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Produktet e Konferencës Shkencore Ndëruniversitare “Mundësitë dhe 

Sfidat për një Zhvillim të Qëndrueshëm të Turizmit”, organizuar nga 

Universiteti Barleti (Qendra BRIDGE dhe Departamenti i Turizmit, 

Mikpritjes dhe Rekreacionit) në bashkëpunim me Universitetin “Eqerem 

Çabej” në Gjirokastër (Universiteti iniciator), Universitetin “Fan S. Noli” 

në Korçë dhe Universitetin “Luigj Gurakuqi” në Shkodër. Tiranë, më 

27.15.2021. 

Në konkluzionet e konferencës u shkëmbyen ide dhe mendime mes 

akademikëve dhe kërkuesve shkencorë, duke vënë theksin në rëndësinë e 

zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit, dhe thellimin e studimeve dhe 

kërkimeve shkencore nga universitetet dhe qendrat e kërkimit shkencor, 

në mënyrë që zëri i akademikëve dhe studiuesve të dëgjohet në 

institucionet vendimarrëse dhe hartimin e politikave dhe strategjive të 

zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. 

Këshilli Shkencor 

Kryetar: Prof.Dr.Gëzim Sala 

 

Anëtarë: Prof.Dr. Suzana Guxholli; Prof. Dr. Agim Kukeli; Prof. Dr. 

Suzana Golemi; Prof. Dr. Arjeta Troshani; Prof. Asoc. Dr. Selfo Oruçi; 

Prof. Asoc. Dr. Ledina Alolli; Prof. Asoc. Dr. Eleina Qirici; Prof. Asoc. 

Dr. Albina Sinani; Prof. Asoc. Dr. Blerta Dragusha; Prof. Asoc. Dr. 

Mirjam Dibra; Prof. Asoc. Dr. Arbi Agalliu; Prof. Asoc. Dr. Brilanda 

Bushati; Prof. Asoc. Dr. Jonela Spaho; Dr. Benita Stavre; Dr. Florina 

Pazari; Dr. Zamira Veizi; Dr. Ardiana Miçi; Dr. Teuta Nunaj; Dr. Robert 

Çela; Dr. Eduina Guga. 

Gjuha e Konferencës: Shqip & Anglisht 

Barleti Press / Universiteti Barleti 

Adresa: Rruga Frang Bardhi, Nr.111, Selitë, Tiranë, Shqipëri 
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Fjalë Përshëndetëse 

Në përpjekjet globale dhe rajonale për një turizëm të qëndrueshëm, 

Universiteti Eqrem Cabej ndërmori inisiativën për organizimin e 

konferencës shkencore ndëruniversitare “ MUNDESITË DHE SFIDAT 

PER NJË TURIZËM TË QËNDRUESHËM", e cila u mbështet pa asnjë 

kontestim nga: Universiteti “Barleti”, Universiteti “Luigj Gurakuqi” 

Shkodër, Universiteti “Fan S.Noli” Korçë, Ministria përkatëse e Turizmit 

dhe Mjedisit, Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal, axhensitë turistike etj .  

Mbështetja, kontributi sa akademik aq dhe profesional e cila i bën 

problematikat dhe zhvillimet në këtë sektor të rëndësishëm të ekonomisë 

kombëtare, më të prekshme duhet përgëzuar. 

Kjo konferencë si një ndërmarrje e dytë e jona, pas bashkëpunimit të 

suksesshëm dëshmoi vullnetin, gadishmërinë e përbashkët në forcimin e 

këtij bashkëpunimi përmes vazhdimësisë, konkretizimit, materializimit të 

vizionit tonë si protagonistë kryesorë të dinamikës akademike , 

shkencore, ekonomike, e sociale të vendit.  

Turizmi nuk ka kufizime, turizmi lidh dhe nëse duam të jemi të 

suksesshëm në zhvillimin e këtij sektori jetik, do të duhet të 

bashkëpunojmë dhe të promovojmë së bashku. Konferenca dhe ky libër i 

punimeve të saj provon domosdoshmërinë e bashkëpunimit të 

vazhdueshëm te botës akademike me qeverisjen qëndrore dhe vendore, 

me komunitetin e botës së biznesit etj.  

Ne jetojmë në një vend që ka të gjithë potencialet e duhura për t'u kthyer 

në një destinacion të rëndësishëm turistik në rajon. Turizmi përfaqëson 

një ndër alternativat më domethënëse për shfrytëzimin e qëndrueshëm 

dhe afatgjatë të këtyre vlerave, dhe zhvillimin e përgjithshëm social-

ekonomik të vendit, veçanërisht në këtë kohë jo të favorshme ekonomike. 

Kjo është arsyeja që e ka vënë turizmin në vëmendje, si një ndër sektorët 

prioritarë të së sotmes dhe së nesërmes. Turizmi shqiptar ndodhet në një 

fazë ridimensionimi, ku synohet fort në shndërrimin e tij në një sektor 

konkurrues në rajon, përballë vendeve me traditë në këtë drejtim. Oferta, 

potencialet, vështirësitë, mundshmëritë perspektive, ndërlidhja me 

sektorët e tjerë të ekonomisë strategjike për zhvillim të qëndrueshëm etj, 
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janë disa nga punimet që do të referohen në konferencë, të organizuar ne 

tre sesione sipas tematikave përkatëse. 

Konferenca promovoi arritjet e punës së gjithësecilit në fushën e turizmit, 

një fushë teje komplekse, por një rrugë e sigurt drejt zhvillimit ekonomik.  

Punimet, konkluzionet e rekomandimet kryesore, të përcjella në këtë libër 

konference, do jenë një ndihmë konkrete në riorganizimin dhe pasurimin 

e programeve të studimit të turizmit, në mirëmenaxhimin e politikave 

sektoriale të zhvillimit me fokus turizmin e qëndrueshëm për një 

ekonomi të qëndrueshme.  

Prandaj bordi shkencor i konferencës, kordinatorët e institucioneve, të 

cilët kanë qenë në krye të punëve që nga fillimi, si dhe të gjithë 

bashkëpunëtorët që kontribuan për organizimin dhe realizimin e saj, 

duhen falenderuar për punën e tyre si pjesë e pandashme e kontributit të 

akademisë në zhvillimin e vendit.  

 

Shtator 2021 

Prof.Dr. Gëzim SALA 
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PËRSHËNDETJE  

 

Konferencës Shkencore “Mundësitë dhe sfidat për një Turizëm të 

Qëndrueshëm”, mbajtur on-line me 27 Maj 2021, në Tiranë. 

 

Koha e mbajtjes së Konferencës Shkencore “Mundësitë dhe sfidat për një 

Turizëm të Qëndrueshëm” dëshmon për sfidën që i bëjnë pedagogët dhe 

studentët e universiteteve tona pandemisë së gjatë e të rëndë të Covid-19. 

Pasioni për zhvillimin shkencor, dhe përpjekjet konkrete të tyre për 

zhvillimin ekonomik të vendit në këtë rast, marrin përparësi. Organizimi i 

kësaj Konference Shkencore nga Universitetet “Eqerem Cabej”, “Fan S. 

Noli”, “Luigj Gurakuqi”, si edhe qendra “BRIDGE” në Universitetin 

“Barleti”, e cila luan rolin kryesor në këtë eveniment, përbën një ngjarje 

shkencore me vlera praktike, organizuar në kohën e duhur për vendin, gjë 

që është shprehur qartë në përcaktimin e vetë titullit të Konferencës 

Shkencore.  

Organizatorët dhe pjesëmarrësit me kumtesat e tyre njohin mirë situatën 

konkrete dhe nevojën e vendit për zhvillimin e turizmit dhe gjeoturizmit, 

gjë që duket qartë në shumëllojshmërinë e sesioneve dhe të kumtesave të 

paraqitura. Bordi Shkencor dhe organizatorët e Konferencës kanë 

seleksionuar kumtesat e paraqitura në tre seksione të ndryshme.  

Në seancën e hapjes janë referimet kapitale për strategjinë dhe politikat e 

turizmit.  

Sesioni shkencor për zhvillimin e turizmit në kushtet e pandemisë është 

krejt origjinal që del për herë të parë. Në këtë sesion janë paraqitur shumë 

kumtesa nga Shqipëria dhe Kosova për tregun turistik, për zhvillimin 

ekonomik, për agroturizmin. E veçanta e këtij sesioni janë kumtesat për 

gjeotrashëgiminë dhe gjeoturizmin, që dalin për herë të parë. Trashëgimia 

natyrore dhe ajo kulturore paraqiten në sesionin e dytë me kumtesa 

shkencore të avancuara për gjeotrashëgiminë dhe trashëgiminë e rrallë 

kulturore etnografike. Kumtesat e shumta paraqesin studime konkrete për 

rajonin e Korçës, për Labërinë dhe Luginën e Shushicës, për Devollin, 

Pustecin dhe për qytetin e Shkodrës.  

Në sesionin e tretë për menaxhimin e turizmit të qëndrueshëm janë 

përfshirë kumtesa që përbëjnë studime konkretë për faktorët që ndikojnë 
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në turizmin e qëndrueshëm, për organizimin nga organet lokale, për 

edukimin dhe për Përdorimin e Sistemeve të Informacionit Gjeografik 

(GIS) për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit.  

Konferenca Shkencore e universiteteve përbën një orientim konkret për 

venien e aktivitetit turistik në vendin tonë mbi baza shkencore. 

Konferenca me referimet e shumta është një dëshmi e qartë dhe konkrete 

se universitetet e vendit tonë kanë specialistë të shumtë, të aftë dhe te 

përkushtuar, për të orientuar zhvllimin e qëndrueshëm të industrisë 

turistike mbi baza shkencore. Institucionet kryesore të vendit si Ministria 

e Turizmit, bashkitë e vendit si dhe firmat e agjensitë private të turizmit 

duhet ti shfrytëzojnë materialet e kësaj konference. Me referimet e 

paraqitura duket qartë futja e gjeoturizmit si mbështetja kryesore në 

turizmin e qëndrueshëm të vendit. 

Organizimi on-line i Konferencës ishte një shembull konkret për 

organizime të tilla shkencore, sidomos në kushte të pandemisë. 

Organizatorët dhe pjesëmarrësit e kësaj Konference meritojnë përgëzimet 

më të sinqerta jo vetëm nga rektoratet, por nga gjithë institucionet 

shtetërore, turistike të vendit! 

 

Prof. Dr. Afat SERJANI, 

Tiranë, 15 Shtator 2021. 
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GJEODIVERSITETI DHE GJEOTURIZMI NË SHQIPËRI 

Afat SERJANI, Prof. Dr. 

ProGEO-Albania, Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, Tiranë 

E-mail:afatserjani@gmail.com 

 

ABSTRACT 

The development of geotourism is a requirement of the time. The concept 

of geodiversity implies the geological-geomorphological aspect of natural 

heritage. In Albania can be observed many geological phenomena and 

rare natural landscapes. They are the basis for the development of 

geotourism. Geomonuments are geological phenomena, often unique, 

unrepeatable. Natural heritage in Albania has been addressed in ProGEO 

symposia and in international geological congresses. Geotourism is 

intertwined with tourism and especially with cultural heritage, very 

present in our country. 

Keywords: Albania, geodiversity, geotourism 

 

ABSTRAKT 

Zhvillimi i gjeoturizmit është kërkesë e kohës. Koncepti i gjeodiversitetit 

nënkupton aspektin gjeologo-gjeomorfologjik të trashëgimisë natyrore. 

Në Shqipëri mund të vrojtohen shumë fenomene gjologjike dhe peisazhe 

natyrore të rralla. Ato janë bazëpër zhvillimin e gjeoturizmit. 

Gjeomonumentet përbëjnë fenomene gjeologjike, shpesh unike, të pa 

përsëritshme. Trashëgimia natyrore në Shqipëri, është trajtuar në 

simpoziumet e ProGEO dhe në kongrese gjeologjike, ndërkombetare. 

Gjeoturizmi është i ndërthurur me turizmin e sidomos me trashëgiminë 

kulturore, shumë prezente nëvendin tonë. 

 

Fjalë kyçe: Shqipëri, gjeodiversitet, gjeoturizëm 

 

 



10 
 

 

HYRJE/PREZANTIM 

  

Duhet theksuar qysh në fillim së termi gjeoturizëm dhe përfytyrimi 

përkatës janë pothuajse të panjohur dhe të pa përdorur si në institucionet 

shtetërore, përfshi edhe ato arsimore. Praktikisht gjeodiversiteti, 

gjeomonumentet dhe gjeoparqet përdoren në mbeshtetje të zhvillimit 

intensiv të turizmit (Qiriazi P., Bego F., 1999). Në Shqipëri mund të 

vrojtohen shumë fenomene gjologjike dhe peisazhe natyrore të rralla. Ato 

janë bazë me vlera për zhvillimin e gjeoturizmit.  

 

Gjeodiversiteti si koncept përmbledh aspektin gjeologo-gjeomorfologjik 

të trashëgimise natyrore. Në saj të pozicionit gjeologjik dhe relievit të 

thyer, malor, në Shqipëri mund të vrojtohen shumë fenomene 

gjeologjike, të rralla, unike, dhe të papërsëritshme, shumica e të cilave 

përbëjnë gjeomonumente. Si destinacion gjeoturistik mund të 

rekomandohen fenomenet e origjinës akullnajore, karstike, erozionale, të 

formuara gjatë relievformimit të Albanideve, prerjet tipike në 

formacionet karbonatike e molasike, si edhe fenomenet magmatike të 

lidhura me ofiolitet e Mirditës. 

 

Gjeotrashëgimia në Shqipëri, është trajtuar në kuadër të ProGEO (The 

European Association for the Geological Heritage Conservation) në 

shumë simpoziume e kongrese gjeologjike ndërkombëtare. Gjeologët dhe 

gjeografët shqipëtar kanë realizuar shumë studime në fushën e 

gjeodiversitetit dhe gjeoturizmit. Gjeoturizmi është i ndërthurur me 

turizmin e sidomos me trashëgiminë kulturore të vendit. Trashëgimia 

natyrore është bazë për zhvillimin e gjeoturizmit. Kushtet aktuale 

ekonomike presin zhvillimin e shpejtë të industrisë turistike e 

gjeoturistike. 

Shume nisma e projekte, si ai për 100 fshatrat turistike të vendit, duhet të 

rigjallerohen nga Ministria e Turizmit si dhe projekte të reja duhet të 

ndërmerren. Zhvillimi i turizmit dhe gjeoturizmit mbi bazën e njohjes 

shkencore të trashëgimisë kulturore e natyroreështë bërë në vendin tonë 



11 
 

jo vetëm një kërkesë e stadit të zhvillimit ekonomiko-shoqëror të vendit 

por është një kërkesë e domosdoshme. 

 

Më poshtë do të paraqesim shpjegime për gjeodiversitetin në tërësi dhe 

në detaje për gjeomonunumentet, dhe gjeoparqet në vendin tonë, si edhe 

perspektivat e zhvillimit të gjeoturizmit në nivel global, në këtë fillim 

shekulli. 

  

 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

  

Gjeodivesiteti në Shqipëri 

 

Në konceptin e gjeodiversitetit përfshihet trashëgimia natyrore me 

origjinë gjeologjike-gjeomorfologjike. Gjeomonumentet përbëjnë 

fenomene të rralla, unike, të papërsëritshme, që pasqyrojnë në interval të 

caktuara gjeologjike historinë e zhvillimit të Kores së Tokës. Dokumenti 

i parë historik për gjeodiversitetin është Deklarata e Digne: “E drejta e 

Memories së Tokës”. Dokument i rëndësishëm për gjeodiversitetin është 

Rezoluta e Kongresit Botëror të UNESCO-s mbajtur në Barcelonë, në 

Tetor 2008 në të cilën theksohet:” Gjeodiversiteti është një faktor decisiv 

që kondicionon biologjinë, kulturën dhe peisazhet në formën e tyre të 

shumëllojshme, ku aspekti gjeologjik ka vlera të larta dhe duhet të ruhet 

për brezat e ardhshëm”. 

Bukurinë e natyrës së vendit tonë e ka vënë në dukje herët Sami Frashëri, 

i cili shkruante:” Shqipëria është një nga më të bukurat e sinise 

Ballkanike, me male të larta,me fusha të gjëra, me anë deti, me menge e 

limane të shumtë, me lumenj e këneta të bukura”.  

Në Albanide janë kapur gjurmët e cikleve Kaledoniane dhe Varisike, 

ndërsa cikli Alpin është zhvilluar në formë komplete. Albanidet përbëjnë 

një territor unik ku mund të vrojtohen fenomene gjeologjike të 

rëndësishme si: Prerje të plota të shkëmbinjve ofiolitik te Mirditës. 

Ofiolitet e Mirditës përbëjnë një laborator për studimin e tranzicionit 

midis kreshtës mes-oqeanike dhe magmatizmit tëharkut ishullor (M. 
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Ohnenstetter, 1995).Tektonika mbulesore, me tendencë mbihedhje të 

zonave tektonike nga lindja-juglindja drejt perëndimit e veri perëndimit. 

Seritë sedimentare, stratigrafike nga Ordovician-Silurian deri ne Pliocen-

Quaternar si edhe disa transgresione e pushime në sedimentim të tipit 

“Hard Ground”.Kupolat diapirike në zonën Korabi dhe diapiret ne zonën 

Jonike.Burimet ujore e minerale si dhe fenomenet e karstit, erozionit dhe 

ato akullnajore. 

Përgjatë bregdetit të Adriatikut janë formuar lagunat e Patokut, 

Karavastasë, Nartës, ndërsa në jug gjatë bregdetit Jonian Orikumi dhe 

laguna e Butrintit të cilat përbëjnë ekosisteme në kontekstim Mesdhetar. 

 

Gjeomonumentet më të hershme të përshkruara në vendin tonë 

konsiderohen percaktimi qysh nëvitin 1896 nga Openheim i Barbatica 

Albanica, në minierën e qymyrit të Drenovës, në Korçë (Pashko, 

1977), si dhe gjetjet qysh në vitin 1911, nga F. Nopsca të koleksioneve 

të amoniteve Triasike ne Kcire te Pukës. Gustav Van Arthaber 

përcaktoi nga koleksionet e Nopsces 5 familie, 5 subfamilie, and 48 

specie tëammonites me vlera të rralla paleontologjike. 

Monumentet natyrore në Malësinë e Kelmendit dhe në Alpet 

Shqiptare i ka sudiuar dhe përshkruar gjeografi i madh Kole Progni 

(Progni K 1993). 

Gjeomonumentet e Shqiperisë janë grupuar si më poshtë (A. Serjani, 

2020): 

1. Stratigrafike, ku hyjnë prerjet stratigrafike të formacioneve 

karbonatike, flishore e mollasike.  

2. Paleoambjentale dhe format sedimentologjike. 

3. Paleobotanike.  

4. Shkëminjte magmatik, ofiolitike, vullkanik e metamorfike. 

5. Gjeomonumente metalogjenike dhe ekonomike.  

6. Gjeomonumentet tektono-strukturale. 

7. Gjeomonumentet gjeomorfolologjike, ku hyjnë fenomenet 

akullnajore, karstike, erozionale dhe peisazhet. 

8. Astroproblemet. 
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9. Kontinentale-Oqeanike dhe marrëdheniet midis pllakave 

tektonike, ku hyn kontakti në Llogara.  

10. Gjeomonumente nënujore. 

11. Historike.  

12. Gjeomonumente Gjeoarkeologjike dhe Gjeomitike. 

 

Trashëgimia natyrore në Shqipëri, është trajtuar në simpoziumet e 

ProGEO dhe në kongrese gjeologjike, kombëtare e ndërkombëtare. Ndër 

studimet më kryesore në vite, po përmendim: Trashëgimia gjeologjike në 

Shqiperi (1995), shoqëruar me inventarin e parë tëgjeomonumenteve dhe 

hartën e gjeomonumenteve (A. Serjani, A. Neziraj, N. Jozja); 

Gjeomonumentet dhe gjeoturizmi në secilën bashki të vendit (A. Nezira, 

L. Moisiu, A. Avxhi, 2017); Inventari i gjeomonumenteve, shoqëruar me 

hartën gjeologjike në shkallë 1:200 000 (A. Neziraj, L. Moisiu, A. Avxhi, 

2020). 

 

Në vitin 2003 u botua libri “Gjeomonumentet dhe gjeoturizmi në 

Shqipëri, në versionin shqip dhe anglisht (A. Serjani, et alt.,), ku për herë 

tëparë u përdor termi i gjeoturizmit si koncept. Është për tu përmendur 

studimi i gjeografeve dhe gjeologëve nga të gjitha rrethet e vendit, nën 

drejtimin e Prof. Perikli Qiriazit, me mbështetjen e Ambasadës 

Zvicerane. Ministria e Mjedisit, Pyjeve dhe Ujrave, e asaj kohe e botoi si 

një akt te rëndësishëm zyrtar: Vendim i Këshillit të Ministrave të 

Shqipërise Nr. 676, 20.12.2002: “Për shpalljen e sipërfaqeve te mbrojtura 

te Monumenteve Natyrore te Shqiperise”. Në këtë publikim janëpërfshirë 

edhe shumë gjeomonumente.  

 

Në Shqipëri janë shpallur edhe shumë parqe natyrore dhe sheshe në 

mbrojtje (Dragoi N., Dedej Z., Abeshi P., 2007). Shumica e tyre në fakt 

përbëjnë gjeoparqe, sepse brenda territorit të tyre gjenden 

gjeomonumente të rëndesishme dhe me bukuri te rrallë natyrore. Të tilla 

gjeoparqe përmendim këtu: Valbona, Thethi, Lura, Dajti, Drenova, 

Llogaraja.Disa zona janë me interes dhe rekomandohen si gjeo-

ekosisteme të Shqiperisë, të tilla si: Bjeshket e Nemuna në Alpet 

Shqiptare, në Kosovë dhe në Malin e Zi, Malësia e Dukagjinit (Cukali), 
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Liqenet akullnajore të Lurës, mbi shkëmbinjtë ultrabazike, Mali me 

Gropa në lindje të Tiranës, Liqenet karstike të Dumresë në evaporitet e 

Dumresë, Pylli i Shelegurit, Burimet e Ftohta të Kelcyrës, Çajupi 

klimaterik, Rrafshnalta e Kurveleshit të Sipërm si Muze Natyror i Karstit, 

Syri i Kaltërt, një burim artezian në kontaktin e strukturës së Malit të 

Gjerëme Evaporitet e Bistricës, etj.Në Shqipëri ka shumë shpella të cilat 

ruajnë gjurmë tëlashtësisë dhe duhet të studiohen e eksplorohen me 

durim, në vijim të eksplorimeve të bëra më parë nga Prof. Gezim Uruci. 

 

GJETJET DHE ANALIZA 

  

Ndërthurja e trashëgimisë natyrore me atë kulturore. 

 

Trashëgimia natyrore, është e ndërthurur me atë kulturore në shumicën e 

rasteve. Si shembull po kujtojmë këtu gjeomonumentet që gjenden në 

trashëgiminë kulturore të njohur e mbrojtur nga UNESCO në vendin 

tonë. 

Butrinti, ështe i vendosur në lagunën e Butrintit, ndërsa ishujt e Ksamilit 

përbëjnë një bukuri të rrallë natyrore. Gjirokastra ka pranë burimin 

karstik të Viroit që del vertikalisht nga shpella e thellë, vertikale, në 

kontaktin e gëlqerorëve të Kretakut tësipërm me formacionin flishor të 

Paleogenit. Në rrugën për në Kakavi, në fshatin Haskovë, gjendet shpella 

e njohur karstike me shumë ornamente koloidale. Berati, lagja muzeale e 

Kalasë me kalane madhështor janë vendosur mbi një strukturë 

gjeologjike antiklinale, krahun jugor të të cilës e përbën lagja muze e 

Goricës. Legjenda e betejës së Tomorrit me shpata me Shpiragun në 

gjyle, që “solli formimin e lumit nga lotët e vajzës” është e njohur dhe 

shumë tërheqëse.  

Laguna e Karavastasë dhe Pylli i Divjakës janë tëpërfshirë në Konventën 

Ramsar. Njihen ekosistemet e mbrojtura ndërkufitare të liqeneve të 

Shkodrës, Ohrit, Prespës, ku është shumë e ndërthurur trashëgimia 

kulturore me gjeodiversitetin. Në gjeoparqet nacionale tëThethit, Dajtit, 

Drenovës, Llogarasë krahas gjeomonumenteve gjenden edhe monumente 

të trshëgimisë kulturore (Dragoti et al., 2007). Të veçanta janë qytezat 
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arkeologjike të Komanit të vendosura mbi shkëmbinjte shumëngjyrësh 

dhe shumë të rrudhosut të Kretak Paleogjenit.  

 

 

DISKUTIM 

Gjeoturizmi si dega kryesore e turizmit 

 

Gjeodiversiteti përdoret për zhvillimin e industrisëgjeoturistike, 

veçanërisht kohët e fundit, paralel me civilizimin e popujve. Në shumë 

vende janë krijuar shoqatat e gjeoturizmit. Të gjitha veçoritë e 

gjeodiversitetit që konsiderohen si gjeomonumente potenciale, pas 

vendosjes së infrastrukturës turistike kthehen në destinacione 

gjeoturistike (Sadry, 2009). Gjeoturizmi është i lidhur fort me 

gjeodiversitetin e Tokës dhe është i lidhur ngushtë me trashëgiminë 

kulturore të vendit. Shqipëria konsiderohet si vend i diellit dhe i 

mikpritjes. Gjeomonumentet, gjeoparqet, lagunat dhe peizazhet malore 

janë një arsye e mirë për zhvillimin e vazhdueshëm gjatë gjithë vitit të 

gjeoturizmit. Kushtet e sotme social-ekonomike të vendit, presin 

zhvillimin intensive të turizmit dhe gjeoturizmit.  

 

Si destinacion gjeoturistik mund të rekomandojmë gjeomonumentet 

gjeomorfologjike, ato stratigrafike dhe të shtresave me fosile, prerjet 

petrologjike në masivet ofiolitik, vendburimet dhe minierat unike, 

gjeoparqet e parqet pyjore, bregdetin ranor të Adriatikut dhe atë 

shkëmbor të detit Jon, peisazhet malore me kullotat e bukura alpine në 

Alpet Shqiptare, në Malesinë e Korabit, Malin e Thatë, në Zagorie, në 

lartesitëe Kurveleshit dhe të vargut malor bregdetar. Mund të praktikohen 

disa lloje të gjeoturizmit në varësi të lartësive dhe kushteve natyrore të 

rajonit përkates. Gjeotrashegimia, mbrojtja e tokës dhe natyrës, 

planifikimi, menaxhimi dhe politikat rekreative duhet tëstabilizohen e 

përforcohen. Teknologji dhe informacione të reja, si dhe shkëmbimi i 

eksperiencës në fushën e gjeoshkencave duhet të aplikohen vazhdimisht. 

Përshkrimi i gjeoitinerareve kryesore, i hartave dhe i shesheve për 

eksplorim duhet bërë nga specialistët gjeologe e gjeografë. Informacioni 

logjistik duhet tëgarantojë gjeoture të këndshme e komode, duke insistuar 



16 
 

në lidhjen midis pjesëmarrësve dhe natyrës, shkëmbit apo peisazhit që 

vizitohet. Është e nevojshme që daljen e rrallë gjeologjike ta vrojtojmë, ta 

dëgjojmë dhe ta përfytyrojmë historinë e saj. Përmirësimi i 

infrastrukturës po bëhet nga viti në vit. Nevoja e përmirësimit dhe 

intensifikimit të gjeoturizmit sëbashku me turizmin, është bërë tashmë, 

nevojë e kohës. 

 

PËRFUNDIME 

 

✔ Gjeodiversiteti ka një rol të rëndësishëm në edukimin e gjeneratave të 

ardhshme tënjerëzimit për deshifrimin e historisësë Tokës dhe për 

mbrojtjen e Natyrës së saj. 

✔ Në Shqipëri, mund tëvrojtohen shumë fenomene gjeologjike, shumë prej 

të cilave përbejnë gjeomonumente. 

✔ Gjeodiversiteti ashtu si edhe biodiversiteti në natyrën Shqiptare është i 

shprehur qartë me gjeomonumente, parqet pyjore e gjeoparqet, lagunat 

bregdetare, peisazhet Alpine dhe gjeoekosistemet ndërkufitare. 

✔ Gjeodiversiteti, biodiversiteti sëbashku me trashëgiminëkulturore të 

vendit, përbëjnë një bazë të mirë për zhvillimin e gjeoturizmit. 

✔ Organizimi dhe eksplorimi i trashëgimisë natyrore mund të bëhet sipas 

itinerareve kryesore dhe sipas gjeo-eko-sistemeve të rekomanduara nga 

specialistët. 
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Pashtriku section, Has 
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Kupola diapirike e Belloves, Peshkopi.  

 (Bellova diaper Dome in Peshkopi) 

 

 

 

 Komani gjeopark me rrudhosje 

 shumengjyreshe dhe me trashegimi 

 arkeologjike 

   

  (Koman folding geosite and 

 Acheological site) 

 

 

 

 

Gjeo-eko-sistemi karstik Mali me 

Gropa, Tirane (Mountain with holes 

Geo-eco-system,) 

 

 

 

 

 

 
Llavat jastekore ne vullkanite, Mirdite Dajkat 

paralele ne vullkanitet e MireditesPilloë lavas, Mirdite Sheeted dykes complex 
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Liqenet karstike dhe peisazhi ne Dumre (Dumre Karst Lakes and landscape in Dumre 

Diapir) 

 

 

Buirimet karstike “Syri Kaltert” ,Bistrice Syngenetic geosites of Toarian, Sarande 

 

Erozioni ne malin e Shpiragut (Erosion on Spirag Mountain) 
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ABSTRACT 

New types of tourism, previously unknown, such as adventure tourism, 

religious tourism, experiential tourism, etc., are recently being developed 

in Albania thanks to the rich natural and cultural heritage. Dark tourism is 

the newest type of tourism, still in its initial stage of development, which 

is related to visiting sites of human suffering. The communist period of a 

country isolated from the rest of the world for half a century is among the 

least known periods by foreigners, whose interest in seeing places of 

torture, espionage and defense is extremely high. National Museum 

“House of leaves”, Bunk‘Art 1, Bunk‘Art 2 and “Postblloku” Memorial 

are among the most visited museums in Tirana, while prisons and 

internment camps elsewhere in Albania are unknown or have not been 

adapted for visitors yet. 

 

This project, undertaken in the framework of the study and promotion of 

the tourism potential of our country, intends to recognize and popularize 

sites that prove human suffering in the communist period in Albania. 

Geoinformation of dark tourism sites in Albania is a digital database 

created with the help of ArcGIS10, which contributes to the information 

and orientation of visitors to sites of specific interest. In addition to the 

database, maps and inventory cards some dark tourism itineraries in 

Tirana and a video have been created, aiming to promote the main 

destinations of dark tourism. 

 

Fjalët kyçe: dark tourism, communist period, prisons, internment camps, 

geoinformation, promotion. 
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ABSTRAKT 

 

Në Shqipëri po zhvillohen lloje të reja të turizmit të panjohura më parë si 

turizmi i aventurës, turizmi fetar, turizmi i eksperiencave, etj., falë 

trashëgimisë së pasur natyrore dhe kulturore, promovimit dhe zhvillimit 

të destinacioneve të reja turistike. Dark tourism është lloji më i ri i 

turizmit, ende në fazën fillestare të zhvillimit të tij, që lidhet me vizitimin 

e vendeve të vuajtjes njerëzore. Periudha komuniste e një vendi të izoluar 

nga bota e jashtme për gjysmë shekulli është ndër periudhat më pak të 

njohura nga të huajt dhe interesi turistik për të parë vendet e torturës, 

spiunazhit dhe mbrojtjes është jashtëzakonisht i madh. Muzeu Kombëtar 

“Shtëpia me gjethe“, Bunk‘Art 1, Bunk‘Art 2, dhe Memoriali 

“PostBllok” janë ndër objektet muzeale më të vizituara në Tiranë, ndërsa 

burgjet dhe kampet e internimit kudo në Shqipëri ende nuk njihen ose 

janë përshtatur për tu vizituar.  

 

Ky projekt, i ndërmarrë në kuadër të studimit dhe promovimit të 

potencialit turistik të vendit tonë, synon njohjen dhe popullarizimin e 

siteve, që dëshmojnë vuajtjen njerëzore në periudhën e komunizmit në 

Shqipëri. Gjeoinformacioni i potencialit të siteve dark tourism në 

Shqipëri është një database dixhitale e krijuar me ndihmën e ArcGIS10.5, 

që kontribuon për informimin dhe orientimin e vizitorëve në site me 

interes specifik. Bazuar në modelin e Giardino dhe Mortara (2004) për 

disa objekte me potencial për dark tourism është krijuar një kartë 

inventarizuese, ku jepen të dhëna të përgjithshme dhe specifike.Përveç 

databases, hartave dhe kartave inventarizuese janë krijuar edhe disa 

itinerare të dark tourism në Tiranë dhe një vidio, të cilat synojnë të 

promovojnë disa destinacione të dark tourism.  

 

Fjalët kyçe: dark tourism, periudha komuniste, burgje, kampe internimi, 

gjeoinformacion, promovim 
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HYRJE 

 

Dark tourism është një fenomen global me interes të konsiderueshëm në 

industrinë e turizmit (Gagandeep 2018) e reflektuar në shifrat në rritje të 

vizitorëvë të siteve si Kampi i përqëndrimit Auschwitz (2.3 milion 

vizitorë në 2019), Shtëpia e Anne Frank (1.3 million vizitorë në 2019), 

etj.. Termi dark tourism u përdor për herë të parë nga autorët Lennon dhe 

Foley (1996, 2000)1. Autori Seaton (1996) përdori termin Thanatourism 

(thanatos nga greqishtja do të thotë vdekje) ndërsa Rojek (1993) zhvilloi 

konceptin Black Spots (spote të zeza) dhe Fatal attractions (atraksione 

fatale)2. Yan et al (2016) pas analizimit të një sërë përkufizimesh të këtij 

aktiviteti turistik arrin në konkluzionin se termi “Dark tourism” (turizëm i 

errët ose turizëm i zi) është termi që zbatohet më shpesh për ta përshkruar 

atë3. Dark tourism mund të përkufizohet si vizita në vendet e vdekjes, 

tragjedisë ose vuajtjes njerëzore. Sipas Ashworth (2005) dark tourism 

është një lloj i jashtëzakonshëm i turizmit që nxit turistët për të hyrë në 

një vend fatkeqësie me synimin për të mësuar dhe eksploruar rreth atyre 

që vuajtën4. Ndonëse dark tourism filloi të aplikohet si lloj turizmi me 

këtë emër nga fillimi i shekullit XXI, historia e zhvillimit të këtij lloji 

turizmi është shumë e hershme. Autorët Seaton dhe Lennon (2004) 

shprehen se turizmi i errët u ndërmor shumë kohë para se turizmi 

"modern" të fillonte të zhvillohej. Po kështu Bissell (2009) thekson se 

turizmi i errët nuk është një fenomen i ri, por një nga format më të vjetra 

në historinë e turizmit. Sipas autorëve Lennon dhe Foley (2002) format 

më të hershme të dark turizëm në botë i përkasin peligrinazhit në antikitet 

në site të vuajtjes ose vdekjes së individëve ose grupe njerëzish. Shëmbuj 

 
1 Lennon J. John, Powell Raymond, 2018. Dark tourism and cities, International Journal 

of Tourism Cities, vol 4(1), Emerald publishing, f. 1. 
2Stephanie Marie Yuill, 2003. Dark tourism, understanding visitor 

motivation at sites of death and disaster, Texas A&M University. 

Vepër e cituar 
3 Raymond Powell, 2018. Dark tourism and cities, International Journal of Tourism 

Cities. Vepër e cituar 

4
 Gagandeep Soni, Sarah Hussain, 2018. Dark Tourism: Changing Perception of 

Travelers for Indian Tourism, OmniScience, v.8 (3). Vepër e cituar 
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të tillë janë udhëtimet në Romën e lashtë për të parë ndeshjet e 

gladiatorëve, të cilët plagoseshin rëndë ose vriteshin brutalisht. Sipas 

autorit Seaton (1996) amfiteatrot në Romën antike ishin një destinacion i 

famshëm i dark turizëm ku gladiatorët argëtonin publikun duke u 

ndeshur.5  

 

Studimet rreth dark tourism në botë kanë filluar të intensifikohen pas 

viteve ‘90 duke hulumtuar konceptin, potencialin e siteve për zhvillimin e 

dark tourism, studimin e vlerave të siteve, motivet e turistëve, target 

groups, zhvillimin e destinacioneve të dark tourism, promovimin, etj. Në 

vendin tonë studimet dhe zhvillimi i dark tourism është në fazën 

fillestare, akoma i panjohur si një lloj i ri turizmi. Vizitimi i siteve të 

vuajtjes njerëzore, i kufizuar vetëm në tre muze në Tiranë dhe disa 

memoriale, realizohet në kuadër të turizmit kulturor dhe jo si një lloj 

turizmi specifik me një target group të përcaktuar. Nga ana tjetër vendi 

ynë ka një numër të konsiderueshëm sitesh pothuajse në tërë territorin me 

potencial për zhvillimin e dark tourism. Studimi, valorizimi, investimi 

për kthimin në site të vizitueshme si dhe promovimi i tyre do kishte një 

impakt të dukshëm në nxitjen e dark tourism në Shqipëri. Këtij qëllimi i 

shërben edhe ky studim, i cili synon njohjen dhe popullarizimin e 

vendeve, që dëshmojnë vuajtjen njerëzore gjatë periudhës së komunizmit 

në Shqipëri (1944-1990). Periudha e komunizmit është pjesa e historisë 

së vendit tonë më e panjohur për të huajt dhe kurioziteti dhe interesi për 

të vizituar vendet e torturës, ekzekutimit dhe vuajtjes është shumë i 

madh. Historia është një nga faktorët kryesor, që ndikon dhe motivon 

turistët që të vizitojnë destinacionet e dark tourism. Një sit dark tourism 

me një bazë të fortë historike e shtyn turistin të fitojë njohuri dhe të 

depërtojë në ngjarjet e së shkuarës. Ai u jep një përvojë ekskluzive 

vizitorëve si dhe kujtime që i marrin me vete.6  

 

 

 
5 Matteo Benedetto, 2018. What is dark tourism, literature review, University of 

Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland. Vepër e cituar 
6 Stephanie Marie Yuill, 2003. Dark tourism, understanding visitor motivation at sites of 

death and disaster, Texas A&M University 
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METODOLOGJIA 

Metodologjia e ndjekur për realizimin e këtij studimi konsiston në 

hulumtimin e literaturës ekzistuese për konceptin Dark tourism si dhe të 

literaturës në lidhje me vendet e vuajtjes njerëzore në Shqipëri gjatë 

periudhës së komunizmit. Krijimi i kartave inventarizuese për sitet është 

bërë bazuar në modelin e Giardino dhe Mortara (2004)7 ku informacioni 

dhe imazhet jepen të organizuara në seksione. Për krijimin e databases, 

hartave interaktive, gjeoinformacionit të siteve dark tourism në Shqipëri 

dhe disa itinerare dark tourism në Tiranë është përdorur teknologjia GIS 

nëpërmjet softit ArcGIS 10.5.  

 

Sitet e dark tourism në Shqipëri  

Si kudo në ish vendet e tjera komuniste edhe në Shqipëri regjimi i kohës 

do të instalonte një mekanizëm shtetëror dhune dhe terrori për të mbajtur 

pushtetin, kundërshtuar fjalën e lirë dhe krijuar e përjetësuar kultin e 

individit. Kundërshtarët e regjimit ishin intelektualët, klerikët dhe 

përfaqësuesit e shtresës së mesme, të cilët ishin kundër heqjes së pronës 

private dhe sipërmarrjes së lirë. Që nga viti 1945 pushteti i kohës miratoi 

një sërë ligjesh kundër sabotatorëve të luftës dhe të pushtetit ku 

parashikoheshin dënime të ashpra që varionin nga një deri 30 vjet deri në 

burgim të përjetshëm, ose me vdekje dhe me konfiskim të pasurive8. 

Detyra tjetër lidhej me eliminimin apo neutralizimin e të gjithë atyre, të 

cilët ishin pengesë për planet e tashme dhe të ardhme të komunistëve, pra 

kundërshtarët politikë9. Si pasojë e kësaj politike qindra mijëra 

kundërshtarë të regjimit u burgosën, vranë dhe internuan në burgje 

 
7 Giardino, M., Mortara, G., 2004. I geositi nel paesaggio della Provincia di Torino, 

Pubblicazione del Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino, v. I, p. 116.  
8Instituti i Historisë së Partisë pranë KQ të PPSH, 1962. Dokumente të organeve të larta 

të pushtetit revolucionar nacionalçlirimtar (1942-1944), “8 Nëntori”, Tiranë, f.321. 

Vepër e cituar në Meta B., Frashëri E., 2018, Studim Kornizë mbi sistemin e 
burgjeve, internimit dhe punës së detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri, 
AIDSSH, f11. 
9 Meta Beqir, Frashëri Ermal, 2018. Studim Kornizë mbi sistemin e burgjeve, internimit 

dhe punës së detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri, AIDSSH, f.11. 

https://issuu.com/aidssh
https://issuu.com/aidssh
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famëkeqe, kampe internimi dhe kampe të punës ku ju mohua çdo e drejtë 

njerëzore përfshirë ushqimin, higjenën, kurimin,etj.  

Sipas Institutit të Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit në 

Shqipëri (Raport 2016), të burgosurit politikë ishin 26.768 burra dhe 

7.367 gra; të burgosurit e vdekur në burg për shkak të kushteve të 

burgjeve ishin 984, dhe 308 të tjerë humbën aftësinë e tyre mendore. 

