo vit parashikoheshin fonde për punimet që 

kryenin ateljetë. Kështu psh. për vitin 1961 u parashikuan 10.000.000 lekë. Këto fonde u 

shpërndaheshin ateljeve të sipërpërmendura me përjashtim të ateljes qëndrore, e cila 

kishte fondin e saj të parashikuar më vete. Me këtë organizim, përgjegjësi i ateljeve 

lokale ishte njëkohësisht edhe kujdestari kryesor i monumenteve të këtyre qëndrave, duke 

eleminuar edhe kujdestarët e qyteteve muze. Eshtë me interes të paraqesim më poshtë 

edhe tabelën, e cila kishte formën e një organigrame dhe ku tregohet qëndra e ateljesë, 

rrethet që ka në patronazh, sasinë e monumenteve si dhe përbërjen e kuadrove të saj.   
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      Siç shihet edhe në tabelën e mësipërme, ky ishte një organizim i ateljeve me shtrirje 

të tillë që mbulonte gjithë territorin e vendit tonë. Por, mendojmë se është me interes të 

veçojmë edhe fakte të tjera që lidhen me organikën e ateljeve, me ekipin restaurus dhe 

kualifikimin e tij si dhe nevojën për të përmirësuar legjislacionin për mbrojtjen e 

monumenteve. Kështu, më konkretisht, për këto probleme në dokumentet e asaj gjejmë të 

dhëna të tilla:  

 

       Së pari, lidhur me sigurimin e kuadrove dhe fuqisë punëtore nëpër atelje. “Duke u 

nisur nga fakti që në perspektivë të krijojmë kuadro të specializuara në këtë fushë është e 

nevojshme, që ateljetë të përbëra nga një teknik drejtues (gjeometër) dhe 3-5 specialistë 

(muratorë, karpentjerë, gurgdhënës etj.) sipas rretheve të jenë përmanentë, ndërsa fuqia 

punëtore, që do të jetë e lëvizshme sipas nevojës të parashikohet çdo vit në përputhje me 

vëllimin e punimeve,,.18 

 

       Së dyti, lidhur me kualifikimin e kuadrove që punonin në atelje. Për të arritur 

rezultatet e duhura në punë një rol vendimtar luante kualifikimi i kuadrit, Sipas të 

dhënave të asaj kohe, rrugët e ndjekura për përgatitjen dhe kualifikimin e kadrit kanë 

qenë: “studimi individual, vënia e kuadrove të reja mbas atyre më me eksperiencë si dhe 

kualifikimi nëpërmjet punës. Gjithashtu janë marrë masa për gjallërimin e jetës 

shkencore të sektorëve nëpërmjet diskutimit të projekteve të restaurimit, seminareve, për 

probleme të veçanta të metodës, teorisë dhe praktikës së restaurimit, referimit për 

literaturën shkencore e të tjera,,.19 

 

      Së treti, lidhur me nevojën për të përmirësuar legjislacionin. Në dokumentet e asaj 

kohe ngrihet shqetësimi se “Duhet t’i bëhen plotësimet përkatëse legjislacionit ekzistues 

për mbrojtjen e monumenteve, sepse nga praktika e deritanishme, sidomos në qytete 

muze, rezulton se dëmtimet vazhdojnë edhe për mos ndëshkimin ligjor të dëmtuesve. Për 

më tepër mbas dëmtimit monumenti nuk rikthehet në gjendjen e mëparshme,,.20 

 

     Duket se në tabelën më sipër, mungon atelieja e Tiranës, por kjo atelije ishte krijuar që 

në vitin 1955, pranë Muzeut Arkeologjiko- Etnografik të Institutit të Shkencave. Në vitin 

1981 Atelieja e Tiranës emërtohet Dega e Monumenteve të Kulturës Tiranë, me shtrirje 

nga Lezha në Butrint si dega më e madhe dhe më e specializuar në mbrojtjen e 

monumenteve, sipas hapësirës territoriale të përcaktuar, si dhe kryerjes së punimeve 

restauruese në përputhje me projektet e hartuara nga specialistët e sektorëve përkatës të 

IMK (projekte hartojnë edhe specialistët e saj, por gjithmonë miratimin e tyre e bënte  

IMK). Pas viteve 2000 emri i degës u ndryshua në Drejtoria Rajonale e Monumenteve të 

                                                 
18 AQSH, Dosja 309, faqe 490, 1962. 
19 AQSH, Dosja 45, faqe 511,  1976. 
20 AQSH, Dosja 45, faqe 511,  1976. 
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Kulturës Tiranë dhe, më pas, në Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare (DRKK) 

Tiranë, emër të cilin e mban deri në fund të vitit 2014. 

 

 

2.3. Krijimi i Insitutit të Monumenteve të Kulturës - ngjarje me rëndësi në historinë    

       e restaurimeve në vendin tonë (1965-1990). 

 

      Dihet se Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK), u krijua me Vendim të 

Këshillit të Ministrave, Nr. 67, dt. 15.03.1965 dhe ishte në varësi të Ministrisë së Arsimit 

dhe Kulturës. Ai u themelua mbi bazën e sektorit të Restaurimit të Grupit të Kulturës 

Materiale dhe varej nga Universiteti i Tiranës. Ky vendim e ngarkonte Institutin të merrej 

me mirëmbajtjen, mbrojtjen, konservimin dhe restaurimin e monumenteve historike e 

kulturore në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duke bërë studimet teknike 

dhe shkencore përkatëse. Pra, me krijimin e IMK u bë një ndryshim tjetër tepër i 

rëndësishëm institucional dhe administrativ që pati pasoja pozitive për të ardhmen e 

vlerave të trashëgimisë kulturore në vendin tonë. Ky institucion gëzonte tagrin e plotë të 

propozimit dhe të garantuesit të vlerave të veprës që vihej në mbrojtje shtetërore. 

      Fillimisht, duhet të themi se ekzistenca dhe veprimtaria e IMK që nga viti 1965 e deri 

më sot, si një institucion shkencor dhe projektues e zbatues i punimeve restauruese, 

ka bërë të mundur të shpëtohet dhe t’u përcillet brezave një pasuri e madhe e kulturës 

materiale, siç është ajo e monumenteve të kulturës që kap një periudhë kohore nga 

prehistoria deri në ditët tona dhe ku përfshihen pothuajse të gjitha gjinitë e monumenteve. 

Pra, që në fillimet e veta, veprimtaria e këtij institucioni u konceptua si veprimtari e 

mirëfilltë shkencore dhe përmblidhte në vetvete dy aktivitete kryesore paralele: ato të 

studimit dhe të restaurimit të monumenteve të kulturës. Ky konceptim ishte racional dhe 

tepër efikas për kushtet e Shqipërisë, e cila nuk kishte tradita të spikatura në fushën e 

restaurimit të monumenteve, por kishte një hapësirë territoriale të kufizuar dhe kjo 

mundësonte arritjen e rezultateve të shpejta dhe progresive. Në këtë mënyrë, gjurmimet 

intensive krijuan kushte jo vetëm për studime, por edhe për zgjerimin e ndërhyrjeve 

restauruese në monumente të veçanta, të cilët ishin të lidhur detyrimisht si me kërkime 

rreth fazave të ndërtimit të monumentit, ashtu dhe me bashkërendimin e kompetencës së 

historianit të arkitekturës dhe të artit me restauratorin.  

      Më tej, erdhi duke u fuqizuar dhe filloi të konkretizohej edhe ideja për specializimin 

e studiuesve restauratorë në fusha të ndryshme si në atë të arkitekturës antike dhe 

mesjetare, sipas gjinive në fushën e ndërtimeve mbrojtëse, në atë të kultit si dhe në 

fushën e arkitekturës popullore. Po kështu, grupimi i restauratorëve të veprave të artit në 

restauratorë të pikturave murale dhe ikonave, në restauratorë të mozaikëve dhe, më pas, 

restauratorë të veprave në dru dhe gur, krijoi kushte për aftësimin e shpejtë profesional të 

tyre. 

      Në planin organizativ IMK ka funksionuar sipas kësaj skeme: Qendra e 

veprimtarisë studimore dhe restauruese ishte dhe është vetë Instituti, ndërsa në vartësi të 
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tij janë një numur drejtorish rajonale në disa qendra kryesore të vendit. Këto të fundit, 

sipas një ndarje territoriale të caktuar, mbulonin me punime restaurimi mbarë 

monumentet e Shqipërisë. Kjo varësi e drejtpërdrejtë nga Instituti krijonte një centralizim 

në planin metodik dhe organizativ për ndërhyrjet restauruese, i cili ishte garanci për 

zbatimin rigoroz dhe mbarëkombëtar të kritereve të restaurimit si dhe për shpërndarjen 

racionale të fondeve që viheshin në dispozicion nga shteti shqiptar. 

      Vetë Instituti formohej nga sektorët shkencorë dhe nga sektori i mbrojtjes, nga arkivi 

shkencor, biblioteka, laboratori fotografik dhe sektori administrativo-financiar, të cilët, 

qysh herët, ndaheshin mbi bazën e kriterit kronologjik dhe tipologjik. Këto kritere 

mbështeteshin në Kartën e Venecies dhe synimi i tyre ishte ruajtja e vlerave autentike të 

monumentit, duke përligjur çdo ndërhyrje që i shërbente ruajtjes së vlerave dhe duke 

mënjanuar çdo përpjekje për rindërtime të tjera që synonin kthimin e monumentit në 

fazën fillestare. Parimet e restaurimit të shtrira mbi tërësinë e monumenteve, dëndësia e 

zbatimit të një parimi ose të një tjetri, rigoroziteti i zbatimit të tyre në lidhje të 

drejpërdrejtë me gjininë e monumentit si dhe me vlerat e gjendjes së veçantë të secilit, 

kanë qenë bazë e punës së IMK. Pra, vetë procesi i jetësimit të monumenteve u 

përmbahej kuadrit ligjor, gjurmimit, vënies në mbrojtje, studimit dhe restaurimit sipas 

shpalljes së dekreteve, të cilat pasonin njeri tjetrin. Kjo praktikë filloi të respektohet edhe 

tek ne para dhe pas formimit të IMK.  

       Detyra themelore e IMK ishte dhe mbetet mbrojtja, restaurimi dhe rijetësimi i 

monumenteve kulturore të trashëguara. Për këtë, IMK ndërton punën kërkimore e 

studimore, ndjek zbatimin e legjislacionit në fushën e monumenteve të kulturës, kryen 

veprime konkrete mbi monumentet e paluajtshme dhe të luajtshme, që janë pjesë tërësore 

e tyre, në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, bën kualifikimin e kuadrit, 

autorizon, përcakton kriteret e restaurimit dhe merr të gjitha masat që sigurojnë 

gjurmimin, evidentimin e monumenteve, mbrojtjen, restaurimin shkencor dhe 

dokumentimin e plotë të tyre. IMK bashkëpunon me organet e administratës qendrore, 

me organet e njësive të qeverisjes vendore, si edhe me institucione të tjera shkencore, 

kulturore, fetare, persona fizikë e juridikë privatë, për evidentimin, gjurmimin, 

konservimin, studimin dhe restaurimin e veprave të artit dhe monumenteve të tjera të 

trashëgimisë kulturore.  

      Monumentet kulturore, si pasuri e brezave, kanë vuajtur dhe vuajnë jo vetëm nga 

efektet shkatërruese të dukurive natyrore, por edhe nga ndërhyrjet shkatërruese të vetë 

njeriut. Prandaj në mbrojtjen e tyre motua “ Trashëgimia në rrezik,, ka qenë dhe mbetet 

një nga detyrat parësore të IMK. Për këtë, gjatë viteve 1965-1970 IMK bëri përpjekje të 

sukseshme për krijimin e një metodologjie shkencore në proceset e ndryshme të punës së 

tij restauruese. Në këto vite theksohej rëndësia e organizimit të punës së sektorëve dhe të 

gjetjes së metodave më të efektshme për të kyer gjurmimin, studimin dhe restaurimin e 

monumenteve në vitet që vinin. Veç kësaj, po në këto vite filluan të bëheshin përpjekje 

më serioze për të përgatitur kuadrot, të cilët do të merreshin nga shkollat e vendit dhe do 
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t’u besohej deyra fisnike për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve. Një përpjekje 

dhe arritje tjetër e rëndësishme e këtyre viteve ishte edhe  futja me sukses e projekteve të 

restaurimit në praktikën e punës së IMK. “Projektet e para të hartuara mbi bazën e 

studimeve mbi monumentet, tek të cilat do të ndërhyej, presupozonin edhe njohjen e 

kritereve të restaurimit, si bazë e domosdoshme për të mbajtur qëndrime të drejta karshi 

monumenteve. Përvetësimi i këtyre kritereve nuk paraqiste një akt të vetëm e të 

menjëhershëm, ai ishte një proces dialektik njohjeje që çonte në përgjithësime mbi bazën 

e respektimit të vlerës së dyfishtë të monumentit, si dokument historik dhe vepër arti,,.21 

 

      Puna shkencore. Sipas specialistëve tanë, vitet 1970-1980 shënojnë periudhën e 

konsolidimit të fizionomisë së Institutit mbi një bazë të re dhe më cilësore. Duke ndjekur 

problemet e gjurmimit të monumenteve në vitet 1970-1975, u kryen një sërë ekspeditash, 

të cilat arritën të siguronin një material të pasur, veçanërisht për fortifikimet dhe banesat 

fshatare, mbi bazën e të cilave u vunë në mbrojtje një numur i madh monumentesh. Këto 

përfundime zgjuan tek kuadrot tanë të rinj dëshirën e madhe për t’u futur më thellë në 

vlerësimin e monumenteve, në historinë e arkitekturës dhe arteve. Këto dëshira kërkuan 

domosdoshmërisht edhe nevojën e publikimit të mendimit shkencor. Në këtë vështrim, 

Sesioni I Shkencor, mbajtur në vitin 1969, qe një ngjarje e rëndësishme për të ardhmen e 

punës studimore restauruese.  Aty u tregua se forcat e reja shkencore të këtij institucioni 

kishin fituar një përvojë të mirë dhe ishin në gjendje të zgjidhnin probleme të vështira. 

Deyrat e shtruara në këtë sesion hapën një perspektivë të re në punën e Institutit të 

Monumenteve të Kulturës. Në këtë mënyrë, puna studimore restauruese po dilte me 

shpejtësi nga faza kërkimore e kritereve dhe metodave, drejt konsolidimit të përvojës dhe 

zgjerimit të saj.  

      Siç e përmendëm edhe më sipër, për punonjësit e Institutit të Monumenteve të 

Kulturës u kthye në një shqetësim të logjikshëm gjurmimi i monumenteve, në mënyrë të 

veçantë gjurmimi i ndërtimeve popullore fshatare, monumenteve të artit, qendrave 

historike e të tjera. Për këtë, gjatë viteve 1970-1980 kolektivi i IMK, nëpërmjet 

ekspeditave të shumta, i ra kryq e tërthor vendit, duke vënë në mbrojtje me qindra 

monumente të gjinive të ndryshme. Po kështu, të rëndësishme ishin gjurmimet në fushën 

e fortifikimeve prehistorike, antike e mesjetare. Krahas kësaj, u vunë në mbrojtje një 

numur i madh ndërtimesh inxhinjerike, ujësjellës, çezma, ura, banja e të tjera. Edhe në 

fushën e ndërtimeve popullore u krye një veprimtari e gjerë gjurmuese. Për këtë, filloi 

rishikimi i qyteteve si dhe u vunë në mbrojtje qendrat historike të Korçës dhe Elbasanit. 

Por, “ndërmarrja më e gjerë në këtë gjini monumentesh është ajo që lidhet me gjurmimin 

e ndërtimeve fshatare me vlerë...Mbi këtë bazë, në vitin 1978 u njoftua përfundimi me 

sukses i gjurmimit të mbarë ndërtimeve popullore fashatare... Mbi 30 ekspedita të kryera 

                                                 
21 Kosta, Sotir. 20 vjet veprimtari për mbrojtjen, studimin dhe restaurimin e monumenteve. “Monumentet,, 

1986, nr. 1, faqe 7. 
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prunë dokumentimin e rreth 600 ndërtimeve fshatare, nga të cilat 200 u vunë në mbrojtje 

shtetërore.22 

      Gjatë kësaj periudhe u krye një veprimtari e frytshme edhe në fushën e legjislacionit 

për mbrojtjen e monumenteve. Ligji i vitit 1948 “Për mbrojtjen e monumenteve,, tashmë 

nuk i përgjigjej shkallës së problematikës që shtronin monumentet. Ligji mbi “Mbrojtjen 

e monumenteve kulturore-artistike e të pasurisë natyrore të rralla,,, i cili u aprovua më 

23 shtator 1971 dhe mbi bazën e tij “Rregullorja për mbrojtjen e monumenteve kulturore 

e historike,, zgjidhnin drejt problematikën që shtronin monumentet  e kulturës. Aprovimi 

i rregulloreve për mbrojtjen e qytetit muze të Gjirokastrës dhe qendrave historike të 

Korçës dhe Elbasanit, krahas rregullores së qytetit muze të Beratit, të aprovuara që në 

vitin 1961, krijonte një bazë të shëndoshë juridike për administrimin e këtyre 

qendrave,,.23 

      Në fushën e restaurimit gjatë këtij dhjetëvjeçari u shënuan përfundime të rëndësishme 

si në zgjerimin e ndërhyrjeve në të gjitha gjinitë e monumenteve, ashtu edhe në atë të 

thellimit të tyre. Kështu psh. punimet shumëvjeçare në kalanë e Lezhës, Beratit, Krujës, 

Gjirokastrës, në qendrat antike të Butrintit dhe Apollonisë, në qytetet muze të Beratit dhe 

Gjirokastrës, mbi bazën  e studimeve më të thelluara, shënojnë arritje të rëndësishme. Një 

pjesë e këtyre ansambleve u kthyen shpejt në qendra të vizitueshme, duke zgjidhur kështu 

një nga qëllimet kryesore për të cilin ruhen dhe mbrohen vetë monumentet.  

     Viti 1971, si për të ndihmuar në harresën e ngjarjeve dramatike të vitit 1967, shënon 

një ngjarje me rëndësi për jetën kulturore shqiptare me fillimin e daljes së 

serisë “ Monumentet,, e cila pas disa vitesh, u miratua si revistë gjashtëmujore, organ i 

Institutit të Monumenteve të Kulturës. Kjo revistë u drejtohej rretheve shkencore brenda 

dhe jashtë vendit pa përjashtuar të interesuarit për çështje të trashëgimisë së kulturës sonë 

materiale. Revista trajtonte probleme të historisë së arkitekturës dhe artit në Shqipëri, 

probleme teorike e metodike të restaurimit si dhe restaurime të monumenteve të 

ndryshme. 

      Po në vitin 1971, IMK organizoi Sesionin e II Shkencor, në të cilin u trajtuan 

probleme të karakterit të përgjithshëm si dhe çështje të lidhura me gjini, grupime apo 

monumente të veçanta. Dekreti nr. 4874 i datës 27.09.1971 “Mbi mbrojtjen e 

monumenteve kulturale dhe historike e pasurive natyrale të rralla”, i cili zëvendësoi atë 

të viti 1948, është më i plotë, duke zgjidhur ligjërisht një numër problemesh të lindura 

nga praktika vlerësuese e monumenteve gjatë 23 viteve të mëparshëm. Në frymën e 

dekretit në datë 01.06.1972 doli Rregullorja e Ministrisë së Arsimit dhe Kulturës “Për 

mbrojtjen e monumenteve kulturale dhe historike,,. Kjo rregullore shtjellonte më 

                                                 
22 Kosta, Sotir. 20 vjet veprimtari për mbrojtjen, studimin dhe restaurimin e monumenteve. “Monumentet,, 

1986, nr. 1, faqe 8. 
23 Kosta, Sotir. 20 vjet veprimtari për mbrojtjen, studimin dhe restaurimin e monumenteve. “Monumentet,, 

1986, nr. 1, faqe 7, 8. 
 



40 

 

hollësisht çështjet e karakterit tekniko administrativ dhe i jepte një frymëmarrje më të 

gjërë konceptit të monumentit.  

      Në sajë të punës gjurmuese të punonjësve të Institutit të Monumenteve më datën 

10.06.1973 shpallet Lista e re e Monumenteve, e cila identifikon monumente të panjohur 

pothuaj në të gjitha gjinitë në mbarë vendin. Kështu, numuri i përgjithshëm i 

monumenteve të kulturës në Shqipëri arriti në 700. Po këtë vit, miratohet rregullorja “Mbi 

mbrojtjen, restaurimin dhe administrimin e qytetit-muze të Gjirokastrës,,. 

      Në vijim të veprimtarisë për gjurmimin e monumenteve më 01.11.1974 u morr 

vendimi nr. 229 i Këshillit të Ministrave “Mbi gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të 

ndërtimeve popullore,,. Ky akt pati rëndësi të veçantë përsa i përket ndërtimeve 

popullore, të cilat ishin kryesisht banesa të rrezikuara vazhdimisht prej ndryshimeve 

klimaterike, dëmtimeve dhe gjendjes së tyre të degraduar, veçanërisht në fshat, duke 

krijuar kushte për humbjen e vlerave të rëndësishme për kulturën shqiptare dhe, më gjerë, 

në atë ballkanike. Në zbatim të këtij vendimi u ndërmorrën 35 ekspedita gjurmuese, të 

cilat pasuruan ndjeshëm arkivin e IMK-së me material grafik, fotografik dhe përshkrimor 

për banesat që propozoheshin për t’u vënë në mbrojtje.  

       Në vitin 1976, në vijim të thellimit të veprimtarisë shkencore, IMK organizon 

Sesionin III Shkencor, i cili për nga numri i kumtesave, gjerësia dhe thellësia e trajtimit të 

tematikës së monumenteve shënonte një rritje cilësore gjatë periudhës dhjetëvjeçare, që 

prej krijimit të tij. Në vitet më pas, nga viti 1977 deri në vitin 1988, veprimtaria 

gjurmuese vazhdoi duke u pasuruar me daljen e listave të reja të monumenteve. Në listat 

e fundit numuri i monumenteve të rregjistruara arriti në 1134. 

      Rritja e nivelit shkencor të veprimtarisë kërkimore dhe restauruese krioji kushte për 

ndërmarrjen e veprimtarive të tjera më të gjera shkencore. I tillë ishte psh. organizimi i 

Simpoziumit Ndërkombëtar “Mbrojtja, studimi dhe restaurimi i monumenteve të 

kulturës,, i mbajtur në Shtator të 1986. Kumtesat e shumta dhe pjesëmarrja e disa 

studiuesve të huaj konfirmuan rrugën e drejtë metodike në veprimtarinë për restaurimin e 

monumenteve në Shqipëri. 

      IMK u kthye gradualisht në qendër shkencore dhe metodike. Ai filloi të organizonte 

kurse, seminare, takime pune, me qëllim kualifikimin e specialistëve në fushën e 

restaurimeve. Veç kësaj, filloi të bënte edhe botime të ndryshme si monografi, periodikë 

shkencorë, albume dhe botime të tjera. Në këtë vështrim, edhe botimi i numurit të parë të 

revistës “Monumentet,, në vitin 1971 shënoi një ngjarje tjetër të rëndësishme në jetën 

shkencore. Krahas revistës “Monumentet,, në vitin 1975 filloi botimi i një serie me 

botime shkencore, si psh. botimi i albumit “Monumente të arkitekturës në Shqipëri,,. Kjo 

pati jehonë shumë pozitive për rritjen e prestigjit të vendit tonë në arenën ndërkombëtare. 

Po kështu, viti 1980 shënon një hap tjetër cilësor e sasior në fushën e botimeve. Krahas 

me “Monumentet,, dhe botimeve me karakter shkencor popullor fillojnë të botohen një 

sërë monografish e albumesh mbi gjini të ndryshme monumentesh si dhe fletorja 

“Restauratori”, e cila pasqyronte kryesisht përmes skicave e grafikëve projektet e 
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ndërhyrjeve  restauruese. Në këtë mënyrë, IMK pasuroi arkivin e dokumentacionit dhe 

krijoi një bazë të shëndoshë shkencore për punën konservuese e restauruese, duke 

përsosur  metodën e punës në këto drejtime. Në kushte e rrethana të tilla Institutit i duhej 

të ngrinte nivelin e punës restauruese, duke e vendosur atë mbi baza të vërteta shkencore.  

      Pra, hapat e para të punës që ishte bërë treguan se ishte mëse e nevojshme që të 

krijohej një bazë e shëndoshë teorike mbi të cilën do të mbështetej kjo veprimtari. Për 

këtë, ishte e nevojshme të studiohej në themel pasuria kulturore e trashëguar dhe vetëm 

pas kësaj të vihej dorë mbi të. Duhet theksuar se pas vitit 1985 u krijua një perspektivë të 

qartë për ecurinë e mëtejshme të punës kërkimore restauruese, duke shkuar drejt zgjidhjes 

së problemeve të reja me përmasa më të mëdha e më të vështira, siç ishin zgjidhja e 

ngutshme e një sërë problemeve të karakterit juridik për mbrojtjen e monumenteve si dhe 

i rrugëve të reja të propogandimit dhe botimeve. 

 

 

2. 4. Puna e IMK për restaurimin e monumenteve të kulturës pas viteve ‘90. 

 

      Siç u tha edhe më sipër, faza e tretë në historinë e restaurimit të monumenteve të 

kulturës në Shqipëri nis pas viteve ‘90 e vazhdon deri në ditët tona. Kjo fazë është e 

lidhur me ngjarje të rëndësishme, siç është tranzicioni historik që po kalonte kombi 

shqiptar dhe që u shoqërua me transformime të sistemit shoqëror dhe me organizime të 

reja demokratike në jetën ekonomike e sociale të vendit. Në këtë fazë, edhe puna me 

trashëgiminë kulturore dhe restaurimin e saj mori specifika të tjera. Sipas A. Meksit “Me 

përmbysjen e e rregjimit komunist si rezultat i vështirësive ekonomike që pasuan dhe 

ristrukturimin e aparatit shtetëror pati një zvogëlim të përkujdesjes shtetërore në fushat e 

pasurive kulturore. Megjithatë për të përforcuar mbrojtjen e pasurive kulturore në vitin 

1994 u miratua ligji “Për mbrojtjen e pasurive kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme,, 

ku u përfshinë në mënyrë të qartë edhe pasuritë kulturore të luajtshme, bëhen hapat e 

para ligjore për të mundësuar gjithnjë me lejë të Ministrisë së Kulturës punime gërmimi 

dhe restaurimi nga të tretët, duke përfshirë këtu dhe institucione të huaja të 

specializuara, të cilët dhe mund të financojnë punimet,,.24      

     Pra, gjatë viteve të tranzicionit historik shqiptar, duke filluar nga viti 1990 e në vijim 

duhet thënë se në Shqipëri: 

 

o Në përgjithësi veprimtaria restauruese pati rënie dhe kjo ndodhi jo vetëm për vetë 

rrjedhën që morrën ngjarjet dhe reformimi i institucione shqiptare në tërësi. Pjesë e 

këtij reformimi institucional duhej të ishte edhe IMK. Në vend që të ndodhte kjo, u 

vunë re paqartësi e mbivendosje kompetencash ndërmjet institucioneve të 

specializuara, që ishin përgjegjëse për trashëgiminë kulturore e monumentet historike. 

 

                                                 
24 Meksi, Aleksandër. Restaurimi i monumenteve të arkitekturës. Shtëpia botuese “Eugen”, Tiranë, 2004, 

faqe 39. 
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o Për vite të tëra, nga institucionet e specializuara, për shkak të mungesës sistematike të 

fondeve të nevojshme dhe si pasojë e ndikimit negativ të mjaft faktorëve të tjerë 

socialë e natyrorë u tregua indiferencë e patolerueshme ndaj monumenteve që kishin 

nevojë për ndërhyrje restauruese dhe konservim. 

 

o Në këto vite u ul përgjegjësia dhe angazhimi i pushtetit lokal ndaj monumenteve të 

kulturës në teritorrin e tyre, për të mbrojtur këto nga ndërtimet pa lejë, nga grabitjet si 

dhe nga ndërhyrjet radikale e të pakontrolluara. 

 

o Në këto vite u ndje edhe mungesa e legjislacionit të përshtatshëm në fushën e 

trashëgimisë kulturore, i cili t’u paraprinte kërkesave krejtësisht të ndryshme nga ato 

të disa viteve më parë dhe që karakterizoheshin nga një dinamikë e madhe. 

 

     Gjatë viteve 1991-2000, më problematike për monumentet paraqitej mbrojtja e 

arkitekturës popullore qytetare dhe fshatare. Në këtë fushë vështirësitë lidheshin me disa 

faktorë: 

 

 Në banesat pronë private, sipas ligjit “Për mbrojtjen e pasurive të luajtshme dhe të 

paluajtshme,, nr. 7867 dt. 12.10.1994, shpenzimet për ndërhyrje restauruese duhet të 

përballohen 50% nga pronari dhe 50% nga shteti. Ky ligj nuk mund të zbatohej në 

praktikë, pasi në kushtet e liberalizimit të çmimeve u rrit ndjeshëm edhe kostoja e 

restaurimit të banesave monument- kulture. 

 

 Kërkesat për vënie në pronësi shtetërore, në kushtet e tranzicionit historik që kalonte 

Shqipëria binin në kundërshtim të hapur me pronarët, pasi mungonte një ligj taksativ 

mbi shpronësimet, që të mundësonte dhe favorizonte institucionet shtetërore për të 

ndërhyrë dhe për të zgjidhur me sukses këto probleme të kohës.  

 

     Sipas A. Shkrelit ateljetë e rretheve ekzistonin në një formë inferiore në funksion të 

IMK. “Organizimi i tyre nuk është i karakterit shkencor teknik, por ekskluzivisht teknik, 

duke patur për detyrë vetëm restaurimin e objekteve në bazë të projekteve, të cilat 

vlerësohen dhe bëhen në IMK...Me kalimin në ekonominë e tregut këto struktura rajonale 

e kanë humbur rolin e tyre si ndërmarrje ndërtimi, rol ky që ishte i domosdoshëm në 

periudhën e ekonomisë së centralizuar. Sot ato nuk duhet të funksionojnë si të tilla... 

Specialistët më të mirë janë larguar(shkak rroga e ulët) dhe janë kthyer shndërruar në 

brigada ndërtimi, në “strehëza asistence,, për punëtorë të pakualifikuar,,.25   

      Propozimet për ndryshime në Ligjin për Trashëgiminë Kulturore të vitit 2003, të 

ndryshuar dhe përgatitja e rregulloreve të reja të administrimit të qendrave historike, së 

bashku me hartat e zonifikimit të tyre, përbënin një komponent tjetër të rëndësishëm në 

                                                 
25 Shkreli, Artan. Editorial, Monumentet, Tiranë, 1992-1999, faqe 10. 
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aktivitetin e IMK gjatë këtij viti. Por administrimi i këtyre qendrave historike dhe 

integrimi i tyre në perspektivat e zhvillimeve ekonomike e shoqërore të qyteteve 

përkatës, nuk mund të arrihej me sukses pa përfshirjen e komuniteteve dhe autoriteteve të 

qeverisjes së tyre lokale. Pra, në këtë periudhë, nga njera anë, problemet më të mprehta 

lidheshin me faktin se struktura dhe organizimi i brendshëm i IMK nuk i përshtatej 

funksionit dhe përgjegjësive që ky institucion duhej të merrte në këtë stad historik të 

zhvillimit të vendit. Nga ana tjetër, kjo gjendje bëri të nevojshme që në planin 

organizativ, pas vitit 2005, IMK të funksiononte sipas një skeme të re, ku qendra e 

veprimtarisë restauruese ishte vetë Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe një numur 

Drejtorish Rajonale të Kulturës Kombëtare të shpërndara në disa qendra administrative 

të vendit, të cilat vareshin nga Ministria e Kulturës. Këto të fundit, sipas një ndarje 

territoriale të caktuar, mbulonin me punime restaurimi mbarë monumentet e Shqipërisë. 

Deri në këtë kohë, varësia e drejtpërdrejtë nga IMK krijonte një centralizimin dhe kjo 

ishte garanci për zbatimin rigoroz dhe mbarëkombëtar të kritereve të restaurimit si dhe 

për shpërndarjen racionale të fondeve në dispozicion. Ndërsa pas viteve 2005, situata 

ndryshoi. Krahas punës së IMK, me restaurimin e monumenteve të kulturës mund të 

merreshin edhe institucione të tjera shkencore, kulturore, fetare, persona fizikë e juridikë 

privatë, ndërmarrje apo kompani private të liçensuara. Kjo gjë filloi të rregullohej edhe 

me ligj, por duhet theksuar se, nga që nuk kishte përvojë në këtë drejtim, krahas vlerave 

pozitive, kjo dukuri u shoqërua edhe me mjaft probleme të mprehta në dëm të 

momunenteve të kulturës dhe për restaurimin e tyre. 

     Në historinë e IMK, siç u përmend edhe më sipër, vetëm pas vitit 2000, si pasojë e 

zbatimit të një strategjie të re dhe politikave integruese, filloi të punohej më mirë në 

drejtim të zgjerimit dhe bashkëpunimit me struktura të qëndrueshme brenda dhe jashtë 

vendit për thithjen e fondeve të tjera shtesë ndaj zonave të caktuara arkeologjike, 

ndërhyrjeve në monumente të veçanta apo në banesat karakteristike të zonave muzeore. 

Në këtë drejtim, janë për t’u përmendur psh. fondet e akorduara: 

 

 Nga UNESCO prej mijëra dollarësh për punime restauruese dhe konservuese në 

qytetin e Butrintit. 

 

 Nga bashkëpunimi me komunitetet fetare u siguruan fonde për rehabilitimin dhe 

restaurimin e kishave bizantine të Beratit, Adrenicës, kishave të Myzeqesë, Mborjes, 

Boboshticës, Vithkuqit, Voskopojës, atyre katolike të Lezhës, Rubikut, Shkodrës e të 

tjera. Xhamive në Durrës, Elbasan, Tiranë, Korçë e të tjera. 

 

 Po kështu, krahas rritjes graduale të fondeve të IMK u bënë përpjekje për të siguruar 

fonde edhe nëpërmjet atasheve kulturore të ambasadave Gjermane, Austriake dhe 

Italiane për ndërhyrje emergjente (psh. në Rodon, Rubik e të tjera). 
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      Fundi i vitit 2007 e gjeti Institutin e Monumenteve të Kulturës me grup drejtues të 

ndryshuar. Në historinë e IMK në këtë kohë realizohet një integrim i mjediseve të 

Institutit me Qendrën për Konservimin dhe Restaurimin e Monumenteve të Kulturës në 

një strukturë të vetme në njerën prej ndërtesave të mëdha të Albafilmit (ish-Kinostudios). 

 

 

 
 

       Puna e IMK në këto mjedise të reja shënon fillimin e një fazë të re të rritjes 

profesionale dhe zhvillimit institucional të tij. Fillimi i këtij procesi rritjeje u shoqërua me 

nxitjen e debatit të lirë dhe të hapur profesional për rolin dhe vendin e IMK në sistemin e 

rinovuar të trashëgimisë kulturore. Natyrisht, ky proces duhej të kalonte përmes forcimit 

të profilit kërkimor e studimor të IMK, rritjes së standarteve të punës së tij, nxitjes së  

profesionalizmit nëpërmjet formimit bashkëkohor të studiuesve, konservuesve dhe 

restauratorëve të rinj. Është me rëndësi të theksojmë faktin se gjatë gjysmës së dytë të 

vitit 2007 filloi të zhvillohej një aktivitet intensiv në fushat e konservimit, restaurimit, 

administrimit të trashëgimisë kulturore, si dhe të edukimit profesional nëpërmjet një 

numuri gjithnjë në rritje të projekteve. Më konkretisht, në këtë kohë u implementuan mbi 

90 projekte, të cilët paraprakisht u hartuan dhe u diskutuar në nivele të ndryshme nëpër 

sektorë, në Këshillin Shkencor dhe Këshillin Kombëtar të Restaurimit. Veç të tjerash, kjo 

punë tregonte një rizgjim të mbështetjes së Qeverisë dhe të shoqërisë shqiptare për 

ruajtjen e trashëgimisë kulturore, por ishin edhe tregues i përpjekjeve të gjithanshme të 

institucionit për t’iu përgjigjur kërkesave të kohës. Sipas të dhënave, rreth 50 nga këto 

projekte përfaqësonin ndërhyrje konkrete konservuese në monumente të natyrave, 

tipologjive, përkatësive kronologjike dhe hapësirave të ndryshme gjeografike të vendit.  

     Si pasojë e hapjes së kufijvë dhe lëvizjes së lirë të njerëzve, u krijuan mundësi të tjera 

për të përfituar përvojë të re edhe në fushën e restaurimeve nga vendet e zhvilluara   në 

drejtim të hartimit të projekteve restauruese dhe sidomos për mënyrën e menaxhimit të 

veprave të trashëgimisë sonë kulturore në tërësi. Në këtë drejtim, mendojmë se kanë 

rëndësi VKM nr. 216, datë 18.04.2007 “Për procedurat e konkurimit publik për 

përzgjedhjen e subjekteve të licensuara për restaurimin e monumenteve të kulturës”, 

http://wikikultura.net/index.php?title=File:IMK-logo.jpg
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Udhëzimi i MTKRS, datë 05.07 2007 ”Për miartimin e dokumenteve standarte të 

konkurimit publik për restaurimin e monumenteve të kulturës”, VKM nr. 480, datë 

01.08.2007 “Për disa shtesa e ndryshime të VKM nr. 216, datë 18.04.2007 “Për 

procedurat e konkurimit publik për përzgjedhjen e subjekteve të licensuara”e të tjera. 

Nuk mund të lemë pa përmendur këtu edhe VKM nr. 983, datë 10.11.2010 “Për 

përcaktimin e kompetencave të IMK “Gani Strazimiri” dhe riorganizimin e disa 

institucioneve të trashëgimisë kulturore,,. 

     Në historinë e IMK, në këtë fazë të zhvillimit historik të tij pati edhe vendime apo 

Udhëzime të nxituara e të pa menduara mirë, siç ishin psh. Udhëzimi i MTKRS nr. 3068, 

datë 05.05. 2009 “Për dhënien me qera me emfiteozë për shfrytëzimin e monumenteve të 

kulturës,, si dhe Udhëzimi i MTKRS nr. 1829, datë 07.03. 2011 “Për dhënien me qira për 

shfrytëzimin e monumenteve të kulturës”. I përmendim këto udhëzime, pasi krijuan një 

situatatë tepër serioze dhe mjaft problematike për monumentet e kulturës për ruajtjen e 

vlerave autentike  të tyre. Meqë në historinë e IMK kjo fazë është tepër problematike dhe 

lidhet konkretisht me përpjekjet për rijetësimin e Trashëgimisë tonë klturore, do ta 

trajtojmë në mënyrë të veçantë si kapitull më vete në pjesën e dytë të këtij punimi. 

 

 

2.5. Ekipi restaurues dhe kujdesi për ngritjen e profesionit të restauratorit në    

       Shqipëri. 

 

      Trashëgimia jonë kulturore, ruajtja dhe transmetimi i vlerave të saj nuk mund të 

kuptohet pa përgatitjen dhe kualifikimin e njerëzve që merren me të. Për këtë qëllim, që 

në fazën  e parë u bënë përpjekje për të përgatitur kuadrot, të cilët do të merreshin nga 

shkollat e vendit dhe do t’u besohej deyra fisnike për mbrojtjen dhe restaurimin e 

monumenteve.26 Për më tepër, qysh herët është hedhur ideja për specializimin e 

studiuesve restauratorë në fusha të ndryshme si arkitekturës antike dhe mesjetare sipas 

gjinive, përkatësisht në ndërtimet mbrojtëse dhe të kultit, në fushën e arkitekturës 

popullore e të tjera. Veç kësaj, qysh herët është folur për grupim të restauratorëve të 

veprave të artit përkatësisht në restauratorë të pikturave murale dhe ikonave, të 

mozaikëve, të veprave në dru dhe gur e të tjera. Kjo krijoi kushte për një ecuri të shpejtë 

në drejtim të aftësimin profesional. Po cilat kanë qenë më konktretisht disa nga praktikat 

e punës për përgatitjen e restauratorëve në vendin tonë? Në këtë vështrim, mendojmë se 

është me interes të veçojmë fakte e të dhëna që lidhen me organikën e ateljeve, me ekipin 

restaurues dhe kualifikimin e tij. Për këto probleme në dokumentet e Fazës së parë 

gjejmë të dhëna të tilla:  

 

      Kuadrot e ateljeve duhet të jenë të palëvizshme, që të specializohen në mënyrën e 

teknikën e ndërtimeve të lashta të cilat ndryshojnë krejtësisht nga ndërtimet e sotshme. 

                                                 
26 AQSH. Dosja 74, faqe 511, 1960. 
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Fuqia punëtore e nevojshme përveç specialistëve stabël do të planifikohet dhe 

parashikohet nga Kom. Ekz. të rretheve simbas planit vjetor të punimeve. Këto atelje për 

deri sa të pajisen me kuadro të afta dhe me eksperiencë do të ndihmohen në punimet e 

tyre në pikpamje tekniko-shkencore nga ateljeja qëndrore e grupit të Kulturës 

Materiale.27 Pra, krahas punës për ngritjen e intitucioneve u tregua kujdes i veçantë edhe 

për përgatitjen e specialistëve të trashëgimisë sonë kulturore, por në fillimet e veta, kjo 

punë u përqëndrua në dy drejtime:  

 

      Së pari, sigurimi i kuadrove dhe fuqisë punëtore nëpër atelje. Për këtë, në dokumentet 

e asaj kohe thuhet: Duke u nisur nga fakti që në perspektivë të krijojmë kuadro të 

specializuara në këtë fushë është e nevojshme, që ateljetë të përbëra nga një teknik 

drejtues (gjeometër) dhe 3-5 specialistë (muratorë, karpentjerë, gurgdhënës etj.) sipas 

rretheve të jenë përmanentë, ndërsa fuqia punëtore, që do të jetë e lëvizshme sipas 

nevojës të parashikohet çdo vit në përputhje me vëllimn e punimeve,,.28 

 

      Së dyti, lidhur me kualifikimin e kuadrove që punonin në atelje. Për të arritur 

rezultatet e duhura në punë një rol vendimtar luante kualifikimi i kuadrit. Sipas të 

dhënave të asaj kohe, rrugët e ndjekura për përgatitjen dhe kualifikimin e kadrit të 

ateljeve kanë qenë: studimi individual, vënia e kuadrove të reja mbas atyre më me 

eksperiencë si dhe kualifikimi nëpërmjet punës. Gjithashtu janë marrë masa për 

gjallërimin e jetës shkencore të sektorëve nëpërmjet diskutimit të projekteve të 

restaurimit, seminareve, për probleme të veçanta të metodës, teorisë dhe praktikës së 

restaurimit, referimit për literaturën shkencore e të tjera.29 

  
      Në fazën e dytë, praktikat që u ndoqën për përgatitjen e restauratorëve dhe ekipeve 

restauruese ishin me kërkesa më rigoroze. Dihet se restaurimi si proces përmbledh në 

vetvete dy aktivitete kryesore: projektimin e ndërhyrjes restauruese dhe zbatimin e 

projektit restaurues. Sipas të dhënave, ekipi i projektimit dhe zbatimit të punimeve 

restauruese formohej prej kuadrosh me arsim të lartë arkitektë, inxhinierë ndërtimi, 

arkeologë, teknikë të mesëm ndërtimi si dhe mjeshtra e punëtorë ndërtimi. Për përgatitjen 

dhe aftësimin e tyre është treguar kujdes i veçantë. Për këtë, gjatë gjysmës së dytë të 

shekullit 20, me sensibilizimin e gjerë për vlerat e trashëgimisë kulturore filloi 

institucionalizimi i problemit të formimit profesional të restauratorëve. Në këtë drejtim u 

ndoqën dy rrugë paralele:  

 

 Ngritja e shkollave të perfeksionimit për restauratorë pranë universiteteve, kryesisht 

pranë Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit.  

                                                 
27 AQSH. Dosja 74, faqe 511, 1960. 
28 AQSH. Dosja 309, faqe 490, 1962. 
29 AQSH. Dosja 309, faqe 490,  1962. 
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 Krahas kurseve teorike, zhvillohej edhe veprimtari praktike projektuese, duke ndjekur 

në terren punime restauruese. 

 

  “Restauratori pasi fitonte dëshminë e specializmit, nuk mund të projektonte dhe të 

ndiqte punimet e restaurimit pa patur një farë përvoje. Vetëm pasi kanë dhënë prova të 

prekshme të aftësive për të zbatuar punimet e restaurimit, restauratorët e rinj mund të 

ndërmarrin hartimin e projekteve të restaurimit në mënyrë individuale apo në ekip, në 

përputhje me shkallën e vështirësive që paraqet monumenti për t’u restauruar,,.30 

     Edhe kuadri i mesëm restaurator duhej të fitonte formim profesional në shkollat e 

mesme të fushës së ndërtimit. Për të fituar përvojë dhe për t’u aftësuar ata ndiqnin edhe 

kurse kualifikimi pranë institucioneve të ngarkuara për mbrojtjen e monumenteve. Po 

kështu, prej mjeshtrave restauratorë kërkohej sensibilitet i lartë dhe aftësi profesionale 

mbi nivelin mesatar. 

      Në fazën e tretë, pas viteve 1990 u la disi në harresë përgatija e restauratorëve të rinj. 

Por, pas disa vitesh, kjo u shtrua si kërkesë e domosdoshme. Në këtë drejtim, duhet të 

veçojmë dy projekte të rëndësishme, të cilët vënë në qendër të tyre pikërisht përgatitjen e 

restauratorëve të rinj në vendin tonë sipas standarteve të reja: 

 

 Projekti i parë lidhet me hapjen e Shkollës së restaurimit në vitin 2007 pranë 

Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe Qendrës së Restaurimit. Projekti për ngritjen e 

Shkollës së Restaurimit ishte në funksion të qëllimit që ajo të shndërrohej në një qendër 

rajonale për trajnimin e  restauratorëve dhe konservuesve të monumenteve të kulturës. 

Kjo gjë do të ndikonte drejtpërdrejt në rritjen e kapaciteteve profesionale në fushën e 

ruajtjes dhe promocionit të trashëgimisë materiale dhe jo materiale, duke përmbushur 

kështu njerin prej prioriteteve të rëndësishëm të UNESCOS. 

      Bazuar në një kërkesë të Qeverisë Shqiptare drejtuar UNESCO-s për hapjen e një 

qendre trajnimi për restauratorët e vendit, Ministria e Kulturës dhe UNESCO në qershor 

2005, nënshkruan një marrëveshje për krijimin e “Qendrës së Konservimit dhe 

Restaurimit të Monumenteve të Kulturës”. Kjo iniciative u bë e mundur falë mbështetjes 

financiare të Qeverisë Italiane. Qëllimi i Qendrës është të trajnojë konservues dhe 

restauratorë të punësuar pranë institucioneve që janë në varësi të Ministrisë së Kulturës, 

të rrisë kapacitetet në fushën e trashëgimisë për mbrojtjen e monumenteve arkitektonike 

dhe të veprave të artit.  

      Një pjesë e godinës së Alba Filmit (e ndërtuar në 1952) u përzgjodh si vend i 

përshtatshëm për vendosjen e Qendrës së Restaurimit të Monumenteve, e cila zë një 

sipërfaqe prej 450m2.  

                                                 
30 Riza, Emin. Teoria dhe praktika e restaurimit të monumenteve të arkitekturës, Tiranë, 2002, faqe 74.  
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      Qendra e Restaurimit dhe Konservimit të Monumenteve filloi aktivitetin e saj, në 11 

Janar 2007. Kurset e para përfshinë 20 pjesëmarrës dhe zgjatën 18 muaj. Në të u trajnuan 

10 restauratorë të veprave të artit (ikona dhe afreske) dhe 10 inxhinierë dhe arkitektë për 

restaurimin arkitektonik. Pjesëmarrësit vinin nga IMK, DRKK-të në rrethe, Galeria e 

Arteve, MHK, Parqet Arkeologjike etj. Leksionet e para u zhvilluan nga profesorë 

shqiptarë, specialistë të njohur të fushave përkatëse, dhe, më pas, u ndoqën nga 

specialistë italianë të ardhur nga institucionet më prestigjozë të Italisë si: Istituto 

Superiore Centrale per il Restauro, Università “La Sapienza”, Università di Genova, Polo 

Museale di Venezia e të tjerë. 

      Leksionet teorike u zhvilluan në auditorët e Qendrës, ndërsa ndërhyrja për  

konservimin e ikonave në laborator  u pasua nga puna në terren. Berati, tashmë i përfshirë 

në listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s, një qytet me monumente me vlera të 

spikatura, u përzgjodh vendi më i përshtatshëm, për të realizuar fazën e workshop-it. 

Grupi i arkitektëve punoi për rilevimin, dokumentimin dhe hartimin e projekteve të tre 

monumenteve më domethënës të Kalasë: Kisha e Shën Mërisë Vllaherna, Xhamia e Kuqe 

dhe Kisha e shën Triadhës. Ndërsa restauratoret e pikturave murale dokumentuan, 

rilevuan dhe restauruan afresket e kishës së Shën Kollit në kala. 

      Në Vitin 2010, pranë mjediseve të qendrës, u zhvillua një tjetër kurs trajnimi në lidhje 

me konservimin dhe restaurimin e gurit dhe të mermerit. Kursi zgjati katër muaj pranë 

laboratorëve të Qendrës, dhe në të u trajnuan 6 pjesëmarrës nga institucione të ndryshme 

të trashëgimisë. Në vitin 2011 u realizua volumi i parë në lidhje me aktivitetin e qendrës 

së Restaurimit me titull “Heritage in Albania”.  

      Në nëntor 2011 pranë qendrës së Restaurimit, nisi një tjetër kurs trajnimi për 

restaurimin e materialeve arkeologjike dhe ku u trajnuan 7 restauratorë. Ai u nda në tre 

etapa: etapa e parë përfshiu restaurimin e objekteve të qelqta, etapa e dytë atë të 

restaurimit të objekteve metalike dhe faza e tretë, për restaurimin e objekteve qeramike. 

  

 Projekti i dytë lidhet me hapjen e Programit “Master në Trashëgiminë Kulturore” 

në tetor të vitit 2010, pranë mjediseve të  Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë. Ky 

program ka si synim kryesor edukimin e thelluar në fushën e trashëgimisë kulturore. 

Nëpërmjet ndjekjes së tij studentët njihen jo vetëm me aspekte teorike, por edhe praktike 

të njohjes, studimit dhe administrimit të trashëgimisë sonë kulturore. Programi i ri i 

Masterit të Shkencave në Trashëgimi Kulturore mbështetet në disa parime themelore të 

përpunuara nga UNESCO dhe të adaptuara nga shteti shqiptar, duke vlerësuar vendin e 

rëndësishëm që pasuria kulturore zë në jetën e shoqërive bashkëkohore. 

 

 

2.6. Konkluzione rreth kapitullit të dytë.  

  
o Siç e përmendëm edhe më sipër, në aspektin organizativ Instituti i  Monumenteve të 

Kulturës, në vetvete, u formua nga një sërë sektorësh që mbulonin gjini të ndryshme 
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monumentesh. Ndarja në sektorë dhe specializimi i kuadrit sipas gjinive të 

monumenteve ka qenë një prej masave më frutdhënëse, për të arritur brenda një 

periudhe të shkurtër në mbulimin me kompetencë të problematikave të larmishme e të 

vështira që paraqiste praktika restauruese në vendin tonë. Brenda IMK sektorëve u 

vihej detyra e gjurmimit, vënies në mbrojtje, dokumentimi, studimi dhe restaurimi 

sipas gjinive të monumenteve.  

  

o Duke patur parasysh shpërndarjen territoriale të monumenteve në mbarë vendin dhe 

mirëmbajtjen e tyre, praktika e ngritjes së ateljeve në qendra të ndryshme të tij u gjet 

si më e përshtatshmja. Këto atelje organizativisht u konceptuan si pjesë përbërëse të 

IMK dhe se kjo skemë organizimi ka qenë e goditur dhe frytdhënëse.   

 

o Sot trashëgimia kulturore dhe mbrojta e saj ndodhen para detyrave dhe standarteve të 

reja, të cilat kërkojnë një rikonceptim të gjithë punës së institucioneve që merren 

konkretisht me trashëgiminë tonë kulturore. Mbi të gjitha, duke e parë trashëgiminë 

edhe si një profesion, sot  shtrohet detyra që profesionistët dhe operatorët e vërtetë të 

fushës së trashëgimisë kulturore të përgatitur sipas standarteve aktuale. Ata duhet të 

kenë vendin e tyre në institucionet shtetërore apo private, në Drejtoritë Rajonale të 

Kulturës Kombëtare, në muzetë kombëtarë dhe lokalë, në fushën e planifikimit 

territorial dhe mjedisor e të tjera.  
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KAPITULLI  III 
PROJEKTET RESTAURUESE DHE TIPOLOGJIA E 

RESTAURIMEVE NË SHQIPËRI 
 

      Pas krijimit të Insitutit të Monumenteve të Kulturës, puna dhe veprimtaritë për 

restaurimin e monumenteve të kulturës në Shqipëri kanë ardhur gjithmonë në rritje të 

vazhdueshme si në sasi, ashtu dhe në cilësinë  e tyre. Për këtë, janë mjaft domethënëse 

faktet dhe të dhënat që tregojnë se numuri i ndërhyrjeve restauruese arriti mesatarisht deri 

në 200 për çdo vit. Këto ndërhyrje që mbulonin të dy kategoritë e monumenteve në 

vendin tonë ishin punime restauruese dhe konservuese në të cilat u angazhuan një numur 

i madh specialistësh, mjeshtra e punëtorë si dhe materiale e mjete teknike të shumta. Ja si 

e përshkruajnë studiuesit tanë të kësaj fushe këtë veprimtari: “Në të katër anët e vendit, 

gjatë gjithë vitit nuk rresht puna sistematike për restaurimin e monumenteve nga 

organizma të specializuara, me personel të përhershëm, në varësi të Institutit tonë, i cili 

është i vetmi institucion i autorizuar për këtë punë,,.31 

      Nga shteti shqiptar planifikoheshin çdo vit fonde të mjaftueshme për restaurimin e 

monumeteve të kulturës, të cilat viheshin në dispozicion të Institutit të Monumenteve të 

Kulturës për këtë qëllim. Mendojmë se është me rëndësi që në këtë kapitull të bëjmë 

objekt të analizës sonë pikërisht projektet e shumta të ndërhyrjeve restauruese, të cilat 

mbulonin pothuajse të gjitha gjinitë e monumenteve shqiptare sipas natyrës së tyre. Por, 

fillimisht, para kësaj, na duhet të themi diçka më konkrete për projektet restauruese, të 

cilat filluan të hynin në metodikën e punës së IMK dhe për mënyrën si kryhej studimi 

individual i  monumentit. 

      Projektet restauruese. Siç u përmend edhe më sipër, periudha më e rëndësishme e 

jetës së monumenteve në Shqipëri fillon me themelimin e Institutit të Mbrojtjes dhe 

Restaurimit të Monumenteve, sipas vendimit Nr.67 të datës 15.03.1965 të Këshillit të 

Ministrave, në të cilin përfshihen Atelietë e Tiranës, Gjirokastrës dhe Beratit. Në këtë 

vështrim, viti 1963 shënon edhe fillimin e projektimit dhe restaurimit të monumenteve, 

ku për t’u përmendur është psh. projekti i  Teqesë së Sheh Dyrrit në Tiranë (restauruar 

nga Prof. Emin Riza). Në vitin 1981 Atelieja e Tiranës emërtohet Dega e Monumenteve 

të Kulturës Tiranë me shtrirje nga Lezha në Butrint si dega më e madhe dhe më e 

specializuar në mbrojtjen e monumenteve, sipas hapësirës territoriale të përcaktuar, si dhe 

kryerjes së punimeve restauruese në përputhje me projektet e hartuara nga specialistët e 

sektorëve përkatës të IMK. (Projekte hartonin edhe specialistët e saj, por gjithmonë 

miratimin e tyre e bënte IMK). 

                                                 
31 Kosta, Sotir. Mbrojtja, studimi dhe restaurimi i monumenteve te kultures në Shqipëri. “Monumentet”, 

Tiranë, 1988, nr. 2, faqe 8. 
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      Në sajë të një pune të mbështetur në kritere të drejta shkencore, në vitin 1966 u 

shënua një hap i rëndësishëm në drejtim të përmirësimit të punës restauruese. “Që prej 

kësaj kohe, punimet në çdo objekt u paraprinë nga studimi dhe nga hartimi i projeketit të 

tij. Sigurisht, në fillim këto projekte nuk mund të pasqyronin të gjitha kërkesat e 

nevojshme, kryesisht për mungesë eksperience, por me kalimin e kohës ato erdhën duke u 

përmirësuar dhe duke u bërë më të plota. 32 

      Në procesin e punës restauruese hartimi i projektit të restaurimit ka patur në themel të 

tij studimin e gjendjes së monumentit dhe përcaktimin e kritereve të ndërhyrjes, duke iu 

përmbajtur fort parimit se monumenti vjen si dëshmi me vlera të papërsëritshme 

historike e artistike, pra, si dokument historik dhe si vepër arti dhe që përjashton si i 

tillë çdo ndërhyrje tjetërsuese.  

       Ky ndryshim konceptual që u aplikua në përgatitjen e projekteve bëri të mundur 

kalimin nga faza e emergjencës në një fazë më të lartë preventive, duke kërkuar që çdo 

ndërhyrje në monumente të sillte njëkohësisht përmirësime sasiore dhe cilësore. Pra, 

projektet ishin rezultat i vrojtimeve të kujdesshme të monumentit, fryt i njohjes së 

detajuar dhe i përgjithësimeve shkencore që kryheshin rreth tij. Ishte pikërisht aplikimi i 

kësaj metodike që bëri të mundur ngritjen e cilësisë së punimeve dhe të kalohej më tej në 

restaurime me standarte gjithnjë e më të larta. Vlen të theksojmë se, në këtë kohë, 

projektet e para të realizuara me sukses ishin ato që u kryhen në Nymfeun e Apollonisë, 

në Vendvarrimin e Skënderbeut, në kishën e Marmiroit, në shtëpinë e Zekateve në 

Gjirokastër e të tjera. Të gjitha këto krijuan kushtet për të kaluar më pas në punime të 

tjera më të ndërlikuara dhe më komplekse, siç ishin punimet e konservimit dhe të 

restaurimit në ansamblet historike e arkitektonike. Hapat e para në këtë drejtim u bënë 

në qytetin muze të Beratit në lagjen Kala, ku pas një studimi të hollësishëm u arrit që 

këtij ansambli, me vlerë të madhe për larminë e monumenteve të tij, t’i jepet një pamje e 

tillë, e cila bën të mundur që të ndjehet vërtet efekti i një ndërhyrjeje shkencore në 

restaurim. Kjo praktikë u vazhdua më tej në pazarin e Krujës si dhe në pazarin dhe kalanë 

e Gjirokastrës, ku dolën më në pah vlerat e këtyre dy komplekseve të mëdha 

arkitektonike të këtij qyteti muze.  

      Bërthamat themelore shkencore ku kryeshin studimet dhe hartoheshin projektet 

restauruese ishin Sektorët e Institutit të Monumenteve të Kulturës, të cilët mbulonin gjini 

të ndryshme monumentesh. Projektet, sipas rëndësisë që paraqesnin, gjenin miratim në 

sektorë, në komisionet e restaurimit të veprave të artit apo të arkitekturës si dhe në 

Këshillin Shkencor të Institutit. Pra, pa përjashtuar përgjegjësinë personale të autorit të 

projektit restaurues, projekti u nënshtrohej diskutimeve dhe rrahjes së mendimeve në 

shkallë të ndryshme për të mënjanuar gabime të mundshme, që mund të bëheshin gjatë 

hartimit të tyre. 

                                                 
32 Strazimiri, Gani: Rezultatet dhe perspektivat e punës kërkimore restauruese. “Monumentet”, Tiranë, 

1971, nr.1, faqe 13. 
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       Me aplikimin e projekteve, procesi i restaurimi filloi të kalonte nëpër disa faza, të 

cilat kanë siguruar rezultate të kënaqshme në ruajtjen e vërtetësisë së monumentit si në 

aspektin strukturor, ashtu dhe në aspektin kompozicional dhe estetik të tij. Më 

konkretisht, këto faza ishin: 

 

 Studimi i gjithanshëm i monumentit. 

 Hartimi i projektit të restaurimit. 

 Shtjellimi i përfundimeve të arritura. 

 

      Pra, duke respektuar me rigorozitet hallkat e mësipërme, në veprimtarinë restauruese 

të IMK, filluan të siguroheshin rezultate më konkrete dhe të prekshme.  

 

      Projektet dhe studimi individual i monumentit. Çdo monument bart në vetvete një 

histori të gjatë dhe prezanton një problematikë në lidhje me transformimet që kanë pësuar 

vlerat e tij në periudha të ndryshme kohore. Pikërisht, në sqarimin e këtyre problemeve 

synonte edhe studimi paraprirës që i bëhej monumentit para ndërhyrjes restauruese. Ideja 

për hartimin e projektit restaurues nisej nga studimi i monumentit të veçantë, por duke 

patur parasysh edhe studimet e tjera përgjithësuese që ishin bërë në bazë tipologjie apo 

rajonale. Të dyja këto aspekte kanë ndikuar ndaj njeri tjetrit dhe kanë qenë kusht i 

domosdoshëm për të siguruar studimin e plotë individual të çdo monumenti. Por duhet 

theksuar se raportet midis studimeve në gjini të ndryshme monumentesh kanë qenë të 

ndryshme. Domethënë, atje ku tipologjia ka qenë më e theksuar, studimet përgjithësuese 

tipologjike kanë përbërë një bazë me vlera të mëdha për qartësimin e studimit individual 

të monumetit. Kështu ka ndodhur psh. në ndërtimet popullore, ku studimet tiplogjike 

kanë qenë gjithmonë një bazë e mirë për studimin individual të monumetit. Ndërsa në 

monumentet që i përkasin gjinisë së ndërtimeve mbrojtëse, atyre të kultit dhe veprave të 

artit, studimi individual ka patur pothuajse gjithmonë përparësi. Në këtë vështrim, sipas 

studiuesve tanë, studimet individuale tipologjike për banesën popullore fshatare e 

qytetare, studimet individuale të thelluara për kalanë e Shkodrës, Beratit, Gjirokastrës, 

Krujës, për kishën e Mesopotamit e manastirin e Adrenicës, për urat mesjetare, për 

afresket e kishës së Mborjes, kishave të kalasë së Beratit, për një sërë mozaikësh, ikonash 

apo studimet në varret monumentale të Selcës, kanë ndikuar pozitivisht dhe kanë arritur 

të sigurojnë një orientim të drejtë të ndërhyrjeve restauruese që janë kryer në vendin tonë. 

      Në vazhdim të shtjellimeve tona, mendojmë se është me interes që të konkretizojmë 

dhe të ilustrojmë disa nga projektet më kryesore të realizuara nga IMK sipas llojit apo 

gjinive të monumenteve të ndryshme. Për këtë, më poshtë, do të përqëndrohemi në 

restaurimet e kryera në monumentet antike dhe ato të mesjetës, restaurimet në veprat e 

arkitekturës dhe ato të artit si dhe restaurimet në banesat popullore. 
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3.1. Restaurimet në monumentet antike dhe mesjetare. 

      Sipas të dhënave që kemi mundur të sigurojmë, në vendin tonë, deri në vitin 1945 

asnjë monument i arkitekturës antike apo mesjetare nuk ishte vënë në mbrojtje nga shteti 

shqiptar. Puna arkeologjike e misioneve të huaja udhëhiqej nga interesa të caktuara dhe 

nuk parashikonte programe të posaçme për kryerjen e restaurimeve në përmasat e 

rrënojave mbrojtëse të qyteteve tona. Vetëm në vitet pas Luftës së Dytë Botërore 

gërmimet në qytetet ilire e mesjetare kaluan nga faza e kërkimeve empirike drejt 

zgjidhjeve konkrete të problematikës së tyre, përmes studimeve të veçanta të thelluara 

dhe mbi bazën e përvojës së vendeve të tjera. Pra, në këtë vështrim, fillimisht, vetë 

sistemi i fortifikimeve të qyteteve ilire paraqiste një sërë problemesh për konservimin dhe 

restaurimin e tij. “Mbeturina të këtyre sistemeve si trakte të mureve rrethuese, kulla 

mbrojtëse dhe hyrjet e tyre në përgjithësi janë gjetur të gjymtuara ose të dëmtuara në 

kohë të ndryshme nga veprimet luftarake, cënime apo rrëshqitje e terrenit, nga rritja e 

vegjetacionit sipër tyre si dhe nga faktorë të tjerë që kanë vepruar për shekuj me 

radhë,,.33 

      Në këndvështrimin tonë, një çështje që ka shqetësuar si arkeologët, ashtu dhe 

restauratorët ka qenë ajo e qëndrimit ndaj monumenteve që dolën pjesërisht në dritë nga 

gërmimet arkeologjike, ku pjesa e nxjerrë në dritë ishte në gjendje jo të mirë. Për këtë, 

ishte më se e domosdoshme nevoja e shoqërimit të gërmimeve në rrënojat arkeologjike 

nga punimet e restaurimit, qofshin këto punime konsoliduese apo mbulime të 

përkohshme. Koha tregoi se kjo praktikë dha rezultatet e pritshme dhe u shtri pothuaj se 

në të gjitha qëndrat ku kryheshin gërmime arkeologjike në vendin tonë.  

       Pra, punimet në monumentet antike u përqëndruan kryesisht në qytete ilire. Ato, veç 

të tjerash, kishin si synimin që disa prej tyre të ktheheshin në qendra të vizitueshme, ku 

studiuesi dhe vizitori të krijonte një ide sa më të qartë për qytetin dhe jetën qytetare ilire. 

Punime të tilla u kryen psh. në qendrat antike të Dyrrahut, në Apolloni, Butrint e të tjera.  

Vlen të përmendim këtu edhe punimet me karakter konservues e restaurues q ë u bënë në 

muret rrethues të Lisit dhe Zgërdheshit si dhe në Nymfeun e Apollonisë e në Bradashesh. 

Si rezultat i punës së kujdesshme dhe bashkëpunimit të ngushtë midis resturatorëve dhe 

arkeologëve tanë në këto objekte u arrit që mjaft pjesë të tyre të rimëkëmben. Për më 

tepër, përmes kësaj përvoje të arritur u ndriçuan edhe mjaft  aspekte të rëndësishme të 

punës së arkeologëve dhe arkitektëve.  

      Në monumentet mesjetare, duke u nisur nga roli që kanë luajtur në historinë e 

popullit tonë, iu dha prioritet punimeve mbrojtëse të periudhës së principatave feudale 

shqiptare, atyre që lidhen me luftën e popullit tonë kundër pushtuesve turq nën 

udhëheqjen e Skënderbeut dhe ndërtimeve të kohës së pashallëqeve të pavarura shqiptare. 

Konkretisht, punime të tilla u bënë në kalanë e Gjirokastrës dhe të Beratit, në kalanë e 

                                                 
33 Zheku, Koço. Probleme të restaurimit në sistemet e fortifikimit të qyteteve ilire.  “Monumentet”, Tiranë, 

1976,  nr. 12, faqe 17. 
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Krujës dhe të Shkodrës, në Kalanë e Tepelenës e të tjera. Qëllimi i ndërhyrjeve 

restauruese në këto monumente ka qenë që këto të ktheheshin në qendra muzeale të  

vizitueshme. Në këtë drejtim, vëmendje e posaçme është treguar sidomos për qytetet 

muze të Beratit dhe Gjirokastrës si qendra të rëndësishme, ku zhvillimi i qytetit mesjetar 

shqiptar dhe i arkitekturës së mesjetës së vonë paraqiten në mënyrën e tyre më të plotë. 

Kjo u bë për disa arsye: 

 

      Së pari, këto dy qytete ruajnë në tërësinë e tyre më mirë se çdo qendër tjetër pamjen e 

dikurshme, prandaj Instituti i Monumenteve të Kulturës u kujdes për konservimin dhe 

restaurimin e tyre sa më autentik. Ndryshe nga qendrat e tjera, problemi këtu paraqitej më 

i ndërlikuar, pasi kemi të bëjmë me komplekse të rëndësishme urbane, në të cilat numuri i 

monumenteve në mbrojtje është më i madh se në çdo qytet tjetër. 

  

      Së dyti, këto qytete vazhdojnë të jetojnë dhe të zhvillohen në përputhje me kushtet 

dhe rrethanat e reja historike. Kërkesa e banorëve që jetojnë e banojnë në këto qendra 

urbane merr rëndësi të veçantë. Në këto rrethana për mbrojtjen dhe konservimin e 

qendrave historike rol vendimtar luan adaptimi dhe shfrytëzimi i monumenteve të tyre në 

përputhje me dinamikën e jetës, pa cënuar vlerat historike, kulturore dhe artistike që këto 

monumente ruajnë në vetvete.  

 

 
 

Foto 3.1. Pamje e kalasë së Gjirokastrës. 

 

 
 

Foto 3.2. Pamje e kalasë së Beratit. 
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Foto 3.3. Pamje e kalasë së Krujës(nga brenda). 

 

      Arritjet në fushën e punimeve konservuese dhe restauruese në monumentet antike na 

çojnë natyrshëm në arritjen e disa përfundimeve: 

 

 Në fazën e parë, punimet restauruese në monumentet antike dhe ato mesjetare 

kanë qenë punime përforcuese apo punime të ruajtjes e konsolidimit të elementëve të 

veçanta ose pjesëve që kishin humbur qëndrueshmërinë e tyre statike. Të tilla kanë qenë 

psh. përforcimi i arkitraut të tempullit të Agonoteteve me profile metalike, arkitrarëve të 

hyrjeve në portën me kulla dhe Portën e Luanit në Butrint ose në murin e basenit në 

Bradashesh e të tjera, të cilat përputheshin me qëllimin e ruajtjes së vlerave dhe 

elementeve autentike të monumentit. Më pas, është kaluar në plotësimin e harqeve që 

paraqesnin nevojë konstruktive për ndërhyrje restauruese si  psh. në skenën e teatrit të 

Butrintit, tempullin e Eskulapit, amfiteatrin e Durrësit, termet e Bradasheshit e të tjera. 

 

 
 

Foto 3.4. Pamje e Amfiteatrit të Durrësit. 

 

http://www.tiranaobserver.al/wp-content/uploads/2013/02/kALAJA-E-kRUJES.jpg
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Foto 3.5. Pamje e Teatrit të Butrintit. 

 

 Ndër monumentet antike kujdes i veçantë u është kushtuar ndërhyrjeve restauruese 

në Odeanin e Apolonisë, si një nga më të rëndësishmet në kompozimin e qendrës së 

qytetit dhe ku punimet e restaurimit u paraprinë nga ringritja në pozicionin vertikal të 

murit jugor të pjerrët, duke plotësuar dhe kushtin e domosdoshëm të qëndrueshmërisë së 

murit. Probleme të tjera paraqesnin objektet e ndërtuara me blloqe masive guri, të 

rrëzuara, ku mbi bazën e trakteve të ruajtura ripërtëriten pjesët e rrëzuara ose të lëvizura. 

Në punimet e restaurimit të kryera në muret rrethuese të qendrave arkeologjike që 

përmbajnë ndërtime me blloqe mund të përmendim edhe ato të Lezhës, Butrintit, Klosit, 

Hekalit, Zgërdheshit, Antigonesë e të tjera.  

 

 
 

Foto 3.6. Pamje e Kalasë së Lezhës. 
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Foto 3.7. Pamje e kalasë së Butrintit. 

 

 Punime restauruese me probleme më të ndërlikuara që synonim ruajtjen e vlerave 

artistike të tyre. Në këto punime është përdorur teknika e anastilozës. Problemet e 

anastilozës shtronin probleme të tjera më të ndërlikuara në objekte të veçanta që lidhen 

me domosdoshmërinë e njohjes së plotë të monumentit nga ana tipologjike si dhe 

teknikave të ndërtimit të tij. Po kështu, punimet e kryera në portikun e Apolonisë, të 

Dimalit ose në banesat antike në Apoloni, Antigonë e të tjera kanë pasur për qëllim 

ruajtjen e vlerave artistike në tërësi dhe të elementeve të veçanta në kontekstin e 

zgjidhjeve të caktuara tipologjike. Sukseset e arritura në këtë drejtim ishin “rezultat i 

konsultave të vazhdueshme ne vend dhe i studimit të vazhdueshëm të monumentit, duke i 

qëndruar afër objektit dhe duke analizuar çdo gjurmë të dalë gjatë ndërhyrjeve 

restauruese,,.34 

 Në historinë e punimeve restauruese, një vend me rëndësi e veçantë kanë zënë edhe  

ndërhyrjet shpëtuese. Në këto punime, në mënyrë operative ndërhyej me mjete të 

thjeshta për të siguruar vlerat autentike të monumentit. Natyrisht, edhe këto lloj 

ndërhyrjesh kanë paraqitur një problematikë mjaft delikate, prandaj kërkonin gjykime 

konkrete apo praktike për të siguruar mbrojtjen e tyre nga shkatërrimi i mëtejshëm. 

Kështu ka ndodhur psh. në mbrojtjen e  qyteteve ilire dhe që kanë vazhduar të jetojnë deri 

në kohën e mesjetës. Në këto monumente të kulturës sonë, muret mbrojtëse të kohës ilire 

janë meremetuar ose janë prishur dhe mbeturina të këtyre mureve janë përdorur si 

bazamente mbështetëse të kalave mesjetare. Më tej, këto materiale siç ishin blloqet e 

gurëve të rrëzuara nga muret antike, janë ripërdorur në muret me llaç gëlqereje të 

fortifikimeve mesjetare. Prandaj, si detyrë kryesore paraqitej problemi i konservimit të 

menjëhershëm për të ruajtur të paprekur gjendjen e këtyre sistemeve, ashtu sikurse dalin 

në përfundim edhe studiuesit tanë të gërmimeve arkeologjike. Në rastet kur kjo gjendje 

nuk mund të arrihet që të sigurohej për një kohë të gjatë, atëhere delte mëse e 

domosdoshme nevoja e restaurimit të tyre me materiale të tilla, për arsye se pjesë të 

                                                 
34 Pani, Guri; Zheku, Koço; Papajani, Lazër. Restaurimi i monumenteve antike në vendin tonë.                         
“Monumentet”, Tiranë, 1988, nr. 2, faqe 39.  
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mureve të zbuluara paraqesnin rrezikshmëri shembjeje. Kjo traditë është përdorur me 

sukses në ndërhyrjet restauruese shpëtuese që janë kryer psh. në qytetin ilir të Lisit, në 

Zgërdhesh dhe Klos, atëherë kur ishte mëse e domosdoshme nevoja për restaurimin e 

tyre. Pra, duke patur parasysh se mbeturinat e sistemeve mbrojtëse të qyteteve ilire 

përfshihen në fushën e monumenteve të arkitekturës antike, problemet e konservimit dhe 

ato të restaurimit të tyre u zgjidhen në një mënyrë të veçantë, ndryshe nga teknikat që u 

përdorën në monumentet që u përkasin kohëve më të vona historike.  

