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I. FOR INTRODUCTION

European culture of Kosova 

Culture of Kosova is part of the European
culture. Kosova is a member of the big Eu-
ropean culture family. This is an indispensa-
ble truth. Nonetheless the consequences,
conditions, influences and the reasons, this
is a stable fact. Kosova has a very precious
cultural treasure which enriches further
more the European culture. And this is not
all.  

Based on the human and universal char-
acter of the cultural values, we can say that
the cultural values of Kosova are worldwide
values. Although Kosova is a small country,
it still has a lot to offer to the European and
World culture. Anyway, this is not the end
of the story. Actually, this is the best part of
this story. The other part of it deals with the
institutional and citizen involvement and
commitment to conserve, cultivate and
promote these values as well as to reflect
them properly. There is a lot of exhausting
and time-consuming work to do about this.
This situation deteriorates and worsens by
the political reality in which we are living. 

On the other side, in the last decades it
has been done a little or nothing about the
conservation and promotion of these val-
ues. This complicated situation makes us
constraints us for an immediate action. We
have lost enough time and thus now we
need to be vigilant and effective in al our ac-
tions.  It is an urgent need to be put away
from damaging practices and the neglect
exposed to culture, by treating the culture

I. NË VEND TË HYRJES

Kultura evropiane e Kosovës

Kultura e Kosovës është pjesë e kulturës
evropiane. Kosova është pjesë e familjes së
madhe kulturore evropiane. Kjo e vërtetë
është e pamohueshme dhe e
patjetërsueshme. Pa marrë parasysh
rrethanat dhe kushtet, ndikimet dhe
motivet, ky fakt është i palëkundshëm.
Kosova posedon me një thesar shumë të
çmueshëm kulturor, i cili e pasuron edhe më
tutje kulturën evropiane. Dhe jo vetëm kaq. 

Nisur nga karakteri gjithënjerëzor dhe
universal i vlerave kulturore, lirisht mund të
themi se pasuria kulturore e Kosovës është
pasuri botërore. Ndonëse një shtet
relativisht i vogël, Kosova i ofron shumë
pasurisë kulturore evropiane dhe botërore.
Megjithatë, tregimi nuk përfundon këtu. Në
fakt, kjo është pjesa më e bukur e këtij
tregimi. Pjesa tjetër lidhet me angazhimin
institucional dhe qytetar për t’i ruajtur,
kultivuar, promovuar dhe pasqyruar
denjësisht këto vlera. Puna që kërkohet në
këtë pikë është mjaft e lodhshme dhe
konsumuese. Këtë gjendje e vështirëson
edhe realiteti politik në të cilin po jetojmë. 

Në anën tjetër, në dekadat e fundit është
bërë fare pak ose aspak në drejtim të
ruajtjes dhe promovimit të këtyre vlerave.
E gjithë kjo situatë mjaft komplekse na
obligon për veprim të menjëhershëm. Kemi
humbur mjaft kohë dhe tani duhet të jemi
vigjilentë dhe efektivë në veprimet tona.
Urgjentisht duhet distancuar nga praktikat
dëmtuese dhe neglizhenca ndaj kulturës,
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of our country through a structural and pro-
fessional approach, as well as with a full
willingness. 

Kosova possesses European Culture, and
this is not just a privilege but, more than
that it should be accepted as an obligation
and a need for an effective action. The evi-
dence that should be given is that Kosova
not only possesses cultural values but also
knows how to cultivate them and be repre-
sented next to other global values. 

Burbuqe Deva-Bakija, 
Head of Cultural Heritage Division, De-

partment of Culture, Ministry of Culture,
Youth and Sports

duke iu qasur në mënyrë strukturore,
profesionale dhe me vullnet të plotë
trajtimit të kulturës së vendit tonë. 

Kosova ka kulturë evropiane, por më
shumë se të qenit privilegj, këtë fakt në
radhë të parë duhet ta pranojmë si obligim
dhe nevojë për veprim efektiv. Dëshmia që
duhet dhënë është kjo: Kosova jo vetëm që
posedon me pasuri dhe vlera kulturore, por
edhe di t’i kultivojë e të paraqitet denjësisht
me ato, në krahë me vlerat tjera globale. 

Burbuqe Deva-Bakija, 
Udhëheqëse e Divizionit të Trashëgimisë

Kulturore, Departamenti i Kulturës,
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
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WHY A STRATEGIC DOCUMENT FOR

HERITAGE DAYS? 

A clear evidence of Kosovar commitment
to follow the European culture trends and
evolution is the celebration of European
Heritage Days in Kosova in 2006 and 2007.
During these two years of institutional cel-
ebration but also during the previous years
when the organization was based mainly on
civil society initiative, Kosova took n impor-
tant step entering thus a new stage of
showing prudence and care for its cultural
heritage. The difference in this case was
pretty qualitative because the European
Heritage Days in Kosova were being cele-
brated in parallel with all other Council of
Europe states, in a manifestation officially
recognized from this European institution. 

The experience of organizing these Euro-
pean Heritage Days in Kosova has height-
ened the attention to this European official
holiday. Through these few years of organ-
ization have been learnt lots of lessons, and
above all it has been noticed the immediate
need for a strategic document which would
clarify the role of the stakeholders involved,
and more qualitative results would come
out. The celebration of European Heritage
Days in Kosova that had started as a proj-
ect of Kosovar civil society needs a more
structured approach and a maximal com-
mitment of everyone in order to have an
adequate representation of the cultural val-
ues of Kosova. This strategic document is a
small step but necessary. 

The content of this Strategic Document is
a product of preliminary discussions be-

PSE NJË DOKUMENT STRATEGJIK PËR

DITËT E TRASHËGIMISË?

Një dëshmi e qartë e përkushtimit kosovar
për të ecur në hap me trendët dhe zhvillimet
e kulturës evropiane është edhe kremtimi i
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në Kosovë
në vitet 2006 dhe 2007. Gjatë këtyre dy
viteve të kremtimit institucional, por edhe
gjatë viteve më parë, ku organizimi ishte
kryesisht i bazuar në iniciativë të shoqërisë
civile, Kosova bëri një hap të rëndësishëm
duke hyrë në një etapë të re të shfaqjes së
kujdesit ndaj trashëgimisë së saj kulturore.
Dallimi në këtë rast ishte mjaft kualitativ,
ngase po kremtoheshin Ditët e Trashëgi -
misë Evropiane bashkë me të gjitha shtetet
e Këshillit të Evropës, në një manifestim të
njohur zyrtarisht nga ky institucion
evropian. 

Përvoja e këtyre viteve të organizimit të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Kosovë ka sugjeruar një vëmendje më të
shtuar ndaj kësaj feste zyrtare të Evropës.
Përgjatë këtyre pak viteve të organizimit
janë nxjerrë shumë mësime, e mbi të gjitha
është vërejtur nevoja imediate për një
dokument strategjik, përmes të cilit do të
qartësohej roli i aktorëve të involvuar dhe
do të prodhohen rezultate më cilësore. I
nisur si projekt i shoqërisë civile kosovare
dhe i bartur nën ombrellën institucionale së
voni, kremtimi i Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane në Kosovë kërkon një qasje më
të strukturuar dhe angazhim maksimal të
të gjithëve për përfaqësim të denjë të
pasurisë kulturore të Kosovës. Ky
Dokument Strategjik është një hap i vogël,
por i domosdoshëm në këtë drejtim.



Përmbajtja e këtij Dokumenti Strategjik
është produkt i diskutimeve paraprake mes
partnerëve të projektit dhe tenton të
pasqyrojë pasurinë dhe vlerat që
përfaqësojnë Ditët e Trashëgimisë
Evropiane, me mision të qartë, ofrimin e të
gjitha informatave relevante dhe të
domosdoshme për organizatorët e ditëve
të trashëgimisë në Kosovë, në mënyrë që
vendi unë të dëshmojë profesionalizëm dhe
përshtatshmëri me standardet evropiane
në organizimin e këtyre ditëve. 

Pjesa hyrëse e Dokumentit Strategjik,
pasohet nga një përmbledhje e informatave
zyrtare mbi Ditët e Trashëgimisë Evropiane,
përfshi historikun, misionin, objektivat dhe
bartësit evropianë të këtij manifestimi. 

Një pasqyrim i gjendjes së përgjithshme
të trashëgimisë kulturore pas vitit 1999 dhe
debatit aktual mbi të në Kosovë, jepet në
kapitullin e radhës, ku pasqyrohen edhe
organizimet e dy viteve të fundit të ditëve
të trashëgimisë në vendin tonë. 

Pjesa më vitale dhe e rëndësishme e këtij
Dokumenti Strategjik, e paraqitur në formë
të rekomandimeve për organizimin e
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Kosovë, është përpjekje ambicioze e
hartuesve të këtij Dokumenti Strategjik, me
qëllim të stimulimit të kushteve për ngritjen
e mëtutjeshme të cilësisë së organizimit të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Kosovë. 

Pas rekomandimeve, jepet shembulli i
Anglisë, si model i suksesshëm i
organizimit dhe mundësi për të përfituar
nga kjo përvojë mjaft e pasur. 

tween the partners of the project and tends
to reflect the values that represent Euro-
pean Heritage Days in Kosova, with a clear
mission that is to offer all the relevant and
necessary information for the organizers of
the European Heritage Days in Kosova, so
that our country can demonstrate profes-
sionalism and adaptation with the Euro-
pean standards for organizing these days. 

The introduction of the Strategic Docu-
ment follows after the summary of official
information about European Heritage
Days, including the history, mission, objec-
tives and European stakeholders of this
manifestation. 

Next chapter presents the general situa-
tion of cultural heritage after 1999 and the
current debate on this issue, which reflects
also the two, last years’ organization of the
cultural heritage days in our country. 

The most important part of this Strategic
Document that is presented as a recom-
mendation for organizing European Her-
itage Days in Kosova, is an ambitious
effort of the designers of this Strategic Doc-
ument, with the purpose of stimulating the
conditions for increasing further more the
quality of the organization of European
Heritage Days in Kosova. 

After the recommendations, is given the
example of England, as a successful model
of organization and as an opportunity to
benefit from this rich experience.  

The last part of the Strategic Document
contains resources and important infor-
mation about culture itself and the cul-
tural heritage in Kosova and Europe. There
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Pjesa e fundit e Dokumentit Strategjik
përmban burime dhe informata të
rëndësishme të sektorit të kulturës dhe
trashëgimisë kulturore në Kosovë dhe
Evropë, bashkë me një listë dokumentesh
më të rëndësishme ndërkombëtare, të cilat
i përcaktojnë standardet e mbrojtjes,
kultivimit dhe promovimit të trashëgimisë
kulturore në Evropë dhe botë. 

Ndonëse ky Dokument Strategjik është
përgatitur në frymë të atillë që të jetë
udhërrëfyes i shumë aktorëve të përfshirë në
organizimin e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane në Kosovë, ai megjithatë, në
radhë të parë iu dedikohet Divizionit të
Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e
Kulturës Rinisë dhe Sportit, si bartëse më e
lartë institucionale (shtetërore) e organizimit
të ditëve të trashëgimisë në shtetin tonë.
Përgjegjësia më e lartë që nga inicimi i
organizimit e deri tek përmbyllja dhe
raportimi mbi aktivitetet, i takon Divizionit
të Trashëgimisë Kulturore. Prandaj, edhe ky
Dokument Strategjik mëton të jetë një
doracak i vyeshëm në punën e këtij
institucioni, me shpresë që sado pak do t’ia
lehtësoj punën dhe obligimet në këtë
ndërmarrje kaq serioze dhe të rëndësishme
për kulturën evropiane të Kosovës.   

Natyrisht, ky është vetëm versioni i parë i
këtij dokumenti, një fillim besojmë i mbarë
dhe stimulues për hapa të mëtutjeshëm. Nuk
ka fare dyshim se kjo përpjekje e parë do të
ketë nevojë për pasurim gjatë viteve të
ardhshme. Me këmbëngulje dhe përvojë
organizimi, përmbajtja e këtij Dokumenti
Strategjik do të ngritet në cilësi të
dëshirueshme. Dëshirojmë, që atë nivel cilësie
paralelisht ta kemi edhe në organizimin e
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në Kosovë.

is also a list with international important
documents, which define the standards of
conservation, cultivation and promotion of
the cultural heritage in Europe and world-
wide. 

Even though this Strategic Document is
prepared in such a way as to be a guideline
for the stakeholders involved in organizing
European Heritage Days in Kosova, first of
all it is dedicated to the Cultural Heritage
Division in the Ministry of Culture, Youth
and Sports, as the highest institutional
stakeholder of organizing the heritage days
in our country. The highest responsibility
starting form the initiative for this organi-
zation up to the conclusion and reporting
about activities belongs to the Cultural Her-
itage Division. Therefore, this Strategic
Document tends to be a useful handbook
for this institution hopping to make its job
and the commitments easier in such a seri-
ous and important initiative for the Euro-
pean culture of Kosova.  

Obviously, this is just the first version of
this document, hopefully a good start and
stimulator for the further steps. There is no
doubt that this first effort will need to be
enrichment in the years to come. With in-
sistence and experience in organizing, the
content of this Strategic Document will
have the desired quality. We want to have
this level of quality in parallel even during
the organization of European Heritage
Days in Kosova. 
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II. MBI DITËT E TRASHËGIMISË
EVROPIANE

Kartolina e vitit 1985

“I dashur Gijs, këtu në Francë po
organizohet një La Journée Portes Ouvertes
(Ditët e Dyerve të Hapura). Po shkon mjaft
mirë. Iniciativë e Jack Lang, ministër kulture
i Francës. Ne e vizituam Eglise de Saint-
Pierre në Comps. Mendon se edhe Holanda
mund të bëj diçka të tillë?” Më 1985 këto
ishin fjalët e para të një kartoline dërguar
një nëpunësi të Ministrisë holandeze të
kulturë, nga një koleg i vjetër, i cili u
zhvendos në Francë pas pensionimit. Një
shënim i shkurtër, por me ndikim të
jashtëzakonshëm.  

KRONOLOGJI E ZHVILLIMIT TË

DITËVE TË TRASHËGIMISË EVROPIANE

(HISTORIKU I SHKURTËR)

Ditët e Trashëgimisë Evropiane janë
aktivitet i përbashkët i Këshillit të Evropës
dhe Komisionit Evropian, që përfshin 49
shtetet nënshkruese të Konventës
Kulturore Evropiane. Programi vjetor ofron
mundësi për t’i vizituar ndërtesat,
monumentet dhe objektet, shumica e të
cilave zakonisht janë të mbyllura për
publikun. Qëllimi i ditëve të trashëgimisë
është zgjerimi i qasjes dhe stimulimi i
kujdesit ndaj trashëgimisë arkitektonike
dhe mjedisore. Këto aktivitete njihen edhe
me emrin “Ditët e Dyerve të Hapura”,
karakteristikë e shteteve anglishtfolëse. 

E tëra filloi në Francë më 1984, me La
Journée Portes Ouvertes, të sponsoruar nga
Ministria e Kulturës. Më 1985, në Granadë,

II. ABOUT EUROPEAN HERITAGE
DAYS 

Postcard of 1985

“Dear Gijs, here in France is being organ-
ized a La Journée Portes Ouvertes (Days of
the Open Doors). It is going well. It’s an ini-
tiative of Jack Lang, minister of culture in
France. We visited Eglise de Saint-Pierre in
Comps. Do you think Netherlands can do
such a thing?” In 1985 these were the first
words of a postcard sent to a clerk of the
Netherlands Ministry of culture, from an old
colleague, who moved to France after
being retired. It is a short note but with an
extraordinary influence. 

CHRONOLOGY OF THE DEVELOPMENT

OF EUROPEAN HERITAGE DAYS

(A SHORT HISTORY)

European Heritage Days are a common
activity of Council of Europe and European
Commission that includes 49 states who
signed the European Cultural Convention.
The yearly program offer the opportunities
to visit buildings and monuments, most of
which are usually closed for the public. The
purpose of heritage days is widening the
approach and stimulating the taking of care
of architectonic and environmental her-
itage. These activities are known as “ Days
of the Open Doors”, that is a characteristic
of English speaking countries. 

It all started in 1984, with La Journée
Portes Ouvertes, sponsored by the Ministry
of Culture. In1985, in Granada, the French
Minister of culture proposed to make this
activity international under the umbrella of
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Ministri francez i Kulturës propozoi
ndërkombëtarizimin e këtij aktiviteti nën
ombrellën e Këshillit të Evropës. Holanda
organizoi ditët e para të trashëgimisë Open
Monumentendag (Ditët e Hapjes së
Monumenteve) më 1987, duke u pasuar nga
Suedia dhe Republika e Irlandës më 1989
dhe Belgjika e Skocia më 1990.

Në vitin 1991 këto aktivitete bashkuan
nën ombrellën e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, iniciativë e Këshillit të Evropës
dhe e përkrahur nga Bashkimi Evropian. Më
1996, 40 shtete të Evropës Lindore dhe
Perëndimore tashmë ishin pjesë të Ditëve
të Trashëgimisë Evropiane, përfshi shtetet
tjera të Mbretërisë së Bashkuar, derisa më
1997 u bashkëngjit edhe Rusia. Në vitin
2000, për herë të parë, 47 shtetet
nënshkruese të Konventën Kulturore
Evropiane morën pjesë në Ditët e
Trashëgimisë Evropiane, me
Azerbeixhanin, si anëtarin më të ri. Më
2003, numri i nënshkruesve dhe
pjesëmarrësve u rrit në 49 me përfshirjen e
Serbisë dhe Malit të Zi. 

Ditët e Trashëgimisë Evropiane janë
bartur edhe jashtë Evropës, me skema të
ngjashme në Kanada, Shtetet e Bashkuara
të Amerikës, Australi dhe vendet tjera të
botës, përgjatë periudhave të ndryshme të
vitit. 

Sot, Ditët e Trashëgimisë Evropiane mund
të konsiderohen si instrument i rëndësishëm
për ofrimin e përvojave të prekshme të
kulturës dhe historisë Evropiane, përveç
rolit vetëdijesues mbi vlerat e shumta të
trashëgimisë së përbashkët dhe nevojës së
përhershme për ruajtjen e saj. Gjithandej
Evropës, gjatë fundjavave të Shtatorit, Ditët

Council of Europe. Netherlands organized
the first heritage days Open Monu-
mentendag (Days of the opening of Monu-
ments) in 1987, being followed by Sweden
and the Republic of Ireland in 1989 and Bel-
gium and Scotland 1990.

In 1991, these activities brought under the
umbrella of European Heritage Days the
initiative of the Council of Europe and sup-
ported by the European Union. In 1996, 40
states of Eastern and Western Europe were
already part of European Heritage Days, in-
cluding other states of the United Kingdom,
while in 1997 joined also Russia. In 2000, for
the first time, 47 states who had signed the
European Cultural Convention took place in
the European Heritage Days having with
the newest member Azerbaijan. In 2003,
the number of participants and the states
signing this convention grew up to 49 in-
cluding Serbia and Montenegro. 

European Heritage Days are hold also out
of Europe but with similar schemes such as
in Canada, United States of America, Aus-
tralia and other countries of the world, dur-
ing different periods of time of the year. 