5.577 burra dhe 450 gra u dënuan me vdekje dhe u vranë. Në periudhën 

1944 – 1990 u internuan 59 009 ku 7022 vdiqën për shkak të kushteve të 

internimit10 (mungesë ushqimi, kushteve higjenike, sëmundjeve dhe 

punës së rëndë). Kampet e internimit me gjemba dhe kampet e punës u 

kthyen në skena makabre të vdekjes së shumë prej tyre, të cilët dita ditës 

mbushnin varrezën e kampit. Famëkeqe ishin edhe kampet e punës, të 

cilët ashtu siç i përshkruan Andrei Sakarov, ishin “vende ku jeta 

njerëzore nuk kishte asnjë lloj vlere dhe çdo gjë njerëzore pushonte së 

ekzistuari”11. Me kalimin e kohës një pjesë e mirë e siteve të vuajtjes dhe 

persekutimit njerëzor gjatë regjimit komunist janë shkatërruar ose kanë 

humbur autenticitetin e tyre. Disa janë kthyer në muze siç është Muzeu 

Kombëtar “Shtëpia me gjethe”, bunkeri antibërthamor i Enver Hoxhës 

dhe ai i Ministrisë së brendshme (Bunk‘Art 1 dhe Bunk‘Art 2). Një pjesë 

tjetër, që përfshin objekte të vuajtjes ekstreme njerëzore dhe vdekjes, siç 

janë ish burgu i Spaçit, ish kampi i internimit me tela në Tepelenë, ish 

kampi i Thumanës, ish kampi i Ballshit, ish kampi i punës së detyruar 

Repsi, shesh ekzekutimi në Shpal të Mirditës, etj, duhen kthyer në 

objekte të vizitueshme. Investimi për përshtatjen dhe kthimin e tyre në 

objekte të vizitueshme do ti shërbente kujtesës historike të kombit tonë. 

Site të vuajtjes njerëzore, torturës, punës së rëndë, vdekjes dhe 

ekzekutimit gjenden kudo në Shqipëri si: Burgjet (Peshkopisë, Burrelit, 

Beratit, Kukësit, Tepelenës, etj); Kampet e internimit me tela (Kampi i 

 
10 Të dhëna të marra në faqen zyrtare të ISKPK, Vepër e cituar në Meta B., Frashëri E., 

2018. Studim Kornizë mbi sistemin e burgjeve, internimit dhe punës së detyruar gjatë 

regjimit komunist në Shqipëri, AIDSSH, f20. 
11 Jay Bergman, 2009. Meeting the demands of reason; the life and thought of Andrei 

Sakharov, New York: Cornell University Press, f. 308. Vepër e cituar në Meta B., 

Frashëri E., 2018, Studim Kornizë mbi sistemin e burgjeve, internimit dhe punës 
së detyruar gjatë regjimit komunist në Shqipëri, AIDSSH, f.9 

https://issuu.com/aidssh
https://issuu.com/aidssh
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Krujës, Beratit, Tepelenës, Porto Palermos, etj); Kampet e punës të të 

burgosurve 1947-1990 (Kampi i Maliqit, Kavajës, Beratit, Yzberishtit, 

etj) dhe Repartet famëkeqe (Reparti 303 Spaç; Reparti 311 Qafë –Bari; 

Reparti 328 Bënçë, etj).  

 

 
 

Sitet e vuajtjes njerëzore dhe vdekjes gjatë periudhës komuniste, nëse do 

të investohen për tu kthyer në site të vizitueshme, do të përbëjnë 
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destinacione turistike për vizitorët e interesuar specifikisht pas këtij lloj 

turizmi, ose për vizitorët e interesuar pas historisë ose turizmit kulturor 

në përgjithësi. Vizitimi i tyre do të rriste vëmendjen publike ndaj dramës 

që përjetuan qindra mijëra qytetarë të pafajshëm gjatë kohës së 

komunizmit dhe do i shërbente kujtesës historike. 

Promovimi i Dark tourism në Shqipëri 

Studimi, promovimi dhe marketingu i destinacioneve - siteve me 

potencial për zhvillimin e dark turizëm në Shqipëri është ende në fazën 

fillestare. Nga ana tjetër studimet për periudhën e komunizmit, 

institucionet e vuajtjes, persekutimit, internimit, egzekutimit, etj., të 

realizuar nga Instituti i Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit, studjues, ish vuajtës, etj., kanë avancuar dukshën. Studimi i 

këtyre botimeve, video regjistrimeve, vidiove virtuale, etj, do na jepte një 

panoramë të qartë të potencialit të siteve dark tourism në Shqipëri. 

Krijimi i një website për dark tourism në Shqipëri, përdorimi i 

platformave të ndryshme web, rrjeteve sociale, listimi i siteve të vendit 

tonë në websitet e dark tourism të botës do të ndihmonte tour operatorët, 

që të planifikonin ture të tilla edhe në Shqipëri. Në këtë kuptim studimi 

dhe krijimi i gjeoinformacionit (GI) të siteve me potencial për zhvillim të 

dark tourism është një hap i parë, i cili duhet të thellohet si në drejtim të 

metodologjive të studimit, motiveve të vizitorëve, krijimit të 

destinacioneve dark tourism në Shqiperi, etj. 

GI i potencialit të siteve dark tourism në Shqipëri i krijuar me ndihmën e 

ArcGIS10.5 është një database dixhitale, ku jepen të dhëna të 

përgjithshme dhe specifike në lidhje me shpërndarjen gjeografike të 

siteve, historinë, funksionin, gjendjen, etj. Bazuar në modelin e Giardino 

dhe Mortara (2004) për secilin objekt apo muze është krijuar një kartë 

inventari dixhitale, që përmban harta, fotografi dhe përshkrime të ndara 

në katër seksione. Të dhënat e përgjithshme të sitit paraqiten në seksionin 

e parë; harta, foto dhe teksti në pjesën e dytë, vlerat historike dhe 

statistika në pjesën e tretë; gjendja dhe funksioni i objektit gjatë 

periudhës komuniste dhe pas viteve ’90 në seksionin e katërt. Kjo 

database do të jetë e aksesueshme për publikun direkt nga Web-i, ku 

krijimi i një aplikacioni Web-GIS do të informojë dhe indirekt stimulojë 
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zhvillimin e dark turizmit në këto site. Në mënyrë skematike krijimi i GI 

dhe kartave inventarizuese për sitet dark tourism të Tiranës paraqitet më 

poshtë. 

 

 

 
 

  GI e siteve Dark tourism ne Tirane 

 

Përveç gjeoinformacionit janë krijuar edhe disa itinerare të Dark tourism 

në Tiranë si dhe një vidio “Dark tourism in Tirana” 

(https://youtu.be/PR3qzRbIYFE), të cilat synojnë të promovojnë destinacionet 

kryesore të dark tourism.  

 

Itinerare dark tourism në Tiranë 

 

GI e dark tourism në Tiranë jo vetëm është një database dixhitale që 

mund të pasurohet here pas here, por edhe informon dhe orienton 

publikun të vizitojnë këto destinacione nëpërmjet krijimit të itinerareve 

turistike reale ose virtuale. Itinerari Dark tourism në Tiranë do të 

përfshinte objektet: Muzeun Kombëtar “Shtëpia me gjethe“, Bunk‘Art 1, 

Bunk‘Art 2, Memorialin “Postbllok”, lagjen “Blloku” dhe shtëpinë e 

https://youtu.be/PR3qzRbIYFE
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Enver Hoxhës, Ish muzeun Enver Hoxha ose Piramidën, Galerinë 

Kombëtare të Arteve, Dëshmorët e Kombit, Varrezat e ushtarëve anglezë 

e gjermanë, Memoriali i Holokaustit. Ky itinerar në varësi të kohës dhe 

kërkesës së target group mund të realizohet në dy forma: Vizitë një ditore 

në Tiranë duke bërë një ecje me këmbë përgjatë Bulevardit Dëshmorët e 

Kombit, parkut urban të liqenit dhe Bllokut. Në këtë itinerar objektet 

shikohen nga jashtë dhe ky itinerar do të mund të organizohej në këtë 

mënyre: Nisja te Bunk’Art 2, Galeria Kombëtare e Arteve (monumentet e 

Leninit, Stalinit dhe Enverit), Piramida, Memoriali Postbllok, Memoriali 

i Holokaustit, Memoriali i ushtarëve gjerman dhe anglez të LIIB në 

parkun urban të Tiranës. Në kthim kalohet në Bllok ku shihet shtëpia e 

Enver Hoxhës dhe e anëtareve të tjerë të Byrosë politike dhe udhëtimi 

përmbyllet me Muzeun Kombëtar “Shtëpia me gjethe”. Ky itinerar mund 

të integrohet në paketa të ndryshme turistike (kulturore ose natyrore).  

 

Itinerari tjetër që mund të quhet itinerari Dark tourism në Tiranë kërkon 

më shumë kohë dhe mund të realizohet në dy ose tre ditë. Vizita në këto 

objekte mund të kombinohet edhe me vizita të tjera të objekteve natyrore 

ose kulturore të Tiranës dhe periferisë së saj. Disa itinerare të sugjeruara 

në varësi të kohës, interesit dhe arritshmërisë do të ishin si më poshtë: 

-Vizitë e Muzeut Kombëtar “Shtëpia me gjethe“ e shoqëruar me një ecje 

në këmbë në bllok, Memorialin Postblloku, ish muzeun Enver Hoxha, 

Galeria Kombëtare e Arteve dhe Bunk’art 2. 

 

-Vizitë e muzeut Bunk‘Art 2 e shoqëruar me një ecje në këmbë në 

Bulevardin “Dëshmorët e Kombit” për të parë Galerinë Kombëtare të 

Arteve, Ish muzeun Enver Hoxha, Memorialin “PostBllok”, lagjen 

“Blloku” dhe shtëpinë e Enver Hoxhës, Muzeun Kombëtar “Shtëpia me 

gjethe“. 

 

- Vizitë në muzeun Bunk‘Art 1 e shoqëruar me një vizitë në Parkun 

Kombëtar të Dajtit.  

 

Sitet e Dark tourism në Tiranë  
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Muzeu Kombëtar “Shtëpia me gjethe” 

Ndertesa ku sot ndodhet Muzeu Kombëtar i përgjimeve u ndërtua në vitin 

1931 dhe fillimisht ka pasur funksionin e një klinike obstetrike. Gjatë 

Luftës se Dytë Botërore në këtë ndërtesë u strehua për pak kohë Gestapo, 

dhe nga viti 1944 – 1991 ka qenë Selia Qendrore e Përgjimeve të 

Shërbimit Sekret. Më 23 Maj 2017 në ndërtesën që njihet me emrin 

“Shtëpia me gjethe” u hap Muzeu Kombëtar i Përgjimeve. I organizuar 

në nëntë seksione dhe 31 dhoma ky muze reklamon gjithe aparaturat 

teknike, që përdoreshin për përgjime, kontroll të telefonave dhe ndjekje 

të të huajve. Përgjimet, spiunimet, dhe hetimet, që realizoheshin këtu do 

të vinin në lëvizje një zinxhir ngjarjesh për arrestimin, internimin dhe 

vrasjen e mijëra shqiptarve të pafajshëm. 

 

Projekti Bunk’art  

Projekti BUNK'ART nisi në vitin 2014 si një muze i cili i dedikohet 

historisë së ushtrisë shqiptare komuniste gjatë viteve të regjimit të Enver 

Hoxhës. Ideator dhe kurator i projektit BUNK’ART ishte gazetari italian 

Carlo Bollino. Strehimorja bërthamore e ish-diktatorit Enver Hoxha dhe 

bunkeri antibërthamor i Ministrisë së brendshme janë vende të vërteta 

historike të konvertuara në muze dhe sot janë ndër atraksionet turistike 

më të vizituara të Tiranës. 

 

Bunk’art 1 

Në periferi të Tiranës, bunkeri antibërthamor i diktatorit Enver Hoxha u 

shndërrua në muzeun Bunk’Art 1 në vitin 2016. Ky bunker gjigand me 

pesë kate nëntokë, 106 dhoma dhe një sallë kuvendi sot është një 

ekspozitë historike – kulturore rreth jetës së shqiptarëve gjatë 45 viteve të 

diktaturës komuniste.  

 

Bunk’art 2 

Muzeu Bunk’art 2 është ngritur në ambientet e ish bunkerit antibërthamor 

të Ministrisë së Brendshme në qendër të Tiranës, tuneli i se cilit u hap 

mes viteve 1981 dhe 1986. Përmes 24 dhomave, apartamentit të Ministrit 

dhe sallës së telekomunikacionit, ky muze ekspozon historinë e periudhës 

1912-1991 duke zbuluar sekretet e Sigurimit dhe policisë së shtetit 

https://www.intoalbania.com/sq/atraksion/bunkart-1/
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sidomos gjatë periudhës së komunizmit. Muzeu u hap në vitin 2016 dhe i 

dedikohet viktimave të regjimit komunist. 

 

Blloku  

“Blloku i Udhëheqjes” ose “zona e ndaluar” ishte një lagje në zemër të 

Tiranës krejtësisht e izoluar për publikun e gjërë dhe e mbrojtur nga forca 

të armatosura dhe agjentë të Sigurimit të Shtetit, ku jetonin drejtuesit e 

lartë komunistë të Byrosë politike. Kjo lagje pikënisjen e ka në vitin 1944 

dhe që nga viti 1960 filloi të fortifikohej e izolohej totalisht nga pjesa 

tjetër e qytetit dhe qytetarëve. Kjo lagje historike me shtëpitë e anëtarëvë 

të byrosë politike, shtëpinë e Enver Hoxhës, Shtëpinë e Partisë, misteret e 

jetës së anëtarëve më të lartë të Byrosë politike, krushqitë politike, 

spiunazhet, intrigat dhe vendimet politike është ndër atraksionet më 

interesante për dark tourism.  

 

Memoriali “Postblloku”  

Përgjate bulevardit kryesor të Tiranes, mu në hyrje të ish-Bllokut, 

ndodhet Memoriali “Postblloku”. Ky memorial u ndërtua në nderim të të 

përndjekurve politik në vitin 2013 dhe përbëhet nga bunkeri, kolonat e 

minierës së Spaçit si dhe një copë origjinale e murit të Berlinit. 

Memoriali është ndër atraksionet turistike më të vizituara në Tirane jo 

vetëm për simbolikën por edhe për të kujtuar projektin e bunkerizimit që 

nisi në fillim të viteve '70 ku rreth 175.000 bunkerë u ndërtuan në të 

gjithë vendin. 

 

Galeria Kombëtare e Arteve 

Galeria Kombëtare e Arteve në Bulevardin "Dëshmorët e Kombit" është 

një institucion muzeor dhe studimor që koleksionon, ekspozon dhe 

promovon artin pamor të artisteve shqiptar dhe të huaj. Në periudhën e 

realizmit socialist arti pamor shprehte botën e re, njeriun e ri, aspekte të 

jetës dhe punës në periudhën socialiste, peizazhe, portrete, etj. Galeria ka 

një koleksion të pasur të pikturave me të arrira të realizmit socialist, një 

pjesë e të cilëve janë të ekspozuara për publikun. Pranë Galerisë ndodhen 

të ekspozuara monumentet e Leninit, Stalinit dhe Enver Hoxhës. 



33 
 

KONKLUZIONE 

Vendet reale të vuajtjes njerëzore, memorialet dhe muzetë përbëjnë një 

potencial të konsiderueshëm sitesh për të zhvilluar dark tourism në 

Shqipëri. Studimi i këtij potenciali nga historianët, muzeologët dhe 

ekspertët e turizmit do të sillte propozime me vlerë për vendimmarrësit 

në drejtim të kthimit të disa prej tyre në site të vizitueshme për publikun. 

Krijimi i GI së siteve me potencial dark tourism është një hap i parë në 

drejtim të promovimit të vlerave historike dhe turistike të tyre, i cili 

duhet të thellohet me projekte më të detajuara. Kombinimi i teknologjise 

GIS me teknologjitë e internetit WebGIS do të mundësonte aksesimin e 

informacionit dhe hartave interaktive për sitet dark tourism në Shqipëri. 

Krijimi i videove promovuese, muzeve virtual, projekteve të ruajtjes dhe 

restaurimit të siteve të vuajtjes njërëzore si dhe deklarimi i tyre si 

monumente historike-kulturore, duhen të jenë hapat e mëtejshëm të 

përpjekjeve të aktorëve të ndryshëm (studjues, NGO, administrues të 

siteve, Ministrisë së Kulturës, etj). 
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ABSTRACT 

The number of tourists moving for cultural purposes around the world 

has rised significantly in the last decade, showing an increased interest 

for cultural tourism. This interest is oriented by the values of cultural 

heritage, which provide not only its conservation but also employment, 

investment and income. The Korça region is distinguished for a rich 

cultural heritage identified and classified according to national and 

international models. As a priority sector in this region, tourism is based 

on this potential for creating the tourism product. A significant part of 

cultural monuments have already been used as tourist attractions, while 

some others carry important values in terms of culture and history, 

though are still unvalued and unpromoted as attractions. This paper aims 

to assess the cultural heritage of the Korça region in terms of sustainable 

tourism. Their valorization is based on the value categories method, 

according to B.M.Feilden and J.Jokiheldo for the assessment of world 

cultural heritage. The World Heritage Convention is one of the best 

guidelines for national heritage, from which the most prominent elements 

are gradually listed as world heritage.To identify heritage values, 

literature research was combined with field observation. Acoording to the 

study, the cultural heritage of the Korça region is represented by a variety 

of values, some of which are rare, such as the Monumental Tombs of 
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Selca, the Basilica of Lin, the Museum of Medieval Art and the 14th 

century Churches. From the analysis in terms of values and functions, it 

results that the appropriate use and good management of this potential 

brings benefits in economic aspect as well as in their preservation and 

conservation. The other part of cultural monumnets, still unvalued, are 

being damaged and are in danger of losing their value, therefore more 

attention, studies and investments are required in their restoration and 

management. 

 

Keywords: cultural heritage, valorization, cultural values, contemporary 

values, tourism 

 

ABSTRAKT 

Numri i turistëve që lëvizën për qëllime kulturore dekadën e fundit në 

botë u rrit ndjeshëm, duke treguar një interes të shtuar për turizmin 

kulturor. Ky interes orientohet nga pasuria dhe vlerat e trashëgimisë 

kulturore duke nxitur jo vetëm konservimin e saj por edhe punësimin 

dhe investimet si dhe duke gjeneruar të ardhura. Rajoni i Korçës 

dallohet për një trashëgimi të pasur kulturore të evidentuar dhe 

klasifikuar sipas modeleve kombëtare dhe ndërkombëtare. Si sektor 

prioritar në Shqipëri dhe në rajon, turizmi bazohet tek ky potencial për 

krijimin e produktit turistik. Një pjesë e rëndësishme e monumenteve të 

kulturës tashmë janë shndërruar në atraksione turistike, ndërsa disa të 

tjera mbartin vlera të rëndësishme në aspektin kulturor dhe historik, por 

ende janë të pavalorizuara dhe të papromovuara si atraksione. Ky punim 

ka për qëllim vlerësimin e trashëgimisë kulturore të rajonit të Korçës në 

funksion të turizmit të qëndrueshëm.Valorizimi është bazuar tek metoda 

e vlerave sipas B. M. Feilden dhe J. Jokiheldo për vlerësimin e 

trashëgimisë kulturore botërore. Konventa e Trashëgimisë Botërore 

përbën një nga kornizat orientuese më të mira edhe për trashëgiminë 

kombëtare, nga e cila gradualisht elementët më të spikatur listohen si 

trashëgimi botërore. Për të evidentuar vlerat e trashëgimisë është 

kombinuar hulumtimi i literaturës me vëzhgimin në terren. Studimi 

konkludon se trashëgimia kulturore e rajonit të Korçës përfaqësohet nga 

një larmi vlerash, ndër të cilat më të rrallat shfaqen tek Varret 
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Monumentale të Selcës, Bazilika e Linit, Muzeu i Artit Mesjetar, Kishat 

e shek. XIV etj. Nga analiza në aspektin e vlerave dhe funksioneve, 

rezulton se përdorimi i përshtatshëm dhe mirëmenaxhimi i këtij 

potenciali sjell përfitime si ekonomike ashtu edhe të mbrojtjes dhe 

konservimit. Disa nga objektet ende të pavalorizuara po dëmtohen e 

rrezikojnë të humbasin vlerat, ndaj kërkohet më shumë vëmendje, 

studime dhe investime në menaxhimin dhe restaurimin e tyre. 

 

Fjalë kyçe: trashëgimi kulturore, valorizim, vlera kulturore, vlera 

bashkëkohore, turizëm 

 

HYRJE 

  

Faktorët kryesorë, që nxitin zhvillimin e turizmit në një rajon janë 

burimet natyrore dhe kulturore. Kultura materiale, mënyra e jetesës, 

gjurmët në peizazh dhe kultura shpirtërore janë kthyer në atraksione 

turistike. Trashëgima kulturore shfaq në turizëm përveç të tjerave edhe 

dimensionin e vet ekonomik duke gjeneruar të ardhura, punësim dhe 

investime. Gjatë dekadës së fundit, rajoni i Korçës ka krijuar profilin e 

një destinacioni turistik, të plotësuar me infrastrukturë akomodimi dhe 

shoqëruese. Popullimi i hershëm dhe natyra janë kaq të gërshetuara sa 

është e pamundur ti ndash e të ndërtosh profilin e një destinacioni tipik 

kulturor. Peizazhi, si gjurmë e kulturës mbi mjedis i krijuar nga 

bashkëveprimi i pandërprerë njeri natyrë, është modeluar qysh nga 

prehistoria nga aktivitete tradicionale të cilat vazhdojnë ende. Besimi 

kristian dhe ai mysliman kanë shtuar tiparet e tyre kulturore, 

arkitektonike dhe sociale mbi këtë peizazh.  

  

RISHIKIMI I LITERATURËS 

  

Trashëgimi kulturore konsiderohen: monumentet, grupe ndërtesash të 

ndara ose të lidhura me vlera të arkitekturës dhe site të tilla si forma 

topografike ose vepra të krijuara nga veprimtaria e njeriut dhe e natyrës, 

me vlera dhe interes nga këndvështrimi arkeologjik, historik, etnologjik 

ose antropologjik (World Heritage Convention). Interes ka krijuar edhe 
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peizazhi kulturor, si trashëgimi e mbrojtur nga UNESCO dhe Konventa 

Evropiane e Peizazhit e njohur si instrumenti i parë legal në mbrojtje të 

peizazheve të zakonshme. Në lidhje me këtë, Tilley (2017), thekson se e 

jashtëzakonshmja në peizazh duhet kërkuar në të zakonshmen. Në rajonin 

e Korçës gjenden pothuaj të gjitha kategoritë e trashëgimisë kulturore, 

ndërsa ky punim është fokusuar tek vlerësimi i trashëgimisë materiale 

dhe kryesisht tek ato kategori që kanë ndikim më të madh në zhvillimin e 

turizmit të tilla si monumentete arkeologjike, arkitekturore, historike dhe 

monumentet e kultit. 

Monumentet arkeologjikejanë dëshmi e popullimit të hershëm 7-8 mijë 

vjeçar, ku përmendim Vendbanimin prehistorik të Vashtmisë, tëBarçit, të 

Zagradia, Tuma e Kamenicës etj.Vendbanimi palafit Dunavec II i neolitit 

të mesëm, i vetmi dhe më i vjetri i këtij lloji në Ballkan, dëshmon për 

fillimin e arkitekturës në Shqipëri, e cila shfaqet më pas në vendbanimin 

palafit të Maliqit të neolitit të vonë (Aliu, 2011). Gjetjet arkeologjike 

dëshmojnë se fusha e Korçës ka qenë e banuar dendur dhe pandërprerje 

që në fillim të neolitit (mijëvjeçari IVp.k) nga një popullsi ndejtare e cila 

merrej me bujqësi dhe blegtori (Anamali, 1980). Këto aktivitete kanë 

modeluar peizazhin e këtij territori në vazhdim.  

Monumentet arkitekturore përfaqësohen nga kalatë, kullat, rrugët e urat. 

Në rajon nuk ka asnjë kala me ndërtim voluminoz që të jetë e 

vizitueshme e të ketë rregullore të menaxhimit të vizitorëve (Trashëgimia 

kulturore, akte ligjore, 2008).Nga 24 kala-monumente kulture, një pjesë 

janë prehistorike, disa i përkasin antikitetit dhe disa kanë patur 

vazhdimësi deri në mesjetë. Kalaja e Mborjes, Pogradecit dhe Bilishtit 

dëshmojnë për origjinën e këtyre vendbanimeve. 

Monumentet fetare me pikturat e tyre mbartin vlera komplekse ku 

dallojnë vlera relative artistike dhe teknike, të shprehura përmes 

arkitekturës dhe ndërtimit, pikturës monumentale, ikonografisë dhe 

punimit në dru të ikonostaseve si dhe vlera shpirtërore dhe sociale. 

Si monumente kulture të kategorisë së parë të tipit banesë përzgjidhen 

ato më të spikaturat, me vjetërsi mbi 100 vjeçare që dokumentojnë 

zhvillimin urbanistik, arkitekturor dhe ekonomiko social të rajonit. Nga 

171 monumente të qarkut Korçë, 59 janë banesa (iktk.gov.al). Bazuar tek 

ligji, pasuritë kulturore mund të përdoren për funksionin për të cilin janë 
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krijuar ose për funksione të tjera me kusht që të mos cënojnë vlerat për të 

cilat mbrohen. Pavarësisht kësaj, vazhdimësia e funksioneve tradicionale 

është ajo që përforcon kuptimin e sitit dhe s'mund të krahasohet me asnjë 

ekspozitë (Fielden, Jokilehto, 1988). 

 

  

METODOLOGJI KËRKIMI 

  

Rajoni i Korçës dallohet për një trashëgimi të pasur kulturore të 

evidentuar dhe klasifikuar sipas modeleve kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Vlerësimi i trashëgimisë kulturore është bazuar tek kategoritë e vlerave 

sipas Bernard M.Feilden dhe Jukka Jokiheldo, e përdorur për sitet e 

trashëgimisë botërore. Sipas tyre, pasuritë kulturore mbartin (1) vlera 

kulturore dhe (2) vlera bashkëkohore, sociale dhe ekonomike. 

Vlerat kulturore grupohen në: vlera të identitetit, vlera relative 

artistike/teknike dhe vlera të rrallësisë. Grupi i dytë përfaqëson vlera 

përdorimi të cilat lidhen me shoqërinë dhe infrastrukturën e saj socio 

ekonomike dhe politike. Kategoritë e tyre janë vlerat ekonomike, vlerat 

funksionale, edukative, sociale dhe politike (Fielden, Jokilehto, 

1988).Vlerat ekonomike kanë katër burime të mundshme të ardhurash; 

turizmin, tregtinë, përdorimin dhe shërbimet për argëtim. Vlera 

funksionale lidhet me vlerën ekonomike përmes përdorimit të 

përshtatshëm që favorizon krijimin e të ardhurave dhe ruajtjen e burimit, 

ndërsa vlera sociale krijon interesin e komunitetit për mirëmbajtjen e 

tyre. Vlera politike lidhet me simbolikën e fortë kombëtare dhe përdoret 

për të krijuar imazh promocional për shtetin (Fielden, Jokilehto, 1988). 

Në këtë punim, evidentimi i vlerave kulturore është bazuar mbi 

literaturën shkencore mbi sitet, unikalitetin dhe rrallësinë, vlerat artistike, 

traditën dhe rolin social të tyre. Vlerat sociale dhe shpirtërore janë 

vlerësuar përmes anketave dhe intervistave me banorët, ndërsa vlerat 

funksionale tek vëzhgimi i gjendjes fizike të monumenteve, 

arritshmërisë, aftësisë prezantuese, frekuentimit turistik dhe/ose 

funksioneve që ato kryejnë aktualisht. Referuar praktikës në vende të 

ndryshme, prania e vlerave më lart, kryesisht çon drejt ruajtjes së 

burimeve, ndërsa mungesa e tyre drejt braktisjes dhe humbjes 
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GJETJET DHE ANALIZA 

  

Nga intervistat me popullsinë lokale, rezulton se 22% e të intervistuarve e 

vlerësojnë lidhjen e trashëgimisë kulturore me zhvillimin e turizmit në 

rajon si shumë të rëndësishme, 7% të tyre, si jashtëzakonisht të 

rëndësishme, ndërsa 50% të tyre si mesatarisht të rëndësishme, ndërkohë 

që ka vlerësime të ndryshme për monumente të veçanta (Mici, 2015). 

Vlerësimi i komunitetit për kalatë si atraksion turistik është deri diku 

mesatar. Vendbanimet prehistorike dhe kalatë kanë vlera të rëndësishme 

të identitetit, vlera relative teknike, dhe dokumentuese, por për shkak të 

kohës së largët dhe kompetencave teknike të saj, volumi arkitekturor i 

tyre në këtë rajon është i vogël. Ato kanë vlerë të ulët prezantuese në 

terren, tërheqje turistike jo të lartë dhe vlerë ekonomike të papërfillshme. 

Vlerat kulturore të tyre evidentohen përmes një materiali të bollshëm 

arkeologjik me rëndësi historike të dokumentuar në muzetë e rajonit.  

Kullat, rrugët dhe urat vlerësohen nga komuniteti si atraksione me 

tërheqje të ulët. Për shkak të vlerës së ulët funksionale, sociale apo të 

identitetit për komunitetin kullat, pothuaj janë braktisur, po humbasin 

vlerat dhe nuk shfaqin interes për tu vizituar. Vlera funksionale dhe aftësi 

prezantuese më të larta ka ura e Golikut dhe më pak ura e Terziut.Rruga 

Egnatia shpalos gjeninë ndërtuese të Romës së Lashtë përgjatë së cilës 

kanë mbetur mjaft gjurmë të zhvillimit të kohës (Pasha, 2006). E njohur 

si nyje lidhëse në nivel ndërkufitar, Rruga Egnatia ka aftësi të tërheqë 

audiencë ndërkombëtare, duke nxitur interesin për gjurmët e saj në 

Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut.  

Nga të dhënat e frekuentimit, monumentet fetare me pikturat e tyre, 

përfshi këtu edhe Bazilikën e Linit me mozaikët, janë ndër objektet më të 

vizituara në rajon (Mici, 2017). Për vlerat artistike dhe teknike, aftësitë 

prezantuese më të larta i kanë Bazilika e Linit, Kishat e Voskopojës, 

Vithkuqit, Kisha e Maligradit, Kisha e Niçës, Kisha e Ristozit në Mborje, 

Kisha e Shën Jovanit në Boboshticë etj. Kishat bizantine dhe pasbizantine 

mbartin vlera komplekse ku dallojnë vlera relative artistike dhe teknike, 

të shprehura përmes arkitekturës dhe ndërtimit, pikturës monumentale, 
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ikonografisë dhe punimit në dru të ikonostaseve si dhe vlera shpirtërore 

dhe sociale. 

Varret monumentale të Selcës janë monumenti arkitektonik më i 

vlerësuar në rajon për nga unikaliteti dhe aftësia prezantuese e lartë. 70 

objekte arkeologjike ekspozohen në Muzeun e Pogradecit duke 

dokumentuar vlerat e tyre. Të gjitha varret janë të vizitueshme dhe në 

gjëndje të mirë. Për shkak të vlerave unikale në Shqipëri dhe Ballkan, ky 

kompleks është propozuar për t’u shpallur Sit i Trashëgimisë Botërore 

dhe prej vitit 1996 është përfshirë në Listën e Tentativës së UNESKO-s. 

Për vlera të larta kulturore dhe komplekse, Bazilika e Linit me mozaikët 

u përfshi në Sitin e Trashëgimisë Botërore të Liqenit të Ohrit, të zgjeruar 

në pjesën shqiptare në vitin 2019. Të dy monumentet e rralla aktualisht 

kanë një vlerë direkte financiare të papërfillshme, megjithatë janë të 

përfshira në disa itinerare të kombinuara natyrore dhe kulturore për të 

cilat nxitin pjesëmarrjen.  

Në tërësi, monumentet historike mbartin vlera komplekse, ku spikatin 

vlerat edukative, sociale dhe të identitetit, por vetëm pak prej tyre 

gjenerojnë të ardhura përmes biletave dhe frekuentimit turistik.Muzeu i 

Artit Mesjetar siguron përmes biletave, të ardhurat më të larta ndër 

monumentet e kulturës. Eksponatet dhe fondi i veçantë i tij, i 

krahasueshëm me fonde të tilla në rajon, të ekspozuar në një godinë të re, 

ka sjellë shtesë në të ardhura krahasuar me vitet e mëparshme (Mici, 

2017). Disa muze edhe pse me fonde të pasura, nuk janë ende atraksione 

të mirëfillta për arsye të godinave të amortizuara apo të papërshtatshme. 

Bazuar tek ligji, pasuritë kulturore mund të përdoren për funksionin për 

të cilin janë krijuar ose për funksione të tjera me kusht që të mos cënojnë 

vlerat për të cilat mbrohen. 

Në funksion të vlerësimit të banesave-monument kulture, për këtë punim, 

u zgjodhën dy kritere; gjendja fizike e monumentit (që ndikon në aftësinë 

prezantuese dhe dokumentimin e vlerave) dhe funksioni që ato kryejnë 

aktualisht. Të gjitha banesat në Pogradec dhe Devoll kryejnë funksionin 

parësor, banimin. Banesat në Pogradec të cilat kanë patur qëllim banimi 

dhe shërbimi në të njëjtën kohë e kanë ruajtur deri diku këtë funksion por 

pa rivitalizuar deri tani shërbimet. Nisur nga funksioni, në Korçë 

evidentohen tre tipe të banesave-monument kulture:(1) banesa që 
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funksionojnë vetëm për banim (2) banesa që ofrojnë shërbime turistike 

(3)banesa që shërbejnë si muze. Pjesa më e madhe e banesave-monument 

kulture kryejnë ende funksionin origjinal të banimit, nga të cilat vetëm 

pak janë restauruar nga pronarët ose shteti. Pesë banesa monument 

kulture që ndodhen në qendrën historike të qytetit, ofrojnë shërbime 

turistike (bar, kafe, restorant, bujtinë). Këto banesa janë të tipologjisë 

shtëpi një katëshe me bodrum e shek XIX (Th. Gërmenjit) ose dykatëshe 

e vitit 1821(Mihal Gramenos, O. Xhamballos); me dy kate dhe bodrum 

në tokë (Xh.Ypi;I. Budo). 

Katër banesa funksionojnë si muze: Banesa dykatëshe e Vangjush Mios, e 

shek. XIX përdoret për banim dhe si muze i piktorit. Kjo banesë mbart jo 

vetëm vlera arkitekturore, por edhe vlera artistike dhe shpirtërore. 

Mysafirhanja e Sokrat Mios ngjitur me të, është përdorur për të pritur 

miqtë dhe këtë funksion e ruan edhe sot për vizitorët. Banesa e Fani 

Kotes (Pjastos) e tipologjisë banese tre katëshe me oborr të brendshëm, 

funksionon si Muzeu Arkeologjik në Korçë, i çelur në vitin 1985, me një 

fond prej 1111 objektesh nga neoliti deri në shek.XI (Muzeu Arkeologjik, 

Korçë, 2017). Banesa ku u hap shkolla e parë shqipe në vitin 1887, e 

dhuruar nga familja Terpo për këtë qëllim, e njohur si Mësonjëtorja e 

Parë Shqipe u shndërrua në muze arsimi në vitin 1958 kur u krijuan 

mjediset e para muzeale. Në vitin 1967 sallat u plotësuan me materiale 

me karakter kombëtar; dokumente, fotografi, eksponate që evidentojnë 

përpjekjet për shkollën dhe gjuhën shqipe, duke e kthyer në Muze të 

Arsimit Kombëtar dhe vend pelegrinazhi të gjithë shqiptarëve (Adhami, 

2001). Në vitin 1973 banesa klasifikohet si monument kulture i 

kategorisë së parë.  

Bazuar tek metoda e vlerave (Fielden, Jokilehto, 1988), monumenti i 

Mësonjëtores mbart vlera komplekse e të mbivendosura; banesa e 

ndërtuar në gjysmën e parë të shek XIX (1845) me dritare mbi rrugë e 

pjesërisht me avlli, është pjesë e peizazhit urban dhe kulturor, që 

dokumenton rrugën e zhvillimit historik dhe përmirësimet urbanistiko-

arkitektonike të qytetit në shek. XIX-XX; akti i dhurimit të banesës për 

shkollën e parë shqipe në vetvete përbën vlerë dhe e vendos ngjarjen në 

qendër, në një banesë dinjitoze duke reflektuar vlerë sociale; arsimi mbart 

vlerën e simbolit dhe identitetit kombëtar dhe rrjedhimisht edhe vlerë 
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politike. Unesco, konstaton se shtetet në përgjithësi i ruajnë, madje dhe 

mbivlerësojnë monumentet që mbartin vlerën e simbolit të tyre kombëtar 

(Unesco, 2004). Fjala “Mësonjëtore” është unike e ka një simbolikë të 

fortë. Në sitet e trashëgimisë botërore një fjalë, një simbol, një legjendë 

ka mjaft rëndësi për ta lidhur me sitin, pasi ajo ngjit, memorizon e 

identifikon. Me vlerat komplekse që mbart, ky monument i plotëson tre 

kritere të nenit 201 për muzetë kombëtarë dhe duhet të propozohet sërish 

për këtë status, ndërsa edhe kriteri i katërt i lidhur me menaxhimin është i 

arritshëm (Ligji Nr.27/2018). 

Nga analiza lidhur me funksionin origjinal dhe aktual, vihet re se banesat 

që janë vendosur në shërbim të turizmit janë restauruar dhe janë 

monumentet më të mirëmbajtura në rajon. Ato ndodhen kryesisht në 

qendrën historike, janë pronë private, sigurojnë të ardhura të kënaqshme 

dhe punësim. Prirja e qytetit të Korçës drejt turizmit u ka dhënë mundësi 

rivitalizimi në turizëm.Monumentet e kulturës me funksion banimi janë 

më pak të mirëmbajtura, sidomos ato në zonat rurale. Ndër monumentetet 

e kulturës që funksionojnë si muze, ato që janë në pronësi private janë më 

të mirëmbajtura. Pavarësisht fondit dhe interesit të vizitorëve, godina e 

amortizuar e Muzeut Arkeologjik nuk ka kushte për ekspozimin dinjitoz 

të objekteve. 

 

DISKUTIM 

  

Sipas Fielden & Jokilehto (1988), disa prej vlerave të trashëgimisë lidhen 

ngushtë me thelbin e monumentit, llojin apo materialin përbërës, ndërsa 

disa të tjera lidhen me vendndodhjen gjeografike dhe marrëdhënien e tij 

me mjedisin përreth. Secili nga monumentet duhet valorizuar bazuar në 

vlerat dominuese të tij. Kështu, Vendbanimi prehistorik i Zagradia në 

gadishullin e Linit edhe pse nuk ka gjurmë të dukshme, valorizohet 

përmes pozicionit gjeografik, konteksit historik dhe afërsisë me objektet 

e tjera. Por edhe ndërtimet voluminoze restauruese nuk i shtojnë vlera 

siteve. Për shembull, Fortesa e Samuelit në qytetin e Ohrit në 

Maqedoninë e Veriutu restaurua me rindërtim voluminoz menjëherë pas 

zbulimit, për të rikrijuar imazhin e saj. Në raportin e vlerësimit, Unesco 

evidentoi se vizitorët mund të kënaqeshin më shumë me një sit më pak 
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voluminoz duke e plotësuar imazhin përmes një muzeu me publikime dhe 

artefakte nga gërmimet (UNESKO, 2004). Kalatë në pjesën shqiptare, të 

ndërtuara në pika strategjike ofrojnë pamje të mrekullueshme të 

peizazheve përreth. Individualisht ato mund të mos shfaqin tërheqje të 

lartë turistike, por trajtimi si një zinxhir fortifikimesh në konteks historik 

dhe në peizazh, me interpretimin e duhur do ti kthente ato në atraksione 

tërheqëse.  

Monumentet e kultit nuk duhet të identifikohen vetëm me vlera fetare. 

Ato vizitohen nga njerëz, të cilët jo domosdoshmërisht ndajnë të njëjtat 

besime, por i respektojnë ato për vlerat artistike, si simbol identiteti dhe 

burim frymëzimi (Vasilijević et al., 2015). Një pjesë prej tyre i mbijetuan 

shkatërrimit gjatë periudhës komuniste, kur besimi fetar u ndalua, falë 

evidentimit dhe pranimit të vlerave artistike të tyre edhe nga vetë sistemi, 

ku një rol me rëndësi luajtën studiuesit V. Puzanova, Th. Popa (Velo, 

2005). Në ndryshim nga kullat dhe kalatë, për shkak të vlerave 

shpirtërore dhe sociale, komuniteti ka shfaqur interes për mirëmbajtjen e 

tyre. Ndonëse nuk gjenerojnë të ardhura direkte, ato krijojnë një arsye 

udhëtimi edhe për tregun e turistëve të huaj në rajon. 

Muzetë janë edhe një formë e rijetëzimit të disa banesave monument 

kulture, rrjedhimisht mbartin një kompleks vlerash të mbivendosura, 

prioriteti i të cilave lidhet edhe me llojin e muzeut. Tek Muzeu i Arsimit 

Kombëtar më shumë prioritet deri tani kanë patur vlerat edukative, 

sociale dhe politike të lidhura me identitetin kombëtar, sesa vlera 

ekonomike, megjithatë që në muajt e parë pas restaurimit (2021), u vu re 

një interes i shtuar për ta vizituar dhe rritje e të ardhurave përmes 

biletave.  

Edhe pse (Fielden, Jokilehto, 1988), argumenton se vazhdimësia e 

funksioneve tradicionale është ajo që përforcon kuptimin e sitit dhe 

s'mund të krahasohet me asnjë ekspozitë, jo gjithmonë është e mundur 

rigjallërimi i aktivitetit origjinal. Gjatë kohërave kultura ka ndryshuar dhe 

disa aktivitete kanë humbur. Vlera funksionale e objekteve të 

trashëgimisë lidhet me vlerën ekonomike përmes funksionit të ri nga i cili 

mund të gjenerohen të ardhuara, por në këtë proces një kujdes të veçantë 

kërkon përzgjedhja e aktiviteteve të rijetëzimit. 



45 
 

Monumentet e kulturës me funksion banimirezultojnë pak të 

mirëmbajtura sidomos në zonat rurale. Në disa raste banorët kanë bërë 

ndërhyrje me materiale jo të përshtatshme, kanë dëmtuar arktitekturën me 

shtesa apo e kanë rindërtuar. Por ka edhe raste kur pronari edhe pse 

banesa nuk është zyrtarisht trashëgimi kulturore e restauron bazuar në 

kritere të ngjashme për të ruajtur vlerat e saj. I tillë është rasti i banesës së 

Rakos, të restauruar dhe kthyer në hotel TresorArt Boutique. Banesa 

dykatëshe e stilit të vonë neoklasik italian e vitit 1933 dhe e dekoruar me 

piktura murale nga Sotir Zografi në vitin 1936, dokumenton stilin 

neoromantik të përhapur në Evropë e të shfaqur edhe në Shqipërinë e 

viteve 1930 (Giakoumis, 2018). Motivet e muraleve kryesisht janë skena 

rurale idilike ose floreale me trëndafila e kangjella të stilizuara të cilat 

sjellin brenda banesës atmosferën e natyrës dhe fshatit. Ruajtja e vlerave 

dhe rijetëzimi i banesës kanë rëndësi si dëshmi të këtij stili pasi gjurmët e 

tyre në të tjera banesa në qytet kanë humbur. Në këtë mënyrë, të kuptuarit 

e vlerave dhe konservimi i tyre na jep mundësi për të ruajtur trashëgiminë 

e së kaluarës në të tashmen dhe për ta lejuar atë të arrijë dhe kalojë 

moshën 100 vjeçare.  