 

 

3.2. Punimet restauruese në monumentet e arkitekturës dhe të artit. 

 

      Pjesë e rëndësishme e restaurimeve në vendin tonë kanë qenë edhe projektet për 

restaurimin e  veprave të arkitekturës dhe të artit. Këto projekte lidhen kryesisht me 

veprat ndërtimore dhe studimi i tyre, në thelb, i përket disiplinës së historisë së 

arkitekturës dhe veprave të artit. Natyrisht, kjo bëhej me një orientim të veçantë dhe vetë 

puna studimore për nevojat e restaurimit në këtë fushë ka dhënë një ndihmesë shumë të 

vlefshme edhe për lëvrimin e historisë së arkitekturës shqiptare. Kjo histori u pasurua me 

të dhëna mbi tipologjinë dhe morfologjinë e gjinive të ndryshme të monumenteve, mbi 

teknikën e ndërtimit, duke u nisur nga studime mbi monumente të veçanta në aspektet 

historike e arkitektonike. Sipas A. Meksit “Rezultatet e kërkimeve shqiptare për 

vlerësimin e traditave të të parëve tanë në fushën e ndërtimeve dhe arkitekturës gjetën  

mbështetje më të mirë dhe më të plotë se në të kaluarën, duke vënë në dukje dy aspektet e 

vlerave të monumenteve atë artistike dhe atë shkencore. 35 

      Eshtë e qartë se me një vështrim të tillë nuk mund të zgjidheshin gjithë detyrat në këtë 

fushë, si për nga shtrirja kohore e monumentit, e cila përfshin ndërtimet që nga 

prehistoria e deri në ditët tona, ashtu edhe për nga metoda dhe thellësia e kërkimit. Në 

këtë drejtim, duhet theksuar se edhe hartimi i maketit të “Historisë së Arkitekturës 

Shqiptare nga fillimet deri në vitin 1912”, botimi i një sërë monografish, botimi i shumë i 

artikujve shkencorë në revistën “Monumentet” e të tjerë, flasin për domosdoshmërinë e 

ndërlidhjeve të ngushta ndërmjet disiplinave të historisë së arkitekturës dhe atyre të 

artit me restaurimin. Por, sipas studiuesve tanë, arritjet në fushën e studimit të 

monumenteve të artit, sot për sot, janë modeste, si rezultat i specifikës së tyre dhe 

përvojës relativisht të re në këtë drejtim. Duhet të theksojmë se kërkimet në fushën e 

arkitekturës e të artit kanë qënë njëherësh orientuese dhe konkrete në dy procese:  

 

 Në zgjedhjen e veprave që viheshin në mbrojtje. 

 Në vetë procesin e ndërhyrjeve restauruese.  

                                                 
35 Meksi, Aleksandër. Restaurimi i monumenteve të arkitekturës,, Shtëpia botuese “Eugen,, Tiranë, 2004, 

faqe 34. 
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      Në praktikën restauruese në vendin tonë shembujt e ndërhyrjeve të arritura në sajë të 

njohjes së mirë të historisë së arkitekturës shqiptare në përgjithësi, të gjinive të veçanta të 

monumenteve dhe të historikut të vetë monumentit, janë të shumta në numur. Sipas 

specialistëve tanë, një nga synimet kryesore të punës restauruese në monumentet e 

arkitekturës dhe atyre të artit ka qenë këmbëngulja për të ruajtur të pacënuar historinë e 

veprës, vërtetësinë e saj. Kjo ka kërkuar dhe do të kërkojë përpjekje studimore 

ndërdisiplinore për të përfituar metoda, rrugëzgjidhje dhe përdorimin e materialeve 

moderne, sidomos në brendësi të strukturave të veprës. Si të tilla kanë qenë psh. 

përdorimi i çimentimeve me gëlqere të vjetëruar me shtresa hidraulike që sigurojnë 

ngurtësim të shpejtë në brendësi të mureve apo qemereve si dhe përdorimi i rrëshirave 

sintetike që japin të njejtin efekt. Të gjitha këto materiale, sipas restauratorëve tanë me 

përvojë, garantojnë qëndrueshmërinë e monumentit. 

      Siç u përmend edhe më sipër, restaurimi i monumenteve të arkitekturës antike ka 

përgjithësisht karakter anastiloze. Dmth. ndërhyrja në to ka për qëllim rikompozimin 

konstruktiv dhe arkitektonik deri në masën që lejon materiali i ruajtur nga secili 

monument. Në kushtet e sotme nevoja për ndërhyrje në rrënojat e mureve mbrojtëse të 

qyteteve ilire janë gjithnjë në rritje si në drejtim të konservimit, në thellimin e punimeve 

restauruese, ashtu dhe për shtrirjen e tyre në qytete të ndryshme. Po të kemi parasysh 

faktet se sistemet e fortifikimit në qytetet ilire janë të një periudhe historike, se ato janë 

ndërtuar me të njejtën teknikë si dhe edhe vetë faktin që gjendja e tyre në ditët tona 

paraqitet përafërsisht e njëllojtë, rrjedhimisht, edhe problemet kryesore që lindin në 

fushën e anastilozës janë në përgjithësi të njëllojta. Kështu psh. në qytetin ilir të Lisit, në 

fazën e parë punimet me karakter anastilozë filluan me ringritjen e blloqeve të rrëzuara 

në muret e hyrjeve dhe kullat që ruanin pjesën e poshtme të muraturës në gjendjen e tyre 

fillestare. Ndër problemet kryesore, një rëndësi të veçantë kishte edhe njohja e 

gjithanshme e monumentit, konkretizimi i shkaqeve të rrëzimit, njohja më e mirë e 

gjithçkaje që ruhej në vendin e rrëzimit. 

      Në fazën e dytë punimet me karakter anastiloze u zgjeruan duke përfshirë edhe trakte 

muresh, të cilat u gjetën të dëmtuara nga lëvizje sizmike ose nga rrëshqitja e terrenit nën 

themelet e tyre. Përpara fillimit të ringritjes së muraturës si problem paraqitej rivendosja 

me saktësi e blloqeve të gurëve të themelit. Ky proces pune vështirësohej shumë për 

arsye se blloqet që formojnë rreshtin e parë të themelit nuk janë të gdhendura në faqet 

anësore, kështu që gjetja e vendit fillestar arrihej indirekt, vetëm duke iu referuar 

sipërfaqes së tyre të gdhendur. Në zgjidhjen e këtyre problemeve në mënyrë të posaçme 

ndikon edhe njohja deri në hollësitë më të vogla e parimeve konstruktive dhe metodave 

teknike që karakterizojnë ndërtimet fortifikuese në qytetet tona ilire. Në këtë mënyrë, 

duke patur parasysh edhe një numur të dhënash të tjera u arrit më në fund të hartohej 

planimetria e përgjithshme me përmasat dhe formën e saj origjinale. Ky studim paraprak 

ishte i nevojshëm për zgjidhjen e problemeve që lidheshin direkt me nxjerrjen e kuotave 
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të profileve të themeleve, përcaktimin e drejtimit të mureve dhe rivendosjen e blloqeve të 

gurëve në muraturë. 

      Po kështu është vepruar edhe gjatë kryerjes së punimeve restauruese në qytetin ilir të 

Apollonisë. Punimet e restaurimit për rishtyllëzimin e kolonadës së portikut dhe 

konsolidimin e mureve perimetralë të ndërtesës së monumentit të Agonotetëve u kryen 

gjatë viteve 1974-1978, duke e shtirë punën në faza të ndryshme kohore.  

 

 
 

Foto 3.8. Pamje e Apollonisë. 

 

     Sipas K. Zhekut “Restaurimi i pamjes kryesore të tij do ta bënte atë më të kuptueshëm 

dhe do të gjallëronte pamjen e qytetit të lashtë të Apollonisë duke treguar kështu 

vlerësimin e madh që i bëhet trashëgimisë kulturore të së kaluarës në vendin tonë,,36 

      Pra, problemi i piketimit në terren i planimetrisë së hartuar përbënte një nga 

problemet më të rëndësishme, sepse, në raste të tilla, punimet për ringritjen e mureve 

duhej të mbështeten fillimisht në dy, tri ose edhe më shumë pika të sigurta. Vetëm në këtë 

mënyrë krijohej mundësia e kontrollit të zbatimit të punimeve. Përvoja e kërkimeve 

sistematike për vlerësimin e monumenteve të arkitekturës dhe artit është kristalizuar në 

disa parime bazë dhe, më tej, në metodën e studimit të tij në plan kompozicional, estetik 

dhe teknik në përgjithësi. “Qëndrimi ndaj monumeteve, problemi i raportit të vlerave të 

mirëfillta me ato të dyshimta në aspektin e qëndrimit restaurues, përcaktimi i metodave e 

kritereve të ndërhyrjeve me karakter teorik e praktik, kontributi i biografisë së 

munumentit në historinë e arkitekturës e artit, janë probleme bazë të punës sonë që vënë 

në lëvizje mendimin e veprimin tonë krijues teknik e shkencor,,.37  

     Punimet e restaurimit në monumentet e artit kanë për qëllim të ruajnë vlerat e veprës 

së artit si dëshmi e rëndësishme historike pa cënuar vlerat historike të saj të 

papërsëritshme dhe që lidhen më një epokë të caktuar të krijimit të veprës. 

                                                 
36 Zheku, Koço. Monumente të restauruara në Apolloni, Tiranë, 2005, faqe 37. 
37 Kosta, Sotir. Mbrojtja, studimi dhe restaurimi i monumenteve te kultures në Shqipëri. “Monumentet”, 

Tiranë, 1988, nr. 2, faqe 8. 

http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=906&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=q6wckL9DXWFUHM:&imgrefurl=http://www.abcnews.al/lajme/aktualitet/2/3479&docid=k-Q01vgqMcBv2M&imgurl=http://www.abcnews.al/uploads/apolloni.jpg&w=640&h=450&ei=j44XUsucCIjCswaej4GwDQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:20,s:900,i:64&iact=rc&page=55&tbnh=188&tbnw=258&ndsp=18&tx=159&ty=137
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      Në veprat e artit mesjetar është kryer një veprimtari e mirë për mbrojtjen dhe 

restaurimin e tyre, duke përcaktuar qartë edhe kriteret e ndërhyrjes restauruese në këto 

vepra. Në këtë vështrim, tek ne, objekt trajtimi e përkujdesjeje janë bërë edhe 

monumentet që ruajnë pikturë murore dhe ikona. “Duke e parë veprën e artit në vlerat e 

saj të dyfishta  historike dhe artistike është diktuar njëherazi nevoja e njohjes së saj jo 

vetëm në drejtim të kushteve të krijimit, të zhvillimit në kohë të tipologjisë, tematikës dhe 

vlerës historike e artistike që mbart ajo, por edhe të materialeve përbërës dhe kushteve 

në të cilat ka jetuar vepra dhe faktorëve të tjerë që rëndojnë mbi atë. Për këto arsye 

ndërhyrja restauraese është konsideruar një veprim me karkter ndërdisiplinor, i cili 

përfshin sektorë të ndryshëm kulturorë, si shkencorë ashtu edhe historikë. Vetëm 

nëpërmjet bashkëveprimit të këtyre sektorëve është parë i mundur rifitimi i vlerave të një 

vepre arti,,.38 

      Për kryerjen e restaurimeve në veprat e artit ka dhënë një ndihmesë të veçantë 

organizata e ICCROM- it në sqarimin e shumë çështjeve dhe në zgjidhjen e problemeve 

që paraqitnin vështirësi. Kjo bëri të mundur që edhe në vendin tonë të kryheshin kërkime 

të shumta shkencore, të cilat saktësuan e sqaruan një pjesë të madhe të kritereve që 

duheshin respektuar gjatë ndërhyrjeve restauruese. Pra, këto kritere kanë qartësuar fushën 

e veprimit të restauratorëve tanë sipas një metodologjie të përcaktuar. Fillimisht, disiplina 

e restaurimit të veprave të artit shtronte si problem themelor për çdo ndërhyrje qëndrimin 

ndaj mbishtesave që ajo sjell me vete, të cilat janë si të karakterit teknik, ashtu edhe 

statik. Këto probleme kanë të bëjnë me qëndrueshmërinë e materialeve me të cilat na 

paraqiten veprat e artit. Njohja e zhvillimit në kohë e karakterit të stilit dhe teknikës së 

realizimit ishin kushte themelore për të hartuar një ide restaurimi, ndërsa kuptimi i 

restaurimit si një ndërhyrje thjesht teknike do të ishte i kufizuar e me pasoja për jetën e 

veprave të artit. E vërteta është se praktika restauruese në vendin tonë, duke qënë një 

disiplinë e re ndoqi një rrugë me zigzake, e cila shpjegohej si me mungesën e përvojës 

dhe të përgatitjes së specialistëve tanë për këto probleme, ashtu dhe me vetë evoluimin e 

mendimit kritik mbi kriteret dhe praktikat  restauruese në vende të tjera. Por, krahas me 

zgjerimin e ndërhyrjeve restauruese u rritën edhe përpjekjet për thellimin e punës në 

shkencën e restaurimit, e cila u formua duke pasur parasysh vlerën e monumenteve të 

artit në jetën shoqërore. Në planin praktik, detyrë e parë ishte konservimi i gjendjes së 

monumenteve të artit dhe mënjanimi i faktorëve kryesorë që kishin shkaktuar degradimin 

e tyre. Sipas të dhënave, vihet re se masat e para lidheshin kryesisht me hartimin e  një 

programi për ndërhyrje urgjente për të siguruar gjendjen statike dhe mënjanimin e 

dëmtimit të mëtejshëm. Më konkretisht, ky program prekte aspekte të tilla: 

     Së pari, në monumentet me pikturë murore dhe ikona, sipas rastit dhe sipas 

specifikës së problemeve, u bënë përforcime për mënjanimin e humbjeve për shkak të 

                                                 
38 Riza, Emin: Mbi kriteret për resturimin e banesave popullore. “Monumentet”, Tiranë, 1976, nr. 11, faqe 

176. 
 



62 

 

prishjes së lidhjeve të materialeve përbërës. Si shembull në këtë drejtim ishin masat 

mbrojtëse për ikonat e dëmtuara në shtresën përgatitore, përforcimet në afresket e 

dëmtuara dhe sigurimi i qëndrueshmërisë, i mbulesës së tyre e të tjera. Në zgjidhjen e 

materialeve përforcuese u ndoq kriteri i parapëlqimit të atyre materialeve që përshtateshin 

më mirë në llojin e tyre fillestare. Nga ana tjetër, aplikimi i ndërhyrjes duhet të siguronte 

kërkesën e qënies së rikthyeshme të çdo vepre. Në këtë vështrim, shkulja e pikturave dhe 

ikonave nga suportet e tyre është bërë vetëm në raste kur kjo masë diktohej si e 

domosdoshme. Po kështu, prerja e fragmenteve është bërë  përgjithësisht në zonat e 

sfondeve ose shiritave ndarës, për të ruajtur sa të ishte e mundur unitetin stilistik e 

figurativ të skenave. Materialet e përdorura për mbushjen e xhepave nëpërmjet 

injektimeve janë zgjedhur sipas natyrës dhe llojit të veprave të artit, duke ndjekur radhën 

e mbushjeve nga poshtë lart për të mënjanuar rrjedhjet gjatë punës.  

      Së dyti, operacioni më delikat, i cili përshinte aspekte të karakterit estetik, që, shpesh, 

nuk përputhet me kërkesat teknike ishte pastrimi. Ky proces duhet të kishte në përparësi 

natyrën e papastërtive dhe origjinën e tyre, pasi, më shpesh, mbishtresat ishin të natyrës 

dhe kohëve të ndryshme. Klasifikimi dhe mënyra e eleminimit të tyre duhej të bëhej me 

kujdes për të ruajtur atë që quhet “patinë e kohës”, e cila ishte një proces evolutiv i 

natyrshëm dhe organik, që fiton vepra e artit me kohë dhe që bëhet pjesë organike e 

vlerave të saj. Sipas restauratorëve të kësaj fushe, për procesin e pastrimit, zgjedhja e 

tretësave dhe e mënyrës së aplikimit ishte një problem i praktikës dhe eksperiencës së 

fituar nga literatura dhe nga bashkëpunimi me specialistë të huaj të pikturës murore dhe 

të ikonave. Kriteri i parapëlqimit të tretësave më të dobët dhe i provave  fillestare në zona 

të vogla e të parëndësishme të pikturave ka qënë një praktikë e ndjekur në procesin e 

pastrimit. Ruajtja e materialeve fillestare të veprave të artit ka diktuar përherë qëndrime e 

metoda, të cilat kanë mënjanuar në masë  të rëndësishme veprime që do të ndërronin 

suportet ose shtresat parapërgatitore të tyre. Si lëvizje të tilla të theksuara të mureve me 

pikturë murore nga vertikaliteti i tyre ishin në Berat psh. muri perëndimor i Naosit të 

kishës Shën Mëri Vllahema dhe Shën Mitri, muri jugor i kishës së Shën Kollit si dhe ai i 

kishës Kostandini dhe Helena. Në këto raste u parapëlqyen mënyra që nuk preknin 

materialet përbërës të suporteve mbajtës të këtyre pikturave.  

      Së treti, një problem tjetër ishte ai i qëndrimit ndaj ndërhyrjeve mbi veprat e artit të 

dëmtuara në unitetin e tyre ikonografik e stilistik. Të tilla ishin përgjithësisht pikturat e 

kishave të lagjes Kala në qytetin e Beratit, të cilat paraqiteshin me copëzime e çarje të 

theksuara. Sipas restauratorëve, integrimet e bëra për qëllime statike dhe estetike janë 

kryer me materiale të përafërta me ato të pikturave të dëmtuara dhe në mënyrën që këto të 

duken qartë si ndërhyrje të reja. Për harmonizimin e gamës së pikturave dhe integrimin 

piktorik të tyre janë përdorur tone neutrale që lidheshin në tërësinë e tyre dhe, njëherazi, 

ishin të dallueshme si ndërhyrje. Në rastin e ikonave të dëmtuara  janë përdorën edhe 

materiale të rinj të pranueshëm për natyrën e materialeve fillestare. Ndërsa tonimet, në 
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ato raste kur dëmtimet krijonin shumë ishuj të vegjël në masën kromatike të ikonës, janë 

kryer sipas ngjyrave lokale.  

      Ruajtja e destinacionit fillestar të monumenteve dhe veprave, përshtatja e tyre në 

kushte të reja shoqërore, ka diktuar qëndrime të tilla, të cilat kanë synuar kthimin e tyre 

në monumente të vizitueshme për publikun. Nga ekspedita e kryer në qytetin e Beratit 

vihet re se një pjesë e mirë e fondit të ikonave të kishave  të Kalasë, të cilat nuk ruhen në 

kishat ku ato kanë bërë pjesë, janë grumbulluar dhe ekspozuar në mjediset e ambienteve 

ndihmëse të kishës së Shën Mërisë të Katedrales së Kalasë, e cila është kthyer në Muzeun 

e mirënjohur “Onufri”. 

 

 
Foto 3.9. Muzeu Berat 

 

      Së katërti, ndërhyrjet e thella restauruese në kishat e shën Todrit apo Shën Vllahernës 

në kala të Beratit, sidomos në strukturën konstruktive të tyre me përforcime të maskuara, 

duke ruajtur rigorozisht pikturën murore, zbatimi i parimit të anastilozës në disa 

monumente antike (Agonotetët në Apoloni, në kala të Lezhës, Zgërdhesh, Bylis, Butrint e 

të tjera) tregojnë për mundësi të mëdha në ruajtjen e vlerave origjinale të tyre. Nuk është 

përjashtuar edhe praktika e zhvendosjes dhe rivendosjes, sidomos në fushën e veprës së 

artit (pikturë murore, mozaik, skulpturë e aplikuar), e cila është kryer pa tjetërsimin e 

veprës, por me ndërhyrje në strukturën mbajtëse të saj, për ta ndërprerë dëmtimin e 

mëtejshëm. 

      Pra, vitet e fundit në vendin tonë ka patur një dendësi të ndërhyrjeve restauruese në 

veprat e artit, pjesë e monumenteve të arkitekturës. Të gjitha këto do t’i përmblidhnim si 

më poshtë: 

 

1. Në pikturën murale dhe në mozaikë është punuar gjerësisht për konsolidimin, 

pastrimin si edhe procese më të ndërlikuara për të siguruar mosdëmtimin e mëtejshëm të 

saj. Kështu, vlen të përmendim punimet e kryera në kishat e Beratit, Mborjes, 

Voskopojës e të tjera, të cilat kanë qënë me nivel të mirë profesional. Ndërhyrje të gjera 

janë bërë edhe në fondin e madh të ikonave.  

http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=476&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=GbRpphr45UeOrM:&imgrefurl=http://muzeumetberat.net/?page_id=146&docid=StWkqqdZ6d2h-M&imgurl=http://muzeumetberat.net/wp-content/uploads/2012/02/afresku.jpg&w=270&h=307&ei=CY4XUoacD4OytAao24DADw&zoom=1&ved=1t:3588,r:80,s:400,i:244&iact=rc&page=29&tbnh=183&tbnw=158&ndsp=20&tx=55&ty=109
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Foto 3.10. Afresk nga Kishat e Voskopojës. 

 

      Krahas kësaj, është punuar mirë në gjininë e mozaikëve, me ndërhyrje që prekin 

konsolidimin e tyre e deri tek zhvendosja e mozaikut, në rastet kur këto rrezikonin nga 

dëmtimet e rënda. Kështu është ndërhyrë psh. në mozaikët e Pojanit, Antigonesë, Linit, 

Mesaplikut e të tjera. Si një fillim premtues duhen mbajtur edhe ndërhyrjet që janë kryer 

në veprat e artit në dru dhe në gurë, të cilat u zgjeruan në vitet që erdhën më pas.  

                                                                               

               
         

Foto 3.11. Pamje e bazilikës së Linit                                Foto 3.12. Pamje e bazilikës së Butrintit 

 

    
 

Foto 3.13. Pamje e mozaikut të Antigonesë 

https://www.google.al/imgres?imgurl=http://www.akt.gov.al/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/kultura/bazilika%20e%20linit,mozaiket.jpg&imgrefurl=http://www.forumivirtual.com/arkeologji-antropologji-145/bazilika-e-linit-15621/&docid=CZ4hPTROpeK4DM&tbnid=JzZxVJHim8xdTM&w=430&h=288&ei=2vZ4U7i8IsaSOJuNgOAF&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
https://www.google.al/imgres?imgurl=http://www.shqiperia.com/arkeologjia/butrinti/butrin_basilica.jpg&imgrefurl=http://www.shqiperia.com/arkeologjia/butrinti.php&docid=6GX_tj9bRz1utM&tbnid=B12GDT8ZupUF3M&w=400&h=262&ei=2vZ4U7i8IsaSOJuNgOAF&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=112&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=5aKJba6chd9GjM:&imgrefurl=http://www.antigonea.org/projekte/4560677209&docid=9K5zQYR_9r70LM&imgurl=http://www.antigonea.org/communities/1/004/009/999/431/images/4565210645.swf&w=400&h=300&ei=5owXUq69OsfZswa-pICIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:25,s:100,i:79&iact=rc&page=8&tbnh=186&tbnw=235&ndsp=17&tx=144&ty=107
http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=112&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=Qaxl_aLNyVFOzM:&imgrefurl=http://www.antigonea.org/projekte/4560677209&docid=9K5zQYR_9r70LM&imgurl=http://www.antigonea.org/communities/1/004/009/999/431/images/4565210651.swf&w=400&h=300&ei=5owXUq69OsfZswa-pICIAg&zoom=1&ved=1t:3588,r:26,s:100,i:82&iact=rc&page=8&tbnh=186&tbnw=240&ndsp=17&tx=94&ty=113
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Foto 3.14. Restaurimi i mozaikut vertikal, Durrës 

 

      2. Problemi i ruajtjes së elementeve të drunjta në monumentet tona të kulturës. 

Tradicionalisht, restaurimi ka synuar ruajtjen e monumenteve tona si në struktura, ashtu 

dhe në elemente që përmbajnë zbukurime. Kjo punë ka kërkuar e gjetur dy rrugë 

zgjidhjeje: lehtësimin e ngarkesave mbi to dhe përforcimin nëpërmjet elementeve 

metalikë apo gurësimin e materialeve prej druri. Për të dy këto mënyra janë bërë të 

njohura përkatësisht metodat e llogaritjes dhe mënyra e gurësimit me materiale sintetike 

të kohës. Këto mënyra kanë siguruar ruajtjen e vlerave origjinale të monumentit dhe të 

substancës së tij të lashtë, por njëkohësisht, ato janë ndërhyrjet më efikase dhe, shpesh, 

më ekonomike. Me interes kanë qënë edhe ndërhyrjet për të ruajtur lëndën e vjetër, si 

psh. në nënshtresat e pikturës murore, në ikonat, ikonostaset e zbukurimoren e banesës 

popullore, si në drejtim të përforcimit të mureve, kur janë vënë re shpërbërje të 

elementeve lidhëse dhe ku rrezikohej qëndrueshmëria e tërësisë strukturore të veprës.  

 

 
 

Foto 3.15. Pamje e punimeve në dru. 

http://www.google.al/imgres?imgurl=http://www.trt.net.tr/medya/resim/2010/06/02/af143a90-6d0e-464f-b735-33745f2a16a9-444x333.jpg&imgrefurl=http://www.trt.net.tr/trtworld/al/newsdetail.aspx?haberkodu=de791ac3-e11a-4f8b-9d69-ead799b2290e&usg=__7oTNhlkZmdJSnWxOCSlfm2QzNIo=&h=333&w=444&sz=64&hl=sq&start=48&zoom=1&tbnid=GEW9I6F7_H35YM:&tbnh=95&tbnw=127&ei=VJsXUvWjMMai4gSkvYGACg&prev=/search?q=Restaurimi&start=40&sa=N&sout=1&biw=1024&bih=644&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBzgo
http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=422&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=Kts_SMMgfUeq9M:&imgrefurl=http://www.panorama.com.al/2011/05/20/frederik-stamati-po-punojme-me-pak-para-e-pa-kushte/&docid=Pxej6nnShb5hkM&imgurl=http://www.panorama.com.al/wp-content/uploads/2011/05/nje-nga-objektet-qe-po-restaurohet.jpg&w=1000&h=750&ei=CY4XUoacD4OytAao24DADw&zoom=1&ved=1t:3588,r:30,s:400,i:94&iact=rc&page=26&tbnh=178&tbnw=212&ndsp=18&tx=77&ty=77


66 

 

 3. Problematika e monumenteve të arkitekturës antike e mesjetare paraqitet mjaft 

komplekse, pasi, shpesh, kjo ka të bëjë me zgjidhjen njëherazi të detyrave të përbashkëta, 

që u takojnë si vlerave arkitektonike, ashtu edhe atyre të artit, me pika takimi kryesisht në 

monumentet e kultit. Veçanërisht në kisha, për punimet që duhet të ndërmerren në 

veprën arkitektonike është mëse e domosdoshme të merren masa për mbrojtjen e veprës 

së artit nga lagështia. Lagështia inxhinjerike, që i vjen pikturës prej filtrimeve 

nëntokësore, është mënjanuar me ndërhyrje të efektshme në kishat e Leusës, Bualit, 

Voskopojës, Shelcanit e të tjera. Përsa i përket lagështisë fizike nga kondestimet arritjet 

janë ende modeste, për rrjedhojë, zgjidhja  e tyre kërkon studime të mëtejshme, madje 

komplekse, me ritme të përshpejtuara, veçanërisht kur fenomenet e shfaqjes  së lagështisë  

janë më të qarta dhe atëherë kur degradimi i veprës së artit të aplikuar është në zhvillim të 

pandërprerë. Paraprirja në të tilla raste, me punime profilaktike në arkitekturë, si është 

vepruar me kishat e kalasë së Beratit, ato në Boboshticë të Korçës, në Ardenicë  dhe në 

Shën Kollin e Voskopojës, duhet konsoliduar dhe bërë rregull. Në ndihmë të zgjidhjes së 

problemit të lagështisë, sot merren në konsideratë një sërë studimesh bashkëkohore me 

vlerë.  

 

      4.  Trajtimi i rrënojave arkeologjike  me vlera  arkitektonike  dhe arti, deri më sot, ka 

konsistuar kryesisht në pastrimin dhe evidentimin  e konstruksionit të rrënojës, si edhe 

në punimet përforcuese, duke bërë përjashtim disa vlera unikale, ku është zbatuar 

praktika e mbulimit të tyre me mbikonstuksione, si në rastin e vendvarrimit të 

Skënderbeut, në varret e Selcës, në kapelën e Anfiteatrit të Durrësit e të tjera. Sipas 

specialistëve, këto mbulime nuk kompromentojnë vlerat e mirëfillta të monumentit.  

 

 
 

Foto 3.16. Vendvarrimi i Skënderbeut. 

 

      5. Problemi i mbulimit të rrënojave që ruajnë gjurmë të pikturës murore ose mozaikë 

me anë të mbistrukturave të lehta që sigurojnë vizitueshmërinë gjithvjetore është një 

problem i diskutueshëm edhe në praktikën botërore të konservimit të rrënojave. Në rastin 

e rrënojave me mbeturina afresku, si psh. në Ballsh, Tujan, Krujë, Arapaj e të tjerë është 
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ndjekur praktika e mbrojtjes së veprës së artit me anën e mbulesave të vogla me materiale 

mjaft të lehta e shpesh të heqshme.  

     Në praktikën e punës restauruese me monumentet e dala nga gërmimet arkeologjike 

ka patur një bashkërendim të ngushtë të punës së arkeologut me restauratorin. Mjafton 

të përmendim punimet në Lezhë, Apoloni, Zgërdhesh, Bylis e të tjera. 

 

      6. Në monumentet e artit, kryesisht në resturimet në pikturën murale, gjatë këtyre 

viteve kryehet një punë e mirë për konsolidimin e pjesëve të afreskeve që rrezikoheshin 

të rrëzoheshin. Krahas kësaj, në këto vite u bë punë e mirë për dokumentimin e veprave 

të artit, sidomos në atë fotografik. Por, me gjithë arritjet mbetej detyrë që të thellohej më 

shumë puna për gjurmimin sistematik të monumenteve, dokumentimin më të plotë të tyre 

dhe të ndërhyhej më gjerë e më thellë me restaurime në monumete të veçantë dhe 

ansamble. U punua kryesisht në disa kisha të Beratit, të rrethit të Korçës, në trapezarinë e 

manastirit të Apollonisë e të tjera. Gjatë kësaj kohe filloi edhe puna restauruese në 

mozaikët e Tiranës, Pojanit, Elbasanit, Antigonesë e të tjera. Me këto punime shkohej 

drejt heqjes së rrezikut të dëmtimit të monumenteve dhe kthimit sa parë të tyre në të 

vizitueshme.  

 

 
 

Foto 3.17. Pamje e mozaikut të Tiranës 

 

      Konkluzion. Në fushën e monumenteve të artit u bënë hapa përpara në përballimin e 

problematikës së vështirë të restaurimit të afreskeve dhe ikonave. Kjo punë dukej si në 

kriteret, ashtu dhe në metodat e zbatuara, shpesh, të shoqëruara me studime analitike dhe 

ekzaminime radiologjike. Fillimet për restaurimin e veprave në gur dhe dru ishin 

inkurajuese, ndërsa puna për restaurimin e mozaikëve hyri në fazën e konsolidimit të 

kritereve dhe teknikave restauruese.  

      Në këtë periudhë, hap të rëndësishëm cilësor në mbarë punën restauruese përbënin 

edhe studimet për hartimin e kritereve specifike të restaurimit dhe aplikimi i tyre në fusha 

të tilla siç ishin monumentet e arkitekturës dhe të artit si dhe banesat popullore. Kjo 

përbënte ngjarje të rëndësishme me karakter shkencor për të ardhmen e monumenteve në 

vendin tonë. Po kështu, i rëndësishëm ishte e fakti i kualifikimit dhe specializimit të 

kuadrit, duke i kushtuar vëmendje kuadrove të rinj. Pra, në tërësinë e përkujdesjeve për 

ruajtjen dhe vlerësimin e pasurisë sonë kulturore në fushën e arkitekturës dhe artit 

http://www.google.al/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6t196hiEvqswGM&tbnid=dcY5yDfnSlQwvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hoteleriturizemalbania.blogspot.com/2012/05/mozaiku-i-tiranes-albania.html&ei=8u54U8jNMIf14QSi24HQCA&psig=AFQjCNGvyT-eXvTw0RTCy9N3sg4IAFX_Hw&ust=1400520105010542


68 

 

veprimtaria përkujdesëse në disa hallka ka ardhur duke u zbehur, ndërsa në disa të tjera 

është dendësuar. Por vetë veprimtaria restauruese ka ngelur disi konstante. 

 

 

3.3. Punimet e restaurimit në banesat popullore. 

 

      Pjesë e pandarë e veprimtarisë restauruese që u krye në vendin tonë pas Luftës së 

Dytë Botërore ishte edhe restaurimi i banesave popullore, të cilat mbartnin në vetvete 

vlera historike të veçanta në aspektin arkitektonik si dhe në aspektin e plotësimit të 

nevojave të drejtpërdrejta jetësore. Sipas të dhënave që kemi mundur të sigurojmë, vihet 

re se puna për restaurimin e banesave popullore fillimisht ka nisur me ritëm të ulët, 

ndërsa më pas kjo veprimtari u bë më e organizuar dhe mbi bazën e një programi të 

bazuar mbi kritere shkencore.  

      Të parët që filluan punën për gjurmimin e ndërtimeve popullore në vendin tonë qenë 

etnografët, të cilët, krahas të tjerave, treguan kujdes të veçantë edhe për ndërtimet 

popullore. Pra, në qendër të ekspeditave të tyre, u bë objekt kërkimi edhe banesa 

popullore, duke mbledhur të dhëna përshkrimore, fotografike e ndonjëherë edhe grafike. 

Këto kërkime fillestare u shtrinë si në fshat, ashtu edhe në qytet. Në këndvështrimin tonë, 

pavarësisht se përpjekjet e para nuk kishin ende synime të qarta  dhe karakter sistematik, 

këto përpjekje patën meritën e madhe se dhanë një ndihmesë me vlerë, e cila krijonte 

kushtet për një ngritje të ndjeshme të punës, si në planin e shtrirjes, ashtu edhe përsa i 

përket kritereve metodike të zgjedhjes dhe të dokumentimit të ndërtimeve popullore me 

vlera të veçanta.  

      Duhet theksuar se viti 1959 shënoi një ngjarje të rëndësishme për të ardhmen e 

trashëgimisë së kulturës materiale, pra, edhe në fushën e ndërtimeve popullore. Kështu, 

me vendimin e Këshillit të ministrave (dt.02.06.1961) shpallën qytete muze dhe vihen në 

mbrojtje shtetërore qytetet e Beratit e Gjirokastrës, pjesa e vjetër dhe nëntoka e qytetit të 

Durrësit si dhe Pazari i vjetër i qytetit të Krujës. Sipas A. Meksit “Rregullorja e Qytetit 

muze të Beratit përbën aktin e parë zyrtar për vënien në mbrojtje të një kompleksi për 

vlerat e objekteve të tij të veçanta dhe të vlerave mjedisore, si të mjedisit arkitekturor, 

ashtu dhe atij natyror,,.39   

      Në veçanti, Zonifikimi dhe Rregullorja e qytetit muze të Beratit përbëjnë një 

kontribut të rëndësishëm për të ardhmen e ruajtjes dhe të restaurimit të ndërtimeve 

popullore, sepse aty u hodhën bazat metodike lidhur me klasifikimin e vlerave dhe, për 

pasojë, edhe të trajtimit të tyre. Ato shënuan fillimin e një pune të vërtetë studimore, në të 

cilën momenti i zonifikimit dhe klasifikimit vinte si rrjedhojë e një shoshitjeje dhe e 

vlerësimit të gjërë. Ky proces u shoqërua me një punë sistematike dokumentare 

veçanërisht grafike e fotografike. Të gjitha këto, bënë që puna e kryer për qytetin muze të 

                                                 
39 Meksi,  Aleksandër. Restaurimi i monumenteve të arkitekturës. Shtëpia botuese “Eugen,, Tiranë, 2004, 

faqe 35. 
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Beratit të shërbente si model dhe udhëheqje metodike për mbarë veprimtarinë e 

mëtejshme.  

 

 
 

Foto 3.18. Restaurimi i banesave ne lagjet muzeale, Berat. 

 

      Në rrugën e zgjerimit të veprimtarisë gjurmuese të ndërtimeve popullore, shpallet 

Lista e dytë e monumenteve të kulturës në vitin 1963, në të cilën u përfshinë 32 banesa në 

qytetet kryesore të vendit, veç atyre të qytetit të Beratit të shpallura më parë. Punës për 

gjurmimin, vënien në mbrojtje dhe restaurimin e monumenteve në përgjithësi dhe atyre të 

ndërtimeve popullore në veçanti, i dha një shtytje të madhe krijimi i Institutit të 

Monumenteve  të Kulturës në vitin 1965, i cili u ngrit mbi bazën e sektorit të restaurimit 

të monumenteve të arkitekturës dhe të artit, pranë grupit të Kulturës Materiale dhe që 

vepronte në kuadrin e Institutit të Historisë dhe Gjuhësisë. Me ngritjen e këtij institucioni 

të ri u fuqizua mjaft puna për gjurmimin e një numuri qytetesh, në të cilat puna për 

vlerësimin e ndërtimeve popullore nuk ishte kryer në gjerësinë e duhur.  

      Në vitin 1973 përfundojnë studimet mbi zonifikimin e qyteteve të Gjirokastrës e 

Korçës dhe miratohen rregulloret përkatëse. Krahas tij, pranë Institutit të Historisë, 

vazhdonte punën në këtë drejtim Sektori i Historisë së arkitekturës dhe arteve. Pikërisht 

nga ky sektor në vitin 1969 filloi për herë të parë puna sistematike për gjurmimin e 

ndërtimeve popullore në Shqipërinë e Veriut. Kjo veprimtari shënon një etapë të 

rëndësishme për gjurmimin dhe vënjen në mbrojtje të ndërtimeve fshatare në vendin tonë. 

Pra, ishte hera e parë që ndërmerrej një detyrë kaq e gjërë, e cila tashmë do të kryhej mbi 

bazën e një përvoje të re dhe me metodë e kritere të shëndosha shkencore. Nga gjurmimi 

i kryer në Shqipërinë e Veriut u veçuan 55 ndërtime që paraqisnin vlera të rëndësishme 

dhe që u vunë në mbrojtje shtetërore në listën e monumenteve të vitit 1973. Të gjitha këto 

arritje të rëndësishme në fushën e gjurmimit dhe vënies në mbrojtje të ndërtimeve 

popullore sollën vetiu grumbullimin e një përvoje të mirë, shtimin e forcave shkencore 

kompetente dhe vendosjen e raporteve të drejta organizative e shkencore ndërmjet katër 

hallkave të rëndësishme të veprimtarisë për vlerësimin e monumenteve siç ishin: 

gjurmimi, vënia në mbrojtje, studimi dhe restaurimi.  

http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=825&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=bf3K569vEY4Y-M:&imgrefurl=http://perpara.al/vendore/berat&docid=_nNKjFqoRxKoRM&imgurl=http://newpd.mvardigital.com/uploads/local/berati1.jpg&w=11339&h=2421&ei=jY4XUtuZA8SOtQanxoHQCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:38,s:800,i:118&iact=rc&page=50&tbnh=71&tbnw=301&ndsp=17&tx=140&ty=40
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      Përvoja e këtyre viteve krijoji mundësi potenciale për një përpjekje tjetër edhe më të 

gjërë, veçanërisht për gjurmimin e ndërtimeve fshatare, të cilat rrezikoheshin të 

humbisnin si pasojë e ndryshimit të vrullshëm të mënyrës së jetesës në kushtetet e 

zhvillimeve rrënjësore në fshatin dhe në qytetin shqiptar të asaj kohe. Në vijim të masave 

të marra  dhe më parë nga shteti, vendimi nr. 229 (dt.01.11.1974) i Këshillit të Ministrave 

“Mbi gjurmimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve popullore,, duke shprehur gjendjen 

e re të krijuar, ngarkonte një sërë institucione për të intensifikuar punën në fushën e 

gjurmimit, të studimit, të evidentimit, të dokumentimit dhe të vënies në mbrojtje 

shtetërore të ndërtimeve popullore me vlera të mëdha arkitektonike, historike, etnografike 

e të tjera, në fshat dhe në qytet,  në mënyrë që kjo punë të përfundohej deri në vitin 1978. 

Mbi këtë bazë, në vitin 1978 u njoftua përfundimi me sukses i gjurmimit të mbarë 

ndërtimeve popullore fshatare. Nga puna e kryer, duke organizuar ekspedita në mbarë 

vendin tonë, u rregjistruan rreth 600 ndërtime fshatare, nga të cilat 200 u vunë nën 

mbrojtje shtetërore. Praktikisht, dalja e këtij vendimi të rëndësishëm vendoste zgjidhjen 

tërësore të problemit të gjurmimit dhe vënies në mbrojtje të ndërtimeve popullore në 

vendin tonë. E gjithë kjo punë, marrja e masave të nevojshme për kryerjen e saj në planin 

organizativ dhe në atë metodik e shkencor, iu nënshtrua një diskutimi të gjërë pranë 

seksionit të shkencave shoqërore të Akademisë së Shkencave. Gjatë kësaj veprimtarie 

intensive katërvjeçare u kryen 35 ekspedita dhe u mblodh një dokumentacion i pasur 

përshkrimor, grafik dhe fotografik. Në këtë mënyrë, numuri i  ndërtimeve fshatare të vëna 

në mbrojtje shtetërore në vitin 1980 arriti në 210.  

      Në këtë periudhë, krahas punës intensive për gjurmimin e ndërtimeve fshatare, nuk u 

la pas dore edhe gjurmimi i mëtejshëm i ndërtimeve qytetare, si për vepra të veçanta, 

ashtu edhe për ansamble ndërtimore. Mbi bazën e këtyre studimeve:  

 

 Krahas gjurmimit të monumenteve të arkitekturës, rreth vitit 1975 u zgjerua puna për 

gjurmimin e veprave të zbukurimores në banesat popullore qytetare. Natyrisht, këtu 

ishte fjala për ambiente të veçanta brenda ndërtesash, që nuk ruanin vlera të tilla 

arkitektonike sa të viheshin në mbrojtje shtetërore. 

 

 Në vitin 1976, u vu në mbrojtje qendra historike e qytetit të Elbasanit, e cila 

përfshinte zonën e banuar  brenda mureve rrethues të kalasë së qytetit. 

 

 Pas një gjurmimi të kujdesshëm të qytetit të Shkodrës, në vitin 1977 u vunë në 

mbrojtje shtetërore 82 objekte, përgjithësisht “oda miqsh,, në të cilat ruheshin 

elemente prej druri  të daltuar në tavane, trapazane, dyer, dritare, kapakë dollapësh e 

të tjerë, si dhe punime në stukreliev në oxhakë e më rrallë në tavane. 

   

 Në vitin 1980 u vunë në mbrojtje shtetërore edhe dy asamble arkitektonike, njëri në 

qytetin e Shkodrës dhe tjetri në atë të Vlorës.  
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      Në përfundim të gjithë kësaj veprimtarie të gjerë gjurmuese dhe dokumentuese, në 

qëndrat qytetare e fshatare të vendit është grumbulluar një material mjaft i gjërë i 

dokumentuar dhe janë vënë në mbrojtje dy qytetet muze të Beratit dhe të Gjirokastrës, 

qendra historike dhe ansamble historike të qytetit në qytetet e Korçës, Elbasanit, 

Shkodrës e Vlorës, si dhe 413 monumente të kategorisë së parë  në qytete dhe në fshatra. 

Këtij numuri iu shtuan edhe 82 ambiente të tjera në zbukurimore. 

      Duhet të theksojmë se, në grumbullin e madh të gjinive të ndryshme të monumenteve 

të kulturës, banesa popullore ka një vend dhe specifikë disi të veçantë, që lidhet me dy 

arsye kryesore: 

      Së pari, për shkak të transformimeve të mëdha që ajo ka pësuar në kohë. Eshtë e 

vërtetë se çdo monument pëson ndryshime në kohë, por banesa, duke qenë një kategori e 

lidhur më drejtpërdrejt me kushtet ekonomike e shoqërore, i pasqyron këto kushte që 

shprehen në diferencimin klasor dhe ecurinë e çdo klase apo grupi shoqëror menjëherë, 

duke tjetërsuar jo vetëm kompozimin, por dhe trajtimin arkitektonik të brendësisë dhe në 

ambientet jashtë saj. 

      Së dyti, banesa për vetë natyrën e saj është një ndërtim me një shfrytëzim intensiv dhe 

të përhershëm që mbetet i tillë edhe pas cilësimit monument kulture, mbasi heqja e 

funksioneve të banimit, jo vetëm që do të dëmtonte vlerat e saj, por edhe do ta largonte 

atë në mënyrë artificiale dhe të dëmshme nga shoqëria të cilës i shërben. Përveç kësaj, 

banesa për vetë funksionet e saj ndërtohet me materiale dhe teknika relativisht të dobëta, 

duke shtruar kështu probleme të mprehta të degradimit të elementeve të saj konstruktivë 

dhe arkitektonikë. 

      Monumentet e kulturës, duke filluar nga ato mbi tokë e deri tek ato që dalin nga 

gërmimet arkeologjike, ashtu si burimet e shkruara ose të gjalla për gjuhën, zakonet, 

veshjet e të tjera janë dëshim që flasin për prejardhjen e lashtë dhe vazhdimësinë etnike e 

kulturore të popullit tonë, janë fakte të gjalla që dëshmojnë për identitetin tonë kombëtar. 

Si pjesë e rëndësishme e kulturës kombëtare dhe si dëshmi historike e artistike e së 

kaluarës, ato duhet të jetojnë në kontekstin e kohës sonë. Natyrisht, në përputhje me 

gjininë, vlerat dhe gjendjen teknike të monumentit, shkallët dhe mënyrat e përfshirjes së 

tij në jetën e sotme kanë qenë e do të jenë të ndryshme, duke patur si kriter themelor 

dhënien e funksioneve të dobishme që nuk cënojnë vlerat për të cilat ai ruhet. 

      Siç u tha edhe më sipër, sipas specialistëve tanë, për vetë funksionet e saj, banesa 

ndërtohet me materiale dhe teknika relativisht të dobëta, duke shtruar kështu problemet e 

degradimit të elementeve të saj konstruktivë dhe arkitektonike. Kështu që kriteret për 

restaurimin e banesave në monumentet e Kategorisë I shtrihen në tërësinë e tyre, ndërsa 

në ato të Kategorisë II kriteret zbatohen kryesisht përsa i përket pamjes së jashtme, në 

ambiente apo në elemente të veçantë me vlera të rëndësishme.  

      Shembujt e parë të restaurimit të banesës popullore mbi kritere dhe metoda 

shkemcore i kanë fillesat në Pazarin e Vjetër të Krujës, i cili formon një ansambël me 
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vlera të veçanta në llojin e vet, në banesën me çardak të mbyllur, që i përket mesit të 

shekullit XVIII, në Kalanë e Krujës, të kthyer në muze etnografik, në banesat e Zekatëve 

dhe Skëndulit, në banesën e muzeut etnografik në Berat e të tjera. Edhe në gjininë e  

banesës fshatare ndërhyrjet restauruese kanë pasur arritje më vlerë, por këto ishin disi më 

të vona, sepse ato u vunë në mbrojtje gjatë viteve 1974-1978.  

      Sipas specialistëve tanë, në restaurimin e banesave popullore është treguar kujdes dhe 

janë respektuar me rigorozitet tre probleme kryesore: 

 

      Problemi i parë: Restaurimi dhe ndryshimet në kohë të banesës. Në përgjithësi, këto 

shtesa apo ndryshime në banesa duhen vlerësuar dhe janë vlerësuar realisht si kontribute 

të epokave dhe rrethanave konkrete, të cilat u bënë shkas për ndërtimin e tyre. Si të tilla, 

ato duhen parë në vlerën e tyre të dyfishtë: në vlerën arkitektonike dhe në atë të 

dokumentit historik. Ky vlerësim është i lidhur me parimin se gjatë restaurimit, në 

përgjithësi, këto ndryshime të banesës duhen pranuar si të tilla dhe duhen trajtuar njëlloj 

si pjesët origjinale. 

 

      Problemi i dytë: Restaurimi i pjesëve munguese apo të transformuara në banesë. Çdo 

ndërhyrje në monument është në një farë mase një dëmtim, në kuptimin se cënohet 

autenticiteti i tij, vlera e tij si produkt i kohës dhe i rrethanave konkrete, por edhe i vetë 

dorës së mjeshtërit. Por ndërhyrjet janë të domosdoshme dhe janë kusht për zgjatjen e 

jetës së monumentit sa më shumë të jetë e mundur. Nga ana tjetër, restaurimi i pjesëve të 

transformuara është praktikë që ka gjetur zbatimin më të gjerë në banesat e shpallura 

monumente. Ky restaurim në shumicën e rasteve është bazuar mbi vrojtime dhe 

sondazhet që i bëhen monumentit gjatë studimit për restaurimin e tij, por në disa raste 

është vepruar edhe në analogji me elemente të banesave të njëllojta për nga tipi, koha apo 

mjeshtri që i ka ndërtuar. 

 

      Problemi i tretë: Restaurimi i pjesëve dhe elementëve konstruktivë apo arkitektonike 

të degraduara. Ky ka qenë një problem i madh dhe i shpeshtë për restauratorët lidhur me 

qëndrimin që duhet mbajtur karshi elementeve të veçanta konstruktive apo arkitektonike 

të degraduara, dmth. në prag të zhdukjes fizike të tyre. Këto elemente të monumentit 

kanë një vlerë të dyfishtë: ato janë përbërës të vetë monumentit dhe kanë vlerë pasi, në 

disa raste, përbëjnë vepra të mirëfillta të arteve të aplikuara. 

      Restaurimi në përgjithësi dhe ai i banesave në veçanti ka shtruar dhe problemin se në 

ç’raport duhet të qëndrojnë pjesët e restauruara me pjesët origjinale të monumentit. Sipas 

prof. E. Riza “Mund të themi se në raportin pjesët origjnale karshi atyre të retauruara 

kemi arritur rezultate të mira, atëherë kur pjesa e restauruar është përfshirë në njësinë e 

monumentit, kur ai perceptohet në tërësinë e tij dhe dallon së afërmi sadopak nga 

elementet origjinale, që për nga forma dhe materiali i ka përngjasuar.. Kriteret eveçanta 

për restaurimin e banesave, për vetë faktin se çdo monument ka historinë dhe vendin e tij 
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në tiplogjinë e banesës popullore, gjejmë në shumicën e rasteve një zbatim të përbashkët, 

pra në të njejtin monument, në pjesë të ndryshme të tij mund të zbatohen kritere të 

ndryshme,,.40 

      Vënia në mbrojtje shtetërore e ndërtimeve popullore është e lidhur ngushtë me 

restaurimin e tyre, si kusht i domosdoshëm për ruajtjen e vlerave të kësaj pasurie të 

çmuar kulturore. Ndërthurja e punës gjurmuese, studimore dhe asaj restauruese është e 

frytshme jo vetëm nga fakti se ato i bashkon objekti për t’u trajtuar, por edhe se studimi 

dhe restaurimi janë disiplina plotësuese, që synojnë të njohin dhe të vlerësojnë veprën e 

arkitekturës. 

      Përpjekjet për të zbatuar sa më mirë kriteret e restaurimit, duke u mbështetur dhe në 

njohjen e mbarë ndërtimeve popullore dhe të monumentit të dhënë kanë siguruar një 

garanci për thellimin e kësaj veprimtarie në dobi të ruajtjes së vlerave në shkallën më të 

lartë të vërtetësisë. Veprimtaria gjurmuese, studimore e restauruese ka qenë e pandarë 

nga ajo botuese, duke e parë këtë si rrugë konkrete për të thelluar dijet mbi këto vlera, jo 

vetëm në rrethet shkencore të interesuara, por në mbarë masën e popullit. 

      Në gjininë e banesave është pranuar si më frytdhënëse praktika e shfrytëzimit të tyre 

për qëllimet origjinale për të cilat janë ndërtuar ato. Shembuj të shumtë i përkasin në 

këtë drejtim banesës popullore fshatare dhe qytetare. Shfrytëzimi i këtyre monumenteve 

për banim brenda kritereve të njohura që lidhen me vlerat e tyre si monumente të 

kategorisë së parë dhe të dytë ka dhënë në përgjithësi përfundime të kënaqshme. 

Veçanërisht i pranueshëm dhe pozitiv ka qenë trajtimi i monumenteve të kategorisë së 

dytë, në të cilat lejohen ndryshime në përputhje me kërkesat e kohës, duke qenë se këtu 

kemi të bëjmë me ndërtime, vlerat e të cilave lidhen kryesisht me formulimin e 

arkitekturës së jashtme brenda në zonë ose të mbrojtur. Në mjaft raste, monumentet e  

kategorisë së parë, me vlera përfaqësuese janë kthyer në muze etnografik. Ky kthim në 

muze ka gjetur e gjen  fushë më të gjerë dhe është thuajse e vetmja rrugëzgjidhje në 

monumentet historike, të cilat lidhen me ngjarje apo figura të njohura historike.  

      Këto monumente nuk shquhen për vlerën e tyre arkitektonike, por për rëndësinë e 

ngjarjeve historike që ato përfaqësojnë. Në këtë gjini monumentesh, puna u përqëndrua 

në vënien nën mbrojtjen e shtetit dhe konservimi i të gjithë vendeve apo ndërtimeve që 

janë të lidhura me ngjarje dhe figura të një rëndësie kombëtare.  

      Po e mbyll këtë çështje me një reflektim që ka bërë prof. E. Riza në një botim të tij të 

fundit rreth arkitekturës popullore dhe vlerësimit të saj:  

      “Në rastin shqiptar, veçanërisht deri rreth viteve 1990, kriteret e restaurimit edhe në 

gjininë e banesës popullore kanë gjetur zbatim, do të thoshim në përputhje të synuar dhe 

të arritur, me metodën e parashtruar në Kartën e Restaurimit të Venecias. Kjo mund të 

ndiqet si prej numrit të madh të monumenteve të restauruara, ashtu edhe prej dokumentit 

                                                 
40 Riza, Emin. Mbi kriteret për resturimin e banesave popullore. “Monumentet”, Tiranë, 1976, nr. 11, faqe 

176. 
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programatik “Kritere për restaurimin e monumenteve kulturore të arkitekturës dhe të 

arteve,, miratuar prej Komitetit të Kulturës dhe Arteve, më 10 shkurt 1986. Për arsye të 

konsiderimit me vlera minore, ashtu si edhe në vende të zhvilluara, besojmë se 

arkitektura popullore mbeti jashtë cilësimeve “monument,,.41 

      Më tej, ndryshimi i rregjimit politik dhe kalimi në sistemin demokratik në fushën e 

mbrojtjes së monumenteve ka prurë stanjacion deri rreth viteve 2000. Sipas prof. E. 

Rizës, dy janë  shkaqet kryesore të kësaj gjendjeje: 

      Së pari, mospërfillja e profesionalizmit si kushti thelbësor për të zgjedhur stafet e 

specialistëve sipas fushave. 

      Së dyti, ndryshimet sa të shpejta, aq edhe pozitive të mënyrës  së jetesës, të cilat nuk 

përputhen me banesën tradicionale, e cila sot për sot dhe më tej, lidhur me shfrytëzimin 

në funksionimin e saj, do të parashtrojë probleme në rritje. 

 

 

3.4. Konkluzione rreth kapitullit të tretë. 

 

 Në këtë periudhë, hap të rëndësishëm cilësor në mbarë punën restauruese përbënin 

edhe studimet për hartimin e kritereve specifike të restaurimit dhe aplikimi i tyre në 

fusha të tilla siç ishin monumentet e arkitekturës dhe të artit si dhe banesat popullore.  

 

 Në veprat e artit mesjetar është kryer një veprimtari e mirë për mbrojtjen dhe 

restaurimin e tyre, duke përcaktuar qartë edhe kriteret e ndërhyrjes restauruese në 

këto vepra. Në praktikën e punës restauruese me monumentet e dala nga gërmimet 

arkeologjike ka patur një bashkërendim të ngushtë të punës së arkeologut me 

restauratorin. 

 

 Në fushën e monumenteve të artit u bënë hapa përpara në përballimin e problematikës 

së vështirë të restaurimit të afreskeve dhe ikonave. Kjo punë dukej si në kriteret, ashtu 

dhe në metodat e zbatuara, të cilat u shoqëruan edhe me studime analitike dhe 

ekzaminime radiologjike. 

 

 Pjesë e pandarë e veprimtarisë restauruese që u krye në vendin tonë pas Luftës së 

Dytë Botërore ishte edhe restaurimi i banesave popullore, të cilat mbartnin në vetvete 

vlera historike të veçanta në aspektin arkitektonik si dhe në aspektin e plotësimit të 

nevojave të drejtpërdrejta jetësore. Puna për restaurimin e banesave popullore, 

fillimisht, ka nisur me ritëm të ulët, ndërsa, më pas, u bë më e organizuar dhe u 

ndërtua mbi kritere shkencore. 

 

                                                 
41 Riza, Emin: Arkitektura popullore dhe vlerësimi i saj. Shtëpia botuese “Dita 2000”, Tiranë, 2013,  faqe 12. 
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3.5. Ilustrime. 

 

      Në faqet më poshtë, për ilustrim, po paraqesim disa skicime projektesh për restaurime 

të marra nga fletorja “Restauratori,, e vitit 1980 dhe disa restaurime të kryera pas vitit 

2005. 
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Restaurime të kryera pas vitit 2005. 

 

 
Restaurimi i Hanit të Zagories, Gjirokastër, 2007 (Gjendja e objektit para dhe pas restaurimit) 

 

          
 

Restaurimi i Kullës dhe shtëpisë së Mjedës, Shkodër. 2010 dhe 2012 (objekti para dhe pas restaurimit) 

 

 

 
 

 Restaurimi i shtëpisë së Ismail Kadaresë. Gjirokastër, 2007 (Pamja e objektit para dhe pas restaurimit) 

  

 

 

 

 

http://www.google.al/imgres?q=Restaurimi&start=581&sa=X&biw=1024&bih=644&tbm=isch&tbnid=m02V2jXxN6ANxM:&imgrefurl=http://www.yllipango.com/arritjet-e-mtkrs/ne-trashegimine-kulturore/&docid=idgaQjnRPMKXiM&imgurl=http://files.yllipango.com/200000163-eaf2feb710/hani%20zag.jpg&w=1011&h=655&ei=TY4XUqfrFsrGswbN34CwBg&zoom=1&ved=1t:3588,r:93,s:500,i:283&iact=rc&page=35&tbnh=177&tbnw=273&ndsp=18&tx=100&ty=94
http://www.google.al/imgres?imgurl=http://www.top-channel.tv/foto/lajme/shtepia-mjedes.jpg&imgrefurl=http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=231032&usg=__Km1JIfILkxvj95VuisdH-nUwjZs=&h=290&w=385&sz=37&hl=sq&start=308&zoom=1&tbnid=GLhskeKqkIkHCM:&tbnh=93&tbnw=123&ei=n58XUpX1JYTx4QSyyoDQCQ&prev=/search?q=Restaurimi&start=300&sa=N&sout=1&biw=1024&bih=644&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDcQrQMwBzisAg
http://www.google.al/imgres?imgurl=http://shkodra.ws/lajme/wp-content/uploads/2012/03/5464565461.jpg&imgrefurl=http://shkodra.ws/lajme/restaurimi-i-kishes-e-shtepise-se-mjedes&usg=__sBXrXKY7FcMbUF2ekZjulipDVIk=&h=576&w=720&sz=90&hl=sq&start=107&zoom=1&tbnid=-lUdEvSx8KLiVM:&tbnh=112&tbnw=140&ei=MZ0XUrHiE4XJ4wTgooHoAw&prev=/search?q=Restaurimi&start=100&sa=N&sout=1&biw=1024&bih=644&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDUQrQMwBjhk
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KAPITULLI  IV 
BAZA LIGJORE PËR MBROJTJEN DHE RESTAURIMIN 

 E MONUMENTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE  
 

      Kuadri ligjor për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në Shqipëri është bërë veprues 

vetëm pas Luftës së Dytë Botërore. Nga njera anë, ai ka përvetësuar gjithë arritjet e 

vendeve me tradita të hershme në fushën e vlerësimit të monumenteve dhe, përgjithësisht, 

ka qenë në lartësinë e duhur lidhur me zgjidhjen e detyrave kryesore që shtronin 

monumentet shqiptare në vite. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se baza ligjore për 

mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore është 

përmirësuar hap pas hapi, duke u ndikuar nga problematikat dhe nga kërkesat e reja të 

kohës.   

 

 

4.1. Kontributi i bazës ligjore për mbrojtjen e trashëgimisë tonë kulturore. 

 

      Mbrojtja e veprave dhe monumenteve të trashëgimisë kulturore, ashtu siç thotë edhe 

Karta e restaurimit të Venecias, nuk është thjesht një problem teknik, por është një 

problem shoqëror e kulturor. E vërteta është se vlerësimi i kësaj trashëgimie, ashtu si dhe 

në të gjitha vendet ballkanike ka filluar pas Luftës së Dytë Botërore, me përjashtim të 

Greqisë. Ky interesim ka qenë në nivelet e duhura edhe në vendin tonë. Kjo shpjegohet 

me përpjekjet e para që u bënë pas çlirimit të vendit për t’i identifikuar monumentet dhe 

për të siguruar ruajtjen apo mbrojtjen e tyre edhe  në aspektin juridik, përmes hartimit të 

ligjeve apo rregulloreve të posaçme. Kjo ka bërë të mundur që të gjitha veprat apo gjithë 

pasuria e monumenteve të trashëgimisë kulturore, mbrojtja dhe restaurimi i tyre të bëhet 

duke respektuar ligjshmërinë tonë dhe kjo mendojmë se ka kontribuar dhe kontribuon në 

tre drejtime kryesore: 

 

      Së pari, për të ruajtur dhe për t’u transmetuar brezave vlerat që bartin në vetvete 

veprat e trashëgimisë sonë kulturore me shtrirje në gjithë territorin e vendit. Ato mbeten 

dëshmitare shumë të rëndësishme të mënyrës së organizimit të jetës, të nivelit ekonomik 

dhe të zhvillimit të jetës shoqërore e kulturore në përgjithësi. Në këtë vështrim, edhe 

kombi shqiptar gjatë historisë së tij shumëshekullore ka lenë gjurmë konkrete përmes 

veprave e monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore, të cilat ruajnë dhe përfaqësojnë 

qartë historinë e popullit tonë ndër vite.  

      Përpjekjet e sotme për zbatimin rigoroz të legjislacionit shqiptar për mbrojtjen e 

monumenteve në përgjithësi dhe atyre të arkitekturës popullore në veçanti, janë një 

premisë e rëndësishme për të siguruar ruajtjen e këtyre vlerave për brezat e sotshëm e të 

ardhshëm. Në këtë mënyrë, ato mbeten si dëshmitare të historisë dhe të kulturës 
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origjinale të popullit tonë, pasi ndikojnë drejtpërdrejt në rritjen e shkallës së 

besueshmërisë dhe vërtetësisë historike.  

 

      Së dyti, mbrojtja me ligj e veprave dhe monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore 

bëhet edhe për faktin se këto kanë qenë dhe janë vazhdimisht të rrezikuara jo vetëm nga 

koha, nga ngjarjet dramatike, nga erozionet dhe faktorët atmosferikë, por janë të 

rrezikuara edhe nga vetë dora e njeriut. Kujtojmë këtu psh. dëmtimin që u është bërë 

veprave të kultit fetar në vitet 1967-1968, apo dëmtimin e mjaft monumenteve e veprave 

të tjera kulturore gjatë viteve të tranzicionit social që po kalon Shqipëria. Në këtë 

vështrim, përgjegjësia kryesore bie mbi specialistët, mbi institucionet e ngarkuara për 

mbrojtjen e monumenteve, mbi pushtetin lokal dhe vetë qeverinë shqiptare, të cilët duhet 

të bëjnë një punë sistematike sensibilizuese për t’i ruajtur e mbrojtur këto vlera të 

trashëgimisë sonë kulturore.  

 

      Së treti, aktualisht sot, turizmi kulturor, zhvillimi i tij me ritme të shpejta po bëhet një 

nevojë dhe kërkesë e kohës. Kjo dukuri, në raport me monumentet është mjaft pozitive, 

sepse krijon mundësinë që vlerat kulturore të këtyre objekteve të përqasen dhe të bëhen të 

njohura në një numur relativisht të madh qytetarësh vendas dhe të huaj. Ky fakt e bën më 

të aplikueshëm funksionin e monumenteve si dëshmitarë të historisë së një kombi. Në 

këtë vështrim, nuk duhen nënvleftësuar edhe rastet kur, nisur nga synimi i tepëruar për të 

siguruar fitim nga ky lloj turizmi, pronarë ose posedues të këtyre vlerave, duke menduar 

se po i rrisin ato, kanë kryer edhe ndërhyrje që cënojnë funksionin dhe vlerat e vërteta të 

tyre. Është e kuptueshme se, në këto raste, kemi të bëjmë me shkelje të ligjshmërisë dhe 

sidomos shkelje të kritereve të restaurimit. E theksojmë këtë, pasi realiteti shqiptar i 

viteve të fundit regjistron një sërë shkeljesh të rënda të legjislacionit në drejtim të ruajtjes 

dhe restaurimit të veprave dhe monumenteve tona të trashëgimisë kulturore. Një dukuri e 

tillë nuk duhet toleruar, prandaj është bërë objekt i debateve dhe diskutimeve të shumta. 

 

 

4.2. Nevoja për përmirësim të vazhdueshëm të legjislacionit. 

 

      Në vështrimin historik, mbrojtja e monumenteve në vendin tonë i ka fillesat e saj me 

daljen e ligjeve të para për vënien në mbrojtje të tyre. Në këtë vështrim, fillimisht, vlerë 

të veçantë ka patur edhe kuadri ligjor për vlerësimin e monumenteve. Pra, të dhënat 

tregojnë se në realitetin shqiptar deri në Luftën e Dytë Botërore aktet ligjore, megjithë 

mangësitë që kishin, kanë qënë të pranishme dhe kanë dhënë kontributin e tyre të 

pamohueshëm. Vlen të veçojmë këtu si akt të parë ligjor në Shqipërinë e pavarur një 

qarkore të Ministrisë së arsimit nr. 923, dt.19.06.1922. Në këtë qarkore përdoret termi 

vjetërsira si sinonim i termit monumente. Vlera e këtij akti është me rëndësi, sepse tregon 

për vëmendjen dhe interesimin e hershëm të shtetit të sapoformuar shqiptar rreth 

çështjeve të trashëgimisë kulturore. Pas kësaj, një hap tjetër të rëndësishëm shënon edhe 
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Dekret-ligji “Për mbrojtjen e monumenteve kombëtare’’ i datës 28.05.1929, që njihet si 

Ligji i parë i vlerave të trashëgimisë historike e kulturore në Shqipëri. Ai emërtohej 

Dekret-ligji për monumentet kombëtarë dhe për kohën kur u hartua ishte me mjaft vlera. 

Në këtë Dekret-ligj, në përcaktimin e këtyre monumenteve, me të drejtë, i jepet përparësi 

emërtimit vlera historiko-artistike dhe Ministria e Arsimit caktohej si institucion i 

ngarkuar për ruajtjen e monumenteve. Po kështu, në vitin 1948 miratohet edhe Ligji i 

dytë i emërtuar “Mbi mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe sendeve natyrale të 

rralla”. Ky ligj ishte një hap tjetër i rëndësishëm drejt konkretizimit të veprimtarisë me 

monumentet. Por të dy këto akte ligjore mbetën pa u zbatuar, për arsye se ato nuk u 

shoqëruan me ndonjë shpallje zyrtare të listës së monumenteve që mbroheshin me ligj 

nga shteti shqiptar i asaj kohe. 

      Pra, pas Luftës së Dytë Botërore, fillon veprimtaria sistematike për vlerësimin  e 

trashëgimisë kulturore materiale në Shqipëri, në të gjithë përbërësit e saj. Akti i parë 

ligjor normativ, i cili trajton monumentet e kulturës dhe sendet natyrale të rralla është 

Dekreti nr. 568, datë 17.03.1948 “Mbi  mbrojtjen e monumenteve të kulturës dhe sendeve 

natyrale të rralla,, aprovuar me ligjin nr. 609, datë 25.05. 1948. Sipas specialistëve tanë, 

ky akt ligjor paraqitet në nivel të kënaqshëm profesionial për kohën. Në këtë kohë, rol të 

posaçëm ka luajtur Instituti i Shkencave, i cili ishte i ngarkuari kryesor për përzgjedhjen e 

monumenteve dhe mbrojtjen e tyre. Disiplinimi i gërmimeve arkeologjike dhe i 

restaurimeve nën drejtimin e këtij Instituti ishte, gjithashtu, me vlera të rëndësishme, pasi 

ky organizëm ngarkohej për kryerjen e punimeve të mirëmbajtjes me shpenzimet e 

shtetit. Dekreti i vitit 1948 u pasua me rregulloren “Mbi ruajtjen e monumenteve të 

kulturës,, më 09.04.1955. Këto akte ligjore ishin të parat, që lejonin veprimtari të 

organizuar praktike për identifikimin e monumenteve, vënien në mbrojtje, dokumentimin 

dhe restaurimin e tyre. Ato dhanë përfundime të rëndësishme, duke zgjeruar dhe thelluar 

ndjeshëm sferën e veprimtarisë vlerësuese. Por kjo veprimtari, tregoi se ky legjlislacion 

nuk ishte i plotë dhe nuk i përgjigjej siç duhej problematikës në rritje lidhur me veprat 

dhe monumentet e trashëgimisë tonë kulturore.  

      Në kuadër të konventave ndërkombëtare, lidhur me mbrojtjen e pasurisë kulturore, 

Shqipëria për arsyet e njohura politike të vetizolimit të skajshëm, praktikisht ishte 

vetpërjashtuar prej tyre. I vetmi rast i përfshirjes  në këto konventa është aderimi i 

Republikës Popullore të Shqipërisë në Konventën “Mbi mbrojtjen e vlerave kulturore në 

rast konflikti të armatosur,, si dhe në protokollin dhe rregulloren mbi zbatimin e kësaj 

Konvente, adaptuar nga Konferenca e UNESKO-s në Hagë më 14 maj 1954. 

      Krijimi i Institutit të Monumenteve të Kulturës në vitin 1965,  hapi horizonte të reja 

në fushën e vlerësimit të trashëgimisë së kulturës materiale. Viti 1971, shënon një 

përmirësim të ndjeshëm të ligjit të mëparshëm, duke theksuar profesionalizmin në fushën 

e veprimtarisë shumëplanëshe me monumentet. Ligji shqiptar për monumentet i vitit 

1971 është mbështetur kryesisht në Kartën ndërkombëtare për konservimin dhe 

restaurimin e monumenteve dhe ansambleve monumentale të vitit 1964, si dhe në ligjin 
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italian për pasuritë kulturore. Në këto rrethana, më 23.09.1971 miratohet dekreti “Mbi 

mbrojtjen e monumenteve kulturore e historike dhe pasurive natyrale të rralla,,. Ky 

dekret shënon një hap të rëndësishëm përpara si në rrafshin e konceptimeve lidhur me 

vlerësimin e monumenteve, ashtu edhe përsa i përket organizimt të mekanizmave 

institucionale që do të zbatonin realizimin e veprimtarisë shumëplanshe për trajtimin e 

monumenteve. Dekreti i ri i dha një shtysë të dukshme veprimtarisë në fushën e 

trashëgimisë së kulturës materiale në mbarë vendin tonë. Përvoja mjaft e shkurtër kohore 

e zbatimit të dekretit të vitit 1971, por e ngjeshur me veprimtari në fushën e vlerësimit të 

monumenteve, bëri të domosdoshme miratimin e një rregulloreje tjetër për mbrojtjen e 

monumenteve, gjithnjë duke u mbështetur në dekretin 1971. Mbi bazën e këtij dekreti, 

Ministria e Arsimit dhe e Kulturës, më 01.06.1972 miratoi rregulloren “Për mbrojtjen e 

monumenteve kulturore dhe historike’’. Rregullorja zgjidhte edhe disa çështje të reja, 

duke dhënë zgjidhje të përshtatshme për kohën. Ky dekret pati një shtesë në vitin 1978, 

duke i bërë më të rrepta masat ndaj shkelësave të këtij legjislacioni. Për këtë MAK 

Ministria e Arsimit dhe Kulturës të datës 26.02.1980, miratoi Rregulloren“Mbi mbrojtjen 

e monumenteve kulturore dhe historike dhe pasurive natyrore të rralla’’. Në këtë akt, për 

herë të parë përcaktohet gjërë dhe saktë termi “monument kulture’’. Pra, në këtë 

rregullore i kushtohet rëndësi e posaçme përcaktimi i përgjegjësive ligjore për 

institucionet e ngarkuara për mbrojtjen si dhe përgjegjësia e organeve të pushtetit lokal. 

Veç kësaj, kjo rregullore sqaron imtësisht çështjet që lidheshin me financimin  e 

ndërhyrjeve restauruese.  

      Pas ndryshimeve thelbësore politike të viteve ‘90 të shekullit të kaluar, siç kemi 

përmendur edhe më sipër, u vu re një shmangje e dukshme e shtetit shqiptar ndaj 

detyrimeve të ligjshme për atë pasuri kulturore të vënë në mbrojtje prej tij. Por, 

pavarësisht prej këtij konteksti jo të dëshirueshëm, në këto vite u vu re prirja për të 

përfshirë në Ligjin për mbrojtjen e monumenteve si pasuritë kulturore të paluajtshme, 

ashtu edhe ato të luajtshme. Kështu, Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë, më 

12.10.1994, miratoi ligjin “Për mbrojtjen e pasurive kulturore të luajtshme dhe të 

paluajtshme,,. Duhet të theksojmë këtu se zgjerimi i sferës së trashëgimisë kulturore, 

duke zëvendësuar termin monument kulture me termin pasuri kulturore ishte në përputhje 

me konceptin e përparuar të kohës. E veçantë është se në këtë ligj shfaqen përpjekjet e 

para legjislative për të hequr të drejtën përjashtimore të shtetit për të kryer gërmime dhe 

restaurime. Këto ndërhyrje mund të kryhen edhe prej personash juridikë të kualifikuar me 

autorizimin e Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe Sporteve. Gjithashtu, në monumente u 

lejua me ligj të kryhen gërmime dhe restaurime në bashkëpunim me institucione të huaja 

të specializuara. Po kështu, u lejua financimi i këtyre veprimtarive edhe me donacione 

prej fondacionesh,  organizatash apo institucionesh të huaja shtetërore dhe private.  