Nowadays, European Heritage Days ex-
cept for having the role of awareness about
numerous values of common heritage and
permanent need for conserving it can be
considered also as a very important instru-
ment that offers the (tangible) experiences
of European culture and history. All over Eu-
rope, during weekends of September, Eu-
ropean Heritage Days open the doors of
many monuments and buildings most of
which are usually closed for the public. This
way they enable the citizens of Europe to
enjoy and get to know their cultural her-
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e Trashëgimisë Evropiane i hapin dyert e
shumë monumenteve dhe objekteve,
shumica e tyre zakonisht e mbyllur për
publikun, duke iu mundësuar qytetarëve të
Evropës shijimin dhe njohjen me
trashëgiminë e tyre të përbashkët kulturore
dhe duke i inkurajuar ata për të qenë
aktivisht të angazhuar në ruajtjen dhe
pasurimin e kësaj trashëgimie për
gjeneratat e tashme dhe të ardhshme. Të
gjithë 49 shtetet, nënshkruese të Konventës
Kulturore Evropiane aktivisht marrin pjesë
në këtë iniciativë dhe numri vjetor i
vizitorëve është përafërsisht 20 milionë, me
mbi 30,000 monumente dhe objekte në
program. Ditët e Trashëgimisë Evropiane
me sukses kanë stimuluar pjesëmarrjes e
shoqërisë civile, përfshirjen e rinisë, punën
vullnetare dhe bashkëpunimin ndërkufitar,
duke promovuar në këtë mënyrë parimet
themelore të dialogut ndërkulturor,
partneritetit dhe përgjegjësisë civile. 

Drejtoria e Përgjithshme IV – Edukimi,
Kultura dhe Trashëgimia, Rinia dhe Sporti, e
Këshillit të Evropës, në bashkëpunim të
ngushtë me Drejtorinë e Përgjithshme për
Edukim dhe Kulturë të Komisionit Evropian,
sigurojnë drejtimin e përgjithshëm,
përcaktimin dhe ekzekutimin e detyrave të
përcaktuara në kornizën e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Sekretariati i
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane
udhëhiqet nga Drejtoria për Kulturë dhe
Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore e
Këshillit të Evropës, nën përgjegjësinë e
Komitetit Drejtues për Trashëgimi
Kulturore dhe Peizazh. 

Që nga lansimi i tyre në nivel Evropian,
Ditët e Trashëgimisë Evropiane kanë fituar
rëndësi të madhe me kalimin e viteve. Të 49

itage by encouraging them to be actively in-
volved and committed in conserving and
enriching this heritage for the existing and
upcoming generations. The 49 states who
signed the Cultural Convention do actively
participate in this initiative and the number
of visitors is approximately 20 millions per
year, and there are over 30,000 buildings
and monuments included in the program.
European Heritage Days has successfully
motivated the participation of civil society,
the commitment of the youth, volun-
teerism and international cooperation, pro-
moting thus, the basic principles of
intercultural dialogue, partnership and civil
responsibilities. 

General Directorate IV – Education, cul-
ture and heritage, youth and sports, of
Council of Europe in a very close coopera-
tion with the General Directorate for edu-
cation, culture and heritage, youth and
sports, Council of Europe, provide the gen-
eral direction.  Secretariat of European Her-
itage Days is managed by the Directorate
for Culture and Cultural and Natural Her-
itage of Council of Europe, under the re-
sponsibility of Steering Committee for
Cultural Heritage and Landscape. 

Since they reached the European level,
European Heritage Days has become very
important with the passing of years. The 49
states that signed the Cultural Convention
are participants of these days and have
demonstrated a huge success among the
people. Countries that signed this Conven-
tion are: Albania, Andorra, Armenia, Aus-
tria, Azerbaijan, Byelorussia, Belgium,
Bosnia and Herzegovina  Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Georgia, Germany, Greece,

DOKUMENT STRATEGJIK PËR ORGANIZIMIN E DITËVE TË 
TRASHIGIMISË EVROPIANE NË KOSOVË STRATEGIC DOCUMENT TO ORGANIZING EUROPEAN 

HERITAGE DAYS IN KOSOVA

15



shtetet nënshkruese të Konventës
Kulturore Evropiane të Këshillit të Evropës,
janë pjesëmarrëse të këtyre Ditëve dhe
kanë dëshmuar sukses të konsiderueshëm
edhe në mesin e publikut. Shtetet
nënshkruese të Konventës janë: Shqipëria,
Andorra, Armenia, Austria, Azerbajxhani,
Bjellorusia, Belgjika, Bosnjë dhe
Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Qipro,
Republike Çeke, Danimarka, Estonia,
Finlanda, Franca, Gjeorgjia, Gjermania,
Greqia, Vatikani, Hungaria, Islanda, Irlanda,
Italia, Letonia, Lihtenshtajni, Lituania,
Luksemburgu, Malta, Moldavia, Monako,
mali i Zi, Holanda, Norvegjia, Polonia,
Portugalia, Rumania, Federata Ruse, San
Marino, Serbia, Sllovakia, Sllovenia, Spanja,
Suedia, Zvicra, Maqedonia, Turqia, Ukraina,
Mbretëria e Bashkuar. 

KËSHILLI I EVROPËS DHE KOMISIONI

EVROPIAN

Një herë në vit, qytetarët e 49 shteteve e
kremtojnë trashëgiminë kulturore të
Evropës. Kjo iniciativë, e quajtur Ditët e
Trashëgimisë Evropiane dhe e nisur nga
Këshilli i Evropës më 1991, që nga viti 1999
organizohet bashkërisht nga Këshilli i
Evropës dhe Komisioni Evropian. Çdo vit në
Shtator, 49 shtetet nënshkruese të
Konventës Kulturore të Evropës, marrin
pjesë së Ditët e Trashëgimisë Evropiane,
duke i nxjerr në pah asetet e reja kulturore
dhe duke i hapë objektet historike, që
normalisht janë të mbyllura për publikun.
Ngjarjet kulturore i zbulojnë shkathtësitë
dhe traditat lokale, arkitekturën dhe veprat
artistike, por qëllimi i madh mbetet afrimi
dhe ndërveprimi i njerëzve në harmoni
edhe përkundër dallimeve kulturore dhe
gjuhësore. 

Vatican, Hungary, Island, Ireland, Italy, La-
tonia, Lichtenstein, Lithuania, Luxemburg,
Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro,
Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Ru-
mania, Russian Federation, San Marino,
Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden,
Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine,
United Kingdom. 

COUNCIL OF EUROPE AND EUROPEAN

COMMISSION

The citizens of the 49 states celebrate the
of European heritage days once a year. This
initiative, called European Heritage Days
which was started by Council of Europe in
1991, has been organized with the cooper-
ation between Council of Europe and Euro-
pean Commission since 1999. In September
of every year the 49 states who signed the
Convention, take place in the European
Heritage Days, by showing out new cultural
assets and by opening the doors of histori-
cal buildings that normally are closed for
the people. The cultural events expose the
local agilities and tradition, architecture
and artistic works, but the main purpose re-
mains the putting people together to inter-
act in harmony opposed to cultural and
linguistic differences. 

Every year there are national and regional
events on a certain topic. These topics differ
every year depending on the country. The
topics include: specific forms of heritage (ex.
musical instruments, culinary tradition, and
architecture), specific periods of history (ex.
middle age, Baroque heritage), and society’s
approach to the heritage (ex. heritage and
citizenship, heritage and youth). Council of
Europe and European Commission always
encourage the selection of the trans-na-
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Çdo vit, organizohen ngjarje kombëtare
dhe regjionale mbi një temë të caktuar.
Këto tema ndryshojnë në varësi të vendit
çdo vit. Temat përshijnë: forma specifike të
trashëgimisë (p.sh. instrumente muzikore,
tradita kulinare, arkitekturë), periudhe
specifike të historisë (p.sh. trashëgimia
mesjetare, trashëgimia e Barokut), qasja e
shoqërisë ndaj trashëgimisë (p.sh.
trashëgimia dhe qytetaria, trashëgimia dhe
rinia). Këshilli i Evropës dhe Komisioni
Evropian gjithnjë inkurajojnë përzgjedhjen
e temave trans-nacionale, të cilat mund të
ilustrohen përmes aktiviteteve ndër-
kufitare, që organizohen bashkërisht nga
shtete të ndryshme. 

MISIONI I DITËVE TË TRASHËGIMISË

EVROPIANE

Qëllimet kryesore të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane përfshijnë:

• Ngritjen e vetëdijes së qytetarëve
Evropianë mbi pasurinë dhe
shumëllojshmërinë kulturore të
Evropës,

• Krijimin e një klime ku stimulohet
vlerësimi për mozaikun e pasur të
kulturave Evropiane, 

• Luftimin e racizmit dhe ksenofobisë
dhe inkurajimin e tolerancës më të
madhe në Evropë dhe jashtë kufijve
shtetërorë,

• Informimin e publikut dhe autoriteteve
politike për nevojën e ruajtjes së
trashëgimisë kulturore nga kërcënimet
e reja,

• Ftesën ndaj Evropës për të reaguar ndaj
sfidave sociale, politike dhe ekonomike 

Me qëllim të harmonizimit të të gjitha
ngjarjeve kombëtare dhe regjionale dhe

tional topics, which could be illustrated
through cross-border activities that are or-
ganized together with different states. 

MISSION OF EUROPEAN HERITAGE DAYS

Main purposes of European Heritage
Days include:

• raising the awareness of European cit-
izens about the values and diversity of
Europe,

• creating such an environment which
stimulates the appreciation of the rich
mosaic of European cultures, 

• fighting the racism and xenophobia
and also encourage a bigger tolerance
in Europe and out of state borders, 

• informing the people and political au-
thorities about the need of conserving
and protecting the cultural heritage
from the new threats,

• inviting Europe to react toward social,
political and economic challenges 

In order to harmonize all the national and
regional events and also their unification
under the European flag, in 1991 were de-
fined the basic principles of organizing the
European Heritage Days: 

• European Heritage Days must be cele-
brated during a September weekend, 

• European Heritage Days enables the
people to visit monuments and build-
ings all over the Europe, which are nor-
mally closed for the people, 

• Buildings that are anyway opened all
the tie could still contribute to the pro-
gram, with the condition so that they
offer special activities, such as guided
visits, exhibitions, concerts, lectures, 

• Visits must be for free or with a very
low price, 
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unifikimit të tyre nën flamurin Evropian, më
1991 janë definuar edhe parimet themelore
të organizimit të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane:

• Ditët e Trashëgimisë Evropiane duhet të
kremtohen gjatë një fundjave të Shtatorit, 

• Ditët e Trashëgimisë Evropiane iu
mundëson publikut të gjerë vizitat në
monumente dhe objekte nëpër gjithë
Evropën, të cilat normalisht janë të
mbyllura për publikun,

• Ndërtesat që janë të hapura gjatë tërë
kohës, mund t’i kontribuojnë
programit, me kusht që ofrojnë
aktivitete speciale, siç janë vizitat me
ciceronë, ekspozita, koncerte, ligjërata,

• Vizitat duhet të jenë pa pagesë, ose të
ofrohen me çmim të ultë,

• Programi i Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane duhet të përmbajë
organizimin e aktiviteteve specifike që
do ta involvojnë publikun e gjerë dhe,
në veçanti rininë dhe nxënësit,

• Të gjitha shtetet pjesëmarrëse duhet të
përdorin emrin zyrtar “Ditët e
Trashëgimisë Evropiane”. Shtetet që e
kanë nisur këtë iniciativë para vitit 1999
me një emër tjetër, duhet të përmendin
se organizimi ndodh “në kornizën e
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane”,

• Logot e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, Këshillit të Evropës dhe
Komisionit Evropian duhet të vendosen
në të gjitha materialet promovuese të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane

• Flamuri i Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane duhet të vendoset në të
gjitha objektet e hapura për publik gjatë
organizimit të ngjarjes. 

Që nga viti 1999, Ditët e Trashëgimisë
Evropiane e kanë një slogan te përhershëm:

• The program of European Heritage
Days must contain specific activities
where people and especially students
could be involved, 

• All the participating states must use the
official name “European Heritage Days
“. States that started this initiative be-
fore 1999 with a different name, must
mention that the organization is done
within “the frame of European Heritage
Days”,  

• Logos of European Heritage Days,
Council of Europe and European Com-
mission must be posted in al the pro-
moting material for European Heritage
Days,

• The flag of European Heritage must be
put in all the opened buildings for the
people during the events. 

Since 1999, European Heritage Days have
a permanent slogan: “Europe, a common
heritage”. This was the topic of the Council
of Europe’s campaign (1999-2000), upon
which was decided in the Second Summit
of State Heads and Governments of the
states being members of the Council of Eu-
rope (Strasbourg, 1997). The campaign
aimed the raise of cultural and heritage
value of Europe, respecting its cultural di-
versity. 

The interaction of Council of Europe and
European Commission, in a close coopera-
tion with the group of national coordinates,
insures the success of European Heritage
Days. 
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“Evropa, një trashëgimi e përbashkët”. Kjo
ishte tema e Fushatës së Këshillit të Evropës
(1999-2000), për të cilën u vendos në
Samitin e Dytë të Krerëve të Shteteve dhe
Qeverive të shteteve anëtare të Këshillit të
Evropës (Strasbourg, 1997). Fushata
synonte ngritjen e vlerës së kulturës dhe
trashëgimisë natyre të Evropës, duke e
respektuar shumëllojshmërinë e saj
kulturore. 

Veprimi i përbashkët i Këshillit të Evropës
dhe Komisionit Evropian, në bashkëpunim
të ngushtë me grupin e koordinatorëve
kombëtarë, siguron suksesin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. 

ÇFARË NDODH GJATË DITËVE TË

TRASHËGIMISË

Çdo shtet organizon a një ditë të
trashëgimisë, idealisht në fundjavën e dytë
ose të tretë të Shtatorit. Çdo vit, në një
shtet të ndryshëm, ndodh hapja zyrtare
Evropiane. Logoja dhe motoja janë të
përbashkëta: “Evropa, një trashëgimi e
përbashkët”. Koordinatorët kombëtarë
takohen çdo vit për t’i ndarë përvojat dhe
për bashkëpunim të ardhshëm. 

Dimensioni Evropian i Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane u bë i dukshëm
përmes projekteve që krijuan mundësi për
bashkëpunim me shtetet tjera. Për disa vite
u nda një çmim special për t’i stimuluar
shembujt e mirë. Disa nga këta shembuj të
mirë janë:

• Aktivitetet ndërkufitare të shteteve
fqinje duke krijuar turne nëpër
monumente në regjione kufitare,

• Përdorimi i lidhjeve miqësore me
qytetet tjera për shkëmbim

WHAT HAPPENS DURING THE

HERITAGE DAYS? 

Every country organizes one heritage day,
the second or third week of September. The
official opening happens every year in a dif-
ferent state. The logo and the motto are
common: “Europe, a common heritage”.
National coordinators meet together every
year to share their experiences and look for
a further cooperation. 

The dimension of the European Heritage
Days became so evident through the proj-
ects that created the possibility for cooper-
ation with other countries. For several years
there was given a special price in order to
stimulate the god examples. Some of these
good examples are: 

• cross-border activities of the neighbour
countries creating thus, different tours
visiting monuments in border regions, 

• the use of friendly relation with other
cities for exchanging information about
each other’s monuments, through pub-
lications or exhibitions. 

Several countries treat different topics
and issues every year. The cooperation with
another country which treats the same
topic for comparing the monuments of
each other could be an interesting idea. For
example, Netherlands has exchanged the
exhibitions about the parks of Lithuania
and exhibitions about the wind and water
mills with Greece.   

Another way of treating the international
dimension comes from Amersfoort, a
Netherlands city.  They created an inven-
tory of different kinds of stones that are
used as a construction material for histori-
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informatash mbi monumentet e njëri-
tjetrit, përmes publikimeve ose
ekspozitave,

Disa shtete trajtojnë tema të ndryshme
çdo vit. Bashkëpunimi me shtetit tjetër që
e trajton të njëjtën temë për t’i krahasuar
monumentet e njëri-tjetrit mund të jetë ide
mjaft interesante. Për shembull, Holanda
ka shkëmbyer ekspozitat mbi parqet me
Lituaninë dhe ekspozitat mbi mullinjtë e
erës dhe të ujit me Greqinë. 

Një mënyrë tjetër e trajtimit të
dimensionit ndërkombëtar vjen nga
Amersfoort, një qytet holandez. Ata krijuan
një inventar të llojeve të ndryshme të
gurëve që përdoret si material ndërtimor
për ndërtesa historike. Për ditën e
trashëgimisë ata prodhuan një hartë që i
lidhte ndërtesat dhe 20 lokacione të
ndryshme nëpër tërë Evropën prej nga vinin
gurët ndërtimorë. 

Të gjithë shtetet e Këshillit të Evropës iu
bashkuan programit të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Mënyra se si e tërë
kjo filloi ndryshon në varësi prej shtetit. Në
disa raste kremtimi filloi në një qytet ose
regjion të caktuar dhe pastaj u përhap në
tërë shtetin. Në vende tjera ngjarja
fillimisht u organizua nga një institut privat,
duke u shndërruar më vonë në ndërmarrje
qeveritare, ose anasjelltas. Megjithatë,
është interesante për t’u potencuar se këto
formula funksionuan. Në tërë Evropën,
kremtimi i këtyre ditëve atrakton mbi 20
milionë vizitorë çdo vit. 

Nganjëherë ndodhin përjetime të
papritura me vizitorë. Një herë në Glasgow,
një Qendër trajnuese mbi Biblën, dikur një

cal buildings. For European Heritage Days
they produced a map that connected the
buildings and the 20 different locations
through al over the Europe where the con-
struction stones originated from. 

All the countries of the Council of Europe
joined the program of European Heritage
Days. The way all this started, changes ac-
cording to the country. In some cases the
celebration started in a specific city or re-
gion and then it got spread in all over the
country. In other countries the event was
first organized by a private institution,
which later became a governmental organ-
ization or visa verse. It is important to em-
phasize that these formulas worked out.
The celebration of these days all over the
Europe attracts more than 20 million visi-
tors each year. 

Sometimes there are some unexpected
experiences with the visitors. Once in Glas-
gow, in a training center for the Bible, which
had been a church in the past, was opened
during one of the heritage days. The man-
ager apologized because it was very cold
and because they were having problems
with the central heating. He explained that
the whole system was to be changed, but
they didn’t have enough money o do so.
One of the visitors, who was introduced as
the manager of a big company of the heat-
ing technology, promised to help in solving
out this problem, offering information for
finding the funds. the manager of the cen-
ter answered him back saying: “ You are
sent form the God!”

The experience with European Heritage
Days has also stimulated other initiatives
outside Europe. Some French regions lo-
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kishë, ishte hapur në një ditë të
trashëgimisë. Menaxheri kërkoi falje për
faktin se ndërtesa ishte shumë e ftohtë dhe
se kishte probleme serioze me ngrohjen
qendrore. I tërë sistemi duhej ndërruar, por
nuk kishte para të mjaftueshme. Njëri nga
vizitorët, që u prezantua si menaxher i një
kompanie të madhe të teknologjisë së
ngrohjes, premtoi ndihmë për zgjidhjen e
këtij problemi, duke ofruar informata edhe
për gjetjen e fundeve të duhura. Menaxheri
i qendrës iu përgjigj me fjalët ‘Ju jeni
dërguar nga Perëndia!’

Përvoja me Ditët e Trashëgimisë
Evropiane gjithashtu ka stimuluar iniciativa
jashtë Evropës. Disa nga regjionet franceze
jashtë tokës së Francës ishin të involvuar që
nga fillimi. Ishulli i Curacao-s (pjesë e
Mbretërisë Holandeze) e ka ditën e tij të
trashëgimisë. Ka pasur edhe ditë të
trashëgimisë në Tunizi dhe në qytetin
Fremantle të Australisë. Në Kanada, për një
kohë të gjatë, organizohej një ngjarje e
ngjashme me Ditët e Trashëgimisë
Evropiane. 