Trashëgimia është proces, nuk ka prerje me thikë midis të kaluarës, të 

tashmes dhe të ardhmes. Ajo varet nga vendimi se çfarë do të ruajmë, 

çfarë do të lemë të humbë dhe çfarë do të rindërtojmë nga e para. 

Ndërgjegjësimi i pronarëve për vlerat e banesës së tyre forcon krenarinë, 

identitetin kulturor dhe rrit interesin për përfshirjen e tyre në restaurim. 

Duke u nisur nga shembujt më sipër, praktika më e mirë është aftësimi i 

vetë pronarëve në restaurimin e pronave, duke i mbështetur për të kuptuar 

rëndësinë e arkitekturës, materialit dhe formave që e karakterizojnë atë, 

përmes hartimit të udhëzuesve (Unesko, 2004). Një i tillë është hartuar në 

kuadrin e projektit të zgjerimit të Sitit të Trashëgimisë Botërore të Liqenit 

të Ohrit, për rajonin e Pogradecit (Kallamata, 2018), ndërsa udhëzues 

duhet të hartohen edhe për zona të tjera. 

Banesa e Muzeut të Arsimit, e amortizuar prej vitesh, u restaurua në vitin 

2021 duke përfshirë komunitetin në një debat publik. Si rezultat i 

ndërhyrjes restauruese, u ndryshua pozicioni dhe u shpërbë vepra 

skulpturore e njohur si ABC në oborr e cila ishte pjesë e memories 

qytetare, u larguan bankat e modelit të vjetër që vizualizonin kushtet e 
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arsimit dikur dhe u konfirmua heqja e statusit si Muze Kombëtar (Ligji 

Nr.27/2018; VKM, mars 2021). Rëndësia e vetë ngjarjes e lidhur me 

arsimin kombëtar, në koshiencën e komunitetit materializohet tek 

frekuentimi i lartë i këtij muzeu dhe reagimi qytetar ndaj asaj pjese të 

restaurimit që cënoi këtë lidhje e që më pas ndërtoi presionin qytetar për 

rikthimin e tyre. Reagimi qytetar lidhet kryesisht me elemetë të peizazhit 

kulturor të lidhur me ndjenjën e identitetit të vendit, ndërsa në lidhje me 

muzealizimin e sallave ai ka qenë më i limituar. 

Monumentet e kulturës konsiderohen pjesë e peizazhit urban, me të cilat 

komuniteti ndërton ndjenën e identitetit të vendit (sense of place). Vetë 

trashëgimia i përket së pari komunitetit lokal e më pas bëhet e mundur që 

t’u shërbejë edhe turistëve. Kështu në të gjitha proceset zhvillimore duhet 

të merret në konsideratë lidhja mes trashëgimisë dhe komunitetit.  

  

 

 

PËRFUNDIME 

  

Rajoni i Korçës ka një inventar të pasur të kategorive të trashëgimisë 

kulturore, një pjesë e të cilave janë kthyer në atraksione turistike. Jo të 

gjitha pasuritë e rajonit janë të përshtatshme për t’u përdorur si atraksione 

direkte, por ato mbartin në tërësi vlera komplekse dhe plotësuese të cilat 

identifikojnë rajonin si destinacion. Bazilika e Linit dhe Varret 

monumentale të Selcës janë dy site me vlera kulturore, të rrallësisë dhe 

identitetit të cilat potencialisht krijojnë mundësi për vlera ekonomike, 

edhe pse aktualisht nuk gjenerojnë të ardhura direkte dhe nuk janë pajisur 

me infrastrukturë turistike cilësore. Modelet më të mira të siteve të 

ngjashme nga bota duhet të aplikohen për ruajtjen dhe promovimin e 

tyre. Monumentet arkeologjike dhe arkitekturore me aftësi të ulët 

prezantuese duhet të valorizohen bazuar tek vendndodhja gjeografike, 

konteksti dhe marrëdhënia me sitet përreth.  

Përdorimi i përshtatshëm për turizëm dhe kulturë i monumenteve-banesa, 

ka favorizuar konservimin, ndërsa banesat e braktisura e kanë humbur 

edhe funksionin e tyre origjinal. Rrjedhimisht, një ndikim të dukshëm në 

vlerat e trashëgimisë kulturore ka restaurimi dhe rijetëzimi. Trashëgimia 
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kulturore e restauruar dhe valorizuar përmes turizmit dhe aktivitetetve 

kulturore si në rastet e Muzeut të Artit Mesjetar, Pazarit të Korçës dhe 

Muzeut të Arsimit ka sjellë një rritje të frekuentimit, përfitime shpirtërore 

dhe të ardhura në rritje nga përdorimi. Por dëshira për restaurim dhe 

valorizim në disa raste ka cënuar vlerën e burimit duke sjellë humbjen e 

trashëgimisë. Ky proces nuk duhet të jetë vetëm atribut i ekspertëve, por 

e gjithë shoqëria duhet të përfshihet, pronarët, komunitetet lokale dhe ato 

intelektuale. Ekipet e restaurimit, valorizimit dhe rijetëzimit të 

monumenteve komplekse duhet të jenë multidisiplinare e të njohin 

veçoritë e rajonit.  

Konventa Evropiane e Peizazhit, rekomandon përfshirjen e mendimit të 

komunitetit në rastet e ndërhyrjes në peizazhin kulturor, pavarësisht se 

metodat nuk janë të thjeshta. Rrjetet sociale personale dhe të 

institucioneve kanë krijuar hapësirë ku komuniteti shpreh mendimin edhe 

kur nuk pyetet në mënyrë të qëllimshme. Trashëgimia është proces dhe 

komunitetet kulturore vazhdojnë edhe në të tashmën të krijojnë, por 

jetëgjatësia e saj do të varet nga vendimi i pronarëve dhe institucioneve 

menaxhuese për ta ruajtur ose jo atë.  

Nuk mjafton të ruajmë vetëm sitet dhe monumentet e veçanta por duhet 

të mbrojmë edhe lidhjet që ato kanë midis tyre. Ruajtja e integritetit të 

trashëgimisë kulturore në rajonin e Korçës duhet të marrë në konsideratë 

mjedisin, vlerën e memories dhe të identitetit të vendit si edhe vlerat 

shpirtërore që qëndrojnë në sfondin e saj. Trashëgimia jomateriale 

pavarësisht se nuk është përfshirë në këtë studim ka ndikimn e saj në 

lidhjen midis pjesëve. Të gjitha këto elementë janë pjesë e së tërës, 

brenda të cilës çdo gjë është e lidhur. Në tërësi, për të gjitha vlerat 

komplekse si kulturore edhe të përdorimit, trashëgimia kulturore e këtij 

rajoni përbën një potencial të qenësishëm për zhvillimin e turizmit 

kulturor dhe ekonomisë. Si e tillë ajo duhet të mbrohet, ruhet dhe të 

valorizohet në mënyrën e duhur.  
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ABSTRACT 

 

This paper aims to highlight the role of thematic packages as valuable 

products promoting geotourism resources as well as a drive for 

sustainable economic development.Thematic packages play an important 

role in increasing the opportunities for optimal tourist use of natural and 

historical-cultural heritage.Also, thematic tourism combined with the use 

of advanced technology creates opportunities to promote original local 

brands by offering them as tourism products.The development of tourism 

in Albania has increased year after year, representing one of the most 

important sectors of its economy.This sector receives a special 

appreciation in those counties of Albania, which carry a rich tourist offer 

and where resources for the development of other sectors of the economy 

are limited.One of these counties is Gjirokastra, which is the focus of this 

study. 

The specific objectives of the paper aim at presenting concrete thematic 

packages, such asUNESCO tour in the city of Gjirokastra; Food and wine 

tour in Përmet and Health and wellness tour in Përmet.Traditional 

geographical methods (such as observation, analysis, and synthesis) were 

used in this study, as well as specific methods.Based on the research field 

where the paper focuses, it is considered reasonable the use of 

mailto:mariglens@yahoo.com
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quantitative methods, statistical methods, and model methods (tourist 

flow model, territorial model, a theoretical model of settlement, 

etc.).Qualitative methods are focused on the method of interviews, focus 

groups, and analysis of the collected data. 

The sources of information are based on the use of scientific research 

literature, in the data published by state institutions and various agencies 

connected with the tourism sector as well as surveys and field 

observations. 

 

Keywords: Thematic tourism, geotourism, sustainable tourism, health 

and wellness, heritage 

 

ABSTRAKT 

 

Ky punim ka si qëllim evidentimin e rolit të paketave tematike si 

produkte me vlerë sa promovuese të resurseve gjeoturistike po aq edhe si 

shtysë për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm. Paketat tematike luajnë 

një rol të rëndësishëm për të rritur mundësitë për shfrytëzim optimal 

turistik të trashëgimisë natyrore dhe historiko-kulturore. Gjithashtu, 

turizmi tematik ndërthurur me përdorimin e teknologjisë së përparuar, 

krijon mundësi për promovimin e markave lokale origjinale duke i ofruar 

si produkte turistike. Zhvillimi i turizmit në Shqipëri ka shënuar rritje vit 

pas viti, duke përfaqësuar një nga sektorët më të rëndësishëm të 

ekonomisë së saj. Ky sektor merr një vlerësim të veçantë në ato qarqe të 

Shqipërisë, të cilat mbartin një ofertë turistike të pasur dhe ku burimet për 

zhvillim të sektorëve të tjerë të ekonomisë janë të kufizuara. 

Një nga këto qarqe është edhe ai i Gjirokastrës, në fokus të këtij studimi. 

Objektivat specifikë te punimit synojnë paraqitjen e paketave tematike 

konkrete, siç janë: a. Turi i UNESCO-s në qytetin e Gjirokastrës; b. Turi i 

ushqimit dhe verës në Përmet dhe c. Turi i shëndetit dhe i mirëqënies në 

Përmet. Në këtë studim janë përdorur metodat tradicionale gjeografike (si 

e vëzhgimit, analizës dhe e sintezës), si dhe gjithashtu metodat specifike. 

Bazuar në fushën kërkimore ku fokusohet punimi janë parë të arsyeshme 

për tu përdorur metoda sasiore, metoda statistikore dhe metoda e modelit 

(modeli i rrjedhës turistike, modeli territorial, një model teorik i 
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vendbanimit etj.). Metodat cilësore janë përqendruar në metodën e 

intervistimeve, fokus-grupin dhe analizën e të dhënave të mbledhura. 

Burimet e informacionit janë bazuar në shfrytëzimin e literaturës 

kërkimore-shkencore, në të dhënat e publikuara nga institucionet 

shteterore dhe agjencitë e ndryshme që mbulojnë sektorin e turizmit si 

dhe nga anketimet e vëzhgimet në terren. 

 

Fjalë kyçe: Turizmi tematik, gjeoturizmi, turizmi i qëndrueshëm, shëndeti 

dhe mirëqenia, trashëgimia 

 

Gjeografia e qarkut të Gjirokastrës 

Hapësira e marr në studim gjendet në jug të Shqipërisë, në Qarkun e 

Gjirokastrës. Qendra e qarkut është qyteti i Gjirokastrës.Pozita 

gjeografike e qarkut është e favorshme për zhvillim ekonomik, sidomos 

për zhvillimin e turizmit. Qarku i Gjirokastrës kufizohet me: Qarkun e 

Korçës në L, me qarkun e Beratit në V, me Qarkun e Fierit në VP, 

Qarkun e Vlorës në P, JP e J si dhe në L e JL kufizohet me Republikën e 

Greqisë. Në këtë qark dominon relievi kodrinoro-malor.Njësitë malore 

kanë shërbyer si barriera në lidhjen e trevave me njëra-tjetrën.Gjithësesi 

banorët kanë shfrytëzuar rrugët lidhëse që kalonin nëpër lugina dhe qafat 

e maleve. Që në lashtësi në territorin e qarkut ka pasur rrugë të 

rëndësishme që shërbenin për të lidhur trevat e Bregdetit Jonian shqiptar, 

territoret në perëndim të Shqipërisë si dhe pellgun e Delvinës me Janinën, 

Thesalinë trevat e tjera në Greqi e më tej. Gjurmë të këtyre rrugëkalimeve 

në territor i gjejmë ende në ditë e sotme dhe kanë shërbyer për të nxitur 

shfrytëzimin e tyre turistik, me motiv historiko-kulturor.Edhe rrugët 

lidhëse të rajonit shfrytëzojnë në ditët e sotme po të njëjtat lehtësi të 

relievit, por duhet theksuar se zhvillimi dhe modernizimi i kohëve të 

sotme ka ndikuar në përmirësime të dukshme infrastrukturore, si pasojë 

udhëtimet janë shkurtuar në kohë dhe janë përmirësuar dukshëm kushtet 

e udhëtimit. Qarku i Gjirokastrës (qendra e qarkut) ndodhet 55 km nga 

Porti i Sarandës. Rruga automobilistike kombëtare që kalon në këtë qark 

përbën një nga rrugëkalimimet kryesore kombëtar që lidh Shqipërinë me 

Greqinë. Gjithashtu ky rrugëkalim, pjesë e koridorit Adriatiko-Jonian, 

lidh territoret e Europës Veriore dhe të Ballkanit Perëndimor me Greqinë. 
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Qarku i Gjirokastrës përmes rrjetit rrugor lidhet me Greqinë me tre pika 

doganore që janë: Kakavia, Sopiku dhe Tre Urave. Qarku ka mundësi për 

zhvillimin e infrastrukturës aeroportuale, përmes vënies në shfrytëzim të 

aeroportit të pranë qytetit të Gjirokastrës. Aeroportet më të afërta që 

shfrytëzohen aktualisht për qarkullimet e pupullsisë për këtë qark janë ai i 

Janinës (86 km), i Korfuzit (rreth 95 km automobilistike dhe detare) dhe i 

Tiranës (220 Km). 

Bazuar në rezultateve e censusit të popullsisë dhe banesave 2011, Qarku i 

Gjirokastrës rezulton të ketë pasur një popullsi prej 74176 banorësh 

(INSTAT, 2013)e shpërndarë në 7 bashki, të cilat janë: Bashkia e 

Memaliajt, Bashkia e Tepelenës, Bashkia e Këlcyrës, Bashkia e Përmetit, 

Bashkia e Dropullit, Bashkia e Libohovës dhe Bashkia e 

Gjirokastrës.Sipërfaqja e qarkut është 2884km2 dhe dendësia e popullsisë 

për vitin 2011 ishte 25 banorë/km2(INSTAT, 2013). Krahasuar me të 

dhënave e fundit ky qark deri në 1 janar të vitit 2021 rezulton të ketë 

58031 banorë dhe rrjedhimisht dendësi të popullsisë prej 20 

banorë/km2(INSTAT, 2021). Këto të dhëna tregojnë një ulje në 

vazhdimësi të popullsisë së qarkut të Gjirokastrës, duke e bërë atë një nga 

qarqet me peshën më të ulët të popullsisë në rang vendi, me vetëm 2.1%. 

Një nga fenomenet karakteristike të popullisë pas viteve 1990 është 

shkalla e lartë e emigrimit për shkak të gjendjes së vështirë 

ekonomike.Kjo tregohet edhe ngatë dhënat grupmoshore të popullsisë 

(INSTAT, 2013) ku pjesa më aktive e popullsisë për punë 25-44 për shkak 

të emigracionit rezulton me një numër më të ulët të popullsisë sesa 

grupmoshat 0-24 dhe 45-64.Në këtë kuadër zhvillimi i turizmit në rajon 

shikohet si një mundësi për hapjen e vendeve të reja të punës dhe që do të 

shërbejë për frenimin e emigracionit. 

Të dhënat tregojnë se ende një pjesa më e konsidrueshme e popullisë së 

qarkut jeton në fshatra, rreth 48 % (INSTAT, 2013).Pavarësisht ndikimeve 

negative që ka pasur emigrimi i popullsisë e sidomos i të rinjëve, zonat 

rurale kanë të ruajura mirë traditat dhe zakonet çka përbën një potencial 

për zhvillimin e turizmitnë këtë hapësirë. 

Përveç popullsisë shqiptare në qarkun e Gjirokastrës gjenden edhe disa 

minoritete, si: grekë, arumunë, romë, egjiptianë etj. të cilët përbëjnë një 

vlerë të shtuar në traditat, kulturën e historinë e rajonit. Gjithashtu këto 
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minoritetet ndikojnë në forcimin e mëtejshëm të lidhjeve të komunikimit 

të rajonit me rajonet fqinje e më gjerë.Përkatësia fetare e popullsisë së 

qarkut është myslimane, ortodokse, bektashi, katolike dhe në një numër 

më të pakët e besimeve të tjera. 

Kontributi i Gjirokastrës në strukturën e PBB-së për vitin 2016 në 

Shqipëri ishte 2.49%, duke dhënë kontribut në terma realë për 2015 me 

0.06%, ndërsa PBB për frymë për vitin 2016 ishte 522 mijë lekë ose 

1.7% mbi mesataren e vendit (INSTAT, 2018).Numri i ndërmarrjeve në 

këtë rajon për vitin 2017 ishte 4.847, ky numër përfaqëson 3% të të gjitha 

ndërmarrjeve në Shqipëri. Për vitin 2018 numri i ndërmarrjeve në 

Prefekturën e Gjirokastrës është 5.306 ose 2% më shumë se 2017.Numri i 

të punësuarve në rajonin e Gjirokastrës ishte 2.4% e totalit të të 

punësuarve në Shqipëri, ndërsa shkalla e papunësisë është 11.6%, duke u 

renditur e treta në vend pas Kukësit dhe Lezhës (INSTAT, 2018).Analiza e 

PBB-së rajonale duke marrë parasysh kontributin e aktivitetit ekonomik 

nxjerr në pah se sektori i bujqësisë dhe sektori i tregtisë dhe hotelierisë 

zënë pjesën më të lartë në PBB-në e Gjirokastrës. Këta sektorë 

vlerësohen në rreth 31% dhe 20% duke profilizuar kështu ekonominë e 

qarkut si një ekonomi bujqësore, por edhe nga turizmi për vitin 2016 

(INSTAT, 2018). 

 Figura 1.Grafiku i numrit të turistëve që vizituan kalanë e Gjirokastrës 

në periudhën 2015-2018. 

Shënim: Sipas të dhënave të marra nga Drejtoria Rajonale e Kulturës 

Kombëtare, Gjirokastër 2019. 

Analiza e shpërndarjes së ndërmarrjeve sipas llojit të aktivitetit 

ekonomik tregon se për vitin 2018 në prefekturën Gjirokastër 37% e 

ndërmarrjeve i përkasin sektorit të bujqësisë, 23% sektorit të tregtisë, 
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11% sektorit të strehimit dhe ushqimit.Turizmi është padyshim një sektor 

i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të rajonit, veçanërisht duke marrë 

parasysh ndikimin që ky sektor ka në rritjen e të ardhurave dhe 

mirëqenien e komunitetit. 

 Të dhënat në hapësirën e marrë në studim tregojnë tendencë 

rritëse në zhvillimine sektorit të turizmit (shih Figurën 1.).Kjo rritje 

bazohen në vlerësimin e numrit të vizitorëve të ardhur, llogaritur në bazë 

të informacionit të mbledhur në pikat e informacionit, operatorëve 

turistikë, hoteleve, muzeve dhe monumenteve të kulturës që ushtrojnë 

aktivitetin e tyre në qarkun e Gjirokastrës. 

 

Sugjerime mbi paketat tematike me potencial të lartë për zhvillimin 

e turizmit 

Qarku i Gjirokastrës, bazuar në larminë e formave të relievit, tipareve të 

elementëve klimaterikë, pasurive hidrografike, florës dhe faunës nga 

njëra anë si dhe trashëgimisësë pasur arkeologjike, kulturore, historike e 

të kultit nga ana tjetër krijon mundësi për ofrim të paketave të 

shumëllojshme tematike. Bazuar në vlerësimin e resurseve natyrore dhe 

kulturore punimi më poshtë evidenton disa nga paketat tematike më të 

spikatura. 

A. Turi i UNESCO-s në qytetin e Gjirokastrës.Qyteti i 

Gjirokastrës përfaqëson qendrën kryesore administrative të qarkut të 

Gjirokastrës. Ky qytet është i njohur për vlerat historike e kulturore ndaj 

dhe përfaqëson një nga destinacionet turistike më të preferuara të qarkut. 

Për vlerat që ky qytet mbart që nga viti korriku i 2005 është pjesë e listës 

së trashëgimisë botërore kulturore të UNESCO-s(UNESCO, 2005).Zona 

muzeale në qytet ka një sipërfaqe prej 67.8 ha, ndërsa zona buferike është 

97.4 ha (UNESCO, 2005).  

 Paketa tematike "Turi i UNESCO-s në qytetin e Gjirokastrës 

synon që të orientojë vizitorët dhe turistët në udhëtimet e tyre për të 

vizituar vendet me vlera më të larta turistike në qytetin e Gjirokastrës. 

Brenda kësaj pakete turistike përfshihen objektet e trashëgimisë 

historiko-kulturore më të spiktura të kategorisë së parë apo të dytë të 

mbrojtura me status nga shteti shqiptar dhe që janë brenda zonës së 

shpallur nën mbrojtjen e UNESCO-ssi dhe objekte të trashëgimisë 
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natyrore që ndodhen pranë kësaj zone. Më poshtë jepen disa nga 

elementët përbërës të kësaj pakete: 

Kërculla ndodhet në 441 metra mbi nivelin e detit, në njërën nga pikat 

më të larta e dominate mbi qytetin e Gjirokastrës, në shpatin e Malit të 

Gjerë. Krahas soditjes së peizazhit të luginës së Drinosit dhe qytetit të 

Gjirokastrës turistët kanë mundësi të shfrytëzojnë edhe mjediset e 

çlodhëse e argëtuese të Resort "Kërcullës". Ky resort ju ofron vizitorëve 

bar, restorant, hotel dhe pishinë. 

Viroi (Burimi i Mëmës dhe Liqeni i Viroit) është një ndër pikat natyrore 

më tërheqëse turistikenë VP të qytetit të Gjirokastrës (4.5 km). Burimi 

gjendet në rrëzën lindore të Malit të Gjerë, në lartësinë 192 m mbi nivelin 

e detit. Liqeni pranë burimit është një tjetër aset i rëndësishëm turistik, i 

cili së bashku me shëtitoren e gjelbërimin përreth tij krijon një mjedis 

tërheqës për vizitorët.Krahas vlerave turistike Viroi ka edhe vlera 

shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore dhe 

didaktike. 

Resurset historiko-kulturore të qytetit të Gjirokastrës.Krahas resurseve 

natyrore me vlera turistike në qytetin e Gjirokastrës gjenden edhe mjaft 

pasuri historiko-kulturore.Qyteti spikat për kështjellën e shekullit të 13-të 

që përfaqëson pikën kulmore të qytetit, përreth se cilës shtrihen 

shtëpitëkarakteristike tip kulle. Këto kulla të stilit arkitekturor osman, 

karakteristike për rajonin e Ballkanit, filluan të ndërtohen në këtë qytet 

rreth shekullit të 17 dhe kulmin e arritën rreth shekullit të 19.Dekorimet e 

banesave përmes punimeve të artizanale të banorëve ndër vite përbëjnë 

elementë tërheqës si për studiuesit ashtu dhe për ofrimin e paketave 

tematike për turistët.Qyteti në ofertën turistike, krahas kalasë dhe 

shtëpive monument kulture, pasurohet edhe nga pazari i vjetër, xhamia e 

shekullit të 18-të, dy kisha të së njëjtës periudhë, muzetë, Festivali 

Folklorik Kombëtar, gastronomia, kostumet populore etj. Në qytetin e 

Gjirokastrës gjenden 56 monumente të kategorisë së parë, ku ndër më të 

vizituarit janë: kalaja, muzeu etnografik, xhamia e pazarit e vitit 1754 

(Meksi A., 2008.), kisha e Shën Sotirit e vitit 1784 (Meksi A., 2001.), 

shtëpitë e Zekatëve, e Skëndulajve, e Angonatëve etj. Në ndryshim nga 

shumica e qyteteve të tjerë, Gjirokastra ka si karakteristik rrugët me 

kalldrëm. Këto rrugë krahas rëndësisë si pjesë e infrastrukturës së qytetit 
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kanë rëndësi edhe për vlerat arkitekturore, historike e turistike që ato 

përfaqësojnë. Bazuar në të dhënat e Bashkisë Gjirokastër për vitin 2018 

qyteti brenda tij kishte 12.574 km rrugë të asfaltuara, me beton 8.4 km 

dhe me kalldrëm 11.865 km. 

 

B. Turi i ushqimeve dhe verës në Përmetka si qëllim ofrimin 

e një pakete turistike në qytetin e Përmetit dhe territoret pranë. Si motiv i 

ngritjes së kësaj pakete tematike ka shërbyer traditat ndër shekuj që kanë 

trashëguar banorët e trevës së Përmetit e që i kanë bërë të njohur në 

përgatitjen e pijeve e disa produkteve ushqimeve. Për këtë arsye brenda 

kësaj pakete turistike vizitorët dhe turistët do të gjejnë informacione për 

kantinat e verës, bletërritësit, baxhot, punishtet e glikove, pastiçeritë, 

baret, restorantet dhe hotelet më të njohura të zonës së Përmetit. Disa nga 

objektet e shërbimeve që sugjerohen për turistët janë: 

● Kantina Bejko në fshatin Piskovë. 

● Kantina “Bualioti” në qytetin e Përmetit (Lagja e re). 

● Kantina “Vreshti i Pashait” në luginën e Sarandaporit. 

● Kantina “Meshini” në fshatin Zhepovë 

● Bletari “Kastrioti”në fshatin Ogdunan. 

● Guest House & Bletari “Sali” në fshatin Gostivisht. 

● Baxho “Meshini” Kuqar, Këlcyrë. 

● Gliko “Almeg”, Lagja Mejden, ish Ndërmarja e Përpunimit të 

Frutave, Përmet. 

● Gliko “Jarazi”, Lagja Mejden, ish-Ndërmarja e Përpunimit të 

Frutave, Përmet. 

● Pastiçeri “Londo”, Shëtitorja “Sami Frashëri”, Lagja “Partizani”, 

Blloku “Ahmet Tomorri”, Përmet. 

● Bar-Restorant “Alvi”, Petran, Përmet. 

● Restorant “Antigonea”, Lagja Partizani, rruga Mentor Xhemali, 

Përmet. 

● Restorant “Enea”, Piskovë, Përmet. 

● Restorant “Sarajet”, Lagja nr.2, pranë ish fabrikës së rrushit, 

Këlcyrë. 

● Restorant “Sajmola”, Adresa: Lagja Luadh Mezhgoran, rruga 

Nacionale Tepelenë-Përmet (km 15). 
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C. Turi i shëndetit dhe mirëqënies në Përmet.Krahina e 

Përmetit ka pasuri të shumta natyrore dhe humane që krijojnë mundësi 

për zhvillimin e formave të shumëllojshme të turizmit. Këto pasuri 

lejojnë ngritjen e tureve turistike me tematika të ndryshme. Banjave 

termale në Bënjë, Parku Kombëtar "Bredhi i Hotovës-Dangëlli", kushtet 

e favorshme klimaterike, ajri i pastër, ushqimi tradicional, si dhe prania e 

monumenteve historiko-kulturore mundësojnë t'ju sugjerohet turistëve 

turin e shëndetit dhe të mirëqënies në Përmet. Përmes këtij turi turistik 

sugjerohet: 

● Shfrytëzimi i banjove termale të Bënjës. 

● Ekoturizëm në Parkun Kombëtar "Bredhi i Hotovës-Dangëlli".  

● Rafting dhe ekoturizëm në kanionin e Lengaricës. 

 

Pjesë e këtij turi janë edhe disa vende me vlera historiko-kulturore 

dhe çlodhëse, si: 

● Ura e Katiut e periudhës osmane. 

● Kisha e Shën Mërisë në Bënjë të Përmetit.  

● Hotel dhe Restorant "Nëmërçka" në Badëlonjë. 

 

Koha që ju nevojitet turistëve për realizimin e këtij turi luhatet në varësi 

të aktiviteteve që do të zhvillohen gjatë lëvizjes si dhe distanca që ata 

kërkojnë të përshkojnë. Kështu ky tur mund të realizohet nga një deri në 

disa ditë. Disa ditë këshillohet për kategorinë e turistëve që duan të 

shfrytëzojnë burimet termale për arsye shëndetësore si dhe për ata turistë 

që janë të apasionuar për të zhvilluar ekoturizëm në Parkun Kombëtar 

Hotovë-Dangëlli. 

Shqipëria ka burime të shumë të ujërave termale.Këto burime njihen qysh 

në lashtësi.Në fshatin Bënjë të Përmetit ka burime termalë në shtratin e 

lumit të Lengaricës, të mirënjohura qysh në kohën e Perandorisë 

Romake.Fshati Bënjë (balneo-latin), që ndodhet pranë burimeve e ka të 

lidhur origjinën e emrit të tij pikërisht me ujërat termale (Frashëri A., 

Kodhelaj N., 2010).Burimet termale të Bënjës ndodhen midis lartësive 

335 deri 355 m mbi nivelin e detit. Në total kanë një prurje prej jo më 

shumë se 160 l/sek. Këto burime së bashku me burimet e avullit në malin 
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e Postenanit në veri të Leskovikut dhe burimin e ujit në shpatin verior të 

lumit Sarandaporo në grykën e Vromonerit, në jug të Leskovikut, pranë 

kufirit shqiptaro-grek janë pjesë e zonës jugore gjeotermale Kruja. Në 

vazhdim të këtij brezi, në Kavasila të Greqisë, uji termal buron në shpatin 

emajtë të lumit Sarandaporo (Frashëri A., Kodhelaj N., 2010).Në Bënjë, 

gjenden 8 burime me temperaturë nga 23°C deri në 30°C dhe me prurje 8 

deri >40 l/sek, secili (Avgustinsky V. L. etj. 1957).Këto burime shërbejnë 

si ofertë primarepër zhvillimin e turizmit rekreativo-shëndetësor dhe 

ekoturizmit. 

Zona, e banuar që nga antikiteti (siç dëshmohet nga muralet në shpellat e 

afërta), është e njohur për shumë burime termale që dalin në pellgje prej 

guri dhe formojnë pishina natyrore ku vizitorët mund të lahen, të 

pushojnë dhe të mbledhin baltë termike të përshtatshme për trajtimet e 

lëkurës.Çdo pishinë ka vetitë e veta terapeutike për trajtimin e 

sëmundjeve të ndryshme, duke përfshirë sëmundjet e lëkurës, stomakut, 

veshkave dhe reumatizmit.Pranë ujërave termalë të Bënjës gjendet ura e 

Katiut, një urë e stilit osman e ndërtuar mbi lumin Lengarica që shënon 

fillimin e kanionit Lengarica. Kanioni u krijua pas erozionit dhe është një 

formacion gëlqeror me bukuri të rrallë me mure vertikale, shkëmbore që 

rriten deri në 30 metra. Kanioni mund të vizitohet gjatë verës.Zona e 

ujërave termale, e rrethuar nga natyra e paprekur, përfaqëson një 

përzierje unike të historisë, natyrës dhe aventurës.Përveç banjave termale, 

turistët e verës mund të vizitojnë kanionin duke ecur përgjatë shtratit të 

lumit për të shijuar pamjen që të ofron natyra. 

 

Rekomandime në funksion të përmirësimit të produktit turistik 

● Kualifikimet e herëpashershme të udhërrëfyesve turistik me qëllim 

njohjen me studimet e reja dhe paketat e reja turistike që mund të 

aplikohen. 

● Kantinat e verës duhet të investojnë më shumë në drejtim të 

përmirësimit të promovimit dhe të kushteve të mjediseve të tyre 

sipas kërkesave të turistëve. Një shembull pozitiv përbën përvoja e 

kantinave të verës në zonën e Metsovos në Greqi. Krahas 

shkëmbimit të përvojave për zhvillimin e biznesin pozitive do të jetë 
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edhe krijimi i rrjetit të këtyre subjekteve të cilët mund të ofrojnë së 

bashku paketa turistike me tematikë të përbashkët. 

● Në rastin e turit me tematik: "Shëndet dhe mirëqënie në Përmet" 

nevojitet ngritja e subjekteve që do të mund të ofronin shërbime 

cilësore duke mos ia lënë vetëm spontanitit shfrytëzimin e resurseve 

natyrore (rasti i burimeve termale). Ngritja e hoteleve (SPA) me 

shërbim të kualifikuar përbën një boshllëk që duhet plotësuar. 

● Muzeumet në tërësi nevojiten të rinovojnë mjediset dhe stendat në 

përputhje me kërkesat e kohës në këtë drejtim. Konkretisht muzeu i 

armëve dhe muzeu entnografik në qytetin e Gjirokastrës, të cilët janë 

pjesë e paketës së UNESCO-s nevojiten të rinovohen tërësisht. Po 

ashtu nevojitet hapja e muzeve në zonat ku mungojnë, si element që 

e pasuron ofertën turistike dhe krijon mundësi më të mëdha për 

vlerësimin e trashëgimisë. 

● Ashtu si muzetë edhe shtëpitë karakteristike me status monument 

kulture nevojiten të rikonstruktohen. Një pjesë e tyre i janë 

nënshtruar rikonstruksionit dhe paraqesin estetik dhe atraktivitet të 

lartë turistik, por ende ka shumë prej tyre që paraqesin deri edhe 

rrezik pët t'u shembur e për të dalë nga lista e trashëgimisë së 

mbrojtur.  

● Përmirësime nevojitet edhe në drejtim të ndriçimit gjatë natës të 

objeteve me atraktivitet turistik si dhe të rrugëve që të çojnë drejt 

këtyre objeteve. 
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ABSTRACT 

Tourism is considered by all as one of the most important sectors of our 

economic system, with a direct and indirect impact up to 20% of GDP. 

The study of World Travel and Tourism Council in 185 countries of the 

world, finds out that tourism constitutes 10.4% of global GDP; 10% of 

employment, 6.5% of total global exports and has had a contribution of 

3.9% of global growth in 2018. Tourism is also considered a re-balancing 

factor thanks to the growth that is able to put in motion different 

productive sectors as a result of the multiplier effect it has on income and 

employment. But nowadays, like many other sectors of the economy, it is 

considered the most affected one by COVID-19: with a decrease of 30% 

of global flows and a decrease of 60% in the Albanian economy.Given 

this situation, the objective of this paper will be studying the impact of 

COVID-19 on our economy and the economic policies that can be 

undertaken to launch this priority sector for the countrys economy. The 

methodology used in this paper is a descriptive statistical analysis and 

qualitative data. It is expected that the tourism sector to be the most 

affected one and that economic policies related to tourism can connect 

mailto:A_mitaj@yahoo.com
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this sector with agro-processing industry transforming it to a new 

dimension and creating regional brands. 

Keywords: tourism sector, economic policies, economic development. 

 

ABSTRAKT 

Turizmi konsiderohet nga të gjithë si një ndër sektorët më të rëndësishëm 

të sistemit tonë ekonomik, me nje impakt direkt e indirekt deri në 20% të 

PBB-së.Studimi i ndjekur nga Këshilli Boteror i Udhëtimit dhe Turizmit 

në 185 vende të botës e nxjerr turizmin me një kontribut 10,4% të PBB-

së globale; 10% të punësimit , 6.5% të eksporteve globale totale dhe ka 

pasur një kontribut me 3.9% në rritjen globale në 2018. Turizmi 

konsiderohet po ashtu një faktor riekuilibrimi falë rritjes që është në 

gjendje të vendosë në levizje sektorë të ndryshëm prodhues në sajë të 

efektit multiplikator që ka në të ardhura dhe në punesim. Por sot ashtu si 

shumë sektorë të ekonomisë konsiderohet si sektori më i prekur nga 

Covid-19: me një rënie prej 30% e flukseve globale dhe 60% në 

ekonominë Shqiptare. Nisur nga kjo situate, objektivi i këtij punimi është 

studimi i impaktit që Covid-19 ka në ekonominë e vendit tonë dhe 

studimi i politikave ekonomike që mund të ndërmerren për të nxitur këtë 

sektor prioritar për ekonominë e vendit. Metodologjia e përdorur në këtë 

punim është analiza statistikore deskriptive dhe e të dhënave cilësore. 

Rezultatet e pritshme të punimit theksojnë që sektori i turizmit është më i 

prekuri dhe politikat ekonomike në funksion të turizmit mund ta lidhin 

këtë sektor me industrinë agropërpunuese duke e kaluar në një dimension 

të ri dhe duke krijuar brende rajonale.  

 

Fjale Kyçe: sektori i turizmit, politikë ekonomike, zhvillim ekonomik.  
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HYRJE 

  

Historia njerëzore është karakterizuar nga semundje infektive që kanë 

shkaktuar miliona të vdekur, dukefilluarngaMortja, Sëmundja e Gjumit 

apo Gripi Spanjoll, (Strielkoeski, 2020). Vetëm nga ky i fundit, rreth 21 

milionë persona në 4 muaj vlerësohet të kenë humbur jetën, numëri njëjte 

ky me viktimat e shkaktuara nga Lufta e Parë Botërore në 4 vjet 

(Oxfordetal., 2002). Pandemia e shkaktuar nga nje virus corona nuk po 

ndodh për herë te parë. Përmendim këtu sindromën respiratore akute 

SARS e cila shpërtheu përherë të parë në provincën e Guandong, në Kinë 

në nëntor të vitit 2002 dhe filloi të përhapej me ritme të shpejta në 26 

vendet ë ndryshme të botës (Wilder-Smith, 2006). Në të tilla kushte, 

Organizata Botërore e Shëndetësisë i shpalli Guangzhou dhe Honk Kong 

destinacione turistike me risk të lartë (Jamal and Budke, 2020). Kjo solli 

një frenim të numrit të turistëve edhe nga zonat e tjera (Zeng et al., 2005). 

Ndryshe nga SARS, virusi COVID-19 është shumë më agresiv dhe ka një 

përhapje të shpejtë në të gjithë botën.  

 

Sektori i turizmit dhe bizneset që operojnë këtu, janë prekur thellësisht 

nga COVID-19 që u deklarua si pandemi në 12 Mars 2020 (OBSH, 

2020). Për shkak të pandemisë, humbja në punësim në industrinë e 

transportit dhe turizmit parashikohet të jetë 100.08 milion në të gjithë 

botën (Statista, 2020). Pandemia nuk ka ndikuar vetëm ekonomikisht, por 

edhe politikisht dhe në aspektin social (Cohen, 2012).  

Zgjidhjet e adoptuara nga vende të ndryshme për t’i bërë ballë situatës 

kanë qenë heterogjene (Pinguillem and Shi, 2020), megjithatë mund të 

evidentohen 2 linja politikash; ajo e forcimit të strukturave sanitare dhe 

një lockdown për të izoluar virusin (Hamzelou, 2020; Piguillem dhe Shi, 

2020). Kjo e fundit, perveç debatit mbi efektet pozitive ose jo në ruajtjen 

e jetëve humane (Sardar et al., 2020), pati një impakt shumë të rëndë në 

ekonomi dhe turizëm.  

 

Turizmi në Shqipëri është një ndër faktorët kryesor që kontribuon në 

ekonominë e vendit. Sipas të dhënave nga ETTC, në vitin 2019 vendi ynë 
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ka pritur rreth 5.7 milion turistë të huaj. Si rezultat, kontributi i sektorit të 

turizmit dhe i transportit në PBB-në e Shqipërisë, në vitin 2019 ka qenë 

27.3%, ndërsa kontributi i drejtpërdrejtë i sektorit të turizmit në PBB-në e 

vendit në 2018 ishte 4.6 %. Në vitin 2019 sektori i turizmit ka kontribuar 

në rreth 286,000 vende të reja pune.  

Ndërsa në 2020, sektori i turizmit pati një rënie me rreth 50% të vlerës. 

Numri i vizitorëve ditorë ra me 60% në verën e 2020-ës. Hotelet në 

Durrës kanë punuar vetëm me 40% të potencialit të tyre. Nisur nga kjo 

situatë, në këtë punim është studiuar impakti që kjo pandemi ka patur në 

industrinë turistike shqiptare deri në këtë moment dhe politikat 

ekonomike që janë ndërmarrë si dhe ato të cilat mund të sugjerohen si të 

përshtatshme në një situatë të tillë.  

 

Ky punim është organizuar në dy pjesë. Në pjesën e parë trajtohet 

impakti i pandemisë në ekonomi dhe turizëm duke kaluar nga e 

përgjithshmja (në nivel global) dhe duke u ndalur specifikisht në 

Shqipëri. Ndërsa në pjesën e dytë trajtohen politikat ekonomike të 

ndërmarra deri më tani në vendin tonë për të mbeshtetur ekonominë dhe 

turizmin, si dhe ato të ndjekura në disa vende të botës. Ky punim mbyllet 

me disa konkluzione finale.  

 

IMPAKTI I COVID-19 NË INDUSTRINË E TURIZMIT  

 

Udhëtimi dhe Turizmi është një ndër sektorët më kritikë në ekonominë 

globale, i cili në 2019 përbënte 2.9 trilionë dollarë t në 2019 PBB-së; ky 

është kontributi më i lartë sipas sektorëve në PBB, 29% të eksporteve të 

shërbimeve botërore dhe 300 milion vende pune në të gjithë botën 

(Gamage et al. 2020; UNWTO, 2020). Sektori i turizmit ka kontributin 

më të lartë ekonomik në vendet në zhvillim (Gamage et al. 2018) dhe 

vendet e zhvilluara dhe është një nga sektorët ekonomikë me rritjen më të 

shpejtë në të gjithë botën. Konkretisht në vitin 2018, ka rezultuar në 1.4 

miliardë numri i mbërritje turistike ndërkombëtare në të gjithë botën.  

Në Shqipëri kontributi direkt dhe indirekt i turizmit kalonte 15% të PBB-

së (INSTAT, 2020) duke u konsideruar si sektori primar për prurjen e 

valutës së huaj në vend. Ky sektor pësoi një shock të vërtetë nga 
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pandemia Covid-19 dhe nga masat e marra për t’i bërë ballë përhapjes së 

virusit.  