      Kur trajtohet legjislacioni për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve në Shqipëri 

duhet të kemi në konsideratë edhe rregulloret e posaçme me karakter administrativ dhe 

shkencor për trajtimin e pasurisë sonë kulturore. Në këtë drejtim, në radhë të parë fillojnë 
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të marrin vlerë rregulloret për mbrojtjen e qendrave historike. Ndër to, e një rëndësie 

parësore është dokumenti “Rregullore mbi administrimin e qytetit-muze të Beratit,, i së 

njejtës datë me Vendimin e Këshillit të Ministrave për vënien në mbrojtje shtetërore të 

qyteteve-muze të Beratit dhe Gjirokastër, pjesës së vjetër dhe nëntokës së qytetit të 

Durrësit si dhe të Pazarit të vjetër të qytetit të Krujës. Rregullorja e mësipërme ishte dhe 

është e një rëndësie të veçantë për të ardhmen e monumenteve në Shqipëri, sepse ajo 

përcaktoi drejtimet kryesore në trajtimin e monumenteve të arkitekturës individualisht 

apo dhe në bashkësi. Më konkretisht, në një raport për ruajtjen, konservimin dhe 

restaurimin e monumenteve thuhet:  

      Duhet t’i bëhen plotësimet përkatëse legjislacionit ekzistues për mbrojtjen e 

monumenteve, sepse nga praktika e deritanishme, sidomos në qytete muze, rezulton se 

dëmtimet vazhdojnë edhe për mos ndëshkimin ligjor të dëmtuesve. Për më tepër, mbas 

dëmtimit monumenti nuk rikthehet në gjendjen e mëparshme.42  

      Në vitet e tranzicionit social, pas viteve ‘90 legjislacioni shqiptar mbi trashëgiminë 

kulturore pësoi mjaft përmirësime, duke u ndikuar nga legjislacioni i vendeve 

perëndimore dhe përshtatja me të. Në këtë vështrim, kanë rëndësi jetike për monumentet 

dhe veprat e trashëgimisë tonë kulturore: 

 

o Ligji “Për trashëgiminë kulturore” nr. 9048 (datë 07.04.2003), i cili ndikoi më pas në 

gjithë legjislacionin shqiptar që ishte në fuqi.  

o Ligji nr. 9592, (datë 27.07.2006) “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 9048, datë 

07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore,,. 

o Vendim nr. 426, (datë 13.07.2007) “Për miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit,, 

që cilësohet si pjesë e Ligjit “Për trashëgiminë kulturore,, dhe i bashkëngjitet atij. 

o Udhëzimi nr. 3068 (datë 05.05.2009) “Për dhënien me qira ose emfiteozë për 

shfrytëzimin e monumenteve të kulturës,,. 

o Udhëzimi Nr. 1829, datë 17.03.2011 “Për dhënien me qira për shrytëzimin e 

monumenteve të kulturës,, e të tjerë.  

 

 

4.3. Konkluzione rreth kapitullit të katërt. 

 

 Në Shqipëri aktet e para ligjore lejonin veprimtari të organizuar praktike për 

identifikimin e monumenteve, për vënien në mbrojtje, dokumentimin dhe restaurimin 

e tyre. Ato dhanë ndihmesë të ndjeshme në sferën e veprimtarisë vlerësuese me 

monumentet. 

 

 Vitet që vijuan treguan se ky legjlislacion nuk ishte i plotë dhe nuk i përgjigjej siç 

duhej problematikës në rritje lidhur me veprat dhe monumentet e kulturës.       

                                                 
42 AQSH, Dosja 45, Faqe 511, 1976. 
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 Kur trajtohet legjislacioni për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve në Shqipëri 

duhet të kemi në konsideratë edhe rregulloret e posaçme me karakter administrativ për 

trajtimin e pasurisë sonë kulturore. Në këtë drejtim, fillojnë të marrin vlerë rregulloret 

për mbrojtjen e qendrave historike të disa qyeteteve tona. 

 

 Në historinë e legjislacionit shqiptar për trashëgiminë kulturore, viti 1971 shënon 

përmirësim të ndjeshëm të ligjit të mëparshëm, duke mbështetur profesionalizmin në 

punën shumëplanëshe me monumentet.  

 

 Ligji shqiptar për monumentet i vitit 1971 është mbështetur kryesisht në Kartën 

ndërkombëtare për konservimin dhe restaurimin e monumenteve dhe ansambleve 

monumentale të vitit 1964, si dhe në ligjin italian për pasuritë kulturore. 

 

 Pas ndryshimeve sociale e politike që ndodhën në Shqipëri në vitet ’90, për vite të tëra 

u vu re një shkujdesje e shtetit shqiptar ndaj detyrimeve ligjore për mbrojtjen e 

pasurisë kulturore të vënë në mbrojtje prej tij, por kjo nuk vazhdoi gjatë. 

 

 Në fushën e legjislacionit shqiptar për trajtimin e monumenteve të kulturës, pas vitit 

1994 u vunë re disa prirje pozitive siç ishin: përfshirja në Ligjin për mbrojtjen e 

monumenteve si pasuritë kulturore të paluajtshme, ashtu edhe ato të luajtshme; u bënë  

përpjekjet e para për të hequr të drejtën përjashtimore të shtetit për të kryer gërmime 

dhe restaurime në monumente; u lejua me ligj të kryhen gërmime dhe restaurime në 

bashkëpunim me institucione të huaja të specializuara; u lejua financimi i këtyre 

veprimtarive edhe me donacione prej fondacionesh, nga organizata apo institucione të 

huaja shtetërore dhe private.  

 

 Ndryshimet që ndodhën në legjislacionin shqiptar për trashëgiminë kulturore, sidomos 

pas vitit 2000, do t’i shtjellojmë më konkretisht në pjesën e dytë të këtij punimi, pasi, 

lidhur me restaurimin, ato paraqesin një problematikë mjaft të ngjeshur, që ia vlen ta 

analizosh në mënyrë të veçantë.  
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4.4. Ilustrime restaurimi (objekti, viti i restaurimit dhe investitori). 

 

 

 
 

Pamje 4.1. Restaurim i Banesës Fico, Gjirokastër, Viti 2012. Investitori: Ministria e Kulturës.  

 

 

 
 

Pamje 4.2. Restaurim i Kishës së Shën Marisë, Lubonjë (Korçë), viti 2012. Investitori: Ministria e Kulturës  

 

 
 

Pamje 4.3. Restaurim i Muzeut Etnografik Vlorë, Viti 2012. Investitori: UNDP, Albania  

 

http://leonkonstruksion.al/portfolio/restaurim-banesa-fico-gjirokaster/gallery/restaurime-te-monumenteve-te-kultures/
http://leonkonstruksion.al/portfolio/kisha-e-shen-marise-lubonje/gallery/restaurime-te-monumenteve-te-kultures/
http://leonkonstruksion.al/portfolio/restaurim-i-muzeut-etnografik-vlore/gallery/restaurime-te-monumenteve-te-kultures/
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Pamje 4.4. Restaurimi i Godinës së Ish Prefekturës Vlorë, Viti 2012. Investitori: UNDP, Albania 

 

 
 

Pamje 4.5. Restaurim i Kalasë së Peqinit, Viti 2008. Investitori: Ministria e Kulturës  

 

 

 
 

Pamje 4.6. Restaurim i Kalasë së Kepit të Rodonit (Durrës), Viti 2008. Investitori: Ministria e Kulturës  

 

 

http://leonkonstruksion.al/portfolio/restaurimi-i-godines-se-ish-prefektures-vlore/gallery/restaurime-te-monumenteve-te-kultures/
http://leonkonstruksion.al/portfolio/restaurim-i-kalase-se-peqinit/gallery/restaurime-te-monumenteve-te-kultures/
http://leonkonstruksion.al/portfolio/restaurimi-i-kalase-se-kepit-te-rodonit/gallery/restaurime-te-monumenteve-te-kultures/
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KAPITULLI V 
TRASHËGIMIA KULTURORE DHE RESTAURIMI I SAJ NË 

KUSHTET E TRANZICIONIT SOCIAL TË SHQIPËRISË 

                                       

      Pas viteve ’90, me vendosjen e sistemit demokratik të qeverisjes, edhe në fushën e 

monumenteve u hapën perspektiva të reja për mënyrën e trajtimit të tyre dhe u krijuan  

kushte për të përfshirë problematikën e monumenteve në Shqipëri në hapësirën europiane 

dhe më gjerë. Pra, aktualisht në Shqipëri, trashëgimia kulturore po kalon një fazë të 

veçantë në historinë e saj të mbushur me vështirësi dhe me probleme të shumta. Kjo 

lidhet me faktin se në kushtet e tranzicionit historik, veç të tjerash, trashëgimia dhe 

monumentet tona të kulturës ndodhen para një stadi zhvillimi, i cili kërkon rijetësimin 

dhe ngritjen e rolit të tyre në nivelin e standarteve të kohës që jetojmë. Për këtë arsye, 

mendojmë se është e nevojshme të bëjmë paraprakisht një analizë të punës restauruese në 

këtë stad, për të njohur e vlerësuar gjendjen reale të saj, të qartësojmë sado pak rrethin e 

problemeve me të cilët ajo ndeshet, të ndërgjegjësohemi për rolin dhe vlerat historike, për 

rreziqet reale që u vijnë monumenteve tona të kulturës nga qëndrimet e skajshme, nga 

mosndërhyrja në kohë apo dhe nga ndërhyrjet e gabuara restauruese e sidomos nga 

keqmenaxhimi i tyre. Më tej, kjo analizë do të shoqërohet edhe me sugjerime e 

rekomandime për masa konkrete që duhen marrë nga institucionet përgjegjëse për 

trashëgiminë tonë kulturore për të përballuar në mënyrë profesionale dukuritë e reja 

lidhur me rijetësimin e vlerave të saj.  

 

 

5.1. Analizë e punës restauruese me monumentet në vitet e tranzicionit social. 

 

      Kërkesa për mbrojtje, për ndërhyrje restauruese e rijetësim të vlerave të veprave të 

trashëgimisë kulturore ka qenë dhe mbetet kërkesë e domosdoshme në çdo kohë. Por në 

realitetin e sotëm shqiptar, në kushtet historike të tranzicionit të zgjatur që po përjeton 

shoqëria shqiptare, trashëgimia kulturore e saj, monumentet e kulturës, vlerat e vërteta të 

tyre, fatkeqësisht, kanë qenë dhe janë tepër të rrezikuara. Veç të tjerash, kjo lidhet me 

faktin se për vite të tëra një pjesë e saj është lenë në harresë dhe nuk është vënë dorë. Pra, 

ngjarjet e mëdha historike pas viteve ‘90 patën efektet e tyre edhe në jetën e veprave  të 

trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Në më tepër se 20 vitet e fundit, duhet thënë se 

kujdesi për mbrojtjen e trashëgimisë dhe veprimtaria restauruese pati rënie dhe kjo erdhi 

kryesisht për arsye të vështirësive financiare apo për  mungesë të fondeve. Për rrjedhojë, 

në këto vite u ul ndjeshëm si numuri, ashtu dhe cilësia e ndërhyrjeve restauruese. Një 

realitet i tillë është me pasoja për mbijetesën dhe të ardhmen e trashëgimisë sonë 

kulturore, prandaj ngrihet me forcë si problem shqetësues edhe nga specialistët tanë më 

në zë të kësaj fushe. Kështu psh. Prof. E. Riza shpjegon: “... kujdesi për trashëgiminë e së 
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kaluarës, që prej viteve 1990, është në nivele të ulëta, duke rrezikuar seriozisht vlerat e 

kësaj pasurie unikale...,,.43 

      Në shtjellimet tona më poshtë, duke analizuar historinë e restaurimeve në Shqipëri 

pas viteve ’90, do t’u referohemi të dhënave që kemi mundur të sigurojmë në Sekretarinë 

Teknike të KKR (Këshilli Kombëtar i Restaurimeve) pranë IMK. Këto të dhëna janë 

përpunuar nga ana jonë, duke i pastruar nga përsëritjet dhe nga disa pjesë të tjera që nuk 

ishin projekte të drejtpërdrejta restauruese, por ishin më tepër projekte studimore për 

zona apo qendra të qyteteve të veçanta. Fillimisht, duhet të theksojmë se me ndryshimin e 

rregjimit politik në Shqipëri dhe me vendosjen e sistemit demokratik të qeverisjes puna 

me monumentet kaloi pothuaj në një gjendje stanjacioni, i cili u shtri deri në vitin 2000 e 

më pas. Në këto vite, bie ndjeshëm intensiteti i punës së IMK me monumentet tona të 

kulturës. Po kështu, bie edhe puna e ateljeve në rrethe, pasi këto ishin totalisht të varura 

nga IMK, si financiarisht, ashtu dhe nga  hartimi e miratimi i projekteve restauruese. Për 

më tepër, për periudhën 1990- 2002 nuk ka dokumentim të plotë dhe të saktë rreth 

restaurimeve që janë kryer në vendin tonë. Bile, edhe revista “Monumentet,, nga viti 

1992-1999 pati ndërprerje botimi. Për këtë periudhë historike doli vetëm një numur i saj 

në vitin 1999. 

     Dokumentimi i veprimtarisë restauruese me të dhëna konkrete fillon për periudhën 

2003-2013, prandaj në analizën tonë më poshtë po ndalemi pikërisht në këtë periudhë. 

Gjendjen e restaurimeve gjatë viteve 2003-2013 do ta paraqesim përmes tabelave dhe 

grafikëve, të cilët do t’i shoqërojmë edhe me spiegime e komente të veçanta. 

 

     Tabela 5.1. Restaurimi i monumenteve të kulturës në Shqipëri gjatë viteve 2003-2013. 

 

Viti 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Mmon. të 
restauruara 

 
9 

 
28 

 
55 

 
92 

 
80 

 
140 

 
102 

 
76 

 
56 

 
60 

 
59 

      

     Sipas të dhënave që paraqiten në tabelën më sipër, duhet të theksojmë se pas viteve 

2000 u vu re një rigjallërim i punës së IMK. Në këtë kohë filloi puna për hartimin dhe 

miratimin e një vargu projektesh restauruese nga KKR. Kështu, në vitet 2003-2004 në 

shkallë kombëtare u hartuan dhe miratuan mbi 40 projekte restaurimi për fusha të 

ndryshme dhe sipas nevojave emergjente në monumente, ndërsa pas vitit 2005 dhe 

sidomos nga gjysma e dytë e vitit 2006 filloi konkretisht një aktivitet më intensiv në 

fushat e konservimit, restaurimit, administrimit të trashëgimisë kulturore dhe edukimit 

profesional, duke rritur ndjeshëm numurin e projekteve me shtrirje në të gjithë territorin e 

vendit dhe në tipologji të ndryshme. Po kështu, pas vitit 2005 ndryshoi edhe skema e 

organizimit të IMK si dhe filloi të zgjerohej më tepër bashkërendimi i punës së tij me 

organet e administratës qëndrore e lokale, bashkëpunimi me institucionet e tjera 

                                                 
43 Plani i Aksionit me Shqipërinë... Trashëgimia në rrezik. Gazeta “Panorama,, 21 qershor, 2009.   
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shkencore, kulturore, fetare, me persona fizikë e juridikë privatë për konservimin e 

restaurimin e monumenteve të kulturës dhe veprave të artit. 

 

      Grafiku 5.1. Paraqitje grafike e monumenteve të restauruara në Shqipëri gjatë viteve 

2003- 2013. 
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      Në paraqitjen grafike më sipër shihen qartë ulja dhe ngritja e numurit të restaurimeve 

në këto vite në vendin tonë. Kjo rritje fillon me 9 restaurime në shkallë kombëtare në 

vititn 2003 dhe arrin deri në 140 restaurime të kryera në vitin 2008. Pas kësaj, kemi 

përsëri rënie deri në vitin 2013. Duhet të theksojmë se gjatë kësaj periudhe numuri i 

monumenteve të restauruara erdhi duke u rritur, pasi filluan të shtohen kujdesi dhe fondet 

nga qeveria shqiptare, por fondet  për restaurim u rritën edhe nga vetë individët që ishin 

pronarë të ndërtesave popullore si dhe nga organizma ndërkombëtare, siç ishin UNESCO, 

nga KE apo Fondacione që vepronin në qytetet e Gjirokastrës dhe Beratit e të tjera. 

  

Tabela 5.2. Shpërndarja e restaurimeve në territorin e Shqipërisë gjatë viteve 2003-2013. 

 
 

Nr. 
 

Rrethet 
Restaurimet në monumentet e kulturës sipas viteve                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 

1. Berati 13 8 12 12 33 24 12 17 7 5 5 

2. Dibra 2 - 1 1 2 4 9 1 - - - 

3. Durrësi 2 - 2 4 3 7 6 3 3 2 - 

4. Gjirokastra 8 8 4 16 17 30 7 10 8 5 2 

5. Korça 15 14 14 7 6 12 7 15 8 4 - 

6. Shkodra 6 5 2 4 6 10 7 11 3 2 1 

7. Tirana, 
Elbasani, 
Kruja, Fieri.. 

8 12 18 24 26 38 12 17 14 3 1 

8. Vlora 1 7 1 2 2 7 7 12 4 2 - 

9. Saranda 4 6 2 6 7 8 13 6 8 5 - 

Shuma 59 60 56 76 102 140 80 92 55 28  9 
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       Në vitet 2003-2013 edhe pse restaurimet u shtrinë pothuaj në të gjithë territorin e 

vendit tonë, ato përsëri nuk ishin të mjaftueshme për të mbuluar nevojat që kishin 

monumentet për konservim e restaurim. Siç shihet edhe në tabelën më sipër, në këto vite 

më tepër projekte restauruese u realizuan në qytetet Berat (148), në Gjirokastër (115), në 

Tiranë (173), në Korçë (102), në Sarandë (65), në Shkodër (57), në Vlorë (45), në Durrës 

(32) dhe në Dibër (20). Nga tabela më sipër bie në sy se më shumë projekte restaurimi 

janë kryer në Tiranë, por duhet të sqarojmë se  tek dhënat për Tiranën përfshihen rrethet 

Elbasan, Krujë, Lezhë dhe Fier. Kjo ndodh, pasi kështu janë të rregjistruara të dhënat në 

Sekretarinë Teknike të KKR pranë  IMK. 

 

     Tabela 5.3. Tipologjia e restaurimeve në Shqipëri gjatë viteve 2003-2013. 

 
 

Nr. 
Tipologjia e 
restaurimit 

V I T I   I   R E S T A U R I M I T 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Monumente 
të kultit fetar 

 
1 

 
8 

 
25 

 
44 

 
17 

 
49 

 
15 

 
20 

 
7 

 
19 

 
7 

2. Monumente 
të mesjetës 

 
1 

 
11 

 
13 

 
20 

 
22 

 
38 

 
20 

 
17 

 
16 

 
9 

 
10 

3. Banesa 
monument- 
kulture 

 
7 

 
6 

 
12 

 
24 

 
30 

 
35 

 
54 

 
29 

 
28 

 
22 

 
32 

4. Ndërtesa 
shtetërore 
monum. kult. 

 
- 
 

 
3 
 

 
5 
 

 
4 
 

 
11 

 

 
18 

 

 
13 

 

 
10 

 

 
5 
 

 
10 

 

 
10 

 

Shuma 9 28 55 92 80 140 102 76 56 60 59 

 

 

      Në vitet 2003-2013, duke marrë në konsideratë gjendjen dhe nevojat emergjente të  

monumenteve për restaurim e konservim u investua më tepër në monumentet e kultit 

fetar (213 projekte), në monumentet antike dhe mesjetare (173 projekte), në banesat 

popullore të shpalluara monument kulture dhe të mbrojtura nga shteti (279 projekte) si 

dhe në ndërtesa e objekte të tjera shtetërore të shpalluar monument kulture dhe të 

mbrojtura nga shteti (89 projekte). Vëllimi i kësaj pune u rrit sidomos pas vitit 2005, pasi 

u punua më mirë nga IMK për zgjerimin e bashkëpunimit të punës së tij brenda dhe 

jashtë vendit në drejtim të sigurimit të  fondeve shtesë, duke marrë shkas  nga nevojat për 

ndërhyrje restauruese emergjente që kishin monumentet tona. Kështu psh. në këtë kohë u 

arrit të sigurohen fonde nga UNESCO për punime konservimi dhe restaurimi në qytetin e 

Butrintit, fonde nga komunitetet fetare për restaurimin e kishave dhe xhamive si dhe 

fonde nga atashetë kulturore pranë disa ambasadave në Tiranë. Në fund të vitit 2013 

tipologjia e restaurimeve dhe shpërndarja e projekteve restauruese sipas rretheve ishte si 

më poshtë: 
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 16 projekte restaurimi në xhami: Tiranë (10), Dibër (3), Korçë (2), Berat (1) dhe 

Durrës (1).  

 95 projekte restauruese në kisha: në Berat (6), Korçë (31), Tiranë (30), Shkodër 

(7), Gjirokastër (3),Vlora (8), Saranda (7), Dibra (2), Durrësi (1).  

 60 projekte restaurimi në kala të qyteteve: Berat (12), Tiranë (18), Gjirokastër 

(9), Shkodër (6), Vlora (7), Durrësi (3), Saranda (3), Dibra (2).  

 15 projekte në manastire: në Korçë (4), Sarandë (8), Tiranë (3).  

 8 projekte në teqe dhe 8 projekte në ura mesjetare: në qytetet Berat, Tiranë, 

Gjirokastër, Shkodër dhe 2 tyrbe  në Shkodër (1) dhe Vlorë (1).  

     Duhet të theksojmë se projektet restauruese sidomos në kala kanë qenë pothuajse të 

pjesëshme. Kështu psh. shumë prej tyre kanë qenë projekte konservuese dhe rijetësimi 

dhe si të tilla mund të përmendim projektet për pastrimin e mureve, për riparimin e 

rrugëve me kalldrëm që të çonin në kala (Berat, Gjirokastër, Shkodër), restaurime të 

pjesëshme të mureve rrethuese (kalaja Lezhë, Elbasan), projekte për vendosjen e rrjetit të 

ndriçimit të jashtëm, restaurim i kullave të kalave, hidroizolim (kalaja Gjirokastër), 

riparim hamamesh brenda në kala (Krujë e Gjirokastër), vendosje kabine informacioni 

dhe ambiente sanitare në kala e të tjera. 

     Duke patur parasysh tipologjinë e restaurimeve, bie në sy se pas vitit 2005 filloi 

konservimi dhe restaurimi edhe në vepra të artit si në piktura murore, në ikona e bazilika 

dhe në mozaikë. Në këtë fushë gjatë viteve 2003-2013 u kryen: 

 

 15 ndërhyrje restaurimi në piktura murore në Berat(5), në Gjirokastër (4) dhe 

Korçë (3), Tiranë (1), Dibër (1), Vlorë (1).  

 16 ndërhyrje restauruese në ikona në kisha të Beratit (4), Gjirokastrës (4) dhe 

Tiranës (8). 

 25 restaurime në mozaikë dhe 8 bazilika në Durrës (5), Gjirokastër (1), Korçë (3), 

Tiranë (16) dhe Sarandë (8).  

     Në vitin 2012 pati edhe investime të huaja shtesë për restaurime siç ishin investimet e 

bëra nga ambasada gjermane në mozaikët e Linit, në amfiteatrin e Durrësit, në Antigone 

dhe në Apolloni. Po në vitin 2012 rifilloi restaurimi i kishave në Korçë dhe krahas kësaj, 

pati investime edhe nga Agjensia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) për 

restaurimin  e monumenteve të kultit (kryesisht në xhami). 

      Numuri i restaurimeve u rrit edhe në banesat popullore, por përsëri ky numur ishte i 

vogël në raport me nevojat që kishin këto banesa të kategorisë së parë dhe të dytë. Në 

këtë periudhë që po analizojmë në Berat u realizuan 87 ndërhyrje restauruese në banesa e 

blloqe banesash popullore; në Dibër (7), në Gjirokastër (72), në Korçë (56), në Shkodër 

(31), në Tiranë (15), në Durrës (5), në Vlorë (5) dhe në Sarandë (1). Punimet kishin 

natyrë të tillë si: riparim çatish, riparim fasadash, vendosje dyer e dritare, porta hyrëse; 

riparimi  tavaneve të rrëzuara e të tjera. E veçantë është se pas vitit 2010 filloi të rritet 

edhe interesi i pronarëve të këtyre banesave për restaurimin e banesave të tyre. Kështu 
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ndodhi psh. në qytetin e Korçës ku u restauruan 16 banesa me investim të vetë banorëve 

dhe 2 banesa në Shkodër.   

     Gjatë viteve 2003-2013 u realizuan 89 projekte të tjera në ndërtesa e objekte të 

ndryshme në pronësi shtetërore si rrugë karakteristike me kalldrëm (Gjirokastër, Korçë, 

Berat, Krujë), sheshe të qendrave të disa qyteteve e fasada ndërtesash e të tjera. Projekte 

të tilla u realizuan në Berat (16), në Gjirokastër (19), në Korçë (8), në Shkodër (10), në 

Tiranë (24) , në Vlorë (8) dhe në Durrës (4). 

 

    Tabela 5.4. Renditja e restaurimeve sipas llojit të objektit restaurues. 

 

 
Nr. 

 
Lloji i restaurimeve 

Numuri i 
restaurimeve 

 
Renditja 

1. Monumente të kultit fetar 212 II 

2. Mon. antike, mesjetare 177 III 

3. Banesa popullore 279 I 

4. Ndërtesa, godina shtetërore, qend. 89 IV 

 

     Tabela më sipër është është tregues i punës restauruese të kryer pas viteve ’90 për 

periudhën 2003-2013 (11 vjet). Për të krijuar një ide më të qartë rreth restaurimeve të 

kryera në këtë periudhë sipas fushave apo sipas llojit të monumentit, po e ilustrojmë këtë 

edhe përmes paraqitjes grafike më poshtë.  

 

      Grafiku 5.2. Paraqitje grafike e renditjes së restaurimeve sipas llojit të objektit   

                       restaurues. 

 

Mon. kulti 
212 ose 28%

Mon. antike, 
mesjetare 

177 ose 23%

Banesa popullore 
279 ose 37%

Ndërt., objekte 

shtetërore 
89 ose 12%

 
 

      

     Siç shihet në paraqitjen grafike më sipër, në vend të parë për nga numuri renditen 

restaurimet në banesat popullore 279(ose 37%), në vend të dytë renditen restaurimet në 
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monumentet e kultit fetar 212 (ose 28%), në vend të tretë renditen restaurimet në 

monumentet antike e mesjetare 177 (ose 23%) dhe në vend të katërt janë ndërtesa e 

objekte të tjera në pronësi shtetërore 89 (ose 12%).  

     Pas vitit 2005, e veçantë është se i gjithë procesi restaurues në Shqipëri u fut në 

procedurën e tenderimit dhe kjo u shqërua me mjaft dukuri negative, siç ishin 

shpërdorimi i fondeve, devijim i funksionit të monumenteve (kryesisht në banesat 

popullore), mospërdorimi i materialeve tradicionale në restaurim e të tjera, të cilat 

dëmtuan së tepërmi cilësinë e restaurimeve. Të gjitha këto dukuri negative u kritikuan 

nga specialistët tanë dhe i kemi përmendur në pjesë të veçanta të këtij punimi. Mos 

harrojmë faktin se para viteve ’90 kryheshin mesatarisht 200 restaurime çdo vit. Kjo ishte 

e planifikuar dhe e mbështetur financiarisht nga buxheti i shtetit shqiptar. Pas viteve ’90 

situata ndryshoi dhe puna me monumentet e kulturës filloi të marrë specifika të tjera, 

duke përvijuar një qëndrim ndryshe ndaj tyre. Për historinë e restaurimeve në Shqipëri 

është me rëndësi fakti se në vitet e tranzicionit u krijuan edhe kushte e mundësi të tjera 

për të marrë përvojë restauruese në përputhje me standartet e vendeve të zhvilluara. Kjo 

ishte diçka pozitive dhe për këtë duhet të theksojmë se gjatë këtyre viteve u përfitua 

përvojë në drejtim të hartimit të projekteve restauruese, për sigurimin e fondeve dhe, 

sidomos, për mënyrën e menaxhimit të veprave të trashëgimisë sonë kulturore në 

përgjithësi.  

      Më konkretisht, disa nga arritjet në fushën e trajtimit të trashëgimisë në përgjithësi 

dhe të restaurimit në veçanti, pas viteve ‘90 deri në ditët tona, do t’i përmblidhnim si më 

poshtë: 

 

 Miratimi nga Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë i ligjit nr. 7867, datë 

12.10.1994, “Për mbrojtjen e pasurisë kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme,,. 

Duhet theksuar se ky ligj shënoi një kthesë kuptimplotë për të ardhmen e 

monumenteve në Shqipëri. Me miratimin e këtij ligji, për herë të parë, filloi të 

trajtohet jo vetëm problematika e monumenteve të paluajtshme, por edhe atyre të 

luajtshme, duke patur si model përvojën e përparuar botërore në këtë fushë. 

 

 Në vitin 1995 u ngrit Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore. Kjo 

qendër filloi punën si institucion publik qëndror në varësi të Ministrisë së Turizmit, 

Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. Ajo kishte për detyrë themelore krijimin e katalogut 

informatik të trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar. Meqenëse mungonte përvoja 

për kartelizimin dhe katalogimin informatik të objekteve të trashëgimisë, u hartua 

Kartela tip, e cila më vonë u përmirësua, duke shtuar edhe tregues të tjerë. Kësaj 

qëndre iu dha e drejta për të lëshuar pasaportën e objektit bashkë  me katalogun dhe 

kodin përkatës, përmes të cilëve mund të verifikoheshin të dhënat e tyre të 

domosdoshme. 
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 Vitet 1995 – 1998 shërbyen vetëm si fazë eksperimentale, por pa ndonjë rezultat të 

dukshëm në kartelizimin dhe katalogimin e veprave të trashëgimisë sonë kulturore. 

Sipas specialistëve tanë, infrastruktura e ngritur dhe Softi Histbasë i realizuar më 

1995 nuk ishin të vlefshëm për të siguruar katalogimin bashkëkohor të të dhënave dhe 

shfrytëzimin e tyre për qëllime identifikimi e menaxhimi apo dhe  për qëllime 

studimi.  

 

 Në vitin 2003 u miratua nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë Ligji i ri nr. 9048 i 

datës 07.04.2003 “ Për Trashëgiminë Kulturore ,, i cili kishte për qëllim shpalljen dhe 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në territorin e Republikës së Shqipërisë. Objekti i 

këtij ligji u bënë vlerat e trashëgimisë kulturore, parashikimi i rregullave për 

mbrojtjen e saj dhe detyrat e përgjegjësitë e organeve që veprojnë në këtë fushë. Ligji 

vuri para Qendrës Kombëtare të Inventarizimit të Pasurive Kulturore detyra të 

rëndësishme në drejtim të kontrollit, lëvizjes dhe administrimit të pasurive kulturore, 

të cilat ishin parashikuar edhe në Projektin “Rrjeti kombëtar informatik i 

Trashëgimisë Kulturore,,. 

 

 Pas konceptimit të buxhetit të qeverisë shqiptare për vitin 2004, filloi t’i kushtohet më 

tepër vëmendje monumenteve që kishin rëndësi të madhe si në rrafsh kombëtar, ashtu 

edhe në atë  ndërkombëtar. Si monumente të tilla ishin psh.: Amfiteatri i Durrësit apo 

zona historike e qytetit muze të Gjirokastrës, që ishte propozuar për t’u shpallur 

Pasuri e Trashëgimisë Botërore. Dihet se Dosja u përpilua nga specialistët e Institutit 

të Monumenteve të Kulturës dhe u dorëzua zyrtarisht pranë UNESCO-s në 22 Janar 

2002. Në mbledhjen e mbajtur në Dubai në Korrik 2005 në Sesionin e Komitetit të 

Trashëgimisë Botërore, Gjirokastra u përfshi konkretisht në listën e Siteve me 

Trashëgimi Botërore. Shpallja u krye sipas kriterit (iii): “që përbën një dëshmi unike 

të një tradite kulturore të jetës, të zhvilluar në shek. XIV-XIX,,. 

 

 Një arritje tjetër e rëndësishme e Institutit të Monumenteve të Kulturës në vitin 2004 

ishte  edhe rishikimi i Zonifikimit të tetë qyteteve të Shqipërisë (Shkodër, Lezhë, 

Durrës, Elbasan, Krujë, Berat, Vlorë, Sarandë) të shpallur vite më parë, duke 

përpiluar hartat përkatëse dhe duke dhënë kufizimet e zonave arkeologjike dhe të 

atyre të mbrojtura. Për të vlerësuar figurën e njërit prej themeluesve dhe drejtuesit të 

parë të Institutit të Monumenteve të Kulturës, me VKM nr. 403 datë 11.07.2007, u 

vendos që Institutit të Monumenteve të Kulturës t’i jepej emri “Gani Strazimiri,,. 

 

 Me propozim të MTKRS dhe me vendim nr. 426 datë 13.07.2007 të Këshillit të 

Ministrave u miratua “Karta Shqiptare e Restaurimit,,. Kjo Kartë, në thelb, shënon 

miratimin e kritereve themelore në fushën e restaurimeve. Ajo i plotësoi më tej ato 

dhe zëvendësonte Kartën Shqiptare të Restaurimit të vitit 1986, për të kryer punimet e 

restaurimit sipas rregullave të përcaktuara në këtë Kartë. Objekt i kësaj Karte u bënë 
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ruajtja e vlerave të trashëgimisë sonë kulturore të çdo kohe, duke filluar nga 

monumentet arkitektonike e deri tek pikturat dhe skulpturat, nga gjetjet e kohës 

paleolitike e deri tek shprehjet figurative të kulturave popullore, etnografike të artit 

bashkëkohor, të librave dhe dokumenteve arkivore, të dëshmive zakonore e traditave 

tona. Duhet thënë se, duke iu referuar të gjitha këtyre objekteve, që u përkasin 

personave fizikë, juridikë, privatë apo publikë, Karta krijoi një bazë të shëndoshë 

orientuese ligjore që i shërbente mbrojtjes, konservimit dhe restaurimit të 

monumenteve në vendin tonë. 

 

 Fakti domethënës që Shqipëria ka të përfshirë në UNESCO tri qendra kombëtare si: 

Butrinti, Gjirokastra dhe Berati, është tregues i vlerave materiale që gjallojnë në 

trevat shqiptare. Veç kësaj, ky fakt është tregues edhe i kontributit të një plejade 

shkencëtarësh, specialistësh dhe restauratorësh, të cilët vunë jetën e tyre në shërbim të 

monumenteve të kulturës sonë. Kjo punë  e tyre me karakter shkencor dhe kërkimor u 

shtri në drejtim të zbulimit, mbrojtjes, restaurimit dhe rijetësimit të vlerave materiale 

e shpirtërore. Më tej, ajo bëri të mundur që Shqipëria të njihet  jo vetëm si një vend i 

zhvilluar në fushën e kulturës materiale, por, njëherësh, edhe si një vend ku 

studiuesit, restauratorët dhe punonjësit tanë shkencorë arritën të ruajnë dhe të 

studiojnë vlerat monumentale të krijuara, që nga antikiteti i hershëm e deri në ditët e 

sotme. Puna e tyre  promovohej edhe përmes botimeve në revistën “Monumentet”, 

botim shkencor i Institutit të Monumenteve të Kulturës. E veçantë ishte se shkrimet 

dhe rubrikat e kësaj reviste prezantoheshin në gjuhën shqip dhe në frëngjisht dhe kjo 

mundësonte publikimin e tyre edhe jashtë trojeve tona. 

 

 Sipas specialistëve tanë, gjatë dy dekadave të fundit, interesimi dhe ndihma e 

organizmave të ndryshme ndërkombëtare për monumentet shqiptare dhe restaurimin e 

tyre, e konkretizuar me tre qendra të shpallura “Pasuri Botërore”, ka shënuar një 

kthesë, e cila duhet të çohet më tej. Pra, gjatë kësaj periudhe u bë e mundur të 

sigurohen ndihma dhe mbështetja e organizatave të tilla si UNESKO e të tjera dhe, në 

kushte të tilla, trashëgimia jonë kulturore ndodhet sot përballë kërkesave të reja, 

përpara një stadi të ri rijetësimi, i cili synon t’i japë frymëmarrje të re. 

 

      Në përfundim të kësaj çështje duhet të theksojmë se, pas viteve 2010, Trashëgimia 

kulturore materiale dhe jomateriale, e luajtshme dhe e paluajtshme në Shqipëri u 

adresohet tre pronarëve të ligjshëm që janë: 

 

 Shteti. Rrjeti i institucioneve shtetërore në qendër dhe në bazë që ka në pronësi 

objekte e ndërtesa me vlera të veçanta të rregjistruara si monument kulture, 

muzeumet, galeritë e artit e të tjera. 
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 Institucionet Fetare. Rrjeti i institucioneve të ndryshme të kultit në Shqipëri që ka në 

pronësi objekte të tilla me vlera kulturore e historike si kisha, manastire, xhami, teqe, 

tyrbe e të tjera të shtrira në gjithë territorin e vendit. 

 Personat privatë. Pronarët e ndërtesave popullore me vlera të veçanta, të rregjistruara 

nga shteti si pasuri kombëtare. 

 

      Pra, e gjithë pasuria e trashëgimisë sonë kulturore ka arritur tashmë në stadin e 

inventarizimit të plotë të saj. Por, krahas kësaj, ajo po ndeshet edhe me një varg 

vështirësish e probleme që janë ende të pazgjidhura dhe që duhen trajtuar në mënyrë 

profesionale. Kjo kërkon jo vetëm njohje të gjendjes reale të saj, vlerësim të nevojave për 

ndërhyrje restauruese, por kërkon edhe më shumë fonde e projekte, angazhim serioz të 

specialistëve, të armatës së studiuesve, të restauratorëve dhe arkitektëve tanë, kërkon 

menaxhim e promovim të vlerave të trashëgimisë sonë sipas standarteve ndërkombëtare e 

të tjera.  

 

 

5.2. Problematika e restaurimit të monumenteve në realitetin e ri shqiptar. 

 

      Siç e përmendëm edhe më lart, në fazën e tretë, pas viteve ‘90, puna me trashëgiminë 

kulturore dhe restaurimi i saj mori specifika të tjera, të cilat filluan t’i japin asaj përmasa 

e dimensione të reja. Megjithatë, kjo periudhë kalimtare është shoqëruar me disa dukuri e 

probleme, të cilët nuk i shërbejnë synimeve për përmirësimin e veprimtarisë 

shumëplanëshe me monumentet tona të kulturës. Në këtë vështrim, mendojmë se, nga 

njera anë, ka ardhur koha për të njohur dhe vlerësuar realisht problematikën me të cilën 

ndeshet sot trashëgima jonë kulturore si dhe rreziqet që kërcënojnë vlerat e vërteta të saj. 

Nga ana tjetër, aktualisht, bëhet mëse e nevojshme marrja e masave konkrete për ta futur 

këtë problematikë në rrugën e zgjidhjes, në përshtatje me realitetin e ri dhe me standartet 

e njohura ndërkombëtare. Për më tepër, duhet thënë se zgjidhja e kësaj problematike 

kërkon maturi, profesionalizëm dhe përkushtim.  

     Fillimisht, në këndvështrimin e këtij punimi, duhet të themi se në këtë periudhë 

rijetësimi që po kalojnë monumentet tona të kulturës, problematika u ndërlikua edhe më 

tepër nga disa vendime e udhëzime me karakter organizativ, procedurial apo financiar 

lidhur me kryerjen e punimeve të restaurimit, të cilat u morrën nga institucionet 

shtetërore qëndrore. Të tilla ishin psh.: 

 

o Në planin organizativ, shkëputja e Drejtorive Rajonale prej varësisë nga IMK.  

o Marrja e disa kompetencave të IMK prej Drejtorisë së Trashëgimisë Kulturore të 

ngritur pranë MTKRS (Ministrisë së Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit).  

o Dhënia me qera për shfrytëzimin e monumenteve të kulturës dhe kryerja e 

ndërhyrjeve restauruese nëpërmjet praktikave të tenderimit.  
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     Më poshtë, nga analiza e kësaj situate del qartë efekti që patën këto udhëzime në 

rrjedhën e ngjarjeve dhe në qëndrimin ndaj vlerave historike që mbartin monumentet. 

Pasojat e gabimeve në fushën e vlerësimit të monumenteve dhe ndërhyrjet e gabuara ndaj 

tyre janë të pakthyeshme, prandaj duhet ndërgjegjësim më i madh dhe koncepte të qarta 

për të reflektuar drejt në qëndrimin ndaj tyre. Por, më konkretisht, cilat janë problemet 

themelore me të cilët po përballet trashëgimia jonë kulturore sot, në kohët moderne? 

 

 Problemi i parë. 

     Tashmë dihet se shteti shqiptar nuk përballon dot me fonde e investime zgjidhjen e 

problemeve të shumta me të cilat ndeshet trashëgimia jonë kulturore. Për këtë, në kushte 

të tilla dhe në kuadër të strategjisë për mirëmbajtjen dhe ruajtjen e vlerave, që mbartin në 

vetvete monumentet e kulturës, shteti dhe institucionet shqiptare përgjegjëse për 

trashëgiminë kulturore morën vendimin për t’ua dhënë me qira subjekteve private një 

pjesë të tyre për t’i mirëmbajtur e restauruar. Pra, me fjalë të tjera, këtyre subjekteve 

private iu dha mundësia të investojnë për të ndërtuar në to hotele, restorante apo diçka 

tjetër në bazë të fantazisë së tyre. Kjo ishte një risi e re, e cila aktualisht ka ndezur një 

debat të gjerë në media, por dhe mes specialistëve, të cilët përsa i përket dobisë së 

dhënies apo jo me qira të këtyre monumenteve janë ndarë në dy kampe.  

      Grupi që është pro. Ky grup argumenton se vendimi që ka marrë Instituti i 

Monumenteve të Kulturës bazohet në traditën dhe eksperiencën evropiane, kryesisht të 

Austrisë, ku brenda kështjellave mesjetare mund të gjesh ndërtime të këtij lloji. Por 

përvoja të tilla, vitet e fundit, ka patur edhe në vendin tonë, siç është psh. rasti i kalasë së 

Lëkurësit në Sarandë, apo i kalasë së Petrelës në Tiranë. Sipas përfaqësuesve të këtij 

grupi, mënyra më e mirë për të shpëtuar një monument nga degradimi është rivitalizimi i 

tij me një funksion dhe rol të ri. Mirëpo, pavarësisht kësaj përqasje disi liberale të 

privatizimit të gjithçkaje dhe besimit të tepëruar në forcën dhe kreativitetin e privatit, fare 

lehtë mund të konstatosh se këtij vendimi apo projekti i mungojnë disa gjëra që janë 

thelbësore dhe për këtë arsye nuk e bëjnë aq të besueshëm një vendim të tillë.  

      Grupi që është kundër. Ky grup, jo se është  tërësisht kundër dhënies me qira të disa 

prej monumenteve të kulturës, por mbron idenë se kjo punë duhet bërë e studiuar dhe me 

kujdes, pa u nisur nga interesa të çastit. Sipas tyre, lista e monumenteve të kulturës që 

janë dhënë në shfrytëzim deri tani nga Veriu në Jug mund të jetë e konsiderueshme, por 

Instituti i Monumenteve të Kulturës duhet të tregojë se cila është gjendja e monumenteve 

të kulturës, cili është përfitimi nga investimet që janë bërë deri tani, cilat janë nevojat 

reale për mirëmbajtje e restaurim dhe mundësitë që ka shtetit shqiptar për investime e të 

tjera. Pas kësaj, mund të vendoset për dhënien ose jo me qira të një kategorie të 

monumenteve tona të trashëgimisë kulturore. Por, në këtë vështrim, mirë është që të 

rishikohet e të vlerësohet edhe përvoja jonë, shembujt ku monumentet e kulturës u janë 

dhënë me qira investitorëve tanë privatë dhe në bazë të këtyre të dhënave reale të 

veprohet, duke marrë vendime më të besueshme.  
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      Duke marrë shkas nga problematika e krijuar, Forumi për Mbrojtjen e Trashëgimisë 

Kulturore si dhe mjaft specialistë të trashëgimisë sonë kulturore kanë denoncuar raste të  

ndërhyrjeve restauruese të gabuara dhe të jashtëligjshme, pasi janë shkelur në mënyrë 

flagrante parimet e restaurimit. Raste të ndërhyrjeve të tilla janë vënë re psh. në zbatimin 

e  projekteve të restaurimit në qytetet Berat, në  Gjirokastër, në Lezhë e të tjera. Ndonëse 

me nota të moderuara,  specialistët tanë me përvojë në këtë drejtim theksojnë se ka një 

mospërputhje mes projekteve restauruese dhe mënyrës së zbatimit të tyre në terren, ku 

firmat e ndërtimit nuk marrin parasysh konsulencën e ekspertëve të Institutit të 

Monumenteve të Kulturës. Më konkretisht, prof. L. Bejko në shkrimin e tij “Restaurimet 

që po deformojnë historinë,, shprehet me kritika të forta për vetë faktin se këto risi të reja 

“po injektohen në vetë strukturën dhe sistemin e trashëgimisë nëpërmjet të ashtuquajturit 

“reformim,, i tij,,.44 

      Pra, në kuadër të futjes së risive të reja, në praktikën restauruese të viteve të fundit u 

vunë re mjaft raste të ndërhyrjeve të gabuara dhe kjo ka ndodhur duke u nisur kryesisht 

nga interesa apo qëllime të çastit. Si ndërhyrje të tilla mund të përmendim konkretisht: 

deformimi i shëtitores së Apollonisë, i qendrës historike të Beratit, kalasë së Lezhës, 

baptisterit të Butrintit, punimet në hyrjen lindore të kalasë së Elbasanit, në qendrën 

historike të Korçës, në kalanë e Ndroqit, në zonën arkeologjike të Durrësit e të tjera. Të 

gjitha këto ndërhyrje janë bërë mbi bazën e koncepteve të ngjashëm, duke shkelur  

parimet e restaurimit, Kartën e Venecias, Kartën Shqiptare të Restaurimit si dhe 

legjislacionin shqiptar në fuqi. 

 

 Problemi i dytë. 

     Ky problem lidhet me nënvlerësimin e punës së kualifikuar dhe profesionale në 

restaurim. Sot, në kohët moderne, ndërhyrjet restauruese duhet të kryhen në përshtatje 

me kërkesat e kohës dhe sipas kritereve që tashmë janë të kristalizuara edhe 

ndërkombëtarisht. Në këtë vështrim, zbehja e rolit të restauratorit, mënjanimi i rolit të 

arkitektit dhe profesionalizmit në ndërhyrjet tona restauruese është e patolerueshme.     

Për këdo duhet të jetë mëse e qartë se të restaurosh do të thotë që gjatë ndërhyrjeve 

restauruese të njohësh dhe të zbatosh parimet e disiplinës së restaurimit. Nëse nuk 

zbatohen këto parime, ka vetëm mundësi për ndërhyrje të gabuara. Nuk duhet harruar se 

ndërhyrje të tilla i sjellin dëm të pallogaritshëm trashëgimisë sonë kulturore. Historia e 

restaurimeve në vendin tonë ka treguar se gjatë viteve të para të punës restauruese ka 

patur edhe raste të ndërhyrjeve të gabuara siç ka ndodhur psh. në kalanë e Beratit, 

Lezhës, Durrësit, Sarandës, Petrelës e të tjera, ndërsa sot ky është bërë problem që 

meriton vëmendje të veçantë. Sipas prof. E. Rizës “Nëse nuk krijohen kushtet që punimet 

e restaurimit të ndiqen nga kuadro me kompetencë të gjerë shkencore, dëmet mund të 

jenë të mëdha...vite më parë, kur punën restauruese e drejtonte vetë Instituti i 

Monumenteve të Kulturës, centralizimi i theksuar profesional, i cili bashkonte në një njësi 

                                                 
44 Bejko, Lorenc.  Restaurimet që po deformojnë historinë.  Gazeta shqiptare, 4 prill, 2011. 
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të vetme punën kërkimore e restauruese, vënien në mbrojtje, studimin, dokumentimin, 

hartimin e projekteve restauruese dhe zbatimin e  tyre, kishte përparësi më të qarta. 

Ndërsa në kontekstin e sotëm, shkëputja e zbatimit të punimeve prej Institutit të 

Monumenteve të Kulturës si institucion i specializuar dhe që ka për detyrë mbrojtjen e 

tyre ka krijuar vështirësi lidhur me zbatimin rigoroz të kritereve të restaurimit gjatë 

zbatimit të ndërhyrjeve restauruese,,.45 

      Historia e restaurimeve, si kudo në botë edhe tek ne, flet qartë për nevojën e 

bashkëpunimit të restauratorit me arkitektin gjatë ndërhyrjeve restauruese. Një kërkesë e 

tillë mbetet përsëri e domosdoshme edhe për ndërhyrjet e sotme, prandaj duhet një 

kuptim dhe ndërgjegjësim më i madh në këtë drejtim për shumë arsye. Cilat do të ishin 

disa prej tyre? 

 

      Së pari, gjatë procesit të restaurimi roli dhe ndihma e restauratorit është e një rëndësie 

tepër të veçantë lidhur me teknikën e ndërtimit, për ta vrojtuar atë, pasi, në këtë mënyrë, 

ruhen tregues të rëndësishëm datues si dhe të dhëna të tjera me rëndësi. Një restaurim i 

gabuar tjetërson pjesë të monumentit, zhduk gjurmë që dëshmojnë për zhvillimin në kohë 

të tij. Për më tepër, një restaurim i gabuar bëhet i pakorrigjueshëm më pas, pasi humbasin 

vlera të veçanta të monumentit. Sipas P. Thomo “Në treg ka “shumë licensa të lëshuara 

për realizimin e ndërhyrjeve restauruese në monumentet e kulturës, në një kohë që në 

universitete që ata kanë mbaruar, nuk ka qenë lënda e restaurimit, për t’u kualifikuar, 

për të qenë të aftë për të resturuar. Kjo ka sjell që të ketë shumë punime jashtë 

standartit,,.46 Në kushte të tilla, shtrohet si nevojë urgjente rritja e kërkesave profesionale 

në çdo ndërhyrje restauruese, si dhe nevoja për mbikëqyrje sa më të rreptë nga 

supervizorët profesionistë të fushës specifike të restaurimit. 

 

     Së dyti, si në planin teorik, ashtu edhe në atë praktik, shembuj të shumtë tregojnë për 

domosdoshmërinë e kontributit të arkitektëve dhe të arkitekturës për restaurime të 

mirëfillta e shkencore. Ata provojnë se pa njohur tiparet dhe historikun e zhvillimit në 

kohë të çdo monumenti, ndërhyrjet restauruese mbartin rreziqe të mëdha, duke patur 

parasysh vlerën e dyfishtë të monumentit: si dëshmi historike dhe si vepër arti. Sipas A. 

Meksit“Kur flasim për fazat e ndryshme që i mbivihen monumentit origjinal, do të 

vërenim që vetë historia fiksohet në këto faza. Përgjithësisht janë të rrallë monumentet, të 

cilët kanë arritur deri tek ne në formën e tyre të parë. Vetë këto ndryshime, në tërësinë e 

tyre, shpeshherë mund të përbëjnë dokumente të zhvillimit të shoqërisë, të ndërtimeve, të 

teknikës, të dijes arketikturore, të zbukurimores,,.47  

 

                                                 
45 Riza, Emin. Historia e arkitekturës dhe restaurimi, dy disiplina plotësuese. ‘Monumentet”, Tiranë, 1984, 

nr. 1. Faqe 10. 
46 Thomo, Pirro.  Trashëgimia kulturore, restaurimet janë bërë pa kriter. Gazeta “Shekulli,, 23 tetor, 2013. 
47 Meksi,  A. Restaurimi i monumenteve të arkitekturës,, Shtëpia botuese “Eugen,, Tiranë, 2004, faqe 50. 
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      Së treti, po të kemi parasysh historinë e restaurimeve të viteve të fundit, shembujt që 

mbahen si pozitivë nuk mund të konsiderohen plotësisht si histori suksesi. Kështu psh. 

kalaja e Lëkurësit me ndërtimet që janë bërë sot aty është larg nga identiteti i saj i 

mëparshëm. Për këtë, specialistët tanë theksojnë se fajin nuk e ka privati që ka investuar, 

por e ka shteti që nuk kontrollon dhe lejon që restaurimi të devijojë nga projekti origjinal. 

Kjo aftësi mbikëqyrëse e ulët e shtetit është vërejtur edhe në sektorët e tjerë të jetës ku 

trotuare apo hapësira publike janë zotëruar nga privatët dhe nuk i janë rikthyer ende 

komunitetit. Ndaj në këtë kuptim, të pretendosh se do të rritet perfomanca e shtetit për të 

kontrolluar çdo detaj të qiradhënies së këtyre objekteve mund të jetë një iluzion që mund 

të na kushtojë shtrenjtë pasi, pas ndërhyrjeve të mundshme të privatëve do të jetë shumë 

vonë dhe me shumë kosto për t’i rikthyer në origjinalitet. Kjo do të thotë se politikat dhe 

strategjia për ruajtjen, për restaurimin dhe për konservimin e trashëgimisë sonë kulturore 

duhet të jetë më largpamëse dhe duhet të marrë parasysh si faktorët historikë, kulturorë e 

etnografikë, ashtu dhe veçoritë specifike të ambientit.  

  

       Së katërti, dhënia me qira e monumenteve të kulturës, tek ne, duhet të këtë shumë 

mirë parasysh përvojën botërore në këtë drejtim. Kjo përvojë tregon se me qira mund të 

jepen më tepër monumente të kategorisë së dytë, të cilat ka mundësi të rivitalizohen në 

këtë mënyrë. Në këtë vështrim, nuk mund të jepet me qira psh. kalaja e Lezhës që ende 

nuk është gërmuar nga arkeologët apo amfiteatri i Durrësit, Apolonia e Butrinti e të tjera, 

pasi të gjitha këto monumente në Shqipëri, ashtu si është përfaqësues Koloseu për 

Romën, janë simbol i këtyre qyteteve. Për më tepër, hapësira kohore e përzgjedhur në 

vendim, pra, dhënia me qira për rreth 99 vjet, është një praktikë që më tepër nuk e nxit 

sipërmarrjen e lirë dhe mund të shkaktojë dëme të pariparueshme në trashëgiminë tonë 

kulturore.  

      Ndonëse prej vitesh restaurimet bëhen duke zgjedhur firmat e licesuara me tender, 

debati në këtë pikë nuk ka të sosur. Specialistët e kanë kundërshtuar prej vitesh, që prej 

vitit 2007 kur filloi dhënia e licesave për individë dhe shoqëri ndërtimi. 

 

 Problemi i tretë.  

      Një çështje kyçe e identifikuar në vitet e fundit është edhe mungesa e mirëkuptimit 

nga qytetarët dhe pronarët e ndërtesave karakteristike që janë shpallur si monument 

kulture, të rolit që ata kanë për ruajtjen dhe rijetëzimin e objekteve të tilla si dhe 

mosnjohja e legjislacionit përkatës mbi ruajtjen, restaurimin dhe rijetëzimin e vlerave të 

tyre. Në praktikat e shek. 19 disiplina e restaurimit dhe qëndrimit ndaj banesave apo 

ndërtesave private të shpalluara nga shteti ynë si monument kulture ishte jo vetëm e 

padisiplinuar, por ishte e prirur për ndërhyrje tërësisht transformuese të dëshmive 

historike që këto objekte mbartin në vetvete. Kjo problematikë ndërlikohet edhe më tepër, 

për arsye se këto banesa janë ndërtuar në shekujt 18-19 dhe se shpallja e tyre si 

monument kulture nuk cënon pronësinë, por kërkon që të ruhen vlerat historike e 

kulturore të tyre, duke i konceptuar këto si pasuri e gjithë popullit shqiptar. Por këtu, ka 
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një kontradiktë mes banorëve, të cilët, duke dashur t’i përshtatin me kohën, mund të 

devijojnë funksionin e tyre. Aq më tepër, fuqizimi i turizmit kulturor do t’u japë 

pronarëve të ndërtesave popullore të shpallura monument kulture një shkak më shumë për 

t’i ruajtur e restauruar ato, por kjo është shoqëruar edhe me ndryshime të funksionit, duke 

dëmtuar vlerat tradicionale të tyre. Sot, në shekullin 21, monumentet tona të kulturës nuk 

e meritojnë këtë lloj qëndrimi. Qëndrime të tilla ndaj monumenteve dhe trashëgimisë 

sonë kulturore janë të lidhura edhe me mungesën e përgjegjësisë nga ana e Drejtorive 

rajonale të kulturës, pasi mjaft punonjës të tyre janë individë që nuk kanë lidhje me këtë 

pozicion dhe që nuk kanë asnjë lloj specializimi.48 

      Pra, është detyrë e Drejtorive Rajonale të Kulturës që të bëjnë vëzhgime sistematike 

rreth gjendjes së monumenteve të kulturës në mbarë territorin e vendit, për të 

dokumentuar problemet që paraqiten, të kujdesen për ruajtjen e funksionit dhe për vlerat 

kulturore, duke bërë edhe përpjekje për të siguruar fonde e projekte për mirëmbajtjen dhe 

restaurimin e tyre.  

 

 Problemi i katërt.  

     Ky problem lidhet me turizmin kulturor. E vërteta është se Shqipëria nuk i shfrytëzoi  

po thuaj aspak potencialet e krijuara pas Luftës së Dytë Botërore për turizmin kulturor, si 

për vetë shqiptarët, ashtu dhe për të huajt për shkak të vetizolimit të saj. Në kushtet e 

sotme turizmi kulturor vjen si një kërkesë e domosdoshme e lidhur ngushtë me 

vlerësimin e monumenteve si dokumente historike e kulturore, si dëshmi e vlerave 

origjinale të popullit tonë të formuara në shekuj. Krahas kësaj, turizmi kulturor, për vetë 

natyrën e tij, siguron të ardhura, duke rritur aftësitë për mirëmbajtje e restaurime të 

veprave të trashëgimisë kulturore. Por ky fakt, fatkeqësisht, shpesh, merr përparësi dhe në 

vend të rolit nxitës të turizmit kulturor, shfaqet edhe si bartës i rreziqeve për dëmtimin e 

monumenteve. Këtu është fjala për ndërhyrje të palejueshme në vlerat e monumenteve 

tona, duke i dëmtuar apo tjetërsuar ato. Në këtë vështrim, rreziqet më të prekshme lidhen 

me synimet rindërtuese, me shtesat në kontekst origjinal për të bërë më komod qëndrimin 

atje, apo për soditjen e monumentit. 

 

 Problemi i pestë.  

     Ky problem lidhet me materialet restauruese dhe me teknologjinë e ndërhyrjeve 

restauruese. Aktualisht sot, në fushën e materialeve të restaurimit ka përparime si në 

materiale, ashtu dhe në teknologjitë që përdoren, por këto ende janë pak të njohura dhe të 

zbatueshme në realitetin shqiptar. Veçanërisht e ndjeshme shfaqet kjo gjendje në fushën e 

gjerë dhe problematike të restaurimit tek veprat e artit, kryesisht tek piktura murale, tek 

ikonat, punimet në dru, në gur e të tjera. Sipas specialistëve tanë “Kujdes i veçantë i 

duhet kushtuar përdorimit të materialeve të rinj në këtë fushë, sepse shumë prej këtyre 

                                                 
48 Bejko, Lorenc.  Restaurimet që po deformojnë historinë. Gazeta shqiptare, 4 prill, 2011. 
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materialeve janë të panjohur sa duhet në llojin e tyre dhe ajo që është më e rëndësishmja, 

të panjohur në veprimin mbi veprën e artit mbi të cilën aplikohet,,.49  

     Nga vëzhgimet e kryera në monumente të kultit si dhe në banesat popullore, vihet re  

se nevojat për restaurime sidomos në veprat e artit, në pikturën murore, në ikona si dhe në 

punimet me dru janë tepër të mëdha dhe në rritje. Kjo do të thotë se duhen përgatitur 

mjeshtër apo restauratorë të licensuar edhe në këtë fushë, të cilët të zotërojnë njohuri dhe 

teknikat e reja të ndërhyrjes restauruese. 

 

 

5.3. Rritja e ndërgjegjësimit për monumentet e  kulturës dhe kujdesi për ruajtjen e 

vlerave të tyre. 

 

      Siç u theksua edhe më sipër, në stadin e sotëm të zhvillimit social, trashëgimia jonë 

kulturore, vlerat historike të monumenteve tona kanë qenë nën presionin dhe efektin 

dëmtues, pse jo edhe shkatërrues të individëve apo grupeve të caktuara. Për këtë, e 

vërteta është se edhe sot, në kohët moderne, rreziqet ndaj veprave të trashëgimisë 

kulturore janë të pakrahasueshme me ato të kohëve më parë. Si kudo, kjo dukuri u vu re 

edhe në realitetin shqiptar, në tranzicionin social gjatë viteve 1990-2013, por dhe në 

vazhdim. Për këtë, duhet të themi më konkretisht se: 

 

 Jetojmë në një botë që ndryshon me shpejtësi, sidomos në dekadat e fundit të shek. 20 

dhe fillimit të shek 21. Ky zhvillim, që është nën presionin e rritjes dhe të çvendosjes së 

popullsisë, çon në reduktim të madh të tokës edhe përmes ndërtimeve të pakontrolluara, 

duke shkatërruar në këtë mënyrë mjaft dëshmi arkeologjike nën tokë, peizazhe dhe 

monumente të tjera historike.  

 

 Në kushtet e ndryshimeve të mëdha sociale dhe ekonomike, trashëgimia që nuk është 

në përdorim, që nuk është në mbrojtje e restaurim të vazhdueshëm është e destinuar të 

rrezikohet. Dhe ky rrezik rritet edhe më tepër, sa më shumë rritet neglizhenca ndaj 

vlerave që mbart në vetvete trashëgimia apo monumentet e kulturës. Kështu ndodh psh. 

në Berat me 400 vepra të ikonografisë që rrinë në magazinë dhe nuk ekspozohen. 

 

 Për më tepër se në 20 vitet e fundit, një nga fushat që është prekur më shumë nga  

rrënimet, bastisjet, vjedhja dhe dëmtimi ka qenë edhe trashëgimia kulturore. Të dhënat e 

disa viteve më parë tregonin se janë rreth 2182 objekte muzeore si ato etnografike, 

arkeologjike dhe vepra arti të vjedhura, ndërkohë që nuk dihet ende as vendndodhja e 

shumë prej tyre. Po kështu, në këto vite është vënë re edhe fenomeni i trafikimit jashtë 

vendit të një numuri objektesh me vlera kulturore.  

 

                                                 
49 Riza, E. Monumentet e kulturës dhe problematika e sotme e vlerësimit të tyre. “Monumentet”, Tiranë,   

2007, nr. 49, faqe 39. 
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 Rreziku për monumentet vjen edhe nga ndërhyrjet restauruese të gabuara që bëhen 

nga persona privatë apo nga firma ndërtuese, të cilët kanë rrezikuar vlerat e vërteta, duke 

u dhënë atyre funksione të tjera.  

 

      Për të gjitha këto dukuri, që përmendëm më sipër, duhet ndërgjegjësim më i madh jo 

vetëm nga institucionet shtetërore, që janë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, por 

edhe nga specialistët si dhe nga vetë qytetarët. Pra, aktualisht, ka ardhur koha ta çojmë 

trashëgiminë tonë kulturore dhe vlerat e saj në një stad të ri, duke zgjuar interesat dhe 

vëmendjen ndaj saj, për t’i bërë monumentet tona funksionale dhe tërheqëse për vizitorët 

apo dhe për partneritete të ndryshme. Por, mbi të gjitha, na duhet ta shpëtojmë 

trashëgiminë nga rreziqet që i kanosen. E vërteta është se gjatë viteve të fundit mjaft 

objekte të trashëgimisë sonë, qendra të shpalluara monument kulture nga shteti dhe disa 

parqe kombëtare janë sjellë në qendër të vëmendjes së medias dhe të opinionit publik për 

shkak të këtij rreziku, duke kërkuar pezullimin e lejëve të ndërtimit, deri në hartimin e 

planit të përgjithshëm të territorit në zonat e mbrojtura të trashëgimisë kulturore. Duke 

marrë shkas nga ngjarje të tilla dhe për efekt ndërgjegjësimi qytetar, nga institucionet 

tona përgjegjëse për trashëgiminë dhe monumentet e kulturës u duhet dhënë përgjigje një 

sërë pyetjeve që sot shtrohen natyrshëm: Cila është gjendja e monumenteve të kulturës, a 

ka invetarizim të saktë të monumenteve të kulturës që janë në rrezik, a ka strategji 

kombëtare për planifikimin e ndërhyrjeve restauruese, për mbrojtjen e tyre nga ndërtimet 

moderne e të tjera? 

      Gjatë viteteve të fundit ka filluar të ngrihet zëri për dëmet që i janë shkaktuar 

trashëgimisë sonë kulturore si nga specialistët tanë, ashtu edhe nga media, por zëri i tyre 

më tepër ka rënë në vesh të shurdhër. Ja çfarë thotë prof. A. Meksi lidhur me dëmtimin e 

veprave të trashëgimisë sonë disa vite më parë në një intervistë me gazetaren Dh. 

Hamzai, postuar prej tij më 11.1.2013(Share on facebook Share on twitter Share on email 

Share on print): 

 

 

- Zoti Meksi, si e konsideroni ju dëmin e shkaktuar në afresket e Onufrit në Kishën e 

Shën e Premtes? 

- Dëmi që ka pësuar piktura murale e kësaj kishe është i jashtëzakonshëm, në kuptimin që 

monumenti nuk kthehet më në gjendjen e parë. Aq më tepër që nuk jemi në stadet e 

avancuara të dokumentimit të tyre që si të thuash të mund të bënin ndërhyrje të tjera të 

përmirësimit të dëmit, të pakësimit të dëmit. Studimet ka vite që kanë mbetur në vend, 

për arsye të mungesës së kuadrit të aftë e të specializuara dhe të mungesës së 

financimeve. Për më tepër, në Shqipëri nuk njihet sponsorizimi i kërkimeve shkencore, 

por vetëm sponsori për këngëtarët, për sportistët e të tjera. Pra, nuk bëhen sponsorizime 

për studime të tilla, siç janë veprat e trashëgimisë. Dëmi është i parikuperueshëm, për një 

dëshmi të klasit të parë të kulturës kombëtare, siç është  kisha e Shën e Premtes, një ndër 

kishat më të vjetra të ndërtuara pas pushtimit turk, në një zonë që njihet për rezistencën 

http://aleksandermeksi.com/interviste-me-gazetaren-dhurata-hamzai/
http://aleksandermeksi.com/interviste-me-gazetaren-dhurata-hamzai/
http://aleksandermeksi.com/interviste-me-gazetaren-dhurata-hamzai/
http://aleksandermeksi.com/interviste-me-gazetaren-dhurata-hamzai/
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ndaj islamizimit dhe për laraman për të ruajtur besimin e  krishterë. Së dyti, afresku është 

i njërit prej piktorëve më të shquar të Mesjetës së vonë shqiptare, të Onufrit. Nuk janë të 

shumta këto monumente, aq më tepër që në vendet fqinje pothuajse mungojnë. Aq më 

tepër që janë monumente të qytetërimit shqiptar të qëndresës dhe mbijetesës së këtij 

qytetërimi dhe të nivelit të zhvillimit të shoqërisë shqiptare të kohës. 

- Cilat janë shkaqet që ndodhin këto shkatërrime monumentesh njëra pas tjetrës, zoti 

Meksi? 

-  Në radhë të parë, kujdesi i paktë për to, rrënimi i tyre e heqja nga mbrojtja. Në radhë të 

dytë është mungesa e propagandimit të tyre. Në radhë të tretë  është që nuk merret asnjë 

përfitim nëpërmjet turizmit për to. Dihet që turizmi që mund të zhvillohet në Shqipëri 

është  turizmi kulturor dhe  agroturizmi. Të mos gënjejë njeri mendja se në Shqipëri 

turistët do të vijnë për det. Det kanë të gjithë. Ka Turqia, ka Kroacia, ka Greqia, Italia, 

Spanja, etj. Dhe kanë vende të trajtuara 100 herë më mirë se ne. Për të pasur agroturizëm 

dhe turizëm kulturor të zhvilluar dhe atraktiv do të thotë se në pikat ku duhet shkuar, në 

monumentet, duhet të ketë rrugë, duhet të ketë botime, duhet të ketë mjedise të 

restauruara. 

- Po me restaurimet a merret njeri viteve të fundit? 

- Ja çfarë po ndodh në to. Ka më shumë se dhjetë vjet që restaurimi i monumenteve të 

kulturës është kthyer në një biznes, që domethënë se i është hequr Institutit të 

Monumenteve. Me sa di unë, e drejta për studimet për to, për restaurimet nuk është në 

rrugën e duhur. Janë krijuar një numër i pafund firmash që fitojnë nëpërmjet restaurimit, 

të cilat akaparojnë ndonjë restaurues me licencë që i japin  një rrogë minimale dhe këto 

firma restaurojnë pa materialet e duhura, pa cilësinë e duhur. Dhe me sa kuptoj unë, 

Instituti i Monumenteve mund të pretendojë se nuk e luan atë rol që i takon për një 

monument që është në restaurim nga privatët, që është pjesë e projektit. Ai duhet të 

 miratojë projektin, ta mbikëqyri restaurimin dhe për këtë duhet të paguhet Instituti. 

Rezultatet e restaurimit duhet të depozitohen në Institutin e Monumenteve. 

     Që këtu fillon pyetja e parë. A është, a s’është punë kërkimore restaurimi. Unë jam 

ndër ata që kanë hedhur themelet e restaurimit këtu në Shqipëri dhe e quaj restaurimin një 

punë të mirëfilltë kërkimore, derisa kjo punë prek monumentin e kulturës, vlerat e tij 

shkencore e artistike. Nuk mund të quhet restaurim nëse cënon monumentin në këto 

vlera, dhe për këtë duhet t’i kuptosh ato dmth. të jesh i kualifikuar në fushën përkatëse. 

     Mënyra e derisotme e organizimit dhe kryerjes së kësaj pune  lë vend për pikëpyetje e 

shqetësime. IMK-ja grumbullon të dhënat që ndryshe, me rrugë tjetër nuk mund të vijnë. 

Nëse bëhet fjalë për bojatisje të tij apo me punë si komunalja e dikurshme me këtë i 

fshehim historinë, dëshminë, e dëmtojmë. 

     Nuk mund ta bëjë restaurimin e monumentit një person që s’është restaurues. Unë për 

shembull isha restaurues vetëm për monumentet e kultit. Nuk mund të përzihesha në 

fortifikimet ose banesat edhe po të isha i zoti ta bëja. Që këtu është hapi i parë i 
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dekadencës së monumenteve të kulturës, humbja e kujdesit për to dhe kjo është mungesë 

respekti nga ana e atyre, që duhet ta respektonin monumentin. 

     Kjo gjë duhet të marrë fund njëherë e përgjithmonë, duke siguruar një frymëmarrje të 

re, kujdesin e munguar dhe një menaxhim më të mirë, sipas modeleve të vendeve të 

zhvilluara.50  

 

 

     Praktika botërore për ruajtjen e vlerave që mbartin monumentet e kulturës ka treguar 

gjithnjë e më shumë se “mirëmbajtja, restaurimi dhe rijetësimi janë detyra komplekse, ku 

në një mënyrë apo në një tjetër, anagazhohen të gjitha segmentet e shoqërisë. Duke 

filluar nga shteti që mbikëqyr të gjithë veprimtarinë për ruajtjen e këtij lloji të veçantë të 

kujtesës kombëtare, organizmat publike që kanë të bëjnë me menaxhimin e saj, entet e 

specializuara që kontrollojnë procesin e ruajtjes, mirëmbajtjes, restaurimit dhe 

rijetësimit nga ana profesionale, biznesi që bashkëfinancon ose sponsorizon aktivitete që 

kanë të bëjnë me trashëgiminë e ndërtuar dhe ripërdorimin e saj e deri tek qytetari aktiv 

dhe i ndërgjegjësuar,,.51 

     Në këndvështrimin tonë, duke folur për ndërgjegjësim dhe rol aktiv qytetar ndaj 

trashëgimisë kulturore, nuk duhet të harrojmë faktin se me ndryshimet ekonomike që 

ndodhën në Shqipëri në kushtet e tranzicionit historik, në kushtet e ekonomisë së tregut 

dhe lëvizjes së lirë të njerëzve, qëndrimet dhe rregullat e lojës ndaj trashëgimisë sonë 

kulturore ndryshuan ose janë ende në proces transformimi. Për rrjedhojë, pasojat qenë të 

tilla që shumë vepra të trashëgimisë, mjaft monumente të kulturës sonë, e sidomos 

ndërtesa popullore të shpallura dhe të regjistruara  monument kulture, u braktisën si nga 

institucionet shtetërore, ashtu dhe nga vetë qytetarët. Kjo braktisje ka bërë që mjaft prej 

tyre të dëmtohen rëndë apo dhe të zhduken, duke vënë realisht në rrezik vlerat e 

jashtëzakonshme që ato mbartin në vetvete. Të ndodhur para një situate të tillë,  

specialistët tanë sugjerojnë se “Qytetarët duhet të informohen dhe ndërgjegjësohen për 

çfarë mund të presin nga shteti, çfarë mund e duhet të bëjnë vetë dhe çfarë nuk duhet ta 

bëjnë e përse,,.52 

     Në këtë kontekst, të vlerësosh monumentet dhe të kujdesesh për to, të 

ndërgjegjësohesh për rolin e tyre do të thotë të kuptosh simbolikën, të ngulitësh dhe të 

ruash në kujtesë vlerat e veçanta kulturore e kombëtare që ato mbartin në vetvete, t’u 

heqësh atyre vazhdimisht pluhurin, që koha lë pas e të tjera. Për të realizuar një detyrim 

të tillë, mendojmë se duke theksuar problemin e ndërgjegjësimit qytetar për vlerat e 

trashëgimisë kulturore, ne duhet të marrim për model përvojën e vendeve të zhvilluara në 

                                                 
50 aleksandermeksi.com/interviste-me-gazetaren-fernada-...Tiranë, 11.01.2013. 
51 Riza, E. Shtëpia ime, Udhëzues për pronarët e banesave monument kulture, Botim i vitit 2013, faqe 8. 
52 Petrela, S.  Shtëpia ime - Udhëzues për pronarët e banesave monument kulture, Botim i vitit 2013,  
    faqe 48. 
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këtë drejtim. Për të arritur këtë model dhe për të krijuar një koncept të ri për qëndrimin 

ndaj saj, mendojmë se është e nevojshme që vëmendja të përqëndrohet në dy drejtime:  

 

     Së pari, rritja e ndjeshmërisë dhe ndërgjegjes qytetare për monumentet tona të 

kulturës është kërkesë që duhet t’i rrezistojë çdo kohe, prandaj, në këtë vështrim, 

parasëgjithash, duhen mënjanuar qëndrimet indiferente ndaj tyre, duhen mënjanuar mjaft 

koncepte e mendësi, të cilat kanë penguar realisht zhvillimin e saj. Koncepte e mendësi të 

tilla janë evidentuar edhe nga bisedat dhe intervistat që kemi kryer në terren. Kështu psh. 

shpesh, thuhet se problemet e trashëgimisë dhe trajtimi i saj janë “çështje vetëm e 

specialistëve dhe e shtetit”, “duhet para e madhe për monumentet, por pare s’ka”, “nuk 

ka mbrojtje të mirëfilltë për monumentet tona” apo “nuk përdoren masa ndëshkuese ndaj 

personave që dëmtojnë vlerat e monumenteve të kulturës,, e të tjera. 