DITËT E TRASHËGIMISË EVROPIANE DHE

NGRITJA E VETËDIJES MBI TRASHËGIMINË

KULTURORE

Ditët e trashëgimisë kontribuuan në
rritjen e interesimit të publikut për
ndërtesat historike. Ky fakt vërehet qartë
edhe në politikat qeveritare të shteteve
Evropiane. Vështirë mund të gjendet
ndonjë raport apo fjalim qeveritar në të cilin
nuk evidentohet ngritje e interesimit të
publikut për objektet e trashëgimisë
kulturore. Ditët e trashëgimisë janë po
ashtu vend për t’i testuar teknikat apo

cated out of the French land were involved
since the very beginning. The island of Cu-
racao (part of the Netherlands Kingdom)
has its heritage day as well. There have
been heritage days in Tunisia and Fremantle
city of Australia. In Canada, an event very
similar to European Heritage Days used to
be organized for s long time. 

EUROPEAN HERITAGE DAYS AND THE

RAISE OF AWARENESS ABOUT CULTURAL

HERITAGE

Heritage days contributed the raise of the
people’s interest about the historical build-
ings. This fact is seen clearly also in the gov-
ernment politics of the European countries.
There can hardly be found any report or
government speech where is not evident
the raise of the people’s interest for the cul-
tural heritage buildings. Heritage days are
also another place to test the new tech-
niques and approaches toward raising the
awareness of the people, e.g. involving the
children in heritage events. In Netherlands
was published a Strategic Document to be
used by local communities with the pur-
pose of increasing the attraction to their
programs for the youth. It’s a bunch of un-
bind papers that continues this way every
year. Anyway it is pretty hard to attract the
children. Adults are usually the majority of
the visitors. Urging the children to be
guides of the visits in monuments could be
a god technique. Such an initiative was
taken in a middle age castle near Amster-
dam and the reactions and feedback of chil-
dren, parents and visitors were positive. 

Making people more aware about their
cultural heritage, we contribute in the con-
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qasjet e reja ndaj ngritjes së vetëdijes së
publiku, p.sh. duke i involvuar fëmijët në
fushën e trashëgimisë. Në Holandë është
publikuar një Dokument Strategjik për t’u
përdorur nga komitetet lokale me qëllim të
rritjes së atraktivitetit të programeve të tyre
për të rinjtë. Është një pako letrash të
palidhura që vazhdohet çdo vit. Megjithatë
është mjaft vështirë të atraktohen fëmijët.
Të rriturit përbëjnë shumicën e vizitorëve.
Një teknikë e mirë do të ishte nxitja
fëmijëve për t’u bërë ciceronë të vizitave
nëpër monumente. Një iniciativë e këtillë
ishte ndërmarrë në një kështjellë mesjetare
afër Amsterdamit dhe reagimet e fëmijëve,
prindërve dhe vizitorëve tjerë ishin mjaft
pozitive. 

Duke i bërë njerëzit të vetëdijshëm për
trashëgimisë e tyre kulturore, ne
kontribuojmë në ruajtjen e kësaj
trashëgimie. Formula e ditëve të
trashëgimisë na del të jetë një instrument
efektiv në ngritjen e vetëdijes dhe kujdesit
ndaj trashëgimisë kulturore. Përfshirja e një
dite të trashëgimisë në strategjinë e tyre
vetëdijesuese paraqet sfidë për të gjithë
qytetet e trashëgimisë botërore. Nëse
qytetet jashtë Evropës e marrin parasysh
këtë iniciativë, atyre pashmangshëm i
nevojitet përvoja e një qyteti partner në
Evropë. 

servation of this heritage. The formula of
heritage days is an effective instrument for
raising the awareness and protection of the
cultural heritage. Inclusion of a heritage day
in their self-awareness strategy represents
a challenge for all the cities of the world
heritage. If other cities but Europe, would
consider this initiative, they would have an
indispensable need for cooperation with a
partner city form Europe. 
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III. KOSOVA DHE DITËT E
TRASHËGIMISË EVROPIANE

Trashëgimia kulturore e Kosovës
pas vitit 1999

Gjatë viteve 1998 dhe 99, trashëgimia
kulturore e Kosovës ka pësuar në masë të
madhe. Lokalitete të tëra janë djegur dhe
asgjësuar. Ndër më me vlerë vlen të
përmenden Çarshia e Gjakovës, Çarshia e
Pejës, Fshati i Nivokazit, por edhe shtëpi
popullore dhe ndërtesa të tjera fetare. Kjo
në masë të madhe ka rrezikuar deri në
zhdukje disa prej zonave më të rëndësishme
kulturo-historike. Sipas një përllogaritjeje,
janë dëmtuar mbi 450 kulla, afër 400 xhami
dhe me dhjetëra shtëpi qytetare. Pas vitit
1999 janë shënuar përpjekje në
konsolidimin e sektorit. Në kuadër të
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit u
formua Divizioni i Trashëgimisë Kulturore, i
cili është përgjegjës për të menaxhuar me
sektorin. Si rezultat i bashkëpunimit të
aktorëve të ndryshëm është realizuar një
numër i caktuar i ndërhyrjeve konservuese
dhe në shumicën e këtyre rasteve janë
dhënë rezultatet të kënaqshme. Mirëpo në
shumicën e rasteve tjera, që janë mbi 90%,
gjendja është edhe më e rëndë se në vitin
1999. Në mungesë të përkrahjes, shumë
pronarë kanë filluar t’i demolojnë shtëpitë
dhe pasuritë e tjera kulturore për shkak të
kostos së lartë të intervenimit dhe
mirëmbajtjes, por edhe për shkak të
mungesës së një vizioni konservues dhe
promovues, për të cilin do të duhej të
kujdeseshin institucionet shtetërore. Në

III. KOSOVA AND THE EUROPEAN
HERITAGE DAYS

Cultural heritage of Kosova 
after 1999

During 1998 and 99, the cultural heritage
of Kosova was harmed a lot. Entire places
are burnt and destroyed. Among the most
important ones were Çarshia (market) of
Gjakova, Çarshia of Peja, Nivokazi village,
but also other houses and religious build-
ings. Because of this some important cul-
tural-historical areas were exposed to the
abolition. Based on some statistics, there
were destroyed over 450 kullas, around 40
mosques and many civil houses. After 1999
many efforts were done trying to consoli-
date this sector. On behalf of the Ministry
of Culture, Youth and Sports was estab-
lished the Cultural Heritage division, which
is responsible for managing this sector. As
a result of the cooperation of different
stakeholders have been realized numerous
conserving interventions and most of these
cases produced good results. But, most of
other cases, that is over 90%, the situation
is even more difficult then in 1999. Because
of lack of support, many owners have
started the demolition of the houses and
other cultural values. This happens also be-
cause of the very high price of intervention
and maintenance, but also because of the
lack of a conserving and promoting vision
which should be taken care by the govern-
mental institutions. In 2006 was drawn the
Law for Cultural Heritage, but still it is being
mostly not applied because of it is not com-
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vitin 2006 është hartuar Ligji për
Trashëgiminë Kulturore, por ende në masë
të madhe është i pazbatueshëm për shkak
të moskompletimit të tij me rregullore të
tjera dhe akte nënligjore. Implementimi i
Ligjit do të ballafaqohet edhe problemin e
kostos së lartë të implementimit, sidomos
kur bëhet fjalë për intervenimet emergjente
për monumentet të cilat do të futën në
Listën Zyrtare. Siç dihet buxheti i Ministrisë
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për sektorin e
Kulturës sillet në shumën rreth 5.4 Milion,
rreth 0.5% e buxhetit total të Kosovës.
Brengë tjetër mbetet mosfunksionalizimi i
Këshilli për Trashëgimi Kulturore, si organi
më i lartë politikëbërës që i raporton
Kuvendit të Kosovës. 

Gjendja e trashëgimisë kulturore
në Kosovë dhe debati aktual

Debati aktual në Kosovë mbi trashëgiminë
kulturore ka tendenca të mëdha politizimi,
sidomos në lidhje me trashëgiminë fetare
ortodokse, e cila u trajtua edhe gjatë
negociatave për Statusin e Kosovës. Dhe në
këtë kontekst është përpiluar edhe Aneksi 5
i Propozimit Gjithëpërfshirës të Presidentit
Ahtisaari për Statusin e Kosovës, që iu është
kushtuar mbrojtjes së trashëgimisë kulturore
dhe fetare. Në këtë dokument thuhet që
Kisha Ortodokse Serbe, manastiret, kishat
dhe zona të tjera kulturore që kanë rëndësi
të veçantë për komunitetin serb të Kosovës
do të kenë mbrojtjen e nevojshme fizike,
derisa nëntë prej tyre mbrojtje
ndërkombëtare. Gjithashtu janë paraparë 45
zona të veçanta mbrojtëse për t’u vendosur
rreth manastireve, kishave dhe
monumenteve tjera historike. Në këto zona
do të ketë kufizime dhe ndalime të disa
aktiviteteve kulturore, natyrore, historike

pleted yet with other regulations and legal
acts. Implementation of the law will be fac-
ing with high cost of the implementation,
especially emergent interventions in the
monuments that will be included in the Of-
ficial List. As it is known, the budget of the
Ministry of Culture, Youth and Sports for
culture department is about 5.4 million,
thus around 0.5% of the total budget of
Kosova. Another concern is the non-func-
tioning of the Council for Cultural Heritage,
as the highest policy-making body which
reports to the Kosova Assembly. 

The situation of cultural heritage
in Kosova and the current debate

Current debate in Kosova about the cul-
tural heritage tends to become political, es-
pecially when it is about the orthodox
religious heritage, which has been discussed
also during the negotiations about the sta-
tus of Kosova. In this context was drawn the
Annex 5 of the comprehensive Proposal of
President Ahtisaari for the status of Kosova.
This Annex is dedicated to the protection
and conservation of cultural and religious
heritage. In this document is said that Ser-
bian Orthodox Church, monasteries,
churches and other cultural areas with a par-
ticular importance for the Serbian commu-
nity of Kosova will have the appropriate and
needed physical protection, while nine of
them will have international protection.
There are foreseen also 45 special protec-
tion areas around the monasteries, churches
and other historical monuments. In these
areas are going to be limitations and prohi-
bition of certain cultural, natural and histor-
ical activities and also those that endanger
the environment, but there will not be in-
truded the right on the property.  Imple-
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dhe ato që rrezikojnë mjedisin, por nuk do të
cenohet e drejta në pronë. Implementimi i
këtij aneksi mbetet sfidë e rëndë për
institucionet shtetërore të Kosovës për disa
arsye: [a] propozimi i Ahtisaarit nuk është
pranuar nga Serbia dhe si rrjedhojë as nga
Kisha Ortodokse Serbe. Problem do të jetë
sidomos funksionimi i Këshillit për
Monitorim të Zbatimit të Aneksit 5; [b]
implikimet financiare të zbatimit për të
kompensuar të gjitha palët të cilat “preken”
nga zonat e mbrojtura; [c] kapacitetet
implementuese janë të pamjaftueshme për
të trajtuar një zonë të mbrojtur të
menaxhimit efektiv në të cilin zonat
menaxhohen dhe shfrytëzohen për zhvillim
lokal në lëmin e turizmit kulturor. Pa këtë
koncept, qëllimi i themelimit të zonave të
mbrojtura ka rrezik të keqkuptohet dhe të
rrisë hendekun në të kuptuarit e vlerave
kulturore të Kosovës; [d] vetë banorët e
Kosovës nuk janë të informuar plotësisht,
ose kanë perceptime të ndryshme rreth
qëllimit të themelimit të zonave të
mbrojtura. 

Në anën tjetër, konstatim për politizim
nuk vlen për pjesën tjetër të vlerave
kulturore të Kosovës. Rreth 2800 ndërtesa
të inventarizuar, dhjetëra zona arkeologjike
janë evidentuar, doket dhe zakonet e vjetra
ende janë të gjalla në disa vise të Kosovës.
Të gjitha këto nuk janë të politizuara por
janë lënë pas dore. Prej vitit 1999 vetëm një
monument është futur në listën zyrtare. Jo
më shumë se 10 ndërtesa restaurohen në
vit. Komunat nuk mbështesin këtë sektor
me arsyetimin se trashëgimia kulturore nuk
është përfshi në përgjegjësitë e tyre. Asnjë
komunë në politikat e planifikimit hapësinor
nuk ka bërë sa duhet për të mbrojtur
trashëgiminë kulturore dhe futur si

mentation of this annex remains a challenge
for the governmental institutions of Kosova.
This happens for several reasons: [a] pro-
posal of Ahtisaari is not recognized and ac-
cepted by Serbia. The big problem will be
the functioning of the Council for Monitor-
ing the enforcement of Annex 5; [b] finan-
cial implications of application in order to
compensate all the parties that are “af-
fected” by the protected areas; [c] imple-
menting capacities are insufficient to treat
well enough a protected area under an ef-
fective management where the areas are
managed and used for local development in
cultural this concept, the purpose of creat-
ing protected areas runs the risk of being
misunderstood and would increase gap of
understanding the cultural values of Kosova;
[d] citizens of Kosova are not informed
enough or have different perceptions of the
purpose of establishing protection areas. 

On the other hand we can not say that
there is any ascertainment for the politi-
cization of other cultural values of Kosova.
About 2800 inventoried building, tens of ar-
chaeological areas are evidenced, old
habits and morals still live in a few regions
of Kosova. 

All of these are not politicized but left
aside. Since 1999 only one monument has
been included in the official list. There are
usually restored not more than ten build-
ings per year. 

Municipalities do not support this sector
with the excuse that cultural heritage is not
included in their responsibilities. None of
the municipalities has done enough in their
special planning policy to protect the cul-
tural heritage and comprise it as a potential
for local development.  
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potencial për zhvillim lokal. Çdo ditë zonat
historike janë duke u transformuar në lagje
me ndërtim të lartë. Vetëm në Prishtinë
kemi 26% të ndërtesave që janë zhdukur që
nga inventarizimi që është bërë me 2002.
Në fazën e rindërtimit nga viti 1999, është
humbur një fond i madh për trashëgiminë
kulturore, duke rindërtuar shtëpi në
standardin 75 m2 pa pasur një strategji se si
t’i integrojmë zonat historike. Manastiri i
Deçanit është ë listën e UNESCO-s por për
asnjë rast tjetër nuk është punuar për ta
promovuar dhe futur në listën e vlerave. Për
të hyrë në këtë listë para se gjithash duhet
të tregohet përkushtimi i autoriteteve për të
mbrojtur trashëgiminë kulturore. Nuk
nevojitet domosdoshmërish buxhet, por
menaxhim efektiv. Shembulli më i mirë në
këtë drejtim është Shqipëria, e cila në katër
vitet e fundit ka arritur që të promovojë
Gjirokastrën dhe Beratin, të cilat tani janë
në listën e UNESCO-s. Në përgjithësi, është
evidente se nuk është bërë mjaft për
mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë
kulturore nga viti 1999. Qeveria duhet të
përkushtohet për hartimin e strategjisë e
cila siguron që i gjithë fondi i trashëgimisë
kulturore është i identifikuar dhe i integruar
në të gjitha planet zhvillimore të vendit, si
bërthama e zhvillimit të vendit. Të gjitha
komunat duhet të obligohen që të marrin
masa urgjente për të mbrojtur zonat
historike nga ndërtimet e egra. Pronarët
duhet të mbështeten financiarisht, por edhe
me vizion se si ata mund të përfitojnë duke e
ruajtur trashëgiminë kulturore. Shkollat
duhet të kenë programe për të krijuar
resurse humane të cilat menaxhojnë me
trashëgiminë kulturore. Pa këtë qasje ka
rrezik që nesër të krenohemi më të kaluarën,
por pa pasur mundësi ta prekim dhe ta
shijojmë, sepse ajo tashme do të ketë ikur.

Over days, the historical areas are getting
transformed into neighbours with so much
construction. Just in Prishtina we have 26%
of the buildings disappeared since the last
inventory done in 2002. During the recon-
struction phase, since 1999, has been lost a
big fund for cultural heritage, reconstruct-
ing houses with the standard 75 m2, without
any strategy on how to integrate the his-
torical areas. The monastery of Deçan is put
in the list of UNESCO but it hasn’t been
worked in any other occasion on promoting
it and get it in the list of values. To get in the
list, the authorities should show commit-
ment for protecting the cultural heritage.
Budget is no the indispensable while, an ef-
fective management is. The best example
of this, is Albania, which in the last four
years has managed to promote Gjirokastra
and Berat that now are included in the list
of UNESCO. In general, it is pretty clear that
since 1999, it hasn’t been done enough for
protecting and promoting the cultural her-
itage. The government must get commit-
ted to drawing a strategy that ensures that
the whole fund for cultural heritage is iden-
tified and integrated in all the development
plans of the county, as the core of county
development. All the municipalities should
be engaged in taking urgent measures to
protect the historical areas from wild con-
structions. The owners should be supported
financially, but should also be provided the
vision on how could they benefit by pro-
tecting the cultural heritage. Schools
should such programs to create human re-
sources that will manage the cultural her-
itage. Without such an approach we risk to
be proud just about our past without hav-
ing being able to touch it or enjoy it, be-
cause it will be gone.
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Hapat e parë të ditëve të
trashëgimisë në Kosovë

Traditën e organizimit të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane Kosova e ka filluar
që në vitin 2003 me pilot projektin “Java e
Trashëgimisë”, duke vazhduar më pas me
“Ditët e Trashëgimisë Europiane 2004” në
Drenoc (Deçan) dhe vitin e fundit ”Ditët e
Trashëgimisë Europiane 2005 – “Dasma
kosovare” në Drenoc dhe Isniq (Deçan). Më
3, 4 dhe 5 Tetor 2003, Isniqi ishte nikoqir i
manifestimit kulturor “Java e
Trashëgimisë”. Ishte kjo ngjarja e parë e
këtij lloji në të cilën u prezantuan vlerat e
pasura etno-kulturore të rajonit. Projekti
është iniciuar dhe zbatuar nga Fondacioni
Trashëgimia Kulturore pa Kufij, Suedi - Zyra
në Prishtinë në bashkëpunim të ngushtë me
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve,
Komunën e Deçanit, OJQ lokale ORTA dhe
komunitetin e fshatit. Më 3 Tetor 2004,
Drenoci ishte nikoqir i radhës manifestimit
kulturor Ditët e Trashëgimisë Europiane.
Vendtakim ishte caktuar zona historike e
Drenocit që në vete përmban një numër të
madh të kullave dhe shtëpive të gurit. Më
17 Shtator 2005, në mbështetje të Ministrisë
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe
menaxhuar nga Fondacioni Trashëgimia
Kulturore pa Kufij, Suedi - Zyra në Prishtinë,
u mbajtën Ditët e Trashëgimisë Europiane
ku si motiv kishte ritualin e dasmës
kosovare të përcjellë me performansa dhe
aktivitete tjera. Rezultat i këtij aktiviteti
ishte edhe dokumentari i prodhuar në
bashkëpunim me Radio Televizionin 21.