Në varësi të periudhës së lockdown edhe skenarët individual të ndjekur 

nga shtete të ndryshme, çuan në një tronditje të sektorit turistik 

ndërkombëtar nga 60-80%. Në Shqipëri referuar të dhënave të INSTAT 

(2021) si dhe deklaratave të përfaqësuesve të ndryshëm të shoqatave të 

kategorisë në fjalë, rezulton të ketë patur një rënie me rreth 50%.  

Referuar të dhënave të Organizatës Botërore të Turizmit (UNETO, 2021) 

numri i vizitorëve ditorë në nivel global ra me 72% në periudhën janar-

tetor 2020 në raport me vitin e kaluar. Sipas deklaratave të përfaqësuesve 

të shoqatës së hotelerisë dhe turizmit në Shqipëri, numri i vizitorëve 

ditorë për turizëm ra me 60% gjatë verës së vitit 2020.  

Po gjatë këtij viti, në nivel global, kishte rreth 900 milionë më pak turistë 

duke rezultuar me një humbje prej 935 miliardë dollarë në këtë sektor. 

Kjo vlerë është 10 herë më e lartë sesa humbja në vitin 2009 nën 

ndikimin e krizës ekonomike globale.  

Ndërsa në Shqipëri, humbja sipas Ministrisë së Turizmit për 2020-ën 

vlerësohet të jetë ndërmjet 1 dhe 1. 5 miliardë eurove.  

Sipas të dhënave të INSTAT (2020), në periudhën qershor-gusht, 

praktikisht gjatë gjithë kohëzgjatjes së sezonit veror, numri i netëve të 

qëndrimit nëpër hotele dhe struktura të ngjashme akomoduese në vendin 

tone, ka rënë me 900 mijë, ose me rreth 50 %. Kjo bën që Shqipëria të 

jetë ndër 10 vendet me dëmin më të madh shkaktuar nga pandemia në 

sezonin veror në Europë, më saktësisht në vendin e 9-të.  

Në nivel kontinental, Azia dhe Paqësori patën një rënie prej 82% të 

mbërritjeve në janar-tetor të 2020-ës.  

Lindja e Mesme regjistroi një rënie me 73%, ndërsa Afrika pati një rënie 

prej 69% në po të njëjtën periudhë. Hyrjet ndërkombëtare në Europë dhe 

Amerikë ranë me 68%.  
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Figura 1: Hyrjet ndërkombëtare të turisteve, janar-tetor 2020  

 

 

Burimi: UNWTO, 2021  

Problematike për turizmin nuk mbetet vetëm viti 2020. Në fakt përgjatë 

2020-ës u mendua se me fillimin e vaksinimit të popullsisë do të kishte 

një kthim në realitet. Por ndërsa ka kaluar tremujori i parë i vitit 2021, 

vaksinimi si në Shqipëri (2.1%) si në nivel global (5.26%) nuk ka patur 

shumë progres (Ourworldata, 2021). Vaksinimi konsiderohet i 

rëndësishëm për të rritur besimin e qytetarëve dhe për të bërë të mundur 

lëvizjen e tyre lirisht duke hapur të gjithë kufijtë. Referuar një studimi të 

bërë nga UNWTO (2021) ekzistojnë tre skenarë për rimëkëmbjen e 

turizmit dhe për kthimin e tij në nivelet e 2019.  

Figura 2: Skenarët 2021-2024, Mbërritjet Ndërkombëtare të 

Turistëve  

 

Burimi: UNWTO, 2021 
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Skenari 1: për rimëkëmbjen e turizmit do të duhen 2½ vite (mesi i vitit 

2023). Skenari 2: kthimi në gjendjen e 2019-ës do të vijë pas 3 vitesh 

(fundii 2023). Ndërsa skenari 3 që është edhe skenari më pesimist, 

parashikon që situata do të kthehet në realitet vetëm pas katër vitesh apo 

në fund të vitit 2024. Në varësi të këtyre skenarëve do të luhatet edhe 

rritja ekonomike e vendit. Kjo sepse përveç impaktit direkt që sektori i 

turizmit kanë ekonominë e një vendi apo në “eksporte”, turizmi është një 

sektor me një intensitet të lartë punësimi dhe kontribuon në 6.9% të 

punësimit mesatar të vendeve të Europës. Në Shqipëri, kontributi i tij në 

punësimshkon deri në 10%. Ndërsa në kulmin e sezonit, punësimi në këtë 

sektor arrin deri në 17.7%. Punësimi është edhe një ndër faktorët 

kryesorë që stimulon konsumin dhe zhvillimin ekonomik në tërësi, 

prandaj presupozohet që nëse nuk rimëkëmbet shpejt sektori i turizmit, 

edhe ekonomia në tërësi gjithashtu do të rikuperohet më ngadalë.  

 

POLITIKAT EKONOMIKE NË KUADËR TË RIMËKËMBJES SË 

SEKTORIT PRIORITAR  

 

Qeveritë e ndryshme në botë për t’i bërë ballë krizës së shkaktuar nga 

COVID-19 morën një sërë masash si për përballimin e saj, ashtu edhe për 

të stimuluar ekonominë në përgjithësi. Këto subvencione në nivel global 

kanë gjeneruar 24 trilionë dollarë borxh (Institute of International 

Finance, 2021) ndërsa dëmi ekonomik që i ka shkaktuar botës kjo 

pandemi shkon nga 28 deri në 33 trilionë dollarë. Për këtë arsye, vendeve 

të ndryshme të botës, përveç blerjes së vaksinave që do t’i kushtojë botës 

në total mbi 27 miliardë dollarë, do t’ju duhet të vazhdojnë me 

mbështetjen e sektorëve të ekonomisë edhe në muajt në vijim, sidomos 

atë të turizmit që vazhdon të “vuajë” pasojat e pandemisë edhe pse ka 

kaluar tashmë mbi 1 vit që nga fillimi i saj.  

Përveç masave të menjëhershme për të mbështetur sektorin e turizmit, 

vëmendja e vendeve po zhvendoset gjithashtu drejt zgjerimit të 

ndërhyrjeve për të nxitur rimëkëmbjen, duke përfshirë heqjen e 

kufizimeve të udhëtimit, rivendosjen e besimit të udhëtarëve, 

rimodelimin e sektorit si edhe informimin e njerëzve mbi ato të cilat 
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konsiderohen vende të sigurta. Një detyrë komplekse dhe impenjative 

kjo, por që përbën mundësinë kryesore për të nxitur rimëkëmbjen, 

veçanërisht në vende, rajone dhe qytete ku sektori përfaqëson një pjesë të 

konsiderueshme të tregut të punës dhe biznesit.  

Ndikimi i krizës ndihet në të gjithë ekosistemin e turizmit dhe rihapja e 

destinacioneve do të kërkojë një qasje të përbashkët.  

Perveç aspektit të kthimit në realitet të ofertës, pra të strukturave turistike 

dhe mundësisë së levizjes së lirë të njerëzve, aspekt më vete ngelet edhe 

rimëkëmbja e kërkesës në këtë sektor. Do të nevojitet kohë per t’u 

rimëkëmbur, kjo nisur nga pasojat dhe ndërlidhjet e krizës ekonomike e 

sanitare me të ardhurat familjare dhe me besimin që kanë udhëtarët te 

kalimi i pandemisë. Kjo gjë do të ketë implikime zinxhir në një sërë 

sektorësh të ekonomive përkatëse kombëtare.  

Aspekt tjetër janë paketat e mbështetjes dhe subvencionimit sidomos për 

bujtinat apo turizmin malor. Qeveria, për të mbajtur në këmbë sektorin 

dhe punësimin në zonat malore nga njëra anë sugjeron mbeshtetjen e 

sipërmarrësve në këtë sektor ndërkohë që nga ana tjetër mund të 

subvencionojë edhe shërbimet për t’i bërë më të lira për konsumatorët 

(turistët) pasi kriza nga pandemia ka gjeneruar varfëri dhe reduktim të 

ardhurash. Prandaj, sugjerohet që të bëhet më shumë për të mbajtur në 

këmbë sektorin edhe në momentin kur është reduktuar si hapësira e 

shfrytëzueshme ashtu edhe kërkesa (numri i turistëve).  

Referuar studimit të OECD (2020), vende të ndryshme kanë 

implementuar zgjidhje të ndryshme ndër të cilat mund te përmenden:  

-Në Norvegji është ulur TVSH-ja për sektorin e transportit dhe turizmit 

me 33%.  

-Në Poloni është hartuar një guidë turistike e re që përfshin edhe rregullat 

anti covid.  

-Në Mbretërinë e Bashkuar është implementuar Skema e Mbajtjes së 

Vendeve të Punes në kuadër te Coronavirusit ku sipërmarrësit e vegjël 

mund të marrin deri në 80% të pagës së punëtorëve në sektorin e turizmit, 

thënë ndryshe deri në 2500 paund në muaj.  

- Në Kroaci, për mbështetjen e turizmit, përveç fondit të garancisë për 

hua është shtyrë afati i pagimit të taksave deri në kohë të pacaktuar.  
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Përveç masave të marra nga vende të ndryshme poltika ekonomike e 

vendit tonë mund ta shfrytezojë këtë krizë si një mundësi për të 

rimodeluar sektorin e turizmit për një të ardhme me zhvillim të 

qëndrueshëm. Turizmi duhet të jetë më ekologjik dhe më miqësor me 

ambientin (Butler, 2018). Aramberri (2017) afirmon se: që turizmi të jetë 

i qëndrueshëm duhet të kemi destinacione të qendrueshme dhe një 

vëmendje kushtuar natyrës. Sa më shumë ndërhyrje në natyrë të ketë, aq 

më pak atraktiv do jetë ai për turistët sidomos për ata elitar. Po ashtu, 

ndotja e ambientit dhe shkatërrimet e natyrës shkaktojnë në të ardhmen 

ndryshime ekstreme të motit të cilat e bejnë të pasigurt turizmin 

(Filimonau and De Coteau, 2020).  

Gjithashtu për të zhvilluar turizmin në vendin tonë në të ardhmen dhe për 

ta bërë më të qëndrueshëm karahasuar me periudhën para pandemisë, 

duhen zgjidhur problemet strukturore të sektorit; të stimulohen modele të 

reja të biznesit në këtë sektor; të zgjidhet problemi i transportit për shumë 

destinacione turistike; të subvencionohet inovacioni në këtë sektor. Një 

lehtësim për sektorin e turizmit mund të ishte ofrimi i linjave të kredisë 

afatgjatë të garantuara nga qeveria për ristrukturimin dhe modernizimin e 

ambienteve. Një politikë tjetër mbështetëse do të ishte përdorimi i 

fondeve publike për të bërë marketing për turizmin shqiptar, thënë 

ndryshe krijimi i brand-it Shqipëria për Turizmin.  

 

PËRFUNDIME 

 

Pandemia e Covid-19 shkaktoi një ndër krizat më të rënda të 100 viteve 

të fundit në Shqipëri dhe mbarë botën. Rreth 71% e firmave në Shqipëri 

raportuan ulje të kërkesës dhe reduktim të shitjeve me gati 52% përgjatë 

2 muajve të lockdown. Kjo solli mbylljen e mbi 60,000 vendeve të punës 

në Shqipëri përgjatë periudhës mars-qershor 2020. Sektorët më të prekur 

nga kjo krizë ishin turizmi, fasoneria dhe transporti.  

Nisur nga kjo situatë, në këtë punim u analizua impakti i pandemisë 

COVID-19 në industrinë turistike shqiptare dhe politikat e ndjekura deri 

më tani si edhe ato që mund të adoptohen për të mbështetur ekonominë 

dhe turizmin. Nga kjo analizë, doli në pah se sektori turistik ashtu si në 

shumicën e vendeve të botës, ishte më i prekuri. Politikat ekonomike të 
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ndjekura në Shqipëri kanë qenë deri diku në koherencë me ato të 

ndjekura edhe në vende të ndryshme të botës, megjithatë mbeshtetja me 

politika makroekonomike në vendin tonë ka rezultuar e moderuar 

krahasuar me vendet e tjera.  

Për sektorin e turizmit edhe pse është ndër sektorët më të prekur dhe që 

konsiderohet prioritar për ekonominë shqiptare, vëmendja nga ana e 

shtetit ka qenë e ulet përgjatë pandemisë.  

Ruajtja e distancave, mos frekuentimi i ambienteve të mbyllura, 

reduktimi i ndjeshëm i turistëve të huaj si edhe reduktimi i buxhetit në 

dispozicion nga turistët vendas, kanë rezultuar në një rënie të 

konsiderueshme përgjatë vitit 2020. Parashikimet janë që edhe gjatë 

2021, sektori i turizmit nuk do të kthehet në gjendjen që ishte në 2019 ose 

do të nevojitet me tepër kohë.  

Për t’i bërë ballë kësaj pandemie, politikat ekonomike duhet të 

mbështesin më shumë turizmin si nga ana e ofertës (sipërmarrësit) ashtu 

edhe nga ana e kërkesës (turistët), me instrumenta që përfshijnë; shtim të 

likuiditetit, subvencione apo politika fiskale stimuluese.  

Duke konkluduar mund të thuhet se kjo pandemi përveç kostove direkte 

dhe indirekte qe ka shkaktuar dhe do të vazhdojë të shkaktojë, ka çuar 

edhe në ndryshimin e sjelljes së njerëzve. Kjo do të zgjasë edhe më 

shumë kohën e rikuperimit të kësaj krize në sektorin turistik.  
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ABSTRACT 

Agriculture and tourism are two industries that are boosting the 

development and economy of our country. These are two industries that 

have had collaborate as good during pandemic. 

For too many years mass development of tourism had raised the 

awareness and fight for sustainable tourism development. Before 

pandemic, growth and irresponsible practices have had the main focus. 

Pandemic covid-19 brought problems and new issues and impacted our 

daily lifestyle,also brought new dilemmas, pauses to tourism 

development and made us thinking about all these practices and steps we 

have considered difficult and non profitable as an alternative to survive 

during difficult times, a different choice. 

In this paper, our focus is presenting opportunities that have faced agro 

tourism businesses to go ahead during pandemic. We will bring real cases 

and practices by north Albania, mainly at Vermosh, promoting and taking 

consideration that have been increased inns hosting domestic and 

foreign/international tourists. Also, we will present a large number of 

agro tourism businesses that have hosted during pandemic and their 

challenges and difficulties. 

Main objective is to show out difficulties these businesses have had and 

what steps did they take, opportunities and new challenges that they are 

mailto:bela_radovani@yahoo.com
mailto:silvana.bushi@unishk.edu.al
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waiting for to face. Answers of questionnaires will help to understand 

many questions about agribusinesses and will show a realistic view of 

Albanian ones. 

Key words: Agro tourism, sustainable tourism, promote, pandemic, 

questionnaire.  

 

ABSTRAKT 

Bujqësia dhe turizmi janë dy industri që po krijojnë një hov të madh në 

zhvillimin e ekonomisë të vendit tonë. Janë dy industri që kanë 

bashkëpunuar më së miri edhe gjatë kohës së pandemisë, në të cilën u 

gjendem gjatë vitit 2020.  

Zhvillimi masiv i turizmit për shumë e shumë vite e ka rritur ndërgjegjen 

dhe luftën për të zhvilluar turizëm të qëndrueshëm. Para pandemisë, 

vëmendja ndaj rritjes dhe praktikave të papërgjegjshme kishte fokusin 

kryesor. Me pandeminë, që shoqëroi me probleme dhe risi çdo fushë të 

jetës dhe na ndikoi të gjithëve në stilin e jetës, edhe zhvillimi i turizmit 

pati pauzen dhe dilemat e tij...dhe kjo na bëri të kuptojmë se të gjithë ato 

praktika që i quanim të vështira apo jo fitimprurëse mund të jenë një 

alternative për të ecur në kohë të vështira. 

Fokusi në këtë punim do të jetë tek mundësia që kanë pasur agroturizmet 

në Shqipëri për tu adaptuar me pandeminë covid-19. Rastet konkrete do 

të jenë mbi bizneset që ndodhen në veriun e Shqipërise, kryesisht në 

zonen e Vermoshit, për ti promovuar ato dhe duke qënë se ka pasur një 

rritje të bujtinave që kanë pritur turistë vendas apo të huaj. Në këtë punim 

do të prezantojmë të gjitha ato bujtina që kanë mikpritur turistë gjatë 

kohës së pandemisë dhe një analize për veshtirësitë e hasura dhe 

përfitimet që ato kanë marrë nga kjo kohë e covid-19.  

Objektivi kryesor është për të treguar sfidat që ato kanë kaluar, iniciativat 

që kanë marrë per t’ju përshtatur turizmit në kohë pandemie, vështirësitë 

dhe mundësitë e reja që i presin. Analiza e pyetësorit do të na japë 

përgjigjet e shumë pyetjeve për bizneset që operojnë në këtë fushë duke 
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krijuar kështu një tablo më të saktë dhe më reale të situatës së bizneseve 

turistike shqiptare.  

Fjalët kyçe: Agroturizëm, Turizëm i qëndrueshëm, promovim, pandemi, 

pyetësor. 

 

HYRJE 

Turizmi është gjitçka dhe gjithçka është turizëm. Njerëzit pjesën më të 

madhe të kohës janë turista, të duan apo jo.12 

Sekretari i përgjithshem i UN, Antonio Guterres citon:“Turizmi mund të 

jetë një forcë e mirëpër botën tonë, për të mbrojtur planetin dhe 

biodiversitetin, duke prezantuar çfarë na bën një qënie njerëzore, nga 

zbulimi i vendeve dhe kulturave të reja tek lidhjet me njerëz të rinj dhe 

eksperienca.” 

Në Shqipërinë tonë me shumë sfida, resurse, vështirësi, risi, etj ne 

mendojmë se agroturizmi mund të na shpjerë drejt një alternative të mirë 

për: 

a) Të zhvilluar turizmin vendas, 

b) Të rritur ndërgjegjen për vlerat dhe burimet, 

c) Forma të reja të zhvillimit të turizmit, 

d) Fuqizimin e popullsisë vendase, 

e) Promovimin e produkteve autentike shqipëtare, 

f) Promovimin e kultures (veshjet, muzika etj) dhe kulinarise, 

g) Të rritur lidhjen mes njerëzve dhe rajoneve brenda Shqipërise. 

Sipas Strategjisë Kombëtare për Zhvillimin e Qëndrueshëm të Turizmit 

2019-2023, “Shqipëria është një destinacion mikpritës, tërheqës dhe 

autentik, për zhvillim të qëndrueshëm të potencialeve ekonomike, 

natyrore dhe sociale të vendit”.13 E pikërisht një ndër qëllimet e kësaj 

 
12http://knowledge.sagepub.com/view/tourism/n2.xml?rskey=qCTMLP 
13http://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Strategjia-Kombetare-e-Turizmit-2019-

2023.pdf 

http://knowledge.sagepub.com/view/tourism/n2.xml?rskey=qCTMLP
http://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Strategjia-Kombetare-e-Turizmit-2019-2023.pdf
http://akt.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/Strategjia-Kombetare-e-Turizmit-2019-2023.pdf
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strategjie është edhe përmirësimi i imazhit të vendit dhe promovimi i 

produkteve lokale.  

Agroturizmi, praktika e tërheqjes së udhëtareve apo vizitorëve në një 

zonë për qëllime primare agrikulturore mund të jetë alternative më e 

besueshme që sjell të ardhura për fermerët e sotëm. Sipërmarrje të tilla 

mund të motivojnëpublikun në pergjithësi për tu lidhur më tepër me 

bujqësinë dhe ti nxisë ato të ofrojnë dhe kërkojnë suport për të trajtuar sa 

më mirë fermeret.14 

Turistët të cilët vizitojnë këto biznese të tilla të quajtura “Agriturizme” 

apo Bujtina pritëse janë turistë që kujdesen për mjedisin e tyre,që duan të 

kenë një ditë çlodhëse në një hapësirë të gjelbërt e të ndihen mirë. Është 

një përcaktim i një turisti të gjelbërt. Ndaj,“Green Travel” -Udhëtimi i 

gjelbër nuk është një tendencë kalimtare por një zgjedhje e stilit të 

jetës.15Megjithatë, motivimi për të qënë një turist i gjelbër nuk 

prezantohetgjithmonë me sjelljen aktuale pasi mund të ndikohen nga disa 

faktorë.16 Faktoret e sjelljes të turistit janë komplekse dhe të ndryshme. 

Ata përfshijnë faktorë personal që janë të ndryshëm për çdo turist.  

 

AGROTURIZMI NË SHQIPËRI – SHPËTIMTARI I 

EKONOMIVE RURALE 

Natyra ishte kura e shqiptarëve këtë verë, pas muajve të izolimit. E 

sidomos turizmi malor dhe natyror pësoi një rritje të zhvillimit me turistë 

vendas dhe të vendeve fqinjë kryesisht për shkak të kohës aktuale. 

Peisazhi agroturistik në Shqipëri është i mahnitshëm dhe i larmishëm. 

Shqipëria është një vend agrar dhe blegtoral dhe kjo lehtëson 

transformimin në një vend agroturiatik. Lëvizjet demografike të banorëve 

të fshatrave drejt qendrave dhe kryeqendrave më të banuara, në 
 

14https://www.goodreads.com/book/show/3198071-the-new-agritourism 
15https://www.washingtonpost.com/news/style/wp/2017/05/18/how-to-plan-an-eco-

friendly-vacation-from-start-to-finish 
16https://www.economy.gov.ae/Publications/Consumer%20Behaviour%20in%20Touris

m.pdf 

 

https://www.goodreads.com/book/show/3198071-the-new-agritourism
https://www.washingtonpost.com/news/style/wp/2017/05/18/how-to-plan-an-eco-friendly-vacation-from-start-to-finish
https://www.washingtonpost.com/news/style/wp/2017/05/18/how-to-plan-an-eco-friendly-vacation-from-start-to-finish
https://www.economy.gov.ae/Publications/Consumer%20Behaviour%20in%20Tourism.pdf
https://www.economy.gov.ae/Publications/Consumer%20Behaviour%20in%20Tourism.pdf
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kontekstin e agroturizmit shihet pozitiv, pasi dendësia e ulët e popullsisë 

në fshat, mund të gjenerojë forma dhe formate të reja të agroturizmit, si 

pasuria e bimëve të kulturës dhe racave të kafshëve shtëpiake, si një pjesë 

e vlefshme e trashëgimisë kulturore.  

Thelbësore për zhvillimin e agroturizmit është:  

1. Programimi,  

2. Promovimi dhe marketingu i formatit turistik, 

3. Përkrahja e bizneseve për ta zhvilluar agroturizmin, 

4. Ndërgjegjësimi i njerëzve për të vlerësuar dhe aplikuar 

agroturizmin dhe diversitetin agrokulturor në Shqipëri.  

Pandemia, rrjedhimishtedhe “lockdown”, ka ndërprerë tendencën 

favorizuese të agroturizmit, por dëshira në rritje për të kaluar pushimet në 

ambjente të hapura,nëkontakt të ngushtë me natyrën, në thjeshtësi, 

strukturat mikpritëse që favorizojnë parandalimin e përhapjes 

tëcoronavirus, e ka vënë sektorin në kushte tërikuperimit më të shpejtë se 

në 2020. Nëse pandemia nuk ka për tu shfaqur me intensitet të lartë, 

agriturizmi mund të shfaqë një mundësi të mirë rikuperimi në 2021 dhe të 

marrë zhvillim të plotë në vitin 2022. 

 

SI KA NDIKUAR COVID-19 NË AGROTURIZMET 

SHQIPTARE? 

Zhvillimi i agroturizmit ka shfaqur nota pozitive, pasi është rritur interesi 

për eksperienca udhëtimi që bazohen në natyre dhe dëshira për aktivitet 

në ambjente të hapura. Shoqata e Tour Operatorëve Shqipëtare, sikurse 

vitin që kaloi, edhe këtë vit pretendon të ruaj 30-40% të niveleve të 

zhvillimit në 2019. Ndërsa Organizata Botërore e Turizmit parashikon që 

nga 2023 e më pas mund të rikthehen nivelet e turizmit si para 

pandemisë.17 

 
17https://www.unwto.org/event/restarting-tourism-what-we-need-to-know 

 

https://www.unwto.org/event/restarting-tourism-what-we-need-to-know
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Si në shumë vende të botës, edhe në Shqipëri janë vërejtur disa 

ndryshime apo tendenca nëeksperiencat dhe sjelljen e udhëtarëve: 

● Tendenca për të udhëtuar afër vendeve të origjinës- 

pandemia,lockdown, masat e ndryshme kanë bërë të mundur që 

Shqipëtarët të vizitojnë vendet brenda Shqipërisë. 

● Lëvizjet në natyrë- masat kufizuese për mundësite dhe mjetet e 

udhëtimit,stresi, problemet e shëndetit mendor dhefizik, kanë rritur 

aktivitetet në natyre, ecje, shëtitje, ngjitje etj duke rritur dëshirën për 

të eksploruar natyrën e mrekullueshme tëvendit tonë, për të shijuar 

eksperiencat unike dhe tradicionale të kulinarisë.  

● Shëndeti dhe siguria kanëqenë primare për të gjithë njerëzit- një 

pjesë shumë e madhe njerëzish kanë udhëtuar për të gjetur qetësi, 

për ripërtëritje, për t’ju shmangur stresit të theksuar nga pandemia. 

● Udhëtimet dhe organizimet në minutate fundit,pa një plan paraprak 

dhe shumë rregullime, të ndikuara nga masa të ndryshme kufizuese, 

ditët e pushimit, etj. Kjo ka favorizuar udhëtimet brenda rajonit, në 

distanca jo shumë tëlargëta.Tamare, Lepusha dhe Vermoshi janë 

destinacione lehtësisht të arritshme brenda një dite. Udhëtime të tilla 

nuk kërkojnë doemos ndërmjetësimin e një operatori turistik por 

automjetin e familjes dhe dëshirën per të shijuar Bjeshkët tona, 

gatimet e thjeshta dhe unike,mikpritjen karakteristike të malësorëve. 

● Udhëtime lokale, praktika të qëndrueshme për të favorizur vlerat 

autentike vendase dhe sipërmarrësit lokal.Shumica e shqiptarëve, e 

kanë vizituar Vermoshin për të fjetur në bujtinat vendase,për të 

provuar djathin e zier dhe veçantitë e kuzhinës vendase, për të 

mbledhur apo blerë boronica, për të blerë mjaltë apo për të shijuar 

produktet bio nga kopshtet dhe fermat e malësorëve punëtorë. 

 

ADAPTIMI I AGROTURIZMIT GJATË KOHËS SË 

PANDEMISË NË SHQIPËRI 

Mikpritja është njëçështje e ndjeshme dhe komplekse, ku si turisti dhe 

mikpritësi duan të ruajnë dinjitetin dhe të kenë përfitimet maksimale nga 

eksperienca. 
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Strukturat rurale shqipëtare tëpërfshira në turizëm kanë prezantuar 

strukturat/banesat e tyre që kanë përshtatur prej vitesh duke i bërë turistët 

tëndjehen si në shtëpi por me tipare të dallueshme të zonës, në 

arkitekturë, tekstile etj. Të ardhurat e krijuara janë investuar për ti shtuar 

elemente autentike- mbulesa, qilima, muzike folklorike etj duke 

respektuar dhe vlerësuar tiparet autentike tëzonës dhe duke i shtuar vlerë 

eksperiencës. 

Këtë vit, më shumë se më parë jemi ndërgjegjësuar për vetitë e natyres, si 

burimi i domosdoshëm i eksperiencave turistike. Prandaj, barbeque në 

ambjente të hapura, ferliqet, kafet në oborret apo pranë mullarëve, 

freskimi në ujërat e ftohta të burimeve, ngjitjet në majë të Vajushes etj 

kanë shërbyer si një promotor dhe ndërgjegjësim i mirë për natyrën dhe 

vetitë e saj. Këto eksperienca kanë qënë të ndikuara nga masat e marra 

nga qeveria dhe individët për covid-19 si distanca, numri i personave etj. 

Me gjithë kërkesat e larta, drekat dhe darkat në hane e bujtina janë 

shtruar jashtë. Përshtatja e oborreve dhe parkingjeve për ambjente 

shërbimi ka qënë njëzgjedhje për shumë agrituristë. 

Kuzhina e mirë është gjithnjë një pikë e fortë atraktive. Secili biznes ka 

prezantuar në tavolinat e tyre ushqime tipike, duke rritur njohuritë për 

zonën, duke promovuar dhe duke u përpjekur të krijojnënjë eksperiencë 

për të cilën ia vlen të kthehesh- nga petullat e thjeshta deri te përpunimet 

dhe prezantimet bashkëkohore tëushqimeve bio të fermave të tyre.  

IDENTIFIKIMI I BIZNESEVE AGROTURISTIKE NË VERIUN E 

SHQIPËRISË. RASTI I ZONES SË VERMOSHIT 

Fshati i bukur i Vermoshit në skajin më verior të Shqipërisë, përveçse të 

ofron një pamje mahnitëse të vargjeve malore, të ofron fushat e gjelbërta 

të cilat sot po shfrytëzohen për aktivitete të ndryshme turistike siç janë 

kampingjet për të pritur turistë të cilët e duan këtë lloj akomodimit. 

Përveç kampingjeve, ato janë përshtatur edhe me kohën ndaj covid-19 

duke i shfrytëzuar ambjentet e gjelbërta për konsumimin e vakteve të 

ushqimit në distance të konsiderueshme duke ju përshtatur kohës. 
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Në Vermosh kemi rreth 8 biznese agroturistike të cilët mirëpresin turistë 

vendas e të huaj në çdo ditë të vitit pasi koha dhe infrastruktura e 

mundëson këtë gjë. Të tilla biznese mikpritëse kemi: 

1. Bujtina Frati (Gjovalin Pllumaj) 

2. Bujtina Vuktilaj (Prele Vuktilaj) 

3. Bujaj Guesthouse (Nik Bujaj)  

4. Bujtina Peraj (Pjeter Peraj) 

5. Guesthouse Gjergj Frani  

6. Guesthouse Qershia (Vasel Mitaj)  

7. Guesthouse Mitaj (Ndue Mitaj) 

8. Lumaj Guesthouse (Leoanard Lumaj)  

Pyetësori i ndërtuar për këto biznese ka qënë pikërisht në fokusin e tyre. 

Si kanë mundur të përshtaten me situatën e re të krijuar nga covid-19. A 

ka ndryshuar strategjia e të bërit turizëm tek këto biznese, cilët ka qënë 

turistët që e kanë vizituar bujtinën e tyre etj. Pjesa më e madhe e këtyre 

bizneseve (55%) ushtrojnë aktivitetin si bujtina dhe më pas si restorante 

dhe guida (18%). Vetëm 9% nga ato ushtrojnë aktivitete agroturizmi.Janë 

struktura të konsoliduara në treg nga kohëzgjatja e tyre në tregun turistik 

vendas. 

Klientët shkojnë në bujtinë referuar nga klientët e tjerë dhe po në të 

njëjtën përqindje nga rrjetet sociale (një burim që ka shënuar rritje nga 

pandemia pasi më pare pjesa më e madhe shkonin nga klientë të tjerë). Po 

ashtu, pjesa më e madhe e klientëve që vizitojnë Vermoshin qëndrojnë 1-

2 netë atje dhe vitin që shkoi ishin turistë vendas që vizituan 

destinacionin. Rezultatet tregojnë se ka të pakten 80% më pak turistë të 

huaj sesa vitin e mëparshëm. Kjo i ka bërë këto biznese të ndryshojnë 

strategji duke ofruar shërbime ekstra. 

Problemet kryesore për këto biznese janë mungesa e platformave 

kombëtare, pasi nuk ka një vizion të qarte për to, për strategjine e biznesit 

që ka vendi jonë për turizmin në zonën e Vermoshit.Në të njëjtën kohë 

shohin si kërcënim mungesën e bashkëpunimit me sektorin privat dhe 

publik por edhe ç’popullimin. 
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Nga pandemia presin më shumë turistë vendas, udhëtime individuale, më 

pak investime në turizëm edhe për këtë vit së paku. Për t’i ndihmuar në 

këtë krizë botërore shohin ndihmën që mund të japë shteti me stimujt 

financiare dhe taksat. Tashmë ata janë ndërgjegjësuar për fuqinë e 

marketingut dhe e shohin si një domosdoshmëri për biznesin.  

REKOMANDIME PËR PROMOVIMIN E POTENCIALEVE QË 

OFROJNË BURIMET AGROTURISTIKE NË ZONËN E 

VERMOSHIT 

Mbështetje e turizmit rural për të luftuar ç’popullimin e zonës, rritjen e 

konkurrencës, zvogëlimin e diferencave dhe pabarazive mes rajoneve. 

Udhëtaret po shfrytëzojnë më shumë se para pandemisë teknologjinë dhe 

sitet për të organizuar udhëtimet e tyre, për të evituar takimet fizike dhe 

grumbullimet, prandaj suporti për website, ndërtimi i profileve 

interesante në rrjetet sociale do të ndikojë për të rritur turistët në zonë 

edhe për disa vite. Marketingu dhe promocioni, po aq sa suporti 

ekonomik do të ndihmojnë zonën të shpëtojë mes turizmit në këto kohë të 

vështira. Fushata me fokus në turizmin vendas, nisur nga qeveria dhe 

suportuar nga organizatat ndërkombëtare do të rritnin interesin per të 

vizituar Shqipërinë. Të ardhurat në bizneset e zonës së Vermoshit 

krijohen nga akomodimi, restoranteria, guidat, shitja e produkteve të 

freskëta dhe të përpunuara dhe mëpak nga evente apo organizime të 

ndryshme. Ata ende nuk kane ide të qarta se si mund të përdorin 

agriturizmin për të shtuar produktet dhe për ti ndihmuar të sjellin më 

shumë turistë në destinacion. 

Nevojat emergjente të këtyre bizneseve jane për suport në aspektin 

financiar por më në afatgjatë do t’i shërbejnë trajnimet e ndryshme për 

produkte turistike dhe marketing. Ata i kane sytë nga turizmi vendas dhe 

njëfushate promocionale e ideuar për turizmin vendas do t’i ndihmojnë të 

fillojnë rikuperimin që sipas tyre kërkon edhe 1-2 vite. E rëndësishme 

është të pranohet se ka ndryshime në strukturën dhe natyrën e industrive 

të turizmit në vende të ndryshme, kështu që disa nga pikat e bëra në këtë 

shkrim akademik do të ndryshojnë në zbatimin e tyre, varësisht nga vendi 

që vizitohet. 
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ABSTRACT 

Ecotourism is an ecologically sustainable tourism with a key focus on 

experiencing natural areas that fosters environmental and cultural 

understanding, appreciation and conservation. One reason for the 

growing focus on ecotourism is that it represents green tourism, actions 

and technologies that help for a more sustainable future of the tourism 

industry. In our country ecotourism has begun to have a significant 

development, despite the fact that compared to countries in the region 

attracts a small percentage of tourists, due to 50 years of isolation. 

Geographical position, rich natural resources, traditional culture of 

ecotourism areas in Albania are an advantage for the further development 

of ecotourism.The purpose of this study is to identify ecotourism as an 

opportunity for sustainable development of tourist destinations in 

Albania, highlighting the advantages offered by this type of tourism and 

its importance in economic development, preservation of traditional 

cultures and environmental sustainability.The main methodology in 

conducting this study is the review of the literature regarding the 

theoretical considerations of ecotourism as a model of sustainable 

tourism. The SWOT analysis will highlight the impacts, opportunities 

and difficulties of this model in economic, environmental and socio-

cultural terms. 

In conclusion, this study will close with some conclusions and 

recommendations that will serve policy makers in drafting policies and 

mailto:bzhuli@uogj.edu.al
mailto:amrruku@yahoo.it
mailto:aminga@unkorce.edu.al
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strategies for the development of sustainable tourism in the country. It 

will also encourage more tourism businesses, investors and other 

researchers in the field to study more about sustainable tourism 

development 

Keywords - ecotourism, sustainabledevelopment, tourism industry 

  
ABSTRAKT 

Ekoturizmi është një turizëm ekologjikisht i qëndrueshëm me një fokus 

kryesor në përjetimin e zonave natyrore që nxit mirëkuptimin, vlerësimin 

dhe konservimin mjedisor dhe kulturor. Një arsye për rritjen e vëmendjes 

ndaj ekoturizmit, është se ai përfaqëson turzmin e gjelbër, veprime dhe 

teknologji që ndihmojnë për një të ardhme më të qëndrueshme të 

industrisë turistike. Në vendin tonë ekoturizmi ka filluar të ketë një 

zhvillim të konsiderueshëm, pavarësisht se në krahasim me vendet e 

rajonit tërheq një perqindje të vogël turistësh, kjo për shkak të 50 viteve 

izolim. Pozita gjeografike, burimet e pasura natyrore, kultura tradicionale 

e zonave ekoturistike në Shqipëri janë avantazh për zhvillimin e 

mëtejshëm të ekoturzmit. Qellimi i këtij studimi është evidentimi i 

ekoturizmit si mundësi e zhvillimit të qëndrueshëm të destinacioneve 

turistike në Shqipëri duke nxjerrë në pah përparësitë që ofron ky lloj 

turizmi si dhe rëndësinë e tij në zhvillimit ekonomik, ruajtjen e kulturave 

tradicionale dhe qëndrueshmërinë mjedisore. Metodologjia kryesore në 

realizimin e këtij studimi është rishikimi i literaturës në lidhje me 

konsideratat teorike të ekoturizmit si model i turizmit të qëndrueshëm. 

Analiza SWOT do të evidentojë ndikimet, mundësitë dhe vështirëitë e 

këtij modeli në aspektin ekonomik, mjedisor dhe social-kulturor. Në 

përfundim ky studim do të mbyllet me disa konkluzione dhe 

rekomandime që do ti shërbejnë politikëbërësve në hartimin e politikave 

dhe strategjive të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në vend. 

Gjithashtu do të inkurajojë më shumë bizneset turistike, investuesit dhe 

kërkuesit e tjerë të fushës për të studiuar më gjerë për zhvillimin e 

qëndrueshëm turistik. 

 

Fjalët kyçe – ekoturizëm, zhvillim, ekonomik, industri turistike 
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HYRJE 

Industria e turizmit është jo vetëm e rëndësishme në ekonominë e vendit 

tonë por është edhe një burim i madh për zhvillimin në tërësi. Kjo 

industri jep kontributin në tri dimensione të zhvillimit të qëndrueshëm:  

a) në krijimin e vendeve të punës,  

b) në gjenerimin, njohjen dhe mbështetjen e aktivitetit të turizmit dhe  

c) në krijimin e kapaciteteve që promovojnë përparësitë për ruajten 

mjedisore dhe larminë kulturore.  

Zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit shikon si mundësi më efektive 

turizmin alternativ dhe ekoturizmin. Ekoturizmi është një turizëm 

ekologjikisht i qëndrueshëm me një fokus kryesor në përjetimin e zonave 

natyrore që nxit mirëkuptimin, vlerësimin dhe konservimin mjedisor dhe 

kulturor. Një arsye për rritjen e vëmendjes ndaj ekoturizmit, është se ai 

përfaqëson turzmin e gjelbër, veprime dhe teknologji që ndihmojnë për 

një të ardhme më të qëndrueshme të industrisë turistike. Në vendin tonë 

ekoturizmi ka filluar të ketë një zhvillim të konsiderueshëm, pavarësisht 

se në krahasim me vendet e rajonit tërheq një përqindje të vogël turistësh. 

Pozita gjeografike, burimet e pasura natyrore, kultura tradicionale e 

zonave ekoturistike në Shqipëri janë avantazh për zhvillimin e mëtejshëm 

të ekoturzmit. Qëllimi i këtij studimi është evidentimi i ekoturizmit si 

mundësi e zhvillimit të qëndrueshëm të destinacioneve turistike në 

Shqipëri duke nxjerrë në pah përparësitë që ofron ky lloj turizmi si dhe 

rëndësinë e tij në zhvillimin ekonomik, ruajtjen e kulturave tradicionale 

dhe qëndrueshmërinë e habitateve mjedisore. 

 

SFONDI TEORIK 

Që nga vitet 1980, ekoturizmi është konsideruar si një përpjekje kritike 

nga ambientalistët, në mënyrë që brezat e ardhshëm të mund të përjetojnë 

destinacione relativisht të paprekura nga ndërhyrja njerëzore. (Honey dhe 

Martha 2018). Ekoturizmi merret me bashkëveprimin midis çdo elementi 

të gjallë që prek ose formon ekosistemin dhe mjediset natyrore. Ky lloj 

turizmi përfshin udhëtime në destinacione ku flora, fauna dhe trashëgimia 

kulturore janë atraksionet kryesore duke patur qëllim që të nxisë një 

vlerësim më të madh të habitateve natyrore. Një pjesë integrale e 

ekoturizmit është promovimi i ruajtjes së mjedist, efiçencës së energjisë, 
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riciklimit dhe krijimit të mundësive ekonomike për komunitetet lokale 

duke bërë që rritja e ndërgjegjësimit të udhëheqi shumë pushues për të 

kërkuar forma më të përgjegjshme dhe më të qëndrueshme të turizmit. 

Kështu, ekoturizmi kërkon të zvogëlojë ndikimet e tij në zonat e 

vizituara. Ai gjithashtu kontribuon në ruajtjen e zonave natyrore dhe 

zhvillimin e qëndrueshëm të tyre dhe komuniteteve fqinje. Në këtë 

mënyrë, ndikon duke krijuar ndërgjegjësimin e mëtejshëm midis 

popullsisë dhe vizitorëve vendas dhe atyre të afërt. Edhe pse një pjesë 

relativisht e re e industrisë së turizmit, ekoturizmi është përhapur me 

shpejtësi në mbarë botën dhe po përhapet edhe në vendin tonë. Ndër 

zonat e frekuentuara dhe me potencialin më të madh në vendin tonë 

përmendim zonat e mbrojtura natyrore dhe turistike, që janë konsideruar 

si pjesë tokësore dhe ujore të mbrojtura për shkak të shumëllojshmërisë 

biologjike të pasurive natyrore dhe kulturore që ofrojnë. Këto janë 

shpallur zona që mbrohen nga shteti dhe numërohen rreth 384 të tilla. 