 

     Së dyti, sigurimi i fondeve të nevojshme për restaurimin e monumenteve tona të 

kulturës. Mendojmë se për realitetin shqiptar është e vërtetë thënia që aktualisht 

“Trashëgimia jonë kulturore ka “uri,, të madhe për fonde,, ndërkohë që realisht këto 

fonde pritet të vijnë vetëm nga qeveria qëndrore. Mendojmë se edhe ky opinion duhet të 

ndryshojë, duke krijuar një koncept më të avancuar në drejtim të sigurimit të fondeve të 

nevojshme për trajtimin e trashëgimisë kulturore, sidomos në nivel lokal apo nga vetë 

qeverisja vendore. Për këtë, duhet të zhvillohet më tej përvoja pozitive e përfituar nga 

projektet e kryera në bashkëpunim me fondacione apo organizma ndërkombëtare. Në këtë 

drejtim, me interes kanë qenë disa projekte të realizuara fillimisht në qytetin e 

Gjirokastrës dhe më pas edhe në qytetin e Beratit. Sipas drejtorit ekzekutiv të Projektit 

“Gjirokastra,, ... mund të thuhet pa frikë se ndërgjegjësimi dhe informimi i qytetarëve, 

duke sjellë natyrshëm një rol shumë më aktiv të tyre në këtë fushë, kontribuon 

drejtpërdrejt në mobilizimin e investimeve si nga shteti, ashtu dhe nga biznesi apo 

donatorët e ndryshëm dhe i sjell ata më afër dhe në një partneritet më aktiv e më të 

artikuluar për të investuar në këtë fushë,,.53 

     Pra, tashmë ka ardhur koha të ndërgjegjësohen jo vetëm qytetarët, por edhe pushteti 

vendor si dhe vetë shteti shqiptar për të treguar më tepër kujdes e vëmendje për të 

mbrojtur monumentet tona si dhe vlerat e çmuara të tyre. Kjo kërkon një konceptim të ri 

më të gjerë dhe qëndrim më të moderuar për zhvillimin e potencialeve që mbart në 

vetvete trashëgimia dhe monumentet tona të  kulturës.  

 

 

5.4. Procesi integrues dhe kërkesa për rijetësimin e vlerave të trashëgimisë    

kulturore. 

 

                                                 
53 Petrela, S.  Shtëpia ime - Udhëzues për pronarët e banesave monument kulture,  bot. 2013, faqe 7. 
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     Shqipëria ka një trashëgimi të pasur kulturore që mund të konsiderohet, shpesh herë,  

edhe si një luks për vetë vlerën e saj të paçmuar në formimin e identitetit kulturor dhe 

kombëtar të popullit tonë. Falë pozicionit gjeografik ajo ka një dendësi të 

jashtëzakonshme sidomos të ndërtimeve mbrojtëse, të cilat fillojnë nga shekulli IV- V 

deri në shekullin XVIII-IX, me faza të ndryshme ndërtimi. Si të tilla mund të përmendim 

psh. kalanë e Krujës, të Shkodrës, Lezhës, Beratit, Gjirokastrës si dhe shumë ndërtime të 

tjera të kultit, që i përkasin shekullit XIII-XIV. Duhet të nënvizojmë se kjo trashëgimi 

merr vlerë dhe rëndësi të veçantë sidomos sot, në kushtet e procesit integrues të vendit 

tonë si dhe të gjithë rajonit ballkanik. Në këndvështrimin e këtij punimi, mendojmë se për 

këtë lëvizje shoqërore është mëse e nevojshme që të krijohet një koncept dhe vizion i 

qartë. E theksojmë këtë, kryesisht për efekt ndërgjegjësimi, duke sjellë këto argumente: 

  

     Së pari, procesi integrues nuk i mohon dhe as i nivelon vlerat historike e kulturore të 

një kombi. Përkundrazi, ai i evidenton edhe më tepër ato dhe se vetë trashëgimia  

kulturore jep kontributin e saj, duke prezantuar vlerat historike e kulturore të çdo populli. 

Për më tepër, duhet theksuar se edhe Shqipëria ka një thesar të vërtetë në këtë drejtim, 

pasi ajo ka qenë qendër kryesore e pothuajse të gjitha zhvillimeve kulturore që kanë 

kaluar në Ballkan dhe më gjerë. 

  

      Së dyti, në kushtet e integrimit dhe të lëvizjes së lirë të njerëzve Shqipëria po bëhet 

gjithnjë e më tepër një vend tërheqës për vizitorët e huaj, sidomos gjatë sezoneve turistike 

vjetore. Në këtë vështrim, duhet theksuar se turizmin kulturor është një problem i ri tek 

ne. Ai dikton nevojën për të rritur kujdesin ndaj  trashëgimisë kulturore, rrit kërkesat për 

mirëmbajtje, për restaurime, për  menaxhim më të mirë të veprave të trashëgimisë sonë 

dhe promovimin e vlerave të saj. Të gjitha këto synojnë që trashëgimia jonë kulturore të 

marrë frymëmarrje të re, të rijetësohet, të gjallërojë jetën shpirtërore, të shtojë burimet 

njerëzore dhe ato financiare. Por, një nga pyetjet më delikate që shtrohet sot për 

qëndrimin ndaj trashëgimisë tonë kulturore është: A mundet që turizmi kulturor të nxjerrë 

nga funksioni i vlerave monumentet dhe t'i shndërrojë ato në objekte biznesi?  Një pyetje 

e tillë është tepër legjitime po të kemi parasysh jo vetëm pasurinë reale të kësaj 

trashëgimie materiale, por dhe perspektivat e mëdha që po marrin monumentet tona në 

kornizën e zhvillimit të turizmit kulturor.  

 

      Së treti, procesi vitalizues i trashëgimisë kulturore rrit në mënyrë të ndjeshme rolin 

dhe kujdesin e vazhdueshëm të institucioneve shtetërore e sidomos të Drejtorive Rajonale 

të Kulturës Kombëtare dhe të pushtetit lokal. Në vështrimin tonë, po të kemi parasysh 

psh. Beratin që mbrohet nga Unesco, historinë e tij, pasurinë e madhe kulturore, kishat 

dhe trashëgiminë e artit të krishterë, po të kemi parasysh arkitekturën dhe gjendjen mjaft 

të mirë të Lagjes së Kalasë, të gjitha këto e bëjnë atë një vend të preferuar për turistët. 

Nisur nga ky fakt, për ekspertët e Unesco-s, një nga kushtet më të rëndësishme për 

rijetësimin e këtij qyteti ka qenë përgatitja e një Plani Menaxhues për vlerat e qytetit, ku 
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të përfshihen të gjithë aktorët e mundshëm, duke filluar nga MTKRS, Bashkia e qytetit, 

IMK, por edhe fondacionet, shoqëritë e biznesit, vetë trashëgimia shpirtërore e pasur në 

trevat e Beratit e të tjera.  

 

      Për më tepër, pranimi i siteve Shqiptare në Listën e Trashëgimisë Botërore ka bërë të 

mundur që UNESCO të ketë autoritetin për të monitoruar çdo sit dhe çdo ndërhyrje apo 

modifikim që bëhet në këto site. Kjo gjë ndikon pozitivisht në rritjen e kujdesit dhe të 

përgjegjësisë për mbrojtjen dhe restaurimin, duke respektuar parimet dhe kërkesat e 

veprimtarisë restauruese në përputhje me standartet ndërkombëtare. Ja çfarë porosie jep 

Z. Doempke, ekspert ndërkombëtar në fushën e trashëgimisë, në seminarin e organizuar 

në Qytetin e Berati në kuadër të Projektit “Rijetësimi i Monumenteve të Kulturës dhe roli 

i qytetarëve,,: “Qeveria Shqiptare është përgjegjëse para UNESCO-s për menaxhimin e 

siteve të saj tashmë pjesë e Listës. Në rast se Qeveria Shqiptare nuk përmbush detyrimet 

që UNESCO i ka caktuar për keto site në një periudhe 3-5 vjeçare, atëherë UNESCO 

mund të kërkojë që këto site të mos jenë pjese e listës së saj... Të jesh pjesë e Listës në 

Rrezik të UNESCO-s mund të ketë edhe përparësitë e saj, pasi bashkësia ndërkombëtare 

mund të investojë për të shpëtuar trashëgiminë në rrezik. Unë këtë gjë ia kam bërë me 

dije MTKRS, dhe nëse Qeveria e shikon këtë si çështje nderi, atëherë për mendimin tim 

është këndvështrim i gabuar’’.54 

      Pra, mendojmë se është me interes për të mësuar nga mënyra si i vlerësojnë 

organizma të specializuara për Trashëgiminë kulturore Projektet restauruese të realizuar 

në vendin tonë këto vitet e fundit. Kjo ka rëndësi për të mësuar nga përvoja e tyre, për të 

reflektuar dhe për të rritur profesionalizmin në restaurimin e veprave të trashëgimisë sonë 

kulturore. Më konkretisht dhe për efekt njohjeje, ja cila është përmbajtja e Raportit të 

Unesko-s për Gjirokastrën dhe Beratin:  

 

 

Raporti i Unesco-s për Gjirokastrën dhe Beratin. 

  

Qendrat historike të Beratit dhe Gjirokastrës (Shqipëri) 

Vendimi: 35 COM 7B.82 

Komiteti i Trashëgimisë Botërore, 

1. Duke shqyrtuar WHC-11|35.COM|B Document. 

2. Duke kujtuar 33 VKM nr. 7B,87, miratuar në seancën e tij të 33 (Sevilje,2009). 

Shpreh shqetësimin e tij të madh në lidhje me mungesën e kontrollit të ndërtimeve pa     

leje dhe me keqardhje vë në dukje se nuk është krijuar një plan afatgjatë për të    
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korrigjuar shkeljet që kanë ndodhur tashmë, në mënyrë që të rritet vlera dhe integriteti  

i pronës. 

Gjithashtu, shpreh shqetësimin e tij se nuk po bëhen përparime për të prezantuar një  

program për ndërhyrjet arkeologjike në rast të zbatimit të restaurimeve të mëdha, si  

dhe për mungesën e një plani të përgjithshëm kundër zjarrit. 

3. Njeh përpjekjet e bëra për të zhvilluar një plan turizmi në Berat, i cili synon të 

mbështesë nevojat e komunitetit lokal në kuadër të planit të menaxhimit dhe 

gjithashtu shpreh shqetësimin e tij të madh që një plan i tillë nuk është zhvilluar për 

Gjirokastrën. 

4. Përsërit kërkesën e tij që shteti palë, urgjentisht të vërë në jetë një plan veprimi duke 

rënë dakord për afatet për zgjidhjen e problemeve aktuale dhe për të parandaluar 

çdo shkelje të mëtejshme. 

5. Përsërit kërkesën e tij që shteti palë, urgjentisht të vërë në jetë një plan veprimi duke 

rënë dakord për afatet për zgjidhjen e problemeve aktuale dhe për të parandaluar 

çdo shkelje të mëtejshme. 

6. Gjithashtu, përsërit kërkesën e tij ndaj shtetit palë për të zhvilluar dhe zbatuar 

tregues të detajuar dhe të përshtatshëm të monitorimit në lidhje me atributet, të cilat 

bartin vlera të jashtëzakonshme universale të pronës në bazë të inventarit të detajuar. 

7. Të bëhen të qarta qëllimet e shtetit palë për të kryer një projekt të madh restaurimi në 

Kalanë e Beratit dhe kërkon që pala shtetërore të paraqesë të gjitha detajet në 

Qendrën e Trashëgimisë Botërore, për vlerësim nga organet këshilluese, para fillimit 

të çdo pune. 

8. Gjithashtu, kërkon që shteti palë të ftojë një grup monitorimi nga Qendra e 

Trashëgimisë, ICOMOS për të vlerësuar gjendjen e përgjithshme të konservimit të 

pasurisë, përparimin në menaxhimin e saj dhe nëse kriteret për përfshirjen e 

mundshme të pasurisë në Listën e Trashëgimisë Botërore në Rrezik janë plotësuar. 

9. Kërkesë e mëtejshme ndaj shtetit palë është të paraqesë në Qendrën e Trashëgimisë 

Botërore, nga 1 shkurt 2013, një raport progresi për zbatimin e sa më sipër, për 

shqyrtim nga Komiteti i Trashëgimisë Botërore në sesionin e tij të 37-të në 2013-n.55 

 

     Siç dihet, vitet e fundit Gjirokastra dhe Berati u vunë në shënjestër të kritikave të 

Komitetit të Trashëgimisë Botërore pranë UNESKOS, pasi nuk ka patur plane dhe 

strategji për menaxhimin e pasurive të trashëgimisë kulturore për këto qytete, nuk ka 

patur programe konkrete për pengimin e ndërtimeve pa lejë apo për ndërhyrje 

restauruese, nuk ka patur plan zhvillimi për turizmin e të tjera. Tashmë, Unesko u ka 

dhënë një status juridik si pasuri e njerëzimit dy qyteteve tona. Kjo do të thotë se 

Shqipëria tani ka edhe një detyrim ndërkombëtar për të ruajtur vlerat e saj kombëtare. 
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Standarti i UNESCO-s presupozon që të ketë një standart kombëtar për trajtimin e  

qendrave tona kulturore dhe, në këtë pikë, deri tani standarti i shtetit shqiptar është i 

kritikueshëm, nga që nuk është marrë seriozisht. Në këtë drejtim, më tepër ka pasur 

entuziazëm dhe eufori, është bërë bujë mediatike, ndërkohë që nuk është hartuar ndonjë 

program konkret i detajuar që këto dy qendra kulturore të jenë të trajtuara dhe të 

menaxhuara në një mënyrë të tillë që UNESCO të mos jetë më në konflikt me shtetin 

shqiptar.  

 

 

5.5. Kërkesa për menaxhim më të mirë të monumenteve tona të kulturës. 

 

        Siç u theksua edhe më sipër, në kushtet aktuale në të cilat ndodhet trashëgimia jonë 

kulturore, kërkesa për trajtimin e saj sipas standarteve të kohës merr theks të veçantë. Kjo 

do të thotë që, parasëgjithash, të ndryshojë mënyra e menaxhimit, që tek ne, krahas 

projekteve restauruese cilësore, të sigurohen edhe më tepër fonde për mirëmbajtjen dhe 

për ruajtjen e saj në vazhdimësi. Për më tepër, kjo do të thotë që trashëgimia jonë 

kulturore të rijetësohet, të vihet në përdorim, duke u shkundur nga pluhuri i kohës, nga 

nënvleftësimi apo nga keqtrajtimi që i është bërë asaj. 

     Sipas specialistëve tanë, aktualisht sot është bërë mëse e nevojshme kërkesa për 

reformimin e gjithë skemës organizative të institucioneve shtetërore që merren me 

trashëgiminë tonë kulturore dhe i përmbajtjes së saj, duke sjellë një frymë bashkëkohore 

dhe një qëndrim modern lidhur me mbrojtjen, restaurimin, menaxhimin dhe promovimin 

e vlerave të saj. Kjo gjë duhet të lidhet parasëgjithash me kërkesën për të vendosur 

profesionalizëm në themel të çdo veprimtarie brenda kësaj fushe, duke operuar sipas një 

strategjie afatgjatë që siguron një menaxhim korrekt të trashëgimsë sonë kulturore. 

     Vitet e fundit, për të zgjidhur problemet e shumta me të cilat ndeshet trashëgimia jonë 

kulturore kanë dhënë ndihmesën e tyre edhe mjaft organizma e organizata ndërkombëtare 

që merren konkretisht me trashëgiminë. Ndihmesë e tillë është dhënë edhe në drejtim të 

mënyrës si duhen menaxhuar më mirë monumentet e kulturës dhe trashëgimia jonë në 

përgjithësi. Kështu psh. në një  takim mbi “Rijetëzimi i Monumenteve të Kultures-Roli i 

qytetarëve,, në muajin prill, 2011 z. Erkan Ozçelik, Koordinator i Programit të 

Përbashkët të OKB-së për kulturën dhe trashëgiminë theksoi se “Me përfshirjen e Beratit 

dhe Gjirokastrës në Listën e Trashëgimisë Botërore, roli i aktorëve lokalë për ruajtjen 

dhe restaurimin e ndërtesave po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm, ndërkohë që turizmi 

po bëhet një mjet i rëndësishëm shpëtimi për shqiptarët...Po bëhet gjithnjë e më e qartë se 

vetëm restaurimi nuk do të mundësojë mirëmbajtjen e nevojshme që kanë këto 

ndërtesa...Përdorimi i tyre në mënyrë të qëndrueshme për përfitime ekonomike, është 

mënyra më e qëndrueshme për t`u siguruar që ato janë të ruajtura dhe të sigurta nga 
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dëmtimet, degradimi apo përdorimi abuziv. Qytetarët mund të jenë pjesë e proçesit të 

vështirë dhe ndonjëherë kompleks të ruajtjes dhe restaurimit,,.56  

     Në këtë vështrim, duhet të theksojmë këtu se edhe për ekspertët e UNESCO-s një nga 

kushtet më të rëndësishme për rijetësimin e qyteteve shqiptare ka qenë, pikërisht, 

përgatitja e Planeve të Menaxhimit për të siguruar dhe ruajtur vlerat kulturore të çdo 

qyteti. Mesazhi që përcillet prej tyre është se në këto Plane duhet të përfshihen të gjithë 

aktorët e mundshëm, duke filluar nga Ministria e Kulturës, Bashkitë e qyteteve, Instituti i 

Monumenteve të Kulturës, por edhe fondacionet, shoqëritë e biznesit, vetë trashëgimia 

shpirtërore e pasur në trevat e qyteteve tona e të tjera. Mendojmë së në këndvështrimin e 

këtij studimi, për trajtimin e trashëgimisë sonë kulturore, për mirëmbajtjen dhe mënyrën e 

menaxhimit të saj, vitet e fundit kanë rëndësi disa lëvizje, mendime dhe ide që duhen 

vlerësuar dhe duhen mbështetur pa rezerva. Kështu psh. mund të veçojmë: 

 

     Së pari, në nivel qëndror, nga specialistë dhe institucionet përgjegjëse për 

trashëgiminë tonë kulturore sugjerohet që pranë Ministrisë së Kulturës të ketë një Qendër 

të posaçme, e cila të merret me Menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore, për zhvillimin e 

saj dhe të fokusohet veçanërisht në zhvillimin e potencialeve të reja të trashëgimisë në 

konsultim e dialog të vazhdueshëm me banorët e pronarët e zonave përkatëse, për 

promovimin e vlerave të trashëgimisë, duke e parë këtë si komponent kyç edhe për 

zhvillimin e turizmit lokal. Mendoj se një ide e tillë duhet mbështetur, pasi i shërben 

pikërisht zhvillimit dhe se trashëgimia jonë ka pikërisht nevojë për një menaxhim më të 

mirë dhe sipas standarteve të kohës.  

 

     Së dyti, në nivel lokal, meqë aktualisht flitet e diskutohet gjerësisht për një reformë 

territoriale, për ndarje të re administrative në rang kombëtar, ky fakt mundëson edhe 

riorganizimin e Drejtorive Rajonale të Kulturës Kombëtare(DRKK) sipas një skeme të re, 

e cila do të garantonte një mbulim më të mirë të veprave të trashëgimisë kulturore në të 

gjithë territorin e vendit. Në këtë kontekst, prej specialistëve tanë sugjerohet të rishikohet 

numuri i drejtorive, vlerësim dhe rishikim i numrit të forcave të kualifikuara teknike dhe 

mirëmbajtëse të veprave të trashëgimisë tonë kulturore. Por në këtë drejtim, mendojmë se 

duhet vlerësuar edhe disa lëvizje pozitive sidomos ndihmesa e çmuar që kanë dhënë vitet 

e fundit një seri projektesh të mbështetura nga fondacione të huaja. I tillë ka qenë psh. 

Fondacioni Gjirokastra (GCDO). Ky Fondacion dha mbështetje konkrete për pronarët e 

banesave me status Monument kulture, për mënyrën e regjistrimit të këtyre pronësive dhe 

për përgatitjen e modeleve për plane biznesi. Për më tepër, prej tij u demonstrua me 

shembuj konkretë se si nga vetë qytetarët dhe me iniciativën e tyre në ndërtimet popullore 

mund të zhvillohen edhe biznese të vogla në shërbim të turizmit familjar e të tjera.  

     Pra, aktualisht sot, është kërkesë e domosdoshme që të reformohet sistemi i 

menaxhimit për ruajtjen dhe trajtimin e trashëgimisë kulturore. Mbrojtja e trashëgimisë 
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kulturore dhe sidomos promovimi i vlerave të saj duhet parë si një ndër faktorët kryesorë 

që i shërben njohjes së kombit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Kjo shërben si nxitës 

për zhvillimin e turizmit kulturor dhe si mbështetje për zhvillim ekonomik të 

qëndrueshëm të vendit tonë. Veç kësaj, kjo duhet të shërbejë edhe si bazë për studime e 

kërkime të tjera shkencore në të ardhmen. 

      Pra, procesi integrues i vendit ka krijuar mundësi për të përfituar nga mënyra si 

trajtohen dhe menaxhohen veprat e trashëgimisë kulturore, për mënyrën si punohet me to. 

E vërteta është se pas vitit 2006 tek ne ka patur një axhendë më të pasur restaurimesh dhe 

planesh veprimi. Në këto vite në Shqipëri kanë qenë të pranishme mjaft organizata 

ndërkombëtare dhe fondacione që ndihmojnë konkretisht përmes seminareve e 

trajnimeve për hartimin e strategjive dhe planeve konkrete të menaxhimit si dhe përmes 

projekteve e ndërhyrjeve restauruese në objekte të veçanta. Kjo do të thotë se tashmë 

trashëgima jonë është edhe nën monitorim ndërkombëtar, prandaj qëndrimi ndaj saj duhet 

të ndryshojë, duke krijuar një vizion të ri për të ardhmen. 

 

 

5.6. Rritja e kërkesës për promovim  të vlerave të trashëgimisë sonë. 

 

     Trajtim më i moderuar i trashëgimisë sonë kulturore do të thotë ta shikosh atë edhe në 

raportet e ndërsjellta që krijohen mes saj dhe turizmit kulturor, për të cilin flitet aq 

shumë sot, duke vlerësuar realisht kontributin që jep restaurimi dhe ndërhyrjet 

restauruese në zhvillimin e suksesshëm të tij. Dihet se turizmi kulturor është një problem 

i ri në Shqipëri, prandaj, edhe në këtë drejtim, duhet informacion i mjaftueshëm, duhen 

njohuri dhe aftësi për ta zhvilluar sipas standarteve dhe në përshtatje me kërkesat e kohës. 

Por, nuk duhet harruar fakti se zhvillimi i turizmit kulturor krijon realisht mundësi e 

perspektiva të reja për promovimin e vlerave të trashëgimisë sonë kulturore, për t’i bërë 

të njohura ato jo vetëm në nivel kombëtar, por edhe në atë ndërkombëtar. 

     Pra, pasuria që ka Shqipëria me monumentet e saj kulturore krijon mundësi të mëdha 

potenciale dhe reale për ta kthyer vendin në një “industri,, turizmi. Por, të futësh 

monumentet dhe parqet në rrezen e turizmit kulturor duhet të zgjidhësh paraprakisht edhe 

çështjet që lidhen me ruajtjen, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e tyre, me qëllim që çdo 

vizitor të fitojë natyrshëm respektin dhe sigurinë për vendin që viziton. Megjithëse hasen 

shumë probleme në këtë drejtim, duhet theksuar se aktualisht sektori i turizmit dhe 

zhvillimi i tij përbën një ndër mundësitë më të mira për të përmirësuar imazhin e 

Shqipërisë, për t´u zhvilluar ekonomikisht si vend e për të rritur premisat për standarde 

më të mira jetese për popullsinë e saj. Për këtë, mendojmë se duhet të zhvillohen 

koncepte më të qarta, të cilat duhet të vihen në zbatim si nga qeveria, ashtu dhe nga 

sektori privat.  

     Më konkretisht, ndër potencialet historike dhe kulturore të Shqipërisë për zhvillimin e 

turizmit mund të përmendim: 
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 Vende dhe objekte arkeologjike si Butrinti, Apollonia, Dyrrahu e të tjerë. 

 Kalatë dhe kështjellat mesjetare si Rozafa, Kruja, Berati, Tepelena, Gjirokastra e 

të tjera. 

 Objekte të ndryshme të kultit si: kisha, xhami, teqe e të tjera. 

 Objekte të kulturës materiale dhe etnografike të lidhura me mënyrën e jetesës, 

veshjet, mënyra e gatimit të ushqimit e të tjera. 

 Institucione e ndryshme si ato muzeale, teatrale, sportive e të tjerë, të cilët mund 

t’i shërbejnë mjaft mirë edhe sektorit turistik. 

 

     Forma kryesore e lëvizjes turistike në këto objekte janë vizitat në monumente 

historike dhe muzeale, siç mund të jenë psh.: pjesët e qyteteve me shtëpitë e tyre 

karakteristike, kalatë dhe kështjellat mesjetare, muzetë, kishat, xhamitë e të tjera. Vlen të 

theksojmë këtu se turizmi dhe zhvillimi i tij në Shqipëri mund të përdoret si një mënyrë 

shumë e mirë jo vetëm për punësim e zhvillim ekonomik, por edhe si një mjet për 

integrimin ekonomik të gjithë rajonit ballkanik e më gjerë. Pra, Shqipëria ka dhe ofron 

potenciale mjaft të mira në fushën e turizmit kulturor. Këto potenciale shprehen si në 

pasuritë natyrore, në histori dhe në kulturën e saj. Por ndryshe nga vendet e tjera 

mesdhetare, këto potenciale nuk janë përdorur siç duhet deri sot në shërbim të turizmit, 

prandaj ky fakt evidenton një mundësi shumë të mirë zhvillimi në të ardhmen e afërt. 

     Kjo do të thotë që, paraprakisht, në vendet ku shkohet për të vizituar duhet të ketë 

mjedise të restauruara, të pastra e të mbajtura me kujdes, duhet të ketë rrugë, të ketë harta 

orientuese e botime të posaçme informuese për vizitorët. Për të pasur agroturizëm dhe 

turizëm kulturor të zhvilluar dhe atraktiv do të thotë se në pikat ku duhet shkuar, në 

monumentet, duhet të ketë rrugë, duhet te ketë botime, duhet të ketë mjedise të 

restauruara,,.57  

     Restaurimi dhe çdo ndërhyrje restauruese e realizuar me profesionalizëm, krahas të 

tjerave, synon t’i bëjë tërheqëse për vizitorët veprat e trashëgimisë sonë kulturore, duke 

zgjuar interesin për to. Këto ndërhyrje sigurojnë jo vetëm jetëgjatësinë e tyre, por krijojnë 

edhe mundësi të tjera, siç u përmendën më sipër. Sot, me shumë të drejtë thuhet se puna 

me monumentet apo puna me veprat e trashëgimisë kulturore kërkon profesionistë, të 

cilët duhet të jenë edhe patriotë në shpirt. 

     Sipas ekspertëve të kësaj fushe, restaurimi si proces nuk mundëson vetëm rijetësimin e 

vlerave që ato mbartin nga e kaluara dhe ekspozimin e tyre para komuniteteve, por, 

krahas kësaj, ai ka nevojë për njerëz apo për fuqi punëtore të kualifikuar që di të kujdeset 

e të merret vazhdimisht me mirëmbajtjen e tyre. Veç kësaj, restaurimi i monumenteve të 

kulturës, vënia në funksion dhe përdorimi i tyre në mënyrë të vazhdueshme duhet të 

shoqërohet edhe me masa të tjera, të cilat bëjnë të mundur ruajtjen nga dëmtimet, nga 

degradimi apo nga përdorimi abuziv i tyre. Kjo do të thotë se ka ardhur koha jo vetëm për 

                                                 
57 Meksi, A.: aleksandermeksi.com/interviste-me-gazetaren-fernada-...janar, 2013. 
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rritjen e ndërgjegjësimit ndaj trashëgimisë tonë kulturore, por edhe për rritjen e kërkesave 

për mbrojtje më të mirë ligjore të saj. Në këtë drejtim, edhe vetë qytetarët duhet të japin 

ndihmesën e tyre dhe të kontribuojnë konkretisht për ruajtjen e monumenteve dhe 

veprave të trashëgimisë tonë kulturore në komunitetin e tyre. Vetëm kështu, ata mund të 

kontribuojnë për ruajtjen dhe fuqizimin e identitetit tonë kombëtar, duke e mbajtur 

përherë të gjallë atë.  

 

 

5.7. Nevoja për rishikim të kuadrit ligjor në mbështetje të rijetësimit të trashëgimisë   

       kulturore. 
 

      Siç u theksua edhe në Pjesën e parë të këtij punimi, në vitet e tranzicionit social, pas 

viteve ‘90, legjislacioni shqiptar mbi trashëgiminë kulturore pësoi mjaft përmirësime, 

duke u ndikuar nga legjislacioni i vendeve perëndimore dhe si rezultat i përpjekjeve që u 

bënë për ta përshtatur me të. Në Pjesën “Shtojcë,, të këtij punimi jemi përpjekur të 

paraqesim një Përmbledhje të legjislacionit në fushën e trashëgimisë sonë kulturore për 

vitet 1990-2011. Aty, vihet re se ka ligje të shkruara me shumicë dhe se një pjesë e tyre 

lidhen direkt me restaurimin si proces. Pra, duhet thënë se në këtë drejtim është punuar 

shumë dhe kjo, siç u theksua edhe më lart, është diçka pozitive. Por, e vërteta është se ky 

kuadër ligjor nuk është i plotë dhe i përshtatshëm për kushtet dhe rrethanat aktuale që 

kalon vendi, si dhe për vetë procesin e rijetësimit të vlerave të trashëgimisë sonë 

kulturore në përgjithësi. Pra, aktualisht sot, baza mbështetëse ligjore për trashëgiminë 

tonë kulturore ka diçka që nuk ecën mirë në shumë drejtime, prandaj bëhet mëse e 

domosdoshme rishikimi i saj, për t’u hapur rrugë zhvillimeve të reja dhe për t’i garantuar 

këto zhvillime me bazë ligjore të përshtatshme.  

      Në këndvështrimin e punimit tonë duhet të nënvizojmë se Ligji “Për trashëgiminë 

kulturore,, i vitit 2003 së bashku me aktet nënligjore në fuqi, edhe pse janë riparë disa 

herë, ka ardhur përsëri koha të rishikohen. Kjo nevojë lidhet me faktin se i gjithë sistemi i 

Trashëgimisë sonë Kulturore, në gjendjen aktuale ku kemi arritur, kërkon një riorganizim 

rrënjësor për të siguruar një administrim dhe menaxhim më të mirë të saj, sipas 

standarteve të kohës. Më konkretisht, nëse do të bënim një analizë, përvoja e këtyre 

viteve ka treguar se Ligji në fuqi për trashëgiminë tonë kulturore është i paqartë në disa 

drejtime, të cilat po i përmbledhim si më poshtë: 

 

      Së pari, ligji nuk bën një përcaktim të qartë dhe të saktë të kompetencave dhe të 

përgjegjësive të institucioneve brenda vetë sistemit përgjegjës për trashëgiminë kulturore 

dhe kjo gjë, shpesh herë, ka sjellë edhe përplasje midis tyre. Kështu psh. në Ligj duhen 

riparë përgjegjësitë financiare të shtetit dhe të privatëve, sidomos në restaurimin e 

objekteve që nuk janë në pronësi shtetërore. Rastet e fundit të publikuara në media janë 

pikërisht tregues i kësaj pasaktësie, pasi udhëzimet ligjore që jepen në të janë të paqarta 

dhe krijojnë vështirësi për t'u aplikuar.  
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      Së dyti, pesë konventat e UNESCO-s, në lidhje me trashëgiminë kulturore, nuk gjejnë 

një pasqyrim të qartë dhe të saktë në këtë ligj. Ato nuk janë asimiluar mirë, sidomos për 

rastet kur kemi të bëjmë me çështje specifike të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. 

 

      Së treti, trashëgimia jomateriale apo trashëgimia jonë shpirtërore, si pasuri kombëtare 

me vlera dhe me rëndësi të jashtëzakonshme për vendin, nuk është trajtuar siç duhet në 

legjislacionin ekzistues.  

  

      Së katërti, përcaktimi i të drejtave dhe detyrimeve të pushtetit vendor, lidhur me 

mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore në territorin e tyre nuk është i qartë. Kjo 

gjë ka sjellë shumë herë paqartësi dhe përshtjellime me pasoja të rënda në terren. Po 

kështu, raportet e partneritetit shtet - privat në Ligj janë të paqarta, prandaj është e 

nevojshme të rishikohet fuqizimi i këtyre partneriteteve në rijetëzimin e objekteve të 

trashëgimisë kulturore.  

 

      Së pesti, reformimi i kuadrit ligjor duhet të sigurojë harmoninë e këtij ligji me ligjet e 

tjera, siç është ai i buxhetit, i planifikimit të territorit, i turizmit e të tjera. Kjo duhet bërë 

me një kuadër të qartë ligjor dhe me mekanizma transparentë për publikun. 

 

      Së gjashti, në Ligjin për trashëgiminë kulturore duhet të forcohet mekanizmi i 

penalizimeve ndaj dëmtuesve të saj. Në ligjin ekzistues ka formulime të tilla që gati janë 

të pazbatueshëm, prandaj përcaktimi i masës së gjobave për kundërvajtjet administrative 

duhet të jetë në nivelin më të lartë, për të ndëshkuar realisht krimin ndaj veprave historike 

të trashëgimisë kulturore.  

 

 

5.6. Konkluzione rreth kapitullit të pestë. 

 

 Në vitet e tranzicionit, për më tepër se 20 vite, kujdesi për mbrojtjen e trashëgimisë 

dhe veprimtaria restauruese pati rënie të ndjeshme. Kjo erdhi, kryesisht, për arsye të 

vështirësive financiare apo për mungesë të fondeve. Për rrjedhojë, në këto vite u ul 

ndjeshëm sasia dhe cilësia e ndërhyrjeve restauruese në Shqipëri. 

 

 Mësimi që nxirret nga analiza dhe vlerësimi i gjendjes së trashëgimisë sonë në vitet e 

tranzicionit është se në kushtet e ndryshimeve të mëdha sociale dhe ekonomike, 

trashëgimia që nuk është në përdorim, trashëgimia që nuk është në mbrojtje e 

restaurim të vazhdueshëm është e destinuar të rrezikohet. Ky rrezik rritet edhe më 

tepër, sa më shumë rritet neglizhenca ndaj vlerave që mbart në vetvete trashëgimia 

apo çdo monument kulture. 
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 Trashëgimia dhe monumentet tona të kulturës ndodhet sot para një problematike që 

kërkon zgjidhje profesionale. Rijetësimi i saj, mbrojtja, restaurimi apo konservimi, 

zbatimi i projekteve restauruese kërkon të respektohen me përpikmëri e 

profesionalizëm parimet e restaurimit, Karta e Venecias, Karta Shqiptare e 

Restaurimit si dhe legjislacioni shqiptar që është në fuqi. 

 

 Procesi integrues ka krijuar mundësi për të përfituar nga mënyra si trajtohen dhe 

menaxhohen veprat e trashëgimisë kulturore, si duhet të punohet me to. Ka ardhur 

koha të vlerësojmë dhe të ndërgjegjësohemi për vlerat e monumenteve, duke zgjuar 

interesat dhe duke shtuar vëmendjen ndaj tyre. 

 

 Të integrohesh nuk do të thotë të humbasësh origjinalen, të veçantat e identitetit 

kombëtar, por të dish si të trajtosh, si të shpëtosh trashëgiminë kulturore të ndërtuar 

në shekuj, si të menaxhosh më mirë dhe si të prezantosh vlerat e saj, si të ruash dhe 

t’i përcjellësh këto vlera tek brezat që vijnë. 

 

 Në kushtet e integrimit dhe të lëvizjes së lirë të njerëzve Shqipëria po bëhet gjithnjë 

e më tepër një vend tërheqës për vizitorët e huaj, sidomos gjatë sezoneve turistike. 

Turizmi kulturor rrit kërkesat për mirëmbajtje, për restaurime cilësore, për 

menaxhim më të mirë të veprave të trashëgimisë sonë dhe promovimin e vlerave të 

saj. Të gjitha këto synojnë që trashëgimia jonë kulturore të bëhet funksionale, të 

popullarizohet, të gjallërojë jetën shpirtërore, të shtojë burimet njerëzore, pse jo dhe 

ato financiare. 

 

 Në realitetin e sotëm shqiptar, një nga problemet kryesore me të cilin ndeshet 

trashëgimia jonë kulturore është mosveprimi me forcë i ligjit ndaj dëmtuesve të saj, 

prandaj është bërë mëse e domosdoshme nevoja për të reformuar Ligjin për 

trashëgiminë kulturore në përshtatje me rrethanat e reja dhe për të siguruar zbatimin 

me korrektesë të  tij.  
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KAPITULLI VI 
TRAJTIMI I MONUMENTEVE TË KULTURËS SIPAS STANDARTEVE TË 

KOHËS DHE PËRPJEKJET PËR RREGULLIMIN E PROFESIONIT  

                          TË RESTAURATORIT NË SHQIPËRI 

 

      Në stadin e sotëm të zhvillimit të vendit trashëgimia jonë kulturore po kalon një fazë 

historike tepër delikate dhe të brishtë. Krahas arritjeve të viteve të fundit, ajo vazhdon të 

ndeshet përsëri me një rreth të gjerë problemesh e vështirësish, të cilët duhen vlerësuar 

seriozisht dhe duhen futur sa më parë në rrugën e zgjidhjes. Në këto kushte, procesi i 

rijetësimit në të cilin është futur trashëgimia jonë kulturore, mbrojtja, restaurimi apo 

konservimi i monumenteve të kulturës, zbatimi i projekteve të reja restauruese e të tjera, 

kërkon ndërgjegjësim më të madh qytetar, kërkon më tepër profesionalizëm, njohje dhe 

zbatim me përpikmëri të parimeve të restaurimit, të Kartës së Venecias, Kartës Shqiptare 

të Restaurimit si dhe të gjithë legjislacionit tonë që është në fuqi. Por, veç kësaj, koha 

kërkon edhe futjen e risive të reja në trajtimin dhe menaxhimin e veprave të trashëgimisë 

sonë kulturore. Pikërisht për këtë, sot, bëhen mëse të domosdoshme jo vetëm kërkesa për 

ndërgjegjësim e rregulla më të qarta në kryerjen e punimeve të restaurimit sipas 

standarteve ndërkombëtare, por edhe kërkesa të tjera për rregullimin e vetë profesionit të 

restauratorit, për zotërimin e njohurive të reja dhe aftësimin profesional, për licensimin e 

të tjera. Të gjitha këto çështje si dhe përmbushja e tyre, krijojnë kushte reale për t’i 

mbajtur të gjalla vlerat e veprave të trashëgimisë sonë kulturore dhe për t’ua transmetuar 

ato brezave në vitet që vijnë. 

 

 

6.1. Ndërhyrjet restauruese, pjesë e trajtimit të monumenteve sipas standarteve të 

kohës. 

 

     Aktualisht, në Shqipëri, e gjithë trashëgimia kulturore dhe procesi i rijetësimit të 

vlerave të saj ndodhen para kërkesave të reja, që kërkojnë një trajtim ndryshe dhe në 

përshtatje me standartet e kohës që po jetojmë. Në këtë vështrim, fillimisht duhet të 

theksojmë se tashmë, për të gjithë ne, duhet të jetë e qartë se koncepti për trashëgiminë 

kulturore dhe sidomos koncepti për mënyrën e trajtimit të saj është një koncept që 

ndryshon dhe evoluon vazhdimisht. Kjo lidhet me faktin se, nga njera anë, njohuritë për 

trashëgiminë kulturore janë në rritje, prandaj, nisur nga ky fakt, duhet të ndryshojë edhe 

mënyra e vlerësimit apo qëndrimi dhe përkujdesja ndaj saj. Po kështu, nga ana tjetër, sot 

kanë ndryshuar edhe teknologjitë apo teknikat që përdoren për vlerësimin dhe trajtimin e 

trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Për ne ka rëndësi fakti që, edhe në realitetin 

shqiptar, këto njohuri dhe teknika të njihen dhe të aplikohen me sukses, duke marrë për 

bazë modele trajtimi të ngjashme me ato që përdoren në vendet e zhvilluara. Pra, marrja 

përsipër e një detyre të tillë do të thotë që, parasëgjithash, të ndryshohet koncepti për 
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ndërhyrjet restauruese, duke i parë ato si pjesë të një procesi më të gjerë dhe më tërësor. 

Kjo do të thotë: 

 

     1. Çdo ndërhyrje restauruese në monumentet e kulturës nuk duhet parë asnjëherë si 

qëllim në vetvete, por duhet parë si pjesë e pandarë e trajtimit shkencor e profesional të 

tyre për të ruajtur vlerat dhe për t’i transmetuar tek brezat që vijnë, ashtu si ato kanë qenë 

në të vërtetë. Sipas prof. A. Meksi “Tek monumenti ndërhyet për ta ruajtur atë (si vepër 

arti dhe dokument historik) dhe për t’ua transmetuar brezave të ardhshëm,,.58 Kjo nuk 

është detyrë dhe përgjegjësi vetëm e institucioneve shtetërore, por çdo qytetar duhet të 

kujdeset dhe të japë kontributin e tij për mbrojten e e monumenteve kulturës në territorin 

ku ai banon.  

 

     2. Aktualisht, trajtim i trashëgimisë sonë kulturore sipas standarteve të kohës do të 

thotë që, parasëgjithash, të ndryshojë mënyra e menaxhimit të tyre, që krahas projekteve 

restauruese cilësore, të bëhen përpjekje sistematike për të siguruar më tepër fonde për 

mirëmbajtjen dhe për ruajtjen e saj në vazhdimësi. Në këtë drejtim, duhet theksuar se, 

vitet e fundit, në trajtimin e trashëgimisë sonë kulturore kanë dhënë ndihmesën e tyre një 

mori projektesh të mbështetura nga fondacione të huaja. I tillë ka qenë psh. Fondacioni 

Gjirokastra (GCDO), i cili, në kuadër të projektit REVATO, ka mbi 10 vjet që zhvillon 

veprimtari në Gjirokastër dhe së fundi edhe në qytetin e Beratit lidhur me identifikimin e 

pronarëve dhe restaurimin e banesave qytetare të shpalluara monument kulture, 

mbështetja për regjistrimin e këtyre pronësive, përgatitja e modeleve për plan biznesi, 

duke demonstruar konkretisht me shembuj se si edhe në ndërtimet popullore mund të 

zhvillohen edhe biznese të vogla në shërbim të turizmit familjar e të tjera. Duhet të 

theksojmë këtu se për ekspertët e Unesco-s një nga kushtet më të rëndësishme për 

rijetësimin e qyteteve shqiptare, krahas projekteve restauruese, ka qenë edhe përgatitja e 

Planeve të Menaxhimit për të ruajtur vlerat kulturore të çdo qyteti. Sipas tyre, në këto 

Plane duhet të përfshihen të gjithë aktorët e mundshëm, duke filluar nga Ministria e 

Kulturës, Bashkitë e qyteteve, Instituti i Monumenteve të Kulturës, por edhe fondacionet, 

shoqëritë e biznesit, vetë trashëgimia shpirtërore e pasur në trevat e qyteteve tona e të 

tjera. 

 

     3. Trajtim i trashëgimisë sonë kulturore sipas standarteve të kohës do të thotë ta 

shikosh atë edhe në raportet e ndërsjellta që krijohen mes saj dhe turizmit kulturor, për të 

cilin flitet aq shumë sot, duke vlerësuar realisht kontributin që jep restaurimi dhe 

ndërhyrjet restauruese në zhvillimin e suksesshëm të tij. Dihet se turizmi kulturor është 

një problem i ri në Shqipëri, prandaj, edhe në këtë drejtim, duhet informacion i 

mjaftueshëm, duhen njohuri dhe aftësi për ta zhvilluar sipas standarteve dhe në përshtatje 

me kërkesat e kohës. Por, nuk duhet harruar fakti se zhvillimi i turizmit kulturor krijon 

                                                 
58 Meksi  A. Restaurimi i monumenteve të arkitekturës,, Shtëpia botuese “Eugen,, Tiranë, 2004, faqe 47. 
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realisht mundësi e perspektiva të reja për promovimin e vlerave të trashëgimisë sonë 

kulturore. Kjo do të thotë që, paraprakisht, në vendet ku shkohet duhet të ketë mjedise të 

restauruara, të pastra e të mbajtura me kujdes, duhet të ketë rrugë, të ketë harta orientuese 

e botime të posaçme informuese për vizitorët. Pra, pasuria që ka Shqipëria me 

monumentet e saj kulturore krijon mundësi potenciale dhe reale për ta kthyer vendin në 

“industri,, turizmi. Por, të futësh monumentet dhe parqet në rrezen e turizmit kulturor 

duhet të zgjidhësh paraprakisht edhe çështjet që lidhen me ruajtjen, mirëmbajtjen dhe 

restaurimin sa herë ka nevojë. Në këtë mënyrë, çdo vizitor mund të fitojë natyrshëm 

respektin dhe sigurinë për vendin që viziton.  

 

     4. Trajtimi i monumenteve të kulturës sipas standarteve të kohës kërkon kryerje të 

punimeve restauruese cilësore, të cilat mund t’i realizojnë vetëm profesionistët. Kjo do të 

thotë që projektet restauruese, hartimi dhe realizimi i tyre të bëhen nga specialistë që 

njohin mirë historinë e monumentit, që kanë njohuri për arkitekturën e tyre, për 

materialet dhe teknikat e ndërhyrjes restauruese, që njohin dhe respektojnë me 

profesionalizëm parimet e restaurimit dhe dokumente të tjera standarte si dhe 

legjislacionin shqiptar në fuqi. Në këtë mënyrë, mund të mënjanohen mjaft praktika 

abuzive për kryerjen e punimeve restauruese nga subjekte private pa përvojë, jo të 

specializuara dhe të palicensuara. 

 

 

6.2. Kërkesa për rregulla standarte në kryerjen e punimeve restauruese. 

 

      Në vitet e tranzicionit historik që po kalon Shqipëria zgjidhja e problemeve të shumta 

me të cilët përballet restaurimi i veprave të trashëgimisë kulturore nuk mund të kuptohej 

pa marrjen e masave konkrete dhe efektive për të disiplinuar punën restauruese në vendin 

tonë, për të ngritur në nivel më cilësor dhe për ta përshtatur atë me standartet e vendeve të 

zhvilluara. Në këtë vështrim, sidomos pas viteve 2000 u bënë përpjekje sistematike dhe 

më intensive nga shteti shqiptar si dhe nga vetë institucionet përgjegjëse për trashëgiminë 

tonë kulturore për transformimin e legjislacionit si për hartimin dhe miratimin e ligjeve të 

reja, ashtu edhe për rishikimin e tyre, për hartimin e rregulloreve të tjera të posaçme për 

procesin e restaurimit dhe për menaxhimin e veprave të trashëgimisë kulturore. Veç 

kësaj, u bënë edhe përpjekje për futjen e profesionit të restauratorit në rrugën e licensimit 

e të tjera. Kështu, më konkretisht, si përpjekje të tilla mund të përmendim:  

 

 Në vitet 2006 dhe 2008 është riparë 2 herë “Ligji mbi trashëgimin kulturore,, i vitit 

2003, duke bërë shtesa, ndryshime e saktësime të pjesëshme.  

 

 Në vitin 2007 u miratua Karta Shqiptare e Restaurimit, për kryerjen e ndërhyrjeve të 

restaurimit sipas kritereve dhe rregullave që jepen në këtë kartë. 
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 Brenda vitit 2007 është riparë e ndryshuar 2 herë Ligji “Për procedurat e konkurimit 

publik për përzgjedhjen e subjekteve të licensuara për restaurimin e monumenteve të 

kulturës,, duke miratur dokumente standarte të konkurimit publik për restaurimin e 

monumenteve të kulturës dhe duke saktësuar procedurat për përzgjedhjen e subjekteve 

të licensuara për restaurimin e monumenteve të kulturës e të tjera. 

 

 Filluan të dalin një varg vendimesh të qeverisë shqiptare për miratimin e disa 

rregulloreve, siç janë psh. Rregullorja për administrimin e qytetit muze të Gjirokastrës, 

duke i bërë shtesa e ndryshime rregullores së miratuar në vitin 2003.  

 

 Me vendime të posaçme të KM u miratuan disa rregullore për administrimin e zonave 

arkeologjike brenda qyteteve të banuara si dhe rregullore për administrimin e parqeve 

arkeologjike të disa qyteteve të Shqipërisë. Të tilla vendime ishin psh.:  

 

- “Për miartimin e zonave arkeologjike brenda qyteteve të banuara në Shkodër, Lezhë, 

Krujë, Durrës, Elbasan, Berat, Vlorë dhe Sarandë,, (VKM Nr. 6, datë 07.01.2005). 

- “Për miratimin e kufijve e rregulloreve të administrimit të parqeve arkeologjike të 

Shkodrës, Lezhës, Apolonisë, Bylisit, Amantias, Orikumit, Antigonesë, Finiqit e 

Butrinit,, (VKM Nr. 396, datë 31.03.2005). 

- “Për shpalljen Qendër Historike dhe “Asambël Urbanistik Arkitekturor,, të disa 

zonave të qytetit të Korçës si edhe për miratimin e rregulloreve për administrimin e 

tyre,, (VKM Nr. 455, datë 23.06.2005). 

- “Për shpalljen “Qendër Historike” të një zone në Qytetin – Muze të Beratit e 

miratimin e rregullores për administrimin e kësaj qendre,, (VKM Nr. 826, datë 

28.12.2005). 

- “Për shpalljen e Kalasë së Tiranës, Zonë Arkeologjike A dhe miratimin e rregullores 

së administrimit të saj,, (VKM Nr. 1197 datë 03.12.2009). 

- “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike A dhe B të 

qytetit të Vlorës,, (VKM Nr. 729 datë 23.03.2010). 

- “Për shpalljen e zonës arkeologjike A dhe B të qytetit të Shkodrës dhe miratimin e 

rregullores për administrimin e saj,, (VKM Nr. 429 datë 09.06.2010). 

- “Për shpalljen e zonës arkeologjike A të qytetit të Elbasanit dhe miratimin e 

rregullores për administrimin e saj,, (VKM Nr. 445 datë 09.06.2010). 

- “Për shpalljen e zonës arkeologjike A dhe B të qytetit të Lezhës dhe miratimin e 

rregullores për administrimin e saj,,( VKM Nr. 788 datë 01.09.2010). 

- “Për shpalljen e zonës arkeologjike A të Gradishtës të Selcës së qytetit të Pogradecit 

dhe miratimin e rregullores për administrimin e saj,, (VKM Nr. 728 datë 29.09.2010). 

- “Për miratimin e rregullores “Për administrimin e zonës arkeologjike A dhe B të 

qytetit të Durrësit,, (VKM Nr. 237 datë 23.03.2011). 

- “Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për 

administrimin e saj,, (VKM Nr. 238 datë 23.03.2011). 
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     Pra, lëvizje të tilla në drejtim të legjislacionit ishin mëse të nevojshme për kohën dhe  

synonin të disiplinonin qëndrimet ndaj veprave të trashëgimisë sonë kulturore, për të 

mënjanuar rrënimin e mëtejshëm, tjetërsimin e vlerave dhe të funksionit historik të tyre. 

Por në kushtet historike të integrimit të vendit tonë, kjo gjë duhej të shoqërohej me 

përpjekje sistematike për të kuptuar në mënyrë të veçantë kontributin që japin këto vepra 

në prezantimin e vlerave kulturore origjinale të popullit tonë dhe në rritjen e ndërgjegjes 

qytetare për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e tyre.  

 

 

6.3. Diçka më specifike rreth Kartës Shqiptare të Restaurimit të vitit 2007.  

  

      Fillimisht, duhet të themi se Karta Shqiptare e Restaurimit e vitit 2007 parashtron më 

qartë rregullat dhe kriteret themelore që duhen zbatuar gjatë kryerjes së punimeve të 

restaurimit në objektet e trashëgimisë sonë kulturore. Ajo zëvendësoi Kartën Shqiptare të 

Restaurimit të vitit 1986 dhe plotësoi më tej rregullat për kryerjen e punimeve të 

restaurimit në vendin tonë. Më konkretisht,  Karta Shqiptare e Restaurimit e vitit 2007 

përshkruan më gjerësisht dhe saktëson: 

 

      Së pari, detyrimet që ka çdo institucion shtetëror i specializuar në fushën e 

konservimit apo  restaurimit të trashëgimisë kulturore, për mbrojtjen e vlerave të saj. 

Karta synon të vlerësojë rolin parësor të IMK dhe të Këshillit Kombëtar të Restaurimeve 

për çdo lloj ndërhyrje që kryhet mbi veprat e të trashëgimisë sonë kulturore, duke 

mbikqyrur planifikimin e punës, evidentimin e saktë të problemeve të konservimit të 

veprës, gjendjen aktuale të saj, natyrën e ndërhyrjeve të vlefshme si dhe shpenzimet 

financiare që nevojiteshin. Pra, kjo Kartë qartëson procedurën që duhej ndjekur për çdo 

ndërhyrje restauruese duke respektuar rregullat e shkruara në të. Çdo relacion që bëhej 

rreth veprës duhej të aprovohej në parim nga institucionet shtetërore të specializuara në 

këto fusha dhe, më pas, duhej të miratohej nga KKR.  

 

      Së dyti, Karta përcakton rregulla të qarta jo vetëm për mënyrën si duhet proceduar 

gjatë ndërhyrjeve restauruese, masat paraprake për ndërhyrje, gjatë operacioneve të punës 

si dhe masat për mbrojtje në objekte të veçanta pas restaurimit. Ajo saktëson se cilat 

ndërhyrje janë detyrimisht të ndaluara dhe cilat ndërhyrje lejohet të bëhen për të gjitha 

veprat pa përjashtim (Neni 5 dhe 6). 

 

      Së treti, Karta Shqiptare e Restaurimit jep udhëzime të qarta rreth përdorimit të 

metodave dhe lëndëve të reja për restaurim, duke theksuar se përdorimi i tyre bëhet me 

autorizimin e Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, i cili merr vendim të motivuar dhe 

konform gjykimit të institucioneve të specializuara shtetërore, duke ndaluar në çdo rast, 

lëndë dhe metoda të vjetëruara, të dëmshme dhe jo të kolauduara. Po kështu, Karta 

udhëzon për masat mbrojtëse që duhen marrë ndaj agjentëve atmosferikë, termikë dhe 
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higrometrikë në funksion të ruajtjes së vlerave të objekteve dhe për të mos tjetërsuar 

pamjen, ngjyrën e sipërfaqes së objektit, apo kontekstin ambiental në të cilin veprat janë 

përcjellë historikisht. (Neni 8) 

 

      Së katërti, Karta  Shqiptare e Restaurimit e vitit 2007 vlerëson në mënyrë të veçantë 

rolin e KKR për zbatimin e rregullave të kësaj karte. Në të theksohet “në rast se krijohen 

mosmarrëveshje me atributet, kompetencat dhe mënyrën e ndërhyrjes teknike në 

restaurimin e objektit, ose kur lindin probleme të ngjashme të këtij lloji, mes subjektit që 

ka realizuar ndërhyrjen dhe mbikëqyrësit të ndërhyrjes, ato zgjidhen duke paraqitur 

mosmarrëveshjen në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve. Ky organ, brenda një periudhe 

prej 15 ditësh, merr vendimin përkatës për rastin e paraqitur. Vendimi i Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, për këtë rast, është i detyrueshëm për t’u zbatuar dhe nuk 

mund të ankimohet,,(Neni 10). 

 

      Së pesti, Karta Shqiptare e Restaurimit e vitit 2007 plotëson dhe qartëson përmes 6 

shtojcave të saj disa metoda dhe rregulla më specifike të ndërhyrjes në fusha të tilla si: 

 

 Rregulla për konservimin, mbrojtjen dhe restaurimin e objekteve arkeologjike. 

 Rregulla për kryerjen e restaurimeve arkitektonike. 

 Rregulla për restaurimin e pikturave dhe skulpturave si dhe masat që duhen marrë në 

konsideratë gjatë procesit të restaurimit të tyre. 

 Rregulla për mbrojtjen e Qendrave historike dhe për rivendosjen në ambient të 

veprave të restauruara të artit.  

 Rregulla për konservimin dhe restaurimin e librit. 

 Rregulla për konservimin dhe restaurimin e materialeve të arkivit. 

 

      Veç kësaj, Karta Shqiptare e Restaurimit u pasua edhe me akte të tjera ligjore siç janë 

psh. Dokumentet standarte të restaurimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, të cilat 

kërkonin deri në detaje të dhënat e restaurimit, projektin e restaurimit, skicën dhe 

specifikimet teknike, kërkesa për kualifikim dhe kriteret për vlerësim. Po kështu, në vitet 

më pas, u bënë përpjekje të tjera për të formuluar në aspektin ligjor Kushtet e kontratës së 

restaurimit të objekteve të trashëgimisë kulturore e të tjera. Të gjitha këto lëvizje synonin 

të sillnin diçka të re në drejtim të zbatimit të rregullave standarte gjatë ndërhyrjeve 

restauruese, duke forcuar kështu mbrojtjen e tyre edhe në aspektin ligjor. Dua të shtoj 

këtu se, për efekt njohjeje, këto dokumente, në formën e tyre të plotë, i kemi sistemuar në 

pjesën “Shtojcë,, në fund të këtij punimi. 

 

 

6.4. Procedura e procesit të restaurimit dhe rolet institucionale. 

 

     Në vijim të përpjekjeve për të disiplinuar procesin e restaurimit në vendin tonë u    
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qartësua edhe mënyra si procedohet për të ndërmarrë një proces restaurimi në objekte që  

janë pronë shtetërore, private apo objekte kulti. Procesi i punës për restaurimin e një 

objekti kalon nëpër disa faza, të cilat po i përshkruajmë si më poshtë: 

 

 Kërkesa për restaurim. Kjo kërkesë bëhet nga specialistët e DRKK, duke marrë 

shkas nga gjendja emergjente e objektit dhe verifikimi fillestar i tij në terren. 

 

 Plotësimi i dosjes së objektit që duhet të restaurohet. Kjo kërkesë është shtuar vitet e 

fundit. Puna për hartimin e dosjes nis me verifikimin e objektit në terren për 

mbledhjen e gjithë informacionit përshkrimor. Pjesë e këtij procesi është intervistimi i 

detajuar dhe dokumentimi fotografik i objektit për të njohur gjendjen tërësore të tij 

para ndërhyrjes. Më pas, mblidhen të dhëna edhe në aktivin e DRKK ose në IMK për 

materiale grafike të projekteve të mëparshme restauruese, nëse ka patur. Ky material 

shërben për të bërë një “lexim,, të plotë të objektit dhe kjo ndihmon për të përcaktuar 

llojin dhe shkallën e ndërhyrjes. Në fund të kësaj faze bëhet diskutimi i ndërhyrjes 

dhe marrja parasysh e vërjetjeve dhe sugjerimeve nga pronarët apo specialistët. 

 

  Hartimi i Projektit restaurues si dokumenti bazë për ndërhyrje. Ai përbëhet nga një 

sërë dokumentesh që formojnë dosjen e monumentit dhe hartohet nga specialistë të 

fushës, duke respektuar rregulla të veçanta ligjore sipas specifikës së objektit. Në 

projekt paraqitet vendndodhja e objektit, materiali fotografik i gjendjes së objektit, 

duke e krahasuar me gjendjen e mëparshme dhe i bashkëngjitet një legjendë 

spieguese për ndërhyrjet që janë parashikuar të kryhen si dhe detaje të tjera 

konstruktive. Në materialin përshkrimor përcaktohen teknika e ndërhyrjes dhe 

materialet që do të përdoren për restaurim. Po kështu, projekti shoqërohet edhe me 

preventivin, zërat e punës dhe buxheti. Projekti i kompletuar, pasi firmoset nga 

drejtori i DRKK dërgohet në IMM në sektorin përkatës. 

 

 Mbrojtja e projektit restaurues në Këshillin Shkencor të IMK në Tiranë. Krahas 

mbrojtjes që bën autori i projektit merret mendimi i sektorit përkatës në Institut dhe 

në fund vendoset miratimi i tij. Nëse ka vërejtje, kërkohet të bëhet përmirësimi i 

projektit. Pas miratimit, projekti dërgohet në Ministrinë e Kulturës dhe Turizmit 

(emërtimi i kësaj ministrie, si institucion shtetëror që ka pëgjegjësi për trashëgiminë 

kulturore ka ndryshuar disa herë!) për të marrë miratimin e Këshillit Kombëtar të 

Restaurimit (KKR). Në përfundim, projekti firmoset dhe vuloset nga sekretati i KKR. 

Sekretaria e KKR harton vendimin përkatës, cakton mbikqyrësin dhe kolaudatorin e 

objektit dhe e dërgon Projektin për zbatim në Drejtorinë Rajonale të Kulturës 

Kombëtare. Në shumicën e rasteve, si mbikqyrës caktohet autori i projektit. Projektet 

e miratuara vihen në zbatim në momentin kur çelen fondet nga ministria e financave 

dhe pasi janë përfunduar procedurat e tenderimit. 
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 Mbikqyrja e punimeve kryhet nga specialistë të DRKK ose nga IMK. Fillimisht 

hartohet “Procesverbali i fillimit të punimeve”, por gjatë punës mund të mbahen edhe 

procesverbale të tjera për procese të ndryshme pune, për punime të fshehura, për 

ndërprerje punimesh e të tjera. Në fund të punimeve, hartohet “Proceverbali i 

përfundimit të punimeve” dhe “Situacioni përfundimtar”. Të gjitha këto përbëjnë 

dosjen e objektit. 

      Kjo procedurë përfundon me kolaudimin e objektit të restauruar. Kolaudimi kryhet 

nga specialistët e IMK ose DRKK. Ai konsiston në verifikimin në vend të punimeve 

sipas projektit të miratuar nga KKR, vlerësohet cilësia e punimeve dhe e materialeve të 

përdorura gjatë restaurimit. 

 

      Në vështrim të përgjithshëm, kjo procedurë duket tepër e gjatë dhe burokratike. Ajo  

merr shumë kohë, por mendojmë se është e nevojshme të njihet dhe të respektohet nga 

çdo subjekt i përfshirë në restaurim, pasi i shërben rritjes së përgjegjësisë në kryerjen e 

punimeve restauruese.  

 

 

6.5. Nevoja për zgjerim dhe rregullim të profesionit të restauratorit në Shqipëri.  

 

      Zgjidhja e problemeve të shumta dhe tepër komplekse me të cilat përballet restaurimi 

në vendin tonë, krahas të tjerave, ka shtruar edhe nevojën për vlerësim më serioz të 

profesionit të restauratorit, të rolit dhe punës së tij në veprat e trashëgimisë sonë kulturore 

sipas kategorisë së tyre. Kjo lidhej me faktin se ky profesion, në vitet e tranzicionit, u la 

disi në harresë dhe restaurimi i mjaft veprave të trashëgimisë kulturore filloi të kthehej në 

një lloj biznesi, duke nënvleftësuar rolin e restauratorit si profesion apo si zanat, por duke 

zbehur edhe rolin e vetë Institutit të Monumenteve të Kulturës. Në këtë mënyrë, në 

vendin tonë një numër i konsiderueshëm individësh apo firmash ndërtimi filluan të fitojnë 

tendera dhe të kryejnë “punime restaurimi,, pa kriter, pa materialet e duhura dhe pa 

cilësinë e kërkuar. Në vështrimin e punimit tonë, duhet të theksojmë se sot, në kohët 

moderne, punën e restauratorit apo të arkitektit nuk mund ta bëjnë dot persona të tjerë 

jashtë kësaj fushe. E theksojmë këtë, pasi kjo është e lidhur drejtpërdrejt me vlerat e 

trashëgimisë sonë kulturore, me ruajtjen dhe vazhdimësinë e tyre.  

      Siç u përmend edhe në Pjesën e parë të këtij punimi, përvoja e mëparshme ka treguar 

se në vendin tonë tregohej vazhdimisht kujdes për përgatitjen dhe aftësimin e 

restauratorëve, edhe pse nuk kishte shkollë të mirëfilltë për përgatitjen e tyre 

profesionale. Ndërsa sot, në kushtet kur numuri i veprave apo munumenteve të kulturës 

që presin të restaurohen tek ne është tepër  i madh, nevoja për restauratorë ka filluar të 

ndjehet gjithnjë e më tepër, sidomos pas vitit 2000. Për këtë, ka rëndësi të theksojmë 

faktin se vetëm pas vitit 2005 filluan të bëhen disa përpjekje pozitive në drejtim të 

përgatitjes dhe rregullimit të profesionit të restauratorit. Kështu mund të përmendim: 
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  Hapja e Shkollës shqiptare të Restaurimit në vitin 2005, pranë Qendrës së 

Restaurimit dhe Ruajtjes së Monumenteve të Kulturës. Hapja e kësaj shkolle dhe kurset e 

para trajnuese ishin pjesë përbërëse e Projektit  “Rehabilitimi i Institutit të Monumenteve 

të Kulturës,, në Tiranë. Sipas të dhënave që kemi mundur të sigurojmë, ky projekt ka 

filluar të kontribuojë në përmirësimin e aftësive të administratës përgjegjëse për 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, veçanërisht të monumenteve 

arkitektonike dhe veprave të artit si dhe në formimin e specialistëve në këtë sektor. 

Përveç kësaj, projekti ka bërë të mundur formimin e specialistëve në sektorin e 

restaurimit të afreskëve, të mozaikëve, stukove, gurit dhe drurit. Kurset janë realizuar në 

bashkëpunim me profesorë dhe specialistë nga institucionet më prestigjoze italiane si 

Instituti i Lartë Qendror për Restaurimin(Romë), Universiteti i Romës “La Sapienza”, 

Universiteti i Gjenovës, Poli Muzeal i Venecias e të tjera. Pas hapjes së shkollës shqiptare 

të restaurimit, rezultatet ishin të tilla: 

 

 Në vitin 2007 u hap kurs trajnimi për restaurimin e veprave të artit. Pas kësaj, 10 

restaurtorët e trajnuar në këtë kurs filluan të restaurojnë objekte të tilla si psh. ikona, 

vepra qelqi, guri apo hekuri për të cilat nuk kishte përvojë më parë.  

 Në vitin 2010 u hap kurs trajnimi për 10 inxhinierë dhe arkitektë për restaurimin e 

objekteve në gur dhe mermer. 

 Në vitin 2011 u hap një kurs tjetër trajnimi për restaurimin e objekteve arkeologjike 

prej qelqi, prej metali dhe në qeramikë. 

 

 Përvoja e mëparshme ka treguar se për përgatitjen e restauratorëve të rinj kishte 

rëndësi jo vetëm përgatitja teorike, por edhe praktika restauruese, duke marrë pjesë 

direkt në restaurimin e veprave konkrete. Për këtë, si nisma pozitive në drejtim të 

përgatitjes dhe aftësimit të restauratorëve të rinj ishin edhe pjesëmarrja e disa të rinjve në 

zbatimin e projekteve rajonale për restaurimin e banesave popullore të shpalluara 

monument kulture. Fillimisht, këto projekte u zbatuan në qytetin e Gjirokastrës dhe, më 

pas, në qytetin e Beratit. Pra, sot, realiteti i trashëgimisë sonë kulturore është i tillë që 

mundëson zgjimin e interesit për profesionin e restauratorit. Për disa vite me radhë në 

qytetin e Gjirokastrës vijnë të rinj, pothuaj, nga e gjithë bota për të mësuar zanatin e 

restauratorit. Ata mësojnë konkretisht prej mjeshtrave tanë rreth materialeve që përdoren 

për restaurim, teknikat që përdoren për përgatitjen e tyre, si punohet me daltën e 

gurgdhendësit, me daltën e drurit e të tjera. Pra, mendojmë se ka rëndësi të theksojmë, 

nga njera anë, sot, më shumë se kurrë, ka nevojë për mjeshtra të tillë dhe, nga ana tjetër 

nuk duhet të harrojmë se tek ne ka edhe traditë në këtë drejtim, e cila nuk duhet të 

humbasë, por duhet të njihet dhe t’u përcillet brezave.  

 

 Në realitetin shqiptar është bërë e prekshme nevoja për zgjerim të punës restauruese 

dhe të profesionit të restauratorit. Fushat ku ka më tepër nevojë për ndërhyrje 

restauruese janë jo vetëm ndërhyrjet në veprat historike e arkitektonike, por edhe në 
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objektet arkeologjike, të fushës së artit, të filmit shqiptar, të librit e të tjera. A nuk janë 

këto zanate për të cilat duhen më shumë njohuri bazë, por edhe mjeshtëri, praktikë e 

përvojë pune. Pikërisht për këtë, sot, për t’u bërë restaurues apo historian arkitekture, 

është e domosdoshme pjesëmarrja në projekte dhe në aktivitete trajnuese, të cilat synojnë 

të japin të dhënat e reja për ecurinë e kritereve të restaurimit, për mënyrën e zbatimit të 

projekteve të restaurimit,  për metodat e skedimit të dokumentacionit e të tjera. Në këtë 

vështrim, më poshtë, po veçojmë dy nga arritjet e viteve të fundit, të cilat janë të lidhura 

njëherësh si me nevojën, ashtu dhe me hapat konkrete që duhen ndërmarrë për t’i hapur 

rrugë zgjerimit të punës restauruese në vendin tonë: 

 

     1. Në vitin 2012 filloi puna për restaurimin e filmit shqiptar. Në vetvete, ky restaurim 

paraqet vështirësi, pasi duhet edhe laborator i veçantë për ta realizuar. Meqë në vendin 

tonë, aktualisht, nuk ka një laborator për të kryer këtë lloj restaurimi, kjo gjë u mundësua 

jashtë vendit në SHBA, në kuadër të një projekti restaurues. Pra, më konkretisht, 

restaurimi i filmit shqiptar filloi në vitin 2012 dhe ky u realizua në Laboratorin e Qendrës 

së Konservimit të Pasurive Audiovizuale, pranë Bibliotekës së Kongresit Amerikan 

(LOC Audiovisual Consevation Center). Filmi i parë u restaurua me rastin e 100-vjetorit 

të pavarësisë së shtetit shqiptar dhe ky ishte filmi “Nëntori i Dytë”. Më pas, u restaurua 

filmi “Tomka dhe shokët e tij”(2014) dhe disa filma të tjerë si “Ngadhënjim mbi 

vdekjen”, filmi “Ballë për ballë”, “Kapedani” e të tjerë. 

 

      2. Më 30 shtator 2013, pranë ambienteve të Institutit të Monumenteve të Kulturës u 

përurua Laboratori për restaurimin e objekteve të trashëgimisë materiale. Mungesa e 

një laboratori të tillë  krijonte vazhdimisht probleme lidhur me ruajtjen dhe restaurimin e 

trashëgimisë, përfshi këtu edhe objektet e zbuluara nga gërmimet arkeologjike. Sipas të 

dhënave, në këtë laborator specialistët kanë filluar të restaurojnë objekte të qeramikës, të 

drurit, të qelqit, metalit  dhe gurit. Veç të tjerash, në këtë laborator, për herë të parë, ka 

filuar të restaurohen edhe objekte të rralla që ndodhen nëpër muzetë arkeologjike të disa 

prej qyteteve tona. Po kështu, pranë shkollës së restaurimit në IMK, me ndihmën dhe 

mbështetjen e restauratorëve të huaj me përvojë, ka nisur puna për përgatitjen e 

restauratorëve të rinj si dhe kualifikimi i stafit të këtij Instituti për restaurimin e objekteve 

arkeologjike.  

     Vitet e fundit nevojat për restauratorë janë të tilla që kërkojnë jo vetëm përgatitjen e 

tyre në fusha të caktuara, por po bëhet mëse e domomosdoshme edhe kërkesa për 

rregullimin e vetë profesionit të reaturatorit, kërkesa për licensimin e tij. Kjo lidhet me 

boshllëkun e krijuar në vite, me nënvleftësimin që i është bërë përgatitjes dhe aftësimit të 

restauratorëve të rinj tek ne. Në këndvështrimin tonë historik duhet të theksojmë se 

licensa e parë profesionale personale për restaurim është dhënë më 19.04.2007 dhe po në 

këtë datë është lëshuar edhe licensa e parë për shoqëri ndërtimi. Në bazë të të dhënave që 

kemi mundur të sigurojmë, duhet të themi se në vendin tonë, që nga viti 2007 e në vijim 
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janë pajisur me licensë në fushën e projektimit apo të restaurimit të objekteve të 

trashëgimisë kulturore 39 persona fizikë apo juridikë dhe 23 shoqëri të pavarura 

ndërtimi. Që nga ky vit, ndonëse ka qenë e kufizuar në numur, procesi i dhënies së 

licensave nuk është ndërprerë. Dhënia e licensave kryhet në bazë të Rregullores "Mbi 

kriteret dhe procedurat administrative për marrjen e licensave të ushtrimit të profesionit 

të restauratorit". Për efekt njohje dhe për të bërë një vlerësim profesional, disa modele të 

këtyre licensave ne i kemi paraqitur në pjesën “Shtojcë,, të këtij punimi.  