The first steps of heritage days in
Kosova 

Kosova has started the tradition of or-
ganizing the European heritage days since
2003 with the project “the heritage week”,
following up with “European Heritage Days
2004” in Drenoc (Deçan) and the last year
”European Heritage Days 2005 – “Kosovar
wedding” in Drenoc and Isniq (Deçan). On
October 3, 4, and 5, 2003 Isniq was the host-
ess of the cultural manifestation “Heritage
week”. This was the first event of this kind
where were presented ethno- cultural val-
ues of the region. The project was initiated
and realized by foundation Cultural Her-
itage Without Borders, Sweden – office in
Prishtina in a very close cooperation with
the Ministry of Culture, Youth ad Sports,
Municipality of Deçan, local NGO ORTA and
the village community.  On October 3, 2004
Drenoc was the next hostess of the cultural
event European Heritage Days. It took
place in the historical area in Drenoc which
is composed of many kullas and stone
houses. On September 17, 2005 supported
by the Ministry of Culture, Youth and Sports
and managed by the Foundation Cultural
Heritage Without Borders, Sweden – office
in Prishtina, was organized and held the Eu-
ropean Heritage Days whose motif was the
ritual of kosovar wedding associated with
other performances and activities. The re-
sult of this activity was also the documen-
tary produced in cooperation with Radio TV
21. 
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Ditët e Trashëgimisë 
Evropiane 2006

Në vitin 2006, Kosova iu qas organizimit
të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
mënyrë institucionale. Përgjatë muajit
Shtator, u organizuar aktivitete në katër
fundjavat e muajit, duke ofruar një program
mjaft të begatë dhe të suksesshëm të
kremtimit të këtyre ditëve. 

Programi i vitit 2006 u organizua në këto
vende dhe me këtë renditje:

Java e parë, 9 Shtator, Çagllavicë
(Prishtinë),

Java e dytë, 16 Shtator, Hoçë e Madhe
(Rahovec) dhe 17 Shtator,
Mitrovicë,

Java e tretë, 23 Shtator, Isniq dhe Drenoc
(Deçan),

Java e katërt, 30 Shtator, Prizren.

Të shtunën, në ateleun privat të skulptorit
të ndjerë kosovar, Agim Çavdarbasha, në
Çagllavicë, u bë hapja zyrtare e Ditëve të
Trashëgimisë Europiane 2006 në Kosovë.
Ceremoninë e hapi Ministri i Kulturës, Astrit
Haraçija, në prani të Kryeparlamentarit
Kolë Berisha, Kryetarit të Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Rexhep
Ismajli, dhe përfaqësuesve të shumë zyrave
ndërlidhëse ndërkombëtare, organizatave
të ndryshme ndërkombëtare dhe lokale,
dhe mysafirëve të shumtë.

Me hapjen zyrtare në ateleun e skulptorit
Çavdarbasha, manifestimi i “Ditëve të
Trashëgimisë Europiane” në Kosovë mëton
që të zgjerojë vizionin e saj duke
promovuar, përpos tjerash edhe

European Heritage Days 2006

In 2006, Kosova approached institution-
ally the organization of European Heritage
Days. During September, in the four week-
ends, were organized different activities of-
fering a very fulsome successful program of
celebrating these days. 

2006 program was organized in these
places and with this ordering: 

First week, September 9 -  Çagllavicë 
(Prishtinë),

Second week, September 16 - Hoçë e
Madhe (Rahovec) and Sep-
tember 17- Mitrovicë,

Third week, September 23-  Isniq and
Drenoc (Deçan),

Fourth week, September 30 – Prizren.

On Saturday, in the private atelier of the
kosovar sculptor, Agim Çavdarbasha took
place the official opening of European Her-
itage Days 2006 in Kosova. The ceremony
was opened by the Minister of Culture, As-
trit Haraçija, in the presence of the Head of
Parliament Kolë Berisha, the Head of the
Academy of Science and Arts of Kosova,
Rexhep Ismajli, representatives of interna-
tional liaison offices,  different international
and local organizations and many other
guests. 

With the official opening of the “Euro-
pean Heritage Days” in Kosova is intended
to enlarge further its vision by promoting
also artistic heritage, which better than
anything else, can bring together the peo-
ple, communities and cultures of Kosova. 

The work of the sculptor Agim Çavdar-
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trashëgiminë artistike, e cila më mirë se çdo
gjë tjetër, bashkon njerëzit, komunitetet
dhe kulturat në Kosovë. Vepra e skulptorit
Agim Çavdarbasha është në themelet e
shprehjes moderne të skulpturës
bashkëkohore shqiptare. Autor me një
origjinalitet të veçantë, ai ka shënuar
periudhën më të frytshme të zhvillimit dhe
përparimit të arteve figurative në Kosovë
dhe në tërë hapësirën kulturore shqiptare,
duke rrumbullakuar një opus të
jashtëzakonshëm në skulpturë, mungesa e
së cilës ishte ndjerë veçanërisht në Kosovë,
por denjësia e së cilës u lartësua dhe
begatua me paraqitjen e Çavdarbashës si
artist dhe si pedagog, i cili do të shkollojë
një plejadë të tërë skulptorësh të rinj. Ditët
e Trashëgimisë Europiane 2006 në Kosovë,
u mbajtën nën patronazhin e Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe me
partnerin implementues Fondacionin
Trashëgimia Kulturore pa Kufij, Suedi – Zyra
në Prishtinë, dhe në kuadër të këtyre ditëve
u organizuan aktivitete në katër lokacione
të ndryshme gjatë katër fundjavave të
Shtatorit.

Ditët e Trashëgimisë 
Evropiane 2007

Në vitin 2007 për herë të dytë ky aktivitet
u zhvillua nën patronatin e Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës në
bashkëpunim me Këshillin e Evropës si dhe
me partnerët e saj implementues: “Cultural
Heritage without Borders” (Trashëgimia
Kulturore pa Kufij), “Intersos” dhe “Dera e
Hapur”.

Pas hapjes zyrtare të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane 2007 në Kosovë,
programi i aktiviteteve tjera u realizua në

basha is in the foundations of modern ex-
pression of Albanian contemporary sculp-
ture. He was an author with a special
originality, who has remarked the most
productive period of development and ad-
vancement of figurative arts in Kosova
and all around Albanian culture, by creat-
ing an extraordinary opus in sculpture that
Kosova has been lacking for a long time.
The presentation of Çavdarbasha was dig-
nified and highly valued as an artist and
pedagogue, from who are going to learn
all the young sculptors. European Her-
itage Days 2006 in Kosova were held
under the patronage of the Ministry of
Culture, Youth and Sports and with the im-
plementing partner Foundation Cultural
Heritage Without borders, Sweden – of-
fice in Prishtina, and on behalf of these
days were organized activities in four dif-
ferent locations during the weekends of
September.  

European Heritage Days 2007

In 2007 for the second time this activity
was realized under the patronage of the
ministry of Culture, Youth and Sports of
Kosova in cooperation with the Council of
Europe and also with its implementing part-
ners: Cultural Heritage without Borders”,
“Intersos” and “The opened Door”.

After the official opening of European
Heritage Days 2007 in Kosova, the program
of other activities was realized in these
places and with this ordering: 

September 22, 2007 - 
(Saturday)in Peja,

September 23, 2007-  
(Sunday) in Deçan, in Isniq and  Peja,
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këto vende dhe me këtë renditje: 
22 Shtator 2007 

(e shtunë) në Pejë,
23 Shtator 2007 

(e diel) në Deçan, fshatin Isniq dhe Pejë,
24 Shtator 2007 

(e hënë) në Prishtinë,
28 Shtator 2007 

(e premte) në Prishtinë,
29 Shtator 2007 

(e shtunë) në Junik dhe fshatin Dranoc,
30 Shtator 2007 

(e diel) në Prishtinë.

Ditët e Trashëgimisë Evropiane 2007 në
Kosovë u hapën në Çarshinë e Vjetër të
Gjakovës. Çarshia e Gjakovës paraqet
zanafillën e qytetit dhe daton që nga fundi
i shekullit të XVI. Prej atëherë e deri më tani
Çarshia ka pësuar 3 djegie dhe një dëmtim
nga tërmeti të cilat janë mbuluar nga 3
rindërtime/restaurime të ndryshme me
tendencë të kthimit të gjendjes burimore të
saj.

Kosova ka një traditë të gjatë e të pasur
me zanate të vjetra, për punimin e të cilave
janë përdorur teknika dhe shkathtësi
tradicionale. Ndër gjinitë më të ndryshme
të artit popullor që u zhvilluan në Kosovë,
më të dalluarat ishin artet aplikative, të cilat
si shprehje e ndjenjës artistike të popullit,
krijuan lidhjet e ngushta me jetën dhe
prodhimin duke synuar përdorimin praktik.
Objektet e artit aplikativ u realizuan në
materiale të ndryshme, në gur, baltë,
metale, dru, tekstil, lëkurë, etj. Gjatë Ditëve
të Trashëgimisë Evropiane 2007 në Kosovë
zejtarë të ndryshëm, gra dhe burra të të
gjitha etnive dhe viseve të Kosovës
ekspozuan dhe demonstruan punime të
ndryshme në fushën e trashëgimisë

September 24, 2007- 
(Monday) in Prishtina,

September 28, 2007- 
(Friday) in Prishtina,

September 29, 2007- 
(Saturday )in Junik and Drenoc,

September 30, 2007- 
(Sunday) in Prishtina.

European Heritage Days 2007 in Kosova
were opened in Old Çarshia (market) of
Gjakova. Çarshia (market) of Gjakova rep-
resents the origin of the city and dates since
the end of XVI century. Since then Çarshia
has experienced three burnings and a dam-
age from the earthquake which are covered
by three different reconstructions / restores
with the tendency of returning back its orig-
inal condition. 

Kosova has a long and rich tradition with
old crafts, where are used traditional tech-
niques and skills. Amongst the different
kinds of folk arts that were developed in
Kosova, the most distinguished ones were
applicative arts, which being a designated
expression of artistic feeling of the people,
created very close relationships with the life
and reproduction aiming the practical use.
Objects of the applicative arts were realized
on different materials, on the stone, wood,
textile, leather, etc. During European Her-
itage Days 2007 in Kosova different crafts-
man, women and men of all the ethnicities
and regions of Kosova exposed and demon-
strated different works of cultural heritage
of Kosova and they were all works of wood,
stone, knit, needlework, paintings, icons,
leather, ceramic, filigree, jewellery, sculp-
tures, and wooden pictures, musical instru-
ments, clowns, traditional food, sweets,
etc. 
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kulturore të Kosovës dhe pikërisht: punime
nga druri, guri, metali, punime në vek, të
thurrura, të qëndisura, piktura, freska,
ikona, punime nga lëkura, nga qeramika,
punime filigrani, stoli, skulptura dhe piktura
druri, instrumente muzikore, bakër dhe
mesing, lule, gjellëra tradicionale,
ëmbëlsira, etj.

Hapja zyrtare e manifestimit u mbajt të
premten, 28 Shtator (18:00-20:00) në Sallat
e Pallatit të Rinise dhe Sporteve ne
Prishtinë, ku Ansambli i Valleve Popullore
„Shota“ ekzekutoi valle popullore nga të
gjitha viset e Kosovës. Me këtë rast u servua
tryezë me ushqime vendore tradicionale
nga kultura e përgjithshme e kuzhinës
kosovare. 

Juniku shtrihet në pjesën perëndimore të
Kosovës ndërmjet qyteteve Pejë dhe
Gjakovë. Deri te themelimi si Pilot Njësi
Komunale Juniku ishte konsideruar të jetë
fshati më i madh në Kosovë. Ditët e
Trashëgimisë Evropiane 2007 në Junik u
mbajtën në kullën e sapo restauruar të Ramë
Zyberit. Restaurimi është bërë në periudhën
2004-2007 me iniciativën e vet djemve të
Rexhep Musës me qëllim të ruajtjes së
traditës familjare dhe asaj lokale. Kjo është
njëra ndër iniciativat e rralla private për
ruajtjen e trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Ky pronar është përkrahur nga Fondacioni
Trashëgimia Kulturore pa Kufij, Suedi – Zyra
në Prishtinë në drejtim të promovimit të
kullës së për qëllime edukative dhe turistike.
Si përkrahje është bërë punimi i panove
promovuese të vendosur nëpër tërë kullën
dhe me këtë synon të jep shembull për të
gjithë pronarët tjerë të kullave të Kosovës.
Juniku në anën tjetër përfaqëson një trevë
tipike me trashëgimi të pasur kulturore por

The official opening of this manifestation
was held on Friday, September 28 ( (18:00-
20:00) in the Halls of the House of Youth
and sports in Prishtina, where the ensem-
ble of popular dancing “Shota” performed
popular and traditional dancing from all the
regions of Kosova. On this occasion was
served local and traditional food from the
general culture of kosovar food. 

Junik is positioned in the west side of
Kosova between cities Peja and Gjakova.
Until its establishment as a Pilot Municipal
Unit, Junik was considered as the biggest
village in Kosova. European Heritage Days
2007 in Junik were held in the just restored
kulla of Ramë Zyberi. Restoration was done
during 2004-2007 with the initiative of the
sons of Rexhep Musa with the purpose of
conserving the family tradition and the
local one. This is one of those rare private
initiatives for protecting the cultural her-
itage of Kosova. This owner was supported
by the foundation Cultural Heritage with-
out Borders, Sweden – office in Prishtina, in
order to promoting the kulla for educa-
tional and tourist purposes. As a support,
there were prepared the promotional ban-
ners in all the kullas which aim to give an ex-
ample for all the other owners of the kullas
of Kosova. On the other hand, Junik repre-
sents a typical territory with a rich culture
heritage but because its urbanism these
values have started to be jeopardized. The
foundation Cultural Heritage without Bor-
ders, Sweden – office in Prishtina, during
March – June 2007 has made the Plan for
Protection and Development of Junik. In
the yard of Ramë Zyberi kulla were held
two exhibitions. One of them was about the
Plan for Protection and Development of
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për shkak të urbanizimit të saj këto vlera kanë
filluar të rrezikohen. Fondacioni Trashëgimia
Kulturore pa Kufij. Suedi – Zyra në Prishtinë
gjatë muajve Mars – Qershor 2007 ka hartuar
Planin për Ruajtje dhe Zhvillim të Junikut. Në
oborrin e kullës së Ramë Zyberit u mbajtën
dy ekspozita. Njëra mbi Planin për Ruajtje
dhe Zhvillim të Junikut si dhe tjetra mbi
prezantimin e Kampit të Restaurimit të
mbajtur në kompleksin e kullave të Drenocit
(fshat në Komunën e Deçanit).

Mbetjet arkeologjike vërtetojnë që
Prishtina paraqet një vendbanim të vjetër,
të banuar që nga kohërat e hershme të
neolitit (viti 6000 p.e.s.). Gjatë shekullit XV
zhvillohet si qytet i rëndësishëm, ndërsa pas
Luftës së dytë botërore bëhet kryeqytet i
Kosovës. Prishtina ka trashëguar nga e
kaluara shumë monumente të trashëgimisë
arkeologjike dhe arkitektonike, të cilat i janë
ekspozuar rrezikut të shkatërrimit sidomos
pas Luftës së dytë botërore si pasojë e
trendëve të reja të zhvillimit. Në Qershor të
vitit 2007 Fondacioni Trashëgimia Kulturore
pa Kufij, Suedi – Zyra në Prishtinë ka iniciuar
projektin “Analiza e trashëgimisë së mbetur
në Prishtinë”, i cili ka për qëllim studimin e
ndryshimeve të cilat kanë ndodhur gjatë
kohës në pjesën e vjetër të Prishtinës dhe
vlerësimin e objekteve historike të cilat i
kanë mbijetuar këtyre transformimeve.
Faza e parë e projektit përmban analizën e
ndryshimeve vizuele nga periudha të
ndryshme, përkatësisht krahasimin e
fotografive të vjetra dhe të reja të realizuara
nga pikat e njëjta të shikimit dhe krahasimin
e hartave. Faza e dytë përmban analizat dhe
statistikat në lidhje me objektet e mbetura
historike: monumentet e shpallura të
trashëgimisë kulturore (1947-1999) si dhe
monumentet nën mbrojtjen pararendëse që

Junik and the other one was about the pres-
entation of the Restoration Camp to keep
the complexity of the kullas of Drenoc (a vil-
lage in the municipality of Deçan).

The archaeological remaining proves out
that Prishtina represents an old habitation,
inhabited since the early times of neolith
(6000 b.c). During the XV century it devel-
oped into an important city while, after the
World War II it became the capital city of
Kosova. Prishtina has inherited from the
past any monuments of archaeological and
architectonic heritage, which are exposed
to the risk of being disappeared especially
after the World War II as a result of the new
trends of evolution. On June 2007, the foun-
dation Cultural Heritage without Borders,
Sweden - office in Prishtina, has initiated
the project “Analysis of the remaining her-
itage in Prishtina“ that aimed to study the
changes that had occurred over time in the
old part of Prishtina and also the evaluation
of historical objects that could survive these
transformations. The first phase of the proj-
ect contains the analysis of visual changes
in different periods, respectively the com-
parison of old photos with the new ones re-
alized from the same points of observation
and the comparison of the maps. The sec-
ond phase contains the analysis and statis-
tics about the remaining historical objects:
the declared monuments of cultural her-
itage (1947-1999) and also the under- pro-
tection monuments that do not have a
decree (2001). The exhibition in the Great
Hamam of Prishtina, held on behalf of the
European Heritage Days 2007, presented
the results of the project which tend to re-
vive the past image of Prishtina and this
way to transmit further the real spirit and
identity of the city. 
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nuk kanë vendim (2001). Ekspozita në
Hamamin e Madh të Prishtinës, e cila u
mbajt në kuadër të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane 2007, prezantoi rezultatet e
projektit të cilat tentojnë të ringjallin
imazhin e kaluar të Prishtinës dhe në këtë
mënyrë të transmetojnë më tutje shpirtin
dhe identitetin e vërtetë të qytetit.

Mësimet e nxjerra nga
organizimet e deritanishme

Sikurse në vitet e organizimit nga shoqëria
civile, ashtu edhe në dy vitet e organizimit
institucional, mungesa kryesore e
evidentuar nga të gjithë dhe e pranuar
unanimisht ishte planifikimi, strukturimi dhe
koordinimi i organizimit. Me një fjalë, gjithë
këto vite nxorën në pah nevojën për një
udhërrëfyes qendror, përmes të cilit do të
vendosen bazat, standardet dhe drejtimet e
organizimit efektiv dhe profesional të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Kosovë. Në këtë kuadër, si mangësi e
identifikuar ishte edhe koordinimi jo shumë
efektiv mes parterëve të organizimit, si
pasojë e mosdefinimit të qartë të detyrave
dhe përgjegjësive të secilit. Për më tepër,
inicimi dhe planifikimi i vonshëm i ditëve të
trashëgimisë, që shpesh rezultoi me nivel jo
të kënaqshëm të aktiviteteve, u shndërrua
në një kërcënim serioz, të cilin duhet
eliminuar menjëherë nga fjalori i organizimit
të këtyre ditëve. Mungesa e fondeve të
mjaftueshme në vitet e caktuara të
organizimit të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane doli si faktor tejet relevant
shtytës për shtrirjen e organizimit të këtyre
ditëve në tërë vitin, duke e ripotencuar
rëndësinë e inicimit dhe planifikimit me
kohë të aktiviteteve për Ditët e
Trashëgimisë Evropiane. Këto përvoja kanë

Lessons learned from the so far
organizations 

Both when organized by civil society and
also in the last two years with the institu-
tional organization there was a serious lack
of planning, structuring and coordination of
the organization which was very evident
and accepted by everyone. As a result, all of
these made clear enough the need for a
central guideline through which would be
decided on foundations, standards and in-
structions for an efficient and professional
organization of the European Heritage
Days in Kosova. Another identified defi-
ciency was also the non-very effective co-
ordination between organization partners,
as a result of non well-defined duties and
responsibilities of each. 