Sipas rëndësisë ndahen në 6 kategori: 4 zona rreptësisht të mbrojtura ku 

përfshihen Laguna e Karavastasë (Lushnjë), Lumi i Gashit (Tropojë), 

Rrajca (Librazhd) dhe Kardhiqi (Gjirokastër), 11 parqe kombëtare; 300 

monumente natyrore; 26 zona të menaxhuara, 4 peisazhe të mbrojtura 

tokësore ose detare, si dhe 4 zona të mbrojtura burimesh. Zonat e 

mbrojtura i kanë fillimet që në vitin 1940 me shpalljen ose krijimin e 

rezervatit të parë shtetëror të gjuetisë (Kune-Vain-Tale) në Lezhë dhe në 

Parkun Kombëtar të Malit të Tomorrit në Berat. ( Ministria e Turizmit 

dhe Mjedisit dhe INSTAT). 

  

 RISHIKIMI I LITERATURËS  

Në turizëm, koncepti i qëndrueshmërisë është vlerësuar në fillim si 

nocion që ka nevojë të marrë në konsideratë marrëdhëniet midis turizmit 

dhe mjedisit. Përcaktimi më i pranueshëm cilësohet ai i Organizatës 

Botërore të Turizmit (WTO) ku përcakton se:  

“Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm plotëson nevojat e turistëve të 

tashëm dhe të rajoneve pritëse ndërkohë ruan dhe mbron mundësitë për të 

ardhmen. Ai është parë si drejtues në menaxhimin e të gjithë burimeve në 

mënyrë të tillë që nevojat ekonomike, sociale dhe estetike të plotësohen 
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ndërkohë që ruhen integriteti kulturor, proceset esenciale ekologjike, 

diversiteti biologjik dhe sistemet e mbështetjes së jetës.” 

Mowforth & Munt (2015) theksojnë se parimet e turizmit të qëndrueshëm 

ndikojnë në manipulimin e shërbimeve të operatorëve dhe të tjerëve të 

kësaj industrie. Ata sugjerojnë se duhet të shihen me hollësi motivet e 

atyre që do ti zbatojnë këto parime. Një problem praktik nuk zgjidhet nga 

ofrimi i një zgjidhjeje teorike që nuk merr në konsideratë kushtet aktuale.  

Kështu që do të jetë gabim të ofrohen standarte ideale në vlerësimin dhe 

krahasimin e instrumentave politike alternative. 

Koncepti i” turizmit të qëndrueshëm” kërkon një shkallë të lartë 

pjesëmarrje politike në zhvillim të turizmit. Të gjithë aktorët e turizmit 

duke ju përmbajtur politikave qeveritare duhet të ndërmarrin veprimet e 

mëposhtme: 

• Mbrojtjen e burimeve natyrore dhe monitorimi dhe kontrolli i 

vazhdueshëm mbi to. 

• Zhvillimi i sistemeve ekonomike alternative të bazuara në 

vetëmjaftueshmërinë e komuniteteve lokale dhe përdorimi me kujdes i 

burimeve natyrore. 

• Mbështetje e politikave të saj në menaxhimin e burimeve natyrore 

dhe diversitetin e ekosistemeve natyore dhe kulturore. 

• Sigurimi i pjesëmarrjes aktive të popullsisë lokale në draftet e 

politikave mbi menaxhimin e burimeve natyrore. 

• Garantimi dhe furnizimi i të drejtave të komunitetit lokal për të 

menaxhuar burimet natyrore. 

Një prej problemeve që ngrihet kur zbatohet koncepti i qëndrueshmërisë 

në turizëm është se nuk është gjetur metoda më e përshtatshme për të 

matur qëndrueshmërinë. Zhvillimi i turizmit drejt qëndrueshmërisë ka 

nevojë për sisteme monitorimi. Këto sisteme duhet të fokusohen në 

praktikat më të mira të turizmit dhe do të ndihmojnë të arrihen objektivat 

e qëndrueshmërisë. Duhet të përdoren disa tregues për të matur progresin 

drejt synimeve të qëndrueshmërisë. Ndërkohë një strategji e turizmit të 

qëndrueshëm të bazuar në tregues është e komplikuar nga procesi aktual i 

zgjidhjes, matjes, monitorimit dhe vlerësimit të një sërë variblash. 

Në mënyrë të vecantë aty ku përdoret një metodë e qëndrueshmërisë 

gjithëpërfshirëse, është shumë e rëndësishme të përfshihen treguesit që 
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masin të gjitha kushtet, përfshirë edhe sisteme të jashtme, përderisa 

problemet në keto fusha mund të kishin rrjedhoja direkte dhe të 

tmerrshme për turizmin. Matja e të dhënave dhe procedurat e mbledhjes 

duhet të jenë rigoroze me qellim që të rritet mundësia e përfitimit të 

informacionit të vlefshëm, të dobishëm dhe sa më të përshtatshëm. 

Tregues të tillë si psh. ndryshimi në numrin e dhomave të hoteleve ose 

punonjësve janë relativisht të lehta për tu mbledhur, edhe pse vështirësia 

në krijimin e një baze të dhënash të sakta dhe të disponueshme rritet me 

zgjerimin e destinacionit. Ndërsa tregues të tillë si psh. vlerësimi dhe 

matja e efektit afatgjatë që sjell ndërtimi i një autostrade pranë një zone 

natyrore të mbrojtur, është e vështirë për tu matur në të gjithë spektrin e 

gjerë të pasojave ekologjike, ekonomike dhe në zinxhirët e rrjetit të 

lëvizjes së specieve të ndryshme banore në habitatin e asaj zone, etj. 

Një nga faktorët themelor në vleresimin e treguesve është edhe koha. 

Rezultatet e një grupi treguesish duhet të vlerësohet minimalisht një herë 

në vit kundrejt rezultateve të vleresimeve të mëparshme. Matje të tilla si 

sezonaliteti i vizitave dhe punësimit në fushën e turizmit duhet të 

përfshihen në këtë tregues vjetor për të siguruar se ndryshime të 

rëndësishme afatshkurtra nuk janë lënë pas dore. Midis këtyre 

vlerësimeve vjetore, treguesit kritik duhet të identifikohen qartë për 

vlerësime të vazhdueshme përderisa mund të ketë psh. përkeqësime në 

variabla të tillë si përmbushja e kërkesave të turistëve, sjellja e banorëve 

kundrejt turistëve, shkalla e krimit që lidhet me turizmin, ndotja e ujit për 

shkak të turizmit, dëmtime dhe kërcënime në biodiversitetin e mjedisit, të 

cilat mund të tregojnë një krizë të pashmangshme në sistemin e turizmit. 

Nga literatura evidentohen disa modele të ndryshme të zhvillimit të 

destinacioneve. Bazuar në modelin e Buttler-it (2001) si dhe në 

karakteristikat e zhvillimit të turizmit në vendin tonë, mund të 

përcaktojmë se i përkasim kuadrit CAT, pra turizëm alternativ rrethanor, 

pasi shfaqen format alternative të turizmit si turizmi familjar, 

agroturizmi, ekoturizmi dhe ndërkohë rregullat e vendosura për zhvillim 

të qëndrueshëm turistik janë larg zbatimit strikt të tyre. Në këto kushte do 

të duhet përgatitja edhe e një kuadri ligjor të përshtatshëm për zhvillimin 

e turizmit të qëndrueshëm që të jetë i arritshëm në zbatim sipas modeleve 

të vendeve europiane, përfshirë edhe problemin e pronës. Modeli që 
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bazohet në strategjinë e zhvillimit të ekoturizmit është i vlefshëm edhe 

për vendin tonë. Së pari, vendi ynë numëron qindra zona natyrore të 

mbrojtura. Së dyti, këto zona kanë elementë të favorshëm për zhvillimin 

e qëndrueshëm të turizmit duke u përqëndruar në peisazhin natyror, në 

botën shtazore dhe bimore, në biodiversitetet që ka çdo zonë, pra në 

aktivitete ekoturistike, ndërkohë ka edhe mundësi për zhvillim të formave 

të tjera të turizmit. Studiues si Gunn (2002) dhe Inskeep (1991), të cilët e 

njohin rëndësinë e pjesëmarrjes së komunitetit në procesin e planifikimit 

të turizmit nuk e tregojnë qartë rolin që ka kjo pjesëmarrje veçanërisht në 

rastin e ekoturizmit. Beeton, (1998) nga ana tjetër thekson rëndësinë 

kritike të mbështetjes së komunitetit për ekoturizmin. Pa mbështetjen e 

fortë lokale, ekoturizmi nuk mund të jetë i suksesshëm. Shumë studime 

kanë analizuar edhe ndikimet në aspektin social të komuniteteve që 

aplikojne ekoturizmin. Mund të përmendim Wearing (2001), ku sipas tij 

objekti i ekoturizmit bazohet në një proces që komuniteti do dhe 

kontrollon, prandaj komunitetet duhet të përfshihen në procesin e 

planifikimit nga fillimi. Kjo mund të reduktojë konfliktet e ardhme që 

mund të vijnë nga mungesa e informacionit. Sipas Blarney (2001) 

ekoturistët janë më të tërhequr ndaj traditave lokale, zakoneve dhe 

kulinarisë së segmenteve të tjera të tregut. Gjithashtu kultura mund të jetë 

e lidhur me planifikimin dhe tregëtimin e produkteve dhe destinacioneve 

ekoturistike. 

 

METODOLOGJI KËRKIMI  

Metodologjia kryesore në realizimin e këtij studimi është rishikimi i 

literaturës në lidhje me konsideratat teorike të ekoturizmit si model i 

turizmit të qëndrueshëm.  

Bazuar në literaturën ekzistuese mbi ekoturizmin si një model më të 

përshtatshëm për zhvillimin e qëndrueshëm të destinacioneve turistike, u 

gjet se këto përcaktime janë të ndryshueshme sipas viteve që janë 

shfaqur, por edhe sipas autorëve që e mbrojnë fort apo disi turizmin 

alternativ dhe atë të qëndrueshëm. 

Analiza SWOT do të evidentojë ndikimet, mundësitë dhe vështirësitë e 

këtij modeli në aspektin ekonomik, mjedisor dhe social-kulturor për 

vendin tonë. 
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GJETJET DHE ANALIZA  

Vlefshmëria më e madhe e modelit të ekoturizmit është në rrugën se si 

është vepruar në lidhje me fazat e studimit dhe të zhvillimit duke u ndalur 

fillimisht në analizën SWOT, analizë sa e thjeshtë aq edhe e rëndësishme 

dhe kontribuese në këtë faze studimi. Ndërkohë, ky model mund të 

merret si shembull, për analiza të detajuara për zona të ndryshme të 

mbrojtura sipas kategorive për studime të mëtejshme.  

 Tabela 1 SWOT “EKOTURIZMI NË SHQIPËRI” 

Fuqitë Dobësitë 

● Kushte dhe burime të shumta natyrore 

në qindra zona të mbrojtura. 

● Preferencë e lartë e turistëve për të 

eksploruar vende natyrore të paprekura nga dora e 

njeriut, si dhe interes për kulinarinë e këtyre 

zonave. 

● Tërheqja e turistëve elitar që duan dhe 

respektojnë maksimalisht natyrën dhe 

kontribuojnë në mbrojtjen e mjedisit. 

● Të ardhurat financiare do të 

përmirësojnë jo vetëm mirëqënien e vendasve por 

edhe mbrojtjen e mjedisit dhe ruajtjen e 

biodiversitetit dhe habitateve. 

● Ekoturizmi zakonisht mbështet rujtjen e 

traditës më shumë sesa e cënon atë. 

● Bashkëpunim i pazhvilluar 

ndërmjetvendasve, agjensive turistike dhe 

pushtetit qendror dhe lokal.  

● Praktikat e pazhvilluara të 

promovimit të ekoturizmit.  

● Disa mungesa në kuadrin ligjor.  

● Mungesë e njohurive të vendasve 

mbi kërkesat e cilësisë.  

● Mungesa e informimit dhe e 

përfshirjes së komuniteteve lokale. 

● Migrimi dhe emigrimi i banorëve 

pranë zonave të mbrojtura drejt vendeve të 

urbanizuara. 

Mundësitë Kërcënimet 

● Përmirësimi i aksesit në tregjet e BE-së;  

● Mund të kontribuojë në disintegritetin e 

strukturave sociale dhe kulturore të komuniteteve 

lokale. 

● Mundësi për të përfituar ekspertizën e 

jashtme përmes mbështetjes së donatorëve të 

ndryshëm dhe kontakteve me partnerët e BE-së. 

● Zhvillimi i infrastrukturës në harmoni të 

plotë me mjedisin. 

● Rritja e kapaciteteve 

● Frenimin e emigrimit dhe imigrimit 

● Shtimi i sipërfaqeve apo zonave të reja 

në listën e zonave të mbrojtura( psh. Lugina e 

Vjosës, etj.) 

 

  

● Mungesa e kontrolleve dhe 

monitorimeve për mbrojtjen nga 

dëmtimet e ambientit. 

● Licensimi apo vendosja e bizneseve 

të huaja në zonën ekoturistike do të 

ketë rezistencë dhe ndikim negativ 

tek komuniteti vendas.(nxitje 

konfiktesh) 

● Rritja e konkurrencës rajonale. 

● Marrëveshjet e pastudiuara 

klienteliste me efekte katastrofike 

në mjedis. 

● Nxjerrja e sipërfaqeve të caktuara 

nga lista e zonave të mbrojtura. 

● Gjuetia informale apo shkelja e 

moratoriumeve. 

● Katastrofa natyrore(zjarre, 

përmbytje, epidemi, etj) 
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DISKUTIM 

Në këtë studim, detajet paraqiten në rezultate të cilat kontribuojnë në një 

kuptim më të mirë të sfidave, të idesë së ekoturizmit si një mjet mësimi 

për zhvillimin e qëndrueshëm. Një nga aspektet më domethënëse që bie 

në sy është se banorët vendas janëpërgjithësisht skeptikë ndaj ekoturizmit 

psi ata nuk shohin ndonjë fitim që del nga ai. 

Ky fenomen ua shfaq edhe në studimet e mëparshme (Hearne & Santos, 

2005; Nolte, 2004; Yuan et al., 2008). Banorët vendas përveçse janë 

skeptikë, njerëzit që jetojnë në këtë zonë kanë tendencë të kenë një 

perceptim negativ të vetë turizmit, pjesërisht për shkak të arsyes së 

lartpërmendur, dhe pjesërisht për shkak të mosshoqërimit në parqeve ose 

të qenurit kufizues në shërbime. 

Kjo mund të jetë një pasojë e drejtpërdrejtë e dy faktorëve kryesorë: 

mungesa e edukimit mjedisor dhe efektet e krizës aktuale ekonomike me 

të cilën po përballet vendi.  

 

PËRFUNDIME 

 Ekoturizmi është një model i veçantë i tregut të gjerë të turizmit dhe 

element i rëndësishëm në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. 

Ekoturizmi i qëndrueshëm shpesh konsiderohet si një mjet efektiv për të 

mbështetur ekonominë lokale dhe për të promovuar ruajtjen e zonave të 

mbrojtura në vendet në zhvillim. Ai fokusohet mbi kulturat lokale tek 

aventurat e jetës sa më pranë natyrës dhe klasifikohet si udhëtim drejt 

destinacioneve ku flora, fauna dhe trashëgimia kulturore janë atraksione 

primare. Në shumë raste ekoturizmi ofron justifikim ekonomik të 

nevojshëm për të krijuar një zonë të mbrojtur, por një ekoturizëm i 

suksesshëm sjell një rritje të numrit të turistëve.  

Një prej problemeve që ngrihet kur zbatohet koncepti i qëndrueshmërisë 

në turizëm është se nuk është gjendur metoda më e përshtatshme për të 

matur qëndrueshmërinë. Edhe pse zhvillimi i turizmit drejt 

qëndrueshmerisë është ajo që kërkojnë vendet, kjo qëndrueshmeri ka 

nevojë për sisteme monitorimi. Problemi më i madh për të vlerësuar 

treguesit e sisteme të monitorimit është mungesa e të dhënave të sakta 

dhe të plota. Do të ishte shumë positive nëse të gjithë treguesit vlerësohen 

për të njëjtin vit dhe pastaj për vite të ndryshme, me qëllim që të maten 
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ndryshimet në kohë. Problemi tjetër i mbledhjes së të dhënave është koha 

e mbledhjes së tyre dhe e vleresimit. Gjëja më positive do të ishte që të 

ishin në të njejtën periudhë mbledhja dhe vlerësimi i të dhënave, por kjo 

jo gjithnjë është e mundur. 

Përfitimi më i madh mjedisor i ekoturizmit është roli i tij në sigurimin e 

nxitjes direkte financiare për ruajtjen e mjediseve natyrore që do të sjellin 

më shumë aktivitete fitim prurëse. Të ardhurat nga turizmi janë një burim 

kritik i fondeve që kërkohen për të kryer menaxhimin e zonave të 

mbrojtura si dhe zgjerimin e parqeve. 

Ekoturizmi mund të kontribuojë në disintegrimin e strukturave sociale 

dhe kulturore të komuniteteve lokale. Ekoturizmi duhet të ruajë kulturën 

e komunitetit dhe një mënyrë për këtë, është përdorimi i njohurive dhe 

aftësive të komunitetit. 

Meqenëse synimi kryesor i ekoturizmit është zhvillimi i qëndrueshëm, 

kërkohet një planifikim i kujdesshëm i këtij tipi turizmi me përfshirjen 

aktive të komunitetit vendas. Planifikimi vë theksin nga njëra anë tek 

ndryshimi i atraksioneve dhe fasiliteteve të destinacioneve dhe zhvillimit 

ekonomik, dhe nga ana tjetër tek qëndrueshmëria ekologjike dhe 

përcaktimi i kapaciteteve mbajtëse. 
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ABSTRACT 

This study aims to identify the resources and tourism indicators that 

enable toward a sustainable tourism development in this geographical 

area. The evaluation and protection of natural and human assets of 

Shushica river valley aims initially the stable development of this area 

called “The ecological Valley”. To achieve the goal of the study initially 

are concentrated in data collection to identify the resources offered by 

this area. Data collection is conducted using published materials about 

this issue up to these days, also statistical data from the local government 

and data which is presented for the first time in this study. As the 

comparing data we have the indicators of the development report for 

Vlore District; indicators based on the characteristics and features that the 

Valley of Shushica presents, which also reflect the scope of this article. 

This valley is one of the main valleys of the Southern Geographic 

Region. It is part of the Ionic Tectonic Area Which is recognized for its 

simple lithologic construction; the terrigenous sediments and limestones. 

This valley has three sections that apart from their common features, also 

have individual characteristics. As part of the Southern Region, the 

climate is typical Mediterranean. The upper section of the valley is the 

second area of Albania which has the most precipitation. This valley not 

only has many natural assets, but also comprises many archeological, 

historical areas, ancient cities (Mavrova, Ploça), monuments with high 

mailto:fshkurti@yahoo.com
mailto:bongjeo@yahoo.com
mailto:bongjeo@yahoo.com
mailto:bongjeo@yahoo.com
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values etc. There are a lot of possibilities to develop various types of 

tourism in this area, enabled by the geographical position of the valley, 

rich natural, material and spiritual heritage, right conditions for the 

production of qualitative fresh biological productions. Development of 

sustainable tourism in the valley of Shushica has a particular importance, 

but this requires detailed studies in order to determine strategies and real 

action plans from the government bodies and more.  

Key words: sustainable tourism,tourism potential, development strategies 

 

ABSTRAKT 

Ky punim do të përqëndrohet në identifikimin e burimeve dhe treguesve 

turistikë që çojnë drejt zhvillimit të qëndrueshëm hapësirën gjeografike të 

luginës së Shushicës. Vlerësimi dhe mbrojtja e pasurive natyrore dhe 

humane të luginës së lumit Shushicë, synon para së gjithash zhvillimin e 

qëndrueshëm të kësaj zone të quajtur “Lugina Ekologjike”. Për arritjen e 

qëllimit të këtij punimi fillimisht përqëndrohemi në mbledhjen e të 

dhënave për identifikimin e burimeve që zona ofron. Grumbullimi i të 

dhënave, që i kemi nga botime të deritanishme për zonën, të dhëna 

statistikore nga pushteti lokal, por edhe të dhëna të prezantuara për herë 

të parë për studimin që paraqesim. Si bazë krahasuese do të kemi 

treguesit e raportit të zhvillimit për Qarkun e Vlorës, tregues mbi bazën e 

karakteristikave dhe veçorive që paraqet gjeohapësira e luginës së 

Shushicës, por edhe qëllimi i këtij artikulli. Kjo luginë është një ndër 

luginat kryesore të Regjionit Gjeografik Jugor. Lugina bën pjesë në 

zonën tektonike jonike, e cila dallohet për ndërtim litologjik të thjeshtë: 

nga terrigjene, por edhe gëlqerorë. Në këtë luginë dallohen tre sektorë, të 

cilët përveç tipareve të përbashkëta kanë edhe tipare individuale. Si pjesë 

përbërëse e Rajonit jugor ka klimë tipike mesdhetare. Sektori i sipërm i 

saj, përbën zonën e dytë me reshje më të bollshme ne Shqipëri. Kjo 

luginë ka pasuri të shumta jo vetëm natyrore, por edhe arkelogjike e 

historike, qytete antike (Mavrova, Ploça), vlera monumantale etj. 

Ekzistojnë mundësitë për zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, për 

të cilin pozita gjeografike e luginës, trashëgimia e pasur natyrore dhe 

materialo-shpirtërore, kushtet shumë të përshtatshme për prodhime 
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cilësore biologjike dhe të freskëta ofrojnë potenciale të mëdha turistike 

për këtë qëllim. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm për luginën e 

Shushicës merr një rëndësi të veçantë, por kjo kërkon studime të 

detajuara për të përcaktuar strategji e plane konkrete veprimi nga organet 

shtetërore, por jo vetëm. 

Fjalë kyçe: turizëm i qëndrueshëm, potenciale turistike, strategji 

zhvillimi 

 

HYRJE/PREZANTIM 

 Lugina e Shushicës është pjesë përbërëse e Krahinës Malore Jugore. Në 

organizimin administrativo-territorial i takon rrethit të Vlorës (bashkive 

Vlorë, Himarë, Selenicë). Gjeohapësira e saj deri në vitin 2015, ndahej 

midis komunave: Horë-Vranisht (sektori i sipërm); Brataj dhe Kotë 

(sektori i mesëm) dhe komunat Armen, Shushicë dhe Vllahinë (sektori i 

poshtëm). Me organizimin e ri administrativo-territorial (korrik 2015), 

njësia administrative Horë-Vranisht bën pjesë në bashkinë Himarë, njësia 

administrative Brataj, Kotë, Armen dhe Vllahinë në Bashkinë e Selenicës 

dhe njësia administrative e Shushicës në bashkinë e Vlorës. Punimi ynë 

do të përfshijë sektorin e sipërm dhe të mesëm të luginës, pra deri aty ku 

lugina, si koncept gjeografik dhe gjeomorfologjik, “shkrihet” në fushën e 

Myzeqesë së Vlorës. Kemi mendimin se kjo “shkrirje” realizohet në 

sektorin e Urës së Peshkëpisë (Shkurti, 2004).  

  

METODOLOGJI KËRKIMI  

Për realizimin e këtij punimi jemi mbështetur në literaturën e derisotme 

në fushën e gjeologjisë, gjeografisë fizike, gjeomorfologjisë, gjeografisë 

së turizmit, studimet dhe artikujt shkencorë të botuar, takimet, 

workshopet që janë zhvilluar, projektet ekonomike për zhvillimin e 

luginës, guidat turistike, ekspeditat në terren në këtë zonë, si dhe 

legjislacionit për zonat e mbrojtura etj. Janë përcaktuar çështjet, stacionet 

e vendqëndrimit me rëndësi, duke realizuar sistemimin paraprak të 

elementëve përbërës bazë, nxitës dhe tregues të zhvillimit të sotëm e në 

perspektivë të turizmit të qëndrueshëm. Shfrytëzimi i elementëve 

natyrorë, me kapacitet të plotë do të jetë në varësi të ngushtë me ofertën 

kulturore, ku në harmoni me to, është përcaktuar roli i faktorëve fiziko-
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gjeografikë për të afirmuar rëndësinë turistike të kësaj gjeohapësire. 

Lugina e Shushicës paraqet një zonë unike me mjedise luginore dhe 

kodrinor-malore ekologjikisht të pastër, me biodiversitet të lartë dhe të 

pashfrytëzuar plotësisht, ofron kushte për veprimtari argëtuese e çlodhëse 

si: shëtitja në natyrë, hipizmi, eksplorimi i shpellave, peshkimin në lumin 

Shushicës dhe degëve të tij, gjuetia etj. Treguesit e shumtë e cilësor të 

ofertës turistike, do të kërkojnë për rrjedhojë përgatitjen e projekteve për 

shfrytëzimin sa më të plotë të çdo treguesi të saj. 

 

1. Pozita gjeografike, kufijtë dhe madhësia 

Lugina e Shushicës, me gjatësi 60 km, shtrihet midis malësisë së 

Kurveleshit në lindje dhe vargut Çikë-Lungarë në perëndim (Qiriazi, 

2019). Shushica është e vetmja degë e rrjedhjes së poshtme të Vjosës dhe 

shpesh quhet Lumi i Vlorës (Profili i Qarkut, 2003). Fillesa e tij është në 

qafën e Dërrasës në afërsi të fshatit Kuç, ku ndahet nga lumi i Borshit. 

Pak më poshtë me të bashkohet përroi i thatë “Shuri i Kuçe” (Trushaj, 

2020). 

 

 Pozita gjeografike e Luginës së Shushicës (Auleda, ArtGold/UNDP, 

2008) 
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Shushica është rrjedhojë e takimit të dy përrenjve (ai i Smokthinës dhe 

Kuçit) pranë urës së Bratit (Profili i Qarkut, 2003). Lugina është me 

gjerësi nga 0.5 km, deri në 13.2 km dhe sipërfaqja 332 km2 (Shkurti, 

2004).  

 

Buronjat në Kuç (youtube.com)  

Pamje e Luginës së Shushicës (F. Shkurti) 

2. Faktorët natyrorë të ofertës turistike  

Ndërtimi gjeologjik dhe relievi 

Lugina bën pjesë në zonën tektonike Jonike, e cila dallohet për ndërtim 

litologjik të thjeshtë: nga terrigjene, sidomos flish dhe gëlqerore. 

Formacionet përbërëse gjeologjike që kanë ndërtuar fundin e luginës dhe 

pjesërisht edhe krahët janë formacione terrigjene të përfaqësuara nga 

flishi dhe molasa, ndërsa shpatet kufizuese përfaqësohen nga gëlqerorët e 

jurës (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). Ky ndërtim gjeologjik luan një rol 

të madh në vendosjen e qendrave të banuara, por edhe në plotësimin e 

disa nevojave ekonomike. Për sa i përket relievit, kjo luginë është 
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asimetrike, me shpatin perëndimor më të thepisur sesa ai lindor; vjen 

duke u zgjeruar drejt sektorit të poshtëm. Në këtë luginë dallohen tre 

sektorë, nga të cilët vetëm sektori i sipërm dhe pjesërisht si i mesmi i 

përkasin Rajonit Jugor (Kaso, Duri, Ruspi, Shkurti, 2006). Terrenet 

kodrinore që shoqërojnë luginën, formojnë një peizazh gati uniform, me 

grupe kodrash nganjëherë të izoluara, që nuk i kalojnë të 900 m mbi 

nivelin e detit, midis shpateve të Çipinit dhe malit të Gribës, nga njëra 

anë, dhe të vargut bregdetar, nga ana tjetër (Meçaj, Çelaj, Toçi, 2009). 

Kushtet klimatike dhe përbërja gjeologjike kanë ndikuar në krijimin e 

formave të ndryshme të relievit. Një veçori e këtyre formave është 

shndërrimi i shpejtë nën veprimin e faktorëve dhe agjentëve atmosferike, 

si tjetërsimi, shpyllëzimi, ujërat nën e mbitokësore, etj., (Qarku i Vlorës, 

Regione Marke, UNOPS, 2002). Relievi i luginës së Shushicës favorizon 

vendosjen e qendrave të banimit dhe të popullsisë. Këto vendbanime janë 

vendosur duke shfrytëzuar sektorët më të përshtatshëm, me pjerrësi të 

vogël ose deri diku të sheshtë. Kjo ka bërë që në disa sektorë 

vendbanimet të jenë më të dendur dhe më të mëdha. Të tilla mund të 

përmendim Kallaratin në sektorin e sipërm, Gjormin, Kotën, Drashovicën 

në sektorin e mesëm (Shkurti, 2008) 

Kushtet klimatike 

Klima, veç të tjerave, lidhet me hapjen e luginës drejt veriperëndimit, që 

ndikon në karakterin e shprehur mesdhetar të saj (Qiriazi, 2019). Rritja e 

lartësisë dhe ndryshimi i konfiguracionit në drejtim të rrjedhjes së 

sipërme shoqërohet me uljen e temperaturës (mesatarja vjetore nga 15°C 

(Llakatund) në 14°C (Kuç). Reshjet mesatare vjetore ndryshojnë nga 

1500 mm (Drashovicë) nërreth 2400 mm (Kuç), (Qiriazi, 1998). Duke u 

nisur nga veçoritë e klimës të luginës së Shushicës, themi se ajo dallohet 

për pasuri të mëdha klimatike. Moti i kthjellët e me shkëlqim të madh të 

diellit në stinën e verës, krijon kushte për pushim dhe argëtim. Fshatra të 

tilla si Gjormi, Ramica, Tërbaçi, Vranishti, Kuçi kanë potenciale turistike 

të pashfrytëzuara, në aspektin e turizmit të gjelbër dhe agroturizmit. 

Ujërat e ftohta dhe hijet e këtyre vendeve kanë hapësira te nevojshme për 

fshatra turistike (Shkurti, 2008). 
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Pasuritë hidrografike  

Shushica është një nga afluentët kryesorë të rrjetit hidrografik të lumit 

Vjosë. Gjatësinë e shtratit e ka 81.6 km, sipërfaqjae pellgut 715 km³, 

lartësinë mesatare 540 m mbi nivelin e detit dhe rënien 14 m/km (Pano, 

2008). Prurja mesatare vjetore (Drashovicë) arrin 23.1 m³/sek. Prurjet 

minimale janë 4.8 m³/sek, prurja maksimale 43.1 m³/sek (Krutaj, Gaçe, 

Abazi, 2001). Emrin Shushicë e merr pasi kalon fshatin Kuç. Degët 

kryesore të tij janë më të dendura në shpatin e djathtë, si: përroi i 

Smokthinës, Vajzës dhe Vllahinës (Meçaj, Çelaj, Toçi, 2009). Lugina 

dallohet për pasuri të madhe ujore, të cilat përdoren për vaditje në 

periudhën e thatë. Nga lumi Shushica furnizohen shumë kanale ujitëse. 

Të tillë kemi kanalin e Alliut, të Bratit, Shalësit, Kallarat-Mesaplikut, 

Gjormit, Gumenicës, Vodicës etj. Të marrë së bashku kanë prurje 2280 

l/sek (Shkurti, 2019). Pasuritë ujore përdoren për furnizimin me ujë të 

qendrave të banuara. Këto sigurohen nga burimet, por edhe nga 

ujësjellësit që bëjnë shpërndarjen në qendrat e banuara. Pasuritë ujore 

shfrytëzohen edhe për hidroenergji, HEC-i i ngritur mbi lumin e 

Smokthinës furnizon me energji fshatrat në këtë zonë (Shkurti, 2008). Në 

periudhën e stinës së verës ujërat e Shushicës shfrytëzohen për turizmin 

balnear-breglumor. Në pasuritë ujore nuk mungojnë edhe objektet me 

vlera të veçanta që gëzojnë statusin e monumentit të natyrës: Ujëvara e 

Ramicës, Vali i Vranishtit (burim i madh karstik) dhe Burimi i Kripur i 

Bashajt (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). 

 

Veçoritë e tokave 

Mbulesa tokësore e luginës dallohet për larmi, që lidhet me faktorët 

pedogjenetikë të krijimit të saj. Këta faktorë janë të përshtatshëm në 

proceset tokëformuese të luginës. Tokat e kësaj lugine janë të hirta kafe 

në rrjedhën e poshtme dhe të mesme dhe të kafenjta në rrjedhën e 

sipërme të saj, si dhe tokat aluvionale në të dy anët e luginës së Shushicës 

(Shkurti, 2008). 

Për zhvillimin e ekonomisë bujqësore dhe marjen e rendimenteve të larta 

duhet rritja e pjellorisë së tokave dhe përmirësimi i vazhdueshëm i fondit 

të tokës bujqësore. Në këtë luginë përveç tokave pjellore dhe me cilësi të 



104 
 

lartë gjenden edhe toka të papërdorshme ku shkalla e degradimit dhe 

dezertifikimit është e lartë (1370 ha), (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). 

 

 

 
 Lumi i Shushicës (dosja.al)  

 Ura e Bratit (youtube.com) 

 

Veçoritë e mbulesës bimore dhe botës shtazore 

Studimi i botës bimore të luginës ka rëndësi të njihet, pasi bimësia luan 

rol në tiparet e peizazheve, përcaktojnë rezervat floristike dhe kërkesat 

për lëndë drusore. Në të njëjtën kohë duhet të njihet edhe përhapja e 

bimëve mjekësore, mjaltëse dhe dekorative që janë me vlera të mëdha për 

ekonominë. Pamja floristike e luginës, si rezultat i ndryshimit të kushteve 

klimatike dhe tokësore ndryshon nga rrjedhja e poshtme drejt rrjedhjes së 

sipërme. Përfaqësohet nga llojet e bimëve mesdhetare, kryesisht dushqet 

dhe shkurret (Kaso, Duri, Ruspi, Shkurti, 2006). Lugina e Shushicës ka 

një botë bimore që shquhet për diversitet dhe shumëllojshmëri të llojeve, 

si dhe një botë shtazore të larmishme sipas habitateve të banimit. Këto 

pasuri ndikojnë në zhvillimin ekonomik (Shkurti, 2008). Biodiversiteti 
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dhe pyjet në luginë duhet të mbrohen me çdo kusht sepse sigurojnë 

burimet e jetës së njeriut, mbrojnë mjedisin, përmirësojnë cilësinë e ujit 

dhe të ajrit, mbrojnë tokën nga erozioni dhe përbëjnë mjedise ku jetojnë 

shumë kafshë të egra. Shfrytëzimi i tyre bëhet edhe për turizëm, duke 

krijuar hapësira dhe mjedise për argëtim, pushim, shëtitje në natyrë etj. 

Nuk mungojnë zonat e mbrojtura me statusin e monumentit të natyrës: 

Rrepet e Buronjave në Kuç, Rrapi i Shën Varvarës në Vajzë, Rrapi i 

Madh në Bashaj, Rrepet e Drashovicës, Karthi i Tërbaçit dhe Rrapi i 

Mesaplikut (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). 

 

3. Faktorët historiko-kulturorë të ofertës turistike  

Krahas turizmit balnear-breglumor, apo atij malor, turistët janë të 

interesuar drejtpërdrejt edhe për kulturën, historinë dhe artin e mjedisit 

turistik (Gaçe, 2007). Në zonë ndodhen shumë objekte të rëndësishme 

kulturore me vlera muzeale dhe historike ose arkeologjike, që tregojnë 

shumë për të kaluarën e popullsisë së luginës së Shushicës. Zona ka qenë 

banuar qysh në lashtësi, duke filluar që nga epoka e neolitit (gurit të ri) 

dhe në vazhdimësi pa ndërprerje (Trushaj, 2008). Sot treva përmban 

shumë vendbanime prehistorike e antike si:  

 

Shpellat prehistorike 

Shpella e Velçës, siç na bën me dije edhe arkeologu i famshëm italian 

Piro Markone, me gjetjet arkeologjike flasin për kulturën e banorëve të 

kësaj treve në periudhën e neolitit. Në këtë vend ndodhen disa shpella si, 

Shpella e Skotës, e Maçit, Shpella e Gurit, të cilat kanë tërhequr 

vëmendjen e speleologëve dhe turistëve (Gaçe, 2007). 

Shpella e Skotës ofron shumë mundësi turistike, por duhet të ndërhyet në 

infrastrukturë. Dy katet e saj nuk paraqesin vështirësi për vizitorët. Tuneli 

prej 30 m që të çon në katin e sipërm është i kalueshëm dhe mjaft 

ineresant (Trushaj, 2008). Në tavanin e Shpellës së Skotës ndodhen 10 

mijë lakuriq nate, një specie e rrallë kjo në botën shpellore (Gaçe, 2007). 

Shpella e Shkruar-Lepenicë është mjaft interesante për turistët dhe 

vizitorët në rajonin e Vlorës. Shpella ndodhet në lartësinë 800 m nga 

niveli i detit në shpatin verilindor të majës së Qeramëngës (grq. 

Vetëtimë), 1837 m, që është maja veriore e vargmalit të Lungarës, i cili 
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në jug vazhdon me majën e Bratit. Të dy majat ndahen nga njëra-tjetra 

nga një thyerje tektonike që njihet me emrin Stogua (Trushaj, 2020). 

Arkeologu Myzafer Korkuti që ka bërë eksplorimin e Shpellës së Shkruar 

ka dëshmuar se në këtë shpellë në faqet e saj shkëmbore ka mjaft 

vizatime me figura antropomorfe dhe zoomorfe, që i takojnë periudhës 

eneolitike, me njerëz dhe objekte të stilizuara (Gaçe, 2007). 

 

 
Shpella e Shkruar-Lepenicë (shqip.info)  

Shpella e Skotës-Velçë (orikumi.news) 

 

Shpella e Tezgjahut, me gjysmë murin ndërtuar kushedi se kur, përbën 

njëkohësisht surprizë dhe enigmë, saqë nxit studiues tanët dhe të huaj t’a 

eksplorojnë, por (deri tani) pa sukses...për shkak të pozicionit shumë të 

vështirë (Canaj, Habazi, Hitaj, 2017). 

 

Qytetet antike 

Amantia (Fioca). Qyteti është themeluar në fund të shek. V p.e.s. për t’u 

bërë dy shekuj më vonë qendër e rëndësishme ekonomike, politike e 

kulturore e qytezave të banuara nga amantët (fise ilire të kohës), (Profili i 

Qarkut, 2003). 
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Olimpia (Mavrora). Qyeti antik i Olympies shtrihet mbi kodrën e 

Rrethunit, në fshatin e sotëm Mavrovë, në anën e djathtë të Shushicës, në 

një sipërfaqe deri në 25 ha (Trushaj, 2020). Në afërsi të qytezës ilire të 

Amanties, 284 m mbi nivelin e detit, gjenden mbetjet e qytetit antik të 

Olimpias (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). Fillimet e jetës së qytetit janë 

të shek. IV-Vp.K. Në shk. IV-III qyteti zhvillohet më tej dhe ndërtohet 

një sistem fortifikimesh. Dëshmi të egzistencës së qytetit janë edhe muret 

rrethues të ndërtuar me gurë të mëdhenj katrore dhe trapezoidale (Qarku i 

Vlorës, Regione Marke, UNOPS, 2002). 

 

 
Guri me qiell – Vranisht (labëria.news)  

 Amantia – Ploça (wikipedia.org) 

 

Kalatë  

Kalaja e Katafiqit-Kuç. Në këtë pjesë të luginës ka edhe gjurmë të 

veprimtarisë ndërtuese, ku nga jeta në shpella u kalua në vendbanime të 

hapura dhe të fortifikuara, si ai i Fitecit në Lepenicë dhe Katafiqit në Kuç 

(Çano, 1988). Në fshatin Kuç është dëshmuar ekzistenca e një kalaje 

antike me mur rrethues që i përket epokës së hekurit (mijëvjeçarit të parë 
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para Krishtit). Fortifikimi i Katafiqit është tregues i kufirit jugor midis 

Amantëve dhe Kaonëve (Trushaj, 2008). 

Kalaja e Cerjes. Një vendbanim tjetër i fortifikuar në të djathtë të 

rrjedhës së Shushicës është kalaja e Cerjes, në lindje të fshatit Brataj 

(Trushaj, 1988). 

Megaliti i Vranishtit është një vepër e rrallë e arkitekturës prehistorike 

kushtuar kultit të diellit (Trushaj, 2020). Vendodhja e tij është në malin e 

Lipës dhe i përket periudhës 4-2 mijë vjet para Krishtit. Ky megalit 

(dolmen) ka shërbyer si altar i faltores natyrore të frekuentuar nga njeriu 

prehistorik. Megaliti nuk është vepër e dorës së njeriut, por pamja e tij ka 

tërhequr njeriun prahistorik për të zhvilluar kushtime dhe ceremoni të 

shenjta (Trushaj, 2008). 

Ura e Bratajt. Është një urë vetëm me një hark, me kalim horizontal, 

ndërtuar në shek.XVIII. Gjëndet në mes të rrjedhës se Shushicës, pranë 

fshatit të Bratajt. Rrjedha e lumit kapërcehet nga harku i madh në formë 

gjysëm rrethi (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). Harqet janë të ndërtuara 

me qemer të dyfishtë. Kalimi mbi urë është prej guri të lëmuar. Ura ruhet 

në gjendje të mirë dhe shërben ende për kalimin e njërzve (Profili i 

Qarkut, 2003). 

Mozaiku i Bazilikës së Mesaplikut në Vlorë, është një nga objektet e 

rralla të kultit paleokristian, ndërtuar në shek. V-VI të erës sonë. Në 

qendër të këtij mozaiku është figura e një “labi me feste”, me majë, 

përfshihen vizatime me motive zogjsh, pëllumbash, peshqish, drurësh, 

frutash etj. Mozaikë të tillë janë zbuluar edhe në Ploçë, Peshkëpi, 

Gumenicë dhe Magjarat të Mavrovës (Gaçe, 2007). 

 

4. Pasuria e madhe etnografike dhe foklorike 

E gjithë lugina bën pjesë në krahinën etnografike të Labërisë, që dallohet 

për larmi të theksuar zakonesh, veshjesh, vallesh, këngësh polifonike, 

objekte të kulturës materiale etj., (Auleda, ArtGold/UNDP, 2008). Në 

rrjedhën e sipërme dhe të mesme të luginës njësitë administrative janë 

Horë-Vranisht, me popullsi 2826 banorë, Brataj 5353 banorë dhe Kotë 

me 5067 banorë (ZGJC e Njësive administrative, mars 2021). Nga zona 

janë larguar drejt Vlorës dhe qyteteve të tjera, por edhe jashtë kufijve një 

numër i konsiderueshëm banorësh. Popullsia e re dhe mjaft e emancipuar 
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përbën një ofertë tjetër me vlera të veçanta për zhvillimin e turizmit, i cili 

kërkon mosha të reja për t’i shërbyes klientelës turistike, kërkon njerëz të 

arsimuar, të kulturuar, që njohin gjuhët e huaja (Auleda, ArtGold/UNDP, 

2008). 