      Lidhur me këtë çështje, duhet të theksojmë se praktikat e viteve të fundit lenë shumë 

për të dëshiruar, pasi tek ne janë lëshuar edhe licensa për punime restaurimi për individë 

dhe për firma ndërtimi të pa menduara mirë dhe pa përgjegjësi. Gjykojmë se ato janë më 

tepër formale dhe të pa specifikuara si duhet për llojin e punimeve që duhet të kryejë njeri 

apo tjetri subjekt si dhe për afatet kohore të përdorimit apo rinovimit të tyre, të cilët, po 

kështu, janë të papërcaktuar. E theksojmë këtë, pasi kjo ka krijuar precedentë të tillë, që 

edhe në objekte me vlera unikale mund të ndërhyjë kushdo, mjafton që të zotërojë një 

licensë. Në vështrimin tonë, këto praktika licensimi duhen të marrin fund, pasi nuk 

sigurojnë asnjë garanci profesionale dhe rrezikojnë vlerat e vërteta të veprave të 

trashëgimisë tonë kulturore. 

 

 

6.6. Intervista me specialistë e restauratorë dhe reflektime rreth tyre. 

 

      Në vazhdim të shtjellimeve tona, në këtë pjesë të punimit po paraqesim më poshtë një 

bollok intervistash që kemi mundur të realizojmë me specialistë e restauratorë në disa 

qytete të Shqipërisë. Pas kësaj, do të përpiqemi të reflektojmë rreth përvojave të tyre në 

fushën e restaurimit të monumenteve tona të kulturës dhe kjo do të na ndihmojë për të 

konkretizuar disa nga idetë dhe sugjerimet që do të shprehim më poshtë, në vijim të këtij 

punimi. 

 

 

Intervistë 1.  

Intervista me prof. Aleksandër Meksin(arkitekt). 

 

 

- Zoti Meksi, ju keni një kontribut të vyer përsa i përket punës me monumentet e 

arkitekturës. Kështu që është nder për mua t’ju bëj edhe juve pjesë të studimit tim 

doktoral që i adresohet historisë së restaurimit të monumenteve të kulturës në Shqipëri. 

Kjo intervistë dhe eksperienca juaj do më vlenin shumë si për përmirësimin e këtij 

punimi, ashtu dhe për anën profesionale. Profesor, Ju  falenderoj për kohën që po më 

kushtoni. 

- Edhe unë ju falenderoj nga ana time për këtë intervistë. Për mua është kënaqësi t’i 

përçosh brezit të ri eksperiencën në aspektin profesional. 
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- Zoti Meksi, kur nisi puna juaj me monumentet e kulturës, pasi në aspektin 

profesional gjithçka e bukur e ka një fillim dhe ky fillim zë vend të rëndësishëm në 

kujtesën personale. 

- Po. Fillesat e mia në këtë fushë e kanë zanafillën që në vitin 1962.  

 

- Pra, gati një jetë me këtë profesion.  

- Po, siç thashë, që nga viti 1962 dhe pa ndërprerje gati tri dekada. 

 

- A e patët të vështirë në këto fillesa të hershme  dhe ku qëndronin këto vështirësi? 

- Sigurisht, në karrierën profesionale gjithçka nis me vështirësi. Në radhë të parë, kjo 

ndodhi, sepse ne nuk kishim njohuri specifike në lidhje me monumentet dhe restaurimin e 

tyre, veç pak leksioneve për historinë e arkitekturës. Gjithashtu, literatura, që është tejet e 

rëndësishme në këtë drejtim, në atë kohë mungonte. Ekzistonte vetëm një libër botim 

sovjetik. 

 

- Pra, literaturë në shqip nuk kishte? 

- Jo. Botimet në shqip do fillonin më vonë dhe neve na takonte të jepnim kontribut në 

këtë drejtim. 

 

- Thatë se ekzistonte vetëm një libër? 

- Po. Vetëm një libër për restaurimin e monumenteve të arkitekturës si dhe Raporte pune 

e Këshilla shumë të vyera të ekspertëve që kishin ardhur përpara vitit 1961 si V. Llazarev 

(për afresket e ikonat), Filatov (për restaurimin e veprave të artit) dhe J. Kostka për 

vlerësimin dhe vënien në mbrojtje të monumenteve të arkitekturës).  

  

- Pra, si fillim, ky libër do ju jepte një farë ndihmese në profesion? 

- Po. Në mënyrë modeste, por dhe të rëndësishme se na dha dije që nuk i kishim marrë në 

shkollë dhe që i kontaktonim për herë të parë. 

 

- Më pas, si u thelluan më tej dijet tuaja në këtë fushë? 

- Me rëndësi për karrierën time profesionale ishte edhe viti 1964, pjesëmarrja në 

Konferencën e Dytë Ndërkombëtare të restauratorëve të Venecias, ku u miratua edhe 

Karta e Venecias. Në vitin  1965 pata fatin të shkoja  në Romë për të kryer një shkollë 

pasuniversitare në lidhje me monumentet e kulturës dhe për restaurimin e tyre. Kjo 

shkollë shënoi një hap të rëndësishëm jo vetëm për mua, por edhe për të tjerë persona që 

merreshin me këtë fushë tek ne. Ishte një shkollë me pedagogë shumë të mirë dhe me 

eksperiencë. Shkolla zgjati 6 muaj, por për mua nuk u përmbyll me marrjen e diplomës, 

sepse duhet të përgatisja dhe të mbroja tezën, mundësi që nuk mu dha. Falë saj, u 

përfituan shumë dije për restaurimin, për vlerësimin e monumenteve, studimin e tyre, 
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rilevimin e të tjera. Me këto dy eksperienca unë isha nga të parët që përpiqesha, por dhe 

që kisha detyrimin t’ua përçoja këto dije edhe kolegëve apo bashkëpunëtorëve të mi. 

 

- Pra, ju u kthyhet në një shkollë apo kualifikim edhe për të tjerët. 

- Në një farë mënyre po. Por ishte dhe dëshira e të tjerëve për të mësuar si dhe edukata 

dhe formimi i tyre që të vlerësonin trashëgiminë kulturore. Por jo të gjithë ishin në një 

mendje me ne. Një ndër vështirësitë e para ishte edhe përplasja jonë me Institutin e 

Gjuhësisë. Kjo përplasje lidhej me aspektin shkencor, pasi qëllimi ynë ishte që restaurimi 

të kthehej në shkencë. Kjo përplasje kaloi dhe u sheshua falë mbështetjes së Ministrisë së 

Arsimit e veçanërisht të drejtuesve të saj. Në këtë periudhë, gjithçka ishte në dorë të 

shtetit, i cili  ndërhynte kudo. Si rezultat i një politike antifetare që ndoqi partia 

komuniste në këtë periudhë, do kemi edhe aksionin me përmasa kombëtare për prishjen e 

kishave dhe të xhamive. Dhe kjo ndërmarrje u bë pa marrë parasysh mendimin e 

specialistëve apo të grupeve të punës. Për fat të keq, në këtë kohë pati  mjaft  monumente 

kulti që u prishën edhe pse ishin futur në listën e monumenteve të kulturës. Madje, ato u 

prishën ende pa dalë lista që i shpallte shumë nga këto monumente si monumente kulture. 

Edhe pse kjo listë ishte hartuar me seriozitet nga specialistët, pavarësisht presioneve që 

bëheshin në këtë drejtim. Duhet theksuar dhe fakti tjetër se në këtë periudhë iu dha 

rëndësi gjurmimit të monumenteve të kulturës, nëpërmjet ekspeditave. Ishin pikërisht 

këto ekspedita, që nxorrën në dritë edhe listat e monumenteve, përfshirë këtu edhe ato të 

kultit, për të cilat folëm më sipër. 

 

- Më flisni pak për punën e Institutit të Monumenteve të Kulturës, profesor. 

- Në hapat e para Instituti kishte aderuar në forumet ndërkombëtare të restaurimit prej nga 

morri përvojë dhe ndihmë. Si fillim, siç u përmend edhe më sipër, puna e tij shtrihej në 

gjurmimin objekteve me vlera për trashëgiminë për t’u  shpallur monumente kulture dhe 

mirëmbajtjen e ndërtimeve, ndërkohë të shpallura në mbrojtje shtetërore. Por me kalimin 

e kohës, erdhi duke u rritur edhe numuri i kuadrove, të cilët kishin në themel të punës së 

tyre parimet e Kartës së restaurimit me të vetmin synimin për të mbrojtur dhe vlerësuar 

në mënyrë shkencore monumentet e kulturës. Pavarësisht vështirësive që vinin nga vetë 

gjëndja e monumenteve, puna e IMK erdhi duke u zgjeruar dhe u bë e larmishme. 

Instituti filloi të botonte revistën “Monumentet” ku ekspozonte punën që bënte, rriti 

njohjen e saj deri në nivel ndërkombëtar. 

  

- Po në lidhje me restaurimin, cilat isha disa nga vështirësitë e hasura, profesor? 

- Vështirësitë ishin të aspektit ekonomik. Pra, fondet ishin të pamjaftueshme dhe kësaj i 

shtohej edhe vështirësia për të siguruar materiale cilësore për resataurim. Kuptohet, 

vështirësi të tilla do kishte, sepse kemi të bëjmë me një fazë fillestare dhe ishim pa 

përvojë. Për t’u theksuar është edhe fakti që në aspektin teorik u hartuan edhe rregullore, 

sigurisht mbi bazën e Kartës së Venecias, por edhe të përvojës shqiptare që fitohej në 

vazhdimësi, që ishin detyruese për punën tonë. 
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- Profesor, sipas jush, cilat janë disa nga problematikat që hasen sot në lidhje me 

restaurimin e monumenteve tona të kulturës? 

- Unë fola pak më parë për punën që bëmë ne në një periudhë të vështirë. Kjo ishte një 

punë që bëhej me pastërti dhe jo duke i trajtuar monumentet si një plaçkë lufte për 

përfitime. Në mënyrë graduale, ne u rritëm dhe u kualifikuam profesionalisht, prandaj e 

gjithë puna jonë bëhej në mënyrë të specializuar. Sot punohet me njerëz jo të specializuar 

dhe të rëndomtë, që po i kthejnë monumentet në markete si dhe duke spekulluar me 

termin “kthim në identitet”. Kjo ka sjellë dhe do të sjellë ndërhyrje restauruese të 

gabuara, nxit dhënien  e licencave pa kriter për firma private jo të specializuara, që 

synojnë fitimin e jo restaurimin shkencor e të tjera e të tjera. 

 

- Ç’mund të na thoni për vizionin e të ardhmes të monumenteve tona të kulturës, 

profesor? 

- Para së gjithash,  duhet vënë theksi tek forcimi i rolit të Institutit të Monumenteve të 

Kulturës dhe i Drejtorive të monumenteve që duhet sa më parë të varen prej tij. Këto 

drejtori duhet të kenë të drejtën për të bërë punë të mirëfilltë restaurimi. Të 

bashkëpunohet vetëm me firma private të specializuara. Projektet të hartohen nga 

specialistë të licencuar dhe të aprovohen nga IMK. Gjithashtu, këto projekte t’i ndjekin 

njerëz të kualifikuar, pra nën monitorimin e vazhduar të Institutit të Monumenteve. Puna 

të përmyllet duke dorëzuar të gjithë dokumentacionin në arkivat e IMK. 

 

- Po për përmirësimin e profesionit të restauratorit, kush është vizioni? 

- Kam dëgjuar që është hapur një shkollë restaurimi dhe ky është një hap cilësor. Për hir 

të krijimit të një kuadri sa më të specializuar dhe të kompletuar duhet të çohen njerëz 

jashtë vendit për kualifikime në fusha specifike restaurimi. Këtu një rol të rëndësishëm 

luan edhe dhënia e licensave, por dhënia e tyre duhet të kalojë përmes një procedure më 

rrigoroze. Të rikontrollohen licensat e dhëna deri më tani dhe ato të jepen apo rijepen në 

bazë të meritokracisë dhe të provave konkrete. Pra, të licencohen specialistët përkatës të 

fushës. Njohuritë teorike janë të rëndësishme, prandaj mendoj se lënda e restaurimit 

duhet të jetë një lëndë e detyrueshme, së pari, në fakultetet e arkitekturës, si dhe të 

trashëgimisë kulturore apo në fakultete te tjera që kanë lidhje me monumentet. 

  

- Profesor, çfarë mendimi keni për kompanitë private të restaurimit? Vitet e fundit, 

mjaft kompani ndërtimi kanë marrë përsipër edhe projekte për restaurimin e 

monumenteve të kulturës. Jeni pro apo kundra?A janë këto kompani një ndër 

problemet e kohës në këtë fushë? 

- Kompani private që kryejnë punime restauruese ka dhe kjo nuk është diçka e 

jashtëzakoshme. Sepse kompani të tilla ka në çdo vend të botës. Përderisa ekzistojnë, ato 

kanë të drejtën të aplikojnë apo të konkurojnë për projekte restauruese. Por mund të 

kthehen në problematike, siç edhe janë kthyer, pasi shëmbuj ka plot, atëherë kur nuk janë 
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mirëfilltazi të specializuara dhe e bëjnë këtë punë thjesht për biznes. Në këtë mënyrë, ato 

shfaqin problematika si në aspektin e ndërhyrjeve të gabuara e jo cilësore, ashtu edhe në 

abuzime me materialet, me fondet e të tjera. Prandaj e vë theksin tek dhënia e licensave 

me kriter, siç e përmenda më sipër. Po kështu, forcimi i rolit të Institutit të Monumenteve, 

i cili siç përmenda dhe më sipër duhet së pari të miratojë ndërhyrjet konservuese-

restauruese (projektin), t’i kontrollojë si supervizor punën që bëjnë këto kompani, e mbi 

të gjitha, si projekti ashtu dhe dokumentacioni i punimeve duhet të dorëzohet në Arkivin 

e Institutit. Pra, e ritheksoj, kushdo që restauron si kompani private, apo persona e 

subjekte të tjera duhet të jenë të specializuar në këtë fushë dhe të pajisur me licensë të 

rregullt. 

 

- Pra, nga çka folëm më sipër, profesor, bazuar dhe në një intervistën Tuaj të hedhur 

në internet, dalim në përfundimin se restaurimi është shkencë. 

- Sigurisht që restaurimi është shkencë, pasi kërkon seriozitet. Restaurimi nuk e shpik apo 

rikrijon monumentin siç ka qenë. Fantazia bën studime hipotetike vetëm  për të studiuar, 

jo për të rindërtuar makete në shkallë natyrale që nuk është restaurim.. Mjaft me 

doktrinën antishkencore të “kthimit në identitet”. Puna restauruese është një punë e 

vërtetë shkencore, sepse kryhet nga studiues dhe specialistë mbi bazën e njohurive të 

gjera dhe teknikave e materialeve të përshtatshme për ndërhyrje restauruese. Diçka tjetër 

që më shqetëson dhe me të cilën dua ta përfundoj, nuk  mbaj  mend që qeveritarët në 

kohën e shkuar të kenë dhënë ndonjë urdhër se si duhet bërë restaurimi. As unë vetë, kur 

kam qënë kryeministër nuk kam dhënë urdhëra të tilla. Autoriteti politik nuk duhet të 

ndërhyjë apo të përfshihet  në çështje që u përkasin  specialistëve sidomos në fushë të 

shkencës. Për fat të keq, kohët e fundit kjo ka ndodhur dhe, për këtë, shembull tipik është 

ndërhyrja në vendvarrimin e Skënderbeut. Kjo mund të cilësohet si problematikë e kohës. 

 

     Profesor, Ju falenderoj përgjithçka. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat për ju e 

familjen Tuaj. 

 

 Shtator, 2015  

 

 

Refleksion. 

 

     Nga kjo intervistë që realizova me prof. Aleksandër Meksi arrita të dëgjoj dhe 

rregjistroj një mendim dhe gjykim të kualifikuar rreth monumenteve të kulturës, për 

punën që është bërë dhe që duhet bërë për restaurimin e tyre. Duke reflektuar rreth kësaj 

interviste, për mua ka rëndësi të veçoj tre momente kryesore: 

 

     Së pari, brezi i vjetër që është marrë me monumentet tona të kulturës ka punuar me 

përkushtim dhe është rritur profesionalisht në kushte të vështira, duke fituar përvojë pune 
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dhe duke dhënë kontribut të lavdërueshëm në trajtimin e monumenteve tona. Kjo përvojë 

mirë është të njihet, të dëgjohet vazhdimisht dhe të përfitohet prej saj. 

 

     Së dyti, krijohet përshtypja sikur brezi i vjetër i specialistëve që është marrë me 

trashëgiminë tonë kulturore, është kundër futjes së risive të reja në trajtimin dhe 

restaurimin e saj. Për mendimin tim, kjo nuk është e vërtetë dhe rrëzohet edhe nga 

përmbajtja e intervistës më lart. Ajo që shqetëson specialistët tanë më në zë të kësaj fushe 

lidhet me ruajtjen e vlerave të trashëgimisë dhe monumenteve tona të kulturës sa herë 

lind nevoja për restaurimin e tyre. Kjo do të thotë se puna me monumentet kërkon dije e 

njohuri sistematike, kërkon kompetencë dhe profesionalizëm të lartë. 

 

     Së treti, në realitetin e ri shqiptar, trajtimi i trashëgimisë dhe monumenteve të kulturës 

sipas standarteve të kohës ndihmon në zgjidhjen e problematikës së krijuar vitet e fundit. 

Kjo kërkon rivlerësim të gjendjes së saj dhe marrjen e masave për rritjen e përgjegjësisë  

së institucioneve shtetërore në nivel qëndror e lokal si dhe rritje të ndërgjegjes qytetare 

për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e saj. 

 

 

 

Intervistë 2.  

Me specialistin e restaurimit të veprave  të artit, Hasan Nallbani. 

          

 

 - Zoti Nallbani, kam dëgjuar shumë për ju dhe punën tuaj, prandaj them se për mua 

kjo intervistë është një privilegj.  

 - Të lutem. Edhe unë ju falenderoj nga ana time për interesin që po shfaqni. 

 

 - Ju jeni artist dhe piktor i njohur, por një pjesë e rëndësishme e përvojës tuaj lidhet 

me restaurimin e veprave të artit. Pra, restaurimi është objekt kryesor i kësaj interviste. 

 - Pikërisht për këtë, do t’ju flas me kënaqësi rreth asaj që juve u intereson. 

 

 - Ju keni një eksperiencë të gjatë pune si restaurator i veprave të artit, zoti Nallbani? 

 - Sigurisht, këtë punë e kam nisur në vitin 1965 deri në vitin 1987. 

 

 - Si nisi puna juaj në këtë fushë dhe a pati vështirësi në fillimet e saj? 

 - Paraprakisht, dua të theksoj se restaurimi i veprave të artit, si një ndër zhanerat e 

restaurimit, është më i vështiri. Mendoj se kjo punë kërkon më tepër kualifikim, është 

fushë e komplikuar, pasi ndërlidhet edhe me mjaft fusha të tjera. Në të përfshihen edhe 

specialistë të tillë si piktorë, kritikë e historianë të artit, kimistë e të tjerë. Këto po i them 

për të rritur më tepër ndërgjegjësimin dhe për të nënvizuar seriozitetin që kërkohet, nëse 

ushtron profesionin e restauratorit. Restaurimi i veprave të artit është një punë mjaft 
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delikate, prandaj tek ne, që në fillimet e saj janë shfaqur mjaft probleme e vështirësi. Në 

kohën kur unë dhe kolegë të tjerë nisëm këtë punë, vështirësia qëndronte në mungesën e 

kuadrit të specializuar si dhe në mungesën e një shkolle që të përgatiste restauratorë të 

veprave të artit. Prandaj, në hapat e para, puna filloi vetëm për evidentimin e veprave të 

artit që ishin me vlera kulturore, por ato nuk duhej të prekeshin. Pra, puna nuk filloi me 

restaurimin e tyre. Prekja apo restaurimi do të vinte vetëm atëherë, kur të kishte 

specialistë që do merreshin me këtë punë. 

 

 - Si u  përgatitën specialistët në këto kushte? 

 - Duke u bazuar në eksperiencën e të huajve që vinin në vendin tonë në atë kohë. 

Fillimisht, erdhi një specialist rus, Filipov quhej, i cili u morr kryesisht me sondazhe dhe 

la disa mostra të vëndeve që preku. Ndërsa gjatë viteve ‘60 erdhën dy restauratorë çekë, 

të cilët nuk realizuan  vetëm sondazhe dhe publikim të tyre, por kryhen edhe disa 

ndërhyrje konservimi e restaurimi.  Kështu, mund të përmend kontributin e tyre në 

Voskopojë, prekja e ikonave në Kishën e Shën Thanasit, në ikonat e Onufrit në Berat e të 

tjera. Këto veprimtari patën ndikim edhe tek unë, sepse në vitet ‘60, kur isha ende 

student, arrita të shikoja të ekspozuar punën restauruese të dy çekëve me këto ikona në 

ish galerinë e arteve. Ky perfeksion restaurimi i tyre më bëri shumë përshtypje. Dhe e di 

pse? Sepse në formimin tonë kulturor, sidomos në art, ishim të ndikuar nga ideologjia 

politike. Kjo nuk kishte të bënte me Binzantin apo me periudhën mesjetare. Më shumë i 

referoheshim artit antik impresionist, prandaj e them që nga kontaktet me këta të huaj 

përfituam shumë. Këto ikona, që i referoheshin asaj çka pëmenda më sipër dhe që i shihja 

për herë të parë, më ngjallën shumë kurreshtje edhe në aspektin artistik. Këta specialistë 

ndërmorrën edhe veprime shpëtimi, pasi vunë disa ikona në mbrojtje. Madje, ata vunë 

edhe letra dylli në shumë prej këtyre ikonave të dëmtuara, me qëllim që të riktheheshin 

dhe të përmbushnin misionin e tyre, duke i  restauruar. Çekët ndërmorrën masa paraprake 

mbrojtëse që quheshin merle (napa pambuku, të cilat i shtronin me lidhës organikë dhe 

inorganikë). Kjo bëhej për të konsoliduar sipërfaqen e afreskut. Kuptohet, kjo ndërhyrje 

jepte kontribut në teknikat e konservimit. Por ishte politika që ndërhynte në këtë mes dhe 

ky mision i rëndësishëm u la përgjysëm. Ato merlet, që të përmenda pak më sipër dhe që 

i mbronin ikonat, ishin të mira, por për një kohë të shkurtër, deri sa të merreshin masa 

restaurimi. Me largimin e specialistëve dhe nga mospërmbushja e veprimtarisë së tyre, 

ato shtresa ndenjën të vendosura për një kohë të gjatë mbi këto vepra arti, duke kultivuar 

edhe mikrobe. Me sa duket, me kalimin e kohës ato shpërbëheshin ose prisheshin. 

Kuptohet, këto eksperienca na mësuan shumë gjera, na kualifikuan, por edhe na 

ndërgjegjësuan më shumë. Prej tyre nxorrëm edhe mësime dhe kuptuam seriozitetin apo 

vështirësitë që mbartëte në vetvete ky profesion. Më pas, në vitin 1974 erdhën tek ne 

edhe disa studiues rumunë, të cilët i kam shoqëruar vetë. Veç të tjerash, Rumania kishte 

edhe shëmbuj të ngjashëm si ne. Këtu kanë ardhur restauratorë edhe nga Algjeria, por 

veçanërisht do të specifikoja një restaurator të njohur italian, Bohemi, i cili i ekspozonte 
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proceset e punës restauruese. Ai prekte vetëm veprat në gjëndje të ekspozueshme, jo ato 

me karakter disiplinor. Më pas, puna restauruese na u la neve. Kuptohet, sepse kjo punë 

po merrte përmasa më të gjëra. Unë kisha eksperiencë dhe isha vetë drejtues, por kisha 

edhe një staf me djem të rinj, që merreshin me këtë punë. Puna jonë restauruese na hapat 

e para ishte e pjesëshme, jo e studiuar dhe jo me të gjithë komponentët e domosdoshëm. 

Nuk dua të le pa përmendur edhe faktin tjetër që tek ne në vitet  ‘60 ka ardhur edhe një 

ekip i Uneskos me dy përfaqësues si ekspertë: Paulo Monro dhe Filipot. Ata lanë një 

raport ku prezantonin gjendjen e veprave të artit dhe rekomandonin masa teknike me 

formulat e preferuara sipas tyre. Ky raport tregonte se puna restauruese kërkonte 

laborator të lëvizshëm, që të bëheshin eksperimente në vend. Pra, në thelb, restaurimi 

ishtë një punë e mirëfilltë shkencore, që kërkonte studime të mirëfillta dhe ekip shumë të 

kualifikuar. 

 

 - Po sot, vazhdon të ketë probleme apo koha ka ecur dhe kjo fushë është zhvilluar? 

 - Sot, në fushën e restaurimit të monumenteve të artit mungon një staf i plotë, me 

larminë e specialistëve të dobishëm. Sot, ka projekte dhe njerëz që bëjnë projekte, por kjo 

nuk është ndonjë gjë e jashtëzakonshme, pasi për një projektues nuk është e vështirë të 

bëjë projektin. Puna eshtë se këto projekte nuk çohen ashtu siç duhet deri në fund. Pra, 

qëllimi është që projekti të zbatohet me përpikmëri. A e di kush e bën projektin të 

përpiktë dhe efektiv? Stafi dhe vetëm stafi i kualifikuar që e përmenda më sipër, sepse në 

stafin ku ka restauratorë, kimistë, kritikë e të tjerë, secili ka detyrën e vet dhe është i 

përgjegjshëm për të kontribuar sa më mirë. Zbatimi i projektit mbështetet në tri shtylla 

kyçe: ndërgjegje, seriozitet, përpikmëri. Pavarësisht gabimeve, mangësive dhe 

pakujdesive, sistemi monist, me gjithë të këqijat që mund t’i veshim, ishte më sensibël në 

lidhje me monumentet e kulturës. Sot ky sensibilitet nuk ekziston. Nëqoftë se politika apo 

shteti nuk është sensibël, çfarë mund të presësh nga komuniteti, një pjesë e të cilit nuk ka 

as informacionin e duhur. Kjo do të sjellë prishje e keqtrajtim të këtyre munumenteve. 

Sot, këto monumente abandonohen dhe lihen në mëshirë të fatit, deri sa të degradohen. 

Duhet të sensibilizohet e para politika, që të vërë dorën në zëmër dhe të ndërmarrë hapa 

të rëndësishme në këtë drejtim. Më pas, të edukohet komuniteti me respekt për vlerat 

kombëtare dhe me dashuri për monumentet, të cilat janë dëshmi të këtyre vlerave. 

 

 - Në një intervistë me zotin Aleksandër Meski, u nxorr një konkluzion që restaurimi 

është shkencë. Në këtë intervistë të dytë me ju, po e përforcoj më shumë një gjë të tillë. 

 - Po, patjetër që është shkencë, pasi jep kontribut edhe për fusha të rëndësishme që 

lidhen me të si historia, arkeologjia e të tjera. Restaurimi gjatë gjithë fazave të tij  si 

gjurmimi, studimi, prekja e veprës nga afër, ndërhyrja në të, vëzhgimi e të tjera të jep 

mundësinë që të nxjerrësh hipoteza të mirëfillta shkencore. Të vërtetosh fakte, apo të 

hedhësh poshtë hipoteza që kanë dalë më parë dhe janë marrë si të mirëfillta, por që 

mund të jenë të gabuara. Procesi i grumbullimit të të dhënave nxit argumente. Pra, 
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restaurimi bën të mundur që të lindin edhe pikëpamje. Ja ku po të sjell një shëmbull: 

mozaiku i Durrësit, që i etiketohet perandorit Aleksandër.  Në të vërtetë,  nuk kishte të 

bënte fare me Aleksandrin si perandor. Kjo faktohet edhe nga mbishkrimet. Në qoftë se 

do t’i kushtohej një perandori, titujt apo lavdet do të ishin të nivelit më të lartë: i 

madhërishmi, i shndritshmi e të tjera, e të tjera. Por, parë edhe nga syri i një piktori që e 

njeh shumë mirë simetrinë e fytyrës, portreti  i shëmbëllen më shumë një portreti femëror 

se sa mashkullor. 

 

 - Do të më pëlqente të nxirrnim në pah disa problematika të ditëve të sotme lidhur me 

restaurimin, zoti Nallbani. Ju lutem, mund të më radhisni disa? 

 - Ato që u përmenda pak më sipër janë një pjesë e problemeve. Kuptohet, mund të ketë 

edhe më shumë. 

 

 - Çfarë doni të thoni me “mund të ketë edhe më shumë,,? 

 - Problemi kryesor qëndron në faktin që ne që jemi specialistë të mirëfilltë të këtyre 

fushave dhe që kemi një kontribut të gjatë. Sot nuk kemi djeni apo informacion se çfarë 

ndodh me restaurimin e  veprave të  artit. E dini pse? Sepse na kanë përjashtuar fare nga 

procesi. Nuk na përfillin dhe dikujt nuk i pëlqen që ne të angazhohemi. Kjo është e 

dëmshme si për ne, por edhe për monumentet dhe punën restauruese. Mbi të gjitha, jemi 

specialistë, aq më tepër me eksperiencë shkencore dhe mendimi ynë nuk është pa vlerë. 

Në Institut ka një sektor që quhet KKR, i cili përbëhet nga një bord ekspertësh. Dikur, 

unë dhe kolegë të tjerë të nderuar ishim pjesë e këtij bordi. Madje, vullnetarisht. Sot, nuk 

na thërrasin dhe nuk na cilësojnë si të nevojshëm. Më çudit fakti që nuk paska më nevojë 

për  mendim të specializuar. 

     Problemet mund t’i radhisim duke dhënë edhe disa këshilla në mënyrë dashamirëse. 

Dyshoj në profesionalizmin e restauratorëve të sotëm. Punonjësit që merren me restaurim 

duhet të jenë të specializuar mirëfilltazi në restaurim sipas disiplinës përkatëse. Në 

Institut ka njerëz të pa specializuar dhe kjo më shqetëson. Ata merren me restaurim, 

vetëm sepse punojnë në Institut dhe jo se janë shkolluar apo specializuar në këtë fushë. 

Veç kësaj, dua të theksoj se tek ne ka edhe të rinj që janë shkolluar jashtë si psh. në Itali. 

Të rinj të shkolluar në shkolla me traditë restaurimi që edhe punojnë në Itali dhe janë të 

suksesshëm atje.  Këta, po të punonin dhe të jepnin kontribut në vendin e tyre, nuk do 

ishte keq, apo jo? 

     Eshtë me vënd për të folur pak edhe për rindërtimin, i cili është një masakër e vërtetë. 

Marrim si shembull Voskopojën, dëshmi e një qytetërimi të lashtë. Kalldrëmit, që kishte 

atë unikalitetin dhe të veçantën e tij, kjo e veçantë iu hoq me preteksin e shtrimit të 

kanalizimit dhe nuk u rivendos më. Kuptohet, se për ata që e prishën është e pamundur. 

Por çfarë ndodhi? Në vend të tij, u vunë pllaka. Një veprim i tillë sjell humbjen e vlerave 

kulturore, prandaj them me bindje se procesi është i pa kontrolluar. Në restaurim nuk ka 

prishje, në restaurim nuk ka rindërtim, sepse ky nuk do të quhej restaurim, por rinovim. 
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Marrim si shembull një person të plakur, a e rikthen dot të ri? Përgjigjja është jo. Dhe 

nëqoftëse e arrin qëllimin me anë të ndërhyrjeve të ashtuqujtura estetike në fizionomi, në 

organizëm ai mbetet i plakur. Në restaurim nuk ekziston as fjala e bukur ose i bukur. 

Restaurimi nuk është proces zbukurimi, por nevojë. Them nevojë, sepse nuk lejon të 

degradojë si monumentin e rrezikuar, ashtu dhe vlerat e veçanta që ai ka. Të ndërhysh në 

një vepër arti është më e vështirë se puna e kirurgut, pasi vepra nuk ka gojë, nuk ka 

shpirt, nuk reagon. Termi “kthim në identitet,, është i gabuar, pasi restaurimi nuk është 

proces rinovues, por mirëmbajtës. 

 

 - Po për studiot private të restaurimit të veprave të artit, çfarë mendimi keni, profesor?  

 - Studio private ka. Ka prej tyre që janë të dobta dhe abuzuese, por kjo ndodh më shumë 

me të  ashtuquajturat kompani ndërtimi, që marrin tendera apo licensa të pamerituara. 

Prandaj e vë theksin tek fakti që duhet mbikqyrje, përgjegjshmëri, licensim i rregullt e të 

tjera. Por ka edhe mjat studio private që janë cilësore, madje të ngritura nga njerëz shumë 

të shkolluar dhe të specializuar, që nuk kanë gjetur mundësi punësimi në shtet. Sidomos 

në veprat e artit ka mjaft të tillë. Këtë e kam nga eksperienca personale. Dikur, në kishë 

kishte një shkollë restaurimi, ku unë personalisht kam dhënë leksione të historisë së artit. 

Aty kam njohur një kursant të përkushtuar, E. Bitri quhej. Këtë djalë e kam angazhuar 

dhe kemi bashkëpunuar. Ai sot ka një studio ku restauron në mënyrë të përgjegjshme 

objekte arkeologjike. Mund të ketë edhe studio të tjera restauruese të krijuara nga të huajt 

apo nga shqiptarë të shkolluar në perëndim. Kjo është diçka pozitive, sepse kur punon 

specialisti, përgjegjësia është më e madhe. Por me këto studio duhet të bashkëpunojë 

edhe shteti, i cili t’i ligjërojë, t’i licensojë, të monitorojë punën e tyre dhe t’i mbështesë. 

 

 - Po një vizion për të ardhmen e restaurimit, zoti Nallbani.  

 - Vizioni qëndron në atë çka u fol edhe më sipër, që problemet të zgjidhen gradualisht në 

një të ardhme jo të largët. Shteti të bëhet më i kujdeshëm në drejtim të trashëgimisë 

kulturore.  Institucionet që merren me të, si Instituti i Monumenteve të Kulturës të 

rimarrin përgjegjësitë e humbura dhe të rrisin nivelin e tyre në shkallë më të lartë. Të 

shkollohen më shumë specialistë të rinj dhe të aktivizohen në këto veprimtari. Nëqoftëse 

kanë studio private, këto të monitorohen dhe të mbështeten në veprimtarinë që kanë 

ndërmarrë. Por të dëgjohet edhe zëri i ekspertëve të mirëfilltë dhe me eksperiencë të 

gjatë. Të konsultohesh me eksperiencën është një alternativë e mirë për përmirësimin e 

gjërave. Të mos ketë vetëm projekte në letër, por të ketë veprime konkrete me veprat që 

kanë nevojë për t’u restauruar. Restaurimi, si proces, të jetë më dinjitoz dhe të përfshijë 

ekspertët e nevojshëm. Puna restauruese të bëhet mbi baza studimore të mirëfillta, për të 

mos lejuar deformime apo ndërhyrje të gabuara. Pra, restaurimi të konceptohet si shkencë 

dhe të veprohet në mënyrë sa më shkencore. Shpresoj që çdo punim shkencor, edhe ato 

që kanë karakter gazetaresk të ndihmojnë për të dhënë një orientim më të denjë në këtë 
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drejtim. Në përfundim, të falenderoj që shfaq interes për restaurimin me punimin tënd 

doktoral. 

 

 - Zoti Nallbani, kjo intervistë më dha një informacion mëse të dobishëm. Përsëri e 

ritheksoj se ishte privilegj t’ju intervistoja. Faleminderit. 

 

 Shtator, 2015 

 

 

 

Refleksion 

 

     Nga intervista më sipër mund të krijohet një tabllo e qartë rreth punës që është bërë në 

një fushë të tillë, siç është restaurimi i veprave të artit në Shqipëri. Aktualisht, në këtë 

drejtim pyetjet që kërkojnë përgjigje janë: cila është gjendja aktuale e veprave të artit, të 

cilat mbartin vlera kulturore dhe që cilësohen si të tilla, a njihen dhe vlerësohen si duhet 

ato, a ka një inventar apo rregjistrim të saktë për to, çfarë problemesh kanë lindur sot 

lidhur me konservimin dhe restaurimin e tyre e të tjera. 

 

o Në vetvete, restaurimi është proces i gjerë dhe i shumëllojshëm. Ai prek shumë fusha 

dhe një ndër to është edhe restaurimi i veprave të artit. E vërteta është se tek ne ka 

shumë vepra arti që mbartin vlera kulturore dhe estetike të spikatura. Sot, nevojat për 

konservim dhe restaurim të këtyre veprave, siç mund të jenë: ikona të ruajtura në 

monumentet e kultit fetar, piktura murore, afreske, mozaikë e të tjera janë tepër të 

mëdha. Shumë prej tyre thuajse janë lenë në harresë, siç ndodh psh. me 400 vepra të 

tilla që ndodhen në magazinat e muzeut “Onufri,, në Berat. Nuk duhet harruar se koha 

bën të vetën, duke i zbehur vlerat e tyre ose dhe duke i zhdukur. Po kështu, shumë 

prej këtyre veprave janë të rrezikuara nga lagështia apo dhe nga insektet, prandaj 

konservimi dhe restaurimi i tyre po bëhet një kërkesë e fortë e kohës. Për këtë janë të 

shqetësuar edhe specialistët tanë me përvojë në këtë fushë. 

 

o Sipas specialistëve, restaurimi i veprave të artit është një punë e vështirë dhe delikate 

që nuk mund ta bëjë kushdo, prandaj nevoja për restauratorë dhe punë të specializuar 

edhe në këtë fushë është bërë mëse e domosdoshme. Për më tepër, sot ka mënyra të 

reja trajtimi e konservimi, ka teknika dhe materiale të avancuara të ndërhyrjes, të cilat 

duhet të njihen dhe të aplikohen në mënyrë të suksesshme edhe tek ne. 

 

o Mbi të gjitha, ka ardhur koha që edhe tek ne të krijohet një konceptim i ri për 

restaurimin e veprave të artit. Zgjidhja e problemeve në këtë fushë dhe përballimi i 

punës mund të bëhet vetëm nga një staf i specializuar apo nga individë të shkolluar. 

Kjo fushë është e lidhur me  kërkesën për zgjerimin e profesionit të restauratorit, me 
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përgatitjen e restauratorëve të rinj, me hapjen e studiove private për restaurim e të 

tjera. Sipas disa të dhënave paraprake, për të përballuar nevojat në këtë fushë, siç 

përmendet edhe në intervistën më sipër, ka filluar hapja e studiove private 

restauruese nga restauratorë shqiptarë apo dhe nga të huaj. Kjo është mëse normale 

dhe një risi e re për realitetin e sotëm shqiptar, prandaj vlerësohet si diçka pozitive 

edhe nga specialistët tanë. Ajo që ka rëndësi të theksohet është fakti se duhet kryer 

një investigim i saktë në këtë drejtim: sa studio të tilla janë hapur, çfarë pune 

konkrete bëjnë, a janë të licensuara dhe a monitorohet puna e tyre nga IMK e të tjera.  

 

 

Intervista 3.  
Me Pirro Thomon (specialist i restaurimit të ikonave). 

 

 

 - Zoti Pirro Thomo, po e nis me një falenderim  të veçantë që më lejoni t’ju marr pak 

nga koha juaj e vyer. 

 

 - Sigurisht, koha është e vyer sidomos për ne që jemi të angazhuar në fusha studimore. 

Por edhe ky interesimi juaj nuk është pa vlerë për ne, prandaj edhe unë nga ana ime ju 

falenderoj. 

 

 - Tema ime studimore është fokusuar tek “Historia e restaurimit të monumenteve të 

kulturës në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore”. Meqë edhe ju keni  kontributin tuaj 

në këtë histori, do të doja t’ju bëja pjesë të këtij studimi. 

 - Dakort, por mendoj që intervistës tuaj t’i jepnim më tepër një formë bashkëbisedimi, 

pasi kjo do ishte më e dobishme. 

 

 - Edhe unë kështu mendoj. 

 - E kam nisur herët këtë punë dhe mbase ju e dini që kemi qenë tre bashkëpunëtorë edhe 

miq të mirë, që e nisëm në të njëjtën ditë. Bëhet fjalë për dy specialistë si A. Meksi dhe 

E. Riza. Fillesat e kanë zanafillën në vitin 1962, kur secili punonte  në sektorin përkatës. 

Unë kam punuar në sektorin e restaurimit, për të cilin po flasim,  deri në vitin 1991. Pas 

këtij viti do ketë një ndalesë, gati 20 e ca vjeçare, pasi u shpërngula në Greqi. Kur them 

ndalesë bëhet fjalë për punën në Shqipëri, pasi në Greqi e ushtrova profesionin tim 4 vjet 

në një firmë private. Më pas, në shtet në Institut monumentesh, ku bëra edhe ndërhyrje në 

kisha të ndryshme. Pra, punova kryesisht në monumente të kultit. Pavarësisht se atje isha 

goxha mirë edhe nga ana ekonomike u riktheva për të kontribuar në vendin tim. 

Kuptohet, sepse kjo ishe dëshira ime.  

 

 - Sa punuat këtu, pas rikthimit nga Greqia? 
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 - Punova dhe isha aktiv kryesisht në restaurimin e monumenteve të kultit, gati 10 vjet. 

 

 - Po sot, a jeni aktiv në këtë fushë, profesor? Kam dëgjuar për një lloj indiferentizmi 

nga ana e Institutit apo institucioneve të tjera që ju kanë mënjanuar disi. 

 

 - Kjo ndodh, por ne nuk duhet të dorëzohemi, nuk duhet të lejojmë që të cilësohemi të pa 

nevojshëm. Që të jesh aktiv duhet të kërkosh dhe të ndërhysh edhe vetë atje ku e shikon 

se ka vënd për të ndërhyrë. Këtë u sugjeroj edhe kolegëve të mij,të vullnetarizohen për 

t’u bërë aktivë, sepse varet sa imponues je për t’u bërë i tillë. Gjithmonë mendimi ynë 

është i nevojshëm, por varet se si ne i krijojmë marrëdhëniet me ata që kanë nevojë për 

mendin tonë. Psh. në Krujë në pazarin e tij me gurrë kalldrëmi që ka karrakteristika të 

veçanta u bë një ndërhyrje, të cilën unë e cilësova të dëmshme, sidomos heqja e 

kalldrrëmit që ishte tejet i rëndësishëm. Gabimet ndonjëherë vinë edhe nga mungesa e 

informacionit, prandaj u fola për mendimin e kualifikuar të prof.  E. Rizës, pasi ai ishte 

edhe personi që ishte marrë me pazarin e Krujës, gjë të cilën ata nuk e dinin. Prof. Emini, 

për hir të një pune të mirë dhe me njoftimin tim, ka shkuar vullnetarisht në Krujë për të 

dhënë mendimin  e tij. Pra, ne mund të kontribuojmë edhe duke kërkuar që të merret për 

bazë mendimi i specialistëve me shumë eksperiencë në ndërhyrjet restauruese. Kështu, 

nuk na mohojnë dot, pasi me profesionalizmin tonë ne arrijmë t’u imponohemi. 

 

 - Besoj se Ju e nisët me shumë vështirësi këtë punë, apo jo? 

 - Sigurisht, por kjo na aftësoi goxha. Nga që kishim shumë boshllëqe, ne ndërmorrëm 

shumë role në hapat e para të punës sonë. Falë ndihmesës së studiuesve të huaj që vinin 

në Shqipëri dhe shfletimit të literaturës së pakët, arritëm të ngrinim gjithçka vetë. 

Morrëm rolin e projektuesit dhe zbatuesit, rolin e studiuesit dhe gjurmuesit të 

monumenteve të kulturës, morrëm rolin e botuesit dhe publikuesit, rolin e edukuesit, pasi 

u përçuam dije dhe eksperiencë të tjerëvë. Duhet kuptuar diçka, sepse kjo është edhe e 

meta e ditëve të sotme, që të merresh me këtë profesion duhet të kesh ndjenjë dhe dashuri 

për vlerat kombëtare dhe për monumentin. Me ketë punë duhet të merren specialistë të 

mirëfilltë, apo grupe njerëzish të specializuar, që ta njohin monumentin në themel, të 

njohin historinë e tij, vlerat që mbart, rëndësinë historike, karakteristikat e veçanta e të 

tjera. Një njeri pa dije, nuk mund të jetë kaq i ndjeshëm dhe kaq i thellë. Po ua sqaroj 

shkurtimisht: Në ato kohë kishte mjaft vështirësi, sepse na duhej të restauronim vepra që 

ishin shumë larg në terren, por transporti në ato kohë ishte i vështirë. Bashkë me 

transportin edhe strehimi ishte një problem tjetër, por ishte i zgjidhshëm, pasi na 

strehonin vetë banorët, të cilët na ofronin mikpritjen e tyre. Ky strehim dhe kjo mikpritje 

do të ndikonte dukshëm edhe në profesionin tonë, në punën që bënim. Duke u strehuar në 

këto shtëpi dhe afër këtyre banorëve, ne njihnim kulturën e tyre, mënyrën e të jetuarit, 

botën shpirtërore dhe kjo na bënte më të vendosur në ndërhyrjet restauruese që bënim. 

Pra, ambienti dhe komuniteti kishin rol në punën tonë, pasi i jepnin më tepër seriozitet. 
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 - Pra, në atë kohë restauratori merrte edhe rolin e një etnografi? 

 - E vërtetë, por restauratori ngjason edhe  me ekspertin e kriminalistikës. Kriminalisti 

zbulon gjurmë dhe i interpreton ato, rindërton skena me fantazinë e tij për të arritur tek 

faktet. Kështu, edhe  resturatori zbulon gjurmë e fatkte, bën edhe sondazhe për të arritur 

në ndërhyrje sa më korrekte. E di pse bëhet e gjitha kjo? Shkurt, për të mos lejuar 

gabime, sepse një gabim në restaurim është i parikuperueshëm. Brezi, që sot ka dalë në 

pension duhet dëgjuar, jo se kemi bërë gjëra të jashtëzakonshme, por sespe kemi punuar 

shumë. Ne mund të cilësohemi si brezi mbushës, sepse secili jepte kontribut në një fushë 

të caktuar për të përmbushur një boshllëk dokumentar. 

 

 - Çfarë problemesh ka kjo fushë në ditët e sotme, profesor? 

 - Problemet nisin kryesisht me aspektin institucional. Dikur kishte centralizim 

profesional dhe kjo ishte me vlerë. Atelietë ishin tejet të rëndësishme , ndërsa sot kemi 

Drejtori rajonale kulture. Kjo është e mirë, por, me sa duket, nuk janë edhe aq efektive 

ose nuk punojnë siç duhej të punonin, prandaj them që t’i rikthehemi centralizimit 

profesionial, të rritet më tej roli i Institutit të Monumenteve të Kulturës, sidomos për 

monitorim dhe drejtoritë  rajonale të marrin kompetenca të mirëfillta edhe për restaurime. 

Sot nuk kuptohet si duhet roli i  IMK dhe kjo më shqetëson. Prandaj them që brezi ynë ka 

akoma punë, madje, nuk na del koha. Ne, përveç se botojmë, marrim pjesë vullnetare në 

projekte, kemi edhe ide, prandaj kam menduar që një punë e shkëlqyer do ishte 

ekspozimi i kontributit të punës së IMK përmes botimeve. 

 

 - Ekspozim i botuar? 

 -  Po ekspozim i botuar, i dokumentuar në mënyra të ndryshme i punës së Institutit nga 

periudhat më të  hershme deri më sot. Për të sqaruar më mirë gjithçka, është fjala për të 

ekspozuar punën e IMK në vite, kontributin e tij në gjurmim, në përgatitje kuardrosh, në 

ndërhyrje restauruese, në studime të botuara e të tjera. Dikur ka qenë revista 

“Monumentet”, e cila e ekspozonte mjaft mirë punën tonë, prandaj mendoj që të kthet 

ribotimi i saj. Ky ribotim do sillte më tepër ndërgjegjësim në punën me monumentet tona. 

 

 - Më radhisni disa problematika të tjera, të cialt ju shqetësojnë më tepër, profesor dhe 

kush është vizioni juaj për të ardhmen e monumenteve? 

 - Sot, problematika ka boll. Problematika kyçe lidhur me restaurimin është ndërmarrja e 

restaurimeve nga kompani jo të specializuara. Ka prej tyre që i kanë marrë licensat në 

mënyrë jo të drejtë. Veç kësaj, sot punohet me tendera, të cilat sjellin fitime të ndërsjellta 

si për ata që e marrin dhe për ata që e japin tenderin. Madje, ka kompani që e paguajnë 

dhënësin e fondit me 10% të shumës së tij, vetëm e vetëm që ta fitojnë këtë fond. Kjo 

nënkupton që gjithçka është kthyer në biznes dhe nuk mendohet shumë për 

profesionalizmin në punën me monumentet. Abuzimit me fondet, i shtohen plus 
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materialet e dobëta, stafi i rëndomtë dhe i pakualifikuar. Këta faktorë  çojnë në ndërhyrje 

të gabuara, sepse mungon ajo që përmenda në fillim: dashuria dhe pasioni profesional. 

Po të rritet roli monitorues i Institutit dhe Drejtorive rajonale, këto problematika mbase 

do sheshoheshin. 

Tek ne ndodh që shumë monumente lihen në harresë dhe kjo çon deri në degradim të 

tyre. Për  të shmangur degradimin e monumentit duhet të forcohet më tej konservimi. 

Ndërhyrjet e vazhdueshme koservuese janë të dobishme për jetëgjatësinë e monumentit, 

prandaj roli dhe kualifikimi i punëtorëve dhe ustallarëve mirëmbajtës është i 

rëndësishëm. Pra, procesi i mirëmbajtjes duhet të jetë i vazhdueshëm. Duke  patur në 

gatishmëri punëtorët, ustallarët arrin ta garantosh më së miri këtë  konservim. Nëqoftëse 

nuk bën përpjekje për konservim, ke humbur shansin për jetëgjatësinë e monumentit. 

      Fenomeni i tenderimit dhe i dhënies së licensave biznesmenëve është i dëmshëm, 

sepse licensa duhet të shkojë tek profesionisti. Sot bëhen testime për licensën e mësuesit, 

të mjekut dhe të infermierit. Qëllimi është për t’i bërë këto profesoine të rregulluara. Po 

sikur të kishte testim edhe për restauratorin? Kjo do ishte e dobishme apo jo? Kuptohet 

pse, sepse licensa do të kalonte në dorë të të aftëve. Dijet teorike kanë rëndësi po aq sa 

praktikat, prandaj e vë theksin tek kualifikimi dhe kurset e mirëfillta të restaurimit në 

varësi të disiplinave. Kjo do të sillte rendiment pune. Studentët e inxhinierive, të 

arkitekturës apo trashëgimisë kulturorë të marrin dije të mirëfillta mbi historinë e 

arkitekturës, teorinë dhe praktikat e restaurimit. Madje, të përgatiten edhe specialistë për 

t’i dhënë këto lëndë, që të  mbushin boshllëqet ekzistuese. Në procesin e restaurimit kanë 

rëndësi tre profesionistë projektuesi, zbatuesi, supervizori. I pari harton në mënyrë 

korrekte projektin pas një sërë studimesh, i dyti e vë në zbatim, kurse i treti e monitoron 

procesin dhe parandalon shkeljet. Pra, bashëpunimi është zinxhir, nëqoftëse supervizori 

vë re një problematikë gjatë punimeve, raporton zbatuesin dhe zbatuesi kërkon mendimin 

e hartuesit. Për çdo gjë të re që del gjatë procesit, midis tri hallkave ka komunikim, ka 

bashkëpunim për të dhënë zgjidhje. Në qoftë se nuk ekzistojnë këto tre subjekte dhe 

midis tyre nuk ka bashkëpunim, ka veçse deformim apo ndërhyrje të gabuara. 

 

 - Më thoni edhe diçka për ta përmbyllur këtë bashkëbisedim, profesor? 

 - Komuniteti luan rol në ruajtjen e veprave kulturore, sepse me to ai krenohet për 

identitetin kombëtar, prandaj duhet shëndoshur më tej opinioni dhe ndërgjegjja e 

komunitetit në këtë drejtim. Dukuritë e këqija në lidhje me monumentet si vjedhja, 

shkatërrimi, dëmtimi, transformimi, trafikimi apo edhe restaurimi i gabuar i tyre ndodh, 

sepse nuk ka një edukim të përgjithshëm. Edukimi rrit ndërgjegjen për vlerat kombëtare, 

prandaj ky edukim duhet të nisë që në fillore. Mund të krijohen shoqata të mbrojtjes së 

trashgimisë kulturore, ashtu si ato të ambientalizmit dhe trashëgimisë natyrore, por atyre 

nuk u dëgjohet zëri, sepse nuk kanë përkrahjen e gjithë komunitetit. Në qoftë se i gjithë 

komuniteti do ishte i edukuar, që të reagonte bashkë me to, frika do ishte më e madhe dhe 
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bashkë me të edhe përgjegjshmëria. Thënë më shkurt, nëse  i gjithë opinioni shoqëror 

bashkohet, nuk lë vënd për abuzim. 

  

  Ju falenderoj profesor, shëndet dhe jetë të gjatë. 

 

  Shtator. 2015 

 

 

Refleksion 

 

     Brezi i specialistëve dhe restauratorëve të vjetër kërkon të vlerësohet më mirë puna e 

tyre, puna e restauratorit në mënyrë të veçantë, duke rritur shkallën e ndërgjegjësimit për 

monumentet e kulturës dhe për vlerat e tyre. Në qoftë se shkruan histori, je me fat, nëse 

përballesh me figura historike, arrin të shkruash histori më cilësore dhe të gjallë. Prandaj 

them se ndihem me fat që zhvillova intervista me specialistë e figura të tilla me përvojë 

në fushën e resaturimit dhe që janë fillesa e gjithë kësaj historie. Nga bashkëbisedimi i 

zhvilluar me specialistin e restaurimeve P. Thomo arrita në disa përfundtime, të cilat po i 

shpreh më poshtë: 

  

 Parasëgjithash, arrita të kuptoj se në profesion, kur udhëhiqesh nga pasioni dhe 

dashuria, je i prirur të bësh gjëra më të mira dhe vetëm punë të dobishme. Kjo ka 

karakterizuar brezin tonë të restauratorëve, të cilët e nisën gjithçka nga zero dhe 

arritën të mbushnin zbrazëtitë e kohës, falë aftësive dhe punës së tyre të 

lavdërueshme, të cilës duhet t’i referohemi dhe kemi çfarë të mësojmë nga vepra e 

tyre. 

  

 Suksesi i punës qëndron në përpjekjet për kompletimin e tyre profesional. Pavarësisht 

mungesës së arsimimit, shkollave të mirëfillta të restaurimit dhe mungesës së 

literaturës së nevojshme, brezi i specialistëve tanë u rrit dhe u formua, duke përfituar 

nga eksperienca e specialistëve të huaj dhe nga ajo pak literaturë që kishin në 

dispozicion. Por, mbi të gjitha, nëpërmjet punës konkrete në terren, duke i 

identifikuar vetë monumentet, duke i studiuar ato, duke i prekur nga afër, duke 

ndërhyrë në to e të tjera, u rritën gradualish si në aspektin teorik, ashtu edhe në atë 

praktik. 

 

 Nëse IMK apo edhe projektuesit e rinj të restaurimit, si dhe firmat private që marrin 

përsipër të restaurojnë do t’u drejtohen për ndihmë dhe këshilla këtyre 

profesionistëve, mendoj se do të kemi më tepër përfitime. Të paktën, në cilësinë e 

punës restauruese dhe konservuese, krahas njohurive të reja, nuk duhet nënvleftësuar 

përvoja e specialistëve tanë. 
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 Më bëri përshtypje fraza e profesor P. Thomos, që puna e restauratori ngjan me punën 

e ekspertit që merret me kriminalistikë. Kjo është një frazë mëse e goditur që doli 

natyrshëm  gjatë bashkëbisedimit. Konkluzioni që nxjerr është se nuk qënka e lehtë të 

quhesh restaurator dhe aq më tepër të merresh me restaurime. Përveç kulalifikimit 

dhe arsimimit që koha t’i ofron, duhet të kesh një vullnet të jashtëzakonshëm për të 

bërë një punë të tillë. Pra, mbi të gjitha duhet të jesh një studiues i mirëfilltë dhe 

njohës i mirë i procedurave konkrete të restaurimit.  

 

Intervistë 4  

Me K. Zguro (resturator pranë qendrës resturuese të Tiranës). 

 

 

 - Sa i rëndësishëm është për ju restaurimi dhe puna restauruese me monumentet e 

kulturës? 

 - Patjetër që janë të rëndësishme dhe të domosdoshme. Unë kam respekt për restauratorët 

e dikurshëm dhe e vlerësoj punën e tyre, vlerësoj dhe përpjekjet apo mundin për 

kapërcimin e vështirësive që hasnin në punën restauruese. E them me plot gojë që kanë 

dhënë një kontribut të vyer dhe kanë bërë punë me standarte, pavarësisht kushteve të 

kohës. Dikur, shkollë restaurimi nuk kishte dhe mjeshtrat restauratorë kualifikoheshin 

falë praktikës dhe punës që bënte dikur Instituti i Monumenteve. Sot, lidhur me 

restaurimin, nuk e mohoj faktin që shanset dhe kushtet janë të favorshme për punë më të 

kualifikuar dhe më cilësore në aspektin profesional.  

 

 - E keni fjalën për shkollën e restaurimit të monumenteve që është hapur vitet e 

fundit?  

 - Sigurisht për atë. Kjo është diçka pozitive, një shkollë që afron të rinj që u intereson kjo 

fushë, por duhen njerëz të apasionuar. Besoj se kjo shkollë duhet të kombinojë teorinë me 

praktikën, t’u mësojë të rinjve teknikat, punën me materialet që përdoren për restaurim e 

të tjera. Për mua ajo që ka rëndësi është profilizimi i restauratorëve të rinj në drejtime të 

ndryshme, në objekte arkitektonike, arkeologjike, ikonografike e të tjera. Pra, këta 

specialistë të angazhohen në misionin e rëndësishëm të restaurimit dhe mirëmbajtjes së 

monumenteve të kulturës, që këtyre monumenteve t’u rikthehet lavdia. Puna e 

restauratorëve të dikurshëm duhet të ketë vazhdimësi edhe në ditët e sotme. Duhet vetëm 

dëshira për të bërë gjëra të mira. 

 

 - A ka sot problematika në fushën e restaurimeve? 

 - Për fat të keq, problematika ka, ashtu si në çdo sektor tjetër edhe në këtë sektor 

problematikat janë të shumta dhe të dukshme. Nuk mund të thuhet se nuk bëhet punë, 

punë bëhet dhe, madje, bëhet një punë goxha e mirë. Këtë e them, pasi edhe unë vetë, 

kohët e fundit, kam marrë pjesë në restaurimin e mozaikut të Tiranës. Po të thosha nuk 
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bëhet punë, do hidhja poshtë punën time dhe të kolegëve të mi. Në vështrimin tim, lidhur 

me restaurimin problemet janë më përgjithësuese, pasi  gjithçka, parasëgjithash, lidhet me 

sensibilizimin. 

 

 - Çfarë do të thotë kjo? 

 - Kjo do të thotë që secili duhet të kuptojë rolin që luajnë monumentet e kulturës dhe 

vëndin që ato zënë në historinë e shoqërisë. Vetë shteti shqiptar duhet të jetë më sensibël 

dhe t’u kushtojë më tepër vëmendje monumenteve, t’u japë atyre vendin që meritojnë. Po 

u ndërgjegjësua shteti i pari, do fillojë të ndërgjegjësohet edhe komuniteti. E dini ju që 

shumë banorë që jetojnë këtu rrotull nuk e kanë haberin se çfarë është mozaiku i Tiranës, 

shumë të tjerë janë indiferentë dhe nuk e dinë fare se çfarë përfaqëson ai, apo çfarë roli 

luan kjo qendër në të cilën po punojmë. Ne jemi specialistë të apasionuar të kësaj fushe 

dhe nuk na vjen mirë kur ka reagime të tilla, sepse na duket sikur monumentet e kulturës 

janë pa vlerë. Në të vërtetë, vlerat e tyre janë të mëdha, sepse këto monumente ofrojnë 

turizëm dhe turizmi ofron integrim, zhvillim. Faktikisht, shumë të huaj e kanë vizituar 

këtë objekt, duke shfaqur kureshtje dhe interes të veçantë. Kjo më gëzon, por puna jonë 

do merrte më tepër vlerë sikur komuniteti të dinte rëndësinë e saj dhe strukturat përkatëse 

shtetërore të na mbështesnin më denjësisht.  

     Mbështetja vjen me fonde, me staf të kualifikuar, me projekte, me vënie në  zbatim të 

këtyre projekteve, me lënien në dorë të punës restauruese organeve kompetente, me 

konsulencë dhe bashkëpunim specialistësh. Pra, punë në ekip, me zbatimin e kritereve 

përkatëse, me ofrimin e mbrojtjes ndaj monumenteve të kulturës, me evidentimin e tyre 

me anë të informacioneve përkatëse, me ndërgjegjësimin e opinionit publik, që këto 

vepra u përkasin të gjithëve, prandaj të gjithë duhet të kujdesen për to, deri tek njeriu më i 

thjeshtë. Qëllimi kryesor është që këto vepra të kenë jetë gjatësi dhe kjo vjen falë punës 

tonë në veçanti, por edhe organizimit më të mirë dhe kontributit që mund të japin edhe 

shumë subjekte të tjera. 

 

 - Ti e bën me pasion këtë punë, por a ka të tjerë si puna jote? 

 - Sigurisht, unë e dua këtë punë, jam angazhuar dhe do vazhdoj të angazhohem me 

pasion. Deri tani kam punuar me të dy brezat, me të vjetër dhe të rinj. Në të dy brezat 

kam njohur njerëz të apasionuar edhe pse brezi i dikurshëm vazhdon ta bëjë ende me 

dashuri këtë punë, është më i ndjeshëm dhe shfaq më tepër shqetësime. E kam fjalën edhe 

për bashkëpunëtorin tim të zellshëm Z. Kadrian, i cili më ka dhenë goxha nga përvoja e 

tij. Përvoja është gjithmonë e dobishme dhe kjo nuk duhet të humbasë. 

 

  Qershor, 2014 

 

 

 



150 

 

Refleksion.                                                                                                                                                  

 

      Kjo intervistë me restauratorin e brezit më të ri, K. Zguro më ndihmoi të kuptoj disa 

aspekte të punës që janë të rëndësishme për qëndrimin ndaj monumenteve të kulturës dhe 

për vlerësimin e vetë profesionit të restauratorit në vendin tonë.  

 

      Së pari, restauratorët tanë me përvojë sugjerojnë se rritja e ndjeshmërisë dhe 

ndërgjegjes qytetare për monumentet tona të kulturës është kërkesë që duhet t’i rezistojë 

çdo kohe. Ata kërkojnë një qëndrim ndryshe ndaj monumenteve, pasi aktualisht vihet re 

një nënvleftësim apo mosinteresim i theksuar ndaj tyre. Kjo do të thotë se ndërgjegjësimi 

për veprat e trashëgimisë sonë kulturore, për vlerat që ato mbartin në vetvete duhet të 

ngrihen në një shkallë më të lartë. Kjo kërkesë bëhet mëse e domosdoshme për kohën dhe 

rrethanat historike që përjeton vendi ynë. Në këtë kontekst, të vlerësosh monumentet dhe 

të kujdesesh për to, të ndërgjegjësohesh për rolin e tyre, do të thotë të kuptosh 

simbolikën, të ngulitësh dhe të ruash në kujtesë vlerat e veçanta kulturore e kombëtare që 

ato mbartin në vetvete, t’u heqësh atyre vazhdimisht pluhurin që koha le pas e të tjera. 

      Së dyti, restauratorët tanë kërkojnë rritje të shkallës së profesionalizmit në ndërhyrjet 

restauruese. Në këtë vështrim, edhe pse populli ynë po përjeton një periudhë të vështirë 

historike, sot janë krijuar kushte e mundësi më të mëdha për shkollimin dhe kualifikimin 

e restauratorëve tanë brenda dhe jashtë vendit. E rëndësishme është që këto kushte e 

mundësi të përdoren realisht në të mirë të punës dhe në dobi të monumenteve, për 

ruajtjen dhe vazhdimësinë e tyre. Përmes kësaj interviste përcillet mesazhi se duhet 

mbështetje dhe stimulim për restauratorët tanë, për punën që ata bëjnë. Përderisa vitet e 

fundit edhe tek ne kanë filluar të organizohen kurse trajnimi për restauratorë në fusha të 

ndryshme, rolin e restauratorit le ta marrin këta profesionistë dhe jo amatorë apo njërëz të 

tjerë. Pra, pikërisht për këtë fakt, në mbarë opinionin tonë duhet bërë e qartë se punën e 

restauratorit nuk mund ta bëjë kushdo dhe se roli apo profesioni i tij nuk mund të 

tjetërsohet nga persona të tjerë. 

 

 

Intervista 5.  

Me restauratorin Z. Kadria (DRKK, Tiranë). 

 

 

- Pse gjithë kjo dashuri dhe ky adhurim për këtë profesion? 

- Unë jam tepër i vjetër në këtë profesion dhe këtu ka luajtur rol dashuria për profesionin 

si diçka e rëndësishme në jetën e çdo njeriu. Eshtë bukur t’i vështrosh si turist 

monumentet e kulturës, të kesh kurreshtje e informacion rreth tyre, është më bukur të jesh 

në rolin e studiuesit që shkruan e jep informacion për to, tregon vëmendje, interes dhe 

pasion. Por është akoma më bukur t’i prekësh nga afër, të punosh me to, të përpiqesh t’i 
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mbash të gjalla vlerat që mbartin dhe të bësh të mundur përcjelljen e tyre në breza. Këtë 

mund ta bëjë vetëm restaurimi i tyre, duke u kujdesur dhe mirëmbajtur në vite. 

 

- A keni bërë ndonjë shkollë përkatëse për këtë profesion?  

- Në kohën tonë nuk ka pasur një shkollë të mirëfilltë restaurimi, kështu që unë këtë 

profesion e kam mësuar nëpërmjet kurseve të shkurtra si edhe nëpërmjet praktikës 

restauruese, pra, në sajë të punës  në terren. 

 

- A keni hasur vështirësi gjatë punës restauruese dhe cilat janë disa nga këto? 

- Vështirësitë e hasura gjatë punimeve restauruese kanë qënë të shumta. Shumica e 

banesave apo objekteve, të cilat duhet të restauroheshin ishin të përqëndruara në zona të 

largëta dhe vështirësia bazë ishte transporti, pasi terreni ishte i vështirë dhe mjetet e 

transportit mungonin. Kjo nënkupton që, në shumë raste, transporti bëhej edhe me krahë.  

 

- Shumë vështirësi, por prapë pasion? 

 - Po shumë vështirësi, por edhe goxha kënaqësi. Pasi dikur, të merreshe me restaurim, 

ishe një njeri shumë i vlerësuar, kurse sot mendimi rreth këtij profesioni është disi i 

zbehtë. Sot, jo vetëm opinioni rreth profesionit të restauratorit është i zbehtë, por edhe 

opinioni rreth vetë monumenteve të kulturës është zbehur. Madje, edhe rreth trashëgimisë 

kulturore, në përgjithësi, ka një opinin të vakët. Dikur monumentet e kulturës shiheshin si 

pjesë e vyer e pasurisë kulturore kombëtare, sot ato janë lënë disi në harresë. Madje, më 

është krijuar përshtypja se opinioni publik është tej mase indiferent ndaj tyre. Po kështu, 

roli i Institutit të Monumenteve  të Kulturës ishte shumë më i rëndësishëm se sot. Aty 

kishte skicues, inxhinierë, fotografë, historianë e të tjerë. Por, më e rëndësishmja ishte 

harmonia e bashkëpunimi ndërmjet tyre, shkëmbimi i mendimeve dhe ideve. Të gjitha 

këto profesione kishin rëndësi të veçantë për punën me monumentet dhe kontributi i 

specialistëve të ndryshëm ishte çelësi i suksesit. 

 

- Më flisni pak më tepër rreth punës restauruese. 

- Patjetër. Objektet që caktoheshin për restaurim studioheshin me imtësi nga ky ekip i 

mirëfilltë specialistësh, për të cilin fola pak më parë. Tre muaj para se të arrihej te objekti 

kërkohej ndihma e pushtetit, pasi ishte shumë e rëndësishme dhe tepër mbështetëse qoftë 

në aspektin monetar, material, por edhe në atë moral. Gjithashtu, edhe pushteti, nga ana e 

tij, shprehte goxha interes për mbarvajtjen e punës në të gjitha drejtimet. E rëndësishme 

ishte edhe puna e ateljeve, të cilat ishin të përhapura në të gjithë vendin. Duhet kuptuar se 

në Institut bëhej pothuaj e gjithë puna. Aty hartoheshin projektet, studioheshin, 

diskutoheshin dhe, më pas, zbatoheshin nga stafi përkatës. Në vitet 86-87 iu dha e drejta 

edhe individëve të veçantë, kryesisht, specialistëve të merreshin me restaurimet. Por 

gjithçka bëhej me miratim të Institutit të Monumenteve të Kulturës. 

 

- Mjeshtri vijon me pasion për punën restauruese dhe shprehet. 
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- Kohë më parë, para se të shkoje tek objekti që restaurohej, duhet  të siguroje bazën 

materiale. Por për të nxjerrë bazën materiale duhet të ishe edhe një njohës shumë i mirë i 

zonës. Puna restauruese nuk mund të kuptohet pa kriteret, sepse ato janë tejet të 

rëndësishme. Kështu, para se të ndërhyej në një objekt, bëhej më parë fotografimi për të 

parë paraprakisht gjendjen e tij, më pas vinte skicimi apo matja e detajuar, e cila u lihej 

në dorë specialistëve skicografë. Preventivi apo baza materiale jepej e gjitha e detajuar 

dhe e përllogaritur dhe, më në fund, arrihej tek vlera monetare që duhej për ta zbatur 

projektin. Në këtë mënyrë, gjithçka bëhej transparente, e organizuar dhe e përllogaritur 

me saktësi. 

 

- Pra, puna paraprake kishte shumë rëndësi për monumentin dhe restaurimin e tij? 

- Sigurisht. Çdo objekt, pasi shpallet monument kulture, ka fituar një status dhe ky status 

i jep  një rëndësi të veçantë. Kështu që ai duhet të mbikqyret, kërkon përkujdesje të 

vazhdueshme. Nevoja për ndërhyrje dhe restaurim është e pa shmangshme, pasi agjentët 

e ndryshëm natyrorë, koha që ecën dhe faktori njeri shkaktojnë dëme ndaj tij. Madje, 

mund të sjellin edhe degradimin total të monumentit. Dhe këtu qëndron përgjegjësia 

kryesore: moslejimi i degradimit apo i rrënimit total. Përderisa një objekt ka vlera 

historike, arkeologjike apo arkitektonike rreth tij mund të ketë edhe shumë gjëra të tjera 

me vlerë, të cilat mund të jenë mbuluar nga koha. Zbulimi i tyre është tepër i rëndësishëm 

për procesin e restaurimit, prandaj duhen bërë më parë sondazhe, e  kërkime dhe kjo të 

bën të reflektosh për një ndërhyrje sa më të drejtë. Ndërhyrja bëhet që objekti të këtë 

jetëgjatësi dhe qëllimi kryesor është pikërisht ky: të restaurohet ajo pjesë që është 

dëmtuar. Pjesa tjetër, që është në gjëndje të mirë nuk preket. Nëqoftëse do të prishej i 

gjithë objekti dhe të rindërtohej nga e para, këtij monumenti do t’i humbisnin vlerat. Dhe 

ky nuk do quhej më restaurim, por rindërtim. Ta prishësh të gjithin një monument dhe ta 

rindërtosh nga fillimi do të thotë që monumenti nuk është më ai i pari, por diçka e re, e 

shkëputur nga sfondi historik nëpër të cilin ka kaluar, i shkëputur nga vlerat arkitektonike 

dhe nga koha e largët në të cilën është krijuar. Pikërisht, për këtë arsye, në një restaurim 

gjithçka duhet të jetë e saktë dhe precize. Vendi ku ndërhyet fotografohet, pjesët që 

lëvizen shënohen me laps dhe rivendosen në vëndin ku janë hequr, për të mos lindur 

devijime. Kjo është punë me përgjegjësi dhe kërkon seriozitet të madh, por, mbi të gjitha, 

kërkon profesionalizëm. Në lidhje me këtë, më parë kishte kontroll të rreptë, madje, edhe 

penalizime, pasi bëhej fjalë për vlera. Të ndërhyje gabim, do të thoshte shkelje e 

parimeve të restaurimit, dëmtim i vlerave të monumentit. 

 

- Mjeshtër, çfarë problemesh evidentoni ju sot në punën restauruese? 

- Problemet në lidhje me monumentet dhe ndërhyrjet që bëhen në to janë të shumta. Kjo 

do të thotë se reastaurimi nuk ka më ato vlera, sepse sot punohet me tendera. Këto 

tendera përfshijnë brenda tyre njerëz jo të specializuar, madje, edhe grupi restaurues në 

shumë raste nuk është profesionist. Pak më parë thashë se kur bëhej ndërhyrje e gabuara 

kishte edhe penalizime. Pra, kjo tregon se ka pasur rregulla të forta. Monumentet kishin 
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mbrojtje të mirëfilltë dhe masat ndëshkuese, në rast shkeljeje, e tregonin qartësisht këtë. 

Sot nuk ka mbrojtje të mirëfilltë dhe masat ndëshkuese nuk zbatohen. Kjo është totalisht 

negative, pasi nuk respektohen ligjet që ruajnë vlerat dhe autenticitetin e monumenteve. 

Kështu, lindin deformimet, devijimet e të tjera. Në tendera përfshihen subjekte private, 

biznesmenë dhe jo studiues e projektues të mirëfilltë. Ka mjaft raste që me restaurime 

merren njerëz të rëndomtë, duke ja ulur fare vlerën profesionit të restauratorit. Sot bëhet 

një krim i madh, pasi i është hequr e drejta Sektorit përkatës të IMK për t’u marrë me 

restaurim. Kur flitet për sektor, bëhet fjalë për sektor të specializuar. Më tej, bëhet shkelja 

më banale me fondet, pra, me bazën monetare, e cila kur nxirret nga tenderi, nuk shkon 

në destinacionin e duhur, por shkon në duar të gabuara. Në rast se tenderi do të nxirrej 

nga sektori i specilaizuar, flas me garanci se 95% e tij do shkonte në destinacion dhe për 

misionin që ishte nxjerrë. Por me tendera, edhe materiali vjen tepër i dobët ose, më saktë, 

skarco. Sot nuk mund të themi se nuk ka projekte. Madje, ka shumë projekte të gatshme, 

por një pjesë e tyre ngelen vetëm në letër, pasi nuk ka fonde. Në punën restauruese i 

rëndësishëm është edhe roli i drejtuesit, i cili vëzhgon, kontrollon që të zbatohen me 

përpikmëri parimet dhe kriteret e restaurimit, duke mos lejuar devijime. Sot restaurojnë 

njerëz jo profesionistë dhe kjo është qesharake, pasi restauratori është si puna e kirurgut, 

të cilin nuk mund ta bëjë dot një kasap. Restauratori ka rolin kyç, pasi, ashtu si kirurgu që 

ndërhyn në trupin e pacientit, ai ndërhyn në trupin e monumentit. 

