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 Buletin nga Organizata  për Ruajtjen  
   dhe Zhvillimin e Gjirokastrës- GCDO 

 

       Nr . 1, shtator-tetor 2007 

 

 

 
 

Përmes bashkëpunimit mes OJQ-së 
suedeze “Cultural Heritage without 
Borders” me GCDO-në dhe Drejtorinë 
Rajonale të Institutit të Monumenteve të 
Kulturës, në Gjirokastër për dy javë u 
zhvillua kampi ndërkombëtar i 
restaurimit, që synoi t’u mësojë 
pjesëmarrësve teknikat tradicionale të 
restaurimit të drurit dhe të suvasë së 
brendshme. Morën pjesë 15 të rinj nga 
vendet e rajonit të Ballkanit, të cilët nën 
drejtimin e tre specialistëve 
ndërkombëtarë, ndoqën trajnimin praktik në shtëpinë e Zekateve dhe në një ndërtese në 
pazarin karakteristik të qytetit. Trajnimi synoi ringjalljen e mjeshtërisë tradicionale të  
ndërtimit, të cilat janë vitale për konservimin afatgjatë të qytetit. Ky trajnim i parë 
synohet të vazhdojë dhe të zgjerohet gjatë vitit 2008 e më tej.    

 

                                                                     

 
 

Më 29 shtator, në një bashkëpunim me  
Konfederatën e Artizanatit Shqiptar, Bashkinë 
e qytetit, Shoqata “Miqësia” dhe GCDO organizuan  
Ditën e Artizanatit. Prodhimet artizanale që u  
shpalosën nëpër rrugët eQafës së Pazarit karakteristik, 
shoqërimi me muzikën e bandës së qytetit, këngët  
polifonike dhe vizitorët e shumtë sollën në pjesën  
historike të qytetit atmosferën plot ngjyra dhe gjallëri 
që pazari ka pasur dikur.Gjithashtu u zhvillua edhe një 
tryezë e rrumbullakët, ku mori pjesë edhe kryetari i 
Bashkisë Flamur Bime, në të cilën u diskutuan rrugët 
për promovimin e artizanatit. Pjesëmarrësit theksuan se 
Gjirokastra mund të tërheqë turizmin me prodhimet  
artizanale, duke u matur me pazarin karakteristik të 
 Krujës.GCDO, duke pasur edhe mbështetjen e Bashkisë, synon të zhvillojë vitin e 
ardhshëm ditë veprimtari të ngjashme, duke promovuar më tej përpjekjet e saj për 
krijimin së shpejti të “Inkubatorit të Artizanatit Gjirokastrit”. 
   

1. Kampi i  Restaurimit në bashkëpunim me “Cultural Heritage without Borders”                               

2. Dita Ndërkombëtare e Trashëgimisë Kulturore dhe Artizanatit  

 

G jirokastra Conservation 

and Developm ent

O rgan iza tion
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E                                        

 
 

Në shtator GCDO mundësoi hapjen në 
qytetin e gurtë të ekspozitës fotografike 
“Gjirokastra - Dritë dhe Hije” të 
fotografit të njohur Roland Tasho. 
Ekspozita që u hap në hotel “Çajupi” 
është një portret i mrekullueshëm i 
qytetit, arkitekturës dhe njerëzve të tij në 
stinë të ndryshme të vitit. GCDO synon 
që së shpejti ekspozita të bëjë një tur në 
Shqipëri dhe më gjerë. 
 

 

 

 
 

GCDO përfaqësoi Gjirokastrën në  
Panairin Turistik Kombëtar që u  
zhvillua në Tiranë më 27 shtator, e ftuar 
nga EDEM (USAID). Një seri me 
fletëpalosje, harta  dhe mjete informacioni  
janë prodhuar këtë vit nga GCDO për të  
promovuar turizmin dhe për të ndihmuar  
vizitorët që ta njohin dhe kuptojnë  
qytetin e gurtë. Gjithashtu Zyra e  
Informimit Turistik (ZIT), e krijuar në  
Qafën e Pazarit nga GCDO në bashkëpunim 
 me një biznesmen vendas, ka pasur një 
 veprimtari të gjallë gjatë gjithë kohës, që nga krijimi i saj në muajin mars. Sipas një 
vëzhgimi të kryer nga PNUD, ZIT është vizituar nga 73% e turistëve që kanë ardhur në 
Gjirokastër dhe 93% e tyre mendojnë se shërbimet e saj janë të dobishme. ZIT është 
vizituar nga 3,800 turistë.  
 

