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Muzeu i Gjirokastrës 

Një muze i ri për qytetin e Trashëgimisë Botërore (UNESCO) 

 

 
Eksponate dhe objekte arkeologjike në Muzeun e Gjirokastrës. 

 

“Muzeu i ri i Gjirokastrës” në kala u hap zyrtarisht në datë 28 shtator 2012 dhe u prit me 

entuziazëm nga dhjetëra banorë gjirokastritë dhe me interesimin e gjerë të medias 

kombëtare e vendore. Përurimi i këtij muzeu finalizoi një projekt tre vjeçar që ka pasur si 

qëllim rijetëzimin e galerisë së kalasë dhe krijimin e një muzeu modern që tregon 

historinë e pasur të qytetit, sit i trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Muzeu u përurua 

nga deputetja e Gjirokastrës Arta Dade, kryebashkiaku i Gjirokastrës Flamur Bime,  

prefektja  Mimoza Çomo dhe Ministri i Punës dhe i Shanseve të Barabarta Spiro Ksera. 
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Në të majtë duke prerë shiritin: deputetja Arta Dade, Kryetari i Bashkisë Flamur Bime,  

Mimoza Çomo dhe Ministri Spiro Ksera.   

Në të djathtë: vizitë në Muzeun e Gjirokastrës gjatë përurimit. 

 

Muzeu i ri rrëfen historinë e Gjirokastrës, duke filluar që nga vendbanimet prehistorike të 

fortifikuara deri në periudhën kur qyteti bëhet një qendër e rëndësishme administrative e 

Perandorisë Osmane dhe së fundmi dhe vendlindja e udheheqësit komunist Enver Hoxha. 

Ai gjithashtu tregon historinë e vendeve fqinje arkeologjike në luginën e Drinos. Ky 

rrëfim bëhet përmes një kombinimi të objekteve historike, materialeve arkivore, 

fotografive, filmave dhe historive gojore.  

 
Armë të vjetra në Muzeun e Gjirokastrës 

 

Reagimi i vizitorëve në muzeun e ri ka qenë entuziast. Ish- drejtori i Drejtorisë së 

Monumenteve të Kulturës në qytet, Vladimir Qirjaqi u shpreh: “Është një ngjarje e madhe 

dhe duhet të falënderojmë të gjithë ata që u përfshinë në ngritjen e muzeut. Ky muze 
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është një dritare e re për trashëgiminë tonë kulturore dhe na bën ne që të thellohemi e të 

punojmë më shumë për evidentimin e historisë tonë dhe pasurimin e tij me objekte.”  

                             
Kostume popullore në Muzeun e Gjirokastrës  

 

Gazeta Panorama përgëzoi përfshirjen në këtë muze të periudhës komuniste, duke 

shkruar: “ky muze i ri pati kurajën të trajtojë një pjesë të historisë që ka qenë tabu për 20 

vite.....Muzeu i pari i këtij lloji në Shqipëri ka një ndriçim të një cilësie shumë të mirë”  

 
                                 Paneli “Jeta e përditshme në komunizëm”.  

 

Një libër përshtypjesh që është vendosur në muzeun e ri i jep mundësi vizitorit për të 

shprehur mbresat pas vizitës. Një i ri gjirokastrit shkruan:  
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“Është një nga projektet më të bukura dhe më të mahnitshme që është realizuar 

deri më tani në Gjirokastër.  Për disa momente ky muze të bën të shkosh prapa në 

histori e ndihmon të kuptojmë se çfarë kanë kaluar prindërit tanë. Çdo pjesë e 

këtij muzeu përçon emocione të veçanta”.  

Muzeu është fryt i një pune të gjatë kërkimore dy vjeçare në arkivat lokalë dhe 

kombëtarë dhe ka përfshirë shumë njerëz. U realizuan konsultime me më shumë se 60 

qytetarë përfshirë specialistë e akademikë dhe qytetarë gjirokastritë, me qëllim paraqitjen 

e një kronologjie bindëse, çka përbën edhe shtyllën kryesore të tematikës së muzeut. 

Muzeu gjithashtu përfshin shumë historitë gojore vendase, si dhe portrete të qytetarëve të 

përditshme që  bashkon të kaluarën me të tashmen.    

Qyteti që mbrohet nga UNESCO, kishte nevojë për një atraksion të tillë, ku thuhet 

historia e tij në një mënyrë të gjallë e tërheqëse. Duke qenë se numri i turistëve rritet çdo 

vit në këtë qytet, muzeu do luajë një rol shumë të rëndësishëm për të rritur profilin e 

qytetit e përpjekjet për të ruajtur ndërtesat historike. Kalaja e Gjirokastrës tashmë ka një 

numër vizitorësh që shkon deri në 20 mijë në vit, ç’ka e bën atë një nga monumentet më 

popullorë në vend.   