 

- A keni dëgjuar për shkollën e restaurimit pranë IMK, shkollë që përgatit restauratorë 

të profileve të ndryshme?  

- Kam dëgjuar që do kthehet ose është kthyer në shkollë rajonale. Aty japin mësim 

pegagogë të huaj dhe shqiptarë. Mësohet edhe teori edhe praktikë. Diçka kam dëgjuar 

dhe kjo do ishte idealja. Sigurisht, që Instituti i Monumenteve e meriton denjësisht që të 

ketë rol si qendër studimore. Shpresoj në diçka, që këta restauratorë të rinj të jenë aktivë 

dhe të mos ngelen specialistë thjesht të çertifikuar e pasivë, por të futen në punë dhe të 

jenë zbatues të projekteve të lëna pezull. Kjo do t’i rriste dinjitetin e humbur profesionit 

të restauratorit. Ne, brezi i pasionit, të largohemi me idenë që historia e profesionit tonë 

vazhdon denjësisht. 

 

- Po stimulimi në këtë profesion si të duket? 

- Dikur stimulimi s’ishte i madh. Nëse bëhej një punë e mirë merrej një fletë nderi. Çka 

tregon se kjo punë profesionalizonte dhe kualifikonte vetvetiu specilalistë. Sot stimul nuk 

ka dhe po humbasin edhe restauratorët, pasi po lihen jashtë loje. Uroj që me hapjen e këtij 

kursi dhe çertifikimet që po bën Instituti i Monumenteve të rikthejë stimulin ndaj këtij 

profesioni, që puna të bëhet më cilësore dhe restauratori të ndihet i vlerësuar moralisht e 

materialisht. Por, mbi të gjitha, uroj që këta specialsitë, përveç anës materiale, të kenë 

pasionin për të bërë gjëra të mira.  

    Dikur kishte specialistë skicues të mirëfilltë. Këtë bënin matje dhe e hidhnin gjithçka 

në letër. Sot skicografë nuk ka dhe kjo merret me mënd se çfarë problematike mund të 
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sjellë. Fotografimi i objektit për restaurim është i rëndësishëm, por dua të theksoj se 

skicimi është akoma më i rëndësishëm, pasi është i saktë. Skicim do të thotë të dhëna të 

sakta dhe të përllogaritura, matje të sakta e të tjera. Diçka tjetër që më shqetëson është  

edhe restaurimi i banesave popullore me vlera historike apo arkitektonike, të cilat janë 

lënë në harresë dhe u bë kohë që nuk restaurohen. Ka rrezik që banesat popullore të 

humbasin, pasi faktori kohë bën të vetën. 

 

- Çfarë mendoni të rregullohet në të ardhmen, vizioni juaj? 

- Punë e organizuar, Instituti i Monumenteve të Kulturës të rimarrë vendin që i takon, 

sektorët, gjithashtu. Meqë është hapur kurs restaurimi, profesionistët e rinj të bëhen pjesë 

aktive në punën restauruese dhe në projekte të ndryshme. Të ketë më shumë fonde për 

rastaurime dhe këto fonde të jenë të kontrolluara për të shkuar në destinacionin e duhur 

për të cilin janë nxjerrë. Restaurimet të bëhen të kontrolluara, në mënyrë të studiuar dhe 

të rikthehet bashkëpunimi mes specialistëve përkatës. Nëse ka subjekte private që merren 

me restaurim, ato të mbikqyren që të plotësojnë standartet. T’i kushtohet vëmëndje edhe 

banesës popullore, pasi dy qytetet që na përfaqësojnë denjësisht në Unesko fal banesës 

popullore.  

     Më vjen mirë që ju po shkruani historinë e restaurimit të monumenteve dhe aq më 

tepër që e kombinoni me shqetësimet aktuale. Historia nuk është vetëm e kaluara, por 

edhe e tashmja, prandaj edhe historia e restuaurtimit të monumenteve nuk duhet të ngelet 

trok, por duhet të ketë vazhdimësi. 

 

 Qershor, 2014 

 

          

                                 

Refleksion. 

 

     Kjo intervistë me specialistin e restaurimeve Z. Kadria dhe eksperienca e tij mbi 30 

vjeçare më shtoi sigurinë në punën time studimore sepse: 

 

 Përmes kësaj interviste të drejtpërdrejtë përforcova më tepër njohuritë e mia mbi 

historinë e restaurimit. Me qënë se bisedova me një dëshmitar të punës restauruese që 

është bërë në vite, kjo më bëri ta vlerësoj më realisht këtë punë si dhe vetë 

profesionin e restauratorit. Tani më duket se e njoh më nga afër kontributin e asaj 

plejade restauratorësh, të cilët u dhanë shtysë studiuesve tanë të vlerësonin dhe të 

përshkruanin në faqe revistash e librash punën e tyre të vyer. 

 

 Mendoj se është e nevojshme të reflektosh për restaurimin, duke e parë këtë si proces 

jo aq të thjeshtë, për të krahasuar punën e dikurshme me punën që bëhet sot, për të 

nxjerrë në pah problemet e tij dhe për të mos mbetur vetëm në kritika. Në këtë 
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mënyrë, përmes këtij punimi synoj të jap një kontribut sado modest në formë 

këshillash e sugjerimesh për përmirësimin e punës restauruese në të ardhmen dhe për 

të rritur ndjeshmërinë ndaj trashëgimisë kulturore në përgjithësi. Dua të theksoj se kjo 

ndjeshmëri e sensibilizim u adresohet të gjitha shtresave e kategorive sociale dhe 

veçanërisht shtetit shqiptar dhe subjekteve që merren me këtë punë. 

 

 Intervistat e para më nxitën të udhëtoj në zonat më të rëndësishme të trashëgimisë 

sonë kulturore. Së pari, udhëtimin e parë e nisa nga qyteti i Beratit, duke marrë shkas 

nga fraza e mjeshtrit që banesa popullore është lënë në harresë dhe rrezikon të 

degradojë, sepse nuk është vënë dorë. Më pas, vazhdova me Gjirokastrën dhe me 

zona të tjera. Ajo që dua të theksoj është se monumentet e kulturës nuk kanë kuptim 

pa njohur historinë apo sfondin e tyre historik. Gjithashtu, edhe vetë historia e një 

kombi nuk ka kuptim pa monumentet e kulturës. Ato janë dëshmitë apo faktet e 

historisë dhe se historia pa fakte nuk do ishte histori, por një gojëdhënë e padëshmuar. 

Pra, një komb pa monumente do ishte një komb pa histori dhe një komb pa histori do 

ishte një komb pa dinjitet kombëtar dhe pa kulturë. Shqipërisë një gjë e tillë nuk i 

mungon, por duhet, thjesht, rritje e vëmendjes dhe kujdesit, më tepër seriozitet dhe 

përgjegjësi për monumentet, për ruajtjen dhe konservimin e tyre. 

 

 

Intervista 6. 

     Me  E. Zykon (inxhinier ndërtimi pranë DRKK, Berat). 

 

 

- Inxhinier, A është treguar kohët e fundit kujdes për mirëmbajtjen dhe restaurimin e 

monumenteve të kulturës në Berat? 

- Vitet e fundit Drejtoria ka pasur fonde minimale për Monumentet e Kulturës. Nga ana e 

saj, kjo drejtori disponon një magazinë brënda së cilës  ka llaç, gëlqere e të tjera. Ajo 

është munduar, në mënyrë modeste, që me këto materiale të bëjë disa ndërhyrje, le të 

themi restauruese,  shumë të vogla si psh. çati porte, fasada e dritare. Më parë jepeshin 

fonde të vogla  për restaurime të nivelit nën mesatar. Duke filluar na viti 2010 e me 

radhë, shteti  nuk ka akorduar fare fonde të mëdha. 

 

- Më dukeni pak i shqetësuar? 

- Me thënë të drejtën po mendoja që të flisja më gjatë përsa i përket problematikës së 

procesit të mirëmbajtjes dhe restaurimit. Kohët e fundit shohim një ndërhyrje të 

qytetarëve në banesat e kategorisë së dytë. Po në banesat e kategorisë së dytë, pasi 

banesat ndahen në dy kategori. Në kategotinë e parë  futen ato banesa tek të cilat është 

rreptësisht e ndaluar të ndërhyet për të  ruajtur autenticitetin, sipas Ligjit nr. 90-48 të vitit 

2003 për trashëgiminë. Tek kategoria e  dytë është lejuar të ndërhyet, por kjo vetëm në 
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planimetri, ndërsa në fasada jo, pasi ato janë të dukshme dhe flasin për autenticitet. Por 

koha evoluon dhe bashkë me të evoluojnë edhe kërkesat e banorëve. Disa ndërhyrje kanë 

dalë jashtë rregullave dhe kësisoj kanë sjellë deformime. Si rezultat i këtyre ndërhyrjeve, 

për fat të keq, disa apo shumë prej këtyre banesave kanë humbur autenticitetin e tyre. Kjo 

shfaqet qartësisht tek mania e disa qytetarëve për t’i kthyer këto banesa në restorante, 

hotele e të tjera. 

 

- Kjo është e rëndë inxhinier. Por në mes të kësaj të keqe a ka ndonjë të mirë? 

- Sigurisht, këto ndërhyrje kanë frenuar apo parandaluar degradimin total të banesave. 

Kjo është pozitive. Në formën e re që kanë marrë këto banesa janë kthyer në ndërtesa 

aktive për t’u shërbyer qytetarëve, por edhe turistëve. Kanë sjellë punësim, rritje 

ekonomike e të tjera. Por ne jemi profesionistë që merremi me monumentet dhe 

përkujdesemi për vlerat autentike që ato mbartin në vetvete. Si profesionist, them se 

pavarësisht këtyre të mirave, nëpërmjet ndërhyrjeve të tilla, këto monumente e humbasin 

autenticitetin dhe vlerat e trashëguara nga sfondi historik. Sidomos nga brenda ato 

transformohen totalisht. 

 

- Pra, vetë banorët qënkan një problem madhor. 

- Sigurisht, pasi janë të dobët ekonomikisht. Nëse këto banesa i kthejnë në aktive, ata 

përmirësojnë jetesën e tyre. Por ka edhe problematika të tjera, që lidhen me rastet kur 

banesa ka disa pronarë ose bashkëpronarë. Me këtë kuptohet që nëse njëri dëshiron që 

banesa të restaurohet si monument kulture, ta rregullojë sipas standarteve të kohës, tjetri 

nuk e dëshiron këtë, pasi do ta kthejë në biznes. Kështu shfaqet hapur konflikti dhe, për 

ne që merremi me këtë punë, dalin shumë komplikime. 

 

- Inxhinier, po staf restaurues profesionist a ka në Drejtorinë tuaj, sa i kualifikuar 

është ky staf? 

- Stafi, në përgjithësi, është i kualifikuar. Në përbërje të tij ka 2 arkitektë, 2 arkeologë, 2 

inxhinjerë dhe disa punëtorë mirëmbajtjeje. Stafi mirëmbajtjes përbëhet nga 2 

marangozë, 3 specialistë mirëmbajtjeje për restaurim fasadash, çatish e të tjerë. 

     Për hir të së vërtetës, më duhet të them se restauratorët janë pa arsimim përkatës. Këta 

profesionistë janë përgatitur për ndërhyrje vetëm falë eksperiencës apo praktikës së tyre 

të punës modeste.  

 

- Pra, nuk ka restauratorë të specializuar në fushave të ndryshme si në qelq, në gur, 

vepra arkitektonike, arkeologjike, ikona e të tjera. 

- Për fat të keq, jo. Sigurisht, do ishte idealja po të kishte të tillë. Koha ka evoluar dhe ne 

duhet t’i përshtatemi. Berati është me vlera kulturore dhe historike dhe nëse do kishte 

specalistë të diplomuar në restaurim duhet t’i kushtonin një vëmendje parësore pikërisht 

këtij qyteti. Por, duke parë rëndësinë e veçantë që ka Berati, unë mendoj se ka më shumë 
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nevojë edhe për specialistë terreni. Më parë, ka pasur staf më të zgjeruar restaurimi, rreth 

30 mirëmbajtës, ndërsa sot si mirëmbajtës janë vetëm 5. Duhet të zgjerohet më tepër ky 

staf, sidomos me specialistë terreni që të studiojnë problematikat dhe të trajtojnë 

paraprakisht, në mënyrë më të detajuar, këto problematika. Kësisoj rritet edhe niveli i 

punës mirëmbajtëse apo restauruese. 

 

- Inxhiner,  a ka stimul  për stafin mirëmbajtës? 

- Stimulimi ndaj stafit mirëmbajtës është minimal, pagesat shumë të ulta. Ta mendosh që 

dikur ky stimul ka ekzistuar, sidomos ndaj mjeshtrave restauratorë. Nëqoftëse do futeshin 

në punë specialistët restauratorë të dalë nga shkolla rajonale, stimulimi duhet të jetë më i 

madh dhe puna mbase më cilësore. Ne po flasim për punë cilësore, por edhe për 

sensibilizim apo vëmendje ndaj monumenteve dhe kjo do rriste më tepër kujdesin për to. 

 

-  A keni ndonjë vizion për të ardhmen 

- Sigurisht, njeriu pa vizion nuk ka të ardhme. Vizioni tim lidhet me zgjidhjen e 

problemeve të tilla si: 

      1. Restaurimi i të paktën 10 banesave në vit. Sa më shumë fonde për projekte në 

Berat. 

     2. Sensiblizimi i qytetarëve për vlerat e këtyre monumentve. Rolin parësor duhet ta 

kenë specialistët, media, shkolla, studiuesit, publicistika, organet kompetente e të 

tjera. 

     3. Përqëndrimi i një stafi të kualifikuar restauratorësh në Beratin e Uneskos. Sigurisht, 

që sot ekzistojnë edhe mundësi më të mëdha në këtë drejtim. Por edhe drejtues më 

të kualifikuar dhe më sensibël. 

     4. Duhet të ketë një status të veçantë për lejët e ndërtimit që jepen në qytetin e Beratit, 

duhet të jenë më të studiuara, sepse ndërtimet pa kriter e dëmtojnë Beratin e 

Uneskos. 

     5. Bashkëpunim dhe koordimin më i mirë midis institucioneve përgjegjëse për 

kulturën dhe trashëgiminë kulturore. 

 

 Korrik, 2014 

 

 

 

Reflektim.  

 

      Duke qenë i pranishëm në lagjen Kala, më duhet ndihma e ciceronit, por një i tillë 

nuk ekziston. Këtë ndihmë ma afroi vetë inxhinieri, i cili thekson se është mëse e 

domosdoshme që në qytetin tonë të ketë edhe ciceronë, pasi Berati është i Unesko-s dhe 
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kjo nuk është pak. Ndër të tjera, ai tregon se, sa herë në këtë qytet vinin të huaj, në 

shumicën e rasteve, rolin e ciceronit e merrja vetë.  

      Duke u futur në brendësi të lagjes Kala faktova gjithçka që më tregoi inxhinieri: 

shtëpi gati në të rrënuar, në të cilat nuk është vënë dorë. Madje, edhe zhurma çekiçësh e 

varesh, çka tregon se qytetarët i  rregullojnë vetë shtëpitë, sidomos nga brenda. Inxhinieri 

më tregoi për disa punë të mira që janë bërë brenda lagjes, sidomos për kanalizimet apo 

ndriçimin, por, krahas kësaj, ai shton edhe fakte të tjera, duke treguar sesi dora e 

keqbërësve rrënon dhe dëmton atë çka është ndërtuar. Më konkretisht, inxhinieri më 

tregon për vjedhjen e kabllit të ndriçimit elektrik, thyerjen e poçave nga dora e ndonjë 

keqbërësi, çka e lë lagjen natën në një errësirë të plotë, prandaj shtron si problem 

domosdoshmërinë e vendosjes së një roje apo sistemi sigurie.  

      Në këtë udhëtim, që zgjati për më tepër se dy orë, arrita të lëviz në çdo cep dhe të 

njoh pothuaj të gjitha llojet e monumenteve. Dhe ato nuk janë pak. Më tej, dua të theksoj 

se kjo intervistë me specialistin e monumenteve të kulturës së Beratit, E. Zykon, më 

lehtësoi disi punën, pasi më dha një ndihmesë për të evidentuar konkretisht gjithë 

problematikën me të cilën ndeshet trashëgima dhe monumentet tona të kulturës në 

përgjithësi. Nisur nga ky fakt, po vijoj në konkluzionet më poshtë: 

 

 Berati është qendër ku procesit të restaurimit u nënshtrohen monumente të kulturës, 

pothuaj, të të gjitha gjinive të tilla si: banesa popullore e shtëpi-muze, monumente 

kulti, ndërtime inxhinierike, fortifikime e të tjera dhe ku kujdes i posaçëm tregohet 

sidomos për restaurimin dhe mirëmbajtjen e banesave pranë qendrës historike të 

qytetit. Duke qenë se banesat e tre lagjeve muzeale janë të banuara, ato kërkojnë 

gjithmonë ndërhyrje të specializuara, për të mos lejuar transformimin e tyre jashtë 

kritereve të Kartës Shqiptare të Restaurimit si dhe për mirëmbajtjen e disa strukturave 

delikatë të materialeve prej druri.  

 

 Në Berat pashë nga afër shumë banesa popullore që janë lënë në harresë për vite të  

tëra. E ku më mirë se në Berat mund ta evidendosh një gjë të tillë. Udhëtimi në lagjen 

Kala ma dha këtë shans, që t’i shoh nga afër, t’i fotografoj e të evidentoj konkretisht 

mjaft problemet që lidhen me to. Shpesh, akuzohen banorët si faktori kryesor i 

degradimit të këtyre banesave. Në fakt, disa e bëjnë këtë nga neglizhenca dhe 

pamundësia ekonomike, por duke ndërhyrë pa kriter, pa dashje, ata deformojnë 

totalisht peisazhin origjinal të banesave. Disa i kanë kthyer banesat në biznese, duke 

devijuar historinë e tyre dhe funksionin për të cilin janë krijuar. Mendoj se për këtë, 

nuk mund të fajësohen vetëm banorë, pasi faji është më përgjithësues. Ky faj u 

adresohet gjithë subjekteve që merren me monumentet e kulturës. Banorët i shtyjnë 

më tepër kushtet ekonomike tejet të vështira, por nëqoftëse mbi këto banesa do vihej 

dorë, ato do të nxisnin turizmin familjar. Në këtë mënyrë, mbase edhe gjithë 

fenomenet negative që u përmendën më lart do ishin reduktuar. 
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 Nëqoftëse Instituti i Monumenteve të Kulturës ka hapur një shkollë për resaturatorë, 

që i profilizon ata në fusha të ndryshme restaurimi, por qeveria dhe IMK duhet të 

kujdesen për t’i hedhur në tregun e punës, që restaurimet tona të bëhen nga dora e 

profesionistëve të profilizuar. Berati e ofron shumë mirë kërë mundësi, pasi ka 

monumente ikonografike, arkitektonike, monumente kulti, arkeologjike dhe 

dokumentare tek të cilat këta profesionistë mund të kontribuojnë realisht. 

 

 Restaurimi dhe rregullimi i rrugicave të kalldrëmta të lagjeve kryesore, kryesisht në 

Kala, ku  ndodhet dhe muzeu kombëtar “Onufri,, duhet të ofrojë jo vetëm 

infrastrukturë më të mirë për vizitorët e huaj dhe vendas, por dhe pamje më të bukura 

dhe të sistemuara të lagjeve të lashta të këtij qyteti 2500-vjeçar. Pra, duke qënë se 

Berati në tërësi është një qendër e rëndësishme e trashëgimisë kulturore, nga organet 

e pushtetit vendor u duhet kushtuar më tepër vëmendje infrastrukturës rrugore e 

sinjalistikës orientuese, duke krijuar kështu lehtësira për lëvizjen e turistëve, për 

studiuesit, për specialistët e të tjerë. Veç kësaj, siç u përmend edhe më lart, duhen 

përgatitur edhe ciceronë profesionistë, që njohin dhe dinë të prezantojnë mirë 

historinë e qyteteve tona, traditat, pasurinë kulturore dhe etnografike të çdo treve. 

 

 Ajo çka është më e rëndësishme, Berati nuk duhet të ketë vetëm ndërtesa të vjetra, 

por edhe të reja. Këtë e kërkojnë vetë kushtet e zhvillimit, por ndërtesat e reja duhet të 

ngrihen në mënyrë sa më të studiuar, që të mos i zënë frymën monumenteve të vjetra 

apo pasurisë monumentale që ka qyteti. Shkurt, aty duhet të ketë një harmoni e 

bashkëjetesë midis së resë dhe së vjetrës, duke ushtruar kontroll të vazhdueshëm mbi 

monumentet për të parandaluar transformimet në arkitekturën origjinale të qendrës 

historike dhe për çdo shkelje që verifikohet, duhet të zbatohet legjislacioni në fuqi për 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.  

 

 

Intervista 7.  

                        Me inxhinjerin D. Celibashi(DRKK, Gjirokastër) 

 

 

- Inxhinier, sa vite keni  që merreni me monumentet e kulturës? 

- Unë kam  rreth 9 vjet që merrem  me monumentet e kulturës në Gjirokastër. Kjo punë 

më pëlqen dhe jam i drejtpërdrejtë të përgjigjem për çdo pyetje që juve u intereson. 

 

- Inxhinier, besoj se në Gjirokastër, në qytetin që na përfaqëson në Unesko, falë 

vlerave të rralla të banesës popullore, ka patur dhe ka projekte restaurimi. Pyetja ime 

është: a ka patur probleme në ndërhyrjet restauruese që janë bërë vitet e fundit? 

- Në Gjirokastër, projekte restaurimi ka pasur në vazhdimësi si nga subjekte private, 

ashtu edhe nga vetë shteti. Sigurisht, pavarësisht punës së mirë që është bërë, restaurimi 
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është një fushë që gjithmonë ka probleme. Pra, edhe në qytetin tonë në ndërhyrjet 

restauruese më tepër shkelje ka patur gjatë viteve 1990-2000. Kjo është periudha e 

ndërhyrjeve pa kriter, të cilat kanë sjellë edhe deformime në mjaft punime restauruese që 

janë bërë sidomos në ndërtesat popullore të kategorisë së parë. Në përgjithësi, probleme 

janë vënë re tek ndërhyrjet e bëra sidomos nga subjekti privat. E them këtë, pasi procesi 

restaurues duhet të bëhet në mënyrë profesionale dhe përmes një stafi të licensuar. Në 

përgjithësi, problemi me firmat private qëndron tek  mungesa e profesionalizmit në punën 

restauruese, pasi, shpesh, në stafet restauruese të tyre nuk ka mjaftueshëm specialistë të 

mirëfilltë, por ka punëtorë të rëndomtë dhe kjo ka sjellë deformime dhe shkelje të 

parimeve të restaurimit gjatë punës. 

 

- Ju flisni për profesionalizëm, por a ka restauratorë profesionistë në qytetin tuaj dhe 

sa vlerësohen ata sot? 

- Dikur, në Gjirokastër ka pasur shumë mjeshtra resaturatorë, të cilët ishin me përvojë 

dhe të profilizuar në drejtime të ndryshme (kishte mbi 140 persona të tillë). Ata kanë 

dhënë kontribut të vyer në fushën e restaurimeve që janë bërë ndër vite në qytetin tonë. 

Për fat të keq, shumica e tyre kanë dalë në pension. Mund të them se edhe sot ka 

restauratorë me përvojë mbi 20 vjeçare. Madje, ka edhe projekte që bëhen për të  

përgatitur restauratorë të rinj. Pra, dua të them se në projektet që bëhen nga ndërmarrjet 

private jo se nuk ka specialistë, por dikur kujdesi ndaj këtij profesioni ishte më serioz. 

Problemi që më duhet ta theksoj këtu është se edhe në qytetin tonë ka patur raste që janë 

hequr nga puna punëtorë me përvojë të gjatë në fushën e restaurimeve. Kjo është e rëndë, 

pasi për ta është investuar dhe kanë qenë njohës të shkëlqyer të këtij profesioni. Përvoja 

dhe kontributi i tyre nuk duhet të humbasë. 

 

- Inxhinier, po fonde për restaurime të banesave popullore a ka patur? 

- Në fakt, problemi kryesor qëndron pikërisht këtu, tek mungesa e fondeve. Edhe kur ka 

patur fonde, këto kanë qenë tepër të vogla që nuk mjaftojnë për të bërë ndërhyrje të plota 

dhe të mirëfillta restauruese. Shkurt, kjo do të thotë që investimet në ndërhyrjet 

restaurues në banesën popullore nuk kanë qenë dhe nuk janë serioze. Që të jem më i 

qartë, nëse pretendohet të restaurohet një shtëpi, kjo do minimumi një fond prej 10 milion 

lekë të reja. Ose, për ta zbutur pak, që të bëhet  një ndërhyrje e mirë në një shtëpi të 

kategorisë së parë duhen së paku 7 deri 10 milion lekë të reja. Karakterisikë për 

Gjirokastrën janë çatitë dhe që një çati të mirëmbahet duhen rreth 5-6 milion lekë. Duhet 

kuptuar drejt fakti që Gjirokastra është futur në Unesko falë banesës popullore dhe 

veçorive të saj. Por kjo banesë vjen nga një kohë e largët dhe rrugëtimi deri në kohën 

tonë bën që ajo të vjetërohet, të dëmtohet dhe rrezikon të degradojë. Kështu, fillojnë e 

humbasin vlerat e Gjirokastrës një nga një. Si mund të ndalohet një gjë e tillë? Patjetër, 

që me përkujdesje, me fonde dhe me profesionalizëm. 

 

- Mund të më përmendni ndonjë problem tjetër? 
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- Problemet lidhen me një mori shkaqesh, por puna që ne përpiqemi të bëjmë sot lidhet 

parasëgjithash me ndërgjegjësimin e qytetarëve për të ruajtur këto banesa, për të mos 

transformuar origjinalitetin e tyre.  E vërteta është se kjo punë është e vështirë të bëhet 

me rezultate konkrete në terren, pasi banorët e këtyre shtëpive duan të jetojnë në kushte 

sa më të mira dhe kjo ka sjellë edhe ndërhyrje, që i kanë transformuar ato. Më 

konkretisht, shumë shtëpive u janë prishur çatitë, duke i kthyer në tarraca për të shmangur 

lagështinë apo u janë vendosur tjegulla në vend të rrasave prej guri.  

     Një problem po kaq i rëndësishëm është edhe pronësia e shtëpive. Ikja e pronarëve 

autoktonë apo historikë nga banesa. Pronarët historikë janë ata që janë më të lidhur 

shpirtërisht me banesën. Tek ata ka më tepër fanatizëm në ruajtje, në mirëmbajtje dhe 

përkujdesje ndaj banesës. Kurse pronari i ri, ngaqë nuk është kaq i lidhur me banesën dhe 

historinë e saj nuk e ka aq problem që ta transformojë, t’i bëjë shtesa, ndërhyrje 

“moderne,, duke i kthyer në biznese, restorante, hotele apo lokale e të tjera. Veç kësaj, ka 

edhe raste kur shtëpitë mbeten të pabanuara apo edhe braktisen. Kjo bën që, duke qenë të 

pabanuara apo të braktisura, ato prishen e dëmtohen më lehtë.  

      

- Po, çfarë masash janë marrë në këtë drejtim? 

- Sigurisht, masa janë marrë. Në këtë drejtim, për qytetin tonë ndihmesë ka dhenë edhe  

projekti REVATO, i cili, ndër të tjera, synonte për të dhënë kontribut në ruajtjen e 

autencitetit të çative të Gjirokastrës.  

 

- Çfarë vizioni keni për të ardhmen, inxhinier? 

- Vizioni ynë lidhet me marrjen e masave konkrete në drejtime të tilla që prekin 

ndërgjegjësimin e  qytetarëve për t’i  ruajtur vlerat që mbartin banesat e tyre, më tepër 

investime për projekte restaurimi, më tepër profesionalizëm, duke menduar seriozisht për 

përgatitjen e restauratorëve të rinj. Këta restauratorë duhet të aktivizohen në projekte, 

pikërisht në ato zona që u japin mundësi të ushtrojnë konkretisht profesionin e 

restauratorit, siç është psh. edhe Gjirokastra. Procesi restaurues duhet të harmonizojë 

tradicionalen, të vjetrën me komoditetin e kohës moderne. Nga strukturat shtetërore duhet 

më tepër vëmendje e kujdes për zhvillimin e turizmit familjar, duke menduar për forma të 

reja të organizimit të tij, duke ndërgjegjësuar banorët dhe duke hartuar plane më të mira 

për menaxhimin e vlerave që bartin banesat qytetare.  

 

 Nëntor, 2014 
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Intervista 8.  

                           Me arkitektin K. Merxhani (DRKK, Gjirokastër). 

  

      

- Z. Kreshnik, a ka një vlerësim të gjendjes rreth nevojave që ka Gjirokastra për 

restaurime? 

- Në Gjirokastër është bërë një studim vlerësues për shtëpitë që kishin nevojë për 

restaurim në vitet 2003 – 2007. Gjirokastra ka trashëgimi të pasur kulturore, është e 

larmishme në monumente të kulturës dhe jo vetëm në banesën popullore. Dihet se në 

qytetin tonë numurohen 65 shtëpi të shpallura monument - kulture, por jashtë dhe brenda 

vijës së verdhë ka edhe plot monumente të tjera si psh. kala apo kështjella, monumente të 

kultit fetar, ura, kroje e të tjera. Por mund të them se aktualisht, tek ne, krahas të tjerave, 

ka shumë shtëpi që janë në rrezik shembjeje dhe kanë nevojë për ndërhyrje restauruese të 

menjëhershme. 

 

- Në këndvështrimin e arkitektit, cilat do të ishin disa nga problemet kryesore me të 

cilat ndeshet restaurimi në qytetin tuaj? 

- Problemet janë të shumta, por mendoj se ato zenë fill nga koha kur filloi të dobësohet 

apo dhe të humbasë roli i shtetit si institucion përgjegjës për trashëgiminë kulturore. Pra, 

gjatë viteve të tranzicionit roli i shtetit nga planifikues, menaxhues dhe kontrollues i 

punëve restauruese është reduktuar thjesht në vëzhgues. Kjo ka sjellë efekte negative dhe 

ndërhyrje restauruese jo cilësore: 

     Së pari, ndryshimi i sistemit të institucioneve përgjegjëse për trashëgiminë dhe 

monumentet nga atelje në drejtori solli mungesën e planifikimeve vjetore dhe të 

investimeve, por edhe rënien e përgjegjësisë dhe rolit të vetë Institutit të Monumenteve të 

Kulturës. Para viteve 90 puna restauruese ishte më e organizuar dhe e kontrolluar, 

gjithçka bazohej në studime, në hulumtime dhe punë shkencore. 

     Së dyti, pas viteve 90 edhe ligji në vetvete është bërë problematik. Ai i jep privatit 

kompetenca më tepër nga sa i takon. Dikur, ligji përcaktonte qartë cilat ishin punë që 

duheshin bërë nga shteti dhe cilat nga privatët. Kështu psh. privatit nuk i lejohej të 

kryente punime dekorative, pasi ato janë punime delikate dhe duan mjeshtëri të lartë për 

t’u realizuar dhe për të ruajtur vlerat. 

    Së treti, në punën restauruese shumë i rëndësishëm është kujdesi që tregohet ndaj 

profesionit të restauratorit. Sot, unë e them me plot gojë se licensën e restauratorit e kanë 

marrë edhe njerëz apo firma që kryejnë punime restaurimi pa kaluar stazhin 7 vjeçar. Ky 

stazh është kusht i detyrueshëm për të marrë licensën e restauratorit. Shkelja e këtij kushti 

është në dëm të monumenteve dhe ruajtjes së vlerave të tyre. 

     Së katërti, shteti nuk tregon dhe aq vëmendje për monumentet dhe një problem 

shqetësues është mungesa e fondeve, të cilat janë reduktuar ndjeshëm sidomos nga viti 

2012 e  në vazhdim. Kuptohet, që pa fonde, pa  mjete financiare nuk ka restaurim. Për më 

tepër, sot gjithçka bëhet me tendera dhe që nga këtu nisin problemet. Ndër to unë po 



163 

 

përmend dy më kryesorët: abuzimi me fondet dhe materiali i dobët. Në këtë mënyrë, kjo 

bëhet shkas edhe për ndërhyrje restauruese jo cilësore, në mjaft raste edhe të gabuara.   

     Së pesti, Bashkia apo pushteti vendor duhet të jetë e prirur për të kontribuar në 

mirëmbajtjen apo në restaurimin e monumenteve, por, në fakt, nuk tregon aq sa duhet 

vëmendje. Madje, mund të them se bashkia nuk ka bërë asnjë ndërhyrje restauruese me 

fondet e veta. 

      

- Arkitekt, mund të na thoni diçka për vizionin e të ardhmes, çfarë duhet përmirësuar? 

- Nisur nga fakti që Gjirokastra ka shumë monumente kulturore, shtëpi që mbartin vlera 

kulturore dhe arkitektonike vërtet të veçanta, mendoj se ka ardhur koha për të ndryshuar 

qëndrimin ndaj trashëgimisë sonë kulturore në përgjithësi. Për këtë, duhet ndërtuar një 

sistem i ri për trajtimin e  veprave të shpallura monument kulture, i cili t’i përshtatet me 

kërkesat e kohës dhe të jetë i ngjashëm me atë të vendeve të zhvilluara. Tek ne duhet të 

mendohet në shumë drejtime, jo vetëm për fonde, por edhe për rritje të profesionalizmit 

në ndërhyrjet restauruese, për menaxhim më të mirë të fondeve dhe për promovimin e 

vlerave, duke i kthyer monumentet e kulturës në të vizitueshme për turistët vendas dhe 

sidomos të huajt. Atje ku ka më shumë vepra të trashëgimisë kulturore, territori duhet të 

mbulohet më mirë me specialistë të të gjitha llojeve.  

 

 Nëntor, 2014 

 

 

 

Refleksion 

 

  Duke lëvizur nëpër Gjirokastrën e gurtë arrin të evidentosh dhe të kuptosh mjaft 

probleme të lidhura me ndërhyrjet restauruese. Në këtë vështrim, Gjirokastra ka 65 

shtëpi të shpallura nga shteti si monument kulture, të cilat mbartin në vetevete vlera të 

spikatura kulturore, arkitektonike dhe etnografike. Ndër shtëpitë e shpalluar monument 

kulture është edhe shtëpia e Skëndulajve, e cila mendohet se është ndërtuar në vitin 

1700. Sipas pronarit të saj, i cili po merrej me disa arnime të vogla në çati, deri tani 

shtëpia është në gjendje të mirë, por çatia e saj ka filluar të bëhet problematike, pasi ka 

filluar të pikojë. Ajo që bie në sy është se kjo shtëpi është shumë e veçantë në vlerat e 

saj dhe ka nevojë urgjente për ndërhyrje, por deri tani ndërhyrje restauruese nuk ka 

patur. 

 

  Karakteristikë e banesës gjirokastrite janë çatitë dhe ato duhet të mirëmbahen apo të 

restaurohen vazhdimisht. Por e vërteta është se degradimi këtu nis, gradualisht, nga çatia 

e me radhë, pasi çatia dhe muret e jashtme janë të parat që u ekspozohen agjentëve 

natyrorë. Duke vizituar shtëpinë e Skëndulajve, të Zekatëve e të tjera, më bëri përshtypje 
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se pronarët e këtyre shtëpive nuk i kanë braktisuar ato, por ka prej tyre që i mbajnë 

hapur për vizitorët dhe që kujdesen për to, duke ruajtur me fanatizëm vlerat e tyre. 

 

  Gjatë ekspeditës time në Gjirokastër arrita të shoh me sytë e mi edhe një ndërhyrje 

restauruese. Shpesh, thuhet se ka mungesë të plotë kujdesi ndaj shtëpive muze. Por në 

Gjirokastër vura re se nuk është se ka specialistë që në mënyrë modeste, pavarësisht 

mundësive shumë të vogla me fonde, përpiqen të kontribuojnë disi në mirëmbajtjen e 

banesës popullore dhe në konservimin e vlerave të saj. Ja ku ndodhem pranë një 

ndërtese, e cila njihet si “Shtëpia e Xhenetit”. Një shtëpi treqind vjeçare dhe me vlera të 

rralla arkitektonike. Pranë saj gjej dy restaurues të përkushtuar, të cilët po punojnë. D. 

Cani, një resturator profesionist, thotë se është i licensuar dhe se i është dashur shumë që 

të përgatitet për këtë profesion. Sipas tij, kësaj shtëpie po i bëhet një ndërhyrje, pasi 

kishte marrë lagështi dhe rrezikonte degradimin. Gjithashtu, ai më tregon konkretisht se 

teknika që po përdorej në ndërhyrje quhej “Kurasan”dhe konsistonte në  përzjerjen e 

çimentos, gëlqeres dhe gurëve të shtypur. Më tej,  do të restaurohej edhe nga pjesa para, 

fasada e harqet, që ishin të dëmtuara nga lagështira apo nga faktorë të tjerë. 

 

  Lidhur me materialet që përdoren për restaurim, nga biseda me restauratorë dhe me 

specialistë të DRKK Gjirokastër vura re se tregohej kujdes i veçantë, që gjatë restaurimit 

të përdoreshin materiale tradicionale të arkitekturës dhe teknika të dikurshme restaurimi. 

Më konkretisht, sidomos në resturimin e banesave, duhej përdorur gëlqere e stazhionuar 

që është material bazë për restaurim të këtyre banesave dhe që është përdorur që nga 

periudha romake. Gëlqerja e stazhionuar (jo më pak se 3 vjet) kthehet në fortësinë e 

gurit dhe nuk është e nevojshme të përdoret çimento, siç ndodh sot. Po kështu, për 

restaurim janë përdorur edhe materiale të tilla si pigmente organike, ujë me hi dhe tullë e 

thërrmuar e të tjera. 

 

  Monumentet historike (kalaja apo ndërtesat popullore) janë ndërtuar në një kohë të 

caktuar. Në ndërtimin e tyre janë aplikuar teknika dhe materiale tradicionale që ishin 

karakteristike për kohën kur u ndërtuan. Në këtë vështrim, na duhet të theksojmë se 

përpunimi i drurit dhe i gurit apo përzierja e llaçit gëlqeror ka evoluar në periudha të 

ndryshme kohore, por jo gjithmonë këto teknika të përgatitjes së materialeve të ndërtimit 

janë përcjellë deri në ditët tona. Aplikimi i materialeve të reja dhe teknikat bashkëkohore 

kanë ndikuar në zhdukjen e mjaft mjeshtërive të vjetra restauruese. Po kështu, sot 

menaxherët e kanë vështirë për të gjetur mjeshtër me përvojë, të cilët dinë të aplikojnë 

konkretisht teknikat tradicionale. Veç kësaj, edhe kompanitë ndërtimore, për shkak të 

tregut, janë më tepër të prirura në përdorimin e teknikave moderne.   

 

  Sipas bisedës me specialistë të DRKK Gjirokastër arrita në përfundimin se restaurimi 

është pjesë e trajtimit të veprave të trashëgimisë kulturore dhe se nevojat për restaurim 

në këtë qytet janë pa fund, ndërsa fondet deri tani kanë qenë të kufizuara. Ka ardhur 
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koha të ndërgjegjësohen jo vetëm qytetarët, por edhe pushteti vendor si dhe vetë shteti 

shqiptar për të treguar më tepër kujdes e vemendje për të mbrojtur monumentet tona të 

kulturës si dhe vlerat e çmuara të tyre. Kjo kërkon një konceptim të ri, duke e ndryshuar 

qëndrimin ndaj tyre. Por në Gjirokastër duhen më shumë njerëz të kualifikuar e 

profesionistë që të merren me monumentet e kulturës, duhen më fonde, më tepër njohuri 

për administimin e trashëgimisë kulturore.                                                              

 

   

6.7. Konkluzione rreth kapitullit të gjashtë.  

 

o Në kushtet aktuale të integrimit të shoqërisë shqiptare ruajtja dhe konservimi i 

veprave të trashëgimisë kulturore merr një rëndësi të veçantë. Kujdesi për to është 

kujdes për të ruajtur  në vazhdimësi vlerave origjinale historike e kulturore të popullit 

tonë.  

o Në vitet e tranzicionit historik që po kalon Shqipëria zgjidhja e problemeve të shumta 

me të cilët përballet restaurimi i veprave të trashëgimisë kulturore nuk mund të 

kuptohet pa marrjen e masave konkrete dhe efektive për të disiplinuar punën 

restauruese në vendin tonë, për të ngritur në nivel më cilësor dhe për ta përshtatur atë 

me standartet e vendeve të zhvilluara. 

 

o Aktualisht, në Shqipëri e gjithë trashëgimia kulturore dhe procesi i rijetësimit të 

vlerave të saj ndodhen para kërkesave të reja. Koha kërkon futjen e risive të reja në 

trajtimin dhe menaxhimin e veprave të trashëgimisë sonë kulturore. Sot bëhen mëse 

të domosdoshme jo vetëm kërkesa për ndërgjegjësim e rregulla më të qarta në 

kryerjen e punimeve të restaurimit sipas standarteve ndërkombëtare, por edhe kërkesa 

të tjera për rregullimin e vetë profesionit të restauratorit, për zotërimin e njohurive të 

reja dhe aftësimin profesional e të tjera. 

 

o Synimi i ndërhyrjeve restauruese është që të ruhen vlerat e trashëgimisë kulturore. 

Kjo ka qenë dhe mbetet kërkesë që ngrihet me forcë dhe lidhet me punën e 

kualifikuar të restauratorit dhe të arkitektit si dhe të mjaft specialistëve të tjerë brenda 

kësaj fushe. Sot, punën e restauratorit apo të arkitektit nuk mund ta bëjnë dot persona 

të pa kualifikuar dhe të palicensuar, pasi kjo rrezikon të humbasë vlerat e 

trashëgimisë sonë kulturore. 

 

o Trajtim i trashëgimisë sonë kulturore sipas standarteve të kohës do të thotë të 

ndryshojë mënyra e menaxhimit të tyre, që krahas projekteve restauruese cilësore, të 

bëhen përpjekje sistematike për të siguruar më tepër fonde për mirëmbajtjen dhe për 

ruajtjen e saj në vazhdimësi. 
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o Trajtim i trashëgimisë sonë kulturore sipas standarteve të kohës do të thotë ta shikosh 

atë edhe në raportet e ndërsjellta që krijohen mes saj dhe turizmit kulturor, për të cilin 

flitet aq shumë sot, duke vlerësuar realisht kontributin që jep restaurimi dhe 

ndërhyrjet restauruese në zhvillimin e suksesshëm të tij. 

 

o Në vijim të përpjekjeve për të disiplinuar procesin e restaurimit në vendin tonë u 

qartësua edhe mënyra si procedohet për të ndërmarrë një proces restaurimi në objekte 

që janë pronë shtetërore, private apo objekte kulti. 

 

o Në realitetin shqiptar është bërë e prekshme nevoja për zgjerim të punës restauruese 

dhe të profesionit të restauratorit. Fushat ku ka më tepër nevojë për ndërhyrje 

restauruese janë jo vetëm ndërhyrjet në veprat historike e arkitektonike, por edhe në 

objektet arkeologjike, të fushës së artit, të filmit shqiptar, të librit e të tjera. 
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6.8. Ilustrime me foto. Nevojat për restaurime (Realizuar prej meje). 

 

 
 
Pamje 6.1. Gjirokastra 2014. 

 

 

          
 
Pamje 6.2. Shtëpia e Skëndulajve. Banesë popullore e kategorisë së parë. Nevoja për restaurim çatie dhe  

tavani. 

 

 

     
 

Pamje 6.3. Përdorimi i tjegullës për mbulimin e çatisë në vend të materialeve karakteristike prej guri. 
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Pamje 6.5. Berati, 2014. Nevoja për restaurime në banesa popullore të kategorisë së parë dhe të dytë. 

 

 

         
  
Pamje 6.6. Nevoja për restaurime në banesa popullore(çati, ura, mure, suva, dyer, dritare të dëmtuara). 

 

  

            
 

Pamje 5.7. Nevoja për restaurime(çati, ura, mure, suva, dyer, dritare të dëmtuara). 
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KAPITULLI VII 
VIZIONI PËR TË ARDHMEN E TRASHËGIMISË KULTURORE 

DHE PËR RESTAURIMIN E SAJ  

 

      Siç u përmend edhe në kapitullin VI, situatat dhe rrethanat e reja historike që po kalon 

Shqipëria kanë evidentuar një problematikë të re për trashëgiminë kulturore dhe për 

resaturimin e monumenteve tona të kulturës. Fillimisht, na duhet të theksojmë se 

pavarësisht përpjekjeve që janë bërë deri tani për të futur këtë problematike në rrugën e 

zgjidhjes, mendojmë se ka ardhur koha për të krijuar një konceptim e vizion të ri, më të 

gjerë dhe të qartë për punën që duhet bërë në vitet që vijnë. Duke marrë shkas nga 

gjendja në të cilën ndodhet trashëgimia jonë në përgjithësi dhe për të ndihmuar sado pak 

në krijimin e vizionit për të ardhmen e saj, shtjellimet tona në këtë kapitull marrin shkas, 

pikërisht, nga diagnostikimi dhe vlerësimi real i gjendjes fizike të saj me shtrirje në të 

gjithë territorin e vendit. Kjo na çon natyrshëm në përfundimin se aktualisht trashëgimia 

jonë kulturore dhe sidomos mënyra e trajtimit të saj ka nevojë për një vizion të qartë dhe 

afatgjatë zhvillimi. Argumentimi i nevojës për një konceptim të ri dhe për një qëndrim të 

moderuar ndaj saj mbështesin idenë se monumentet tona të kulturës duhet të zënë vendin 

që meritojnë në jetën sociale, duhet të bëhen më funksionalë dhe në dobi të gjallërimit të 

jetës qytetare. Për këtë, shtjellimi i mendimeve dhe ideve më poshtë, parashtrimi i 

sugjerimeve dhe rekomandimeve për përmirësimin e punës në vitet që vijnë, për të 

mundësuar rijetësimin e vlerave të trashëgimisë sonë kulturore marrin në konsideratë 

mjaft komente, opinione dhe vlerësime të shprehura nga specialistët tanë, nga njohës të 

mirë të kësaj fushe si dhe nga materiale e dokumente të tjera të publikuara në Link-un e 

Ministrisë së Kulturës.  

 

 

7.1. Krijimi i një koncepti të ri për trajtimin dhe menaxhimin e veprave të 

trashëgimisë tonë kulturore. 

 

      Dihet se trashëgimia kulturore e një kombi me vlerat që mbart në vetvete, lidh 

historinë e të shkuarës me historinë e sotme si dhe me të ardhmen e një vendi. Për këtë 

arsye, çdo lloj trashëgimie ka nevojë për mbrojtje dhe përkujdesje të vazhduar. Nëse i 

referohemi realitetit shqiptar, kjo kërkesë është bërë tashmë mëse e domosdoshme, pasi 

trashëgimia dhe monumentet tona të  kulturës kanë patur realisht shumë humbje e 

dëmtime në këto 20 vitet e fundit. Pra, aktualisht sot, nga njera anë, tek ne ka ardhur 

koha për të futur trashëgiminë tonë kulturore në rrugën e një zhvillimi më të kontrolluar 

dhe të koordinuar, i cili të prekë të gjitha dimensionet në sistemin e saj organizues, 

restaurues dhe menaxhues. Nga ana tjetër, tashmë të gjithë po bëhemi gjithnjë e më të 

vetëdijshëm se mirëmbajtja dhe restaurimi i veprave të trashëgimisë kulturore është jo 

vetëm një proces pa mbarim, por është proces që mbart në vetvete kosto të lartë 
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financiare, të cilën shteti ynë nuk mund ta përballojë dot i vetëm. Në këtë vështrim dhe 

përballë një situate të tillë, ka ardhur koha për një qasje apo për një qëndrim më të 

moderuar ndaj saj, që të garantohet vazhdimësia e vlerave dhe të rritet kujdesi për 

ruajtjen e tyre. Veç kësaj, kjo gjë duhet të pasohet edhe me përpjekje të tjera për gjetjen e 

mekanizmave të përshtatshëm edukativë, informues dhe sensibilizues për popullsinë e 

sidomos për brezin e ri për të zgjuar dhe për të mbajtur gjallë ndjenjat e dashurisë dhe të 

kujdesit të vazhduar për trashëgiminë kulturore. Siç u theksua edhe më sipër, për të 

konkretizuar këtë ide dhe për të hedhur hapa të tjerë konkretë në drejtim të krijimit të një 

vizioni të ri, është e nevojshme  të vlerësohet paraprakisht gjendja aktuale e trashëgimisë 

sonë kulturore si dhe të evidentohen konkretisht problemet që pengojnë zhvillimin e saj 

në përputhje me standartet e kohës që jetojmë. Pra, në vijim të kësaj fryme analitike dhe 

kritike, duhet të themi se i gjithë sistemi i trashëgimisë kulturore në Shqipëri dhe sidomos 

sistemi i menaxhimit të saj ka nevojë për një reformim, për një rikonceptim dhe 

ristrukturim në aspektet organizative, ligjore, teknike si dhe ato financiare. Kjo do të 

thotë se krijimi i vizionit të ri për të ardhmen e trashëgimisë tonë kulturore nuk mund të 

marrë jetë pa përmbushur paraprakisht kushte të tilla si: 

 

- Përgatitja e një strategjie kombëtare zhvillimi afatshkurtër dhe afatgjatë për trajtimin 

e trashëgimisë kulturore sipas standarteve të kohës. 

- Freskimi i listës së objekteve të shpallur monument kulture në gjithë territorin e 

vendit dhe verifikimi i statusit të tyre. 

- Vendosja e rregullave të qarta të lojës dhe përkufizimi i saktë i kompetencave dhe 

funksioneve të institucioneve përgjegjëse për trashëgiminë tonë kulturore. 

- Rishikimi, përmirësimi dhe kompletimi i kuadrit ligjor për trashëgiminë kulturore . 

- Organizimi i fushatave sensibilizuese në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe 

median vizive për mbrojtjen e monumenteve të kulturës. 

     Pra, siç u theksua edhe më sipër, mirëmbajtja dhe konservimi i Trashëgimisë kulturore 

është jo vetëm një operacion pambarim, por edhe një operacion i rëndë financiarisht. Në 

këtë vështrim, mbi të gjitha lind nevoja për një qasje të re finaciare ndaj saj, por pa i 

dëmtuar vlerat e kësaj pasurie kombëtare. Një reformim i tillë është e nevojshme të bëhet 

me përgjegjësi, pasi bazohet mbi një mori të dhënash e faktesh, që shërbejnë edhe si 

argumente për të ndryshuar qëndrimin ndaj saj. Përmes këtij punimi doktorature, të gjitha 

këto argumente po i përmbledhim si më poshtë:  

 

     1. Fillimisht, duhet të nënvizojmë se e gjithë problematika e mbi 20 viteve të fundit në 

trashëgiminë tonë kulturore ka ardhur nga prania e një konfuzioni institucional, nga 

moskoordinimi i punës mes institucioneve që janë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, 

nga zbehja e profesionalizmit dhe nga nënvleftësimi që i është bërë rolit të arkitektëve e 

restauratorëve në ndërhyrjet restauruese të viteve të fundit. Për më tepër, kjo ka ardhur 

edhe nga mungesa e një strategjie dhe politikave jo të qarta për mënyrën e menaxhimit të 
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veprave të trashëgimisë tonë kulturore. Për rrjedhojë, nuk është bërë e mundur të 

sigurohet vazhdimësia në mbrojtjen e vlerave të saj. E theksojmë këtë, pasi në mbi 20 

vitet e fundit u vu re paaftësi e këtyre strukturave për të ruajtur monumentet tona të 

kulturës nga dëmtimet dhe nga ndërhyrjet abuzive. Veç kësaj, këto struktura nuk ishin në 

gjendje të përshtateshin si duhet me ndryshimet që ndodhën në jetën sociale dhe 

ekonomike gjatë viteve të tranzicionit shqiptar. Për më tepër, këto struktura nuk përfituan 

sa duhet edhe nga përvoja pozitive që kanë ofruar ekspertё ndёrkombёtarё pёrmes 

trajnimeve tё organizuara nё kuadrin e projekteve tё përbashkëta.  

     2. Nga analiza e fakteve dhe të dhënave që kemi mundur të sigurojmë vihet re se tek 

ne ka patur mangësi jo vetëm për sa i përket konceptit për zhvillimin e trashëgimisë 

kulturore dhe sidomos për mënyrën e trajtimit apo për menaxhimin e saj, por edhe në 

aspektet juridike, pasi shumë probleme me të cilët është ndeshur trashëgimia jonë nuk 

kanë gjetur zgjidhje për shkak të vakumeve apo boshllëqeve ligjore. Në këtë vështrim, 

Ligji për trashëgiminë kulturore(2003), ndonëse është një ligj relativisht i ri, është bërë 

më se e nevojshme që të riformulohet me qëllim që të bëhet i zbatueshëm dhe të 

ndihmojë e orientojë konkretisht në zgjidhjen e problemeve të shumta dhe të ndërlikuara 

me të cilat ndeshet trashëgimia jonë dhe restaurimi i veprave të saj. Lidhur me 

përmirësimin e Ligjit aktual për Trashëgiminë kanë parashtruar një varg sugjerimesh për 

qeverinë shqiptare jo vetëm specialistët tanë, por edhe organizmat ndërkombëtare si psh. 

ICOMOS e të tjera. Nga qeveria shqiptare vitet e fundit janë hartuar e miratuar një varg 

ligjesh, akte nënligjore e udhëzime në një kohë rekord, por e vërteta është se mjaft prej 

tyre kanë qenë defektozë si në përmbajtje, ashtu dhe në aspektin teknik. Në pjesën 

“Shtojcë,, të këtij punimi ne i kemi prezantuar e sistemuar këto ligje dhe po t’i shikosh 

me vëmendje, vihet re se ato, për nga mënyra si janë formuluar krijojnë konfuzion, nuk 

orientojnë si duhet për zgjidhjen e situatave problematike dhe janë të shkruara me një 

gjuhë jo korrekte në aspektin drejtshkrimor. 

     3. Siç është vënë re nga specialistët tanë si dhe nga vëzhgimet tona në mjaft zona të 

Shqipërisë, në  këto 20 vitet e fundit janë bërë edhe ndërhyrje restauruese të pastudiuara 

dhe në parametra shkencorë të ulët. Për rrjedhojë, në mjaft raste, është dëmtuar ose dhe 

është zhdukur arkitektura e tradicionale. Kjo do të thotë se rrjeti i institucioneve 

shtetërore që janë përgjegjëse për trashëgiminë tonë kulturore, nga që deri tani nuk ka 

funksionuar mirë, nuk ka qenë i aftë ta mbrojë dhe menaxhojë atë si duhet. Në këtë 

drejtim janë bërë vërejtje e sugjerime edhe nga ekspertë të huaj lidhur me mangësitë në 

burimet njerëzore si dhe në përpjekjet për ruajtjen e vlerave të saj gjatë zbatimit të 

projekteve restauruese. Sipas specialistëve tanë, në këtë drejtim, më mirë është punuar 

vetëm në qendrat historike të Beratit dhe të Gjirokastrës ku ndërhyrjet restauruese janë 

bërë brënda parametrave normalë dhe kjo ka ardhur nga fakti se ato monitoroheshin nga 

specialistë të UNESCO-s. 

     4. Në vitet që lamë pas, Instituti i Monumenteve tё Kulturёs, si institucioni kryesor 

përgjegjës në sistemin e trashёgimisё sonë kulturore nuk i ka kryer si duhet detyrat e tij 
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institucionale si nё fushёn kёrkimore dhe shkencore, ashtu dhe në respektimin e 

standardeve pёr ruajtjen, për mirёmbajtjen dhe për restaurimin e veprave të trashёgimisё, 

për rolin e tij në monitorimin e zbatimit të standarteve gjatë procesit restaurues. Për këtë, 

ai është kritikuar edhe nga specialistët tanë më në zë të kësaj fushe, të cilët kanë kërkuar e 

kërkojnë që IMK të lirohet nga funksionet e tepërta administrative që i ka ngarkuar VKM 

nr. 983, datë 10.11.2010. Kjo ka shkaktuar njё situatё jo normale pёr vetë profilin e IMK, 

pasi ka krijuar mbivendosje funksionesh dhe marrje përgjegjësish mes institucioneve të 

tjera me të cilat duhet të bashkëpunojë.  

     5. Siç u tha edhe më lart, gjatë viteve të tranzicionit që kalon Shqipëria është vënë re 

mungesa e personelit të kualifikuar në Qëndrat Rajonale. Pikërisht për këtë, duhet të 

theksojmë se aktualisht Drejtoritë Rajonale tё Kulturёs sonë Kombёtare janë ende larg të 

qenit si qendra ekspertize nё territoret apo në rajonet që mbulojnë. Po thuaj nё tё gjitha 

drejtoritё rajonale është vënë re se gjatë viteve që lamë pas nuk ka patur dhe nuk ka 

ekspertё tё aftё qё tё reagojnë nё kohё, me kompetencë dhe në mënyrë profesionale ndaj 

problematikave qё kanë dalë nё terren në monumente të veçanta.  

     6. Realisht në Drejtoritë Rajonale të kulturës nuk ka patur specialistë të mjaftueshëm 

dhe të mirëfilltë (administratorë, arkitektë, restauratorë, historianë, përkthyes apo 

ciceronë e të tjerë) që të merren konkretisht me administrimin e trashëgimisё kulturore 

dhe sidomos me promovimin e vlerave të saj. Për më tepër, mungesa e tyre ka bërë që: 

      Së pari, të zbehet puna për edukimin e publikut dhe sidomos brezit të ri me vlerat 

historike dhe origjinale të popullit tonë, duke iu referuar monumenteve të kulturës apo 

duke vizituar veprat e trashëgimisë tonë kulturore për këtë qëllim. 

      Së dyti, ka munguar ndёrveprimi me konsumatorёt kryesorë të kulturës siç janë: 

shkollat, operatorёt e ndryshёm turistikё, publikё e privatё si dhe aktivitetet e planifikuara 

edukative në kurrikulat shkollore. Duhet të theksojmë se në këtë drejtim, interes të 

veçantë paraqesin monumentet kulturore historike, duke patur parasysh faktin se ato janë 

dëshmitare dhe tregojnë në mënyrë transparente të kaluarën apo historinë e zonave të 

ndryshme.  

     7. Mosvlerësimi si duhet nga institucionet e pushtetit vendor i rëndësisë që ka hartimi i 

Planeve për të menaxhuar trashëgiminë kulturore në zonat e tyre. Në këtë drejtim, 

përgjegjësia kryesore bie mbi pushtetin vendor, sepse strukturat e tij nuk kanë qenë të 

angazhuara seriozisht për të prezantuar si duhet vlerat reale të monumenteve në 

komunitetin e tyre, në opinionin e gjerë e sidomos në klientelën turistike. 

 

      Analiza dhe vlerësimi kritik i gjendjes në të cilën ndodhet trashëgimia jonë kulturore 

nuk do të kishin kuptim nëse kjo punë nuk do të pasohej edhe me sugjerime apo 

rekomandime konkrete, të cilat do të vlenin si piketa për përmirësimin e punës në vitet që 

vijnë në dobi të monumenteve tona të kulturës, për trajtimin e tyre sipas standarteve të 

kohës.  
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7.2. Sugjerime dhe Rekomandime.  

 

      Aktualisht sot, në realitetin shqiptar është bërë mëse i nevojshëm reformimi i gjithë 

skemës organizative të institucioneve shtetërore që merren me trashëgiminë kulturore për 

të sjellë një frymë bashkëkohore dhe një qëndrim modern lidhur me mbrojtjen, 

restaurimin, menaxhimin dhe promovimin e vlerave të saj. Kjo gjë duhet të jetë në 

sinkron me kërkesën për të vendosur profesionalizmin në themel të çdo veprimtarie 

brenda kësaj fushe dhe duke operuar sipas një strategjie afatgjatë që siguron një 

menaxhim korrekt të trashëgimisë sonë kulturore. Nëse kemi parasysh rrethin e gjerë të 

problemeve me të cilët ndeshet trashëgimia jonë sot dhe duke dashur të kontribuojmë 

sado pak në zgjidhjen e tyre, në shtjellimet më poshtë, po japim disa sugjerime dhe 

rekomandime, të cilët marrin shkas jo vetëm nga gjendja aktuale e monumenteve, nga 

vizitat që kemi kryer në terren, por duke qenë të ndjeshëm edhe ndaj çdo komenti, 

sugjerimi apo propozimi që është bërë vitet e fundit në median e shkruar dhe atë vizive 

nga specialistë e njohës të mirë të kësaj fushe. Pra, të gjitha këto merren në konsideratë 

në sugjerimet dhe rekomandimet që po parashtrojmë më poshtë.  

 

 Që trashëgimia jonë të zhvillohet dhe të trajtohet sipas standarteve të kohës është e 

nevojshme të kryhet reformimi dhe ristrukturim i skemës së institucioneve që merren 

me ruajtjen, konservimin dhe restaurimin e monumenteve të trashëgimisë kulturore. 

Për këtë,  sugjerohet që ky reformim të bëhet në përputhje me standartet e kërkuara 

nga UNESCO, KE, ICOMOS, ICROM e të tjera. Vetë procesi i ristrukturimit si dhe 

ndërtimi i strukturave të reja më operative për shpëtimin e trashëgimisë dhe 

monumenteve të kulturës duhet të sigurojë parasëgjithash një qartësim të detyrave 

dhe kompetencave të çdo institucioni që merret me trashëgiminë tonë kulturore.  

 

 Nga specialistët tanë sugjerohet një ndarje e qartë e punës dhe funksioneve midis 

IMK dhe Ministrisë së Kulturës si dikaster qeveritar qëndror. Sipas këtij sugjerimi, 

IMK duhet të marrë statusin e plotë të institucionit shkencor, vendosjen dhe 

qartësimin e standarteve për ruajtjen, mirëmbajtjen dhe restaurimin e veprave të 

trashëgimisë kulturore, monitorimin dhe zbatimin e këtyre standarteve e të tjera.  

 

 Reformimi i sistemit të trashëgimisë tonë kulturore dhe ngritja e tij në nivelin e 

kërkesave të kohës kërkon parasëgjithash fuqizimin e Institutit të Monumenteve të 

Kulturës, kompletimin e tij me specialistë, por edhe me më tepër fonde, duke 

propozuar që IMK të jetë përgjegjës për të gjitha zhvillimet që ndodhin në DRKK 

(Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare), të cilat duhet të jenë në varësi të këtij 

institucioni. 
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 Aktualisht sot, është bërë e nevojshme kërkesa për reformimin e Ligjit për 

trashëgiminë kulturore. Krijimi i një legjislacioni modern për ruajtjen e qendrave, 

monumenteve dhe peizazheve historike duhet parë si pjesë e rëndësishme e 

përpjekjeve për të ruajtur integritetin e monumenteve tona të kulturës. Për këtë edhe 

nga specialistët tanë sugjerohet që pjesë e reformës të jetë edhe ligji nr. 9048, i vitit 

2003 “Për trashëgiminë kulturore”. Dihet se ky Ligj ka pësuar dy herë ndryshime, 

prandaj nga juristët dhe njohësit e teknikave legjislative, rekomandohet që ky ligj nga 

që nuk mban më arnime të tjera, është e nevojshme të ribëhet. 

 

 Për të qenë sa më efektivë në zbatimin profesional të kërkesave të gjera për 

vlerësimin e monumenteve tona të kulturës, specialistët tanë rekomandojnë se është e 

nevojshme të kryhen disa ndryshime parësore, siç janë:  

 

a. Ligjërimi i centralizmit profesional në fushën e vlerësimit të monumenteve, duke 

ngarkuar Institutin e Monumenteve të Kulturës si të vetmin kompetent për vlerësimin 

e monumenteve të kulturës në hapësirën e shtetit shqiptar. Praktikisht, ky njësim 

administrativ do të bashkonte Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare me Institutin 

e Monumenteve të Kulturës. Për më tepër, njësimi organizativ dhe profesional do të 

minimizonte mundësitë e shumta për gabime në mbarë rrjedhën e ruajtjes së 

monumenteve tona. 

 

b. Instituti i Monumenteve të Kulturës, të ketë të punësuar një grup të përhershëm 

specialistësh dhe punëtorësh, në çdo Drejtori Rajonale, të cilët do të zbatojnë 

projektet e restaurimit. Specialistët e formuar profesionalisht në fushën e restaurimit 

me punën e tyre do të rrisin dukshëm cilësinë e ndërhyrjeve dhe, në këtë mënyrë, do 

të ulej edhe kostoja e restaurimeve. Njëherazi, kjo do të shmangte dukuritë negative 

të lidhura me tenderat dhe abuzimet që janë bërë me to si dhe do të reduktonte 

dëmtimin e vlerave të monumenteve. 

 

c. Të ngrihet rrjeti i kujdestarëve të monumenteve, duke e parë këtë si masë 

thellësisht të  domosdoshme për të vrojtuar gjendjen e monumenteve edhe në zona të 

vetmuara dhe për të penguar dëmtimet që mund të bëhen nga persona të 

papërgjegjshëm. 

 

d. Të përcaktohen kritere të qarta profesionale për punësimin e punonjësve 

profesionistë të fushës së vlerësimit të monumenteve dhe këto kritere të jenë si 

vlerësuesit e vetëm në  përzgjedhjen e tyre. 

 

 Meqë aktualisht flitet e diskutohet gjerësisht për një reformë territoriale, për ndarje të 

re administrative në rang kombëtar, ky fakt mundëson edhe riorganizimin e DRKK 

(Drejtoritë Rajonale të Kulturës Kombëtare) sipas një skeme të re, e cila do të 
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garantonte një mbulim më të mirë të veprave të trashëgimisë kulturore në të gjithë 

territorin. Në këtë kontekst, nga specialistët sugjerohet të rishikohet numuri i 

drejtorive që duhen reduktuar, në funksion të uljes së shpenzimeve administrative dhe 

shtimit të numurit të forcave të kualifikuara teknike dhe mirëmbajtëse të veprave të 

trashëgimisë tonë kulturore.  

 Reformimi dhe skema e re duhet të mundёsojё që edhe Drejtoritë rajonale tё ngrihen 

nё lartёsinё e pёrgjegjёsive qё kёrkon ligji “Pёr trashёgiminё kulturore”.  Veç kësaj, 

sugjerohet që në DRKK të ketë të punësuar teknikë, punëtorë të mirëmbajtjes, 

mjeshtër të gdhendjes së gurit apo drurit e plot restauratorë të fushave të tjera, pasi 

këta mungojnë ose janë nënvleftësuar. Kjo do të mundësonte që ndërhyrja të bëhet në 

kohë dhe në mënyrë profesionale. Për më tepër, brenda strukturave tё drejtorive është 

bërë mëse e nevojshme prania e specialistëve të kualifikuar në fushën e restaurimit, 

nga fusha e arkeologjisë si dhe ajo e edukimit. Ata, duke qenё tё pranishёm atje, 

bёjnё jo vetëm kontrollin e veprave brenda territorit, mbajnë në kontroll objektet e 

shpallura trashëgimi kulturore, por nxjerrin në dritë edhe potencialin e vlerave të tyre. 

 

 Sugjerohet të merren masa konkrete për përmirësimin e dokumentacionit restaurues, 

kritereve për  punësimin e punonjësve dhe rregullimin e profesionit të resturatorit. 

Disa nga këto dokumente ne i kemi paraqitur qëllimisht në pjesën Shtojcë të këtij 

punimi. Në këto dokumente vihet re se ka mjaft paqartësi e defekte në formulimin e 

tyre. Për këtë, më konkretisht sugjerohet: 

 

 Të rishikohet përmbajtja e Dokumenteve standarte të restaurimit të objekteve të 

trashëgimisë kulturore, të cilat të orientojnë dhe të sigurojnë kryerjen e punimeve 

cilësore në terren. 

 Të përcaktohen kritere profesionale për punësimin e punonjësve profesionistë të 

fushës së vlerësimit të monumenteve(arkitektë, inxhinierë e të tjerë). 

 Të rishikohen Kërkesat për pajisje me liçensë profesionale restaurimi për individë 

dhe shoqëri ndërtimi si dhe hapat e procedurës për dhënie liçense, aftatet kohore 

për rinovim, freskimi i njohurive e të tjera.  

  

 Nga specialistët tanë sugjerohet që pranë Ministrisë së Kulturës të ketë edhe një 

Qendër të posaçme, e cila të merret me Menaxhimin e Trashëgimisë Kultutore, për 

zhvillimin e saj dhe të fokusohet veçanërisht në  zhvillimin e potencialeve të reja të 

trashëgimisë në konsultim e dialog të vazhdueshëm me banorët e pronarët e zonave 

përkatëse, për promovimin e vlerave të trashëgimisë, duke e parë këtë si komponent 

kyç edhe për zhvillimin e turizmit lokal. 

 

 Aktualisht sot, është kërkesë e domosdoshme që të reformohet vetë sistemi i 

menaxhimit për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Mbrojtja e 
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trashëgimisë kulturore dhe promovimi i vlerave të saj duhet parë si një ndër faktorët 

kryesorë që i shërben konkretisht integrimit europian të shoqërisë shqiptare. Kjo të 

shërbejë si bazë për zhvillimin e turizmit kulturor dhe si mbështetje për zhvillim 

ekonomik të qëndrueshëm të vendit tonë. Veç kësaj, kjo duhet të shërbejë edhe si 

bazë për studime e kërkime të tjera shkencore në të ardhmen. 

 

 Ka ardhur koha që edhe tek ne hartimi dhe menaxhimi i projekteve me ndikim në 

fushën e trashëgimisë kulturore, duhet të bëhet në lidhje e bashkëpunim të ngushtë me 

komunitetet vendore, duke sensibilizuar popullsinë dhe veçanërisht brezin e ri që vetë 

këta të ndërgjegjësohen për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe vlerat e saj. Kjo 

presupozon se ka ardhur koha për të ndryshuar qasjen ndaj monumenteve të kulturës, 

duke i trajtuar ato sipas standarteve të kohës, ashtu siç ndodh në botën e qytetëruar.  

 

 Po të kemi parasysh perspektivat e mëdha që kanë marrë monumentet në kuadrin e 

zhvillimit të një turizmi kulturor, në ato mjedise ku turizmi është veprimtari parësore 

ekonomike për subjektet përkatëse qoftë nga pushteti vendor apo subjekte private 

kujdes i veçantë duhet  kushtuar për propagandën turistike, duke botuar materiale të 

ndryshme të shkruara apo elektronike për klientelën turistike. Prezentimi i tyre të 

bëhet në mënyrë të qëllimshme në takime të ndryshme, duke i ofruar klientelës 

turistike vlerat kulturore të trevave të ndryshme përmes fletëpalosjeve, posterave, 

panoramave, videoklipeve e udhërrëfyesve turistikë. Sot, kjo është praktikë e njohur 

për çdo mjedis turistik. 
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Konkluzione të përgjithshme 

      Tema “Historia e restaurimit të monumenteve të kulturës në Shqipëri pas Luftës së 

Dytë Botërore,, ve në qendër të saj punën dhe kujdesin që është treguar në vendin tonë 

ndaj monumenteve të trashëgimisë kulturore për mbrojtjen dhe restaurimin e tyre, duke e 

parë këtë në vështrim kronologjik pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore e deri në 

ditët tona. Duke u bazuar në mjaft dokumente të shkruara dhe në të dhëna të tjera të 

mbledhura në terren, përmes analizës, përmes refleksioneve, vlerësimeve dhe qëndrimeve 

kritike është arritur në këto përfundime:  

 

o Shqipëria ka jetëgjatësinë më të shkurtër në vlerësimin e veprave të trashëgimisë 

kulturore. Themelet e punës për mbrojtjen e monumenteve të kulturës u hodhën pas 

Luftës së Dytë Botërore. Megjithëse është një vend i vogël, Shqipëria ka një histori 

dhe trashëgimi kulturore shumë të pasur. Sipas të dhënave, në territorin e Shqipërisë 

janë të mbrojtura me ligj mbi 2.400 vepra e monumente kulturore të tilla si kështjella 

të periudhës së Mesjetës, fortifikime të ndryshme, ndërtime të ngritura nga vetë 

njerëzit, monumente kulturore, punë të artit ikonografik, afreske të periudhës pas 

Bizantine e të tjera. 

 

o Në periudhën 1944-1991 gjithë sistemi i trashëgimisë tonë kulturore u integrua në 

strukturat e sistemit të centralizuar të shtetit shqiptar  dhe vetë shteti e ruajti atë me 

ashpërsinë më të madhe. 

 

o Në Shqipëri, koncepti mbi restaurimin dhe procesi i restaurimit të monumenteve të 

kulturës u ngrit mbi bazën e përvojës së vendeve të tjera të zhvilluara, mbi bazën e 

dokumentave të njohura ndërkombëtarisht, siç ishin Karta e Restaurimit e Athinës, 

Karta e Venecias e të tjera. 

 

o Në vështrimin historik, meqë kemi të bëjmë me një periudhë të gjatë kohore, nga 

përfundimi i Luftës së Dytë Botërore e deri në ditët tona, punën dhe aktivitetin 

restaurues të institucioneve  shqiptare, për nga natyra specifike e punës restauruese 

dhe për lehtësi studimi, në këtë punim ne i shohim të shtrirë në tri etapa historike 

kryesore që janë: 

 

a. Etapa e parë, nis pas çlirimit të vendit me ngritjen e institucioneve të para nga viti 

1948 deri në vitin 1965, kur u ngrit Instituti i Monumenteve të Kulturës. 

b. Etapa e dytë, fillon pas vitit 1965, kur u krijua Instituti i Monumenteve të 

Kulturës si institucion i specializuar që kryen punë restauruese më të specializuar 

dhe vazhdon deri në fillim të viteve ‘90. 

c. Etapa e tretë, nis pas viteve ‘90 e vazhdon deri në ditët tona. 
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o Në fillimet e veta, pra, në etapën e parë, puna për mbrojtjen dhe restaurimin e 

monumenteve të kulturës u kuptua si një veprimtari komplekse, por edhe 

propaganduese, duke patur në përmbajtjen e saj gjurmimin, vënien në mbrojtje, 

dokumentimin, studimin, restaurimin dhe botimin. Ky këndvështrim, metodikisht 

ishte i drejtë dhe u përgjigjej më së miri nevojave të ngutshme për të ecur sa më 

shpejt dhe mbi baza shkencore në rrugën për vlerësimin e e veprave të trashëgimisë së 

kulturës sonë materiale. 