 

 
 

GCDO, me financim nga Philanthropic Collaborative i New York, po punon në 

bashkëpunim më  një ekip kërkimor për të krijuar një projekt propozim për ngritjen në 
Gjirokastër të një muzeu të “qytetit dhe të luginës”, i cili mendohet të vendoset në Kala. 
Muzeu po konceptohet si një përmbledhje materialesh arkivore, fotosh, të dhënash gojore 
etj., përmes së cilës vizitori të shohë një pasqyrë shumëngjyrëshe të historisë së kulturës 
së Gjirokastrës dhe Luginës së lumit Drino. Projekt propozimi do përfundojë brenda këtij  
viti me shpresën që financimet për krijimin e muzeut të sigurohen në vitin 2008. GCDO e  
sheh Kalanë e Gjirokastrës si fokus të përpjekjeve për të zhvilluar turizmin në këtë qytet. 

 

3. Ekspozita Fotografike  “Gjirokastra - Dritë dhe Hije”                                     

 

4. Ekspozimi i vlerave dhe shërbimeve turistike në Gjirokastër                                                     

 

5.  Një Muze i ri për Gjirokastrën.                                                                               

                                                                     

 



Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës Hjistorike (GCDO), mbështetur nga Instituti i Shkencave Humane Packard. Adresa: Qafa 
e Pazarit, Obelisku, Gjirokastër , Tel: ++3558467077.Rr. Ismail Qemali, Villa 12/1 Tiranë, Tel:++3554244870,E-mail: info@gjirokastra.org 

3 

 

 
 

Në bashkëpunim me PNUD-in (projekti GEF) dhe Reggione Marche në Itali, GCDO po 
kryen studimin për ndriçimin e galerisë 60 metra të gjatë në hyrje të Kalasë me burime të 
rinovueshme te energjisë. Galeria madhështore me radhën e topave, aktualisht nuk ka 
ndriçimin e duhur. Zbatimi i projektit në muajt e ardhshëm do mundësojë instalimin në 
tarracën e kalasë së paneleve foto-voltaike (në një pjesë të padukshme të saj) që do të 
prodhojë energji të rinovueshme diellore për ndriçimin me llamba me konsum të ulët në 
hyrje te galerisë. GCDO po përgatit ndërkohë panele informuese që do u shpjegojnë 
turistëve atë çka ata shohin duke vizituar Kalanë. Është menduar që këto panele të 
ngrihen në muajt e ardhshëm. 
  
 

 
 

Në ditët e fundit të muajit tetor, GCDO u regjistrua si OJQ Shqiptare, me emrin 
“Organizata për Ruajtjen dhe Zhvillimin e Gjirokastrës”. Kjo do ndihmojë që GCDO të 
kryejë edhe më mirë misionin që i ka vënë vetes për të qenë në vijën e parë të përpjekjeve 
për konservimin, mbrojtjen, restaurimin dhe zhvillimin e vlerave të trashëgimisë 
kulturore në Gjirokastër.  
  
 

 
.  

Vullnetarët e Korpusit të Paqes Kate Yarhouse dhe David Bragg lanë Gjirokastrën dhe 
GCDO-në. Ata kthehen në shtëpi, në SHBA pasi na dhanë një mbështetje, frymëzim dhe 
ndihmë të paçmuar. Projekti për krijimin e Zyrës së Informimit Turistik, një nga mjaft të 
tjerë, për të cilin ata kontribuuan gjallërisht, është përzgjedhur si një nga dy projektet më 
të suksesshme të Programit për Zhvillimin e Komunitetit për vitin 2007 dhe do paraqitet 
në Kongresin e SHBA si një nga shembujt më të mirë të kontributit të Korpusit të Paqes 
në Shqipëri. Ne kemi ndërmarrë përçapjet e duhura dhe shpresojmë që edhe në të 
ardhmen do kemi ndihmën e vlefshme të vullnetarëve të Korpusit të Paqes.   

                                    
             
    
 

6.  Ndriçimi i Kalasë me Burime të Rinovueshme të Energjisë.                                                          

 

8. Vullnetarët e Korpusit të Paqes lenë Gjirokastrën dhe GCDO-në                                      

 

7. GCDO regjistrohet si OJQ Shqiptare.                                                        

 

    

Faleminderit ! 
_______________________________________ 
*Për më shumë informacion rreth GCDO-së dhe përpjekjeve 

të saj në Gjirokastër, lutemi drejtojuni drejtorit Sadi Petrela 

në spetrela@gjirokastra.org ose në cel 06920 78767.  

 

 

Të rinj vullnetarë për pastrimin e qytetit , 28 shtator 
                                                                                                                       