 

5. Llojet e turizmit dhe problematikat e zhvillimit  

Nga sa theksuam më sipër ekzistojnë mundësitë për zhvillimin e turizmit, 

për të cilën trashëgimia natyrore dhe historiko-kulturore, kushtet e 

përshtatshme për prodhime cilësore biologjike dhe të freskëta ofrojnë 

potenciale të mëdha për këtë qëllim. Pikërisht këto fakte tregojnë për 

mundësitë e zhvillimit të llojeve të ndryshme të turizmit, si ai kulturor, 

turizmi në natyrë me prioritet format e reja të zhvillimit të turizmit si 

ekoturizmi, agroturizmi, apo turizmi i rinisë etj., (Auleda, 

ArtGold/UNDP, 2008). 

Në vlerat e pozitës gjeografike për zhvillimin e turizmit do të theksonim 

se përgjatë saj kalon rruga më e shkurtër (61 km) që lidh Vlorën, por 

edhe rajonet e tjera në veri të saj me Rivierën dhe Sarandën (Auleda, 

ArtGold/UNDP, 2008). Është drejt fazës së fundit të mbarimit të 

punimeve në rrjedhën e sipërme të luginës së Shushicës, rruga nga Kuçi 

në fshatin Nivicë (Malësia e Kurveleshit) dhe Kuç – Borsh (Bashkia 

Himarë). 

Ujërat e pastra të Shushicës me plot plazhe dhe pellgje të vegjël tepër të 

këndshëm për banjo, burime karstike të mëdha në hijet e këndshme të 

rrepeve, midis të cilëve do të përmendim: Buronjat e Kuçit, Vurgjidhi i 

Vranishtit, Shëngjergji në Tërbaç etj. Gjithashtu edhe turizmi i gjuetisë 

dhe peshkimit në ujërat e pastra të Shushicës varet shumë nga resurset 

natyrore që në këtë luginë nuk mungojnë. Megjithatë turizmi aktualisht 

është një aktivitet jo thjesht i papraktikuar, por i panjohur plotësisht nga 

banorët e zonës. Kjo është një pengesë kryesore për zhvillimin e turizmit 

në zonë. Banorët nuk janë të ndërgjegjshëm për burimet e shumta që 

ofron kjo zonë në këtë aspekt të zhvillimit ekonomik, si dhe për 

përfitimet e konsiderueshme që mund të sjellë zhvillimi i formave të 

turizmit të qëndrueshëm nga pikëpamja ekonomike (Auleda, 

ArtGold/UNDP, 2008). Zhvillimi i qëndrueshëm i hapësirës së marrë në 

studim kërkon konceptime të reja, qëndrime e veprime bashkëkohore. 
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Planifikimi i hapësirës duhet të kuptohet si aftësi e shoqërisë që të 

shfrytëzoj, në mënyrë racionale, harmonike, resurset natyrore dhe 

potencialin ekonomik, shoqëror, social, kulturor dhe ideor të saj (Krutaj, 

2004). 

Përfundime 

Lugina e Shushicës është pjesë përbërëse e Rajonit Jugor dhe në 

organizimin administrativo-territorial i përket bashkive Vlorë, Himarë, 

Selenicë. Ka një pozicion gjeografik të përshtatshëm duke u lidhur me 

pjesët e rajonit dhe dalje në bregdet. Gjenden forma të ndryshme të 

relievit që mundësojnë lloje të ndryshme të turizmit në natyrë.Ka pasuri 

të shumta termike që mundësojnë rritjen e olivikulturës, por jo 

vetëm.Llojshmëri të objekteve hidrografike për ujitje, hidroenergji, 

turizëm, peshkim.Toka të përshtatshme për mbjellje dhe shumëllojshmëri 

të kulturave, bimëve medicinale, aromatike, ushqyese etj. Pasuri 

floristike dhe faunistike duke marrë edhe status mbrojtjeje, me vlera 

ekonomike, njohëse, estetike, didaktike dhe turistike.Trashëgimi të pasur 

historiko-kulturore (shpella, kala, guva, qytete antike, mozaikë etj.), 

traditë, etnografi, folklor, kulinari.Popullsi me kërkesa për mundësi 

zhvillimi duke shfrytëzuar pasuritë dhe kapacitet që ofron lugina. 

Mundësi për zhvillimin e llojeve të ndryshmë të turizmit duke i dhënë 

prioritet zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. 

  

Rekomandime 

Prioritet mbetet infrastruktura rrugore e luginës së Shushicës për të 

mundësuar lëvizjen e banorëve, por edhe të turistëve. Organizim në 

grumbullimin, ambalazhimin, tregtimin, por edhe reklamim të prodhimit 

të mjaltit dhe dhënien prioritet të agroturizmit. Grumbullim të dhënash, 

por edhe kuadër ligjor bashkëkohor mbi bazën e të cilit të operojnë 

grumbulluesit, akumuluesit dhe eksportuesit e bimëve medicinale, të cilët 

deri tani kanë operuar spontanisht. 

Infrastrukturë cilësore jo vetëm për fshatrat turistikë, por për gjithë 

vendbanimet e luginës. 
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ABSTRACT 

An important phenomenon that is already part of the demographic, 

economic and social analysis is the return of migrants to our country. 

Their return from countries that have emigrated for a long time, is related 

to a number of factors starting from the economic factor, social and often 

family factors that have influenced the decision to return to the home 

country. Return migration is recording large numbers and is associated 

with new social and economic problems. In the return of emigrants there 

is an investment in the tourism sector, where most returnees have seen as 

an opportunity to integrate into the Albanian economy by investing in 

tourism, opening inns, and restaurants with traditional cuisine, investing 

in sectors such as viticulture or wineries, hotels and resorts which have 

given Albanian tourism a new identity. Bringing their European 

experience in the field of tourism, migrants have invested their savings in 

tourism investments, as one of the most important sectors under their 

optics and more valuable to invest. The analysis of this phenomenon is 

important to understand the real opportunities for investment of 

emigrants, the difficulties they have encountered and how important this 

investment has been in remodeling tourism trends in the country. In 

conducting this analysis will be based on Instat statistics, reports of the 

International Organization for Migration, national strategies to support 

tourism to undertake analyzes and recommendations for this 

phenomenon. 

Keywords: Returned migration, tourism, investment, Albania 
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ABSTRAKT 

Një fenomen i rëndësishëm që është tashmë pjesë e analizave 

demografike, ekonomike dhe sociale është rikthimi i migrantëve në 

vendin tonë. Rikthimi i tyre nga vendet që kanë emigruar prej kohësh, 

numëron një sërë faktorësh duke filluar nga faktori ekonomik, social dhe 

shpesh dhe indiktatorët familjarë që kanë ndikuar në vendimarrjen për tu 

rikthyer në vendin mëmë. Migrimi i kthimit po shënon shifra të mëdha 

dhe shoqërohet dhe me problematika dhe zhvillime të reja sociale dhe 

mbi të gjitha ekonomike. Në kthimin e emigranteve po vihet re një 

investim në sektorin e turizmit, ku pjesa më e madhe e të rikthyerve ka 

parë si një mundësi të integrimin në ekonominë shqiptare duke investuar 

në turizëm, duke hapur bujtina, restorante me guzhinë tradicionale, duke 

investuar në sektoret si vreshtaria ose kantinat e verërave, hoteleria dhe 

resorte të cilat i kanë dhënë turizmit shqiptar një identitet të ri. Duke sjell 

me vete përvojën europiane në fushën e turizmit, migrantët kanë 

investuar kursimet e tyre në investimet në turizëm, si një nga sektorët më 

të rëndësishëm dhe nën optikën e tyre dhe më me vlerë për të investuar. 

Analizimi i këtij fenomeni është me rëndësi për të kuptuar mundësitë 

reale për investim të emigrantëve, vështirësitë që kanë hasur dhe sa 

rëndësi ka patur ky investim në rimodelimin e trendeve turistike në vend. 

Në realzimin e këtij artikulli, analiza do të bazohet në statistikat e Instat, 

në raportet e Organizatës Ndërkombëtare të Migrimit, në Strategjitë 

kombëtare të mbështjetes së turizmit për të nxjerrë në pah përfundimet 

dhe rekomandimet të vlefshme për këtë fenomen. 

Fjalë kyce: migrim I kthyer, turizëm, investim, Shqipëri  

 

HYRJE/PREZANTIM 

  

Migrimi i kthimit është një aspekt kompleks, dinamik, sfidues i emigrimit 

dhe sjellë pasoja të thella për vendet e origjinës, për vendin e 

destinacionit dhe vetë migrantët. Ky fenomen ka një ndikim të 

konsiderueshëm në zhvillim, tregti, shëndetësi, siguri, marrëdhëniet 

ndërkombëtare, në të drejtat e njeriut. 
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 ‘Migrant’është një person i cili në mënyrë vullnetare dhe për arsye 

personale lëviz nga vendi i tij i origjinës në një destinacion të posaçëm pa 

u detyruar për të bërë një gjë të tillë. Përkufizimi vë theksin tek natyra 

vullnetare e lëvizjes, si kriter kryesor. Këtu përfshihen edhe personat që 

lëvizin në mënyrë të rregullt dhe ata të parregullt, që do të thotë edhe ata 

që nuk kanë dokumentacionin e nevojshëm si vizë, leje qëndrimi apo leje 

pune. Personat që lëvizin për pushime, udhëtime biznesi, trajtim 

mjekësor, apo për pelegrinazh, përgjithësisht nuk quhen migrantë 

pavarësisht se lëvizja e tyre është vullnetare, pasi ata nuk kanë si qëllim 

që të vendosen për një periudhë kohe të caktuar në vendin e destinacionit. 

Migranti mund të jetë imigrant ose emigrant. Për shtetin e origjinës ai 

konsiderohet si emigrant ndërsa në shtetin pritës ai quhet imigrant18 

“Migrimi i kthimit” është lëvizja e një personi që kthehet në vendin e 

tij/saj të origjinës pasi ka kaluar të paktën një vit në një vend tjetër.19 

Fenomi i migrimit nuk është një fenomen i ri në vendin tonë dhe për këtë 

arsye migrimi i kthimit si një formë e migrimit po gjen hapësira të 

shumta në Shqipëri. Pjesa më e madhe e migrantëve që kanë migruar 

sidomos mbas ndryshimit të regjimit, në kuadër të kërkesave për 

punësim, përmisim të kushteve të jetesës dhe arsimin, kanë zgjedhur 

vendet fshqinje si Itali apo Greqia për të migruar.  

Ndaj dhe sipas statistikave, katër vendet e destinacionit më të preferuar si 

‘vend i parë i destinacionit’ për të rikthyerit ishin: • Greqia (68.1%), • 

Italia (19.3%), • Anglia (5.5%) dhe • Gjermania (4.1%)20 

Bizneset e migrantëve u përkasin sektorëve të shërbimeve si psh: tregëtia 

e vogël, hotele restorante, mirëmbajtja, tregëtia e madhe, dhe transporti. 

Në shumë raste këto janë biznese të vogla me produktivitet të ulët, shpesh 

në sektorin informal21 

 
18 Luljeta Ikonomi, E drejta migratore, manual trajnues, fq 17 
19 Luljeta Ikonomi, E drejta migratore, manual trajnues, fq 18 
20 European Training Foundation, Kontributi I zhvillimit te burimeve njerezore per 

politikat e migrimit ne Shqiperi, fq 35 
21 World Bank, Albania, Labor Market Assessment, Report No. 34597-Al, May 2006 
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Sipas Instat migrantët e kthyer në vendin tonë, i rikthehen më së shumti 

punëve në bujqësi dhe në ndërtim duke që hapësirat më të mundshme për 

të gjetur punë. Gjithashtu një përqindje të rëndësishme kanë hoteleria dhe 

restorantet.  

RISHIKIMI I LITERATURËS 

  

 Në kuadër të migrimit, kemi një shumëllojshmëri shkollat që shpjegojnë 

këtë fenomen. Kur flasim për migrim, kemi një fenomen multi disiplinor 

i cili gjen shpjegime të ndryshme. Mbi migrimin e kthimit, kemi qasje 

teorike të shumta, kemi raporte dhe analiza të studueisve që e kanë parë 

me interes të lartë këtë fenomen, i cili në vitet e fudnit është një trend që 

po njeh rritje. Një rëndësi të veçantë kanë në studimin e këtij fenome 

luajnë raportet e IOM (Organizatës Ndërkombëtare të Migrimit) dhe 

INSTAT, të cilët kanë realizuar statitista dhe analiza të përpikta rreth 

këtij fenomeni, politikave të ndjekura në kontrollin dhe në rregullimin e 

flukesve të tilla dhe cfarë është më e rëndësishme, gjetja e alternativave 

ri-integruese të këtij grupi.  

 

METODOLOGJI KËRKIMI 

 

Teoritë e migrimit të kthimit në histori suksesi  

Në qasjen teorike ndaj migracionit të kthimit dhe suksesit të tij, Cassarino 

argumenton se fakti nëse të kthyerit do të shërbejnë si aktorë ndryshimi 

varet nga përgatitja e kthimit e cila i referohet jo vetëm dëshirës për tu 

kthyer por edhe gadishmërisë për kthim që nënkupton një akt vullnetar që 

duhet të mbështetet nga mbledhja e burimeve dhe informacionit të 

mjaftueshëm për kushtet e pas kthimit në vendin e origjinës. Ky 

këndvështrim është shumë i rëndësishëm nga pikëpamja e lidhjes së 

migrimit me zhvillimin dhe vlerësimit nëse kthimi do të konsiderohet ose 

jo i suksesshëm.  

Për rrjedhojë, ai identifikoi tre kategori emigrantësh:  

1. Kategoria e parë i referohet të kthyerve, niveli i lartë i gatishmërisë i 

lejon ata të organizojnë kthimin e tyre në mënyrë autonome ndërsa 
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mobilizojnë burimet e nevojshme për të siguruar kthimin e tyre. Kjo 

kategori u përket migrantëve që mendojnë se kanë mbledhur burime të 

mjaftueshme të prekshme dhe jo-materiale për të kryer projektet e tyre në 

vendet e tyre. Ata gjithashtu kanë zhvilluar kontakte të vlefshme dhe 

aftësi dhe njohuri të fituara që mund të përbëjnë një shtesë të 

rëndësishme për iniciativat e tyre 

2. Kategoria e dytë përfshin të kthyerit që kanë një nivel të ulët të 

gatishmërisë. Kjo kategori ka të bëjë me migrantët, kohëzgjatja e 

qëndrimit të tyre jashtë ishte shumë e shkurtër për të lejuar mobilizimin e 

burimeve të prekshme dhe jomateriale, për shkak të ngjarjeve të mëdha të 

cilat papritmas u ndërprenë përvojat e migrimit, p.sh. ngjarje të papritura 

familjare, ostracizëm, pa mundësi reale për përparim shoqëror dhe 

profesional në vendet pritëse. 

3. Kategoria e tretë ka të bëjë me të kthyerit, niveli i përgatitjes së të 

cilëve nuk ekziston. Këta të kthyer nuk parashikuan as kthimin dhe as 

nuk parashikuan përgatitjen e kthimit. Rrethanat në vendet pritëse i 

nxitën ata të largoheshin, për shembull si rezultat i një kërkese të refuzuar 

për azil ose pas riatdhesimit të detyruar.22  

GJETJET DHE ANALIZA 

  

Rikthimi në vendin e origjinës, sjell tek migrantët një detyrë riintegrimi i 

cili është një proces që në shumë raste kërkon kohë dhe faktorë integrues 

specifik që lehtësojnë këtë proces. Në arsyet parësorë të migrimit ë 

shqiptarve drejt vendeve europiane është mundësia e një pune më të mirë 

dhe më fitimprurëse, pikërisht kjo arsye është dhe kthimi i tyre në vendin 

e origjinës. Shpesh humbja e vendit të punës, mos gjetja e vendit të 

dëshiruar dhe pamundësia për tu integruar në vendin pritës ndikojnë në 

kthimin e shqiptarë në Shqipëri. Numrin më të lartë kthimesh ka njohur 

viti 2008-2010 kur kriza keonomike që perjetuan vendet si Greqia apo 

Italia ndikoj në kthimin masiv të shqiptarëve në Shqipëri.  

 
22 Jean-Pierre Cassarino. Theorising Return Migration: The Conceptual Approach to Return 
Migrants Revisited. International Journal on Multicultural Societies, UNESCO, 2004, 6 (2), fq 274 
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Rikthimi në Shqipëri për shumë individë është një ngjarje e rimbushur 

me pasiguri, problem të riintegrimit, zhgënjim dhe sfida komplekse. 

Vështiresia më e madhe tek rikthimi në vend qëndron tek fëmijët e 

emigrantëve. Shumë studime kanë treguar se kjo kategori për shkak të 

diferencave kulturore,problemeve gjuhësore, vështiresive në ndjenjën e 

përkatësisë, përballen me ndjenja të izolimit dhe përjashtimit, problem 

psikologjike, si dhe vështirësitë shkollore. Fëmijët janë përballur edhe me 

përvojat e racizmit dhe diskriminimit23 Riintegrimi ekonomik, ky proces i 

rëndësishëm në kontekstin e migracionit të kthimi është mundësia dhe 

aftëia që ky migrant i kthyer të përfshihet në sistemin ekonomik të vendit 

të origjinës. Shpesh ky integrim është përkthyer në adaptimin dhe 

shfrytëzimin e dijeve , praktikës dhe mësimeve që migrantë kanë 

përfituar nga jetesa e tyre jashtë vendit, nga punët e ndryshme që kanë 

beërë në vendin pritës, duke i kthyer këto mësime ne mundësi fitimi, 

ngritje biznesi dhe kjo simodos në fushë e turzimit. Punësimi në 

ekonomitë e zhvilluara të vendeve pritëse i pajis emigrantët me një 

kulturë të re të menaxhimit, të etikës në punë, njohuri për sektorë të rinj 

të ekonomisë, me njohuri mbi teknikën dhe teknologjinë e fundit. E parë 

në këtë këndvështrim, kthimi i emigrantëve do të shoqërohej me 

transferimin e aftësive të sipërpërmendura në Shqipëri24 Rritja e 

investimeve strategjike Zbatimi i strategjisë ka për qëllim krijimin e 

kushteve për sigurimin e investimeve të qëndrueshme dhe afatgjatë. Për 

më tepër, përveç aktiviteteve që kanë të bëjnë me zhvillimin e 

marketingut, produktit, burimeve njerëzore, krijimi i një klime 

inkurajuese për bizneset dhe investimet bazohet në heqjen e pengesave 

ekzistuese, uljen e presionit fiskal, hartimin e lehtësirave fiskale për 

sektorin e akomodimit dhe veprimtaritë e tjera turistike.25 Sektori i 

turizmit është i vetmi sektor ku punësimi jashtë vendit dhe në Shqipëri 

mbetet në nivele të qëndrueshme (12% dhe 11.3%)26 

 
 

23 Zana Vathi, Iva Zajmi. (2017). Children and migration in Albania: latest trends and protection 

measures available, fq 34 
24 Luljeta Ikonomi, E DREJTA MIGRATORE MANUAL TRAJNUES, fq 15 
25 Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, Strategjia Kombëtare për Migracionin dhe Plani i 

Veprimit 2019–2022, fq. 41. 
26 Organizata Ndërkombëtare për Migracionin, Migracioni i kthimit dhe riintegrimi në 

Shqipëri Gjetjet kryesore, fq 23 
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Shembuj suksesi  

Mullixhiu 

Mullixhiu është një ndër preferencat dhe destinacionet kryesore të 

turistëve në kryeyqtet. Kur themi Mullixhiu kemi parasyh një bashkim 

traditash dhe ekspolirimi në trendet e reja të kulinarisë, duke e kthyer në 

një perlë të kulinarisë shqiptare. Bledar Kola, ideatori dhe kryesuesi I 

këtij restoranti është një migrant I kthyer që ka vendosur të kthej ëndrrën 

e tij në realitet në vendin e tij. Eksodi i tij në fund të viteve nëntëdhjetë e 

çoi te motra e tij në Itali, më pas te vëllai i tij në Londër. Në Londër ai 

punoi si një pjatalarës, më pas shkoi në shkollën e kuzhinës, punoi në 

restorante me yje dhe në një moment u kthye në Shqipëri. Ai dëshironte 

vetëm një gjë: t'i sillte respekt kuzhinës shqiptare si zëri i kuzhinës së një 

vendi të harruar. Vendi i tij. Dhe ai e bëri atë ëndërr realitet. Puna e tij në 

restorantin kult të Suedisë Fäviken i solli atij aftësi të mëtejshme dhe, në 

një moment, Bledar Kola më në fund u kthye në Shqipëri. Megjithëse në 

atë kohë kishte ende pak gjëra, ai tani kishte mësuar se si të krijonte diçka 

të madhe me minimalizëm. Në 2016, ishte më në fund koha: Bledar Kola 

hapi restorantin e tij të parë në Tiranë, të cilin ai e quajti Mullixhiu - dhe 

me të, shpejt fitoi vëmendjen ndërkombëtare27 

Ceren Ismet Shehu  

Ismet Shehu, në moshën 15 vjeçare do të shpërngulej në Angli, më 

saktësisht në Londër. Nga pjatalarës sot është një ndër kuzhinieret e 

preferuar shqiptar. Shehu, po ashtu, ka pasur nderin që të gatuajë edhe 

për Mbretëreshën Elizabeta II. Dy vite radhazi do të zgjidhej si studenti 

më i mirë në Angli, duke fituar kështu dy herë titullin si më i mirë i 

gjeneratës, plus studim me bursë të plotë. Tash e dy vite e ka restorantin 

në dalje të Tiranës e po ashtu tash e katër muaj e ka edhe në periferi të 

Prishtinës.28 

 
27 https://www.ktchnrebel.com/bledar-kola-mullixhiu/ 

 
28 https://www.koha.net/arberi/171641/shqiptari-ne-londer-nga-pjatalares-ne-

kuzhinier-i-mbretereshes-elizabeth-ii/ 

https://www.ktchnrebel.com/bledar-kola-mullixhiu/
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Agroturizëm Gjepali 

Fundim Gjepali 23 vjet më parë, kur ishte vetëm 14 vjeç emigroi në Itali 

në kërkim të një jete më të mirë. Aty punoj në fushën e kulinarisë dhe 

shumë shpejt spikati me talentitn dhe mjeshtërinë e tij në këtë fushë. 

Italia ka qenë vendi ku ai është rritur profesionalisht dhe ka kapur majat e 

suksesit. Ka marrë pjesë në trajnime dhe seminare të ndryshme duke e 

zhvilluar edhe me tej talentin e tij. Çmimet e fituara gjatë këtyre viteve në 

murin e tij të suksesit janë me dhjetëra .29 Shef Gjepali u rikthye në atdhe 

me idenë dhe vizionin e krijimti të një ëndrre kulinarie tërësisht 

shqiptare. Restoranti i fermës Gjepali ndodhet në lindje të fshatit.  

Bujtinat ne Voskopoje, Panajot Falo  

Voskopoja, një nga fshatrat më të bukur turistik ka hasur një rritje të 

interesit për tu njohur nga turistë të shumtë në vend dhe kjo ka sjellë dhe 

rritje në kapacitetet pritëse. Panjot Falo, banues i këtij fshati pas viteve të 

tëra në emigracion është kthyer për të investuar në fushën e turizmit e 

përveç tyre janë të shumta ata që i kanë kthyer sytë nga nderimi i 

bujtinave apo shtëpive të pushimit. Mbas 25 vitesh pune në Greqi, ai 

rikthehet dhe hap biznesit e tij këtu. 

Farma Sotira 

Jeton Hida dhe gruaja e tij Jonida, ka punuar në Greqi për disa vjet. Ata u 

kthyen nga Greqia dhe në 1999 provuan fatin e tyre duke rritur troftën e 

lumit dhe hapën një restorant të vogël lokal ku ofruan peshkun e tyre të 

freskët. Ata i dhanë sipërmarrjes së tyre emrin Sotira.Restoranti u 

zhvillua mirë dhe pesë vjet më vonë, ata zgjeruan biznesin. Në vitin 

2005, kur ferma filloi të tërheqë gjithnjë e më shumë vizitorë, u hapën 

disa dhoma për mysafirë.30 

 

 
29Agroturizem Gjilapi https://agroturizemgjepali.com/ 
30 Farma Sotira http://www.farmasotira.com/index.php?go=about 
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Mrizi i zanave 

Kur themi Mrizi i zanave, kemi thene nje mrekulli të padiskutueshme të 

turzimit shqiptar. Altin Prenga së bashku me vëllain e tij Anton, 

emigruan në Itali në 1998 dhe punësimi i tyre nisi me larjen e enëve. Më 

pas, Altini spikati në fushë e kulinarisë duke patur në vena talentin e 

trashëguar nga babai i tij. Duke u kthyer në rrënjët e tij në Fishta pas 11 

vitesh, përvojën e tij, mësimet , eskperiencën e fituar jashtë do ta 

vendoste në përdorim dhe të hapte restorantin e tij. Këshut lindi Mrizi i 

Zanave, oazi i padiskutueshëm i kulinarisë sonë. Frymëzuar nga poeti i 

famshëm shqiptar nga fshati i tij, Gjergj Fishta, ai e quajti atë Mrizi i 

Zanave, vendi i strehimit të zanave dhe u nis për të krijuar një vend 

magjik për t'iu përshtatur përrallave epike të Fishtës dhe është sot një ndë 

vendet më të vizituara, kartëvizita më e bukur e turzimit shqiptar në për 

botë.31 Në kuadër të mbështetjes dhe nxitjes së investimeve në turizëm, 

qeveria ka ndërmarrë një numër nismash ligjore, me qëllim krijimin dhe 

ofrimin e lehtësive fiskale, kryesisht në segmentin hoteleriturizëm.  

● Reduktimi i TVSH-së në masën 6% për furnizimin e shërbimit të 

akomodimit për të gjithë sektorin e akomodimit, është një nga 

masat që Shqipëria të jetë konkurrente në rajon në tregun e 

akomodimit 

●  Ligji 55/2015 "Për investimet strategjike në Republikën e 

Shqipërisë" përcakton procedurat dhe rregullat administrative, 

lehtësuese apo përshpejtuese për investitorët/projektet që 

përfitojnë statusin "Investim/investitor strategjik, procedurë e 

asistuar/procedurë e veçantë", sipas përcaktimeve përkatëse. 32 

●  Gjithashtu ligji 93/2015 "Për turizmin”, i ndryshuar, përcakton 

lehtësirat dhe mbështetjen që përfitojnë investimet në zonat me 

përparësi zhvillimin e turizmit siç janë: vënia në dispozicion e 

pasurive të paluajtshme shtetërore (edhe nëpërmjet kontratës 

simbolike 1 euro) për një periudhë deri në 99 vjet, vënia në 

 
31 Mrizi i Zanave, https://www.mrizizanave.al/ 
32 Ministria e Turizmit dhe Mjedisit STRATEGJIA KOMBËTARE PËR ZHVILLIMIN E 

QËNDRUESHËM TË TURIZMIT 2018 – 2022 (DRAFT) Janar 2018, fq 16 
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dispozicion e hapësirave të plazhit, lejimin/autorizimin, sipas 

rastit, për ndërtimin dhe operimin e porteve dhe pontileve që 

shërbejnë si infrastrukturë mbështetëse për strukturat 

akomoduese etj.  

DISKUTIM 

 Politikat e ndërmarra në kuadër të nxitjes së investimeve në turizëm, janë 

dëshmi e rëndësisë që ky sektor ka në ekonominë tonë dhe rëndësinë e 

këtij si indikator zhvilimi dhe përmisimi të vazhdueshëm. 

Historitë e suksesit në fushë e turizmit janë dëshmitarë të ndikimit të 

jashtëzakonshëm të migrimit të kthimit si një ndër aktorë më 

tërëndësishëm në zhvillimin e turizmit në vend. Eksperienca e mbledhur 

në vendet pritëse, punësimi në sektorë të ngjashëm atje dhe mbledhja e 

informaiconeve të duhura, i ka kthyer këto biznese në pika referimi të 

rëndësishme për turzimin tonë.  

PËRFUNDIME  

Migrimi i kthimit është një fenomen i njohur në vendin tonë. Migrimi i 

kthimin ka si faktorë të rëndësishëm mundësinë e punësimit dhe 

ndryshimet ekonomike që vendet pritëse zhvillojnë, duke ndikuar në 

humbjen e punës ose në vështirësimin e mundësive për punësim për 

migrantët. Kthimi në vendin e origjinës i përballë migrantët me një sërë 

vështirësish dhe nevoja për integrimi në vendin e tyre i përballë me 

ndryshimet ekonomike sociale dhe kulturore. Një faktor kyc integrimi 

është punësimi, mundësi për të gjetur punë, mundësi për tu integruar në 

sistemin e punësimit. Shumë migrantë të kthyer e kanë gjetur veten si më 

komod dhe më të prirur pë të investuar në sektorin e turzimit si mundësi e 

vetme punësimi në vendin e orgjinës. Kthimin në Shqipëri e kanë parë si 

mundësi për të ringritur një biznes të vogël i cili në shumë raste është 

kthyer si një nismë madhore dhe kryesore në turizmin shqiptar. Turizmi 

në Shqipëri është një aspekt shumë i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare. 

Shqipëria është e bekuar me mundësitë e shumëllojshme të turizmit, 

vendodhja gjeografike, klima, trashëgiminë e saj natyrore dhe kulturore e 

saj janë elementë që e favorizojnë Shqipërinë. Shumë zgjedhin turizmin 

si një mundësi riintegrimi në vendin tonë sepse dhe në vendin pritës kanë 

patur punësim pikërisht në këtë sektor, ndaj dhe kur kthehen integrimi në 



124 
 

sektorin e turizmit është më e thjesht dhe më fitimprurëse. Në këtë sektor 

po njohim për ditë histori suksese, tregues kryesor që turizmi mbetet 

fusha e preferuar emigrantëve të kthyer në vendlindjen etyre. Tek turizmi 

kanë parë mundësinë e realizimit të një visioni që kanë patur dhe që kanë 

forcuar me dijet dhe eskperiencën në vendet pritëse. Turzimi mbetet 

gjithmonv një mundësi e shkëleqyer e riintegrimit ekonomik dhe social të 

migrantëve, is një fushë që ka hapërsa zhvillimi të pafundme.  
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ABSTRACT 

In the recent decades, tourism is becoming one of the main sectors of the 

economy in Albania. The Korça region is mainly oriented towards this 

economic profile. From the institutions’ data it is noticed that we have a 

family, culinary and cultural tourism at the level of visitors and not of 

tourists who stay relatively long in this region. For a more sustainable 

development in this sector of the local economy, the possibilities fora 

tourismwith more alternatives should be expanded. Specifically, natural 

tourism in the Korça region offers great potentials due to the diversity of 

natural landscapes, national parks, nature monuments, etc. 

However, a remaining problem is the environmental protection, 

improvement, development and promotion of this area. The legal, 

physical and technical mechanisms do not seem to be sufficient to 

accomplish this effectively. Another important point here is also the 

awareness of society and especially of the particular communities of 

these areas for a more balanced relationship with nature. Ecosophy aims 

precisely at the human relationship with the environment, as an 

environmental ethic which does not contradicts the aspect of using 

natural potentials for the well-being and development of the economy. 

mailto:kalemaj.eriseld@yahoo.com
mailto:iljoni@hotmail.com
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The question is how should this potential be managed to have a 

sustainable development? How should the local community be oriented 

towards this vision? What should the institutions involved directly or 

indirectly do for this purpose? Referring to several studies on the 

environment, natural tourism (specifically in the Korça region), 

theoretical and technical literature, field data, resources from local and 

national institutions we will analyze the situation and prospects for the 

development of natural tourism in the Korça region. 

Key words: ecosophy, environmental protection, nature tourism, 

sustainable development 

ABSTRAKT 

Dekadat e fundit turizmi është një nga sektorët kryesor të ekonomisë në 

Shqipëri. Kryesisht rajoni i Korçës është orinetuar drejt këtij profili 

ekonomik. Nga të dhënat e insitucioneve vihet re se kemi një turizëm 

familjar, kulinar e kulturor në nivelin e vizitorëve dhe jo të turistëve që 

qëndrojnë relativisht gjatë në këtë rajon. Për një zhvillim më të 

qëndrueshëm në këtë sektor të ekonomisë lokale duhen zgjeruar 

mundësitë për një turizëm me më shumë alternativa. Konkretisht turizmi 

natyror në rajonin e Korçës ofron potenciale të mëdha për shkak të 

larmishmërisë së peizazheve natyrore, parqeve kombëtare, monumenteve 

të natyrës etj. Problem mbetet mbrojtja e mjedisit, përmirësimi, zhvillimi 

dhe promovimi. Mekanizmat juridik, fizik e teknik duket se nuk janë të 

mjaftueshme për të realizuar me efikasitet këtë. E një rëndësie themelore 

është vetijësimi i shoqërisë dhe sidomos i komuniteteve të veçanta të 

këtyre zonave për një marrëdhënie më të ekuliburuar me natyrën. 

Ekosofia synon pikërisht këtë raport të njeriut me mjedisin, si një etikë 

mjedisore e cila nuk e mohon aspektin e përdorimit të potencialeve 

natyrore për mirëqënie dhe zhvillim të ekonomisë. 

Çështja është se si duhet të menaxhohet ky potencial për të patur një 

zhvillm të qëndrueshëm? Si duhet orientuar komuniteti vendas drejt këtij 

vizioni? Çfarë duhet të bëjnë institucionet që përfshihen direkt apo 

tërthortazi me këtë qëllim? Referuar studimeve mbi mjedisin, turizmin 

natyror (specifikisht në rajonin e Korçës), literaturave teorike, teknike, të 
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dhënave nga terreni, burimeve nga institucionet lokale e kombëtare do të 

analizojmë situatën dhe perspektivat e zhvillimit të turizmit natyror në 

rajonin e Korçës. 

Fjalët kyçe: ekosofi, mbrojtja e mjedisit, turizëm natyror, zhvillim i 

qëndrueshëm 

 

HYRJE 

  

Turizmi është një nga sektorët kryesor të ekonomisë së Shqipërisë. 

Suksesi është në rrugë e sipër dhe duket se ka ende shumë dekada për të 

dhënë. Në këtë rrugë është edhe rajoni i Korçës që ka arritur në një nivle 

të kënaqshëm të shërbimeve dhe shprehjes së profesionalizimit në këtë 

profil të ekonomisë 

Referuar institucioneve lokale në rajonin e Korçës vihet re një turizëm 

familjar, kulinar e kulturor në nivelin e vizitorëve dhe jo të turistëve që 

qëndrojnë relativisht gjatë. Mirëpo edhe ky model i turizmit duket se po 

shkon drejt konsumimit. Në këto kushte lind nevoja për ta rimenduar në 

kuptimin për ta bërë më dinamike, spontane dhe atraktive, por edhe për të 

krijuar një bazë të mirë në aspektin e zhvillimit të qëndrueshëm. Me fjalë 

të tjera, duhen zgjeruar mundësitë për një turizëm me më shumë 

alternativa. 

Rajoni i Korçës ende ka shumë për të dhënë në këtë aspekt. Konkretisht 

turizmi natyror në rajonin e Korçës ofron potenciale të mëdha për shkak 

të larmishmërisë së peizazheve natyrore, parqeve kombëtare, 

monumenteve të natyrës etj. Aktualisht në qarkun e Korçës zonat e 

mbrojtura përfshihen në një sipërfaqe prej 66,688.8 ha, në të cilën 

përfshihen tre parqe kombëtare, tre rezervate natyrore të menaxhuar (ose 

park natyror), dy peizazhe të mbrojtur, dy zona të mbrojtura natyrore të 

burimeve të menaxhuara si dhe 79 monumente natyre të shpërndara në të 

gjithë qarkun e Korçës. Më specifikisht tre parqet kombëtare; Prespa 

27,750 ha, Bredhi i Drenovës 1,380 ha dhe Bredhi i Hotovës 1,195.8 ha, 

të cilët gëzojnë kategorinë e dytë të mbrojtjes. Tre rezervate natyrore të 

menaxhuar Germenj-Sheleguri 430 ha, Cangonji 250 ha dhe Krastafillaku 
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250 ha, të cilët gëzojnë kategorinë e IV të mbrojtjes. Dy peizazhe të 

mbrojtur ujor tokësore të cilët janë Pogradeci 27,323 ha dhe Nikolica 510 

me kategori të V mbrojtje dhe gjithashtu kemi dy zona të mbrojtura 

natyrore të burimeve të menaxhuara siç jane Piskal-Shqeri 5,400 ha dhe 

Guri i Nikes 2,200 ha (Burimi; AdZm Korçë). Për të menaxhuar impaktet 

e turizmit në zonat e mbrojtura aplikohet strategjia e zonimit të tyre, duke 

i ndarë ato në nënzona menaxhuese siç janë: 

1. Nënzona qëndrore 

2. Nënzonën e përdorimit tradicional dhe të qëndrueshëm 

3. Nënzonën e rekreacionit 

4. Nënzonën buferike 

5. Nënzonën e trashëgimisë dhe peizazhit kulturor  

Kjo ndarje shërben për t’u dhënë disa zonave karakterin rekreativ, me 

qëllim për të limituar ndërhyrjet në disa zona me ndjeshmëri më të lartë 

ekologjike (Burimi; AdZM Korçë).Veç resurseve të sipërpërmendur, 

kemi edhe Malin më të lart në jug të vendit, Gramozin apo edhe male të 

tjera me mbi 2000 metra lartësi si Malin e Thatë, Ostrovicën, Valamarën 

etj.Gjithashtu malësitë e rajonit të Korçës si Opari, Gora, Mokra, Devolli 

i Sipërm, Kolonja të cilat veç natyrës janë të pasura për nga tradita, 

kultura e historia.Të gjitha këto ofrojnë mundësi për turizmin në natyrë 

si; sportet e aventurës, ecje (hiking), alpinizëm, kamping, mountain bike 

etj.të ndërthurura me turizmin kulturor autentik. Ndaj në perspektivë, veç 

zhvillimit të profilit të turizmit aktual, rajoni i Korçës duhet të orinetohet 

edhe nga turizmit natyror, i cili do ta çojë në një nivel tjetër dhe çka është 

më e rëndësishmja do të krijojë vazhdimësi, pra zhvillim të qëndrueshëm. 

EKOSOFI SI RIKONCEPTIMI I EKUILIBRIT MIDIS NATYRËS 

DHE EKONOMISË 

E një rëndësie themelore është vetëdijësimi i shoqërisë dhe sidomos i 

komuniteteve të veçanta të këtyre zonave për një marrëdhënie më të 

ekuliburuar me natyrën. Ekosofia synon pikërisht këtë raport të njeriut 

me mjedisin, si një etikë mjedisore e cila nuk e mohon aspektin e 

përdorimit të potencialeve natyrore për mirëqënie dhe zhvillim të 

ekonomisë. 
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Nga fakt, duke filluar nga vitet shtatëdhjetë të shekullit të kaluar disa 

filozofë profesionistë kanë filluar të shqetësohen për krizën ekologjike, 

duke e orientuar çështjen tek marrëdhënia e njeriut me natyrën (Toriano, 

2019, f. 142). Në këto kushte lindi ajo që quhet ekosofia ose ekofilozofia, 

si një shqetësim konkrete, për një etikë, edukatë apo kulturë që njeriu 

duhet të ketë me mjedisin. Termi i formuluar nga filozofi Félix Guattari 

dhe filozofi norvegjez i ekologjisë së thellë, Arne Næss. 

Filozofia e Arne Nes (Arne Naess 1912 – 2009) fillimisht ndalet tek dy 

çështje kryesore: ndërgjegjësimi i njeriut për të parë botën jonjerëzore si 

një vlerë në vetevete dhe së dyti nevoja për të rimenduar mënyrat e 

marrëdhënies së njeriut me mjedisin. Mbi këto dy premisa duhet të 

mbështetemi për të ngritur strategjitë konkrete të veprimit. Prakticiteti i 

kësaj filozofie lidhet ngushtësisht me kauzat mjedisore nga shoqëria 

civile, dobishmëria që sjell për politikbërësist etj. Eksosofia shihet si një 

përpjekje e filozofisë për të kuptuar dhe ndryshuar botën. 

Ndryshimi nuk mund të vij nëpërmjet pikëpamjeve teknike apo klishe të 

kohës që flasim. Arne Nes nuk na flet për këtë lloj etike ekologjike, sepse 

është fragmentare, sipërfaqësore dhe jo e plotë. Ekosofia është apel për 

mbrojtjen e ekosistemeve, ku shpesh interesi ekonomik nuk e merr 

parasysh faktin mjedisor.Ai flet për një ‘ekologji të thellë’, si një vizion 

ku “qëllimi i mbrojtësve të mjedisit nuk është një reformë e lehtë e 

shoqërisë sonë aktuale, por një riorientim thelbësor i gjithë qytetërimit 

tonë” (Toriano, 2019, f. 144).Pra, këtu nuk flasim për një aktivizëm 

mjedisor e politik, por për një ndryshim thelbësor të konceptit tonë në 

relacion me mjedisin, si një metodë e re e bashkëjetesës së njeriut me 

natyrën. 

Tek kjo bashkëjetesë krijohet mirëqenia dhe zhvillimi i jetës. Nes 

mendon se vlera e botës jo njerëzore është e pavarur nga qëllimet 

njerëzore. Kjo do të thotë se njeriu duhet të plotësojë nevojat për 

zhvillimin e jetës dhe mirëqënie e tij, e jo të shfrytëzohet bota jonjerëzore 

në mënyrë egoiste e arrogante. Kjo është edhe një etikë (ndërgjegje) për 

vazhdimësinë e botës, brezave të ardhshëm. “Ndërhyrja e tanishme 

njeriut në botën jo-njerëzore është e tepruar, dhe situata po përkeqësohet 
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me shpejtësi, prandaj linjat politike duhet të pësojnë ndryshime. 

Ndryshimi i adresohet strategjive ekonomike, kapaciteteve tekonologjike 

dhe sidomos atyre ideologjike” – shkruan A. Nes (Toriano, 2019, f. 145). 

Kjo filozofi nuk vendos në qendër njeriun, si një dominim antropocentrik 

apo egocentrike, por si një botëkuptim biocentrik, në të cilën njeriu është 

po pjesë e saj dhe jo jashtë saj. Njeriu është në marrdhënie me mjedisin, 

jo jashtë saj dhe aq më pak hirarkisht dominante. Si të thuash ai 

ndërvepron me natyrën duke qenë brenda natyrës. Njeriu shihet si një 

fragment i kësaj të gjithe dhe nuk mund të kuptohet jashtë saj. Të qenit 

fragment i së gjithës në thelb do të thotë një marrëdhënie empatike. 