Moreover, the late initiation and planning
of the heritage days, which often resulted
in an unsatisfied level of activities, turned
to become a serious threat that needs to
get eliminated immediately from the vo-
cabulary of these days. The lack of funds
during the mentioned years of organizing
the European Heritage Days showed to be
a very motivating factor for enlarging the
organization of these days in the whole
year, by re-emphasizing the importance of
the initiation and planning on time of the
activities for European Heritage Days.
These experiences have also been guide-
lines of the recommendations of this
Strategic Document for as much as a suc-
cessful organization of the European Her-
itage Days in Kosova.  

The first years of organizing the heritage
days in Kosova brought out also these ele-
ments: 
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qenë edhe udhërrëfyese të rekomandimeve
të këtij Dokumenti Strategjik për
organizimin sa më të suksesshëm të Ditëve
të Trashëgimisë Evropiane në Kosovë. 

Vitet e para të organizimit të ditëve të
trashëgimisë në Kosovë, nxorën në pah
edhe këto elemente:

• Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
vazhdon të ketë nevojë për përkrahje
profesionale dhe koordinuese për
ngritje kapacitetesh, ngritje fondesh
dhe planifikim e ekzekutim
aktivitetesh të ditëve të trashëgimisë,

• shumë pak është realizuar në drejtim
të përfshirjes së lëndës së
trashëgimisë kulturore në programin
shkollor,

• komuniteti lokal është partner i
besueshëm në organizimit të
aktiviteteve

• bizneset lokale duhet të përfshihen
më intensivisht në turizmin Fjetje dhe
Kafjall (Bad and Breakfast),

• kërkohet punë më intensive në
fushatat vetëdijesuese mbi
trashëgimisë kulturore 

• fokus më i madh në komunën e
Mitrovicës, si qendër e rëndësishme e
trashëgimisë kulturore, e sidomos asaj
industriale,

• shoqëria civile duhet të jetë më tepër
e përfshirë në organizimin e ditëve të
trashëgimisë në Kosovë,

• mungesë e promovimit të
trashëgimisë së lëvizshme dhe asaj
industriale të Kosovës,

• promovimi i trashëgimisë kulturore si
faktori zhvillimor socio-ekonomik,

• integrimi i minoriteteve përmes
promovimit të trashëgimisë kulturore
në zonat e minoriteteve.

• Ministry of Culture, Youth and Sports
keeps needing for professional and co-
ordinating support for capacity rais-
ing, fund raising and planning and
execution of the heritage days activi-
ties, 

• Concerning the inclusion of the sub-
ject of cultural heritage in the school
program has been done a little, 

• Local community is a credible partner
of organizing the activities ,

• Local businesses should be included
intensively in tourism (Bad and Break-
fast),

• More intensive work is needed in the
self-awareness campaigns about cul-
tural heritage, 

• Greater focus on the municipality of
Mitrovica, as an important center of
cultural heritage, especially the indus-
trial one,

• Civil society should be more included
in the organization of heritage days in
Kosova, 

• The lack of promoting the movable
and industrial heritage of Kosova, 

• Promotion of cultural heritage as a
factor of socio-economic develop-
ment,

• The integration of minorities through
promoting the cultural heritage in the
areas of minorities.
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IV. REKOMANDIMET PËR 
ORGANIZIMIN E DITËVE TË
TRASHËGIMISË EVROPIANE
NË KOSOVË

Përgatitja e këtij Dokumenti Strategjik,
respektivisht procesi i përcaktimit të
rekomandimeve udhëzuese ka qenë i
bazuar në hulumtim të gjerë, përfshi burime
interneti, udhëzues, analiza dhe libra mbi
përvojat e vendeve tjera dhe vetë konceptin
e Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Evropë dhe rajon, fokus grupe për t’i nxjerrë
rekomandimet dhe udhëzimet tjera të këtij
Dokumenti Strategjik, intervista dhe biseda
me njerëz të kulturës dhe të trashëgimisë
kulturore për të marrë mendimin dhe
sugjerimet e tyre mbi përmbajtjen e këtij
Dokumenti Strategjik. Në fund të këtij
procesi, është arritur tek rekomandimet e
mëposhtme, të cilat janë të vendosura në
kategori të caktuara dhe përmbajnë
sugjerime konkrete dhe praktike për
organizim efektiv dhe të suksesshëm të
ditëve të trashëgimisë.   

Kosova, pjesë e familjes evropiane
të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane

Si shteti më i ri në Evropë (dhe botë),
Kosova duhet të veprojë urgjentisht për të
qenë palë nënshkruese e Konventës
Kulturore Evropiane. Ky obligim i takon
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, e
cila duhet t’i bashkërendojë përpjekjet me
organizatat e shoqërisë civile dhe të
udhëheqë një dialog intensiv me Prezencën
e Këshillit të Evropës në Kosovë, për

IV. RECOMMENDATIONS TO 
THE ORGANIZING THE 
EUROPIAN HERITAGE DAYS
IN KOSOVA 

This strategic Document, respectively the
process of designating the instructive rec-
ommendations, has been based on a wide
research including internet resources, indi-
cations, analysis and books on other coun-
tries’ experiences and the concept of the
European Heritage Days in Europe and re-
gion, focus groups in order to come up with
recommendations and other instructions of
this Strategic document, interviews and
other discussions with people of culture and
cultural heritage in order to get their opin-
ion and suggestions about this Strategic
Document. In the end of this process, the
following recommendations came out and
are grouped in specific categories, contain-
ing concrete and practical suggestions for
an effective and successful organization of
the heritage days.   

Kosova – member of European
family of the European Heritage
Days 

As the newest state in Europe (and in the
world), Kosova must act urgently to be a
signing party of the Cultural Convention of
Europe. This duty belongs to the Ministry of
Culture, Youth and Sports, which has to co-
ordinate and company its efforts with the
civil society organizations and to lead an in-
tensive dialogue in the presence of Council
of Europe in Kosova, in order to follow cor-
rectly the procedures of signing the Con-
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ndjekjen e përpiktë të procedurave të
nënshkrimit të Konventën. Ndonëse Ditët
e Trashëgimisë Evropiane në Kosovë, gjatë
viteve 2006 dhe 2007 u organizuan nën
ombrellën qeveritare, mospërfshirja e
Kosovës në ueb-faqen zyrtare të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane dhe në kalendarin
zyrtar të këtij organizimi për këto vite, por
edhe për vitin 2008, janë tregues të qartë se
institucionet qeveritare të Kosovës duhet të
veprojnë me urgjencë në drejtim të
përfshirjes zyrtare në familjen evropiane të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane. Si hap i
parë dhe i domosdoshëm rekomandohet
hapja e një ueb-faqeje zyrtare të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë, ndërsa
paralelisht të bëhet kërkesë institucionale
për krijimin e hapësirës për ditët e
trashëgimisë në Kosovë, në kuadër të ueb-
faqes zyrtare të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, e cila operon si pjesë integrale e
ueb-faqes zyrtare të Këshillit të Evropës.

Grupet e përfshira

Ditët e Trashëgimisë Evropiane përqafojnë
mentalitetin përfshirës evropian, përmes
promovimit të shumëllojshmërisë. Kjo qasje
doemos sugjeron përfshirje sa më të gjerë
shoqërore në organizimin e këtyre ditëve. Të
gjitha shtetet e Këshillit të Evropës tregojnë
kujdes të veçantë për organizimin e Ditëve
të Trashëgimisë Evropiane prandaj edhe në
Kosovë duhet të ketë përkujdesje të shtuar
institucionale (qeveritare), duke i kushtuar
rëndësi të veçantë këtyre ditëve në
kalendarin vjetor kulturor të qeverisë. Përveç
institucioneve qeveritare (qeveria dhe
komunat), organizimi i ditëve të
trashëgimisë duhet të përfshijë edhe grupet
tjera shoqërore, si shoqërinë civile, bizneset,
mediet, artistët e pavarur, individët tjerë të

vention. Even though, the European Her-
itage Days in Kosova during 2006-2007
were organized on behalf of the Govern-
ment, the exclusion of Kosova in the official
web-site of European Heritage Days and in
the official calendar of this organization for
these years, but also for 2008, are clear in-
dicators that the Kosova Institutions must
act urgently towards getting officially in-
cluded in the European family of European
Heritage Days. As a first step is recom-
mended to open an official website for Eu-
ropean Heritage Days in Kosova, while in
the same time to make an institutional re-
quest for establishing the space needed for
the heritage days in Kosova, under the offi-
cial website  of the European Heritage Days
in Kosova that operates as an integral part
of the official website of Council of Europe. 

Involved groups 

European Heritage Days embrace the
mentality of Europe through the promotion
of diversity. This approach suggests a wider
inclusion of the society while organizing
these days. All the council of Europe coun-
tries show a special treatment and care in
organizing the European Heritage Days
therefore, also in Kosova should be shown
an increased institutional (governmental)
cautiousness and carefulness, giving higher
priority and importance to these days in
their annual cultural calendars of the gov-
ernment. Except for governmental institu-
tions (government and the municipalities),
the organization heritage days should in-
volve also other social groups such as civil
society, businesses, media, independent
artists, other interested individuals and
other potential groups. The role of govern-
mental institutions is very important when
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interesuar dhe grupe tjera potenciale. Roli i
institucioneve qeveritare është qenësor në
menaxhimin e përfshirjes së gjerë shoqërore
në organizimin e ditëve të trashëgimisë në
Kosovë. Organizimi duhet të mbahet nën
patronatin e institucioneve qeveritare
(rekomandohet Ministria e Kulturës), ndërsa
roli i grupeve tjera duhet të jetë qartë i
definuar dhe i promovuar. Këto grupe duhet
të angazhohen në cilësinë e
bashkëpunëtorit, bashkorganizatorit ose
bashkëfinancuesit.

Bartësit institucional të 
Ditëve të Trashëgimisë 
Evropiane në Kosovë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit që
nga viti 2006 është bartëse zyrtare e
organizimit të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane në Kosovë. Konkretisht, kjo
përgjegjësi i takon Divizionit të
Trashëgimisë Kulturore në kuadër të
Departamentit të Kulturës së Ministrisë së
Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Rekomandohet
mbajtja e kësaj linje të përgjegjësisë dhe
detyrës organizative, derisa mund të lihet e
hapur mundësia e angazhimit të resorëve
tjerë qeveritarë në organizimin, në varësi të
tematikës së ditëve të trashëgimisë. P.sh.
nëse në një vit të caktuar të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane do të trajtohet
ekskluzivisht rëndësia e edukimit formal
mbi trashëgiminë kulturore, atëherë
bashkorganizator i Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane për atë vit mund të jetë edhe
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Rëndësi e veçantë duhet t’i
kushtohet partneritetit me nivelin komunal,
varësisht nga fshati apo qyteti ku parashihet
mbajtja e aktiviteteve. 

managing the involvement of the society in
organizing the heritage days in Kosova. This
organization should be held under the pa-
tronage of the governmental institutions
(recommended the Ministry of Culture),
while the role of the other groups should be
well defined and promoted. These groups
should be involved in the quality of a co-op-
erating, co-organizing or co-financing.

Institutional stakeholders of
European Heritage Days in
Kosova

Since 2006 the Ministry of Culture, Youth
and Sports, has become the official stake-
holder of the organization of European Her-
itage Days in Kosova. Actually, this
responsibility belongs to the Cultural Her-
itage Division on behalf of the Department
of Culture nearby the Ministry of Culture,
Youth and Sports. It is recommended keep-
ing this line of responsibility and organiza-
tion tasks unless the possibility for involving
other government resources is left opened,
of course depending on the topics of the
heritage days. For example, if in a certain
year of organizing the European Heritage
Days is going to be treated exclusively the
importance of formal education on cultural
heritage, then as a co-organizer of Euro-
pean Heritage Days for that year could also
be the Ministry of Education, Science and
Technology. A very special importance
should be given to the partnership with the
municipalities, depending on the village or
city where as foreseen will be held the ac-
tivities. 
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Koordinatori nacional i Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane

Një ndër nevojat më urgjente të zbuluar
gjatë viteve të kaluara të organizimit të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane ishte ajo e
një koordinatori që do të merrej në mënyrë
permanente me sfidën e organizimit të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Kosovës. Mungesa e një koordinatori të
këtillë, ka shkaktuar vonesa në ekzekutimin
e punëve dhe koordinim të dobët mes
bartësit institucional dhe shoqërisë civile, por
edhe në raport me Këshillit e Evropës. Për
këtë arsye, rekomandohet fuqishëm, krijimi
i një pozite të re pune në kuadër të Divizionit
të Trashëgimisë Kulturore, për të punësuar
një person i cili do të jetë përgjegjës
ekskluzivisht për organizimin e ditëve të
trashëgimisë në Kosovë. Në bazë të praktikës
evropiane, kjo pozitë quhet Koordinator
nacional i Ditëve të Trashëgimisë Evropiane.
Për detalet e përshkrimit të vendit të punës
së Koordinatorit nacional, mund të konsul -
tohen termat e referencës së këtyre
koordinatorëve nëpër vendet tjera evropiane.
Në rast se Ministria a Kulturës, Rinisë dhe
Sportit ballafaqohet me vështirësi financiare
për krijimin e kësaj pozite, ajo duhet t’i
hulumtojë mundësitë alternative të
financimit, duke kërkuar ndihmë tek
organizatat jo-qeveritare dhe fondacionet,
që mund të ofrojnë ndihmë qoftë përmes
resurseve humane dhe logjistike, qoftë edhe
përmes sigurimit të rrogës dhe kushteve të
punës për Koordinatorin nacional. Në
përzgjedhjen e Koordinatorit nacional duhet
të konsultohen partnerët paraprakë dhe
aktualë të Divizionit të Trashëgimisë
Kulturore në organizimin e ditëve të
trashëgimisë në Kosovë. 

The National Coordinator of
European Heritage Days 

One of the most urgent needs that came
out during the past years of organizing the
European Heritage Days was the need for a
coordinator that would deal permanently
with the challenge of organizing the Euro-
pean Heritage Days in Kosova. The lack of
such a coordinator has caused lateness in
execution of works and a weak coordina-
tion between the institutional stakeholders
and the civil society, but also in regard to
the Council of Europe. Therefore, it is
strongly recommended the creation of a
new job position on behalf of the division
for cultural Heritage, to hire a person who
would be exclusively responsible for organ-
izing the heritage days in Kosova. Based on
the European experience, this is position is
called National Coordinator of the Euro-
pean Heritage Days. To look for the details
of this job description (National Coordina-
tor) could be consulted the reference terms
of these coordinators in other European
countries. In case the Ministry of Culture,
Youth and Sports faces financial difficulties
for the creation of this job position, it
should look for other possibilities of alter-
native financing to the non-governmental
organizations and foundations, which could
offer that help either through human and
logistic resources or through providing the
salary and the working conditions for the
national Coordinator. When selecting the
National Coordinator, there should be a
consultancy between the previous and cur-
rent partners of the Division for Cultural
Heritage for organizing the heritage days in
Kosova. 
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Iniciativa dhe involvlimi i grupeve

Iniciativa natyrshëm vjen nga bartësi
institucional i Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane. Divizioni i Trashëgimisë
Kulturore, çdo vit inicion procesin e
organizimit të ditëve të trashëgimisë disa
muaj ara Shtatorit, duke filluar me
konsultime me grupet tjera. Procesi në nivel
teknik udhëhiqet nga Koordinatori nacional
i Ditëve të Trashëgimisë Evropiane. Sa më
herët që fillohet me konsultimet e para, aq
më shumë kohë do të ketë për organizimin
e aktiviteteve gjatë ditëve të trashëgimisë.
Fundi i tremujorit të parë të vitit duhet të
jetë periudha në të cilën Divizioni i
Trashëgimisë Kulturore, përmes
Koordinatorit nacional i involvon bartësit
tjerë të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane,
përmes një procesi të konsultimeve dhe
ndarjes së detyrave (shih Kalendarin për
kohën adekuate). Kjo është periudha kur të
gjithë bartësit relevantë, si organizatat jo-
qeveritare, bizneset, mediet, qeveritë
lokale, etj. – duhet ta kenë të qartë rolin dhe
përgjegjësitë e tyre për Ditët e
Trashëgimisë Evropiane në vitin përkatës. 

Dinamika kohore (Kalendari) e
përgatitjes së Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane

JANAR – KOORDINIMI I BRENDSHËM

Koordinatori Nacional kujdeset për
përfundimin e obligimeve të mundshme
nga viti i kaluar dhe në bashkëpunim me
Divizionin e Trashëgimisë Kulturore siguron
që kapaciteti i brendshëm institucional
është në nivel të duhur për t’i filluar

The initiative and the involved
groups 

The initiative comes naturally from the in-
stitutional stakeholders of the European Her-
itage Days. The Cultural Heritage Division
every year initiates the process of organiza-
tion of heritage days a few months before
September, starting the consulting with
other groups. On the technical level, the
process is guided by the national Coordina-
tor of the European Heritage Days. The
sooner the consulting start, the more time
will be available for organizing the heritage
days’ activities. The end of the first trimester
should be the period in which the Cultural
Heritage Division through the national Coor-
dinator involves the other stakeholders of Eu-
ropean Heritage Days through out a process
of consulting and defining the tasks (see the
Calendar for the adequate time). This is the
period when the relevant stakeholders, such
as non-governmental organizations, busi-
nesses, media local governmental, etc. –
should have a clear idea about their role and
their responsibilities for the European Her-
itage Days for the specific year. 

Time dynamics (Calendar) of 
the European Heritage Days
preparation 

JANUARY – INTERNAL COORDINATION

The national Coordinator takes care for
the conclusion of the possible assignments
from the previous year and in cooperation
with the Cultural Heritage Division assures
that the internal institutional capacity has
the right level for starting the preparations
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përgatitjet për organizimin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në vitin respektiv.
Rekomandohet edhe publikimi i broshurës
me përvojat dhe mësimet e nxjerra nga viti
i kaluar. 

SHKURT – KONCEPTI BAZIK

Planifikimi ideor i aktiviteteve dhe
përpilimi i Konceptit Bazik të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane për vitin respektiv.
Divizioni i Trashëgimisë Kulturore fillon
konceptimin ideor të aktiviteteve dhe
përmbajtjes së ditëve të trashëgimisë, duke
i marrë parasysh dinamikat dhe zhvillimet
aktuale në Kosovë dhe Evropë. Procesi
gjithsesi duhet të jetë transparent dhe i
hapur ndaj organizatave të shoqërisë civile,
të cilët duhet të jenë pjesë integrale e
identifikimit të temës (temave). Mund të
konsiderohet edhe opsioni i shpalljes së
konkursit për idenë(të) më atraktive për
temat e ditëve të trashëgimisë në vitin
respektiv.  

MARS – PARTNERITETI DHE KOORDINIMI

Divizioni i Trashëgimisë Kulturore
organizon takime me partnerët potencialë
për t’i definuar aktivitetet e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Në këtë fazë,
synohet përfshirja e sa më shumë
partnerëve në procesin konsultativ. Kujdes i
veçantë i kushtohet koordinimit me Zyrën
Koordinuese të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, e cila menaxhohet nga Europa
Nostra, që i mbikëqyrë dhe koordinon
organizimet e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane në të gjitha shtetet e Evropës.
Koordinatori nacional u kushton vëmendje
të veçantë kalendarit të koordinimit dhe
takimeve që Koordinatorët nacionalë

for organizing the European Heritage Days
in the respective year. It is recommended
also the publication of the leaflet with the
experiences and lessons learned from the
previous year. 

FEBRUARY – BASIC CONCEPT

The concept for planning of the activities
and the drawing of Basic Concept of the Eu-
ropean Heritage Days for the respective
year. The Cultural Heritage Division starts
the conceptualization of the activities and
the content of heritage days considering
the dynamics and concurrencies in Kosova
and Europe. The process should be trans-
parent and opened to the civil society or-
ganizations, which should be an integral
part of the identification of the topic (top-
ics). It could be taken into consideration
also the option of announcing the compe-
tition for the most attractive ideas for the
heritage day’s topics in the respective year.  