 

o Në etapën e dytë, puna restauruese përqëndrohet dhe drejtohet në të gjithë 

komponentët e saj kryesisht nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, i cili u rrit dhe 

zhvilloi një veprimtari të kualifikuar e profesionale restauruese. Ai kishte përgjegjësi 

ligjore për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës me shtrirje në gjithë 

territorin e vendit.  

 

o Në etapën e tretë, puna restauruese në vendin tonë mori specifika të tjera. Në këtë 

etapë, krahas punës së IMK me restaurimin e monumenteve të kulturës mund të 

merren edhe individë, ndërmarrje apo kompani private të licensuara. Në këtë etapë u 

bënë përpjekje që puna e tyre të rregullohet edhe me ligj, por nga që nuk ka patur 

përvojë në këtë drejtim, kjo praktikë është shoqëruar me një problematikë mjaft 

serioze, e cila ka vënë në rrezik vlerat e mjaft veprave të trashëgimisë tonë kuturore.   

 

o Ngritja e institucioneve të posaçme që u morrën me monumentet e kulturës u bë me 

vendime të posaçme të qeverisë shqiptare të asaj kohe. Në këtë vështrim, sipas të 

dhënave dokumentare, Dekreti 568, datë 17.03.1948 si dhe lista e parë e 

monumenteve e shpallur po këtë vit, shënojnë fillesat e veprimtarisë me monumentet 

në vendin tonë. Kjo punë u konkretizua dhe u shoqërua hap pas hapi edhe me krijimin 

e institucioneve të tilla si: Krijimi i Muzeut Arkeologjik-Etnografik në Tiranë si 

qendër fillestare studimi, mbrojtjeje dhe konservimi të pasurive të kulturës materiale; 

krijimi i Grupit të Kulturës Materiale më 1959 pranë Institutit të Historisë dhe 

Gjuhësisë dhe përqëndrimi i punës kërkimore e restauruese pranë këtij institucioni 

fillestar; krijimi i ateljesë qëndrore restauruese pranë Grupit të Kulturës Materiale, 

krijimi i ateljeve më të vogla restauruese në disa qendra kryesore të vendit.  

 

o Krahas ngritjes së ateljeve të para si njësi restauruese në vendin tonë ishte me rëndësi 

edhe Krijimi i Institutit të Mbrojtjes e Restaurimit si dhe ngritja për herë të parë e 

Sektorit të Mbrojtjes dhe dokumentacionit restaurues. Më konkretisht, puna e këtij 

sektori përmblidhej në  drejtime të tilla, siç ishin: 

 

     Mbrojta. Ndër detyrat më me rëndësi dhe urgjente që delnin para sektorit të 

mbrojtjes ishin: gjurmimi dhe zbulimi i monumenteve të kulturës të panjohura, 
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rishikimi i listës së monumenteve të shpalluara dhe hartimi i listës së re të 

monumenteve që duhet të vihen nën mbrojtjen shtetërore, rishikimi i ligjeve dhe 

rregulloreve, ushtrimi i kontrollit sistematik mbi gjendjen e ruajtjes së monumenteve, 

përgatitja e projektplanit vjetor të punimeve për mirëmbajtjen dhe restaurimin e 

monumenteve të kulturës, krijimi i një sistemi mbrojtjeje me anë të personave vendas 

dhe nëpërmjet organizatave shoqërore, popullarizimi dhe propogandimi i 

monumenteve të kulturës përmes leksioneve, botimeve shkencore popullore, foto-

ekspozita, kartolina, fletushka, albume si dhe me anë të shtypit, radios dhe kino-

zhurnaleve. 

 

     Dokumentacioni: Dokumentimi i monumenteve të kulturës, gjithashtu, ishte një 

punë voluminoze, komplekse, e vështirë dhe me rëndësi të madhe. Dukumentacioni 

përmblidhte në vetvete: rregjistrimin, invetarizimin, pashaportizimin dhe fiksimin e 

monumenteve të kulturës. Fiksimi i një monumenti përmblidhte përshkrimin e 

hollësishëm dhe shkencor të gjendjes së monumentit mbasi vihej nën mbrojtjen e 

shtetit, rilevimin e tij të plotë (dmth. planimetritë, fasadat, prerjet, detajet e të tjera) 

fotografimin, kinofilmimin dhe grumbullimin e materialit bibliografik që flet për të. 

Gjithashtu, çdo munumenti i bëhej dokumentacioni sa herë kryheshin punime 

mirëmbajtjeje, konservimi e restaurimi. 

 

o Punimet për mirëmbajtjen dhe ndreqjen e monumenteve kryheshin nga vetë ateljetë 

sipas udhëzimeve tekniko-shkencore të Grupit të kulturës materiale pranë 

Universitetit shtetëror të Tiranës, kurse punimet me karakter restaurimi kyheshin nga 

ateljetë përkatëse rajonale, me pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të ateljesë qëndrore pranë 

Universitetit shtetëror të Tiranës. Duke patur parasysh shpërndarjen territoriale të 

monumenteve në mbarë vendin dhe mirëmbajtjen e tyre, praktika e ngritjes së 

ateljeve në qendra të ndryshme u gjet si më e përshtatshme për atë kohë. Më pas, këto 

atelje organizativisht u konceptuan si pjesë përbërëse e Institutit të Monumenteve të 

Kulturës. 

 

o Lidhur me formulimin e kritereve të restaurimit rasti shqiptar është nga më të 

suksesshmit dhe është arritur në një kohë relativisht të shkurtër. Kjo ndodhi, sepse për 

një kohë të shkurtër u përvetësua përvoja e përparuar botërore, e cila arriti të 

kodifikohej edhe në plan ndërkombëtar. Në anën tjetër, kujdesi për vlerësimin e 

monumenteve në Shqipëri eci me ritme të shpejta edhe në drejtim të përgatitjes së 

specialistëve të fushës si restauratorë dhe historianë të arkitekturës shqiptare.  

 

o Në vitin 1962, Shqipëria anëtarësohet në ICCROM (Qendra Ndërkombëtare për 

Konservimin dhe Restaurimin e Monumenteve), e cila krijoi mundësi të tjera për 

përshpejtimin e proçesit të konsolidimit të shërbimit për mbrojtjen e monumenteve. 
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o Ngjarje me rëndësi ishte krijimi i Institutit të Monumenteve të Kulturës, me VKM, nr. 

67, dt. 15.03.1965. Sot ky Institut funksionon mbi bazën e këtij vendimi dhe të Ligjit 

nr. 9048, dt. 07.04.2003 për “Trashëgiminë kulturore,,. Misioni i IMK është: 

gjurmimi, mbrojtja, restaurimi dhe publikimi i vlerave të monumenteve të kulturës në 

të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, duke kryer për këto studime shkencore 

dhe teknike përkatëse. IMK përpunon kriteret e restaurimit të monumenteve të 

kulturës dhe në çdo rast mbikqyr ndërhyrjet restauruese. Veç kësaj, organizon në 

mënyrë sistematike kurse, seminare me qëllim kualifikimin e specialistëve në fushën 

e restaurimeve. 

 

o Viti 1971, si për të ndihmuar në harresën e ngjarjeve dramatike të vitit 1967(kur u 

shkatërruan mjaft monumente të kultit fetar), shënon një ngjarje me rëndësi për jetën 

kulturore shqiptare me fillimin e daljes së serisë  së revistës “Monumentet”, e cila pas 

disa vitesh, u miratua si revistë gjashtëmujore, organ i Institutit të Monumenteve të 

Kulturës. Kjo revistë u drejtohej rretheve shkencore brenda dhe jashtë vendit pa 

përjashtuar të interesuarit për çështje të trashëgimisë së kulturës sonë materiale. 

Revista trajtonte probleme të historisë së arkitekturës dhe artit në Shqipëri, probleme 

teoriko-metodike të restaurimit, si dhe restaurime të monumenteve të veçanta që 

realizoheshin nga restauratorët tanë. 

  

o Ekzistenca e Institutit të Monumenteve të Kulturës që nga viti 1965 e deri më sot, si 

një institucion shkencor e studimor, propagandues, projektues dhe zbatues i punimeve 

restauruese, ka bërë të mundur të shpëtohet dhe t’u përcillet brezave një pasuri e 

madhe e kulturës materiale, siç është ajo e monumenteve të kulturës, që kap një hark 

kohor nga prehistoria deri në ditët tona, ku përfshihen pothuajse të gjitha gjinitë e 

monumenteve.  

 

o Gjatë viteve 1965-1970 IMK bën përpjekje të suksesshme për krijimin e një 

metodologjie sa më shkencore në proceset e ndryshme të punës së tij. Në ato vite 

theksohej rëndësia e organizimit të punës së sektorëve dhe të gjetjes së metodave më 

të efektshme për të kyer mandej gjurmimin, studimin dhe restaurimin e 

monumenteve. Që në atë kohë hidhej ideja dhe bëheshin përpjekje për të përgatitur 

kuadrot, të cilët do të merreshin nga shkollat e vendit dhe do t’u besohej detyra 

fisnike për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës në vendin tonë. 

 

o Për realizimin e funksioneve të tij, IMK, ka bashkëpunuar me institucione të tjera të 

specializuara si me Akademinë e Shkencave, me institucione të tjera kombëtare në 

varësi të MKRS, si edhe me institucione homologe ose organizma të tjerë në vende të 

ndryshme të botës. IMK, është qendër shkencore dhe metodike. Në mjediset e tij janë 

organizuar dhe organizohen kurse, seminare, takime pune, me qëllim kualifikimin e 
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specialistëve në fushën e restaurimeve. IMK bën botime të ndryshme, monografi, 

periodikë shkencorë, albume dhe botime të tjera. 

 

o Një prej arritjeve më të rëndësishme ishte edhe futja me sukses e projekteve në 

praktikën e punës restauruese të IMK. Projektet e para të hartuara mbi bazën e 

studimeve presupozonin edhe njohjen e kritereve të restaurimit, si bazë e 

domosdoshme kjo për të mbajtur qëndrime të drejta ndaj monumenteve. 

o Në këtë periudhë, hap të rëndësishëm cilësor në mbarë punën restauruese të IMK 

përbënin edhe studimet për hartimin e kritereve specifike të restaurimit dhe aplikimi i 

tyre në fusha të tilla siç ishin monumentet e arkitekturës dhe të artit si dhe banesat 

popullore.  

 

o Në veprat e artit mesjetar është kryer një veprimtari e mirë për mbrojtjen dhe 

restaurimin e tyre, duke përcaktuar qartë edhe kriteret e ndërhyrjes restauruese në 

këto vepra. Në praktikën e punës restauruese me monumentet e dala nga gërmimet 

arkeologjike ka patur një bashkërendim të ngushtë të punës së arkeologut me 

restauratorin. 

 

o Në fushën e monumenteve të artit u bënë hapa përpara në përballimin e problematikës 

së vështirë të restaurimit të afreskeve dhe ikonave. Kjo punë dukej si në kriteret, ashtu 

dhe në metodat e zbatuara, të cilat u shoqëruan edhe me studime analitike dhe 

ekzaminime radiologjike. 

 

o Pjesë e pandarë e veprimtarisë restauruese që u krye në vendin tonë pas Luftës së 

Dytë Botërore ishte edhe restaurimi i banesave popullore, të cilat mbartnin në vetvete 

vlera historike të veçanta në aspektin arkitektonik si dhe në aspektin e plotësimit të 

nevojave të drejtpërdrejta jetësore. Puna për restaurimin e banesave popullore, 

fillimisht, ka nisur me ritëm të ulët, ndërsa, më pas, u bë më e organizuar dhe u 

ndërtua mbi kritere shkencore. 

 

o Në vitin 1976, IMK në vijim të thellimit të veprimtarisë shkencore, organizoi 

Sesionin III Shkencor, i cili për nga numuri i kumtesave, gjerësia dhe thellësia e 

trajtimit të tematikës së monumenteve shënonte një rritje cilësore gjatë periudhës 

dhjetëvjeçare, që prej krijimit të tij. Veprimtaria gjurmuese vazhdoi të pasurohej me 

daljen e njëpasnjëshme të listave të reja të monumenteve. Përkatësisht, nga viti 1977 

deri në vitin 1988, në listën e fundit, numuri i monumenteve arriti deri në 1134. Rritja 

e nivelit shkencor dhe e veprimtarisë kërkimore e restauruese në mbarë vendin krioji 

kushte për ndërmarrjen e veprimtarie tjetër shkencore, siç qe Simpoziumi 

Ndërkombëtar “Mbrojtja, studimi dhe restaurimi i monumenteve të kulturës,, i 

mbajtur në Shtator të 1986. 
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o Historia e regjistrimit të monumenteve të kulturës në vendin tonë, krahas përpjekjeve 

pozitive për njohjen dhe evidentimin e tyre ka njohur edhe hapa mbrapa. Kështu, viti 

1967 për monumentet shqiptare të kultit shënon vitin e shpërfilljes dhe të rrënimit të 

tyre në kushtet e propagandës ateiste enveriste dhe të aksioneve kundër fesë e 

institucioneve të kultit fetar. Për këtë, u hoqën 74 monumente kulti nga lista e  

përgjithshme e mbrojtjes(lista ishte 214 monumente kulti) ose u hoqën 34% e tyre. 

 

o Kuadri ligjor i mbrojtjes së monumenteve të kulturës në Shqipëri është bërë veprues 

vetëm pas Luftës së Dytë Botërore. Nga njera anë, ai ka përvetësuar gjithë arritjet e 

vendeve me tradita të hershme në fushën e vlerësimit të monumenteve dhe 

përgjithësisht ka qenë në lartësinë e duhur lidhur me zgjidhjen e detyrave kryesore që 

shtronin monumentet shqiptare në vite. Nga ana tjetër, vlen për t’u theksuar se baza 

ligjore për mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore 

është përmirësuar vazhdimisht dhe hap pas hapi, duke u ndikuar nga problematikat 

dhe nga kërkesat e reja të kohës.   

 

o Akti i parë ligjor normativ, i cili trajton monumentet e kulturës dhe sendet natyrale të 

rralla është Dekreti nr. 568, datë 17.03.1948 “Mbi  mbrojtjen e monumenteve të 

kulturës dhe sendeve natyrale të rralla,, aprovuar me ligjin nr. 609, datë 25.05. 1948. 

Sipas specialistëve tanë, ky akt ligjor paraqitet në nivel të kënaqshëm profesionial për 

kohën. 

 

o Në kuadër të konventave ndërkombëtare lidhur me mbrojtjen e pasurisë kulturore, 

Shqipëria për arsyet e njohura politike të vetizolimit të skajshëm, praktikisht, ishte 

vetpërjashtuar prej tyre. I vetmi rast i përfshirjes  në këto konventa është aderimi i 

Republikës Popullore të Shqipërisë në Konventën “Mbi mbrojtjen e vlerave kulturore 

në rast konflikti të armatosur,, si dhe në protokollin dhe rregulloren mbi zbatimin e 

kësaj Konvente, adaptuar nga Konferenca e UNESKO-s në Hagë më 14 maj 1954. 

 

o Pas vitit 1991, monumentet e kulturës pësuan dëme të paimagjinueshme dhe kjo erdhi 

si pasojë e agresivitetit të pronës private, por edhe nga fakti se shteti shqiptar nuk i 

shoqëroi ndryshimet politike me masa parandaluese ligjore për të mbrojtur 

trashëgiminë tonë kulturore. Ky ishte test që tregoi se shoqëria shqiptare nuk ishte e 

ndërgjegjësuar fort për trashëgiminë kulturore si për nga edukata, kultura dhe 

dashuria për Trashëgiminë kulturore, ashtu dhe për respektin ndaj saj. 

 

o Pas ndryshimeve thelbësore politike të viteve ‘90 të shekullit të kaluar, shteti shqiptar 

tregoi një shmangje të dukshme ndaj detyrimeve të ligjshme për atë pasuri kulturore 

të vënë në mbrojtje prej tij. Pavarësisht prej këtij konteksi, por kryesisht për të 
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përfshirë në ligjin për mbrojtjen e monumenteve si pasuritë kulturore të paluajtshme, 

ashtu edhe ato të luajtshme, Kuvendi Popullor i Republikës së Shqipërisë, më 

12.10.1994, miratoi ligjin “Për mbrojtjen e pasurive kulturore të luajtshme dhe të 

paluajtshme,,. E veçantë për këtë ligj është zgjerimi i  sferës së trashëgimisë 

kulturore, duke zëvendësuar termin “monument kulture,, me “pasuri kulturore,,. Një 

veprim i tillë ishte në përputhje me konceptin e përparuar bashkëkohor.  

 

o Në ligjin “Për mbrojtjen e pasurive kulturore të luajtshme dhe të paluajtshme,, të vitit 

1984  shfaqen përpjekjet e para legjislative për të hequr të drejtën përjashtimore të 

shtetit për të kryer gërmime dhe restaurime. Këto ndërhyrje mund të kryhen edhe prej 

personash juridikë të kualifikuar me autorizimin e Ministrisë së Kulturës Rinisë dhe 

Sporteve. Gjithashtu, ky ligj lejon që në monumente të kryhen gërmime dhe 

restaurime në bashkëpunim me institucione të huaja të specializuara. Veç kësaj, 

lejohet financimi i këtyre veprimtarive edhe me donacione prej fondacionesh 

organizatash apo institucionesh të huaja shtetërore dhe private. 

 

o Fakti domethënës që Shqipëria ka aktualisht të përfshira në UNESCO tri qendra 

kombëtare si: Butrinti, Gjirokastra dhe Berati, është tregues i vlerave materiale që 

gjallojnë në trevat shqiptare si dhe shenjë e kontributit të një plejade të tërë 

shkencëtarësh, specialistësh dhe restauratorësh, të cilët vunë jetën e tyre në shërbim të 

monumenteve të kulturës sonë. Kjo punë me karakter shkencor dhe kërkimor u shtri 

në të gjitha aspektet e zbulimit, mbrojtjes, restaurimit dhe rijetësimit të vlerave 

materiale e shpirtërore. 

 

o Mbrojtja me ligj e veprave dhe monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore bëhet për 

të ruajtur dhe për t’u transmetuar brezave vlerat që mbartin në vetvete. Ato përbëjnë 

dëshmi shumë të rëndësishme të mënyrës së organizimit të jetës, të nivelit ekonomik 

dhe të zhvillimit të jetës shoqërore e kulturore në përgjithësi. Por mbrojtja me ligj 

bëhet edhe për faktin se këto kanë qenë dhe janë vazhdimisht të rrezikuara jo vetëm 

nga koha, nga ngjarjet dramatike, nga erozionet dhe faktorët atmosferikë, por janë të 

rrezikuara edhe nga vetë dora e njeriut. Kujtojmë këtu psh. dëmtimin që u është bërë 

veprave të kultit fetar në vitet 1967-1968, apo dëmtimi e pronësimi i mjaft 

monumenteve e veprave të tjera kulturore gjatë viteve të tranzicionit social që po 

kalon Shqipëria. 

o Në vitet e tranzicionit social, pas viteve ‘90 legjislacioni shqiptar mbi trashëgiminë 

kulturore pësoi mjaft përmirësime, duke u ndikuar nga legjislacioni i vendeve 

perëndimore dhe përshtatja me të. Në këtë vështrim, kanë rëndësi jetike për 

monumentet dhe veprat e trashëgimisë tonë kulturore Ligji “Për trashëgiminë 

kulturore” nr. 9048. dt. 07.04.2003 si dhe gjithë përmirësimet që i janë bërë 

legjislacionit shqiptar në fuqi.  
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o Për rregullimin e procesit restaurues në realitetin shqiptar ishte me rëndësi hartimi i 

një dokumenti të tillë, siç ishte Karta Shqiptare e Restaurimit e vitit 2007, e cila 

parashtron më qartë rregullat dhe kriteret themelore që duhen zbatuar gjatë kryerjes së 

punimeve të restaurimit në objektet e trashëgimisë sonë kulturore. Ajo zëvendësoi 

Kartën Shqiptare të Restaurimit të vitit 1986 dhe plotësoi më tej rregullat për kryerjen 

e punimeve të restaurimit në vendin tonë. 

 

o Ngjarjet e mëdha të viteve 1990-1991 patën efektet e tyre në jetën e veprave të 

trashëgimisë kulturore në Shqipëri. Kështu, në vitet e tranzicionit, për më tepër se 20 

vite, kujdesi për mbrojtjen e trashëgimisë dhe veprimtaria restauruese pati rënie të 

ndjeshme. Kjo erdhi, kryesisht, për arsye të vështirësive financiare apo për mungesë 

të fondeve. Për rrjedhojë, në këto vite u ul ndjeshëm sasia dhe cilësia e ndërhyrjeve 

restauruese në Shqipëri.  

 

o Në vitet e tranzicionit u krijuan edhe kushte e mundësi të tjera për të marrë përvojë 

restauruese në përputhje me standartet e vendeve të zhvilluara. U përfitua përvojë jo 

vetëm në reformimin e legjislacionit për trajtimin e trashëgimisë kulturore, por edhe 

në drejtim të hartimit dhe zbatimit të projekteve restauruese dhe sidomos për mënyrën 

e menaxhimit të veprave të trashëgimisë kulturore në terren prej pushtetit vendor. 

 

o Mësimi që nxirret nga analiza dhe vlerësimi i gjendjes së trashëgimisë sonë në vitet e 

tranzicionit është se në kushtet e ndryshimeve të mëdha sociale dhe ekonomike, 

trashëgimia që nuk është në përdorim, trashëgimia që nuk është në mbrojtje e 

restaurim të vazhdueshëm është e destinuar të rrezikohet. Ky rrezik rritet edhe më 

tepër, sa më shumë rritet neglizhenca ndaj vlerave që mbart në vetvete trashëgimia 

apo çdo monument kulture. 

 

o Në kushtet e tranzicionit historik trashëgimia dhe monumentet tona të kulturës 

ndodhen para një stadi të ri zhvillimi, i cili kërkon ngritjen e rolit të tyre në nivelin e 

standarteve të kohës që jetojmë. Kjo kërkon që qëndrimi ndaj Trashëgimisë kulturore 

në Shqipëri të ndryshojë, duke krijuar një vizion i ri për të ardhmen e saj.  

 

o Aktualisht sot, turizmi kulturor po bëhet një dukuri e kohës, i cili, në thelbin e tij, në 

raport me monumentet është mjaft pozitiv, sepse krijon mundësinë që vlerat kulturore 

të këtyre objekteve të përqasen dhe të bëhen të njohura në një numër relativisht të 

madh qytetarësh vendas dhe të huaj. Ky fakt e bën më të aplikueshëm funksionin e 

monumenteve si dëshmitarë të historisë së një kombi.  

 

o Nuk duhen nënvleftësuar rastet kur, me synimin e tepruar për të siguruar fitim nga ky 

lloj turizmi, pronarë ose posedues të këtyre vlerave, duke menduar se po i rrisin ato, 

kryejnë ndërhyrje që cënojnë funksionin dhe vlerat e vërteta të tyre. Është e 
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kuptueshme se në këto raste kemi shkelje të ligjshmërisë dhe sidomos shkelje të 

kritereve të restaurimit. E theksojmë këtë pasi realiteti shqiptar i viteve të fundit 

regjistron një sërë shkeljesh të rënda të legjislacionit në drejtim të ruajtjes dhe 

restaurimit të veprave dhe monumenteve tona të trashëgimisë kulturore, prandaj kjo 

gjë nuk duhet toleruar. 

 

o Trashëgimia dhe monumentet tona të kulturës ndodhet sot para një problematike që 

kërkon zgjidhje profesionale. Rijetësimi i saj, mbrojtja, restaurimi apo konservimi, 

zbatimi i projekteve restauruese kërkon të respektohen me përpikmëri e 

profesionalizëm parimet e restaurimit, Karta e Venecias, Karta Shqiptare e 

Restaurimit si dhe legjislacioni shqiptar që është në fuqi. 

 

o Në vitet e tranzicionit historik që po kalon Shqipëria zgjidhja e problemeve të shumta 

me të cilët përballet restaurimi i veprave të trashëgimisë kulturore nuk mund të 

kuptohet pa marrjen e masave konkrete dhe efektive për të disiplinuar punën 

restauruese në vendin tonë, për të ngritur në nivel më cilësor dhe për ta përshtatur atë 

me standartet e vendeve të zhvilluara. 

 

o Aktualisht, në Shqipëri e gjithë trashëgimia kulturore dhe procesi i rijetësimit të 

vlerave të saj ndodhen para kërkesave të reja. Koha kërkon futjen e risive të reja në 

trajtimin dhe menaxhimin e veprave të trashëgimisë sonë kulturore. Sot bëhen mëse 

të domosdoshme jo vetëm kërkesa për ndërgjegjësim e rregulla më të qarta në 

kryerjen e punimeve të restaurimit sipas standarteve ndërkombëtare, por edhe kërkesa 

të tjera për rregullimin e vetë profesionit të restauratorit, për zotërimin e njohurive të 

reja dhe aftësimin profesional e të tjera. 

 

o Trajtim i trashëgimisë sonë kulturore sipas standarteve të kohës do të thotë të 

ndryshojë mënyra e menaxhimit të tyre, që krahas projekteve restauruese cilësore, të 

bëhen përpjekje sistematike për të siguruar më tepër fonde për mirëmbajtjen dhe për 

ruajtjen e saj në vazhdimësi. 

 

o Trajtim i trashëgimisë sonë kulturore sipas standarteve të kohës do të thotë ta shikosh 

atë edhe në raportet e ndërsjellta që krijohen mes saj dhe turizmit kulturor, për të cilin 

flitet aq shumë sot, duke vlerësuar realisht kontributin që jep restaurimi dhe 

ndërhyrjet restauruese në zhvillimin e suksesshëm të tij. 

 

o Në vijim të përpjekjeve për të disiplinuar procesin e restaurimit në vendin tonë u 

qartësua edhe mënyra si duhet të procedohet për të ndërmarrë një proces restaurimi në 

objekte që janë pronë shtetërore, private apo objekte kulti. 
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o Në realitetin shqiptar është bërë e prekshme nevoja për zgjerim të punës restauruese 

dhe të profesionit të restauratorit. Fushat ku ka më tepër nevojë për ndërhyrje 

restauruese janë jo vetëm ndërhyrjet në veprat historike e arkitektonike, por edhe në 

objektet arkeologjike, të fushës së artit, të filmit shqiptar, të librit e të tjera. 

 

o Në kushtet aktuale historike, në kushtet e hapjes së kufijve dhe lëvizjes së lirë të 

shqiptarëve, në kushtet kur Shqipëria pret më shumë se kurrë vizitorë të huaj apo 

turistë, bëhet mëse i nevojshëm kujdesi për ruajtjen, mirëadministrimin dhe 

restaurimin e monumenteve të trashëgimisë sonë kulturore. E theksojmë këtë, pasi të 

huajt apo vizitorët janë tepër të ndjeshëm në këtë drejtim dhe kanë interes të veçantë. 

 

o Duke qënë se trashëgimia kulturore dhe mbrojtja e saj si koncept e praktikë po 

zgjerohet shumë, jo vetëm si një fushë akademike por edhe si një profesion, 

profesionistët dhe operatorët e vërtetë të fushës së trashëgimisë kulturore duhet të 

kenë vendin e tyre në institucionet shtetërore apo private kudo në vend, në Drejtoritë 

Rajonale të Kulturës Kombëtare, në muzetë kombëtarë dhe lokalë, në fushën e 

këshillimit të planifikimit territorial dhe mjedisor e të tjera. 

 

o Vitet e fundit nevojat për resturuatorë janë të tilla që kërkojnë jo vetëm përgatitjen  e 

tyre në fusha të caktuara, por po bëhet mëse e domosdoshme edhe kërkesa për 

rregullimin e këtij profesioni, kërkesa për licensimin e tij. Kjo lidhet me boshllëkun e 

krijuar vitet e fundit, me nënvleftësimin që i është bërë përgatitjes dhe aftësimit të 

restauratorëve të rinj tek ne. Le të shpresojmë se me përgatitjen e specialistëve dhe 

restauratorëve të rinj të monumenteve të kulturës në vendin tonë këto probleme do të 

futen në rrugën e duhur, duke krijuar traditë dhe përvoja të reja edhe në këtë drejtim 

në përshtatje me përvojën e vendeve të zhvilluara. 

 

o Aktualisht sot, në realitetin shqiptar është bërë mëse i nevojshëm reformimi i gjithë 

skemës organizative të institucioneve shtetërore që merren me trashëgiminë kulturore 

për të sjellë një frymë bashkëkohore dhe një qëndrim modern lidhur me mbrojtjen, 

restaurimin, menaxhimin dhe promovimin e vlerave të saj. Kjo gjë duhet të jetë në 

sinkron me kërkesën për të vendosur profesionalizmin në themel të çdo veprimtarie 

brenda kësaj fushe dhe duke operuar sipas një strategjie afatgjatë që siguron një 

menaxhim korrekt të trashëgimisë sonë kulturore. 
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Shtojca 
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VENDIM 

Nr. 426, datë 13.7.2007 

 

PËR MIRATIMIN E KARTËS SHQIPTARE TË RESTAURIMIT 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të pikës 6 të nenit 17 të ligjit nr.9048, datë 

7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të 

Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1. Miratimin e Kartës shqiptare të restaurimit, sipas tekstit, që i bashkëlidhet këtij 

vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij. 

2. Ngarkohen institucionet e specializuara, sipas ligjit nr.9048, datë 7.4.2003 “Për 

trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, si dhe subjektet e licencuara për restaurimin e 

objekteve të trashëgimisë kulturore, për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

                                                                        

                  

KARTA SHQIPTARE E RESTAURIMIT  

 

Neni 1 

Qëllimi  

Qëllimi i udhëzimeve të shpallura në këtë dokument, të quajtur “Karta Shqiptare e 

Restaurimit”, është miratimi i kritereve themelore në fushën e restaurimeve, për të 

plotësuar  dhe më tej zëvendësuar “Kartën Shqiptare të Restaurimit”, të vitit 1986 dhe për 

të kryer punimet e restaurimit sipas rregullave të përcaktuara në këtë kartë. 

 

Neni 2 

Objekti 

Objekt i kësaj karte janë vlerat e trashëgimisë kulturore, të çdo kohe, që nga monumentet 

arkitektonike, deri tek piktura dhe skulptura, si dhe që nga gjetjet e kohës paleolitike e 

deri tek shprehjet figurative të kulturave popullore, etnografike, të artit bashkëkohor, të 

librave dhe dokumenteve arkivore, dëshmi të zakoneve e traditave, objekte këto që i 

përkasin personave fizikë, juridikë, privatë apo publikë, me qëllim mbrojtjen konservimin 

dhe restaurimin e tyre. 

Përveç objekteve të përmendura më sipër, sigurojnë mbrojtje dhe restaurim, të gjitha 

vlerat materiale të trashëgimisë kulturore në përputhje me parashikimin e Nenit 4, 

paragrafi I, pika 1 dhe 2 të ligjit 9048, dt. 07.04.2003 ”Për trashëgiminë kulturore” të 

ndryshuar.   

Bëjnë pjesë në disiplinën e rregullave të Kartës Shqiptare të Restaurimit, edhe veprimet e 



199 

 

kryera në funksion të sigurimit të mbrojtjes dhe restaurimit të mbetjeve arkeologjike, 

tokësore dhe nënujore. 

Neni 3 

Shpjegim i terminologjisë 

 

“Konservim” janë të gjitha masat e ndërmarra që nuk kërkojnë ndërhyrje direkte në vepër 

siç janë krijimi i kushteve mjedisore (lagështi relative, temperaturë, pastërti nga ndotja 

atmosferike, mbrojtja nga pluhurat, dëmtimi biologjik dhe fizik në fonde, ekspozimi dhe 

transporti), si edhe ndërhyrjet kimike direkt në objekt apo vepër, me qëllim parandalimin 

e çdo lloj dëmtimi.  

“Ndërhyrje” është tërësia e masave të ndërmarra dhe operacioneve të kryera në vepër, me 

qëllim ndalimin e degradimit të mëtejshëm dhe nxjerrjen në pah të vlerave të saj.  

“Restaurimi” është vlerësimi i thelbit origjinal të monumentit nëpërmjet ndërhyrjeve për 

ndalimin e degradimeve të mëtejshme dhe nxjerrjen në pah të vlerave të tyre.  

“Mbrojtja” është mënyra dhe forma e natyrës juridike ose jo të ruajtjes, mirëmbajtjes, 

rindërtimit, restaurimit ose konservimit të pasurisë së trashëgimisë kulturore. 

 

Neni 4 

Detyrime të institucioneve shtetërore të specializuara në  

fushën e trashëgimisë kulturore. 

 

Çdo institucion shtetëror i specializuar në fushën e konservimit, mbrojtjes, restaurimit të 

trashëgimisë kulturore, harton dhe zbaton një program vjetor të specifikuar, për 

konservimin, mbrojtjen dhe restaurimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, program i cili  

aprovohet nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve (më tej KKR).  Në kuadër të këtij 

programi, çdo lloj ndërhyrje mbi veprat e përmendura në nenin 1, duhet të jetë i ilustruar 

dhe i justifikuar nga një relacion teknik, nga i cili do të dalin probleme të konservimit të 

veprës, gjendja aktuale e saj, natyra e ndërhyrjeve të kryera të konsideruara të vlefshme, 

dhe shpenzimet financiare. Ky relacion do të aprovohet në parim nga institucionet 

shtetërore të specializuara në këto fusha dhe do të miratohet nga KKR.  

 

Neni 5 

Ndërhyrje të ndaluara 

 

Gjatë operacioneve të punës për konservim, mbrojtje dhe restaurim në objekte të 

trashëgimisë kulturore, të referuara në nenet 1,2 dhe 3, janë të ndaluara pa përjashtim për 

të gjitha veprat, ndërhyrjet e mëposhtme: 

1. Plotësimet, në stil ose ndërhyrje të ngjashme me këtë, edhe kur ato (plotësimet), në 

dukje mund të udhëzojnë apo ndihmojnë të kuptojmë, se si ka qenë ose duhet shfaqur, 

pamja e veprësëmonumentit pas përfundimit të ndërhyrjes. 

2. Ndërhyrjet ose plotësimet, që fshijnë gjurmët e kalimit të veprës nga një periudhë në 
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tjetrën, ose plotësime në stil që falsifikojnë veprën.  

3. Ndërhyrje rindërtimi ose zëvendësimi në vende të ndryshme nga ato origjinalet. Kjo 

mund të ndodhë, vetëm në se është e detyrueshme nga arsye madhore për shkak të 

procesit të konservimit. 

4. Ndërhyrje në ambientin shoqërues apo plotësues në të cilin është vendosur dhe ka 

ardhur vepra deri në ditët e sotme, si p.sh. të kompleksit monumental ose ambiental, 

kompleksit të mobilimit, kopshtit, parkut, etj. 

5. Ndryshime ose tjetërsime cipash (patinash). 

 

Neni 6 

Ndërhyrje të lejuara 

 

Gjatë operacioneve të punës për konservim, mbrojtje dhe restaurimit në objekte të 

trashëgimisë kulturore, të referuara në nenet 1,2 dhe 3, lejohen pa përjashtim për të gjitha 

veprat, ndërhyrjet e mëposhtme: 

 

1. Plotësimi i pjesëve të munguara, në funksion të qëndrimit statik dhe të riintegrimit të 

pjesëve të vogla, të vërtetuara historikisht, në atë pozicion, duke evidentuar në mënyrë të 

qartë kufirin mes pjesës së plotësuar por edhe duke adoptuar material të ndryshëm nga 

origjinali, të aprovuar, të dallueshëm me sy të lirë, në veçanti në pikat e takimit me pjesët 

origjinale. Plotësimet duhet të jenë të sigluara dhe datuara aty ku është e mundur. 

 

2. Pastrime, që për pikturat dhe skulpturat polikrome nuk duhet të arrijnë kurrë deri tek 

ngjyra, pra në çdo rast, duke respektuar patinën dhe bojën origjinale. Për të gjitha llojet e 

tjera të veprave këto pastrime nuk duhet të arrijnë deri në sipërfaqen “e zhveshur” të vetë 

veprës. 

 

3. Rikompozime të veprave të copëzuara, sistemim të veprave me pjesë të mangëta, duke 

bërë rigrupime të fragmenteve dhe të masave a pjesëve të dobëta, me një teknikë të 

dukshme për syrin e lirë, me zona neutrale të vendosura në nivel të ndryshëm nga ai i 

pjesëve origjinale, ose duke vënë në pah suportin origjinal, por duke mos integruar 

asnjëherë një  “ex nuovo” në zona me figurina dhe ndërfutur elemente që përcaktojnë 

figuracionin e veprës. 

 

4. Modifikime dhe ndërhyrje të reja me qëllim qëndrueshmërinë statike dhe konservuese 

në strukturën e brendshme, vetëm kur këto nuk ndikojnë në pamjen përfundimtare dhe 

kur pas përfundimit të ndërhyrjes nuk rezultojnë ndryshime kromatike apo sipërfaqësore. 

 

5.Vendosja në një ambient dhe sistemim i ri i veprës, kur nuk ekziston më, ose kur është 

shkatërruar konteksti ambiental dhe sistemimi tradicional i saj, apo kur kushtet e 

konservimit kanë ndryshuar. 
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Neni 7 

Masat paraprake për ndërhyrje 

 

Çdo ndërhyrje në vepër duhet kryer në një mënyrë dhe me teknika të tilla që krijojnë 

bindjen se në të ardhmen ndërhyrje të tjera mbrojtëse apo restauruese në objekt janë të 

mundshme.  

Gjithashtu, çdo ndërhyrje duhet që paraprakisht  të jetë e motivuar dhe e preventivuar me 

shkrim. Duke mbajtur në vazhdim një ditar sipas një formati të përcaktuar më parë, të 

cilit do ti bashkëngjitet një relacion përfundimtar shoqëruar me dokumentacion 

fotografik, përpara, gjatë dhe pas ndërhyrjes.  

Dokumentohen gjithashtu të gjitha kërkimet dhe analizat fizike, kimike, mikrobiologjike 

etj. Një kopje e këtij dokumentacion  mbahet nga  subjekti shtetëror ose privat, vendas 

apo i huaj që ka kryer ndërhyrjen dhe një kopje tjetër do ti dërgohet institucionit të 

specializuar pjesë e fondit të së cilit është objektiëobjektet. Në rastin e pastrimeve, në një 

zone të objektit,  mundësisht në kufi me zonën ku operohet, duhet ruajtur gjendja përpara 

ndërhyrjes. 

Përpara ndërhyrjes konservuese apo restauruese në një vepër apo objekt, duhet të kryhet 

studimi arkometrik, nëpërmjet së cilit do të njihet përbërja kimike dhe strukturore, rrugët 

e dëmtimit të veprës, bashkëveprimi me mjedisin dhe materialet e përdorura, në mënyrë 

që të mundësohet një ndërhyrje e saktë, të sigurohet trashëgimia dhe të nxirren të dhënë 

për studime në të ardhmen në fusha përkatëse, si teknologji, histori, shkëmbime dhe 

influenca kulturore etj. 

Lëvizja e objekteve nga vendi ku ato ruhen apo ekspozohen në një vend tjetër, bëhet 

bazuar në Nenin 19 të ligjit 9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të 

ndryshuar. Në çdo rast lëvizja e veprave kryhet pas hartimit të një projekti të hollësishëm, 

shoqëruar nga kartelat e gjendjes fizike të veprës dhe  procedurave përkatëse.  

 

Neni 8 

Përdorimi i metodave dhe lëndëve të reja për restaurim 

 

Përdorimi i metodave dhe lëndëve të reja të restaurimit, bëhet me autorizimin e Këshillit 

Kombëtar të Restaurimeve, i cili merr vendim, motivuar dhe konform gjykimit të 

institucioneve të specializuara shtetërore, institucione të cilat detyrohen të promovojnë 

metodat dhe lëndët e reja, duke mos këshilluar në asnjë rast, lëndë dhe metoda të 

vjetruara, të dëmshme, jo të kolauduara.  

 

Neni 9 

Masa mbrojtëse nga agjentët atmosferikë, termikë dhe higrometrikë 

 

Masat e mara në funksion të ruajtjes së vlerave të objekteve të përmendura në nenin 2 të 

kësaj Karte, nga veprimet e dëmshme dhe variacionet e agjentëve atmosferikë, termike 
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dhe higrometrike, nuk duhet të jenë të tilla që të tjetërsojnë pamjen dhe ngjyrën e 

sipërfaqes së objektit, apo të ndikojnë në modifikimin dhe ndryshimin thelbësor dhe të 

përhershëm të kontekstit ambiental në të cilin veprat janë përcjellë historikisht.  

Në rast se të tilla modifikime, janë të domosdoshme, me qëllim konservimin, mbrojtjen 

dhe restaurimin e objekteve, ato duhen kryer duke evituar çdo lloj cenimi në pamjen e 

objektit dhe në ambientin në të cilin ai është përshtatur. 

 

Neni 10 

Roli i KKR për zbatimin e rregullave të kartës  

shqiptare të restaurimeve 

Në rast se krijohen mosmarrëveshje me atributet, kompetencat dhe mënyrën e ndërhyrjes 

teknike në restaurimin e objektit, ose lindin probleme të ngjashme të këtij lloji, mes 

subjektit që ka realizuar ndërhyrjen dhe mbikëqyrësit të ndërhyrjes, ato zgjidhen duke 

paraqitur mosmarrëveshjen në Këshillin Kombëtar të Restaurimeve.  

Ky organ, brenda një periudhe prej 15 ditësh, merr vendimin përkatës për rastin e 

paraqitur. Vendimi i Këshillit Kombëtar të Restaurimeve, për këtë rast, është i 

detyrueshëm për tu zbatuar dhe nuk mund të ankimohet. 

 

Neni 11 

Metoda specifike të ndërhyrjes 

Metodat më specifike të cilat përdoren si procedura restaurimi posaçërisht për 

monumentet arkitektonike, pikturat, skulpturat, qendrat historike në kompleksin e tyre, 

përjashtuar gërmimet arkeologjike, janë të specifikuara në shtojcat a, b, c, d, e, f të 

rregullave të mëposhtme. 

 

SHTOJCA A 

RREGULLA PËR KONSERVIMIN,  MBROJTJEN DHE RESTAURIMIN E 

OBJEKTEVE ARKEOLOGJIKE 

 

Përveç normave të përgjithshme të përfshira në nenet e Kartës së Restaurimit, në fushën e 

arkeologjisë duhet të kihen parasysh, rregulla të veçanta, për mbrojtjen, ruajtjen dhe 

restaurimin e gjetjeve gjatë kërkimeve tokësore ose nënujore në referencë me nenin 2. 

Problem i rëndësisë së veçantë, mbrojtja e nëntokës arkeologjike, është 

domosdoshmërisht i lidhur me një sërë dispozitash ligjore që kanë të bëjnë me 

shpronësimet, aplikimin e detyrimeve të veçanta, krijimin e parqeve arkeologjike. Në 

bashkëshoqërim të masave që duhen ndërmarrë në raste në ndryshme, do të jetë gjithnjë 

njohja e kujdesshme e terrenit, për të mbledhur të dhëna të dukshme në sipërfaqe, 

materiale qeramike të shpërndara, dokumentim të elementëve që vërtetojnë mbetje 

arkeologjike. Të gjitha këto, duke përdorur edhe mënyra të tilla si, fotografimi nga ajri, 

hulumtimet përmes metodave gjeofizike, etj. Këto ndihmojnë, në njohjen sa më të plotë 

të natyrës arkeologjike të terrenit, në aplikimin e normave të mbrojtjes së natyrës, në 
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detyrimin për përpilimin e planeve rregullueseve, si dhe për mbikëqyrjen në rastet e 

ekzekutimit të ndërtimeve të reja. 

Për mbrojtjen e pasurisë arkeologjike nënujore, nga kërkimet nënujore që cenojnë reliket 

e anijeve antike dhe ngarkesat e tyre, rrënojat dhe skulpturat e fundosura etj, është e 

detyrueshme marrja e masave të veçanta, duke filluar nga eksplorimi sistematik i 

bregdetit shqiptar me personel të specializuar dhe deri tek hartimi i një “Regjistri detar” 

me indikacione dhe dokumentime për të gjitha reliket dhe monumentet e zbuluara, me 

qëllim si mbrojtjen e tyre ashtu edhe programimin e kërkimeve shkencore nënujore. 

Rikuperimi i një relike të një anije antike nuk duhet të fillojë para se të parapërgatitet 

vendi dhe të jenë siguruar aparaturat e nevojshme që lejojnë zbulimin e materialeve që do 

të rikuperohen nga fundi i detit si dhe pasi të jenë parashikuar të gjitha trajtimet e 

mëvonshme speciale, që kërkojnë para së gjithash pjesët e drunjta,  nëpërmjet larjeve të 

vazhdueshme, me substancë speciale konsolidante në ambiente dhe temperaturë të 

kondicionuara dhe trajtime të tjera të nevojshme konservuese. 

Mënyrat e nxjerrjes dhe rikuperimit nga uji të anijeve të mbytura, duhen studiuar rast pas 

rasti, në varësi të gjendjes dhe veçantisë së relikes, duke pasur parasysh eksperiencat 

ndërkombëtare, sidomos dekadat e fundit.  Në këto lloje specifike kërkimesh dhe 

gjetjesh, ashtu si dhe në eksplorimet arkeologjike tokësore, duhet të përshtaten metoda 

speciale për konservimin dhe restaurimin e objekteve, sipas llojit dhe lëndës së tyre. Për 

shembull, për materialet e qeramikës dhe amforat merren të gjitha masat që lejojnë 

identifikimin e mbetjeve ose gjurmëve të mundshme, të dhëna të vlefshme për historikun 

e tregtisë së kryer dhe mënyrën e jetës në antikitet. Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar 

fiksimit të përshkrimeve të pikturave, sidomos atyre mbi trupin e amforave. 

Gjatë eksplorimeve arkeologjike tokësore ku normat e rikuperimit dhe dokumentimit 

hyjnë në mënyrë më specifike në kuadrin e normave të lidhura me metodologjinë e 

gërmimit, për sa i përket restaurimit, duhen hetuar të gjitha dokumentimet dhe faktet, që 

gjatë operacionit të gërmimit, garantojnë konservimin e menjëhershëm të  objekteve të 

zbuluara, sidomos të atyre më delikate duke mundësuar kështu mbrojtjen dhe restaurimin 

përfundimtar të objektitëobjekteve. 

Në rastin e gjetjes së elementeve të shpërbëra të dekoracioneve në stuko, në pikturë, në 

mozaik ose në “opus sectile” është e nevojshme që para dhe gjatë lëvizjes së tyre, këta 

elementë të mbahen të bashkuar, me garza dhe me ngjitës të përshtatshëm, në mënyrë që 

më vonë të lehtësohet rikompozimi dhe restaurimi në laborator. 

Në rastin e gjetjes së objekteve prej qelqi, është e këshillueshme të mos kryhet asnjë 

pastrim gjatë operacionit të zbulimit, pasi janë objekte mjaft delikate. 

Për sa i përket qeramikës dhe terrakotës është e rëndësishme të mos kryhen lavazhe dhe 

pastrime të nxituara, kur ka prezencë të pikturave, shkrime, bojëra. Kujdes i veçantë 

duhet bërë edhe në mbledhjen e objekteve ose fragmenteve të metalit,  veçanërisht atyre 

të oksiduara, duke punuar si me mënyrat moderne të konsolidimit ashtu edhe me suporte 

speciale.  
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Me qëllim vënien në jetë të këtyre rregullave është e nevojshme që gjatë kryerjes së 

gërmimeve, të garantohet pjesëmarrja e restauratorëve që në ndërhyrjen e parë të 

rikuperimit dhe fiksimit. Vëmendje e veçantë i duhet kushtuar problemit të restaurimit të 

veprave të artit të destinuara për të mbetur, ose për tu rivendosur (në se hiqen), në vendin 

origjinal, veçanërisht kjo për pikturat dhe mozaikët. Duhet të mbahet parasysh operimi 

me lloje të ndryshme të suportesh (mbajtësesh), kornizash dhe ngjitësish, në përputhje 

dhe varësi me kushtet klimatike, atmosferike dhe higrometrike, që për pikturat lejon 

përshtatjen në ambiente të favorshme të mbuluara, të një ndërtese antike, duke evituar 

kontaktin direkt me sipërfaqen e murit dhe duke realizuar kështu një montim dhe 

konservim të sigurt. Duhet evituar gjithashtu përdorimi i bojërave ose i dyllit për të 

theksuar ngjyrat pasi kjo mënyrë mund të bëhet shkak për ndryshim të pamjeve të 

origjinalit. Në të tilla raste mjafton  vetëm një pastrim i sipërfaqeve origjinale. 

Sa i përket mozaikëve, kur është e mundur preferohet, rivendosja e tyre në ambientin apo 

ndërtesën, ku kanë qenë historikisht të vendosura, poçes, pas të cilit formohet dekoracioni 

dhe pamja e plotë e tij në kontekst me ambientin.   Shkëputja e tij, pa operuar me çarje, 

me metodat moderne mund të kryhet edhe për sipërfaqe të mëdha. Gjithashtu sistemi i 

çimentimit në suport metalik të paoksidueshme tani për tani rezulton më efikasi dhe 

rezistenti ndaj agjentëve atmosferikë.   

Për  mozaikët e destinuar për ekspozim në muze, përdoret gjerësisht suporti i tipit 

“sandwich” me materiale të lehta, rezistente dhe lehtësisht të menaxhueshme.  

Vëmendje e veçantë, për mbrojtjen nga rreziqet që vijnë nga ndryshimet klimatike, 

meritojnë pikturat murale të interierëve,(në shpellat prehistorike, varret, ambiente të 

vogla); Në këto raste është e nevojshme të mbahen konstantë dy faktorë thelbësorë për 

një konservim sa më të mirë të pikturave, shkalla e lagështisë dhe temperatura e tij. Këto 

faktorë ndryshojnë lehtë nga shkaqe dhe faktorë të jashtëm ambiental, sidomos nga hyrje-

daljet e vizitorëve, nga ndriçimi i tepërt, nga ndryshime të forta atmosferike. Prandaj, 

është e nevojshme, të menaxhohet me kujdes prania e vizitorëve, të krijohen tamponë të 

klimatizuar mes ambientit antik që mbrohet dhe ambientit të jashtëm. 

Për restaurimin e monumenteve arkeologjike, përveç normave të përgjithshme që 

përmban Karta Shqiptare e Restaurimit dhe rregullave të restaurimeve arkitektonike, 

duhen marrë në konsideratë edhe disa nevoja në lidhje me teknikat e specifike antike. 

Mbi të gjitha, kur bëhet fjalë për restaurimin e plotë të një monumenti dhe studimin e tij 

historik, duhen marrë  kampione gërmimi nëpërmjet zbulimit të themeleve. Operacionet 

duhet të udhëhiqen nga zbatimi i metodave bashkëkohore të njësive stratigrafike, metoda 

të cilat mund të ofrojnë të dhëna të vlefshme për ngjarjet dhe fazat në të cilat ka kaluar 

monumenti. 

Për restaurimin e strukturave të punuara me teknikë kuadratike, është eksperimentuar me 

sukses rikrijimi i blloqeve në përmasat antike, duke përdorur grimca (pjesë) nga materiali 

origjinal, të çimentuara dhe në sipërfaqe me llaç të përzier me pluhur të materialit 

origjinal, për të arritur intonacionin kromatik  Në disa raste mund të këshillohet një 



205 

 

trajtim i ndryshëm sipërfaqësor me materiale të reja si dhe me gdhendje të përshtatshme. 

Në fund është e nevojshme të vendosen në çdo zonë të restauruar pllakëza me datën, 

siglën ose shenja dalluese të veçanta. 

Përdorimi i çimentos në sipërfaqe të riveshura me pluhur nga materiali i monumentit që 

restaurohet, mund të rezultojë i nevojshëm edhe në ngjitjen e blloqeve dhe kolonave 

antike prej mermeri, shtufi ose gëlqereje, duke marrë në konsideratë tonin konciz në 

raport me monumentin. Në ambiente romake mermeri i bardhë mund të integrohet me 

travertinë ose gëlqeror duke iu referuar eksperimenteve të kryera deri tani. Në 

monumentet antike dhe veçanërisht ato të epokës arkaike ose klasike duhet evituar afrimi 

i materialeve të ndryshme dhe anakronike në pjesët e restauruara, sepse rezulton 

“ofensiv” nga këndvështrimi kromatik, ndërkohë që mund të përdoren zgjidhje me 

materiale me të cilat është konstruktuar vetë monumenti. 

Një problem i specifik për monumentet antike janë mbulesat e mureve të dëmtuara dhe 

mbi të gjitha mbajtja e linjës së dhëmbëzuar të rrënojës. Për këtë arsye, rekomandohet 

përdorimi i një shtrese argjile e përzier kjo me pluhur qeramike, metodë kjo që ka dhënë 

rezultate të mira në këndvështrimin estetik dhe të rezistencës ndaj agjentëve atmosferikë. 

Përsa i përket problemit të përgjithshëm të konsolidimit të materialeve arkitektonike dhe 

të skulpturave në ambient të hapur, duhen evituar eksperimentimet me metoda që nuk 

kanë dhënë rezultate të mira, pasi mund të sjellin dëme të pakthyeshme. Në çdo rast, 

marrja e masave për restaurimin dhe konservimin e monumenteve arkeologjike duhet 

studiuar në raport me nevojat e ndryshme klimatike në ambiente të ndryshme. 

 

SHTOJCA B  

RREGULLA PËR KRYERJEN E RESTAURIMEVE ARKITEKTONIKE 

 

Që ndërhyrjet restauruese të mundësojnë jetëgjatësinë e monumenteve të kulturës, 

rekomandohet mbikëqyrja e vazhdueshme e objekteve monument kulture dhe marrja e 

masave parandaluese, në fund të fundit edhe për evitimin e ndërhyrjeve në shtrat të gjerë. 

Duhet marrë parasysh faktin që të gjitha operacionet e ndërhyrjeve restauruese, ti 

përmbahen thelbit tradicional (konservativ), duke respektuar elementët e shtuar në kohëra 

dhe duke evituar ndërhyrjet e reja. Duke pasur si qëllim mbijetesën e monumenteve, 

duhet konsideruar mundësia e rijetëzimit  të ndërtesave antike monumentale, me kusht që 

funksioni i ri të mos dëmtojë vlerat e monumentit dhe të jetë i përputhur me interesat 

historike dhe artistike të tij. Ndërhyrjet adoptuese duhet të kufizohen në minimum duke 

ruajtur rreptësisht format e jashtme dhe duke evituar tjetërsime të ndjeshme të tipologjisë 

individuale, të organizmit konstruktiv dhe brendisë së veprës. Hartimi i projektit për 

restaurimin e një vepre arkitektonike duhet të paraprihet nga një studim i kujdesshëm mbi 

monumentin në shumë këndvështrime (që provojnë pozicionin e saj në kontekstin 

territorial ose urban, aspektet tipologjike, strukturën e saj etj.), studim i cili lidhet me 

veprën origjinale dhe me shtesat e mëtejshme ose modifikimet në kohë. 

Pjesë përbërëse e këtij studimi do të jenë edhe kërkimet bibliografike, ikonografike dhe 



206 

 

arkivistike për të kuptuar çdo të dhënë historike. Projekti duhet të bazohet në një rilevim 

të kompletuar grafik dhe fotografik të kujdesshëm, për të verifikuar drejt, stabilitetin e 

monumentit. 

Ekzekutimi i ndërhyrjeve dhe të gjitha punimet e restaurimit të monumenteve, meqenëse 

janë operacione delikate dhe me shumë përgjegjësi, duhet ti besohen institucioneve 

shtetërore të specializuara dhe të ngarkuara me ligj, si edhe subjekteve private të 

specializuara dhe të licencuara për këtë qëllim. Operacionet e  restaurimit duhen 

vëzhguar vazhdimisht për të siguruar një ekzekutim sa më të mirë dhe për të ndërhyrë në 

mënyrë shkencore atëherë kur manifestohen fakte të reja, vështirësi ose çrregullime. 

Duhet evituar përdorimi i “kazmës dhe çekiçit”, që mund të zhdukë elemente të panjohur 

apo të injoruar më parë, por që janë të nevojshëm për njohjen, studimin e veprës dhe 

kryerjen e një restaurimi sa më perfekt të saj.  

Në veçanti, drejtuesi i punimeve, përpara se të trajtojë muraturën, ose të lëvizë suvatë 

duhet të sigurohet për ekzistencën ose jo të çfarëdolloj gjurme dekoracioni apo afresku në 

origjinë të veprës. 

Domosdoshmëri esenciale e restaurimit është respektimi i mbrojtjes së autenticitetit të 

elementëve përbërës të veprës. Ky princip duhet të udhëheqë dhe të kushtëzojë gjithnjë 

zgjedhjet operative. P.sh. në rastin e mureve “jashtë qendre” edhe pse nevojat mund të 

sugjerojnë njëherë prishjen e më pas rikonstruksionin e tyre, duhet ekzaminuar 

paraprakisht mundësia e restaurimit, pa zëvendësuar muraturën origjinale. Kështu që, 

zëvendësimi i gurëve të gërryer e shumë të dëmtuar, mund të kryhet vetëm për  nevoja,  

shumë të domosdoshme. 

Zëvendësimet dhe bashkimet eventuale të veshjeve të jashtme të mureve, duhet të bëhen  

në limite të përcaktuara qartë dhe të jenë të dallueshme nga elementët e tjerë origjinalë. 

Zakonisht preferohet të operohet përgjatë periferisë së bashkimit me një shenjë të qartë 

dhe të dallueshme të ndërhyrjes. Konsolidimi i gurëve ose i materialeve të tjera duhet 

përdorur kur këto metodat janë eksperimentuar më parë nga Instituti i Monumenteve të 

Kulturës dhe kanë dhënë garanci efektive. Çdo veprim duhet kryer para se gjendja fizike 

e monumentit të rëndohet. Pra duhet ndërhyrë për të eliminuar shkaqet dhe rrjedhimisht 

dëmtimet. P.sh. sapo vërehen gurë të thyer apo të liruar nga lidhjet metalike, nëpërmjet të 

cilëve mund të penetrojë  lagështia dhe muri të fillojë të bymehet, duhet çmontuar pjesa e 

dëmtuar dhe të zëvendësohen lidhjet e hekurit me lidhje bronzi ose  bakri, ose më mirë 

me çelik të paoksidueshëm, që ka si avantazh të mos njollosë gurët.  

Skulpturat prej guri të vendosura në ambiente të jashtme të ndërtesave ose në sheshe, 

duhen vrojtuar vazhdimisht për të ndërhyrë në kohën e duhur, duke marrë masa mbrojtëse 

qoftë edhe sezonale. Kur të gjitha këto masa nuk japin rezultat, skulpturat duhen 

transferuar në ambiente të mbyllura. Ndërsa për konservimin sa më të mirë të 

shatërvanëve prej guri ose bronzi, duhet bërë dekalçifikimi i ujërave duke eliminuar 

kështu kripëzimin e pjesëve dhe pastrimet e shpeshta që mund ta dëmtojnë veprën. 

Cipa (patina) e gurëve duhet ruajtur për arsye historike, estetike, teknike dhe për 

funksionet e tij mbrojtëse ndaj gërryerjes e cila siç dihet fillon nga sipërfaqja e objektit. 
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Lëndët e akumuluara mbi gurë – depozitime, pluhura, blozë, etj, pastrohen duke përdorur 

furça organike ose presion ajri apo avulli të moderuara. Duhen evituar furçat metalike, 

krueset, dhe nuk këshillohen gjithashtu presione ajri të forta me rërë natyrale, ujë apo 

avull. 

 

SHTOJCA C 

RREGULLA PËR RESTAURIMIN E PIKTURAVE DHE SKULPTURAVE 

 

Operacione paraprake. 

 

Operacioni i parë për tu kryer para çdo ndërhyrjeje restaurimi mbi çdo vepër arti, pikturë 

ose skulpturë, është njohja e kujdesshme e gjendjes së konservimit të strukturës. Në të 

tillë njohje bën pjesë përcaktimi i shtresave të ndryshme të lëndëve me të cilat përbëhet 

vepra, nëse janë origjinale ose të shtuara, si edhe epokat në të cilat janë bërë ndërhyrjet 

dhe modifikimet. Pra duhet të mbahet parasysh se duhet hartuar dhe përmbledhur një 

ditar (kartelë) e restaurimit të veprës. Në vazhdimësi këtë proces e ndjek fotografimi dhe 

dokumentimi i gjendjes para ndërhyrjes dhe fotografi të tjera, sipas rasteve, të kryera në 

dritën natyrale, në dritën monokronomatike, rrezet ultraviolet të thjeshta ose të filtruara 

ose ato infra të kuqe. 

Në rastet ku nuk dallohen mbivendosjet e shtresave me sy të lirë, duhet kryer radiografia 

me rrezet përkatëse që nuk dëmtojnë pikturën.  

Në rastin e pikturave të lëvizshme (jo murale) duhet fotografuar edhe pjesa e prapme (e 

mbajtëses) së pikturës. Nëse nga dokumentimi fotografik, do të rezultojnë elemente 

problematikë, ato duhet të referohen dhe të përfshihen në ditar dhe me të gjithë 

problematikën e tyre. Pas fotografimit duhet operuar me të gjitha shtresat, edhe atu më të 

imtat, deri në support, për të parë dhe realizuar sesione stratigrafike, nëse ekzistojnë 

shtresëzime ose jo. Këto sesione merren nga pjesë periferike të pikturës. Pikat e këtyre 

sondazheve duhen shënuar edhe në fotografitë e kryera në dritën natyrale dhe referohen 

ne ditar (kartele).  

Për sa i përket pikturave murale, ose mbi gur, terrakotë ose mbështetëse tjetër (të 

palëvizshme), duhet të sigurohemi për kushtet fizike të suportit, në raport me lagështirën. 

Duhet të përcaktohet nëse ka lagështirë të infiltuar,  të kondensuar apo kapilare duke 

marrë kampione të llaçit dhe të përbërjes së murit, të cilat  analizohen duke matur kështu 

shkallën e lagështirës. Gjithashtu bëhen analiza mikrobiologjike, në se dyshohet ose 

duken formacione biologjike.  

Problemi më i veçantë i skulpturave, është  përcaktimi i gjendjes të konservimit të lëndës 

me të cilën janë krijuar. Kjo arrihet nëpërmjet kryerjes së radiografive, gamagrafive, 

ultratingujve, valëve magnetike etj.  

Sondazhet paraprake ndihmojnë, orientojnë dhe mundësojnë ,ndërhyrjen e restaurimit në 

mënyrën e duhur, si në rastin kur bëhet fjalë për pastrime të thjeshta, për fiksime, për 

lëvizje të shtresave të ripikturimeve, zhvendosje të tyre ashtu dhe për rikompozim të 
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fragmenteve. Megjithatë, hetimi (studimi) më i rëndësishëm për pikturën, është 

përcaktimi i teknikës së përdorur, gjë e cila jo gjithmonë mund të ketë një përgjigje 

shkencore dhe për këtë arsye duhet kujdes në aplikimin e materialeve që do të përdoren 

për  restaurimin e saj.  

Integrimi në pikturë, duhet të jetë interpretim kritik i mungesës së imazhit dhe nuk duhet 

kryer atje ku ai (imazhi) mungon. Në çdo rast materialet e përdorura, duhet të jenë 

reversibël dhe të dallueshme nga ato origjinale. 

Për sa i përket pastrimeve, kjo mund të bëhet kryesisht në dy mënyra: me mjete mekanike 

ose me mënyra kimike. Duhet përjashtuar çdo lloj mjeti qe zhduk vizibilitetin (pamjen) 

ose mundësinë e ndërhyrjes dhe kontrollin direkt mbi pikturë. Mjetet mekanike (bisturitë) 

duhen përdorur gjithnjë nën kontrollin e pinakoskop-it. Mjetet kimike (solucionet dhe 

shkrirësit) duhet të jenë të një natyre të tillë që të kenë pikën e duhur të avullimit me 

qëllim që të mos depërtojnë në shtresat e pikturës dhe që më pas të neutralizohen 

menjëherë me solucione përkatëse duke evituar kështu fiksimin në shtresat e pikturës. 

Përpara se këto lëndë të përdoren duhen eksperimentuar, për tu siguruar që nuk dëmtojnë 

cipën (patinën) origjinale të pikturës. Përpara se të vazhdohet me pastrimin, me çfarëdo 

lloj mjeti të lejuar që ai do të kryhet, duhet kontrolluar me hollësi pozicioni statik i 

pikturës, në çfarëdo suporti që të jetë vendosur, duke vazhduar më tej me fiksimin e 

pjesëve të shqitura ose të rrezikuara. Sido që të kryhet ky fiksim, lokalisht ose nëpërmjet 

një solucion të shpërndarë në mënyrë uniforme, penetrimi i tij (solucionit), arrihet përmes 

një vatre nxehtësie konstante dhe jo të rrezikshme për konservimin e pikturës. Por me 

çfarëdo mënyre që të jetë kryer fiksimi është rregull që të hiqet çdo gjurmë që mbetet nga 

lënda fiksuese mbi sipërfaqen e pikturuar. Për këtë qëllim, pas fiksimit duhet kontrolluar 

ndërhyrja në pinakoskop. 

Për sa i përket trajtimit me shtresë solucioni të të gjithë pikturës, është e detyrueshme që 

kjo të përdoret pas konsolidimit të pjesëve të ngritura dheëose të rrezikuara. Lënda e 

përdorur duhet të jetë një ngjitës i holluar dhe i ndryshëm nga ai i përdorur gjatë procesit 

të fiksimit.  

Nëse suporti i pikturës është i drunjtë, i ngjitur, me krimba, termite, etj, ajo (piktura) 

duhet ti nënshtrohet operacioneve të dezinfektimit me gazra specifike, për të vrarë 

insektet, pa dëmtuar pikturën. Duhen evituar trajtimet me substanca të lëngëta.  

Në rastet kur suporti i drurit, është plotësisht i dëmtuar duhet të merret në konsideratë 

zhvendosja e pikturës mbi një suport tjetër. 

Nëse gjendja e grundit, ose të dyja së bashku, për pikturat e luajtshme (jo murale), është e 

dëmtuar, duhet që grundi i pikturës të shkëputet i gjithi me bisturi. Aty ku është e 

mundur, grundi duhet konservuar ashtu siç është, për të ruajtur origjinalitetin e pikturës. 

Në rastet kur grundi mungon, ai duhet zëvendësuar për arsye strukturale dhe estetike. 

Kur zëvendësimi i suportit të drurit përbën domozdoshmëri, për shkak të dëmtimeve të 

pariparueshme,  këshillohet një suport tjetër prej materiali drusor rezistent me parametra 

shumë të mirë stazhionimi, stabiliteti e që ti rezistojë ndryshimeve në kohë. 
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 Në rast se suporti origjinal prej druri, është në gjendje të mirë, por ka nevojë për drejtim, 

përforcime ose parketim, gjë e cila ndikon vetëm estetikisht, është më mirë të mos 

ndërhyhet në një dru të vjetër dhe tashmë të stabilizuar. Edhe në se ndërhyhet, kjo duhet 

bërë duke respektuar rregulla precize teknologjike. Nga druri duhet të merret një seksion, 

të hetohet botanika e tij dhe të analizohet treguesi i lagështirës. Çdo lloj shtese, duhet të 

bëhet me dru të stazhionuar dhe me segmente të vogla me qëllim që të përshtatet sa më 

mirë me suportin e vjetër tek i cili montohet. Parketimi, me çfarëdo materiali që kryhet, 

duhet të sigurojë lëvizjet natyrale të drurit mbi të cilin fiksohet. 

Për pikturat me kornizë origjinale,  korniza rekomandohet të mos hiqet, përveç rasteve 

kur ajo nuk mund ta kryejë më funksionin e saj për shkak të dëmtimeve të rënda që mund 

të ketë pësuar. Në rastin kur korniza mungon apo duhet zëvendësuar, në çdo rast duhet 

respektuar periudha në të cilën është realizuar vepra dhe e gjithë krijimtaria e autorit që 

ka realizuar veprën. 

Operacioni i restaurimit në pëlhurën e pikturës, sido që të realizohet, duhet të evitojë 

ngjeshjet e tepërta dhe temperaturat shumë të larta për pelikulën e pikturuar. Gjatë heqjes 

së pikturës nga mbajtësja e vjetër prej druri apo kanavace duhet të ruhen nënshtresat dhe 

format origjinale të sipërfaqes së pikturuar. Nëse bordurat e pëlhurës, janë të 

konsumuara, ato mund të përforcohen me shirita prej pëlhure, në mënyrë të tillë që të 

mos kapërcejnë bordin e telajos mëm pelikulën e pikturës. Duhet të evitohen gjithnjë, në 

mënyrën më taksative operacionet e aplikimit (“transportimit”) të një pikture nga telajo 

mbi një suport të ashpër. Telajot duhet të jenë të konceptuara në mënyrë të tillë që të 

sigurojnë jo vetëm tensionin e duhur, por edhe të stabilizojnë automatikisht pikturën në 

raste të ndryshme termoigrometrike.  

Pikturat murale janë pjesë përbërëse e arkitekturës. Heqja apo zhvendosja e tyre është 

gjithmonë “tronditëse” për pikturën dhe për këtë arsye ajo duhet të jetë e justifikuar dhe 

duhet kryer vetëm në se ndërtesa apo suporti ku piktura është vendosur rrezikohet të 

shkatërrohet. 

Nëse bëhet fjalë për tempera, dhe përgjithësisht për pjesët në tempera të afreskeve ku disa 

ngjyra nuk mund të rifreskohen, duhen kryer fiksime parandaluese. Ndonjëherë kur 

ngjyrat e pikturës murale i nënshtrohen një gjendjeje pak a shumë të avancuar të 

pluhurizimit, duhet një kujdes i veçantë për pastrimin, në mënyrë që të parandalohet 

zhvendosja e pluhurit të ngjyrës origjinale. Për fiksimin e ngjyrës, duhet të përdorim 

fiksues me natyrë joorganike, duke forcuar sa më pak të jetë e mundur tonet origjinale. 

Pluhuri duhet ekzaminuar për të parë nëse përmban formacione të dëmshme dhe cilat 

janë arsyet në se kjo vërtetohet. Në se gjendet shkaku i formimit të këtyre formacioneve 

dhe solucioni i duhur për luftimin e tyre, duhet të sigurohemi se këto solucione nuk 

dëmtojnë pikturën dhe mund të pastrohen kollaj.  

Për sa i përket mbështetëses (suportit) mbi të cilën do të rivendoset piktura, duhet që ai të 

ofrojë garanci stabiliteti, inerci dhe neutralitet. Duhet gjithashtu që suporti të ndërtohet në 

dimensionet e pikturës, pa qepje të ndërmjetme që mund të dilnin papritur me kalimin e 
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kohës mbi sipërfaqen e pikturës. Ngjitësi me të cilin do të fiksohet piktura mbi 

mbështetësen e re, duhet të jetë i tillë që të shkrihet me lehtësi me një lëndë që nuk e 

dëmton pikturën.  

Mozaikët, është e rekomandueshme, që të ruhen në vendin e tyre në monument. Në rastet 

kur paraqitet e domosdoshme heqja e tyre duhet të sigurohemi që kubat e mozaikut edhe 

pse nuk përbëjnë një sipërfaqe komplet të sheshtë mund të jenë të riaplikueshme në një 

tjetër vendosje (sipërfaqe). Përpara se të aplikohet rrjeta e armaturës së re mbështetëse, 

duhet të sigurohemi për gjendjen fizike të kubikëve të mozaikut dhe të kryejmë ndonjë 

konsolidim të mundshëm. Një kujdes i veçantë duhet të tregohet në konservimin e 

karakteristikave tektonike të sipërfaqes së mozaikut. 

 

Masa që duhen marrë në konsideratë gjatë procesit të restaurimit të skulpturave. 

 

Pas përcaktimit të lëndës dhe më tej teknikës që është ndjekur në krijimin e skulpturave 

(mermer, gur, stuko, brumë letre, terrakotë, baltë e pjekur, baltë jo e pjekur por e 

pikturuar, allçi si kopje e parë etj), edhe kur nuk rezultojnë pjesë të pikturuara dhe është i 

nevojshëm pastrimi, përjashtohet kryerja e lavazheve të tilla që, edhe pse nuk cenojnë 

lëndën, mund të dëmtojnë cipën (patinën). Prandaj, në rastet e skulpturave të nxjerra gjatë 

gërmimeve, ose të gjetura në ujëra (dete e lumenj, etj),  nëse mbi këto është formuar cipë 

gëlqerore, kjo duhet të pastrohet me mjete mekanike, ose me solucione të tillë që nuk 

cenojnë materialin e skulpturës dhe që nuk fiksohen. 

Për skulpturat në dru, dhe që janë në gjendje rreziku, përdorimi i lëndëve fiksuese duhet 

të jetë në varësi të ruajtjes së pamjes origjinale të lëndës drusore. Nëse druri është 

infektuar nga miza, insekte, etj, duhet ti nënshtrohet trajtimit me gazra të përshtatshëm. 

Nëse ndërhyhet për ti drejtuar, lidhur apoëdhe integruar duhet vepruar nëpërmjet 

rregullave teknologjike të përcaktuara saktë që respektojnë vijueshmërinë e fibrave të 

drurit duke përdorur në çdo rast të njëjtin lloj botanik. 

Në këto objekte, edhe pse mund të mungojnë pjesët e pikturuara, duhet evituar trajtimi 

me solucione që,  mund të shndërrojë pamjen e drurit. Në rastin e skulpturave të 

fragmentuara përdorimi i bashkuesve ose mbështetësve duhet të jetë në vartësi të 

zgjedhjes së një metalit të paoksidueshëm. 

Për skulpturat në allçi, si kopje të para (origjinale), lëvizja nga vendi ku ruhen, lejohet 

vetëm në rastin kur ka një kopje të dytë.   

Për objektet në bronz rekomandohet një kujdes i veçantë për ruajtjen e patinës, nëse tek 

to nuk vërehen gërryerje të shkallës së lartë.  

 

Rregulla të përgjithshme për rivendosjen në ambient të veprave të restauruara të 

artit. 

 

Si linjë absolute restaurimi nuk rekomandohet asnjëherë rivendosja e një vepre të 

restauruar në vendin e saj origjinal, nëse restaurimi është kryer i kushtëzuar nga kushtet 



211 

 

termoigrometrike të vendit në përgjithësi ose të një pjese në veçanti, në rast se vendi ose 

pjesa e vendit nuk kanë pësuar   ndërhyrje të tilla ( përmirësime, klimatizime, etj) që 

garantojnë konservimin dhe mbrojtjen e veprës së artit në të ardhmen. 