Individi është anëtar kësaj bashkësie si pjesë e ndërvarura.Qytetari 

ekologjike jo thjesht jeton por ndërjeton.Nga ky këndvështrim kuptohet si 

një marrëdhënie panteiste. Një edukat e tillë do të thotë liri për të kërkuar 

dhe krijuar veten, për të kultivuar dashurinë për natyrën. Qytetari 

ekologjike jo thjesht jeton por ndërjeton. Kjo marrëdhënie është 

thellësisht autenike, krejt e veçantë për çdo njeri. Pra, ai është pjesë e së 

tërës sipas mënyrës së tij krejt origjinale.“Nes nuk është i interesuar të 

propozojë sistemin e tij filozofik, por të ftojë secili të formulojë ekosofinë 

e vet.Përmes përvojës, vetë individi duhet të arrijë të ndiejë se nuk është i 

ndarë nga bota që vëzhgon” (Toriano, 2019, f. 148).Kështu raporti me 

natyrën nuk është vetëm një marrëdhënie etike, por edhe ontologjike e 

estetike. 

Estetika mjedisore me përfaqësues Eugene C. Hargrove, mbron 

argumentin se nevoja për të bukurën është e shumëanshme për njeriun. 

Ai ka nevojë edhe për të bukurën e natyrës dhe kësisoj ka për detyrë për 

ta promovuar dhe mbrojtur atë (Attfield. R, 2018, f. 20).Sot intesiteti i 

jetës, stresi urban bën që njeriu të gjejë shpëtimin tek e bukura.“Shumë 

njerëz largohen nga qyteti për fundjavë në mënyrë që të afrohen me 

natyrën.Ata dëshirojnë kontaktin me të, duan të magjepsen nga 

gjelbërimi natyral, intensiteti i ngjyrave dhe aromave.Ata duan të 

përjetojnë estetikën që ofrohet nga bukuria e natyrës.Këto karakteristika 

e vendosin njeriun në rolin e një vëzhguesi por edhe të një bashkë-

krijuesi, pasi është njeriu që, në një masë të madhe, vendos për pamjen e 

https://www.researchgate.net/profile/Robin-Attfield
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kësaj bote dhe ashtu si një artist është përgjegjës për veprën e tyre 

artistike” (Dudzik, 2017, f. 339). 

Nga sa diskutuam ekofilozofia veç fokusit tek kujdesi për natyrën, 

koncpetohet edhe si një vizion për ekozhvillimin e qëndrueshëm (Dudzik, 

2017, f. 336). Në këtë mënyrë ekuilibri ekologjik që synon ekofilozofia të 

jetë i dobishëm si për botën njerëzore edhe natyrore. Çështja është tek 

arritja dhe mbajtja e këtij ekulibri që kërkon vazhdimësinë e politikave të 

duhura në këtë proces menaxhues. “Kryesisht, ajo përfshin masa 

parandaluese, dhe në veçanti aftësinë për të menaxhuar burimet 

natyrore, planifikimin e arsyeshëm urban dhe industrial, dhe mbi të 

gjitha, formimin e ndërgjegjësimit ekologjik të shoqërisë” (Dudzik, 2017, 

f. 339).  

Ekosofia si metodë, si nevojë për rikonceptim dikton institucionet 

arsimore për të ndryshuar kurikulat në aspektin e edukatës mjedisore. Kjo 

nuk përjashton institucionet e tjera që kanë lidheje direkte apo tërthortazi 

me kujdesin për natyrën. Edukatat mjedisore për ekosofinë nuk është një 

njohje teorike e të mirave që na sjell mbrojtja e nayrës, por është një 

përvojë e të nxënit nëpëmjet natyrës. Natyra duhet të jetë dominante edhe 

në zonat urbane. Fëmijët të rinjtë, nxënësit, studentët duhet të shkojnë tek 

natyra (Jickling, 2000, f. 48 – 62). Mbrojtja më e mirë dhe efikase e 

mjedisit është vetëdijësimi i njeriut, institucioneve e shoqërisë për ta parë 

natyrën si vlerë. 

  

SFIDA E TURIZMIT NATYROR NË RAJONIN E KORÇËS 

Fillesat e turizmit tregojnë për një numër të kufizuar individësh, të cilët 

bënin pjesë në një shoqeri të civilizuar dhe me mundësi financiare. Me 

zhvillimin ekonomik të viteve të fundit ky aktivitet u kthye në një nevojë 

të domosdoshme për pothuajse të gjithe shoqërinë, sidomos asaj që jeton 

në qytetet e ndotura dhe të zhurmshme. Ky fenomen vuri para një sfide të 

madhe dhe të vazhdueshme të gjithë globin, natyrisht edhe rajonin e 

Korçës, duke krijuar konfliktin midis përfitimit ekonomik që sjell 

zhvillimi i turizmit dhe ruajtjes së mjedisit, habitateve dhe ekosistemeve 
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të cilat në origjinë janë edhe objekti kryesor i zhvillimit të turizmit 

natyror.  

Vështruar në kontekstin e shoqërisë sonë kjo bëhet më e dukshme për 

shkak të politikave e strategjive ekonomike jo të qarta, pjesërisht të 

zbatueshme, ku individi nuk është i orinetuar por vepron e gjykon në të 

tashmen. Veprimi duke menduar vetëm të tashmen nuk i ka shpëtuar as 

mjedisi apo burimet natyrore.Në këtë kontekst, ndoshta si kudo në 

Shqipëri edhe në rajonin e Korçës primare është mbrojtja e mjedisit, 

përmirësimi, zhvillimi dhe promovimi.Problemi bëhet më shqetësues kur 

fjala është për zhvillimin e turizmit natyror si mundësi për një zhvillim të 

qëndrueshëm. Ndotja e natyrës, djegia e pyjeve, prerja pa kriter, 

shfrytëzimi i burimeve natyrore pa një referencë ekologjike, mungesa e 

infrastrukturës, ndërtimet dhe biznese jo në harmoni me natyrën mbeten 

problemet më emergjente. Mirëpo politikat, mekanizmat institucional, 

juridik, fizik e teknik duket se nuk janë të mjaftueshme për të realizuar 

me efikasitet këtë. Për të mos përmenduar këtu që jo rrallë herë janë 

insitucionet që e shkaktojnë këtë gjendje me veprimet e mos veprimet 

tyre, nisur nga abuziviteti, indiferentizmit dhe mungesa e vizionit.  

Në rajonin e Korçës, viti i pandemisë përtej problemeve, pati një aspekt 

pozitiv; u mundësoi vizitorëve lokalë të njohin bukuritë natyrore të 

rajonit të tyre ,vlerat që ato zona kanë, por edhe statusin e zonave të 

mbrojtura dhe monumenteve të natyrës. Ata arritën të krijojnë konceptin 

për zonat natyrore të mbrojtur me apo pa status. Aspekti i dytë pozitiv i 

pandemisë ishte ‘zgjimi’, që ky fluks turistësh, u bëri aktorëve kryesorë 

të turizmit, duke filluar nga autoritetet lokale, agjensitë turistike e më 

gjerë. Ky fluks tregoi faktin se strukturat turistike ishin totalisht të 

pamjaftueshme për të pritur një numër kaq të lartë vizitoresh. Nga ana 

tjetër u vu re edhe një mangësi për sa i përket edukimit mjedisor. 

Respekti ndaj mjediseve natyrore vazhdon të jetë në nivel shumë të ulët. 

Pavetëdija mjedisore e vizitorëve është kushti minimal për një mjedis sa 

më të pastër dhe një turizëm sa më të qëndrueshëm. Për sa i përketë 

turizmit në zonat e mbrojtura të rajonit të Korçës, çështja është edhe më 

delikate duke patur një status më të lartë mbrojtjeje, informimi duhet të 
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jetë sa më i plotë për rëndësinë e vlerave që ato mbartin. Në këtë mënyrë, 

përgjegjshmëria do të mininmizonte ndikimet negative. 

Kjo kulturë e moskujdesjes dhe abuzivitetit shprehet edhe nga komuniteti 

vendase që jetëojnë pranë këtyre zonave.Mbase edhe për shkak të 

kushtëzimit ekonomike mungesës së perspektivës ekonomike, por edhe 

për shkak të një psikozë nekrofile e mungese të theksuar të etikës 

mejdisore. “Shfrytëzimi i pakufizuar i natyrës mund të shihet si simptomë 

e foshnjërisë njerëzore…” (Dudzik, 2017, f. 341). Mbase, fatkeqësisht ne 

si shoqëri, të paktën në këtë aspekt jemi ende në këtë faze.  

Në gjykimin ekonomik, një situatë e tillë mund të sjellë përfitime të aty 

për atyshme, por nuk i shërben qëndrueshmërisë.Ky model motivon 

padrejtësinë sociale në shpërndarjen e të mirave. Madje mënjanon 

mundësinë e zhvillimit të turizmit natyror. Ndaj, vizoni për një zhvillim 

të vazhdueshëm në rajonin e Korçës duhet të nis me politika ekologjike. 

Institucionet lokale si; bashkitë, njësitë administrative, administrata e 

zonave të mbrojtura, drejtoria rajonale e monumenteve të kulturës, 

drejtoria rajonale e arsimit, univeristeti, shoqëria civile duhet të 

bashkëpunojnë në funksion të këtij vizioni. 

Me fjalë të tjera, përtej idelalizmit budist të ekosofisë për një 

marrëdhënie paqësore me natyrë, ajo motivon edhe zhvillimin e turizmit 

natyror. Theksi vihet tek administirimi i duhur, ku veç mirëqenies 

psikofizike të njeriut, komunitetit vendas dhe shoqërisë i jepet mundësia 

për një vazhdimësi ekonomike. Referuar rajonit të Korçës vihet re se 

zonë të banuar me natyrë fantasitke po braktisen. Nese politikat 

ekonomike do ta orientohen kah botëkuptimit ekosofist do t’u jepte 

mundësi komunitetit vendas ta shohin natyrën si vlerë që sjell të ardhura 

ekonomike, duke zhvilluar agroturizmin. Vetë turizmi natyror do ti jepte 

hov turizmit në tërësi e prej këtej drejt një zhvillimi të qëndrueshëm 

ekonomik për gjithë rajonin e Korçës.  
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ABSTRACT 

This scientific paper focuses on the tangible cultural heritage, more 

specifically, that of constructions. The main purpose of the paper is to re-

evaluate the high-rise buildings of Parrucë neighborhood as part of the 

construction continuity of the city and their inclusion in the sites to be 

visited by tourists. The architecture of the constructions in this area is 

mostly influenced by the practices previously experimented in the Soviet 

Union, though, there were also buildings which exhibit some sporadic 

elements borrowed from modern architecture, as is the case of these 

dwellings. The social changes that took place in the late 90's were 

reflected in these dwellings too. They underwent radical transformations 

on the outer side façade – and it can be assumed they have undergone 

changes on the internal plan distribution. This has also come because of 

the fact that these construction heritages were considered as tough, even 

though they occupy a central position in the city and build a relatively 

long uniform front. The methodology used is both that of literature 

review, highlighting the formal importance of these constructions through 

the analysis of tangible and intangible values, and the analysis of the 

definitions developed by UNESCO and other researchers regarding the 

issues of cultural heritage. The buildings this scientific paper deals with, 

which are also proposed to be included in the tourist guides are four. 

These dwellings were constructed in parallel with the already existing 

vernacular constructions. The re-evaluation and inclusion and of these 

constructions in the heritage sites is also important for both the 

construction history of the city in particular, and that of the History of 

Architecture as a whole. It will serve as an example of the techniques 
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used, the materials applied, thus, marking an important and clear division 

with the traditional architecture. 

Keywords: Heritage, High-Rise Buildings, Architecture, Tourism 

 

ABSTRAKT 

Ky punim shkencor fokusohet mbi trashëgiminë kulturore materiale, më 

konkretisht në atë ndërtimore. Qëllimi kryesor i punimit është ai i 

rivlerësimit tëpallateve të lagjes Parrucë si pjesë e vazhdimësisë 

ndërtimore të qytetit, dhe përfshirja e tyre si një destinacion i ri vizitash 

nga ana e turistëve. Arkitektura e këtyre pallateve do të ndikohej shume 

nga shembujt e eksperimentuar më përpara në Bashkimin Sovjetik, por 

nuk do të mungonin dhe shembuj sporadikë si rasti i këtyre pallateve që 

huazojnë dhe elemente të arkitekturës moderne. Ndryshimet shoqërore që 

ndodhën në fundin e viteve 90’, u pasqyruan edhe në vetë këto pallate, 

duke pësuar shumë transformime në pjesën e jashtme- por më siguri edhe 

në shpërndarjen e brendshme planimetrike. Kjo ka ardhur edhe si rezultat 

i konsiderimit së këtyre trashëgimive ndërtimore, si trashëgimi e vështire, 

edhe pse ndodhen në një pozicion qendror të qytetit dhe ndërtojnë një 

front të njëtrajtshëm relativsht të gjatë. Metodologjia e përdorur është ajo 

e rishqyrtimit të literaturës, duke nxjerrë në pah më anë të analizimit të 

vlerave të prekshme dhe të pa prekshme rëndësinë formale të këtyre 

ndërtimeve, dhe nga analizimi i përkufizimeve të hartuar nga UNESCO 

dhe studiues të tjerë përsa i përket çështjeve të trashëgimisë kulturore. 

Pallatet që propozohen të përfshihen në guidat turistike dhe qëky punim 

shkencor trajton, janë katër. Këto pallate u ngritën paralelisht ndërtimeve 

vernakulare që gjendeshin aty. Përfshirja dhe rivlerësimi i këtyre 

ndërtimeve është i rëndësishëm edhe për historinë ndërtimore të qytet në 

veçanti dhe atë të Historisë së Arkitekturës në tërësi, si një shembull i 

teknikave të përdorura, materialeve të aplikuara, duke bërë kështu një 

ndarje të rëndësishme me arkitekturën tradicionale. 

Fjalët kyçe: Trashëgimi, Pallatet e Parrucës, Arkitekturë, Turizëm 
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HYRJE 

Ky punim shkencor synon të hedhë dritë mbi arkitekturën e realizmit 

socialist në Shqipërinë e viteve 1944-1990, me fokus kryesor pallatet e 

ndërtuara në hyrje të qytetit të Shkodrës, në lagjen Parrucë. Çështjet që 

ky punim trajton janë: vështrim i përgjithshëm historik mbi lagjen 

Parrucë, konteksti historik i ndërtimeve në Shqipëri në vitet 1944-1990, 

rasti studimor pallatet e Parrucës, pallatet e parrucës si trashëgimi e 

vështirë me arkitekturën e viteve 1944-1990, pallatet e Parrucës si pjesë e 

trashëgimisë ndërtimore të qytetit dhe përfundimet. Metodologjia e 

përdorur është ajo e rishqyrtimit të literaturës përsa i përket trashëgimisë 

ndërtimore të këtyre viteve dhe nga konstatimi në vend i këtyre 

pallateve.  

  

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM HISTORIK MBI LAGJEN 

PARRUCË 

Lagja Parrucë përfshihet në zonën "28 Nëndor" dhe ka marrë emrin e 

heroit të popullit Qemal Stafa (Bushati, 1998). Ajo gjendet në një 

pozicion qendror të qytetit të Shkodrës dhe është një nga lagjet më të 

njohura jo vetëm nga vetë banorët e qytetit por edhe më gjerë (Parruca, 

2001). Krijimi i kësaj lagje daton në shekullin e XVIII dhe gjysmës së 

parë të shekullit të XIX, periudhë kjo që përkon edhe me zhvendosjen 

nga zona përreth kalasë dhe zhvillimin ekonomik të qytetit (Dibra, 2016). 

Zhvendosja e administratës turke në lagjen Parrucë ku ende sot ruhet 

godina e gjimnazit dhe ajo e Prefekturës ndikoi pozitivisht në zgjerimin 

dhe zhvillimin e saj (Parruca, 2001). Në dokumentet turke, duke i'u 

referuar dhe regjistrit të pasurive të kësaj periudhe "Tahiri emlaq", 

Parruca shtrihej nga varrezat Koplikej deri tek Truma e Dugajve të reja. 

Duke qenë se këtu gjendeshin dhe ndërtesat e aparatit shtetëror të 

karakterit adminisitrativ si ndërtesa e guvernatorit apo edhe ato të 

karakterit ushtarak (Dibra, 2016), kjo u bë shkak që zona të zgjerohet, të 

ketë rrugët e shtruara si dhe sistemi i ndriçimit të instalohet më herët se 

në lagjet e tjera të Shkodrës (Parruca, 2001). Kjo periudhë përkon dhe me 

një qasje të re urbanistike përsa i takon rrjeteve rrugore të qyteteve, me 

fokus kryesor zonat qendrore. Këto ndryshime u reflektuan kryesisht në 

rrugët kryesore që paraqiten të gjera e të drejta, të shtruara, filloi 
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përdorimi i gjelbërimit si aksesor urban, ngritja e ndërtesave në dy anët e 

rrugës të cilat shoqërohen me mjaft ndërprerje kënd drejtë nga njëri 

ndërtim në tjetrin duke formuar kështu parcela të rregullta ndërtimi. 

Shembull tjetër tipik i rrugës së gjerë është ajo e hapur në vitin 1919 

Kryepazar-Parrucë, krahas "Shëtitores Popullore" (Luzati, 2012). Parruca 

krahas institucioneve ofronte dhe një shumëllojshmëri shërbimesh si 

dyqane të ndryshme, lokale, restorante, furra buke etj (Parruca, 2001). 

Pavarësisht ndryshimeve që ka pësuar si lagje nga viti në vit, edhe sot ajo 

mbetet qendra administrative e qytetit pasi aty gjendet godina e Bashkisë, 

e Qarkut, ajo e Prefekturës dhe godina e Rektoratit të Universitetit të 

Shkodrës “Luigj Gurakuqi” (Dibra, 2016).  

  

 

KONTEKSTI HISTORIK I NDËRTIMEVE NË SHQIPËRI NË 

VITET 1944-1990  

Arkitektura që Shqipëria trashëgoi nga e kaluara ishte ajo vernakulare 

dhe moderne. Të dyja këto forma ishin lehtësisht të dallueshme nga 

njëra-tjetra, por nga ana tjetër duke qenë se ndodheshin pranë ato krijonin 

struktura të njëtrajtshme. Krijimtaria arkitekturore e viteve të para të pas 

luftës mendohej se do të ndiqte rrymën e modernizmit, me projekte 

individuale si shprehje krijuese e vetë arkitektëve të kohës. Në përfundim 

të luftës nacional-çlirimtare në Nëntor të vitit 1944, në Shqipëri u vendos 

sistemi shoqëror socialist. Arkitektura e këtyre viteve ka qenë e ndikuar 

nga parimet e regjimit socialist si në formë dhe në përmbajtje. Ky ndikim 

ka vazhduar të jetë i pranishëm deri në fund të sistemit totalitar (Faja, 

2012). Ashtu si edhe në Bashkimin Sovjetik ku sipas Meuser & Zadorin 

(2015) çështja e strehimit dhe e planeve urbanistike ishte detyrë 

ekskluzive e shtetit, e njëjta politikë u ndoq edhe në Shqipëri (Faja, 

2012). Fillimet e arkitekturës së realizmit socialist në Shqipëri lidhen 

ngushtë me vendimet që merreshin nga Partia e Punës dhe sistemi 

totalitar qeverisës (Ndreçka & Nepravishta, 2013). Në këto kushte në 

vitin 1947 nën varësinë e Ministrisë së Ndërtimit u krijua “Ndërmarrja 

Projekti”. Ndërtimet arkitekturore dhe planifikimi i tyre ishte si rezultat i 

planeve 5 vjeçare të hartuara për çdo qytet dhe fshat. Në vitin 1965 do të 

krijohej Instituti Shtetëror i Projektimeve dhe tetë vite më vonë në vitin 
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1973 do të krijohej Instituti i Studimeve dhe i Projektimeve të 

Urbanistikës dhe të Arkitekturës “ISPUA”. Në të njëjtin vit do të 

krijoheshin në çdo qytet dhe qendër rrethi zyrat e Urbanistikës dhe të 

Projektimit (Faja, 2012). Sipas Dibrës (2018), Arkitektura e viteve 60’ në 

të gjithë vendin pati një ndikim nga arkitektura sovjetike, e cila pati jo 

pak shembuj të ndërtuar në disa qytete si Tiranë, Shkodër, Cërrik, 

Lushnje etj (Faja, 2012). Kryesisht ndërtesat e para të realizmit socialist 

ishin ato të karakterit administrativ, social dhe kulturor. Ideologjitë 

politike dhe propaganda e kohës pati një ndikim thelbësor në arkitekturën 

shqiptare të realizmit socialist. Ndikimi politik ishte i tillë, në mënyrë që 

stili i ndërtimit i realizmit socialist të mbizotëronte mbi modelet 

arkitekturore që zhvillonin vendet kapitaliste (Ndreçka & Nepravishta, 

2013). Zhvillimet e pas viteve 60’ shënuan edhe një pikë kthese për 

krijimtarinë arkitekturore, pas një rivlerësimi të arkitekturës moderne që 

ofronte modele më ekonomike por në të njëjtën kohë më funksionale dhe 

të thjeshta. Kjo erdhi edhe si rezultat i një pjekurie të mendimit shqiptar 

ndaj kulturës dhe artit bashkëkohor në veçanti. Vëmendje të veçantë iu 

kushtua urbanistikës e cila luajti një rol të rëndësishëm në rikualifikimin 

e qyteteve ekzistuese dhe projektimin e qendrave të reja urbane. Për t’i 

bërë ballë kërkesës së madhe për strehim duke i’u përshtatur tashmë dhe 

mënyrës së re të jetesës socialiste, tipologjia e ndërtimit që mori një 

zhvillim të madh ishte apartamenti (Faja, 2012). Në emër të modernizimit 

të jetës, politikat e asaj kohe po shpienin qytetet shqiptare në një 

riorganizim (Hoxha, 2015). Këto apartamente relativisht të larta 4-6 kate 

përbënin të vetmen tipologji të banesës kolektive, që u ndërtua si në zonat 

urbane ashtu dhe në ato rurale. Në mënyrë që të rritej ritmi i ndërtimit 

filloi standartizimi i arkitekturës së banesave, gjë që çoi në krijimin e 

shumë seksioneve tip që do të përsëriteshin dhe kombinoheshin. Gjatë 

kësaj periudhe ndërtime me vlera arkitekturore dhe krijime origjinale 

bashkëkohore përsa i përket formës dhe zgjidhjeve funksionale, krahas 

objekteve social-kulturore janë edhe ansamblet e banimit në hyrje të 

Shkodrës (Faja, 2012).  

  

RAST STUDIMOR: PALLATET E PARRUCËS  
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Vitet 1945-1990 përkojnë me periudhën e zhvillimit urban dhe ndërtimor 

të qytetit të Shkodrës. Në vitin 1947 në Shkodër do të krijohet 

Ndërmarrja e Ndërtimit “Muhamet Gjollesha”, detyra e së cilës ishte të 

zbatonte projektet e hartuara nga Instituti i Projektimeve në Tiranë për 

objektet social-kulturore, industriale, sportive etj. Duke parë një shtim të 

kërkesës për projekte krahas zbatimit të planit rregullues të miratuar për 

qytetin ndërmjet viteve 1965-1966, në Shkodër krijohet Zyra e 

Urbanistikës dhe Projektimit. Ndërprerja e marrëdhënieve me Bashkimin 

Sovjetik ndikoi pozitivisht në fillimet e një krijimtarie disi më të pavarur 

me zgjidhje origjinale (Dibra, 2018). Revistat e arkitekturës të vendeve si 

çeke, bullgare, rumune ku arkitektura moderne tashmë përdorej 

gjerësisht, filluan të vinin edhe në Shqipëri (Kolevica, 2004). 

Urbanistika, ansamblet e banimit do të ndiqnin parimet e urbanistikës 

moderne të aprovuar në Kongresin e IV Ndërkombëtar të arkitekturës 

moderne CIAM në Athinë. Normat e projektimit, seksionet e banimit të 

zbatuara në Shqipëri ishin në të njëjtën linjë me ato të përdorura në 

vendet e bllokut Lindor si dhe programeve të banesave sociale në 

perëndim (Dibra, 2018). Shembull konkret i zbatimit në praktikë të kësaj 

lëvizje të re në arkitekturë janë edhe pallatet e banimit në hyrje të 

Shkodrës në lagjen Parrucë. Këto pallate do të krijonin një front të 

njëtrajtshëm relativisht të gjatë rreth 400 m siç paraqitet në figurën 1, 

përgjatë rrugës në anën e majtë të saj nga hyrja e qytetit deri tek xhamia e 

Parrucës që u shemb në vitin 1967 (Bego, 2009). 
 

 

 

  

Legjenda: 

 

 

Ndërtim 6 katësh  

 

 
Ndërtim 5 katësh 

 

 

Figura 1. Imazh satelitor i 

vendodhjes së pallateve. Përpunim i autorit referuar Bego, M (2009, fq.6). 
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Arkitektë të këtyre ansambleve të banimit në Parrucë ishin ark. Semih 

Pashallari, ark. Ibrahim Prushi (Dibra, 2018) dhe ark. Mauricio Bego 

(Bego, 2009). Këto ndërtime të zbatuara në shumë qytete do të shërbenin 

si një ekran i ri duke mbuluar ndërtimet vernakulare ekzistuese aty, duke 

mos konsideruar dhe mundësinë e zhvillimit urbanistik në të ardhmen të 

zonës pas këtyre ndërtimeve. Duke qenë se duhej të projektonin një front 

aq të gjatë, pas studimit urbanistik u vendos që pallatet të ndaheshin në 

blloqe banimi. Ndërtimi i këtyre godinave do të përftohej nga 

kombinimet volumetrike të seksioneve tipe, në mënyrë që të shmangej 

monotonia kompozicionale e fasadës kryesore siç ilustrohet në figurat 4, 

5, 6.  

Planimetritë tipe të njësive të banimit. Burimi: Bego, M. (2009, fq. 6).  

 

 
Figura 2. Seksioni 64/2 

 

 
Figura 3. Seksioni64/3 
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Tashmë seksionet tipe ofronin hapësira më të bollshmë banimi se ato më 

përpara. Në këto pallate është e pranishme dhe hapësira e dedikuar për 

gatim- aneksi që komunikon me dhomën e ndenjes, dhe sipërfaqja e 

kuzhinës veçmas shkon afërsisht rreth 10 m2 (Fig 2, 3.). Skeleti prej 

beton armeje i pallatave do të zevendësonte muraturën tradicionale, dhe 

do të diktonte përdorimin e një dritareja në formë “L” si një risi duke 

krijuar një pamje ndryshe nga zgjidhjet e përdorura gjerësisht. Këto 

pallate u limituan në lartësi deri në 5 kate (4 kate banimi + 1 kat për 

aktivitet tregtar), si mungesë e paisjeve inxhinierike- ashensorët. Në 

bllokun A dhe C për të krijuar një ndryshim kompozicional të fasadës 

janë edhedy seksione me 6 kate (5 kate banimi +1 kat për aktivitet 

tregtar) (Fig. 1). Ndër zgjedhjet e projektit ishte edhe përdorimi i granilit 

të gërvishtur për suvatimin e jashtëm të këtyre pallateve (Bego, 2009). 

Fasadat e blloqeve të pallateve. Burimi: Bego, M. (2009, fq. 6-7). 

 

 
Figura 4.Fasada e bllokut A 

 

 
Figura 5. Fasada e bllokutB 
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Figura 6. Fasada e bllokut C, D 

PALLATET E PARRUCËS SI “TRASHËGIMI E VËSHTIRË” 

 

Pas dështimit të sistemit të centralizuar ekonomik dhe ndryshimeve në të 

gjitha vendet e ish-Bllokut Lindor përfshirë Shqipërinë, pas vitit 1990 

filloi një kapitull i ri për ndërtimet (Aliaj et al., 2003). Sipas Bater (1980) 

në (Iacono & Këlliçi, 2016), përfundimi i Luftës së Ftohtë vendosi në nje 

dilemë të madhe ekzistencën e ndërtesave bashkë me qytetet e zhvilluara 

gjatë regjimit komunist. Këto ndryshime dhe proçese komplekse nuk 

vlejnë vetëm për vendet e ish Bllokut Lindor. Prania e situatave 

konfliktuale ka bërë që studiuesit e trashëgimisë të prezantojnë koncepte 

të reja si trashëgimi e vështirë, e papajtueshme, e padëshiruar (Tunbridge 

& Ashworth 1996; Henderson 2007; Macdonald 2008 në Iacono & 

Këlliçi, 2016). Termi “trashëgimi e vështirë” përdoret gjithashtu dhe për 

arkitekturën e periudhës komuniste në Shqipëri. Injorimi si nga ana fizike 

ashtu dhe shoqërore dhe braktisja e saj, mund të jetë një nga strategjitë e 

përdorura në vende të tjera Europiane por edhe në botë (Myhrberg, 

2011). Ky fenomen ndodhi dhe me pallatet e Parrucës pas viteve 90’, ku 

jo vetëm fasada kryesore e këtyre pallatave, por edhe pjesa e pasme e tyre 

ka pësuar ndryshime rrënjësore siç mund të shihet në figurat më poshtë. 

Foto aktuale të disa prej seksioneve të blloqeve të banimit. Burimi: Foto 

të bëra nga autori. 
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Me shumë mundësi, ndryshime kanë pësuar dhe ambientet e brendshme 

të këtyre pallateve edhe pse nuk është bërë një dokumentim fotografik i 

tyre. Krijimi i shtesave pa kriter në të gjithë gjatësine e këtyre pallateve, 

ndryshimi i hapjeve, ndërtimet në hapësirat nga njëri bllok në tjetrin, 

degradimi i fasadës erdhi si rezultat i mungesës së një programi 

mirëmbajtje dhe moszbatimi i ligjeve nga ana e instancave që merren me 

miratimet e ndryshimeve si në strukturë ashtu edhe ato estetike. 
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PALLATET E PARRUCËS SI PJESË E TRASHËGIMISË 

NDËRTIMORE TË QYTETIT 

Përfshirja e së shkuarës në trashëgimi, është një burim të ardhurash në 

shumë drejtime si ekonomike, politike dhe kulturore (Ashworth et al., 

2007). Sipas (Ashworth et al., 2007) trashëgimia si proçes në vetvete dhe 

si praktikë zë shumë funksione në shoqërite e sotme. Sipas Tunbridge 

(1998) tek (Ashworth et al., 2007), në vendet e ish Bllokut Lindor e 

shkuara e trashëguar nga regjimet e mëparshme është duke u rishpikur në 

mënyrë që të reflektojë frymën aktuale të integrimit Europian, por 

gjithashtu edhe të hidhen poshtë ose të përdoren në bazë të kërkesave të 

shoqërisë sot. Në këtë mënyre trashëgimia ka funksion të dyfishtë si për 

të harruar ashtu dhe për ta kujtuar atë. Më përpara trashëgimia kishte një 

kuptim që përqafohej nga të gjithë: “ishte përgjithësimi kolektiv që rrjedh 

nga ideja e trashëgimisë së një individi nga një paraardhës i vdekur” 

(Tunbridge dhe Ashworth, 1996: fq. 1). Me kalimin e kohës kjo fjalë ka 

fituar së paku dhe “pesë” kuptime të tjera dhe përdoret në shumë situata 

të ndryshme. Ndërtesat në “gjendjen e vjetëruar” (Petzet, 2013), 

dëshmojnë kohën që ka kaluar dhe nisur nga kjo mund të bëhen objekt 

restaurimi. Në këtë grup ai përfshin dhe ato të periudhës Staliniste që 

zhvillojnë një gjuhë projektimi të ndryshme që varion nga rajoni në rajon, 

gjithashtu dhe ndërtesat e viteve 50’ e kështu me radhë. Në lidhje me vetë 

artefaktin si një “dëshmi fizike” (Madrid Document, 2011) duhet te 

merret parasysh koha kur ai u projektua pa harruar dhe kontekstin 

historik, influencat arkitekturore të kohës, vendodhja, pamja e jashtme, 

pse u realizua, kontekstin social dhe kështu me radhë. Nisur nga këto 

realizimet e arkitekurës të viteve 1944-1990 me shembuj të mirë realizuar 

janë vazhdimësi ndërtimore e qytetit, dhe si e tillë duhet që të përfshihet 

në programet e ruajtjes dhe promovimit të saj. 
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PËRFUNDIME 

Ky studim provon se trashëgimia është një fakt qe lidhet me historinë dhe 

ngjarjet e saj. Si e tillë, edhe trashëgimitë e ardhura nga periudha të 

errëta, të shënuara nga ngjarje të trishta që të gjithë duan t’i harrojnë, 

duhet të qëndrojnë. Kjo trashëgimi e vështirë e gjendur edhe në Shqipëri, 

përfshin pothuajse të gjithë prodhimin komunist. Për çështje historike, 

rëndësi shoqërore, edhe për të provuar se ato u ndërtuan mirë në ato vite, 

disa nga këto ansamble arkitekturore duhet të ruhen. Një ndër këto 

ansamble që ky studim sjell në vëmendje dhe provon se duhet te ruhen 

janë dhe pallatet e Parrucës në Shkodër. Pallatet e Parrucës, unikë për 

shtrirjen e tyre dhe kompozimin e veçantë që ende sot është shtëpia për 

shumë familje dhe aktivitete tregtare shihet se janë një realizim i mirë 

arkitektonik për kohën, duke ofruar standarte të reja banimi, për fasadën e 

tyre origjinale si dhe për rëndësinë që kishin në krijimin uniform të hyrjes 

së qytetit. Rekomandim i këtij punimi është promovimi i këtyre pallateve 

duke i bërë pjesë të guidës turistike të qytetit për ndërtimet e banimit të 

viteve 70’, dhe t’i jepet përparësi mundësisë së përfshirjes së tyre nën 

mbrojten e ligjit duke eliminuar kështu ndërhyrjet pa kriter si ato të pas 

viteve 90’që kanë ndryshuar konfigurimin origjinal të këtyre pallateve.  
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ABSTRACT 

 

The dimensions of sustainable tourism are concentrated in three main 

directions which are quite delicate for a society: environmental, which 

includes the natural and built environment; economic life of communities 

and companies; as well as the social aspects of tourism in relation to the 

impacts of tourism on it’s host cultures, as well as the way employees are 

treated in tourism. While, over the years, environmental management has 

received more attention due to it’s contradictory relationship with the 

environment, nowadays all three dimensions have the same importance, 

accepting the assumption that sustainable tourism management can only 

be successful in it’s an effective three-dimensional cross-cooperation. 

The geographical position and natural potentials of Divjaka are very 

favorable for the development of tourism. As particular importance in 

this regard are: Divjaka-Karavasta National Park, curative beach of 

Divjaka, Karavasta Lagoon, rich fauna where the most typical 

representative is the Curly Pelican, also rich flora of this area, Tower 

360˚, Wild pine in Divjaka oasis etc. Divjaka-Karavasta National Park is 

a protected area in the coastal area of our country, consists of complex 

ecosystems, very rich in biodiversity and natural resources. The tourist 

activity has influenced the modeling of the spaces of the municipality of 

Divjaka. The main object of this paper is the analysis of spaces according 

to the way of use for tourism purposes and the analysis of the impact of 

tourism on economic development, social and environmental 

development. The analysis highlights the tourism potentials, the values of 

the area, the ways of modeling the space during use for tourism and their 

current state, the possibilities of perspective development of different 

mailto:xhuli.zdrava@gmail.com
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types of tourism, respecting and protecting the environment and also 

aiming at the development of sustainable tourism.  

Keywords: natural potentials, complex ecosystems, tourism activity. 

ABSTRAKT 

 

Dimensionet e turizmit të qëndrueshëm janë të përqëndruara në tre 

drejtime kryesore të cilat janë mjaftë delikate për një shoqëri: ambjental 

apo mjedisor, ku përfshihen mjedisi natyror dhe i ndërtuar; jeta 

ekonomike e komuniteteve dhe e kompanive; si dhe aspektet sociale të 

turizmit në lidhje me ndikimet e turizmit në kulturat pritëse të tij, si dhe 

në mënyrën sesi trajtohen të punësuarit në turizëm. Ndërsa, ndër vite, 

drejtimi ambiental ka marr më shumë vëmendje për shkak të 

marrëdhënieve kontradiktore me mjedisin, në ditët e sotme të tri 

dimensionet kanë të njëjtën rëndësi, duke pranuar supozimin se 

manaxhimi i turizmit të qëndrueshëm mund të jetë i suksesshëm vetëm në 

saj të një ndër-kooperimi efektiv të tre dimensioneve.Pozita gjeografike 

dhe potencialet natyrore të bashkisë Divjakë janë shumë të favorshme për 

zhvillimin e turizmit. Rëndësi të veçantë në këtë drejtim kanë: Parku 

Kombëtar Divjakë-Karavasta, plazhi kurativ i Divjakës, Laguna e 

Karavastasë, fauna e pasur ku përfaqësuesi më tipik është Pelikani 

Kaçurrel, flora gjithashtu e pasur e kësaj zone, Kulla 360˚, Pisha e egër 

në oazin e Divjakës etj. Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta është një 

zonë e mbrojtur në zonën bregdetare të vendit tonë, përbëhet nga 

ekosisteme komplekse, shumë të pasura në biodiversitet dhe burime 

natyrore. Veprimtaria turistike ka ndikuar në modelimin e hapësirave të 

bashkisë Divjakë. Objekti kryesor i këtij punimi është analiza e 

hapësirave sipas mënyrës së përdorimit për qëllime turistike dhe analiza e 

ndikimit të turizmit në zhvillimin ekonomik, zhvillimin social dhe 

mjedisor. Analiza nxjerr në pah potencialet turistike, vlerat e zonës, 

mënyrat e modelimit të hapësirës gjatë përdorimit për turizëm dhe 

gjendjen e sotme të tyre, mundësitë e zhvillimit perspektiv të llojeve të 

ndryshme të turizmit, duke respektuar dhe mbrojtur mjedisin dhe 

gjithashtu duke synuar zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.  
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Fjalë kyçe: potencialet natyrore, ekosisteme komplekse, veprimtaria 

turistike. 

Hyrje  

Kodrat e Divjakës deri në afërsi të Tërbufit kanë qënë të banuara qysh në 

kohët e lashta. Kjo vërtetohet nga shumë objekte arkeologjike të gjetura 

në këto kodra, si nga varret e shumta që gjenden nëpër këto vende. Në 

jug të Divjakës në afërsi të fshatit Mizë dhe Xeng nga hapja e një kanali 

kullues u gjendën disa tjegulla, copa rrëxylli, një gozhdë kovaci 12 cm, 

dhe dy rrota me diameter 18 dhe 10 cm dhe fragmente enësh të 

ndryshme. Copat e tjegullave dhe të tullave të gjetura në këtë arë janë 

identike me tjegullat e tullat e gjetura nëpër varret e fshatrave të 

përmendur më sipër. Në fshatin Mizë janë gjetur rreth e rrotull varre të 

mbuluar me tjegulla me përmasa 70×40×2cm, poce e pjata balte si dhe 

vegla pune hekuri, të cilat i përkasin mesjetës së hershme. Të gjitha 

materialet të cilët janë gjetur si: hanxhare, heshtat, pjatat, kandilat, kanë 

pas egzistuar në muzeun e Divjakës dhe i përkisnin shekullit III-II para 

erës sonë. Si do që të jetë fakt është se Divjaka dhe kodrat përreth saj 

kanë qënë të banuara që në kohë të lashta nga fisi i njohur Ilir i 

Taulantëve dhe më vonë nga shqiptarët e hershëm. 

1. Pozita gjeografike, faktorët natyrorë, trashëgimia historike e 

kulturore- potenciale për zhvillimin e turizmit 

 

1.1 Pozita gjeografike 

Pozicioni mjaft i favorshëm që ka Bashkia e Divjakës si pjesë e 

Myzeqesë së Madhe, e cila shtrihet në brigjet e detit Adriatik,në bregun 

jugperëndimorë të Shqipërisë,në pjesën qëndrore të Ultësirës 

Perëndimore është cilësuar historikisht si një ndër faktorët më 

tërëndësishëm në zhvillimin social-ekonomik dhe rajonal të saj, 

krahasuar edhe me shumë bashki dhe rajone të tjera të vendit.  

Nga pikëpamja administrative ajo kufizohet me grykderdhjen e 

Shkumbinit në veri,atë të Semanit në jug,në lindje me fushën e 

Tërbufit,në juglindje me Grabijanin dhe në perëndim me detin Adriatik. 
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Bashkia e Divjakës ka dalje të gjërë në det dhe zotëron lagunën më të 

madhe të Shqipërisë, Karavastanë. 

 1.2. Faktorët natyrorë 

⮚ Relievi në Bashkinë e Divjakës si pjesë e njësisë fiziko-

gjeografike e Myzeqesë së Madhe, bënë pjesë në rajonin 

perëndimor pranbregdetarçka favorizon turizmin.Mbizotërues në 

këtë zonë është relievi fushor por kemi dhe mbizotërimin e 

kurrizit kodrinor në kodrat e Divjakës me gjatësi 18 km dhe 

gjerësi 5 km. 

⮚ Klima është tipike mesdhetare me dimër te ftohtë dhe të lagësht 

dhe me verë të nxehtë dhe të thatë. Ajo përbën njërin prej 

potencialeve më të mira të këtij rajoni dhe paraqet rëndësi të 

veçantë për zhvillimin e gjithanshëm të tij. Duke marr në 

konsideratë këto kushte përsa i përket temës së marr në 

trajtimarrihet konkluzioni që klima është favorizuese në disa 

aspekte si: në praninë e një flore dhe faune karakteristike gjatë 

gjithë vitit, praninë e një numri të madh habitatesh në këtë zonë, 

zhvillimin e biodiversitet llojor relativishtë të pasur, ofertë e pasur 

e potencialeve klimatike për zhvillimin e turizmit dhe llojeve të 

tij, etj.  

⮚ Rajoni karakterizohet nga prania e një kompleksiteti të gjerë dhe 

të larmishëm hidrologjik. Në të ndodhen burime të mjaftueshme 

ujore. Zona është e pasur me rezerva ujore ku në përbërje të saj ka 

detin, lagunën, grykderdhjen e lumit Shkumbin, emisari i 

Tërbufit, emisari i Myzeqesë etj. Këto pasuri të mëdha ujore kanë 

vlera të mëdha dhe janë të përdorshme në buqësi, peshkim, 

turizëm.  