MARCH – PARTNERSHIP AND

COORDINATION

The Cultural Heritage Division organizes
meetings with potential partners to define
the European Heritage Days activities. In
this phase is aimed to include as much
partners as possible in the process of con-
sulting. A high attention is paid to the co-
ordination with the Coordinating Office of
European Heritage Days, which is man-
aged by Europa Nostra that supervises and
coordinates the organization of European
Heritage Days in all the European coun-
tries. The national Coordinator pays a spe-
cial attention to the coordination calendar
and to the meetings that national coordi-
nators take part during the year. In these
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zhvillojnë gjatë vitit. Kosova duhet të jetë e
përfaqësuar në këto takime të koordinimit
qendror përmes Koordinatorit të saj
nacional. Në këtë fazë, rekomandohet
themelimi i kontakteve me shtetet e rajonit,
për t’i elaboruar mundësitë e aktiviteteve të
përbashkëta rajonale (ose bilaterale). 

PRILL – KOMUNIKIMI ME PUBLIKUN

Identifikimi i audiencës dhe involvimi i
publikut në përgatitje të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Partnerët e
organizimit i konsultojnë audiencat e tyre
dhe i mobilizojnë ata për pjesëmarrje në
ditët e trashëgimisë. Në këtë periudhë
duhet të arrihet marrëveshja për sponsorim
medial të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane
me një shtëpi mediale. 

MAJ – FINANCIMI I AKTIVITETEVE

Definimi i përkrahjes financiare nga ana e
institucioneve shtetërore, në radhë të parë
nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sporteve. Në bazë të planit të shkruar për
organizimin e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, aplikohet për financim tek
donatorët potencialë. Kujdes i posaçëm u
kushtohet planifikimit të resurseve të
nevojshme fizike dhe njerëzore për
organizimin të suksesshëm.  

QERSHOR – VULLNETARËT

Rekrutimi i vullnetarëve dhe involvimi i
tyre në përgatitjen e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane. Organizatat jo-qeveritare,
partnere të organizimit, marrin rol
udhëheqës në kultivimin e vullnetarizmit
për organizimin e ditëve të trashëgimisë. 

meetings for central coordination, Kosova
should be represented by its national Co-
ordinator. In this phase, is recommended
the setting up f the contacts with other re-
gional countries, in order to elaborate the
opportunities for bilateral regional activi-
ties. 

APRIL – PUBLIC COMMUNICATION

Identification of the audience and the in-
volvement of the public in the preparation
of European Heritage Days. The partners of
the organization consult their audiences
and mobilize them to participate in the her-
itage days. In this period comes to an
agreement for the media sponsor of Euro-
pean Heritage Days with a media house
(company). 

MAY – FINANCING THE ACTIVITIES

The definition of the financial support by
the governmental institutions, and first of
all from the Ministry of Culture, Youth and
Sports. Based on the written plan for or-
ganizing the European Heritage Days,
should be moved on to apply for financing
to the potential donors. A very special at-
tention goes to the planning of the needed
resources both physical and human in order
to have a successful organization.  

JUNE – VOLUNTEERS

Recruiting the volunteers and involving
them in the preparation of European Her-
itage Days. Non-governmental organiza-
tions, organizing partners, take a leading
role in the cultivation of the volunteers for
organizing the heritage days. 
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KORRIK – PROMOVIMI DHE PUBLICITETI

Mobilizimi i medieve për t’i dhënë
publicitet të duhur organizimit të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Mediet duhet të
jenë partnere të organizimit, duke e bartur
përgjegjësinë më të lartë për promovimin e
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane. Roli
primar në arritjen e këtij objektivi i takon
sponsorit medial të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane në vitin respektiv. 

GUSHT – VLERËSIMET PËRFUNDIMTARE

Intensifikimi i takimeve mes partnerëve,
për t’i bërë vlerësimet përfundimtare rreth
aktiviteteve të planifikuara dhe identifikimi i
ngecjeve eventuale për t’i evituar problemet
që mund të paraqiten gjatë implementimit
të aktiviteteve zyrtare në Shtator.  

SHTATOR – PËRGATITJET

PËRFUNDIMTARE DHE EKZEKUTIMI

Përgatitjet për organizimin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane duhet të vazhdojnë
deri në ditët e fundit para aktiviteteve
zyrtare të vitit respektiv. Shtatori është
muaji zyrtar i organizimit të aktiviteteve të
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane. 

TETOR – VLERËSIMI DHE RAPORTIMI

Suksesi i aktiviteteve dhe ndikimi i Ditëve
të Trashëgimisë Evropiane duhet të maten
përmes instrumenteve të ndryshme të
vlerësimit, për t’i identifikuar të metat e
organizimit dhe efektshmërisë. Pason
përgatitja e raporteve narrative dhe
financiare mbi aktivitetet e organizuara. 

JULY – PROMOTION AND PUBLICITY

Mobilization of the media to give the
right publicity to the organization of Euro-
pean Heritage. Media should be an organ-
izing partner, keeping the highest
responsibility in promoting the European
Heritage Days. The primary role in reaching
this objective belongs to the media sponsor
of European Heritage Days in the respec-
tive year. 

AUGUST – FINAL EVALUATIONS

In this period there is an intensification of
the meetings between partners in order to
make the final evaluations about the planned
activities and the identification of the even-
tual slacks in order to avoid any problems
that might appear during the implementa-
tion of the official activities in September.  

SEPTEMBER – FINAL PREPARATIONS AND

EXECUTION

Preparations for organizing the European
Heritage Days should continue till the last
day before the official activities of the re-
spective year. September is the official
month of organizing the activities of Euro-
pean Heritage Days. 

OCTOBER – EVALUATION AND

REPORTING

The success of the activities and the influ-
ence the European Heritage Days have had
should be evaluated through different in-
struments of evaluation, in order to identify
the slips of the organization and effective-
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NËNTOR DHE DHJETOR – KONKRETIZIMI

I INICIATIVAVE

Në rast se gjatë Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane është proklamuar ndonjë
iniciativë (p.sh. publikimi i një libri), atëherë
dy muajt e fundit të vitit duhet punuar në
drejtim të konkretizimit të këtyre
iniciativave. 

Koordinimi me Këshillin e Evropës
dhe Europa Nostra

Detyrë e veçantë e Koordinatorit nacional
të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane është
koordinimi i punëve me Këshillin e Evropës,
duke e përcjellë me përpikëri kalendarin
zyrtar vjetor të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane dhe duke e furnizuar Këshillin e
Evropës në kohë me të gjitha informatat
dhe materialet e nevojshme në nivelin
qendror të organizimit të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Në Mars të vitit
2006, pas një konkursi publik, rrjeti i
organizatave Europa Nostra është
përzgjedhur nga Këshilli i Evropës si Zyrë
Koordinuese për Ditët e Trashëgimisë
Evropiane. Europa Nostra është Federatë
pan-Evropiane për Trashëgimi dhe përfshin
235 organizata jo-qeveritare që punojnë në
fushën e trashëgimisë nëpër gjithë
Evropën. Europa Nostra është përgjegjëse
për dhënien e karakterit zyrtar Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. Koordinatori
nacional dhe Divizioni i Trashëgimisë
Kulturore duhet të punojnë në koordinim të
ngushtë me Europa Nostra për të drejtën e
përdorimit të simboleve të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane dhe futjen e
aktiviteteve të Kosovës në kalendarin zyrtar
evropian të ditëve të trashëgimisë.  

ness. Further, there comes the preparation
of the narrative and financial reports on the
organized activities. 

NOVEMBER AND DECEMBER –
CONCRETIZING THE INITIATIVES

If during European Heritage Days has
been proclaimed any initiative (ex. Publica-
tion of a book), then in the last two months
of the year should be worked out toward
concretizing these initiatives. 

Coordination with the Council of
Europe and Europa Nostra

A special duty of the European Heritage
Days’ national Coordinator is the coordina-
tion the works with the Council of Europe,
following promptly the yearly official cal-
endar of the European Heritage Days and
also to provide the Council of Europe with
all the needed information and material on
a central level of organization of European
Heritage Days. On March 2006, after a pub-
lic competition took place, the Council of
Europe as a Coordinating Office for Euro-
pean Heritage Days, selected the network
of organizations Europa Nostra. Europa
Nostra is a pan-European Federation for
Heritage and includes 235 non-governmen-
tal organizations that work on heritage all
over the Europe. Europa Nostra is respon-
sible for giving the official character to the
European Heritage Days. The National Co-
ordinator and the Cultural Heritage Division
should work on a very close cooperation
with Europa Nostra for the right of using
symbols in European Heritage Days and the
introduction and inclusion of the Kosova ac-
tivities in the official calendar of the her-
itage days.  
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Rolet e aktorëve të përfshirë

MINISTRIA E KULTURËS, 
RINISË DHE SPORTEVE

Divizioni i Trashëgimisë Kulturore
aktualisht dhe Koordinatori nacional i
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane pasi që të
krijohet si pozitë institucionale, kanë
përgjegjësi ekzekutive për organizimin e
ditëve të trashëgimisë. Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit ofron ombrellën
institucionale për funksionimin e këtyre dy
organeve, duke i krijuar kushte të
domosdoshme pune dhe veprimi, për
organizimin e ditëve të trashëgimisë.
Gjithashtu, Ministria i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, përmes Ministrit të saj, ka për
obligim bartjen e çështjes së Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në nivel të
kabinetit qeveritar, prej nga koordinohen
partneritetet potenciale ndërministrore për
organizimin e aktiviteteve të ditëve të
trashëgimisë. Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit kujdeset posaçërisht për
qëndrueshmërinë financiare të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane, përmes alokimit
të fondit për organizimin e këtyre ditëve,
por edhe duke mobilizuar donatorë tjerë
për sigurimin e mbulesës së nevojshme
financiare për organizim.

• DIVIZIONI I TRASHËGIMISË KULTURORE

Detyrë primare e Divizionit për
Trashëgimi Kulturore është sigurimi i
vazhdimësisë së organizimit të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë, pasi që
ai ka përgjegjësinë më të lartë ekzekutive
për organizmin e këtyre ditëve. Divizionit të

Roles of the stakeholders 

MINISTRY OF CULTURE, 
YOUTH AND SPORTS

The Cultural Heritage Division and also
the national Coordinator of European Her-
itage Days (when it becomes an institu-
tional position), have executive
responsibility for organizing the heritage
days. The Ministry of Culture, Youth and
Sports offers the institutional umbrella in
order to have these two stakeholders func-
tioning, by creating the necessary condi-
tions for the work needed to organize the
heritage days. The Ministry of culture,
Youth and Sports is also responsible for
conveying the issue of European Heritage
Days to the governmental level, where get
coordinated the potential inter-ministry
partnerships for organizing the activities of
heritage days. Ministry of Culture, Youth
and Sports cares especially for the financial
sustainability of European Heritage Days,
through the allocation of the fund for or-
ganizing these days, but also by mobilizing
other donors in order to cover all the nec-
essary financial expenses for this organiza-
tion. 

• CULTURAL HERITAGE DIVISION

The principal duty of the Cultural Heritage
Division is to provide the continuity of the
organization of European Heritage Days in
Kosova, as it has the highest responsibility
for organizing these days. The Cultural Her-
itage Division is highly and urgently recom-
mended to create the position a national
Coordinator for European Heritage Days on
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Trashëgimisë Kulturore i rekomandohet
urgjentisht themelimi i pozitës së
Koordinatorit nacional të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në kuadër të
skemës së tij institucionale. Koordinatori
nacional do të sigurojë operacionalizim
efektiv të detyrave dhe përgjegjësive të
Divizionit për organizimin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë.  

• KOORDINATORI NACIONAL I DITËVE TË

TRASHËGIMISË EVROPIANE

Detyrat dhe përgjegjësitë specifike të
Koordinatorit nacional janë të paraqitura në
Kalendarin e organizimit të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë.
Koordinatori nacional ka përgjegjësi
operative për mbarëvajtjen e aktiviteteve
të parapara në Kalendar, ndërsa ai punon
nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të
Divizionit të Trashëgimisë Kulturore. Një
ndër përgjegjësitë e rëndësishme të
Koordinatorit nacional është edhe
koordinimi i ngushtë me Këshillin e Evropës
dhe Europa Nostra për të siguruar
përputhshmërinë e organizimit të ditëve të
trashëgimisë në Kosovë me kalendarin dhe
organizimin zyrtar evropian të këtyre
ditëve. 

QEVERITË LOKALE

Qeveritë lokale duhet të jenë të përfshira
drejtpërdrejtë në planifikimin dhe
implementimin e aktiviteteve të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë.
Divizioni i Trashëgimisë Kulturore dhe
Koordinatori nacional veprojnë në
bashkëpunim të ngushtë me qeveritë lokale
të komunave ku planifikohet organizimi i
aktiviteteve të Ditëve të Trashëgimisë

behalf of its institutional scheme. The na-
tional Coordinator will provide effective op-
erative tasks and responsibilities of the
Cultural Heritage Division in Kosova.  

• NATIONAL COORDINATOR FOR

EUROPEAN HERITAGE DAYS

The specific duties and responsibilities of
the national Coordinator are presented in
official calendar for organizing the Euro-
pean Heritage Days in Kosova. The national
Coordinator has an operative responsibility
for the welfare and on-going of the fore-
seen activities in the calendar, while he
works under the supervision of the Head of
Cultural Heritage Division. One of the most
important responsibilities of the national
Coordinator is also the close coordination
with the Council of Europe and Europa Nos-
tra in order that when organizing the her-
itage days in Kosova there would
consistency with the calendar and Euro-
pean official organization of these days. 

LOCAL GOVERNMENTS

Local Governments should be directly in-
volved in planning and implementation of
the activities of European Heritage Days in
Kosova. The Cultural Heritage Division and
the national Coordinator act together in a
very close cooperation with local govern-
ments of the municipalities where the or-
ganization of the activities of European
Heritage Days is planned to be held. Local
governments should be important compo-
nents in organizing the heritage days,
mainly and not only through Directorates
for Culture. Local governments of the mu-
nicipalities where the organization of her-
itage days’ activities is being held are
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Evropiane. Qeveritë lokale duhet të jenë
pjesë përbërëse e përgatitjeve për ditët e
trashëgimisë, kryesisht por jo vetëm,
përmes Drejtorive të Kulturës. Qeveritë
lokale të komunave ku vendoset organizimi
i aktiviteteve të ditëve të trashëgimisë,
rekomandohen fuqishëm që ta inkuadrojnë
këtë çështje në agjendën prioritare të
veprimtarisë qeveritare, duke u angazhuar
edhe në nivel të Kryetarit të Komunës.
Qeveritë lokale në Kosovë duhet
paraprakisht në agjendën e tyre vjetore
kulturore të planifikojnë së realizuari
aktivitete të ndryshme kulturore për muajin
Shtator (ekspozita, shëtitje turistike,
promovime, festivale, panaire, etj.).
Asociacioni i Komunave të Kosovës mund
të shërbejë si partner i rëndësishëm për
koordinim qendror të këtyre aktiviteteve.
Qeveritë lokale duhet të kenë një rol
udhëheqës edhe në mobilizimin e shkollave
fillore dhe të mesme për nxitjen e
veprimtarive të ndryshme kulturore dhe
vetëdijesuese për trashëgiminë kulturore.
Kjo do të ndikonte në kultivimin e ndjenjës
së vullnetarizmit dhe masivitetin e
aktiviteteve të organizuara për ditët e
trashëgimisë. Një angazhim konkret në
këtë drejtim paraqet edhe fushata për
përfshirjen e lëndës së trashëgimisë
kulturore në programin zyrtar shkollor, si
lëndë obligative ose zgjedhore. Ministria e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë duhet
të shërbejë si partner i rëndësishëm
institucional për implementimin e këtyre
aktiviteteve.

SHOQËRIA CIVILE

Roli i shoqërisë civile në organizimin e
ditëve të trashëgimisë u dëshmua në
inicimin e idesë dhe organizimin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në vitet 2003, 2004

strongly recommended to give high prior-
ity to this issue by getting committed also
on the Mayor level. Local governments in
Kosova should plan previously in their
yearly cultural agenda the realization of dif-
ferent cultural activities for September (ex-
hibitions, tourist trips, promotions,
festivals, fairs, etc.). The Association of Mu-
nicipalities of Kosova could be an important
partner for central coordination of these ac-
tivities. Local governments should have a
leading role also in mobilization of the ele-
mentary and high schools to urge them to-
ward realizing different cultural activities
and also self-awareness activities for cul-
tural heritage. This would affect the culti-
vation of the volunteerism feeling and the
increasing the frequency of organizing such
activities for the heritage days. A concrete
step to do this would be the campaign for
including the subject of cultural heritage in
the official school program, as a facultative
or alternative course. The Ministry of Edu-
cation, Science and Technology should act
as an important and institutional partner for
the implementation of these activities. 

CIVIL SOCIETY

The role of civil society in organizing the
heritage days was shown in the initiation of
the idea for organizing the European Her-
itage Days in Kosova in 2003, 2004 and
2005, where our country got to know the
concept and the importance of such an all
over Europe organization. Civil society was
the one who enlightened the heritage days
in Kosova, by bringing this activity to get in-
stitutionalized and raising it to high impor-
tance in the agenda of the Ministry of
culture, Youth ad Sports. Non-governmen-
tal organizations and other civil society
groups have a pretty big and important re-
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dhe 2005 në Kosovë, kur vendi ynë u njoh
me vetë konceptin dhe rëndësinë e një
organizimi të këtillë mbarë-Evropian.
Shoqëria civile ishte ajo që i solli ditët e
trashëgimisë në Kosovë, duke ia hapur
rrugën institucionalizimit të këtij aktiviteti
dhe ngritjen e tij lart në agjendën e
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.
Organizatat jo-qeveritare si dhe grupet tjera
të shoqërisë civile bartin një pjesë mjaft të
madhe të përgjegjësisë për suksesin dhe
arritjen e objektivave të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë.
Konkretisht, kjo përgjegjësi duhet t’i ketë
parasysh parimet dhe detyrat në vijim:

• ofrimi i partneritetit të fortë dhe të
sinqertë bartësve institucional të
organizimit të ditëve të trashëgimisë,
përmes ekspertizës, avokimit dhe
implementimit,

• nxitja e bartësve institucional për të
qenë më vigjilentë në trajtimin e
Ditëve të Trashëgimisë Evropiane,

• promovimi i frymës së bashkëpunimit
dhe nxitja e partneriteteve shoqëri
civile – institucione qeveritare,

• komunikimi me publikun e gjerë, duke
ofruar informata relevante për
rëndësinë e ditëve të trashëgimisë,

• mobilizimi i grupeve të ndryshme
shoqërore për të kontribuuar në
promovimin e trashëgimisë kulturore
të Kosovës për Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane,

• hapja e kanaleve të bashkëpunimit me
organizatat dhe rrjetet evropiane të
trashëgimisë kulturore, për të përfituar
nga përvoja e tyre,

• përkrahje bartësve institucional në
ngritjen e fondeve për organizimin e
ditëve të trashëgimisë.

sponsibility for the success and the meet-
ing of objectives in the European Heritage
Days in Kosova. Specifically, this responsi-
bility should consider the following princi-
ples and duties: 

• Offering a strong and sincere partner-
ship to he institutional stakeholders of
the organization of heritage days,
through expertise, avocation and im-
plementation,

• Urging the institutional stakeholders
to be more vigilant when dealing with
the European Heritage Days, 

• Promoting the cooperation and induce
the partnerships between civil society
and governmental institutions, 

• The public communication, offering
relevant information for the impor-
tance of heritage days, 

• Mobilization of different social groups
in order to have their contribution  in
promoting the cultural heritage of
Kosova for the European Heritage
Days, 

• Opening the channels of cooperation
with European organizations and net-
works for cultural heritage in order to
take advantage from their experi-
ences, 

• Supporting the institutional stakehold-
ers in fund-raising for organizing the
heritage days. 