Ky muze shquhet për: 

 

Konceptin multimedial, i pari muze në vend, ku paraqiten objekte, fotografi, histori 

gojore, skulptura, piktura dhe filma për të krijuar një ekspozim të standardeve 

ndërkombëtare.     

 

  
  

Artistë dhe studiues gjirokastritë dhanë kontributin e tyre për ngritjen e muzeut, si  Mihal 

Andruso me skulpturën e tij “Argjiro” (në të majtë) dhe Stavri Çati, me pikturat e tij që tregojnë 

kostumet tradicionale të krahinës (në qendër e në të djathtë).   

 

Muzeu ka 7 vitrina të mëdha ku ekspozohen objekte nga site të rëndësishme arkeologjike 

si Antigonea dhe Adrianopoli; armë të periudhës osmane dhe kostume tradicionale të 

rajonit, të konservuara së fundmi, si dhe disa objekte nga periudha komuniste.    
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Program trajnimi për konservimin e kostumeve dhe armëve, fillim viti 2012 

 

Pjesë e ekspozimit  është edhe dhoma e filmit, ku vizitori mund të shohë kronika e 

dokumentarë për Gjirokastrën, për periudhën 1948-1992.  

 

 
Dhoma e filmit në Muzeun e Gjirokastrës 

 



Fondacioni “Gjirokastra”, mbështetur nga Packard Humanities Institute. Adresa: Qafa e Pazarit, Obelisku, Shqipëri.  

Tel: ++35584267077. 

www.gjirokastra.org e-mail: info@gjirokastra.org 
 

 
 

Ndriçimi në këtë muze është një risi për muzeologjinë në vend. I gjithë sistemi është i 

pajisur me ndriçim të teknologjisë LED, që bën të mundur një kosto të ulët të energjisë, 

vetëm 1000 vat për ndriçimin e hapësirës dhe eksponateve nga brenda. 

 

Projekti për krijimin e muzeut ka kaluar nëpër tre faza. Faza e parë ishte ajo e restaurimit 

të tarracës, rreth 5000 metër katrorë, nën të cilën gjenden galeritë e kalasë,  kryer  me një 

fond prej afro 200,000 dollarë të financuar nga Qeveria Shqiptare; faza e dytë ishte 

restaurimi i 450 metra katrorë të galerisë, duke e  kthyer atë në pamjen origjinale të 

shekullit të XIX, zëvendësimin e dyerve dhe dritareve dhe shërbime të tjera. Faza e  tretë 

dhe e fundit ishte ajo e kërkimit, dizenjimit dhe instalimit të stendave dhe ekspozitorëve 

në muze.           

 

Kostot e këtij muzeu për të gjitha fazat shkuan 500,000 Euro, shumë e cila përfshin 

restaurimin e ndërtesës (përfshi dhe riparimin e tarracës së kalasë), dizenjimin dhe 

prodhimin e ekspozitorëve, konservimin dhe pajisjen me sistem ndriçimi të teknologjisë 

LED. 

 

Ngritja e muzeut u realizua me fondet e disa donatorëve si: Packard Humanities Institute 

(USA), Fondi për Ruajtjen e Kulturës i Ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 

Headley Trust (UK), Fidelity Charitable Gift Fund (USA), Vodafone Albania dhe Qeveria 

Shqiptare.  

Muzeu u krijua nga Fondacioni Gjirokastra me një grup specialistësh shqiptarë e 

ndërkombëtarë. Shumë vullnetarë ndërkombëtarë, përfshirë specialistë të konservimit, 

nga SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Italia dhe Bullgaria asistuan konservuesit shqiptarë në 

konservimin e armëve dhe kostumeve, që ishin në gjendje të keqe pasi për shumë vite 

ruheshin në ambiente  të papërshtatshme. Këto objekte tani janë në ekspozim në muzeun 

e ri.  

Për  më shumë informacion,  kontaktoni Z. Sadi Petrela, Drejtor, Fondacioni Gjirokastra 

(spetrela@gjirokastra.org; Tel: +355 6920 78767), 

mailto:spetrela@gjirokastra.org
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Galeria II Periudha Osmane 

                     
                       Galeria e Tretë – Shekulli XX 
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Galeria e fotove 

 
Holli i udhëtarëve të huaj 
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Fëmijë të shkollës “Koto Hoxhi” vijnë për të vizituar Muzeun 

 

 