 

SHTOJCA D 

RREGULLA PËR MBROJTJEN E  “QENDRAVE HISTORIKE” 

 

Me qëllim individualizimin e qendrave historike, duhen marrë në konsideratë jo vetëm 

qendrat “e vjetra” urbane tradicionale, por në një kuptim më të gjerë trajtohen si të tilla 

edhe të gjitha vendbanimet humane, ku strukturat e tyre, të përbashkëta apo të 

fragmentuara, edhe pse të transformuara pjesërisht nga koha, kanë përbërë në të kaluarën, 

ose në epokat që kanë pasuar më vonë, ngjarje me vlera të veçanta për dëshmitë historike, 

si edhe vlera të spikatura urbanistike dhe arkitektonike. Karakteri historik i të 

ashtuquajturave vendbanime i referohet vlerave që ato sjellin për dëshmitë e civilizimit të 

kaluar dhe dokumentimit të kulturës qytetare, pavarësisht nga vlerat e tyre artistike dhe 

formale apo aspekti i tyre ambiental, që i pasurojnë ato me vlera më të mëdha, jo vetëm 

për arkitekturën por edhe strukturën urbanistike që në vetvete mbart domethënie të 

konsiderueshme. 

Ndërhyrjet e restaurimit në qendrat historike kanë si qëllim garantimin nëpërmjet mjeteve 

dhe instrumenteve të zakonshme dhe të veçanta – të vazhdimësinë në kohë të vlerave që 

karakterizojnë këto komplekse. Ky restaurim nuk kufizohet vetëm në operacione për 

konservimin e karakterit formal të arkitekturave ose ambienteve të veçanta, por 

shpërndahet në konservimin në esencë të karakteristikave të përbashkëta të gjithë 

ansamblit urbanistik dhe të të gjitha elementeve që përcaktojnë këto karakteristika. Që 

ansamblet urbanistike në fjalë të mund të mbrohen, zhvillohen dhe të mbijetojnë në kohë  

e në vazhdimësinë  në jetën civile dhe moderne, duhet që mbi të gjitha, qendrat historike 

të jenë të organizuara në kontekstin e tyre më të gjerë urban dhe territorial, në raport me 

zhvillimet e ardhshme: Në fund të fundit, kjo duke koordinuar zhvillimet urbanistike në 

mënyrë të tillë që të sigurohet mbrojtja dhe rikuperimi i qendrës historike duke  nisur 

fillimisht nga pjesa periferike e qytetit, përmes një programimi të përshtatshëm të 

ndërhyrjeve në territor. 

Mund të konfigurohet kështu, përmes instrumenteve të tilla, një ansambël i ri urban, në të 

cilin qendrave historike iu hiqen ato funksione, të cilat pengojnë  dhe nuk përshtaten me 

rikuperimin dhe mirëmbajtjen e këtyre qendrave, në kuptim të konservimit sa më të mirë 

të tyre. Ky konfigurim dhe koordinim duhet parë edhe në raport me nevojën për 

mbrojtjen e kontekstit të përgjithshëm territorial ambiental, mbi të gjitha kur ky i fundit 

ka vlera domethënëse e të veçanta, të cilat lidhen me strukturat historike të transmetuara 

deri në ditët e sotme.  

Për sa i përket elementëve të veçantë përmes të cilëve zbatohet mbrojtja e ansamblit në të 

gjithë bashkësinë e tij, merren në konsideratë si elementë të shumtë të ndërtimit, ashtu 

edhe elementët që mbushin hapësirat e jashtme (rrugë, sheshe, etj), hapësirat e brendshme 
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(kopshte, parqe, hapësira të lira, etj), struktura të tjera domethënëse (mure, porta, etj) dhe 

përveç tyre dhe elementë të tjerë natyrore që shoqërojnë gjithë këtë bashkësi si (konture 

natyrore, rrjedhje ujore, veçanësi gjeomorfologjike, etj). Elementët e mësipërm të 

ndërtimit duhen konservuar jo vetëm në aspektin e tyre formal që karakterizon shprehjen 

arkitektonike apo ambientale të tyre, por edhe në karakterin e tyre tipologjik, për të 

shprehur funksionet që me kalimin e kohës tregojnë përdorimin e vetë këtyre elementëve. 

Çdo ndërhyrjeje restaurimi në vlerat urbanistike, arkitektonike, ambientale, tipologjike, 

ndërtuese, i paraprin një operacion i kujdesshëm i leximit historiko-kritik, meqenëse në të 

gjithë kompleksin, përcaktuar si qendër historike, duhet operuar sipas kritereve 

homogjene, për individualizimin e niveleve të ndryshme të ndërhyrjes në nivel urbanistik 

dhe nivel ndërtimi, duke e kualifikuar ndërhyrjen si “përmirësim konservues” të 

nevojshëm. Me “përmirësim konservues”  do të kuptohet para së gjithash mirëmbajtja e 

strukturave  ndërtimore në përgjithësi, si dhe ruajtja e karakteristikave të përgjithshme 

ambientale, gjë e cila sjell ruajtjen integrale të ansambleve monumentale dhe ambientale 

më domethënës dhe përshtatjen e elementëve të tjerë ose  organizmave (veprave) të 

veçanta të ndërtimit me nevojat e jetës moderne, duke konsideruar të jashtëzakonshme 

zëvendësimet, qoftë edhe të pjesshme, të vetë elementëve dhe vetëm atëherë kur ato 

(elementet) përshtaten dhe adoptohen me karakterin e përgjithshëm të qendrës historike.  

Ndërhyrjet kryesore në nivel urbanistik janë: 

 

a) Ristrukturimi urbanistik. 

 

Është e kuptueshme që të verifikohet dhe më pas të korrigjohet aty ku nuk ka logjikë, në 

raport me strukturën territoriale ose urbane me të cilën ai formon njësinë si të tërë. Me 

rëndësi të veçantë është analiza e rolit territorial dhe funksional që qendra historike ka 

kryer në të shkuarën dhe në të tashmen. Një kujdes i veçantë në këtë kuptim i jepet 

analizës dhe ristrukturimit (raportet ekzistuese mes qendrës historike dhe zhvillimeve 

urbanistike e ndërtimeve bashkëkohore, mbi të gjitha nga këndvështrimi funksional 

sidomos në përputhje me funksionet administrativo-sociale). Ristrukturimi urbanistik 

duhet të ketë qëllim lirimin e qendrave historike nga ato destinacione funksionale, 

teknologjike dhe nga të gjitha funksionet e tjera, që provokojnë një efekt kaotik dhe 

degradues tek ato. 

 

b) Riorganizimi në vazhdimësi. 

 

Kjo i referohet analizës dhe rishikimit të vazhdueshëm të lidhjeve të ndryshme dhe fluksit 

të trafikut që përfshijnë strukturën me qëllim reduktimin  e patologjive të tilla dhe 

ridrejtimin e përdorimit të qendrave historike në përputhje me funksionet e dikurshme. 

Por, duhet konsideruar këtu, mundësia e futjes dhe përdorimit të pajisjeve dhe atyre 

shërbimeve publike të lidhura ngushtë, me nevoja të domosdoshme të jetës së përditshme 

të qendrës historike. 
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c)Rishikim i harmonizimit urban. 

 

Kjo përfshin rrugët, sheshet dhe të gjitha hapësirat e lira të jashtme (kopshte, hapësira të 

lira, parqe, etj), me qëllim krijimin e një lidhje homogjene mes ndërtesave dhe hapësirave 

të  jashtme. 

Tipat kryesorë të ndërhyrjeve në nivel ndërtues janë: 

 

1. Përmirësimi statik dhe pamor i ndërtesave, duke ruajtur strukturën dhe përdorimin e 

ekuilibruar të tyre. 

Kjo ndërhyrje kryhet sipas teknikave, modaliteteve dhe udhëzimeve që kryhen edhe 

restaurimet arkitektonike. Në këtë lloj restaurimi ka rëndësi të madhe respektimi i 

cilësive tipologjike, konstruktive dhe funksionale të ansamblitëveprës, duke evituar ato 

transformime që tjetërsojnë karakteret. 

 

2. Rinovimi i brendshëm funksional i ndërtesave. 

Edhe në këtë tip ndërhyrjeje ka rëndësi respektimi i ekuilibrit dhe cilësisë tipologjike dhe 

konstruktive të ndërtesave, duke ndaluar ato ndërhyrje që tjetërsojnë dhe deformojnë 

karakteret. 

Instrumentet operuese: 

- plane të përgjithshme rregulluese, që rregullojnë raportet mes qendrës historiko-

territoriale dhe qendrës historike e qytetit si një i tërë; 

- plane të hollësishme që lidhen me ristrukturimin e qendrës historike në elementët e 

saj më domethënës; 

- plane ekzekutive të veçanta, të shtrirë në zona të izoluara ose në një bashkësi 

elementësh të grupuar në mënyrë organike. 

 

SHTOJCA E 

RREGULLA PËR KONSERVIMIN DHE RESTAURIMIN E LIBRIT 

 

Përpara se të fillohet me operacione të restaurimit në këtë fushë, duhet marrë në 

konsideratë vepra në kompleksitetin dhe larminë e saj historike, artistike, materiale dhe 

funksionale. 

Në rastet kur objekte të trashëgimisë kulturore janë librat, duhet marrë në konsideratë 

përbërja e tyre materiale si letër, pergamenë, papirus ose ndonjë material tjetër mbi të 

cilin shkruhet si, dru, metal, karton, lëkurë, spango, pëlhurë, etj. 

Njohja e origjinës së çdo materiali është e domosdoshme për të proceduar me korrektësi 

operacionin e restaurimit, ashtu siç është i domosdoshëm edhe studimi i materialeve “të 

reja” që do të përdoren në librat  që do të restaurohen.  

Ndërhyrjet duhet të kushtëzohen nga hetimet që kryhen nga ekspertët duke filluar që nga 

bibliotekari  (historia e librit, e dekoracionit, rëndësia e veprës, etj), tek biologu, 
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teknologu, fizikani dhe restauratori.  

Në bibliotekat duhen kryer studime mbi gjendjen e konservimit të fondeve të librave, 

duke i rilevuar sistematikisht për vlerat termoigrometrike ambientale dhe për tu siguruar 

se ruajnë limitet e kushteve ambientale. (Temperatura 16 -20 gradë , Lagështia 40-65) . 

Kur lind nevoja operohet si me përmirësimin e kushteve klimatike të ambienteve ashtu 

edhe me ndërhyrjet për konservimin dhe restaurimin e librave të veçantë. Në këtë 

operacion parashikohen mjete alternative (mikrofilma, mikrofisha, videodisqe) me qëllim 

ruajtjen edhe në mënyra të tjera të veprës. Operacionet e restaurimit duhet të paraprihen 

nga dezinfektimi ose dezinfektimet e volumeve të veprave kur këto paraqesin tjetërsime 

me origjinë biologjike. 

Në skedën e restaurimit duhet të regjistrohen veçanësitë e çdo libri dhe duhen përshkruar 

në mënyrë të detajuar dëmtimet që paraqiten, si dhe ndërhyrjet e mëparshme. Duhen 

përshkruar gjithashtu edhe operacionet që do të kryhen për të arritur rezultatet e pritshme, 

me qëllim perfeksionimin e metodave të ndjekura më parë. 

Në rast të një ndërhyrje restauruese në vepër duhet zgjedhur mes: ndërhyrjes së plotë ose 

të pjesshme. Rasti i ndërhyrjes së pjesshme aplikohet për restaurimin e librave që nuk 

paraqesin probleme në lidhje (nuk janë të shqepur), atëherë kur veprat janë me interes të 

veçantë për strukturën e tyre, lashtësinë, vlerën artistike, si edhe në rastet kur vlerësohet 

se nuk mund të operohet në mënyrë radikale.  

Ndërhyrja në këto raste reduktohet në minimum dhe libri nuk pëson tjetërsime për shkak 

të çmontimit të plotë, duke mbajtur të paprekshme karakteristikat origjinale të 

strukturimit. Në rastet kur është e nevojshme shqepja e librit, duhet ndërhyrë me kujdes të 

veçantë për të evituar humbjen e ndonjë dëshmie (flete). 

Përpara se të shqepet një libër, duhen kontrolluar numrat për të evituar gabimet gjatë 

rikompozimit të fashikujve. Çdo lloj anomalie shënohet nga bibliotekari përgjegjës. Nuk 

procedohet gjithnjë me të njëjtin kriter për çdo libër që restaurohet, sepse librat mund të 

kenë karakteristika e veçanti që kërkojnë edhe ndërhyrje të llojeve të ndryshme.  

Rregulli kryesor në restaurim është të evitohen të gjitha operacionet që mund të 

tjetërsojnë pamjen dhe vlerën e përgjithshme të veprës (librit). Për këtë arsye, duhet të 

kryhet  konservimi i çdo elementi të veçantë. Libri duke qenë një objekt që preket, hapet, 

manipulohet, duhet të jetë funksional në përdorimin e tij. Kështu që në disa raste lidhja 

origjinale mund të mos imitohet, për shkak të mosprakticitetit në përdorim të librit. 

Për fletët parashikohet të përcaktohet përqindja e tretshmërisë së bojës dhe ngjyrave 

përpara se të procedohet me çfarëdo lloj operacioni “në lagështirë” (larje, përdorim 

ngjitësish, fiksuesish, etj). Të tilla operacione duhen kryer vetëm nëse është e 

domosdoshme  dhe duhen ndjekur nga afër. Këshillohen të gjitha  masat parandaluese, të 

cilat ndihmojnë që në fazën e lavazhit të mos humbë asnjë fragment. Sidomos të 

këshillueshme janë përdorimi i telajos ose retinos. 

Pas lavazhit vazhdohet me ngjitjen e fletëve. Nëse fletët kanë nevojë për një shtresë të 

pjesshme apo të plotë, parashikohet që kjo të bëhet me një pëlhurë letre japoneze 
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transparente por rezistente, me një penel shumë të butë dhe me një ngjitës riversibël.  

Një moment i rëndësishëm është presimi ose ngjeshja e fletëve, e nevojshme për ti dhënë 

pamjen origjinale sipërfaqes së fletës. Në çdo rast nuk duhet kryer ngjeshje e fortë dhe 

kjo arrihet duke përdorur  pllaka mermeri. Kur kjo ngjeshje nuk është e mjaftueshme, 

duhet përdorur “presimi me goditje” por gjithnjë duke kontrolluar forcën. Gjatë këtij 

proces duhen ruajtur të gjitha relievet ose zgavrat që gjenden nëpër fleta. Nuk 

restaurohen, vizatimet ose të tjera shënime, sepse konsiderohen pjesë e historisë së librit.  

Është për t’u konsideruar ruajtja e librave në kuti, ose mjete të tilla të ngjashme, kur 

shihet e nevojshme. Kjo për një konservim sa më të mirë të librit.  

Për pergamenën principet e restaurimit janë të njëjtë me ato të letrave, vetëm se për 

lavazhet, të cilat përdoren vetëm në raste shumë të domosdoshme, përdoret një përzierje 

alkooli etilik me ujë. Ngjeshja, e cila duhet të jetë vetëm “shtendosje”, kryhet me 

pllakëza dhe me tirante të vegjël.  

Në gjithë këto operacione libri konsiderohet si një vepër arti në kuptimin më të gjerë të 

fjalës, si vlerë kulturore e ndërthurur me tekst,  si vlerë materiale, si vlerë artistike. Për 

këtë arsye, çdo rast duhet trajtuar si një rast më vete.  

Për sa i përket konservimit të librit modern duhen marrë parasysh disa sugjerime.  

Kriteret bazë janë ato të konservimit të librave antikë. Librat e prodhuar në shekullin XIX 

e më pas janë me një cilësi më të dobët se ato të periudhave paraardhëse. Lënda e parë 

antike ishte më e pastër duke paraqitur shpesh  një mbrojtje natyrale ndaj aciditetit për 

shkak të pranisë së substancave alkaline në brumin e letrës. Si rrjedhojë e lëndëve me 

përbërje acide që përdoren,  letra rezulton më e lehtë por më e vështirë për tu ngjitur. Si 

rrjedhojë e përdorimit në vitet ‘800 të brumit prej druri me përmbajtje lignine, rezulton 

një rënie e ndjeshme e cilësisë së letrës, e cila për këtë arsye rezulton e dobët, e ashpër 

dhe shumë e prekshme nga nxirja.  Për të gjitha këto arsye që thamë, udhëzohet që në çdo 

rast, përpara restaurimit të një libri, të kryen kërkime dhe studime të përshtatshme për 

llojin dhe përbërjen e letrës së përdorur.  

Rekomandimi i fundit është për bibliotekarët që duhet të vlerësojnë gjithnjë me kujdes 

urgjencën dhe nevojën e restaurimit të një libri, duke e konsideruar atë (restaurimin) si 

masë ekstreme dhe duke e evituar atë, sa më shumë që të jetë e mundur nëpërmjet 

masave parandaluese që shmangin degradimin e librit. 

 

SHTOJCA F 

RREGULLA PËR KONSERVIMIN DHE RESTAURIMIN E MATERIALEVE TË 

ARKIVIT. 

 

Restaurimi i dokumenteve të arkivit duhet të kryhet vetëm në rastet kur është dëmtuar 

rëndë struktura fizike e dokumenteve arkivore gjë që rrezikon vërtetësinë e dëshmive 

historike. Restaurimi fillon gjithnjë vetëm pasi të jenë verifikuar shkaqet e degradimit të 

dokumenteve.. Për shkak të rëndësisë së veçantë dhe vlerave historike, politike dhe 

juridike të dokumenteve arkivore të ruajtura nga subjekte shtetërore apo private, çdo 
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operacion konservimi ose restaurimi duhet të kryhet pasi të jetë dhënë më parë garanci 

mbi integritetin e informacioneve që përmbajmë dokumentet. Për këtë arsye, çdo 

ndërhyrje restaurimi në dokumentet arkivore duhet të motivohet me shkrim nga drejtuesit 

e arkivave, sipas përgjegjësive përkatëse institucionale.  

Kërkesa për restaurim duhet të përmbaje një përshkrim analitik të degradimit të 

dokumentit së bashku me shkaqet, i shoqëruar në çdo rast me dokumentacion fotografik. 

Kërkesat për restaurime me rëndësi të veçantë, me specifika karakteristike, të lidhjeve, 

formateve etj, duhen aprovuar më parë nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të 

Shtetit. 

Ndërhyrja për restaurim, operacionet që do ndërmerren, metodologjitë që do ndiqen, 

pajisjet, solucionet dhe materialet që do përdoren, duhet të parashikohen dhe përshkruhen 

në detaje në kartelën përkatëse. Restaurimi duhet të ruajë origjinalitetin e dokumentit në 

raport me formën, strukturën, dhe çdo element tjetër  të origjinalit. 

Ndërhyrja restaurimit duhet të jetë reversibël. Bashkimi i pjesëve që mungojnë duhet 

kryer me sy të lirë.  

Janë të lejuara ndërhyrjet, vetëm kur janë shumë të domosdoshme, dhe vetëm kur janë të 

motivuara nga nevojat e një konservimi të mëvonshëm. 

Duhen hequr të gjithë elementet e shtuara, që në rrjedhën e kohës, kanë tjetërsuar në 

mënyrë abuzive origjinalitetin e dokumentit. Lejohet përdorimi i pajisjeve që lejojnë 

restaurimin mekanik të dokumenteve prej letre, gjithnjë vetëm pas  vlerësimit të 

kujdesshëm të gjendjes së konservimit dhe stabilitetit të ndërmjetësve grafikë. 

Restaurimi në të gjitha fazat e operimit, duhet të dokumentohet dhe përshkruhet në 

mënyrë të detajuar, për sa i përket metodave të ndjekura, pajisjeve dhe materialeve të 

përdorura. 

Ndërhyrjet e restaurimit duhen udhëhequr nga personel i kualifikuar pranë laboratorëve 

përkatës. Produktet dhe materialet që përdoren (ngjitës, fiksues, solucione, letra, lëkurë, 

etj) duhet ti përshtaten kushteve fizike për rezistencë, stabilitetit, jetëgjatësi etj.  

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit ushtron kompetenca mbikëqyrjeje në 

vendet ku kryhen këto restaurime për të verifikuar përshtatshmërinë dhe konformitetin e 

ndërhyrjes me normat teknike. 

Si rrjedhim, pas restaurimit, kushtet e konservimit, të udhëzuara nga Drejtoria e 

Përgjithshme e Arkivave të Shtetit, duhen respektuar në mënyrë skrupoloze duke kryer 

kontrolle të përsëritura në ambientin në të cilat janë sistemuar dokumentet dhe në vetë 

dokumentet. 
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DOKUMENTE STANDARDE TË RESTAURIMIT 

TË OBJEKTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE 

 

DOKUMENTET STANDARDE TË RESTAURIMIT 

 

1. Njoftim për publikimin e restaurimit 

2. Ftesa për ofertë e restaurimi 

3. Preventivi i ofertës 

4. Të dhënat e restaurimit  

5 Projekti i restaurimit, skica dhe specifikimet teknike 

6. Grafiku për kryerjen e restaurimeve 

7. Kërkesa për kualifikim dhe kriteret për vlerësim 

8. Sigurimi i ofertës 

9. Sigurimi i  kontratës 

10. Kushtet e kontratës së restaurimit 

11. Njoftimi i fituesit 

12. Udhëzimet për kandidatët pjesëmarrës në konkurrim publik 

 

 

                                      KUSHTET E KONTRATËS SË RESTAURIMIT 

Të objekteve të trashëgimisë kulturore 

 

Neni 1: Zbatimi i kuadrit ligjor. 

 

1. Ligji nr. 9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore” të ndryshuar, vendimi nr. 

216, datë 18.4.2007 të Këshillit të Ministrave “Për procedurat e konkurimit publik, për 

përzgjedhjen e subjekteve të licensuar për restaurimin e monumenteve të kulturës” dhe 

dispozitat e Kodit Civil të RSH, për kontratat. 

 

Neni 2. Përkufizime. 

 

1. “Kontratë” do të thotë marrëveshja e shkruar e lidhur midis Institucionit publik që 

zhvillon konurrimin publik e që vë në dispozicion fondin për restaurim, dhe 

Kontraktuesit që përbëhet nga dokumentat e restaurimit duke përfshirë të gjitha 

bashkangjitjet dhe formularët e plotësuar dhe të gjitha dokumentat e tjera që përfshihen 

në referimin e çdo dokumenti standart të restaurimeve. 

2. “Institucioni publik” do të thotë institucioni publik që është palë e kësaj kontrate dhe 

sipas dispozitave të kësaj kontrate porosit Punime restaurimi. 

3. “Kontraktues” do të thotë personi fizik ose juridik që është palë e kësaj kontrate dhe 

sipas dispozitave të kësaj kontrate siguron Punimet e restaurimit. 

2. “Objekti i kontratës” do të thotë të gjitha Punimet e restaurimit që Kontraktuesi do të 
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sigurojë sipas kushteve të kontratës, ku përfshihet cdo ndërhyrje që bëhet në objektin e  

trashëgimisë kulturore, me qëllim mirëmbajtjen e tij dhe përmirësimin e gjendjes së tij 

fizike, në përputhje me projektin e miratuar nga Këshilli Kombëtar të Restaurimeve, 

më tej KKR.  

3. “Çmim kontrate” do të thotë çmimi që i paguhet Kontraktuesit sipas kontratës së 

restaurimit për zbatimin e plotë dhe të përpiktë të detyrimeve të tij kontaktore sipas 

kushteve të rëna dakort. 

4. “Preventiv per njesi” do të thotë volumet e punes te dhena ne projekt shoqeruar me 

cmimet  per njesi te pandryshuara që janë pjesë e Ofertes në një kontratë me punime 

ne matje. 

5. “Data e fillimit” eshte data kur kontraktuesi do te filloje punimet e restaurimit. Ne se 

kjo nuk realizohet , “data e fillimit “do te jete dita ne te cilen do te paguhet 

paradhenia. 

6. “Data e realizimit te punimeve të restaurimit” do të thotë data që Punimet e 

restaurimit duhet të perfundojne siç është shprehur në Grafikun për realizimin 

Punimeve te restaurimitt, sipas Projektit të Restaurimit të miratuar nga Këshilli 

Kombëtar i Restaurimeve. 

7. “Realizimi i punimeve restauruese” do të thotë Akti administrativ, me anë të cilit 

Institucioni kontraktues vërteton se Restaurimi është përfunduar nga Subjekti i 

Kontraktuar, në përputhje me projektin e miratuar nga KKR.  

8. “Drejtues projekti” do të thotë personi i autorizuar nga Instituti i Monumenteve të 

Kulturës për mbikqyrjen e punimeve restauruese, i cili është përgjegjës për 

administrimin e kontratës për Institucionin publik.  

9. “Standarde teknike të restaurimit” do të thotë specifikimet dhe kriteret e restaurimit, 

të aprovuara dhe të miratuara në dokumetat e restaurimit, të tilla që i referohen 

dispozitave, parimeve, rregullave dhe udhëzimeve të Kartës Shqiptare të 

Restaurimeve.  

10. “Nënkontaktues” do të thotë çdo person fizik ose juridik privat, që furnizon Punimet 

e restaurimit, materialet ose pajisjet për ose në emër të Kontraktuesit. 

 

Neni 3: Formimi i Kontratës. 

 

1. Njoftimi i ofertës fituese do të shërbejë formimin e kontratës midis palëve, e cila 

duhet të firmoset brenda afatit të shprehur në dokumentat e restaurimit. 

2. Egzistenca e kontratës do të konfirmohet me nënshkrimin e dokumentit të kontratës 

duke trupëzuar\bashëkngjitur: 

 

a) njoftimin e fituesit,  

b) formularin e sigurimit të kontratës,  

c) formularin e  ofertës fituese 

d) dhe ose çdo marrëveshje e rënë dakort midis palëve 
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Neni 4: Sigurimi i Kontratës. 

 

1. Sigurimi i kontratës në shumën prej 10% të vlerës së Kontratës duhet të ofrohet nga 

Kontraktuesi për të siguruar egzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës, ashtu siç 

përcaktohet në dokumentat e restaurimit. 

2. Sigurimi i kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, Kontraktuesit 30 ditë pas marrjes në 

dorëzim të objektit. 

- 5 %  e vlerës së Kontratës do të ngurtësohet para marrjes në dorëzim të veprës dhe  

do çlirohet subjektit  kontraktues pas 12 muajve nga lëshimi i çertifikatës së pranimit 

të punimeve. 

3. Sigurimi i kontratës mund të bëhet edhe nëpërmjet shoqërive të sigurimit. Në këtë rast 

shoqëria e sigurimit nëprmjet sigurimit të kontratës mbulon çdo dëmtim të interesave 

të institucionit nga subjekti kontraktues gjatë zbatimit të kontratës. 

 

Neni 5: Drejtuesi-mbikqyrës i Projektit. 

 

1. Drejtues i projektit është Mbikqyrësi i punimeve të retaurimit i autorizuar me shkrim 

nga  Instituti i Monumenteve të Kulturës. 

2. Autorizmi me shkrim i Institutit të Monumenteve të Kulturës është dokument që i 

bashkëlidhet kontratës së restaurimit.  

3. Drejtuesi i projektit do të vendosë për çështjet e kontratës midis Kontraktuesit dhe 

Institucionit publik.Për cdo cështje Drejtuesi mban korrespondencë të datuar me 

shkrim, të cilat i bashkangjiten kontratës gjatë zbatimit të saj.  

4. Drejtuesi i Projektit mund të delegojë ndonjë nga detyrat dhe përgjegjësitë e tij tek të 

tjerët përveç zgjidhjen e mosmarrveshjeve dhe konflikteve. Drejtuesi i projektit duhet 

të njoftojë Kontraktuesin për delegimet e bëra dhe ato të anulluara. 

 

Neni 6: Inspektimet dhe Testimet. 

 

1. Inspektimet dhe testimet para vërtetimit të mbarimit të Restaurimeve do të përfshijnë: 

Punimet restauruese të kryera sipas projektit të kërkuar dhe miratuar nga Këshilli 

Kombëtar i Restaurimeve. 

2. Testimet dhe inspektimi përfundimtar firmoset patjetër nga Mbikqyrësi i autorizuar 

dhe Drejtuesi i Institucionit dhe nga përfaqësuesi i autorizuar i subjektit kontraktues 

që kryen punimet restauruese. 

3. Me shpenzimet e tij, Institucioni publik ka të drejtë të ndjekë testimet dhe\ose 

inspektimet.  Në se materialet prodhohen ose përgatiten në vende të ndryshme nga ato 

të Kontraktuesit, Kontraktuesi duhet të marrë leje për Institucionin publik që të ndjeki 

këto testime dhe inspektime. 

4. Institucioni publik gjithashtu mund t’i kërkojë Kontraktuesit të bëjë testime ose 
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inspektime shtesë të pa parashikuara në kontratë, por të gjykuara të nevojshme për të 

verifikuar se Restaurimet janë konform specifikimeve dhe kushteve të kontratës.  

Institucioni publik do të mbajë përgjegjësi për koston e këtyre testimeve. Më tej, në se 

këto teste ndalojnë progresin e punës së Kontraktuesit, Institucioni publik do të bie 

dakort të ndryshojë grafikun. 

5. Institucioni publik do të refuzojë çdo Punim restaurimi që nuk e kalon testimin 

dheëose inspektimin ose nuk është konform specifikimeve teknike dhe kushteve të 

kërkuara në zbatimin e kontratës. 

6. As egzekutimi i testeve as inspektimi i Punimeve te Ndërtimit nuk do ta lirojë 

Kontraktuesin nga çdo garanci ose detyrim tjetër sipas kontratës. 

 

Neni 7: Lloji dhe çmimi i Kontratës. 

  

1. Kontrata e Resaturimi do të çmohet si një Kontratë me Çmim Njesie të bazuar në 

çmimet e njësisë të shprehura në Preventivin në Njësi. 

2. Kontrata do të përfshijë një Preventiv për Njësi në një kontratë me çmim njësie.  

Preventivi për Njësi do të përmbajë volumet e zërave të restaurimit. 

3. Preventivi për Njësi do të përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës.  Kontraktuesi 

do të paguhet për sasinë e realizuar me tarifën në Preventivin në Njësi për secilin zë 

punimesh. 

4. Çmimi total i Kontratës së Restaurimit do të përbëhet nga totali i preventivit sipas 

përcaktimit në paragrafët e mësipërm, fondin rezervë prej 20%, dhe detyrimet fiskale 

të llogaritur sipas legjislacioinit për tatim-taksat në RSH. 

 

Neni 8: Grafiku i pagesës. 

 

Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm dhe në bazë të situacioneve: 

1. Me paraqitjen e situacionit, subjekti kontratktues i bëhet pagesa  sipas situacioneve te 

paraqitura ne 3 (tri) kopje. Situacionet nënshkruhen nga mbikqyrësi i punimeve të 

restaurimeve dhe përfaqësuesi i ngarkuar i shoqërisë dhe drejtuesi i institucionit që ka 

lidhur kontratën e restaurimit. 

2. Pagesa e cdo situacioni Restaurimi duhet bërë brenda 20 ditëve, nga paraqitja e 

situacionit në zyën e financës së institucionit që ka lidhur kontratën. 

3. Monedha e pagesës do të jetë në monedhën Shqiptare - Lekë. 

 

Neni 9: Pagesa paraprake. 

 

1. Kontraktuesi do të marrë pagesë paraprake vetëm nëse palët e parashikojnë në 

kontratën e lidhur midis tyre një gjë të tillë. 

2. Në se është parashikuar një pagesë paraprake, përqindja e pagesës paraprake do të 
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jetë 10% e vlerës totale të kontratës, dhe do t’i paguhet Subjektit Kontraktues paguhet 

brenda 10 ditëve nga lidhja e kontrates midis palëve. 

     Në se jepet pagesa paraprake, shuma do të hiqet nga pagesa që duhet t’i jepet 

Kontraktuesit sipas formulës së mëposhtme:  

10% e Situacionit  të paraqitur, nënshkruar e pranuar nga palët, sic parashikohet në 

grafikun e realizimit të punimeve të restaurimit.  

 

Neni 10: Praktikat e Korruptuara, Konflikti i Interesit dhe Kontrolli i  

Procesverbaleve. 

 

1. Institucioni publik mund t’i kërkojë gjykatës të deklarojë të paligjshme kontratën në 

se zbulon se Kontraktuesi ka kryer veprime të korruptuara. 

2. Kontraktuesi duhet të lejojë Institucionin publik të inspektojë llogaritë dhe regjistrat 

që kanë lidhje me zbatimin e kontratës ose t’i kontrollojë ato me anë të kontrollorëve 

të emëruar nga Institucioni publik. 

 

Neni 11: Informacioni Konfidencial. 

 

1. Kontraktuesi dhe Institucioni publik duhet të mbajnë në kofidencë të gjitha 

dokumentat, të dhënat dhe informacionet e tjera të dhëna nga pala tjetër në lidhje me 

kontratën. 

2. Kontraktuesi mund t’i japë nën-Kontraktuesit dokumenta të tilla, të dhëna ose 

informacione të tjera që merr nga Institucioni publik deri në masën e kërkuar qe nën-

Kontraktuesin të zbatojë vetëm punën e tij sipas kontatës.  Në rast të tillë, Kontraktuesi 

duhet të përfshijë në kontratën e tij me nën-Kontraktuesin një dispozitë që premton 

ruajtjen e konfidencës siç thuhet në Paragrafin 1 më sipër. 

3. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në kontraë, Kontraktuesi, pas 

përfundimit të kontratës, duhet t’i paraqesë Institucionit publik të gjitha raportet dhe të 

dhënat si hartat, diagramët, skicimet, specifikimet, planet, statistikat, llogaritjet dhe 

regjistrat mbështetës ose materialet e fituara, mbledhura ose pregatitura nga 

Kontraktuesi gjatë zbatimit të kontratës.   Kontraktuesi mund të mbajë kopje të këtyre 

dokumentave dhe të dhënave, po nuk duhet t’i përdorë për qëllime që s’kanë lidhje me 

kontratën pa lejë paraprake me shkrim nga Institucioni publik. 

 

Neni 12: Kontrolli paraprak i Materialeve që përdoren për restaurim. 

  

1. Në çdo rast Mbikqyrësi i punimeve të restaurimit ka për detyrë të kontrollojë 

materialet që subjekti Kontraktues do të përdorë për restaurim, të cilat duhet të jenë në 

përputhje me specifikimet teknike të kërkuar në dokukentat standarte të restaurimit. 

2. Në rast të konstatimit në kundërshtim me paragrafin 1, mbikqyrësi ndërpret punimet, 
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vë në dijeni Drejtuesin e institucionit publik dhe detyron subjektin Kontraktues të 

zbatojë kushtet e kontratës dhe të dokumentave standarte të restuarimit. 

3. Në rast se përdorimi i materialeve jo të duhura për restaurim është konstatuar pas 

punimeve, atëherë subjekti kontraktues njoftohet për kompesimin e dëmit të shkaktuar 

objektit, sipas sanksioneve të vendosura në kontratën e restaurimit. 

 

Neni 13: Komunikimi:  

  

Çdo komunikim midis palëve duhet të bëhet me shkrim.Data e njoftimit do të quhet data 

e marrjes dijeni të njoftimit, të konfirmuar respektivisht nga palët ose përfaqësuesit e 

tyre. 

 

Neni 14: Mbarimi i Punimeve të Restaurimit. 

 

1. Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e kontratës menjëherë sapo ta lidhi atë dhe 

duhet t’i mbarojë Restaurimet brenda Datës së Mbarimit. 

2. Palët mund të vendosin me marrëveshje të dyanshme shtyrjen e afatit të mbarimit të 

punimeve të restaurimit, vetëm nëse: 

 

a) kjo është e argumentuar dhe i shërben cilësisë dhe garantimit të qëndrueshmërisë 

së objektit që restaurohet. 

b) Për shkak të forcave madhore, të cilat pengojnë në mënyrë direkte përfundimin e 

punimeve të restaurimit. 

 

Neni 15: Detyrimi për mbrojtjen dhe sigurinë e punimeve të restaurimit dhe zonës 

së mbrojtur të objektit që restaurohet. 

 

Kontraktuesi do të mbajë përgjegjësi për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në objektin që 

restaurohet dhe zonën e mbrojtur përreth tij sipas dispozitave të ligjit “Për trashëgiminë 

kulturore” 

 

Neni 16: Zbulimet  

 

Çdo gjë me interes historik ose me vlerë të konsiderueshme e zbuluar papritur në zonën e 

mbrojtur të objektit ose në truallin nën të, bëhet pronë e Institucionit publik.  

Kontraktuesi duhet të njoftojë drejtuesin e projektit për ndonjë zbulim të tillë dhe të 

ndjekë udhezimet e drejtuesit të projektit për procedurën e ndjekjes me objektet, sipas 

dispoziatve të ligjit “Për trashëgiminë kulturore” dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në 

fuqi. Për këtë duhet të mbahet procesverbal i  cili nënshkruhet ngë palët. 
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Neni 17: Kontrolli i cilësisë. 

 

1. Kontraktuesi do të jetë plotësisht përgjegjës për kontrollimin e cilësisë dhe zbatimin e 

kontratës. 

2. Sapo të lidhë kontratën, Kontraktuesi duhet t’i paraqesë drejtuesit të projektit një plan 

për kontrollin e cilësisë së aktiviteteve në zbatimin e kontratës. 

3. Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë punën e Kontraktuesit dhe të njoftojë 

Kontraktuesin për defekte që mund të jenë gjetur.Sa herë që të jepet njoftimi për 

defekte, Kontraktuesi duhet të korrigjojë defektin brenda kohëzgjatjes së parashikuar 

në njoftim. 

4. Në se Kontraktuesi nuk e ka korrigjuar një defekt brenda kohës së specifikuar në 

njoftimin e defektit nga drejtuesi i projektit, drejtuesi i projektit do të llogarisi koston 

e korrigjimit të defektit dhe kjo shumë do të mbahet nga çdo pagesë që i duhet bërë 

Kontraktuesit deri sa defekti të korrigjohet.  

5. Dështimi për të korrigjuar defektin brenda një afati të arsyeshëm përbën bazë për 

ndërprerje për mosplotësim sipas të drejtës së Institucionit publik.  

 

Neni 18: Garancitë. 

 

1. Kontraktuesi garanton se materialet e trupëzuara me Restaurimet janë në përputhje me 

specifikimet teknike të kërkuar nga institucioni publik në dokumentat standarte të 

restaurimit dhe trupëzojnë përmirsimet e objektit që restaurohet. 

2. Me përjashtim kur parashikohet nga një dispozitë tjetër në kontratë ose nga ligji, 

Kontraktuesi garanton se materialet nuk kanë defektë të shkaktuara nga ndonjë veprim 

ose mosveprim i Kontraktuesit ose të shkaktuara nga skicimi, materialet dhe puna nën 

kushte normale përdorimi në kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri.  

 

Neni 19: Çmimi i kontratës. 

 

Çmimet e Kontraktuesit për Restaurimet e kryera sipas kontratës nuk duhet të ndryshojnë 

nga çmimet e ofruara nga Kontraktuesi në ofertën e tij. 

 

Neni 20: Kushtet e pagesës. 

 

1. Çmimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat paraprake, duhet të paguhet siç 

specifikohet në kontratën e lidhur mes palëve. 

2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet më një dispozitë tjetër të kontratës, pagesa 

do të bëhet me monedhë Shqiptare. Kursi i shkëmbimit të monedhave të ndryshme do 

të jetë kursi i Bankës së Shqipërisë i 28 ditëve para datës së hapjes së Ofertave. 

3. Kontraktuesi duhet të paraqesë një deklaratë me situacionin e punimeve drejtuesi i 
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projektit që deklaron se rezultati për atë fazë punimi është arritur. Komunikata 

gjithashtu duhet të shprehë vlerën e punës së egzekutuar duke hequr shumën e 

grumbulluar të verifikuar më parë, si dhe shumën e pagesës paraprake të papaguar 

dhe çdo shumë të mbajtur në pritje të korrigjimit të një defekti. 

4. Drejtuesi i projektit duhet të kontrollojë Restaurimet e egzekutuara nga Kontraktuesi 

dhe duhet të verifikojë shumën që duhet t’i paguhet Kontraktuesit brenda 20 ditëve 

pune nga data që Kontraktuesi paraqet komunikatën e tij tek drejtuesi i projektit. 

5. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet me një dispozitë tjetër të kontratës, pagesa 

e progresit për Restaurimet do të bëhet brenda 30 ditëve kalendarike nga data që 

progresi i Restaurimeve është verifikuar nga drejtuesi i projektit. 

6. Data e pagesës do të jetë dita që fondet preken nga llogaria e Institucionit publik.  

 

Neni 21: Vonesa në bërjen e pagesës. 

 

1. Shpërblimi për dëmet e shkaktuara si rezultat i vonesës në pagesë konsistojnë në 

kamatën e arritur nga data e fillimit të vonesës së debitorit (Institucionit publik), në 

monedhën që do të bëhet pagesa. Përqindja e kamatës parashikohet me ligj.  Në fund të 

çdo viti kamatat e arrira i shtohen shumës totale, mbi të cilën është bërë llogaritja e 

tyre. 

2.  Kamata ligjore paguhet pa qenë i detyruar kreditori (Kontraktuesi) të provojë ndonjë 

dëm.  Në se kreditori (Kontraktuesi) provon se ka pësuar një dëm më të madh se kamata 

ligjore, debitori (Institucioni publik) duhet të paguajë pjesën e mbetur të dëmit. 

 

Neni 22: Nryshimi i ligjeve dhe rregulloreve. 

 

Në se pas datës së nënshkrimit të kontratës, ndonjë ligj, rregullore, urdhëresë, urdhër ose 

procedurë me efektin e ligjit në Republikën e Shqipërisë hyn në fuqi, nxirret ose 

ndryshon dhe ndikon kushtet, duke përfshirë datën e dorëzimit, ose çmimin e kontratës, 

kushtet ose çmimi i kontratës do të rregullohen në atë masë sa Kontraktuesi është ndikuar 

në përmbushjen e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

 

Neni 23: Forca madhore. 

 

1. Kontraktuesi nuk duhet të mbjajë përgjegjësi për ndërprerjen për mosplotësim në se 

dhe deri në masën që vonesa në zbatim ose ndonjë dështim tjetër në zbatimin e 

detyrimeve të tij sipas kontratës, vijnë si rezultat i ndodhjes së Forcës Madhore. 

2. Për qëllimet e këtij neni “Forcë Madhore” do të thotë një ngjarje jashtë kontrollit të 

Kontraktuesit për fajin ose neglizhimin dhe e paparashikueshme. Ngjarje të tilla mund 

të përfshijnë, por nuk janë të limitizuara nga, veprimet e Institucionit publik qoftë në 

kapacitetin e tij sovran ose kontraktual, lufta ose revolucionet, zjarri, përmbytja, 
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tërmeti, epidemitë, shtrëngime të karantinës dhe embargo tranziti. 

3. Në se ndodh ndonjë situatë e Forcës Madhore, Kontraktuesi duhet të njoftojë 

menjehere Institucionin Publik. Me përjashtim kur Institucioni publik jep direktiva të 

ndryshme, Kontraktuesi duhet të vazhdojë të zbatojë detyrimet e tij sipas kontratës në 

masën praktikisht të arsyeshme dhe duhet të kërkojë të gjitha mjetet e arsyeshme për 

zbatimin që nuk pengohet nga Forca Madhore. 

 

Neni 24: Vonesa në zbatim dhe zgjatja e afatit. 

 

1. Me përjashtim kur parashikohet ndryshe, Kontraktuesi duhet të fillojë zbatimin e 

kontratës menjëherë pas nënshkrimit të saj. 

2. Institucioni publik do të jetë dakort për një zgjatje të afatit në rastin e Forcës 

Madhore. 

3. Institucioni publik mund të jetë dakort për zgjatje të afatit edhe në rrethana të tjera në 

se është në interesin publik për ta bërë këtë. Në rast se Kontraktuesi ndeshet me 

kushte që pengojnë zbatimin në kohë, Kontraktuesi duhet të njoftojë menjëherë 

Institucionin publik me shkrim për vonesën, shkakun dhe datën e propozuar të 

dorëzimit ose përfundimit. Institucioni publik duhet të vlerësojë kërkesën. Në se 

Institucioni publik është dakort me vonesën, zgjatja do të hyjë në fuqi me një 

amendament me shkrim të kontratës të nënshkruar nga Institucioni publik dhe 

Kontraktuesi. 

 

Neni 25: Likuidimi i dëmeve për vonesën në mbarimin e punimeve te restaurimit. 

 

1. Dëmet e likuiduara për vonesën në mbarimin e Restaurimeve do të llogariten me 

tarifat e mëposhtme ditore: 

2. Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 6 muaj, tarifa ditore do të jetë 

4\1000 e çmimit total të kontratës. 

3. Për kontratat me periudhë zbatimi jo më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 

2\1000 e çmimit total të kontratës. 

4. Për kontratat me periudhë zbatimi më shumë se 12 muaj, tarifa ditore do të jetë 

1\1000 e çmimit total të kontratës. 

 

Neni 26: Negociatat dhe amendamentet. 

 

1. Palët nuk do të negociojnë ndryshime ose amendamente të asnjë elementi të kontratës 

që do të ndryshonte mjaftueshëm kushtet që përbëjnë bazën e përzgjedhjes së 

Kontraktuesit. 

2. Asnjë amendament ose variacion tjetër i kontratës nuk do të jetë i vlefshëm pa qënë 

me shkrim, me datë, i referohet shprehimisht kontratës dhe nënshkruhet nga një 
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përfaqsues i autorizuar i Kontraktuesit dhe Drejtuesi i Institucionit publik.   

3. Çdo heqje dorë nga të drejtat, pushtetet ose ndreqjet që mund të bëhen nga palët sipas 

kontratës duhet të bëhet me shkrim, të ketë datë dhe të firmoset nga një përfaqësues i 

autorizuar i palës që bën këtë dorëheqje dhe duhet të specifikojë të drejtën dhe masën 

në të cilën ajo lëshohet. 

 

Neni 27: Ndryshimi i porosisë. 

 

1. Kushtet e kontratës nuk janë subjekt rinegocimi dhe amendimi pas hyrjes në fuqi me 

përjashtim kur lejohet specifikisht dhe parashikohet në kushtet e kontratës.  Çdo 

amendament i kontratës duhet të bëhet me shkrim dhe firmosur nga Institucioni 

publik dhe Kontraktuesi. 

2. Punime restaurimi shtesë mund të porositen me kusht që rritja e çmimit të kontratës të 

mos i kalojë 30% të çmimit origjinal të kontratës. 

3. Punimet shtesë duhet të jenë konform çmimeve për njësi për zëra punimesh të 

ngashme të ofruara nga kontraktuesi në Ofertën e Restaurimit.  

4. Çmime më të larta se ato të ofruara në ofertën e resaturimit nuk aplikohen, me 

përjashtim të atyre zërave të cilat nuk janë të specifikuara në preventiv-ofertë nga 

institucioni publik, dhe me kushtin që të arrihet rezultati i pritshëm i restaurimit të 

objektit. Në këtë Drejtuesi i  Institucionit publik miraton shtesën dhe amendimet e 

porosisë së ndryshuar duhet të trupëzohen në amendamentet e marrëveshjes, të lidhur 

midis palëve.   

 

Neni 28: Mbarimi dhe marrja përsipër e restaurimeve. 

 

1. Kontraktuesi duhet t’i kërkojë drejtuesit të projektit t’i lëshojë një çertifikatë për 

mbarimin e Restaurimeve dhe drejtuesi i projektit do t’a bëjë këtë sapo të vendosë se 

Restaurimet janë mbaruar plotësisht. 

2. Në se drejtuesi i projektit zbulon se Restaurimet nuk janë përfunduar plotësisht, 

drejtuesi i projektit do t’i japi udhëzime me shkrim Kontraktuesit që specifikojnë 

zerat e punimeve ose aktivitetet që duhen përfunduar para se të lëshohet çertifikata e 

Përfundimit të Restaurimeve. 

3. Në se drejtuesi i projektit zbulon defekte në Restaurime, drejtuesi i projektit duhet t’i 

japi Kontraktuesit njoftim me shkrim duke specifikuar defektet që duhet të 

korrigjohen para se të lëshohet çertifikata e Përfundimit të Restaurimeve. 

 

Neni  29: Ndërprerja e kontratës. 

 

1. Institucioni publik mund të ndërpresë kontratën në tërësi ose pjesërisht në se: 

2. Kontraktuesi dështon në kryerjen e Restaurimeve brenda periudhës së specifikuar në 
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kontratë ose brenda zgjatjes së dhënë; ose, 

3. Kontraktuesi dështon të zbatojë ndonjë detyrim tjetër të kontratës. 

4. Institucioni publik duhet t’i japi Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen për 

mosplotësim dhe t’i japi Kontraktuesit 15 ditë të ndreqë mosplotësimin me përjashtim 

kur ndërprerja është bërë për veprime të korruptuara ose të paligjshme, në të cilin rast 

ndërprerja do të jetë e menjëhershme. 

5. Nëse Kontrata ndërpritet për mosplotësim të kushetve të saj, të gjitha materialet dhe 

Restaurimet e trupëzuar deri në atë moment do të bëhen pronë e Institucionit publik. 

6. Institucioni publik mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë në se Kontraktuesi 

falimenton ose bëhet i paaftë të paguajë dhe për këtë Institucioni publik duhet t’i japi 

Kontraktuesit njoftim me shkrim për ndërprerjen. 

7. Institucioni publik mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë në se gjykon se ky 

veprim duhet    ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik., ta njoftojë me 

shkrim për ndërprerjen, si dhe të paguajë Kontraktuesin për të gjitha Restaurimet e 

pranuara dhe të kryera përpara ndërprerjes dhe duhet t’i paguajë Kontraktuesit dëmet 

e shkaktuara për kryerjen e pjesshme të Restaurimeve. Në llogaritjen e shumës së 

dëmeve, Kontraktuesi do të kërkohet të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për 

të minimizuar dëmet. 

 

Neni 30: Nënkontraktimi. 

 

1. Një nën-kontratë do të jetë e vlefshme vetëm në së është në formën e një marrveshjeje 

të shkruar me anë të së cilës Kontraktuesi i beson kryerjen e një pjese të detyrimeve të 

kontratës së tij një pale të tretë. 

2. Kontraktuesi nuk duhet të nënkontraktojë pa aprovimin paraprak me shkrim të 

Institucionit publik. Kontraktuesi duhet të njoftojë Institucionin Publik për elementet 

e kontratës që nën-kontraktohet dhe identitetin e nën-Kontraktuesit. Institucioni 

publik duhet të lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e tij, brenda 5 ditëve nga marrja 

e njoftimit, duke shprehur arsyet në se e aprovon apo jo atë. 

3. Çdo nënkontraktues duhet të ketë të drejtë të marrë pjesë në konkurrimin publik sipas 

Ligjit mbi Konkurrimin Publik. 

4. Kur kontraktuesi ka ndërmend të realizojë një pjesë të punimeve me nënkontraktues, 

duhet të paraqesë në ofetë, sipas dokumentave të restaurimit, gjithë dokumentacionin 

e kërkuar për nënkontraktuesit si dhe për punimet konkrete që do të japë me 

nënkontraktim. 

 

Neni 31: Përfaqësimi i palëve. 

 

1. Çdo palë duhet të emërojë me shkrim një person ose strukture organizative, që do të 

jetë përgjegjës, në emër të palës, për marrjen e komunikatave dhe për përfaqësimin e 
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palës në çështjet e lidhura me egzekutimin e kontratës. 

2. Secila palë duhet të lajmërojë palën tjetër menjëherë për ndonjë ndryshim në 

emërimin e përfaqësuesit të palës. Në se njëra palë dështon të lajmërojë, duhet të 

marrë përsipër çdo humbje të shkaktuar nga dështimi për të dhënë njoftim të 

mjaftueshëm. 

3. Palët mund të emërojnë persona ose struktura organizative shtesë për të përfaqsuar 

palën në veprime ose veprimtari të veçanta në të cilin rast njoftimi me shkrim duhet 

dhënë dhe duhet të përcaktojë shtrirjen e autoritetit të përfaqsuesit. 

 

Neni 32: Zgjidhja e mosmarrëveshjeve. 

 

1. Institucioni publik dhe Kontraktuesi duhet të bëjnë çdo përpjekje të zgjidhin 

mosmarrveshjet ose konfliktet e ndodhura midis tyre ose në lidhje me këtë 

marrveshje, me anë të negociatave direkte. Negociimi duhet të provohet vetëm në 

bazë të komunikimit me shkrim midis palëve. 

2. Në se palët dështojnë në negociatat për zgjidhjen e mosmarrveshjes ose konfliktit, 

problemet do të konsiderohen dhe zgjidhen, sipas përcaktimeve në kontratën midis 

palëve dhe procedurave juridike në fuqi sipas legjislacionit në fuqi të Republikës së 

Shqipërisë. 
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Licensë restaurimi për individë dhe shoqëri ndërtimi 

Ligji 9048 "Për trashëgiminë kulturore" 2003. 

Dokumentacioni Shoqërues i Kërkuar Për liçensë personale  

Kërkesa për pajisje me liçensë profesionale individuale duhet të përmbajë dhe 

shoqërohet: 

Kërkesë me shkrim në formë autobiografie teknike (Curriculum Vitae) me të dhëna 

kryesore: 

1. Emri, atësia, mbiemri,  vendlindja, adresa, vendi i punës, numri i telefonit dhe dy 

kopje fotografish 3 x 4cm. 

2. Vërtetim nga Gjykata dhe Prokuroria ku kryen veprimtarinë. 

3. Llojet e veprimtarisë që kërkon të kryejë, sipas kategorive dhe llojeve të përcaktuara. 

4. Veprimtaria e kryer nga marrja e diplomës deri në momentin e kërkesës, vërtetuar në 

institucione ose investitorë të ndryshëm. 

5. Kopje e diplomës e noterizuar. 

6. Kualifikimet apo specializimet dhe kontribute të veçanta nëpërmjet çertifikatave të 

lëshuara nga organet kompetente. (Te noterizuara). 

Kërkesa për pajisje me liçensë profesionale të shoqërisë ndërtimore duhet të  shoqërohet: 

1. Kërkesë me shkrim në formë autobiografie teknike (Curriculum Vitae) me të dhëna 

kryesore: 

 Veprimtaria që  do të kryejë shoqëria, (sipas kategorive dhe llojet e përcaktuara në 

liçensën profesionale të drejtuesit teknik në fushën e restaurimeve); 

 Emri, atësia, mbiemri, vendlindja, adresa, vendi i punës, numri i telefonit i 

drejtuesit ligjor dhe teknik të shoqërisë. 

2. Akti i themelimit, regjistrimi në gjykatë si shoqëri, vërtetim nga Gjykata dhe 

Prokuroria për drejtuesin ligjor dhe teknik. (e noterizuar). 

3. Çertifikatë e regjistrimit në organin tatimor. 

4. Vërtetim për shlyerjen e detyrimeve të tatim – taksave deri në momentin e paraqitjes 

së kërkesës. 

5. Deklaratë ku deklarohet se do të zbatojë në veprimtarinë e saj,  parimet e restaurimit, 

rregullat e sigurimit teknik në punë dhe aktet ligjore e nënligjore në fushën e 

restaurimeve.  
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6. Deklaratë e drejtuesit teknik (restaurator) se nuk punon si i tillë në ndonjë shoqëri 

tjetër si dhe nuk është në marrëdhënie pune me shtetin (e noterizuar ). 

7. Liçensa e shoqërisë ndërtimore. (e noterizuar). 

8. Liçensa personale e drejtuesit teknik restaurator i monumenteve të arkitekturës. (e 

noterizuar). 

9. Kontrata e punës ndërmjet drejtuesit ligjor të shoqërisë dhe drejtuesit teknik 

restaurator i monumenteve të arkitekturës (e noterizuar). 

Hapat e Procedurës 

1. Kërkesa dhe dokumentet shoqëruese depozitohen pranë Sekretarisë Teknike të KKR 

në Institutin e Monumenteve të Kulturës. 

2. Çdo kërkesë shqyrtohet paraprakisht brenda ditës nëse përmban të plotë e të saktë 

gjithë dokumentacionin përkatës sipas rregullores. 

3. Kërkesa shqyrtohet nga KKR dhe nëse aprovohet, pas Vendimit të KKR i 

propozohet Ministrit për miratim. 

4. Liçensa përgatitet në dy kopje origjinale, njëra i dorëzohet subjektit  përkatës, (pas 

likujdimit të pagesës), tjetra ruhet për arkivim. 

5. Shpërndarja e liçensave të interesuarve bëhet dorazi nga personeli i Sekretarisë 

Teknike jo më vonë se 30 ditë nga marrja e vendimit. 

Afati i Marrjes së Vendimit 

1. Të ketë jo më pak se 7 vjet punë në profesion për të cilin është diplomuar. 

2. Të jetë bashkautor  në hartimin dhe zbatimin, së paku të 3 projekteve  restaurimi. 

Periudha e Vlefshmërisë 

Pa afat. 

Tarifat dhe Taksat 

Liçensë personale në restaurim 6 000 lekë. 

Liçensë për shoqëri ndërtimi në restaurim 20 000 lekë. 

Harta  

 

 

 

 



231 

 

UDHËZIM 

Nr. 1829, datë 17.3.2011 

 

PËR DHËNIEN ME QIRA PËR SHFRYTËZIMIN E MONUMENTEVE TË 

KULTURËS 

 

Në mbështetje të nenit 102 pika 4 të Kushtetutës, të pikës 10 të vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 1712, datë 24.12.2008 "Për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurive 

shtetërore", si dhe në vijim të ligjit nr. 9048, datë 7.4.2003 "Për trashëgiminë kulturore", 

të ndryshuar, 

UDHËZOJ: 

 

I. Monumentet e kulturës që rijetëzohen, kriteret e konkurrimit, e drejta, kompetencat dhe 

afatet. 

 

1. Monumentet e kulturës rijetëzohen për qëllime administrative dhe social-kulturore, me 

kusht që funksioni i ri të mos dëmtojë vlerën e monumentit nëpërmjet procedurës së 

konkurrimit. Përjashtohen nga konkurrimi dhënia me qira e sipërfaqeve deri në 200 m2 , 

të cilat jepen me afat deri në 1 vit. 

2. Kriteret e vlerësimit të konkurrimit në rijetëzimin e monumenteve të kulturës (dhënien 

me qira) janë si më poshtë vijon: 

a) Projektpreventivi i restaurimit dhe rijetëzimit në tri kopje, i hartuar nga subjekte të 

licencuara ose institucione shtetërore të specializuara; 

b) Projekti i gjendjes ekzistuese, së bashku me dokumentacionin teknik dhe fotografitë, si 

dhe një prezantim i plotë në power-point; 

c) Niveli i investimit; 

d) Niveli i punësimit; 

e) Eksperienca të mëparshme të subjektit hartues të projektit në restaurim; 

f) Tarifa e qirasë mujore. 

3. Të drejtën e lidhjes së kontratës së shfrytëzimit (rijetëzimit) të monumentit e ka 

ministria përgjegjëse për trashëgiminë kulturore, me një afat që do të vendoset rast pas 

rasti nga Këshilli Kombëtar i Restaurimeve. 

 

II. Procedurat që ndiqen për rijetëzimin (dhënien me qira) të monumenteve të kulturës. 

 

1. Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, për monumentin që rijetëzohet, 

përgatit dokumentacionin, si vijon: 

a) Propozimin (nga institucionet e specializuara siç përcaktohet në pikën 12 të nenit 3 të 

ligjit nr. 9048, datë 7.4.2003 "Për trashëgiminë kulturore", për rijetëzimin e tij), i cili 

përmban edhe objektin e veprimtarive që mund të ushtrohen në monument. 
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b) Gentplanin e objektit, ku të jetë shënuar sipërfaqja e truallit gjithsej, sipërfaqja e 

truallit nën ndërtesë dhe sipërfaqja e truallit të lirë funksional (jo nën ndërtesë) të 

konfirmuar nga IMK-ja. 

c) Vlerën dysheme të detyrimit mujor sipas kreut III pika 1ëb të vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 1712, datë 24.12.2008 "Për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurive 

shtetërore". Pas përgatitjes së dokumentacionit, përgatitet urdhri i titullarit për shpalljen e 

procedurave për dhënien për rijetëzim. 

2. Urdhri i titullarit të institucionit, për rijetëzimin me konkurrim, të monumentit të 

kulturës, me këtë përmbajtje: 

a) Të dhënat e objektit: emërtimi, sipërfaqja, qëllimi i përdorimit, çmimi dysheme, afati. 

b) Aktiviteti që mund të ushtrohet në objekt. 

c) Pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, të përcaktuara sipas pikës 2 të kapitullit I 

të këtij udhëzimi, të cilat caktohen, rast pas rasti, nga titullari i institucionit; 

ç) Vendi, data dhe ora ku paraqiten dokumentet e konkurruesve. 

d) Përbërja e komisionit të ndjekjes së procedurave të rijetëzimit të konkurrentëve. 

dh) Dokumentacioni që do të paraqitet në konkurrim nga konkurrentët. Këtij urdhri i 

bashkëlidhet edhe njoftimi për botim. 

3. Njoftimi për botim për rijetëzimin e monumentit të kulturës shpallet 2 herë në buletinin 

shtetëror të njoftimeve dhe përmban: të dhënat për objektin, kategorizimin e aktivitetit, 

pikët vlerësuese për elementet e konkurrimit, dokumentacionin që do të paraqitet nga 

konkurrentët, si dhe vendin, datën dhe orën e paraqitjes së dokumentacionit. Data e 

konkurrimit të jetë jo më parë se 7 ditë kalendarike pas datës së fundit të publikimit. 

4. Dokumentacioni për rijetëzimin e monumentit të kulturës, që duhet të paraqesin 

konkurrentët, i dorëzohet komisionit dhe përmban: 

 

a) Kërkesën e subjektit për rijetëzimin e monumentit të kulturës; 

b) Planbiznesin e detajuar, për vënien në funksionim të monumentit të kulturës, ku të 

përshkruhet qartë plani i punësimit, plani i investimeve, si dhe treguesit që do të 

realizohen; 

c) Ofertën për tarifën mujore të qirasë; 

d) Certifikatën e regjistrimit të subjektit në QKR ose vendimin e regjistrimit në gjykatë; 

e) Vërtetim nga dega e tatimeve se subjekti ka shlyer detyrimet tatimore dhe sigurimet 

shoqërore; 

f) Vërtetim që subjekti konkurrues nuk është në ndjekje penale; 

g) Vërtetim që subjekti konkurrues nuk është në proces gjyqësor për çështje që kanë të 

bëjnë me ushtrimin e aktivitetit. 

5. Komisioni i ndjekjes së procedurave përbëhet nga jo më pak se 5 anëtarë dhe ka në 

përbërje të tij një ekonomist, një jurist, një inxhinier ose arkitekt, dy specialistë të fushës 

nga institucione të specializuara, siç përcaktohet në pikën 12 të nenit 3 të ligjit nr.9048, 

datë 7.4.2003 "Për trashëgiminë kulturore", i ndryshuar. 



233 

 

6. Komisioni i ndjekjes së procedurave për rijetëzimet e monumenteve të kulturës kryen 

këto detyra: 

a) Bën protokollimin e kërkesave dhe hap në prani të konkurrentëve dokumentacionin e 

paraqitur prej tyre. Kur dokumentacioni i paraqitur nuk është i plotë, konkurrenti 

skualifikohet në prani të tij. Komisioni lexon dhe bën të njohur, në prani të konkurrentëve 

të kualifikuar për pjesëmarrje në konkurrim, të dhënat kryesore e për çdo ofertë të 

paraqitur. 

b) Harton procesverbalin e zhvillimit të konkurrimit, ku përshkruan pjesëmarrësit, 

konkurrentët e skualifikuar dhe shkakun, konkurrentët e kualifikuar dhe listën e 

dokumenteve të paraqitura prej tyre. 

c) Brenda 5 ditëve i paraqet Këshillit Kombëtar të Restaurimit një raport përmbledhës për 

zhvillimin e konkurrimit dhe të gjithë dokumentacionin përkatës, së bashku me 

procesverbalin e zhvillimit të konkurrimit dhe listën e konkurruesve të kualifikuar. 

7. KKR-ja pas shqyrtimit të projekteve të paraqitura, vlerëson me pikë çdo element 

konkurrimi, sipas përcaktimit në urdhrin e titullarit. Subjektit, që paraqet vlerën më të 

lartë të propozuar, i jepen pikët maksimale për çdo element konkurrimi, ndërsa 

subjekteve të tjera pikët u llogariten në përpjesëtim të drejtë me vlerën më të lartë, të 

propozuar. Në përfundim, konkurruesit renditen në bazë të pikëve të përfituara. Këshilli 

Kombëtar i Restaurimit vendos për subjektin fitues të konkurrimit. Subjekti fitues 

njoftohet me shkrim mbi vendimin e Këshillit Kombëtar të Restaurimit dhe është i 

detyruar të zbatojë vërejtjet teknike të Këshillit Kombëtar të restaurimeve, të cilat do t'i 

bëhen me dije. 

8. Në përcaktimin e fituesit rëndësi e veçantë i kushtohet cilësisë së projektit më të 

përshtatur me monumentin dhe funksionin e tij. Rast pas rasti do të merren në konsideratë 

dhe parametrat për infrastrukturën dhe elementet e vizitueshmërisë të lidhura me 

monumentin (rrugë, ndriçim, tabela etj.). Njoftimi për shpalljen fitues vendoset në këndin 

e njoftimeve të MTKRS-së. 

9. Subjektet konkurruese, brenda 5 ditëve nga shpallja e subjektit fitues, kanë të drejtën e 

ankimimit te ministri përgjegjës për trashëgiminë kulturore, i cili brenda 10 ditësh i 

përgjigjet ankuesit me shkrim; vendimi i ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore 

është përfundimtar. 

10. Pas përfundimit të procedurave të mësipërme, komisioni i ndjekjes së procedurave të 

rijetëzimit, fillon procedurat për hartimin dhe lidhjen e kontratës së shfrytëzimit e 

rijetëzimit të monumentit të kulturës. 

11. Para nënshkrimit të kontratës së shfrytëzimit e rijetëzimit, subjekti është i detyruar të 

kryejë pagesën e garancisë së kontratës. Garancia e kontratës do të jetë 10% e vlerës së 

investimit. Garancia rri e ngurtësuar deri në fund të kontratës. 

 

III. Nxitja e biznesit. 
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1. Për monumentet e kulturës, që jepen me qira me sipërfaqe mbi 200 m2, vlera e 

detyrimit mujor rillogaritet me zbritje, kur subjekti që i ka marrë me qira vërteton se ka 

plotësuar kriteret e mëposhtme: 

 

a) Për punësimin mesatar vjetor, të vërtetuar nga dega e sigurimeve shoqërore: 

 

    i) kur punësohen 5 - 15 veta, zbritja është 10 për qind; 

    ii) kur punësohen 16 - 25 veta, zbritja është 20 për qind; 

    iii) kur punësohen mbi 26 veta, zbritja është 30 për qind; 

 

b) Për investimet e kryera: 

 

   i) 5 000 000 (pesë milionë) lekë deri në 15 000 000 (pesëmbëdhjetë milionë) lekë, 

zbritja është 

      10 për qind; 

  ii) 15 000 000 (pesëmbëdhjetë milionë) lekë deri në 25 000 000 (njëzet e pesë milionë) 

lekë, 

      zbritja është 20 për qind; 

  iii) mbi 25 000 000 (njëzet e pesë milionë) lekë, zbritja është 30 për qind. Ulja e vlerës 

së detyrimit         

       mujor zbatohet si shumë e të dyja kritereve të mësipërme. 

 

2. Ulja e vlerës së detyrimit mujor nga realizimi i investimeve vlen deri në përfundimin e 

afatit të kontratës së qirasë, ndërsa ulja e vlerës së detyrimit mujor nga niveli i punësimit 

vlen për 1 (një) vit, në funksion të vërtetimit vjetor të punësimit, të lëshuar nga 

institucionet shtetërore përkatëse. 

3. Për përfitimin e zbritjes së detyrimit mujor, qiramarrësi i paraqet ministrit përgjegjës 

për trashëgiminë kulturore, kërkesë të shoqëruar me dokumentacionin: 

 

   a) Vërtetim për punësimin mesatar vjetor të realizuar në vitin përkatës, lëshuar nga 

institucionet shtetërore përkatëse; 

   b) Raport i ekspertit kontabël për investimet e realizuara nga qiramarrësi në objektin e 

marrë me qira dhe të paraqitura në bilancet financiare të shoqërisë qiramarrëse; 

  c) Bilancin financiar të shoqërisë qiramarrëse për vitin përkatës, të dorëzuar në degën e 

tatimeve. 

 

IV. Kontratat e shfrytëzimit. 

 

1. Monitorimi i kontratës së nënshkruar bëhet nga Instituti i Monumenteve të Kulturës që 

ka në administrim objektin e dhënë me qira dhe ka këto detyra: 
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   a) Me lidhjen e kontratës së qirasë, bëhet dorëzimi i objektit të përshkruar në kontratë 

dhe të gentplanit të qiramarrësi me procesverbal, si dhe e merr atë në dorëzim kur mbaron 

afati i kontratës ose kur kontrata zgjidhet para afatit. Në procesverbal përshkruhet qartë 

gjendja fizike e pronës dhe shoqërohet me pamje fotografike të çastit. 

   b) Ndjek në vijueshmëri respektimin e kushteve të kontratës së qirasë dhe raporton 

pranë ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore. 

 

2. Instituti i Monumenteve të Kulturës raporton çdo tre muaj te ministri përgjegjës për 

trashëgiminë kulturore, për realizimin e derdhjeve të detyrimeve të qirasë dhe të 

treguesve të tjerë, për kontratat e lidhura, sipas pikës 3 të kapitullit I të këtij udhëzimi, 

shoqëruar me mandatpagesat dhe çdo dokumentacion tjetër, të vlefshëm. 

 

3. Çdo ndryshim i kushteve të kontratës, i kërkuar nga kontraktuesi, bëhet me miratimin e 

ministrit përgjegjës për trashëgiminë kulturore. 

4. Të ardhurat, që krijohen nga dhënia me qira e monumenteve të kulturës ndahen, si më 

poshtë vijon: 

 

    - 10 për qind Buxheti i Shtetit; 

    - 90 për qind Instituti i Monumenteve të Kulturës, që ka në administrim objektin e 

dhënë me qira. 

 

5. Zbatimi i projektit sipas vendimit të KKR-së do të kryhet nga subjekte të licencuara, 

kolaudimi do të bëhet nga specialistë të IMK-së në përputhje me ligjin nr. 9048, datë 

7.4.2003 "Për trashëgiminë kulturore", të ndryshuar dhe vendimin e Këshillit të 

Ministrave nr. 426, datë 13.7.2007 "Për miratimin e Kartës Shqiptare të Restaurimit". 

Specialistët do të shpërblehen në masën e caktuar në kontratë të veçantë lidhur mes 

subjektit fitues dhe kolaudatorit. 

6. Të gjitha subjektet që kanë marrë për shfrytëzim më qira me afat 1-vjeçar monumente 

kulture, në rast se afatet e kontratës kanë mbaruar, duhet të bëjnë kërkesë për 

shfrytëzimin e monumenteve të kulturës pranë IMK. 

7. Udhëzimi nr. 3068, datë 5.5.2009 "Për dhënien me qira ose enfiteozë për shfrytëzimin 

e monumenteve të kulturës" revokohet. 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë. 

 

(Fletorja zyrtare: 2011, Faqe 30-39) 
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Lejë restaurimi 
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Abstrakt 

 

     Në qendër të këtij punimi vihet problemi i restaurimit dhe historia e restaurimit të monumenteve të 

kulturës në Shqipëri pas Luftës së Dytë Botërore. Aktualisht sot, edhe tek ne, trashëgimia kulturore dhe 

mbrojta e saj si koncept e praktikë po zgjerohet shumë, jo vetëm si një fushë akademike, por edhe si një 

profesion. Shtjellimi i kësaj teme synon të ndihmojë dhe të kontribuojë për të kuptuar më mirë rëndësinë e 

trashëgimisë sonë kulturore, kujdesin që është treguar dhe që duhet të tregohet, në vijimësi, për ta ruajtur e 

mbrojtur atë, për t’u ndërgjegjësuar për rolin që ajo mund të luajë jo vetëm në informimin e brezave, por 

edhe në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të vendit tonë.  

     Restaurimi u shfaq në Shqipëri vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, prandaj, në shtjellimin e kësaj teme, 

procesi i restaurimit të veprave dhe monumenteve të kulturës tek ne shihet në mënyrë kronologjike, pas 

Luftës së Dytë Botërore e deri në ditët tona me të vetmin synim, jo vetëm për të kuptuar traditën tonë në 

këtë drejtim, por edhe për të ngritur më tej nivelin profesional të punës restauruese në vendin tonë, për ta 

përshtatur atë me përvojën e vendeve të zhvilluara. Në këtë vështrim, procesi i restaurimit dhe formimi i 

restauratorëve në vendin meriton vëmendje e kujdes të veçantë.   

     I gjithë materiali që prezantohet në këtë punim ndërtohet mbi bazën e të dhënave të grumbulluara 

përmes ekspeditave, intervistave dhe sidomos dokumenteve të shkruara, mbi bazën e analizës dhe të 

reflektimeve rreth tyre për çështje të caktuara, rreth të cilave ngrihen probleme, bëhen konkluzione, 

sugjerime dhe rekomandime konkrete. 

     Fjalë kyçe: trashëgimi kulturore, monument kulture, restaurim, proces restaurues, përgatitje 

profesionale e restauratorëve, parime të restaurimit, projekt restaurimi, administrim i trashëgimisë 

kulturore, promovim i vlerave të veprave të trashëgimisë, turizëm kulturor e të tjera. 

 

 

Abstract 

 

     The focus of this study is the issue of restoration, the history of cultural monuments restoration in 

Albania after the Second World War. Currently, in Albania as well, cultural heritage and its protection as 

concept and practice are extending more and more not only as an academic field, but as also as a 

profession. The aim of this thesis examination is to assist and contribute for a better understanding of the 

importance of the Albanian cultural heritage, the diligence shown and which should be shown to protect 

and conserve it, to become aware of the role it may play not only in the education of generations, but also 

in the social and economic development of Albania.  

     The thesis examines the restoration process of cultural monuments and works in a chronological order, 

starting back from the Second World War until recently, with the aim not only to understand the Albanian 

tradition n this respect but also to further increase the professional level of restoration works in Albania, 

and better adapt it to the experience of developed countries. In this view, the restoration process and the 

education of restorers in Albania deserves special care and attention.   

     The whole material presented in this thesis is based on data gathered through expeditions, interviews 

and in particular written documents, on the basis of analysis and reflection on certain issues about which 

problems arise, conclusions are reached, concrete suggestions and recommendations are given. 

     Key words: cultural heritage, cultural monument, restoration, restoration process, professional 

preparation of restorers, restoration principles, restoration project, cultural heritage administration, 

promotion of cultural works values, cultural tourism, etc. 

 

 

 

 

 