A very important duty of the civil society
is also the recruitment of volunteers and
the stimulation of volunteerism in organiz-
ing the European Heritage Days in Kosova.
Through volunteerism, the heritage days,
first of all affect the enlargement of this ac-
tivity, while in the same time they help in
cultivating the feeling of taking care of the
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Detyrë me rëndësi e veçantë e shoqërisë
civile është edhe rekrutimi i vullnetarëve
dhe kultivimi i vullnetarizmit në organizimin
e Ditëve të Trashëgimisë Evropiane në
Kosovë. Përmes punës vullnetare, ditët e
trashëgimisë në rend të parë ndikojnë në
masivizimin e këtij aktiviteti, ndërsa
paralelisht ndihmojnë në kultivimin e
ndjenjës së kujdesit dhe të përkatësisë për
vlerat e trashëgimisë kulturore të Kosovës
dhe nevojën për mbrojtje dhe promovim të
këtyre vlerave. Grupet e shoqërisë civile
duhet të veprojnë si partnerë më të
besueshëm dhe efektivë të bartësve
institucional për organizimin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë. 

DONATORËT

Suksesi i ditëve të trashëgimisë është
esencialisht i lidhur me pjesëmarrjen dhe
kontributin e donatorëve në organizim.
Oferta ndaj donatorëve të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane duhet të jetë
gjithëpërfshirëse dhe assesi e orientuar
vetëm në sigurimin e fondeve të donatorit.
Të gjithë ata që shprehin gatishmërinë për
t’i përkrahur financiarisht aktivitetet e
ditëve të trashëgimisë, duhet të jenë pjesë
përbërëse e organizimit dhe të përfshihen
në të gjitha fazat e implementimit të
aktiviteteve. Donatori duhet të
konceptohet si partner i rëndësishëm dhe
që duhet konsultuar për idetë dhe
sugjerimet përgjatë përgatitjeve për ditët e
trashëgimisë. Donatorit duhet t’i ofrohet
hapësirë për vendimmarrje në mënyrën e
shpenzimit të fondeve të zotuara dhe
përfshirje aktive në planifikim dhe
implementim të aktiviteteve të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane.  

cultural heritage in Kosova and the need for
protecting and promoting these values.
Civil society groups should act as the most
confident and effective partners of the in-
stitutional stakeholders for organizing the
European Heritage Days in Kosova. 

DONORS

The success of heritage days is mainly re-
lated to the participation and contribution
of the donors in organization. The offer to
the donors of European Heritage Days
should be an extensive one and not ori-
ented only in getting the donors’ funds. All
of those who are willing to support finan-
cially the activities of heritage days should
be part of organization and should be in-
cluded in all the implementation phases of
the activities. The donor should be concep-
tualized as an important partner and should
be consulted foe ideas or suggestions dur-
ing the preparations for the heritage days.
Donors should be offered enough space for
making a decision for the way the money
will be spent and for the active involvement
in planning and implementation of the ac-
tivities of European Heritage Days.  

MEDIA

The primary commitment towards mobi-
lization of the media for European Heritage
Days is the identification of the media
sponsor for the year the organizing of her-
itage days is being realized. From the mo-
ment an agreement is reached with e media
sponsor (see the Calendar for the specific
time) then it becomes an equal partner of
organizing the heritage days and should
participate in the important meetings for
planning and executing the activities of Eu-
ropean Heritage Days. The second part of
the media involvement has to do with
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MEDIET

Angazhimi primar në drejtim të mobilizimit
të medieve për Ditët e Trashëgimisë
Evropiane është identifikimi i sponsorit
medial për vitin respektiv të organizimit të
ditëve të trashëgimisë. Nga momenti i
arritjes së marrëveshjes me shtëpinë mediale
(shih Kalendarin për kohën adekuate), ajo
bëhet partnere e barabartë e organizimit të
ditëve të trashëgimisë dhe duhet të jetë
pjesëmarrëse e takimeve të rëndësishme të
planifikimit dhe ekzekutimit të aktiviteteve
për Ditët e Trashëgimisë Evropiane. Pjesa e
dytë e angazhimit medial lidhet me
përpilimin e strategjisë për publicitet dhe
marketing të aktiviteteve të vitit respektiv.
Mediet duhet të njoftohen para fillimit të
aktiviteteve zyrtare për planet e atij viti.
Medieve duhet krijuar hapësirë përfshirjeje
për përcjellje të të gjitha aktiviteteve të
ditëve të trashëgimisë (shih Kalendarin për
kohën adekuate). Pas përfundimit të çdo
aktiviteti, mediet duhet të njoftohen përmes
Komunikatave zyrtare të lëshuara nga
organizatorët. Roli i medieve është tejet
qenësor dhe përcaktues në arritjen e
objektivave të Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, sidomos në kuptim të ngritjes së
vetëdijes qytetare dhe informimit mbi vlerat
e trashëgimisë kulturore të Kosovës.  

Aktorët tjerë
Një ndër përgjegjësitë e Divizionit të

Trashëgimisë Kulturore duhet të jetë
përfshirja e sa ë shumë grupeve shoqërore
në organizimin e Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane në Kosovë. Përveç aktorëve të
përcaktuar në këtë Dokument Strategjik,
duhet krijuar kushte për përfshirje edhe të
aktorëve tjerë në organizim, duke i dhënë
kuptim sa më të gjerë shoqëror Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane në Kosovë. 

drawing the strategy for marketing the ac-
tivities of that particular year. There should
be enough space to media disposal so that
they could follow all the activities of the
heritage days (see Calendar for the specific
time). After each activity, there should be a
press-release by the organizers in order to
inform the media. The role of media is very
important and determinative in reaching
the objectives of European Heritage Days,
especially in raising the self-awareness of
the citizens and informing them on the cul-
tural heritage values of Kosova.  

OTHER STAKE-HOLDERS

Another responsibility of the Cultural Her-
itage Division should e also the involvement
of as much social groups as possible in or-
ganizing the European Heritage Days in
Kosova. Besides the definite stakeholders
in this Strategic Document, there should be
also the necessary conditions for involving
other stakeholders in the organizing by giv-
ing the European Heritage Days in Kosova a
wider social meaning. 
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PARIME TË ORGANIZIMIT DHE

LOGJISTIKËS

Për të arritur nivele sa më të larta të
profesionalizmit në organizimin e Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane, duhet të kihen
parasysh parimet e mëposhtme të
organizimit dhe logjistikës:

• inicimi dhe planifikimi me kohë i
aktiviteteve,

• involvimi i sa më shumë grupeve në
organizim,

• definimi i qartë dhe i saktë i detyrave
dhe përgjegjësive të secilit,

• vendosja e afateve kohore për secilën
detyrë të paraparë,

• përcaktimi i pikave të prerjes, për
bashkëpunim efektiv në kryerjen e
punëve,

• rekrutimi i një numri të
konsiderueshëm vullnetarësh,

• kontraktimi i kompanive profesionale
për ofrimin e shërbimeve të caktuara,
për të cilat ekziston pak ose nuk ka
fare kapacitet të brendshëm,

• publicitet sa më i madh aktiviteteve të
planifikuara, për mobilizim sa më të
gjerë të komunitetit dhe stimulim të
iniciativave,

FINANCIMI

Një nga aspektet më qenësore të
organizimit të ditëve të trashëgimisë është
edhe ngritja e fondeve dhe qëndrueshmëria
financiare e këtij organizimi. Përvoja na ka
mësuar që vonesat në aplikim për fonde,
kanë ndikuar në buxhete të pamjaftueshme
për organizimin e Ditëve të Trashëgimisë

PRINCIPLES OF ORGANIZING AND

LOGISTICS

In order to reach a high level of profes-
sionalism in organizing European Heritage
Days, there should be considered the fol-
lowing principles of organizing and logis-
tics: 

• Initiation and planning on time of the
activities,

• Involvement of as much groups as pos-
sible in organizing,

• A clear and exact definition of every-
one’s tasks and responsibilities, 

• Setting the time schedule for each of
the foreseen task,

• Determination of an effective coopera-
tion for work accomplishment,

• Recruiting a big number of volunteers,
• Contacting the professional compa-

nies for offering the defined services,
as there is just a little or not any inter-
nal capacity for them,

• A big publicity of the activities, in
order to mobilize the whole commu-
nity and stimulate initiatives. 

FINANCING

One of the most important aspects of or-
ganizing the European Heritage Days is also
the fund-raising and the financial sustain-
ability of this organizing. We have learnt
from the experience that delays in applying
for funds have affected in unsatisfactory
budget for organizing the European Her-
itage Days. To avoid these deficiencies that
affect the well-going of this organizing, it is
necessary to start finding the funds much
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Evropiane. Për t’i evituar këto mangësi jetike
për mbarëvajtjen e këtij organizimi, doemos
duhet filluar shumë më herët me gjetjen e
fondeve për aktivitetet e Shtatorit (shih
Kalendarin për kohën adekuate). Gjithsesi,
nuk duhet përjashtuar asnjë organizatë apo
ndërmarrje nga lista e donatorëve potencial
të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane.
Organizatorët duhet të jenë shumë kreativë
në gjetjen e mënyrave të ndryshme për
mobilizim të donatorëve, duke hulumtuar
detalisht misionet dhe fushëveprimet e
fondacioneve, interesat shtetërore të
agjensioneve qeveritare që veprojnë në
Kosovë, tregun e synuar të ndërmarrjeve
private (bizneset) dhe mundësi tjera të
ngjashme. Pas përcaktimit të buxhetit
preliminar në fillim të vitit, në bazë të
Konceptit Bazik për organizimin e ditëve të
trashëgimisë, Ministria e Kulturës, Rinisë
dhe Sportit duhet të ofrojë zotimin e parë
financiar për aktivitetet e vitit respektiv. Ky
zotim do të ndihmojë tej mase në mobilizim
të donatorëve tjerë. 

PËRZGJEDHJA E TEMAVE DHE SPECIFIKAT

VENDORE

Ndonëse ditët e trashëgimisë janë një
tendencë për promovimin e vlerave
evropiane të trashëgimisë, niveli fillestar i
ndikimit të tyre është ai lokal ose shtetëror.
Secili shtet që organizon ditët e
trashëgimisë, përpiqet që përmes këtij
instrumenti të ngritë vetëdijen e
përgjithshme mbi pasurinë dhe vlerat e
trashëgimisë kulturore të atij shteti. Për
këtë arsye, rekomandohet që edhe në
Kosovë, përzgjedhja e temave për t’u
trajtuar gjatë Ditëve të Trashëgimisë
Evropiane, në radhë të parë t’i ketë për bazë
specifikat vendore. Trashëgimia kulturore e

earlier for the activities of September (see
the Calendar for the specific time). Anyway,
no organization or enterprise should be ex-
cluded from the list of potential donors for
the European Heritage Days. The organiz-
ers should be very creative in finding differ-
ent ways of mobilizing the donors by
researching in details about the mission and
the field of the foundations’ activities, the
national interest of the governmental agen-
cies that work in Kosova, the focus market
of private businesses and other similar op-
portunities. At the beginning of the year,
after the determination of the preliminary
budget, based on the Basic Concept for or-
ganizing the heritage days, the Ministry of
Culture, Youth and Sports should offer the
first financial obligation for the activities of
the respective year.     This commitment will
be at a great help to mobilizing other
donors. 

SELECTION OF TOPICS AND LOCAL

PECULIARITIES

Even though the heritage days tend to
promote the European heritage values, the
initial influence is the local or national one.
Each country that organizes the heritage
days tries through this instrument to raise
the general self-awareness about the cul-
tural heritage values of that country. There-
fore, it is recommended that also in Kosova
the selection of the topics for the European
Heritage Days should first of all be based on
the local and national peculiarities. Culture
heritage in Kosova is pretty rich but it is
challenged by many problems. One of the
most effective ways to deal with these
problems is finding the right topics to be
used during the heritage days. 
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Kosovës është mjaft e pasur, por
ballafaqohet me një numër të madh
sfidash. Një nga mënyrat më efektive për t’i
trajtuar këto probleme është tematizimi i
tyre gjatë ditëve të trashëgimisë. 

VETËDIJESIMI I QYTETARËVE PËR

TRASHËGIMINË KULTURORE

Sikurse në vendet tjera, Ditët e
Trashëgimisë Evropiane duhet parë dhe
shfrytëzuar si instrument për edukim dhe
ngritje të vetëdijes qytetare mbi trashëgiminë
kulturore të vendit. Ditët e Trashëgimisë
Evropiane janë diçka më shumë se vetëm
informimi i qytetarëve mbi vlerat e
trashëgimisë kulturore. Ato në esencë janë
udhëzues konkret se si duhet mbrojtur,
kultivuar dhe promovuar trashëgiminë
kulturore. Për këtë arsye duhet kushtuar
kujdes i posaçëm që Ditët e Trashëgimisë
Evropiane të mos shndërrohen në turizëm
kulturor dhe kampanja të thata informimi, por
përmes programeve të sofistikuara dhe
realiste, të ndikohet drejtpërdrejtë në
prodhimin e rezultateve të matshme në të
mirën e trashëgimisë kulturore të Kosovës.  

AVOKIMI TEK VENDIMMARRËSIT

Edhe pse Ditët e Trashëgimisë Evropiane
organizohen në instancën më të lartë nga
vetë institucionet qeveritare, ato duet të
përdoren edhe si mundësi për të avokuar
për politika më të mira dhe kujdes më të
shtuar qeveritar ndaj trashëgimisë
kulturore. Roli i shoqërisë civile dhe
medieve duhet të jetë përkujtues për
institucionet qeveritare, se interesimi i tyre
për trashëgiminë kulturore të vendit nuk
guxon të mbetet vetëm gjatë organizimit të
ditëve të trashëgimisë. 

SELF-AWARENESS OF THE CITIZENS FOR

CULTURAL HERITAGE

As everywhere else, the European Her-
itage Days should be seen and used as an
instrument for educating and raising the
self-awareness of the citizens about the cul-
tural heritage of their own country. Euro-
pean Heritage Days are more than just
informing the citizens on the cultural her-
itage values. In fact they are a concrete
guide on how we should protect, cultivate
and promote the cultural heritage. That’s
why we should be vary careful and not let
the European Heritage Days get trans-
formed into cultural tourism and empty in-
forming campaigns, but through
sophisticated and realistic programs to in-
fluence directly in getting good results that
would go on the cultural heritage of
Kosova’ benefit. 

ADVOCATING TO DECISION-MAKERS

Even though the European Heritage Days
are organized on the highest level form the
governmental institutions, they should still
be used as a possibility to advocate for bet-
ter politics and for a higher governmental
care for the cultural heritage. The role of
civil society and the media should be always
in governmental institutions’ mind, be-
cause their interest in cultural heritage of
the country can not be shown only during
the organizing of heritage days. 
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LISTË IDESH PËR TEMAT QË MUND TË

TRAJTOHEN

Lista e mëposhtme përmban ide nga më
të ndryshmet, të cilat mund të përdoren si
tema të Ditëve të Trashëgimisë Evropiane
në Kosovë:

• kuzhina popullore
• trashëgimia fetare dhe vendet e

shenjta
• kalatë e Kosovës
• veshja tradicionale
• muzika popullore dhe folklori
• përrallat dhe tregimet popullore
• zanatet e vjetra (në zhdukje)
• instrumentet e vjetra (në zhdukje)

muzikore
• kalldrëmi dhe rrugicat e ngushta
• pasuritë arkeologjike
• edukimi formal dhe joformal mbi

trashëgiminë kulturore
• hulumtimi shkencor mbi trashëgiminë

kulturore
• modernja dhe ruajtja e vlerave
• politikat destruktive të pasluftës në

trajtimin e trashëgimisë kulturore
• trashëgimia kulturore përgjatë

sistemeve të ndryshme politike
• qytetet e vjetra
• antikitetet
• trashëgimia industriale dhe

monumentet teknike
• shtëpitë e vjetra
• trashëgimia natyrore
• trashëgimia artistike
• degradimi i ambientit dhe i

trashëgimisë natyrore

LIST OF IDEAS FOR THE TOPICS THAT

MIGHT BE TREATED

The following list contains some different
ideas which might be used as topics for the
European Heritage Days in Kosova: 

• Traditional food 
• Religious heritage and sacred places 
• Kullas of Kosova 
• Traditional clothes 
• Popular and folk music 
• Popular fairytales and stories 
• Old (obsolescent) fairies 
• Old (obsolescent) musical instruments 
• Narrow causeways and roads 
• Archaeological richness 
• Formal and informal education about

cultural heritage 
• Scientific research on cultural heritage 
• Modernity and conservation of the val-

ues 
• After-war destructive politics when

dealing with the cultural heritage 
• Cultural heritage through different po-

litical systems 
• Antique cities 
• Antiquities 
• Industrial heritage and technical mon-

uments 
• Old houses 
• Natural heritage 
• Artistic heritage 
• Degradation of environment and natu-

ral heritage 
• Heritage and citizenship 
• Heritage and cultural tourism 
• Cultural diversity 
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• trashëgimia dhe qytetaria
• trashëgimia dhe turizmi kulturor
• shumëllojshmëria kulturore
• restaurimi dhe konservimi
• trashëgimia dhe rinia

Duke u nisur nga përvojat e shumë
shteteve evropiane, rekomandohet që në
momentin e përzgjedhjes së temës
(temave) për Ditët e Trashëgimisë
Kulturore, të përgatiten studime, analiza
dhe punime shkencore mbi këto tema.
Përgatitja e këtyre studimeve duhet të
fillohet me kohë, në mënyrë që ato të jenë
të përfunduara dhe të gatshme për t’u
prezantuar gjatë aktiviteteve të Ditëve të
Trashëgimisë Evropiane. 

• Restoration and conservation 
• Heritage and youth.

Based on many European countries’ ex-
periences, it is recommended that in the
moment of selecting the topics for the Eu-
ropean Heritage Days, there should be pre-
pared studies, analysis and scientific works
about these topics. These studies should be
started on time and ready to be presented
during the activities of European Heritage
Days. 
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V. SHEMBULL I MIRË I 
ORGANIZIMIT

Anglia, Britani e Madhe

Ditët e trashëgimisë në Angli njihen me
emrin Heritage Open Days (Ditët e Hapura
të Trashëgimisë). Kjo iniciativë u ndërmor
në vitin 1994, si kontribut i Anglisë për Ditët
e Trashëgimisë Evropiane. Programi i ditëve
të trashëgimisë në Angli udhëhiqet dhe
koordinohet nga The Civil Trust, organizatë
bamirëse ambientale, lidere në Britaninë e
Madhe, e dedikuar në përmirësimin e
cilësisë së ambientit jetësor.

Ditët e Hapura të Trashëgimisë
organizohen një herë në vit, tradicionalisht
brenda katër ditëve, përfshi fundjavën e
dytë të Shtatorit. Shumica e objekteve janë
të mbyllura për publikun në pjesën tjetër të
vitit, me përjashtim të muzeve të caktuara,
kishave dhe ndërtesave tjera publike. 

Ditët e trashëgimisë në Angli organizohen
nga vullnetarët, që kryesisht janë pronarë
ose menaxherë të objekteve. Për qytetarët,
Ditët e Hapura të Trashëgimisë janë
aktiviteti më i madh dhe i njohur kulturor në
Angli, i realizuar përmes vullnetarizmit dhe
shpirtit përkujdesës së komunitetit atje. Në
vitin 2006, ditët e trashëgimisë atje
atraktuan rreth një milion vizitorë. Këto
dito, vizitorëve u ofrojnë një mundësi unike
të hulumtimit dhe përjetimit të kënaqësive
që ofrojnë vendet, nga një herë të fshehta,
shpesh kurioze dhe gjithmonë interesante
të qyteteve, qytezave dhe fshatrave të
Anglisë. Lajmi tjetër i mirë në gjithë këtë

V. A POSITIVE EXAMPLE OF 
ORGANIZING 

England, Great Britain 

Heritage days in England are known as
Heritage Open Days. This initiative was
taken in 1994, as a contribution of England
for the European Heritage Days. The her-
itage days’ program in England is leaded
and coordinated by The Civil Trust, a char-
ity and environmental organization, a
leader in Great Britain, dedicated to im-
prove the quality of the living environment.  

Heritage Open Days are organized once a
year, traditionally within four days, includ-
ing also the second weekend of September.
Most of the objects are closed for the rest
of the year, excluding particular museums
churches ad other public buildings. 

Heritage days in England are organized
by volunteers who are mainly owners or
managers of the buildings and objects.
Heritage Open Days for the citizens are
the biggest and the most known cultural
activity in England, realized by the volun-
teerism and the caring spirit of the com-
munity. In 2006, heritage days had
attracted over one million visitors. These
days offer the visitors a unique opportu-
nity to explore and experience the pleas-
ures that these places offer, which are
sometimes hidden, often curious and al-
ways   interesting belonging to the cities
and villages of England. The other good
news about this story is that all this pleas-
ure cots no money. 
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tregim – e tërë kjo kënaqësi kushton zero
para.

Aktivistët e shoqërisë civile, pronarët e
objekteve, menaxherët e patundshmërive,
vizitorët, zyrtarët e konservimit, drejtorët e
kompanive, anëtarët e famullisë,
menaxherët e turizmit, zyrtarët arsimor –
njerëz nga të gjitha fushat e jetës, të cilët
kujdesen dhe krenohen me ambientin ku
jetojnë, janë realizatorët e Ditëve të Hapura
të Trashëgimisë në Angli. Kjo iniciativë në
mënyrë të përhershme inkurajon njerëz të
ri për t’u bërë pjesë e këtij organizimi
madhështor, për t’i afruar qytetarët dhe
qytetet, për t’i hulumtuar ndërtesat dhe
objektet dhe mbi të gjitha për t’u bërë
anëtarë aktivë të komunitetit.

Në kuadër të organizimit të ditëve të
trashëgimisë në Angli, janë ndërmarrë dy
iniciativa shumë të fuqishme për pasurimin
e këtij aktiviteti dhe ngritjen e cilësisë së
organizimit të tij. Iniciativa e parë është
konkretizuar me prodhimin e Pakos së
Mësuesve (shih Burimet e Internetit), e cila
përmban një listë të gjerë idesh për
projekte, skema të punës, udhëzime nga
mësuesit tjerë dhe shumë informata tjera
për mësuesit, të cilët përmes kësaj Pakoje i
mobilizojnë dhe i frymëzojnë nxënësit
anglezë për të qenë pjesë aktive e
organizimit të Ditëve të Hapura të
Trashëgimisë. Idetë e kësaj Pakoja
ndryshojnë nga tregimi i përrallave, historia
gojore, këngët dhe fotografia për
pasqyrimin e historisë lokale, arkitektura
dhe kultura deri tek krijimi i Informatorit A-
Z për zonën tënde lokale, ndërtimi i modelit
tënd të qytetit apo performimi në një
aktivitet të Ditëve të Hapura të
Trashëgimisë. Produkti i dytë është

Civil society activists, buildings and ob-
jects’ owners, real-estate managers, visi-
tors, company directors, curacy members,
tourism managers, education officials –
people from all the fields, who take care
and are proud of the environment they live
in, are the implementers of  Heritage Open
Days in England. This initiative does per-
manently encourage people to be part of
this great organization, to get the citizens
and the cities closer, to explore the build-
ings and objects and over all, to become ac-
tive members of the community. 

On behalf of organizing the heritage
days in England, have been taken two very
powerful initiatives for enriching this ac-
tivity and increasing the quality of this or-
ganization. The first initiative has been
concretized with the production of Teach-
ers’ Package (see Internet Resources),
which contains a long list of ideas for proj-
ects, working schemes, instructions from
other teachers and many other informa-
tion on teachers who through this Package
mobilize and inspire the English students
to be an active part of organizing Heritage
Open Days. The ideas of this Package
change from the fairytales, rhetoric histo-
ries, songs and pictures representing the
local history, architecture and culture up
to the creation of Informer A-Z for your
local area, construction of you city model
or performing an activity for the European
Heritage Days. 

The second product is Organizer’s Hand-
book (see Internet Resources), which pro-
vides advices and support for the local
organizers of Heritage Open Days. Except
for advising the organizers on a monthly
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Doracaku për organizatorët (shih Burimet e
Internetit), i cili ofron këshilla dhe përkrahje
për organizatorët lokalë të Ditëve të
Hapura të Trashëgimisë. Përveç këshillimit
të organizatorëve në bazë mujore të
veprimtarisë, Doracaku përmban edhe ide
inspiruese për atraktim të sa më shumë
vizitorëve, që vijnë nga sfera të ndryshme,
në objektet dhe aktivitetet e tyre.   

basis of work, the Handbook contains also
inspiring ideas for attracting as much visi-
tors as possible, who come from different
fields, in their buildings, objects and activi-
ties.  
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VI. BURIME

Institucione dhe organizata
kulturore në Kosovë

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve
- MKRS, www.mkrs-ks.org

Departamenti i Kulturës, MKRS,
www.mkrs-ks.org/?page=1,36

Divizioni i Trashëgimisë Kulturore,
MKRS, www.mkrs-ks.org/?page=1,43

Fondacioni Trashëgimia Kulturore pa
Kufij, Suedi - Zyra në Prishtinë,
www.chwb.org/kosovo

Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve
të Kulturës së Kosovës - IMMK

InterSOS Kosovë,
www.intersos.org/kosovo.htm

Zyra Civile Ndërkombëtare në Kosovë -
ICO, www.ico-kos.org

Agjensioni Zvicran pёr Zhvillim dhe
Bashkëpunim - SDC,
www.swisscooperation-kosovo.ch

Këshilli pёr Art Zvicran PRO HELVETIA,
www.prohelvetia-
ks.org/shqip/aboutus.html

Emancipimi Civil Ma Ndryshe,
www.ecmandryshe.org

Festivali Ndërkombëtar i Filmit
Dokumentar dhe të Shkurtër, Dokufest,
www.dokufest.com

Teatri ODA, www.teatrioda.com
Teatri Kombëtar i Kosovës
Kosovafilmi, www.kosovafilmi.com/sq
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e

Kosovës - ASHAK, www.ashak.org
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i

Arteve, www.uni-pr.edu/up/?cid=1,101
Fondacioni ARS Kosova, www.ars-

kosova.com

VI. RESOURCES

Cultural institutions and
organizations in Kosova 

Ministry of culture, Youth and Sports,
MCYS, www.mkrs-ks.org

Department of Culture, MCYS,
www.mkrs-ks.org/?page=1,36

Cultural Heritage Division, MCYS,
www.mkrs-ks.org/?page=1,43

Foundation Cultural Heritage without
Borders, Sweden – Office in Prishtina,
www.chwb.org/kosovo

Institute for the Protection of Cultural
Monuments of Kosova - IPCK

InterSOS Kosova,
www.intersos.org/kosovo.htm

International Civilian Office in Kosova -
ICO, www.ico-kos.org

Swiss Development and Cooperation
Agency - SDC, www.swisscooperation-
kosovo.ch

Arts Council of Switzerland PRO HELVE-
TIA, www.prohelvetia-ks.org/shqip/abou-
tus.html

NGO Emancipimi Civil Ma Ndryshe,
www.ecmandryshe.org

International documentary and short
film Festival - Dokufest,
www.dokufest.com

ODA theatre, www.teatrioda.com
National theatre of Kosova
Kosovafilm, www.kosovafilmi.com/sq
Academy of science and arts of Kosova-

ASA, www.ashak.org
University of Prishtina, Faculty of Arts,

www.uni-pr.edu/up/?cid=1,101
ARS Kosova Foundation, www.ars-

kosova.com
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Muzeu i Kosovës
Muzeu Etnologjik i Kosovës
Instituti Arkeologjik i Kosovës
Galeria e Arteve e Kosovës,

www.kosovaart.com
Qendra Kinematografike
Qendra Kulturore Franceze, www.ecf-

prishtina.com
Galeria Rizoma
Stacion Qendra për Art Bashkëkohor
Qendra për Muzikën e Re
Filharmonia e Kosovës
Opera e Kosovës
Ansambli Kombëtar i Këngëve dhe

Valleve ”Shota”
Visit Kosova, www.visitkosova.org

Museum of Kosova 
Ethnologic Museum of Kosova  
Archaeological Institute of Kosova
Arts Gallery of Kosova,

www.kosovaart.com
Kosova Cinematography Center
French Cultural Center, www.ecf-pr-

ishtina.com
Rizoma Gallery 
Station Centre for Contemporary Arts 
Center for Contemporary Music
Kosova Philharmonic Orchestra 
Kosova Opera
National Ensemble ”Shota”
Visit Kosova, www.visitkosova.org
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Council of Europe, Directorate of Culture, Cultural and Natural Heritage,
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/default_en.asp

European Commission, Directorate-General for Education and Culture, 
ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html 

Europa Nostra, 
www.europanostra.org

Association européenne des entreprises de restauration du patrimoine architectural -
AEERPA, 

www.aeerpa.org
European Confederation of Conservator Restorers Organisation - ECCO 
European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage - EFAITH,

www.e-faith.org
European Forum of Heritage Associations - EFHA, 

www.heritageforum.org
European Network of Cultural Centres / Historic Monuments,

www.accr-europe.org
European Network of National Heritage Organisations - ENNHO,

www.ennho.org
Forum UNESCO ”University and Heritage”, 

www.universityandheritage.net
International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural

Property - ICCROM, 
www.iccrom.org

International Council for the Monuments and Sites (Europe) - ICOMOS, 
www.icomos.org

Internationales Staedteforum Graz - ISG, 
www.staedteforum.at

Union of Historic Houses Association - UEHHA, 
www.uehha.org

European Council for the Village and Small Town - ECOVAST, 
www.ecovast.org

European Environmental Bureau - EEB, 
www.eeb.org

European Foundation of Landscape Architect ure - EFLA, 
www.efla.org
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Institucione dhe organizata
kulturore në Evropë

Cultural institutions and
organizations in Europe 



European Landowners Organisation - ELO, 
www.elo.org

Rurality Environment Development - RED, 
www.ruraleurope.org

European Maritime Heritage - EMH, 
www.european-maritime-heritage.org

European Museum Forum - EMF, 
www.europeanmuseumforum.org

International Council of Museums (Europe) - ICOM, 
www.icom.org

Network of Museum Organisations - NEMO, 
www.ne-mo.org

European Council of Town Planners - ECTP, 
www.ceu-ectp.org

International Federation for Housing and Planning - IFHP,
www.ifhp.org

International Society of City and Regional Planners - IsoCaRP,
www.isocarp.org

European Association of Archaeologists - EAA, 
www.e-a-a.org

Cultural Heritage without Borders - CHwB, 
www.chwb.org

Patrimoine sans Frontières - PsF, 
www.patrimsf.org

SAVE Europe’s Heritage, 
www.savebritainsheritage.org

European Network of Cultural Administration Training Centers - ENCATC, 
www.encatc.org

European Network for Conservation Restoration Education - ENCoRE,
www.encore-edu.org/encore

Interpret Europe, 
www.interpret-europe.net

European Cultural Foundation - ECF,
www.eurocult.org

European Cultural Parliament - ECP,
www.kulturparlament.org

European Forum for the Arts and Heritage - EFAH, 
www.efah.org

Euromed Heritage programme - ”Adopt a Mediterranean Heritage”, 
www.euromedheritage.net
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Qultures - European Culture and Heritage, 
www.qultures.com

Compendium, 
www.culturalpolicies.net

Walled Towns Friendship Circle,
www.walledtowns.com

European Council of Artists,
www.eca.dk

Europe Traditionae Consortium,
www.europetraditions.com

International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites 
(The Venice Charter), 

www.international.icomos.org/charters/venice_e.htm
The Florence Charter (Historic gardens and landscapes), 

www.international.icomos.org/charters/gardens_e.htm
Charter on the Conservation of Historic Towns and Urban Areas, 

www.international.icomos.org/charters/towns_e.htm
Charter for the Protection and Management of the Archaeological Heritage, 

www.international.icomos.org/charters/arch_e.htm
Charter for the Protection and Management of the Underwater Cultural Heritage, 

www.international.icomos.org/charters/underwater_e.htm
International Charter on Cultural Tourism, 

www.international.icomos.org/charters/tourism_e.htm
Principles for the Preservation of Historic Timber Structures, 

www.international.icomos.org/charters/wood_e.htm
Charter on the Built Vernacular heritage, 

www.international.icomos.org/charters/vernacular_e.htm
The Athens Charter for the Restoration of Historic Monuments, 

www.icomos.org/docs/athens_charter.html
Guidelines for Education and Training in the Conservation of Monuments, Ensembles
and Sites, 

www.icomos.org/docs/guidelines_for_education.html
The Venice Charter - International Charter for the Conservation and Restoration of
Monuments and Sites, 

www.icomos.org/venice_charter.html
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Standarde ndërkombëtare për
trashëgiminë kulturore

International standards for
cultural heritage 



Burra Charter, 
www.icomos.org/australia/burra.html

Declaration of Amsterdam, 
www.icomos.org/docs/amsterdam.html

European Convention on Offences Relating to Cultural Property, 
www.tufts.edu/departments/fletcher/multi/texts/BH863.txt

ICOMOS New Zealand Charter for the Conservation of Places of Cultural Heritage Value.
New Zealand, 

www.icomos.org/docs/nz_92charter.html
Declaration of Rome regarding actions for the integrated conservation of the national
cultural heritage, 

www.icomos.org/docs/rome.html
Appleton Charter for the Protection and Enhancement of the Built Environment,  

www.icomos.org/canada/appleton_charter.html
Protecting Local Heritage Places, 

www.environment.gov.au/heritage/infores/publications/localheritage/ahc-2.html
European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage,

www.tufts.edu/departments/fletcher/multi/www/bh997.html
Declaration of Dresden - Reconstruction of monuments destroyed by war. Dresden,

www.icomos.org/docs/dresden.html
The Hague Convention - Convention for the Protection of Cultural Property in the Event
of Armed Conflict, 

www.icomos.org/hague/hague.convention.html
Second Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural
Property in the Event of Armed Conflict, 

www.unesco.org/general/eng/legal/cltheritage/hague/hague2/protocol2.html
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003,

portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001, 
portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13520&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage 1972, 
portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13055&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO Declaration concerning the Intentional Destruction of Cultural Heritage,
portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=17718&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity,
portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Declaration of Principles of International Cultural Co-operation, 
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portal.unesco.org/en/ev.php-
URL_ID=13147&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

European Cultural Convention, 
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Resources/Texts/ECC_en.asp#TopOfPage

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=104&CM=8&DF=&CL=ENG 

European Convention on Offences relating to Cultural Property, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=119&CM=8&CL=ENG 

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=121&CM=8&CL=ENG

European Convention on Cinematographic Co-production, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=147&CM=1&CL=ENG

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage,
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=143&CM=8&CL=ENG 

European Convention for the Protection of the Audiovisual Heritage, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=183&CM=1&CL=ENG 

European Landscape Convention, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous. asp?NT=176&CL=ENG 

Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, 
conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.
asp?NT=199&CM=8&CL=ENG 

Stockholm Declaration on Architecture of the Modern Movement as an Integral Part of
Europe’s Cultural Heritage, 

www.europanostra.org/downloads/
documents/EN_stockholm_declaration_070607.pdf

The Malta Declaration on Cultural Tourism: Its encouragement and control
www.europanostra.org/declaration_culturaltourism.htm
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VII. FOTO KATALOGU

Fotografi të përzgjedhura nga
Ditët e Trashëgimisë Evropiane në
Kosovë

VII. PHOTO CATALOGUE 

Selected photos form European
Heritage Days in Kosova 



Council of Europe, Directorate of Culture, Cultural and Natural Heritage 
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/default_en.asp

Council of Europe, European Heritage Days 
http://www.ehd.coe.int

Council of Europe, European Heritage Days 2008
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/aware/ehd/National_
Events/Tableau_JEP_2008_final_bil.pdf

Council of Europe, European Heritage Days, Presentation
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/aware/ehd
/presentation_en.asp#mission

Council of Europe, Directorate of Culture, Cultural and Natural Heritage, 
Reference Texts 

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Resources/Texts/default_en.asp
Council of Europe, Education, Culture and Heritage, Youth and Sport Directorate
General IV 

http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation
Council of Europe, Forward Planning: The function of cultural heritage in a 
changing Europe

http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/Source/Resources/
Publications/Heritage/ECC-PAT(2001)161_EN.pdf

Cultural Heritage without Borders, Sweden – Prishtina Office
http://www.chwb.org/kosovo

Documents of Cultural Heritage protection
http://www2.rgu.ac.uk/schools/mcrg/stdoc.htm

European Commission, Directorate-General for Education and Culture
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.html

Europa Nostra, European Heritage Networks and Organizations
http://www.europanostra.org/lang_en/index.html

Europa Nostra, European Heritage Days 
http://www.europanostra.org/lang_en/index.html

Europea Nostra, Documents 
http://www.europanostra.org/lang_en/index.html
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Burimet e Internetit

Në përgatitjen e këtij Dokumenti
Strategjik, janë konsultuar burimet e
mëposhtme të Internetit

Internet Sources

In preparing this Strategic Document, the
following internet sources were consulted:



Europa Nostra, Forum “Cultural Heritage in Kosovo: From Apple of Discord to Ferment
of Reconciliation”

http://www.europanostra.org/downloads/documents/
EN_Kosovo_2006_proceedings.pdf

Heritage Open Days, About
http://www.heritageopendays.org.uk/about/

Heritage Open Days, Organizers’ Handbook
http://www.heritageopendays.org.uk/news/new-organisers-handbook-available-
online

Heritage Open Days, Teacher’s Pack
http://www.heritageopendays.org.uk/education/resources/teachers-pack/

ICOMOS, Charters and other documents
http://www.international.icomos.org/e_charte.htm

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Departamenti i Kulturës 
http://www.mkrs-ks.org/?page=1,36

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Departamenti i Kulturës, 
Divizioni i Trashëgimisë Kulturore 

http://www.mkrs-ks.org/?page=1,43
UNESCO, Norms and Standards

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-
URL_ID=35170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=-471.html

URBO, European Heritage Days: A Successful Formula for Awareness Raising
http://urbo.ovpm.org/index.php?module=pagesetter&func
=viewpub&tid=4&pid=43&newlang=fra

Wikipedia, European Heritage Days
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Heritage_Days
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Republika e Kosovës - Republika Kosova - Republic of Kosova

Department of Culture
Cultural Heritage Division

Qeveria - Vlada – Government

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministarstvo Kulture, Omladina i Sporta

Ministry of Culture, Youth and Sports


	cover1
	1-2
	3-68
	cover2