⮚ Vija bregdetare, me plazhet ranore shumë të pasura me jod dhe 

breza pyjor, kanë rëndësi për zhvillimin e turizmit balnear. 

⮚ Laguna e Karavastasë përmban një habitat natyror shumë të 

veçantë, me florë dhe faunë ujore të pasur, që mundësojnë 

zhvillimin e turizmit shkencor, të gjuetisë etj. 
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⮚ Përsa i përket tokave dallojmë: 1. Tokat e hirta kafe; 2. Tokat 

aluvionale; 3. Tokat moçaloretë përfituara nga bonifikimi i ish-

kënetave; 4.Tokat e kripura. Si rezultat mund te themi se tokat 

janë baza për zhvillim e ekonomisë bujqësore që do të ishte 

furnizuese e rëndësishme e tregut turistik, por edhe garanci për 

zhvillim të qëndrueshëm. 

⮚ Botë bimore e shtazore eDivjakës është e larmishme dhe mjaft e 

pasur.Kjo zonë bën pjesë në brezin bimor të shkurreve e pyjeve 

mesdhetare. Fauna dhe fauna relativisht e pasur si dhe sipërfaqet e 

gjelbërta, me ekzistencën e ajrit të pastër, pamjes mahnitëse dhe 

mjaft tërheqëse kanë dhënë një ndikim shumë të madh në 

zhvillimin e turizmit,atij ambjental,shëtitës, pushues e vizitues 

nga turistët si vendas por edhe të huaj. 
 

1.3 Trashëgimia historike dhe kulturore 

Divjaka ofron mundësi të mira për të vizituar jo vetëm atraksionet 

natyrore, por edhe ato fetare, historike apo arkeologjike, si Kisha 

Bizantine (shek. XVIII) në fshatin e Karavastasë së Re, gjithashtu qyteti 

ilir i Arnisës, ura romake e shek. II AC, kalaja e Bashtovës etj.  

Kultura 

Veshjet karakteristike të Divjakës janë veshje tipike Myzeqare dhe mjaft 

të veçanta në llojin e tyre duke marrë parasysh të qëndisurat 

shumëngjyrëshe në veshjet e femrave, dhe shamitë e tyre të bardha, 

kapelet e këpucët (opingat) e meshkujve janë gjithashtu tepër të veçanta 

për këtë zonë.Feja është një tjetër aspekt mjaft i rëndësishëm i Qytetit të 

Divjakës. Pjesa më e madhe e banorëve vendas të këtij qyteti janë të 

besimit të krishterë ortodoks. Në sheshin qëndror të qytetit ndodhet edhe 

kisha ortodokse tashmë e rikonstrukturuar dhe mjaft e mirëmbajtur. 

Kisha e Shën Kollit, Xengë, Divjakë (viti 1400-1600). Shpallet Monument 

Kulture, kategoria I-rë, në vitin 1963. Kishat e Shën Marisë dhe e Shën 

Kollit në Divjakë janë qindra vjeçare dhe kanë luajtur rol të rëndësishëm 

në edukimin moralo-fetar dhe për ruajtjen e unitetit të popullsisë vendase. 

Në veçanti kisha e Shën Kollit, pranë Xengut, që dikur ka patur pamjen e 

një manastiri, është e njohur në të gjithë krahinën e më gjerë për çuditë e 
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saj shëruese në dobi të njerëzve që kishin humbur shpresën apo që kishin 

probleme të shëndetit. 

 
Foto1- Kisha e Shën Kollit 

Kisha e Shën Thanasit në Karavasta (Monument Kulture) e njohur si 

Kisha e Kuqe.Kisha e Shën Thanasit daton në gjysmën e dytë të 

shek.XVIII, në vitin 1778.Sipas specialistëve, në vitin 1979 piktorët 

grabovarë (Çetirët) Gjergj dhe Joan Katro pikturuan kishën me afreske. 

Tavani është i punuar në dru halorë, i gruntuar dhe i dekoruar me motive 

floreale si dhe pjesërisht i gdhendur, kryesisht në rozetat kryesore të 

pikturuara me figurën e Krishtit në qendër dhe figurën e Shën Athanasit, 

si dhe në frizat gjatësore.Tematika e tyre origjinale në Kishën e Shën 

Thanasit në Karavasta përfaqësohet nga skena të Testamentit të Vjetër, 

kryesisht nga libri i parë “Të Bërët” (“Krijimi”). 

 
Foto 2-Kisha e Shën Thanasit në Karavasta 

Kulla dhe Skela e Pirgosit.Mjaft dokumenta mesjetare japin të dhëna për 

Skelën e Pirgut të Karavastasë (Turri Pirgji) që ndodhej në rrjedhën e 

poshtme të lumit Devoll (Seman) mbi një sop, pirge të ngritur dheu jo 

larg detit ku ishte ndërtuar edhe një Kullë mbrojtëse nga feudali Nikollë 

Muzaka në vitin 1389. Emrin e Skelës së Pirgut e ndeshim për herë të 

parë në një dokument Raguzian që mban datën. 15.11.1344. Skela e 

Dieaualis (Pirgut të Karavastasë) ishte jo vetëm një skelë e rëndësishme 

lumore për Myzeqenë dhe zonën përrreth por edhe qyteze tregtare me 
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dyqane, zyra tregtare, konsullore, hambare, hane dhe me mjaft objekte 

kulti.  

Pozita gjeografike e territorit, llojet e ndryshme të tokave, ujërat e 

pasura, flora dhe fauna e shumëllojshme dhe mjaftë e pasur, potencialet 

historike e kulturore, përbëjnë një kompleks faktorësh që e favorizojnë 

zhvillimin e turizmit në këtë rajon. 

2. Zhvillimi i sotëm i turizmit, zonimi i hapësirave turistike 

Divjaka me pozitën e favorshme gjeografike, pasuritë e mëdha natyrore, 

trashëgiminë kulturore dhe potencialet e shumëta që ajo ofron, bën të 

mundur zhvillimin e turizmit.Zhvillimi i turizmit, gjithmonë duke synuar 

zhvillimin e qëndrushëm edhe për këtë sektor, ka arritur të sjellë disa 

efekte si në mjedis ashtu edhe përsa i përket zhvillimit socio-ekonomik të 

kësaj zone. 

Pylli i Divjakës dhe një numër kënetash të mëdha e të vogla përgjatë 

bregut të detit përbëjnë parkun kombëtar më tëçmuar në Shqipëri. Çdo 

vit, deri në 80 mijë shpendë folenizojnë aty apo ndalojnë gjatë migrimit 

stinor, mes të cilëve, Pelikani Kaçurel,një nga zogjtë më të mëdhenj që 

gjenden në planetin tokë. Divjaka numëron 24 specie në rrezik zhdukjeje 

dhe ka gëzuar që pas viteve ’90 statusin më të lartë të mbrojtjes. 

 
Foto 3- Pelikani Kaçurrel i Parkut të Divjakës 

Divjaka konsiderohet si një zonë unike në Europë për sa i përket pasurisë 

dhe larmishmërisë së specieve ndërsa aty gjenden 5 për qind e të gjithë 

popullsisë së pelikanëve kaçurrel të botës. 

Zona e parkut rekomandohet gjithashtu edhe për vlerat tërheqëse të 

ekosistemit të tij, me 210 lloje shpendësh, 12 lloje gjitarësh dhe 16 lloje 

https://www.reporter.al/rojet-e-vezeve-te-pelikanit-kacurrel/
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zvarranikësh.Parku mbizotërohet prej zonave të pishave të buta dhe të 

egra, ku dallohen veçanërisht pishat me kurorë të madhe.Flora e Parkut 

Kombëtar të Divjakës shquhet posaçërisht për bukurinë dhe freskinë e 

veçantë të saj.Parku Kombëtar ka vlera të mëdha shkencore, ekologjike, 

didaktike, kulturore, turistike dhe ekonomike.Parku Kombëtar Divjakë- 

Karavasta është pjesë e Trashëgimisë Kombëtare Natyrore dhe sistemit të 

ligatinave të Divjakës dhe renditet në listën ndërkombëtare të vendeve 

Ramsar nën Konventën e Ligatinave Ndërkombëtare. 

Laguna e Karavastasë është një tjetër mrekulli e Divjakës. 

Laguna ndahet prej detit nga pylli me pisha i Divjakës. Ajo është e 

përbërë prej një lagune të brendshme dhe një lagune të jashtme më të 

vogël. Tre kanale e lidhin lagunën me detin Adriatik. Laguna e 

Karavastasë është një vend i mirë për vizitorët në kërkim të aventurave, 

dhe vitet e fundit për ta kjo infrastrukturë turizmi është mundësuar në 

zonën e lagunës sepse mund ta vizitojnë atë nëpëmjet lundrimit me varka. 

Laguna ofron gjithashtu mundësi shumë të mira eko-turizmi si dhe 

mundësi për të parë zogjtë dhe natyrën. 

Plazhi i Divjakës ka një shtrirje prej 15 km, rërë të bardhë e kufizuar nga 

pylli me pisha dhe është një destinacion i frekuentuar nga mijëra 

pushues. Ky plazh ofron mundësi të shumta për sportet ujore, eko-

turizmin, dashamirësit e natyrës dhe të zogjve. Shumë prej pushuesve e 

zgjedhin këtë vend pasi ka rërën kurative dhe është një prej plazheve që 

përmban shumë jod.Plazhi i Divjakës ka rreth 50 vjet që ka filluar të 

funksionojë në mënyrë të organizuar nga shteti, pasi para 

këtyre viteve çdo gjë ka qenë në mënyrë primitive. Vitet e fundit ky plazh 

ka marrë jetë dhe nga viti në vit po përmirësohet. 

 
Foto 4- Plazhi i Divjakës 
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Ishulli i Pelikanit ndodhet në Lagunën e Karavastasë, në lartësinë rreth 

0.5m mbi nivelin e detit. Është një ishull mjaft interesant i formuar nga 

akumulimet e mbetjeve organike, në të cilin është formuar një ekosistem 

dhe ku dallohet një botë shumë e pasur bimore barishtore.Aty ku 

folenizon Pelikani kaçurrel, aty ku ka ngritur mbretërin e tij dhe që vet ai 

konsiderohet si “mbreti” i Lagunës.Pelikani kaçurrel është një nga 

banorët autoktonë të Lagunës. 

 
Foto 5- Ishulli i Pelikanit 

Kulla 360˚ ose quajtur ndryshe edhe si Kulla e Vrojtimit është një tjetër 

atraksion turistik në Divjakë.Ajo ndodhet në qendër të parkut, e ndërtuar 

pjesërisht me dru duke u përshtatur me natyrën, ka 13 kate një lartësi prej 

36 metrash.Nga kulla e vrojtimit ose siç quhet ndryshe “Ballkoni i 

Divjakës” mund të shijosh një peizazh magjepsës, ku harmonizohen 

bukur dielli, deti dhe pylli në Parkun Kombëtar Divjakë-Karavasta.Ajo të 

ofron mundësinë të shohësh gjithë parkun dhe pamjen e lagunës në 360˚. 

 

Foto 6- Kulla e Vrojtimit 

Pisha e Egër në Oazin e Karavastasë është e renditur si një Monument 

Natyror në Shqipëri.Ajo përfaqëson një pemë pishe 410-vjeçare që 

ndodhet në jug-perëndim të pjesës veriore të pyllit. 

Këto por edhe shumë atraksione të tjera që Divjaka ofron ka bërë që vitet 

e fundit kjo zonë të jetë mjaftë e frekuentuar dhe e preferuar për turistët 
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jo vetëm vendas por edhe të huaj. Numri në rritje i turistëve ka sjellë 

efekte socio-ekonomike dhe gjithashtu mjedisore për zonën.Për të sjell 

zhvillime në rritje të frekuentimit të këtyre pikave të veçanta duhet 

punuar dhe investuar vazhdimisht në këtë drejtim, me qëllim që këto 

vlera natyore të konservohen siç duhet, por edhe të bëhët e mundur njohja 

e tyre masivisht dhe të bëhet ndërgjegjësimi për t’i ruajtur këto vlera. 

3. Efektet e turizmit në zhvillimin socio-ekonomik dhe mjedisor 

Të ardhurat nga turizmi sjellin rritje dhe prosperitet ekonomik në 

destinacionet tërheqëse turistike që mund të rrisin standardin e jetesës në 

komunitetet përreth destinacioneve turistike.Rritja e të ardhurave nga 

turizmi në një zonë vepron si shtytës për zhvillimin e infrastrukturës së 

në vazhdimësi.Rritja e shpejtë e turizmit dhe potenciali i saj si një mjet 

për zhvillim i jep rritje në efektet gjithnjë e më të theksuara ekonomike, 

sociale dhe mjedisore.Divjaka si çdo destinacion tjetër turistik normalisht 

është pjesë e vendeve të cilat kanë hasur këto efekte nga zhvillimi i 

turizmit.Infrastruktura është përmirësuar dhe zona e Parkut të Divjakës 

dhe e plazhit arrihet më lehtësisht për t’u vizituar.E vetmja që nuk mund 

të vizitohet tërësisht nga turistët me automjete personale është zona e 

lagunës për shkak të mungesës së infrastrukturës.Megjithatë ajo mund të 

vizitohet nëpërmjet udhëtimit me varka qëështë mundësuar vitet e fundit 

dhe e bën akoma më interesante shijimin e pamjes së lagunës. Përsa i 

përket akomodimit për turizëm më shumë se një ditor, në Divjakë ka një 

numër të konsiderueshëm të shtëpive për pushuesit, në forma të 

ndryshme si, resorte, vila të vogla, apartamente, por ende në ditët e sotme 

aty ndodhet edhe gabinat e plazhit si quheshin në kohët më të hershme 

por në ditët e sotme ato janë rikonstruktuar dhe kanë kushte më të 

përshtatshme për pushuesit. Ka një numër të lartë baresh dhe restorantesh 

në të cilat mund të gjesh menu të ndryshme por që kryesohen nga 

prodhimet e freskëta të detit.Para disa vitesh shqetësuese për pushuesit 

ishte prania e mushkonjave, çka bëntë që turizmi në Divjakë të ishte 

kryesisht ditor.Por tashmë kjo gjë nuk përbën më pengesë për ata të cilët 

duan të rrinë më gjatë sepse gjatë sezonit veror këto zona kanë filluar të 

disifektohen dhe prania e tyre të mos jetë më problem. Problem vazhdon 

të mbetet ndotja e bregdetit qoftë nga prurjet detare por edhe nga mbetjet 
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e hedhura nga ana e turistëve çka bën që zona bregdetare të këtë një 

zbehje për sa i përket atraktivitetit të kësaj pjese. Ajo çka e bën akoma 

më të veçantë Divjakënështë që në të mund të shijosh natyrën si në asnjë 

bregdet tjetër të vendit sepse aty nuk kemi ndërtime masive dhe pa kriter 

si ka ndodhur kryesisht në qyetet e tjera, gjë e cila bën të mundur që 

Divjaka të jetë sa më afër zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. 

Ndërgjegjësimi i banorëve dhe turistëve për mbrojtjen nga ndotja e 

bregdetit do të rriste akoma më shumë këtë zhvillim. 

Përfundime – sugjerime 

Divjaka mund të konsiderohet si hapësirë plurituristike, me vlera 

tërheqëse natyrore, kulturore, historike, mjedisore etj.Drejtuesit e 

organeve të pushtetit vendor dhe banorët e zonës, me qëllim që të mund 

të realizojnë zhvillimin e qëndrueshëm të zonës sot dhe në të ardhmen, 

duhet të përballen me sfidat për: 

⮚ mirëadministrimin e pasurive natyrore, 

⮚ disiplinimin e pasurive natyrore, 

⮚ riorganizimin hapësinor dhe rregullimin e planifikuar të 

territoreve, 

⮚ ndërgjegjësimin për mbrojtjen e këtyre pasurive. 
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ABSTRACT 

Sustainable development is already a necessity of the time. It has become 

part of the policies of almost every government because this concept is a 

guarantee of quality of life for present and future generations. Although 

the issue of sustainable development covers every sector of the economy, 

special attention has been paid to the tourism industry due to the 

important role that this industry plays in sustainable development as one 

of the largest industries and with the largest geographical spread in the 

world, one of the cleanest environmental industries, and with valuable 

contribution to the world economy. 

Handicrafts are also an integral part of the tourist experience. The 

handicraft products carry with themself a part of the valuable cultural 

heritage of the tourist destination. The connection between handicrafts 

and tourism is inseparable and can not be denied. There are many 

positive reasons to encourage the strengthening of the link between 

tourism and handicrafts. To maximize the profitability of the diverse 

synergy of the link between handicrafts and tourism, it is necessary to 

know the factors that influence the strengthening of this link. 

The purpose of this paper is to explore the factors that affect the 

strengthening of the link between tourism and handicrafts in the Shkodra 

Region. No research is found in this direction for this region. As a 

research tool for providing primary data, a questionnaire was developed 
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for artisans in the Shkodra region. Data analysis was done using 

descriptive statistical methods. 

The paper concludes that a national tourism development strategy 

without coordination with a parallel craft development strategy is a 

missed opportunity to contribute to sustainable development in the 

Shkodra region. At the end of the paper gives recommendations to 

strengthen the connection between tourism and crafts to contribute to 

sustainable development while exploiting market opportunities without 

fear of losing competitive advantage. 

Keywords: handicrafts, tourism, influencing factor, sustainable 

development 

 

ABSTRAKT 

Zhvillimi i qëndrueshëm është tashma një domosdoshmëri e kohës. Ai 

është bërë pjesë e politikave të pothuajse ҫdo qeverie sepse ky koncept 

është një garanci për sigurim cilësie jete për brezat e tanishëm dhe të 

ardhshëm. Megjithëse ҫështja e zhvillimit të qëndrueshëm përfshin ҫdo 

sektor të ekonomisë, vëmendje të vecantë ka marrë industria e turizmit 

për shkak të rolit të rëndësishëm që luan kjo industri në zhvillimin e 

qëndrueshëm si një nga industritë më të mëdha dhe me përhapjen më të 

madhe gjeografike në botë, një nga industrite më të pastra mjedisore, dhe 

me kontribut me vlerë në ekonominë botërore. 

Pjesë integrale e eksperiencës turistike është edhe artizanati. Produktet 

artizanale mbartin me vehte një pjesë të trashigimisë së vyer kulturore të 

destinacionit turistik. Lidhja midis artizanatit dhe turizmit është e 

pandashme dhe nuk mund të mohohet. Ka shumë arsye pozitive për të 

inkurajuar fuqizimin e lidhjes midis turizmit dhe artizanatit. Për të 

maksimizuar përfitueshmërinë nga sinergjia e larmishme e lidhjes midis 

artizanatit dhe turizmit duhet të dijmë faktorët që ndikojnë në fuqizimin e 

kësaj lidhje.  

Qëllimi i këtij punimi është eksplorimi i faktorëve që ndikojnë në 

fuqizimin e lidhjes midis turizmit dhe artizanatit në Rajonin e Shkodrës. 

Nuk gjenden kërkime në këtë drejtim për këtë rajon. Si një mjet kërkimor 
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për sigurimin e të dhënave parësore u zhvillua një pyetësor drejtuar 

artizanëve të rajonit të Shkodrës. Analiza e të dhënave është bërë duke 

përdorur metoda statistikore përshkruese. 

Punimi konkludon se një strategjia kombëtare e zhvillimit turizmit, pa u 

bashkërenduar me një strategji paralele të zhvillimit të artizanatit është 

një mundësi e humbur për kontribut në zhvillimin qëndrueshëm në 

rajonin e Shkodrës. Në përfundim të punimit jepen disa rekomandime për 

fuqizimin e lidhjes së turizmit dhe artizanatit për kontribut në zhvillim të 

qëndrueshëm në rajonin e Shkodrës, ndërsa shrytëzojnë oportunitetet e 

tregut pa friken e humbjes së avantazhit konkurrues. 

Fjalët kyçe: artizanat, turizëm, faktor influencues, zhvillim i 

qëndrueshëm. 

 

HYRJE 

Zhvillimi qëndrueshëm është tashma një domosdoshmëri e kohës. Ai 

është bërë pjesë e politikave të pothuajse ҫdo qeverie sepse ky koncept 

është një garanci për sigurim cilësie jete për brezat e tanishëm dhe të 

ardhshëm. Megjithëse ҫështja e zhvillimit të qëndrueshëm përfshin ҫdo 

sektor të ekonomisë, vëmendje të vecantë ka marrë industria e turizmit 

për shkak të rolit të rëndësishëm që luan kjo industri në zhvillimin e 

qëndrueshëm të një vendi (Dibra, 2014). Por në kushtet e konkurrencës së 

madhe midis destinacioneve turistike për të qenë atraktiv ndaj tregut 

turistik, kultura lokale në format dhe shprehjet e saj të shumta është një 

komponent i rëndësishëm i atraktivitetit dhe veҫantisë së një destinacioni. 

Ndër shprehjet më të drejtpërdrejta dhe të prekshme të kulturës janë 

trashigimia lokale. Pjesë e trashëgimisë kulturore të prekshme të të gjitha 

kombeve janë edhe punimet artizanale. Ky komponent i trashigimisë 

kulturore mund të jetë një kontribues i rëndësishëm në zhvillim social-

ekonomik të qëndrueshëm një vendi. Këtë kontribut, artizanati e luan 

kryesisht nëpërmjet lidhjes që ka me turizmin.  

Ekziston një marrëdhënie e ndërsjellë midis turizmit dhe artizanatit 

(Allameh, 2007; Kruja & Berberi, 2020; Murray, 2011; Phillips, Indar & 

Thorme, 2017). Artizanati në një vend është një nga faktorët që ndikon 

në tërheqjen e turistëve drejt tij, dhe nga ana tjetër zhvillimi i turizmit në 
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atë vend do të përfundojë në rritjen e prodhimit dhe shitjes së artizanatit, 

dhe të dyja bashkë do të jenë një nxitës kryesor i vendit për rritje dhe 

zhvillim të qëndrueshëm. Produktet artizanale mbartin me vehte një pjesë 

të trashigimisë së vyer kulturore të këtij destinacioni. Shpesh herë janë 

vetë burim tërheqjeje të turistëve drejt destinacionit. Industria e turizmit 

siguron një treg të rëndësishëm shitjeje për një numër produktesh 

artizanale. Si mbartëse të trashigimisë kulturore të destinacionit turistik, 

vizitorët turistik i blejnë këto produkte për ta bërë të prekshme e të 

kujtueshme eksperiencen e tyre turistike në atë destinacion. Koleksioni i 

suvenireve dhe kujtimeve është një aktivitet popullor për shumicën e 

vizitorëve turistik. Nga ana tjetër, këto produkte artizanale të blera nga 

vizitorët turistik bëhen objekt promovues tek të tjerët i trashigimisë 

kulturore që mbart dhe experiencës turistike të vizitorve në atë 

destinacion. Gjithashtu, artizanati lokal lidhen drejtpërdrejt me turizmin 

edhe si një burim i furnizimit me artikuj funksionalë që përdoren në 

sektorin e mikëpritjes. Kështu artizanati nga njëra anë luan një rol të 

rëndësishëm në zhvillimin e turizmit duke ndikuar në ekonomi, në 

shtimin e vendeve të punës dhe të ardhurave të komunitetit, në zbutjen e 

braktisjes së zonave rurale, fuqizimin e rolit të gruas, në promovimin e 

destinacionit, të traditës dhe kulturës së tij, etj. Nga ana tjetër, artizanati 

pa turizmin do të ishte si një zog pa krahë, i cili do të ecte në një rrugë me 

shumë vështirësi.  

Ky studimi ka si qëllim të vlerësojë perspektivat e fuqizimit të lidhjes së 

artizanatit dhe turizmit në rajonin e Shkodrës që sinergjia e kësaj lidhje të 

kontribojë në zhvillimin e qëndrueshëm e këtij rajoni. Në kushtet kur 

rajoni i Shkodrës ka traditë të hershme prodhimin e një shumllojshmëri 

produktesh artizanale dhe është destinacion turistik i rëndësishëm në 

harten turistike të Shqipërisë, ekziston në këtë rajon një potencial i 

konsiderueshëm për të përdorur sinergjinë e lidhjes së artizanatit dhe 

turizmit për rrittje të përvojes turistike në këtë destinacion, për zhvillim të 

mëtejshëm të arizanatit dhe turizmit, dhe rrjellimisht për kontribut të 

rëndësishëm të tyre në zhvillim të qëndrueshem të këtij rajoni. Për të 

maksimizuar përfitueshmërinë nga sinergjia e larmishme e lidhjes midis 

artizanatit dhe turizmit duhet të dijmë faktorët që ndikojnë në fuqizimin e 

kësaj lidhje, në mënyrë që të punohet për të lehtësuar barrierat dhe për të 
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nxitur mundësitë e zhvillimit të mëtejshëm të tyre. Sektori i artizanatit 

nuk është një sektor i ri në Shqipëri por informacioni në lidhje me këtë 

sektor është i kufizuar (Kruja & Berberi, 2020). Ndërsa studime të 

mirfillta lidhur me këtë objekt studimi nuk egzistojnë për rajonin e 

Shkodrës.  

 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

Shqipëria është e njohur për një traditë të hershme dhe tepër të pasur të 

artizanatit. Kjo traditë në artizanat është krijuar prej shekujsh nga 

mjeshtrat popullorë të çdo krahinë të vendit tonë, duke krijuar një begati 

objektesh atizanale jo vetëm për nga numri dhe shumllojshmëria por 

edhe nga begatia e paraqitjes estetike të objekteve. Punime të shumta në 

dru, bakër, hekur, alabastër, në materiale ari dhe argjendi, lëkure, leshi, 

tekstile të endura apo të qëndisura, mbartin vlera të çmuara kulturore dhe 

janë dëshmi e identitetit kombëtar të vendit tonë.  

Në këtë kolorit të pasur të artizanatit në Shqipëri, Shkodra është një prej 

rajoneve që njihet për punimet e artizanale të shumta, të krijuara prej 

shekujsh nga mjeshtrat popullorë sipas specifikave të zonave të ndryshme 

të këtij rajoni dhe të trashëguara brez pas brezi. Gjatë historisë mbi 2500 

vjecare të Shkodrës, artizanati, në vite e dekada të ndryshme, ka marrë 

karakteristika të veçanta si rezultat i zhvillimeve historike e rrymave 

kulturore, çka i përcaktuan atij një fizionomi krejt të veçantë, në 

përputhje edhe me mentalitetin, shijen e nevojat e komunitetit të zonës. 

Artizanati shkëlqimin e vet në këtë rajon e shfaqi në mesin e shekullit 

XVIII deri në vitet 50-60 të shekullit XX, gjatë së cilës Shkodra 

mbizotëronte ndaj rajoneve të tjera të vendit sepse në këtë periudhë kohe 

ushtroheshin pothuajse të gjitha llojet e artit dhe zejtarisë (Leka & Dibra, 

2007). Në të gjithë Ballkanin njihej pazari i Shkodrës me 2500 dyqane që 

radhiteshin sipas 80 zanateve të ndryshme (Leka & Dibra, 2007). Aty 

mjeshtrit popullorë punonin gurin duke i dhënë forma të ndryshme të 

bukura, punonin hekurin për pajisje të ndryshme me forma dekorative, 

gdhendnin drurin me zbukurime të ndryshme, punonin lëkurat e çdo lloji, 

stolisnin armët. Gjithashtu artizanët e talentuar nxirrnin nga duart e tyre 

të palodhura veshje tradicionale unike, të qëndisura me fije ari, argjendi 
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dhe mëndafshi, si dhe punime të endura leshi, liri, pambuku, mëndafshi 

me motive interesante, të cilat shquheshin për origjinalitet, dekoracion të 

pasur, plot simbolikë e kolorit. Këto objekte të punuara mjeshtërisht ishin 

jo vetëm mjete të plotësimit të nevojave të përditshme jetësore, por dhe 

shpirtërore të banorëve të Shkodrës. Disa nga këto punime atizanale 

kalonin kufijtë e vendit si: lëkurë e punuar, armë të stolisura, punime me 

pëlhura të qëndisura me ar, argjend dhe mëndafsh, etj. Në vitet e 

pasluftës, artizanati morri forma të reja organizimi, në fillim si 

kooperativa të artzanatit e më pas në ndërmarrjen artistike Shkodër, ku u 

grumbulluan mjeshtërit më të mirë të këtij rajoni. Prodhimi artizanal mori 

shumë zhvillim dhe produktet e kësaj ndërmarrje arritën të konkurojnë 

edhe në tregun e jashtëm, ndërsa punimet e artizanatit fshatar erdhën 

duke u pakësuar. Në fillim të viteve 90-të të shekullit të kaluar, me hyrjen 

e vendit në ekonominë e tregut, dhe gjatë periudhës së tranzicionit, 

prodhimi i artizanatit pësoi një periudhë të vështirë mbijetese sepse duhej 

të përshtatej me një realitet të ri, kur ndërmarrjet shtetërore u shpërbënë 

dhe gjithçka kishte ndryshuar. Por, siҫ historia tregon ndër vite, shpirti 

krijues i artizanit shqiptar nuk shpërbëhet e aq më shumë të shuhet. Mes 

dallgëve të jetës ai ka ditur të rezistojë e të mbijetojë. Kështu, rritja e 

popullsisë qytetare së bashkë me rritjen e kërkesave për konsum, hapja 

dhe forcimi i mardhënieve me botën e jashtme, ndryshimi i mendësisë 

sollën çlirimin e mjaft energjive kreative dhe një zhvillim të kënaqshëm 

të një numri punishtesh artizanale të profileve të ndryshme në rajonin e 

Shkodrës (Leka & Dibra, 2007). Këto punishte arizanale janë organizuar 

sot në Shoqaten e Artizanëve Shqipëtar në Shkodër. Por egzistojnë edhe 

artzanë, ndonëse të vogël në numër të cilët për të përballuar 

konkurrencen, papunësinë, ҫmimet e lira të produkteve artizanale 

operojne informal si aktivitet individual ose familjar. Artizanati në 

Shkodër është art, mjeshtri, edhe mënyrë jetese. Ai dallohet për 

shumllojshmërinë, individualitetin, kreativitetin, shijet dhe ndjeshmërinë 

artistike të këtij rajoni dhe është i shprehur më së shumti në zonat e 

qytetit të Shkodrës, Gurit të Zi dhe Zogaj. Disa nga zejet dhe artizanatet 

më të spikatura në rajonin e Shkodrës që vazhdojnë edhe në ditët e sotme 

janë: punime me lesh ne tezgjah (qilima, sixhade, ҫanta, etj); punime 

tekstili në tezgjah të endura dhe të qendisura; punime me grep; punime 
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prej druri; punime prej guri; punimet prej argjendi-filigrani; punime prej 

lëkure; punime porcelani, allҫie e mermeri; punime prej zukthi, shelgu; 

punime maskash artistike; pirografia si arti i drurit dekorativ ose i 

punimit të drurit me shenja djegie. Punimet e artizanale marrin vlerë edhe 

më shumë për Shkodren si destinacion turistik. Turizmi është vlersuar si 

sektor prioritar në zhvillimin e qëndrueshëm të Shkodrës. Duke qenë 

pasqyrë e jetës, kulturës dhe e shpirtit të popullit, që merr formë nga 

duart e mjeshtrave artizanë, punimet artizanale tërheqin si magnet 

vëmendjen e vizitorve që vijnë drejt Shkodrës për eksperienca turistike. 

Këto produkte artizanale si pjesë integrale e trashigimisë kulturore të 

Shkodrës ndikojnë në pasurimin dhe rritjen e unikalitetit të ofertës 

turistike të Shkodrës.  

 

METODOLOGJI KËRKIMI 

Për të hedhur dritë mbi ҫështjen kërkimore është përdorur kërkimi 

përshkrues. Kjo sepse, në këtë kërkim, grupet e studimit (prodhuesit 

artizanal) si dhe gjithë informacioni që kërkohet për ti dhënë përgjigje 

ҫështjes kërkimore nuk janë as të kontrolluara e as të manipuluara, ato 

egzistojnë, kërkuesi vetëm observon dhe rregjistron të dhënat e bazuara 

mbi një instrument kërkimi. Për të matur qëndrimin e prodhuesve 

artizanal në lidhje më ҫështjen kërkimore është përdorur survejimi, si një 

metodë kërkimi mjaft popullore për të siguruar fakte, opinione dhe 

qëndrime duke na dhënë sasi të madhe të dhënash; mbledhje të dhënash 

të organizuara dhe të besueshme; dhe duke siguruar anonimatit dhe 

privacinë për të inkurajuar përgjigje për çështje të ndjeshme, por që ka si 

dobësi kryesore nivelin e ulët të përgjigjes, kosto potenciale të lartë, si 

dhe mungesën e ndërveprimit me të anketuarin (Alreck & Setle, 2004). 

Ndërsa si instrument kërkimor është përdorur pyetsori i cili është ndarë 

në dy seksione: Profili i prodhuesve artizanal të anketuar dhe perceptimet 

e tyre mbi nevojen e fuqizimit të lidhjes së artizanatit me turizmin dhe 

mbi faktorët influencues në këtë drejtim. Pyetjet në përgjithsi ishin të 

mbyllura. Ne seksionin e dytë të pyetsorit përdoret shkalla Likert (në 

pesë nivele) për matjen e qëndrimeve të prodhuesve artizanal. Popullimi-

objekt studimi janë prodhuesit artizanal në rajonin e Shkodrës dhe mostra 
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e anketimit është marrë nga zonat kryesore të artzanatit në Shkodër si nga 

qyteti i Shkodrës, Zogaj dhe komuna e Gurit të Zi. Informacioni mbi 

kontaktin artizanëve është marrë nga Dhoma e Tregtisë në Shkodër. 

Gjithsejt pranuan për anketim tridhjetë prodhues artizanal. Mbledhja e të 

dhënave primare është bërë me anketim ballë për ballë. Për të analizuar të 

dhënat e mbledhura është përdorur metoda statistikore përshkruese.  

 

GJETJET DHE ANALIZA 

● Profili i prodhuesve artizanal  

Shumica e prodhuesve artizanal që pranuan të merrnin pjesë në anketim 

janë pronar-prodhues artizanal (77%) dhe kryesisht femra (60%), pasi ato 

e kanë ruajtur me më shumë fanatizëm këtë profesion kaq të vështirë dhe 

unik. Më shumë se gjysma e artizanëve të anketuar janë të të moshave 

mbi 50 vjeçare (66%) dhe vetëm 10% janë të moshave 18-30 vjeҫ. Kjo 

tregon mosgadishmërinë e rinisë për të ndjekur këto zanate. Vetëm 23% e 

të anketuarve janë me arsim të lartë, të cilët janë të angazhuar në 

zhvillimin e artizanatit. Shumica e artizanatëve të anketuar janë pronar 

ose të punësuar në punishte private artizanale (86%), ndërsa 7% janë 

prodhues të mbështetur nga financim projektesh dhe 7% tjetër janë artistë 

të bazuar në studio. Aktiviteti më i madh artizanal zhvillohet në qytetin e 

Shkodrës (60%) për shkak jo vetëm të traditës qytetare shkodrane në 

artizanat por edhe të afërsisë me tregun vendas dhe vizitorët. Shumica e 

aktivitetit artizanal (53%) zhvillohej nga vetë prodhuesi pronar artizanal. 

Ndërsa 33% e aktivitetit të artizanëve të anketuar realizohej në punishta 

me 2-4 punonjës dhe pjesa tjetër e aktivitetit realizohej nga punishte me 

5-9 punonjës (7%), ndërsa punishtet me 10 punonjës e sipër (7%) arrinin 

numrin maksimal të punonjësve me 15 vetë gjatë kulmit të sezonit 

turistik. Ndër prodhuesit e anketuar, 33% realizonin kryesisht punime 

leshi në tezgjah, 27% punime tekstili të endura dhe të qëndisura, 23 % 

punime gdhendjeje druri dhe 17% punime prej zukthi. Burimin e lëndës 

së parë, 80% e këtyre prodhuesve artizanal e siguronin nga vëndi ynë, 

ndërsa 20 % e siguronin nga importi. Përsa i përket burimit kryesor të 

financimit të aktivitetit, 80% e artizanëve të anketuarve treguan se është 

financimi personal. Kjo mund të jetë edhe një faktor në parandalimin e 
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artizanëve të rinj për të hyrë në këtë aktivitet. Shumica e prodhuesve të 

produkteve artizanale të anketuar (62%) i skiconin dhe i realizonin vetë 

me fantazinë dhe krijimtarinë e tyre këto produkte duke e ndërthurur me 

trashigiminë kulturore në lloj artizanati, ndërsa 21% e tyre bazoheshin 

tërësiaht në modelet e trashëguara. Vetëm 17% e prodhuesve të anketuar 

ja besonin dizenjimin e produkteve profesionistëve të dizajnit të cilët 

ndërthurnin modelet tradicionale me modernen, në mënyrë të tillë që këto 

produkte të jenë sa më tërheqëse për tregun. Shumica e artizanëve (73%) 

tregtonin produktet e tyre kryesisht në panaire të ndryshme që realizohen 

në qytetin e Shkodrës, por edhe në panaire ndërkombëtare. Vetëm 10% e 

prodhuesve artizanal ja besonin shitjen e produkteve të tyre shitësave me 

pakicë. Kjo mund të shpjegohet për faktin se tek njësitë e shitjes me 

pakicë dominojnë imitacione produktesh artizanale të punuara me 

pjesërisht ose plotësisht me teknologji që janë me ҫmime edhe më të lira. 

E gjitha sa më sipër portretizon të ardhura finaciare të ulta të artizanëve 

që rezulton në pafuqi për t’ia besuar tregtimin e produkteve të tyre në 

dyqane të mirëorganizuara artizanati apo kanaleve të ndërmjetësve, për ti 

besuar profesionistëve dizajnin e produkteve dhe ndoshta edhe ngurrim të 

të rinjve për tu përfshirë në këtë aktivitet. Kjo tregon se artizanati ka qenë 

kryesisht i paaftë të përfitojë nga mundësitë e rritjes së turizmit sepse 

ndikojnë faktorë që e kufizojnë përfitueshmërinë e saj nga rritja e 

turizmit. Blerësit kryesorë të këtyre produkteve janë vizitorët vendas dhe 

ndërkombëtarë (60%), ndërsa 23% janë blerës komunitet lokal dhe 17% 

janë hotelet dhe restorantet. Pra, 77% e blerëjeve kryesore vjen si rezultat 

i zhvillimit të turizmit në Shkodër dhe tregon kontributin e madh të 

turizmit në rritjen e arizanatit në këtë rajon. 

● Qëndrimi i artizanëve për fuqizimin e lidhjes së Artizanatit me 

Turizmin 

Të gjithë artizanët e anketuar shprehnin dakortësinë mbi nevojen e 

fuqizimit të mëtejshëm të lidhjes së artizanatit me turizmin. Për të arritur 

këtë kërkohen politika e strategji kombëtare e lokale, të cilat për t’i bërë 

të sukseshme është e rëndësishme njohja e barrierave dhe mundësive që 

ndikojnë në fuqizimin e sinergjisë së lidhjes së artizanatit me turizmin për 

zhvillimin e qëndrueshëm të rajonit të Shkodrës.  
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Kështu, artizanët e anketuar shprehin të gjithë dakortësi lidhur me disa 

faktor kufizues të fuqizimit të sinergjisë së lidhjes së artizanatit me 

turizmin, si: Mungesa e vendeve të përshtatshme tregtimi të produkteve 

artizanale për të tërhequr turistët në rajonin e Shkodrës; Mungesë fondesh 

të prodhuesit artizanal për të investuar në makineri e pajisje për të rritur 

cilësinë e produkteve të tyre; Mungesë e forcave të reja të punës për 

shkak të emigrimit apo migrimit në qytet; Mungesa e njohurive për 

nevojat e pritshmëritë e turistëve për produktet artizanale; Mungese 

aftësish të artizanit në llogaritjen e kostos dhe vendosjen së cmimit; 

Mungesë kredish të zbutura për artizanët; Lidhja e dobët e tregut me 

dyqanet e shitjes me pakicë në vendet kryesore turistike për shkak të 

dominancës në këto dyqane të imitacioneve të produkteve tradicionale të 

importuara; Integrim i ulët i vendeve të prodhimit të artizanatit në paketat 

turistike të operatorëve turistik dhe produkteve artizanale në strukturat 

turistike.  

Ndërsa për disa faktor të tjerë kufizues të fuqizimit të lidhjes së 

artizanatit me turizmin, ato mbajnë qëndrime të ndryshme (Tabela 

1). Rreth 93% e prodhuesve artizanal e vlersojnë se mungesa e dëshirës 

së rinisë për tu marrë me artizanat i jep prespektivë të zymtë zhvillimit të 

artizanatit, trashgimisë së kësaj tradite në breza dhe futjes se frymës 

novative që ato mund të sjellin në artizanat. Mungesa e një marke të 

produkteve artizanale te Shkodrës konsiderohet prej 93% e artizanëve 

faktor tjetër kufizues për fuqizimin e lidhjes së artizanait me turizmin 

sepse vështirson identifikimin e këtyre produkteve në treg, të cilësisë së 

tyre. Pjesa më e madhe e prodhuesit artizanal shprehen se 

mosdisponueshmëria në vend e lendës së parë në kohë të caktuara për 

prodhimet artizanale (90%) dhe shtrenjtësia e kësaj lënde (87%) pengojnë 

aktivitetin e tyre. Faktor tjetër shumë kufizues të anketuarit konsiderojnë 

konkurrencen në ҫmim të produkteve të importit ndaj produkteve 

artizanale të vendit (83%). Sektori i artizanatit duhet të konkurrojë jo 

vetëm me konkurrencën vendase por edhe me konkurrencën e huaj që 

sjellin në vendin tonë produkte imituese të produkteve artizanale 

vendase, por që në fakt janë të prodhuara masivisht nga proҫese të 

mekanizuara në vende si Kina, etj. duke i konkurruar fort në ҫmim 

produktet artizanale vendase. 73% e artizanave e ndjenin faktor kufizues 
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të rritjes së tyre edhe mungesen e modeleve të reja të punimeve 

artizanale. Pra ato e vlersojne nevojen e novacionit në produktet e tyre, 

por të ardhurat e ulta financiare që marrin nuk i jep mundësi për të 

punësuar dizenjues profesionist, në një kohë që fuqizimi i lidhjes së tyre 

me turizmin do t’i krijojë mundësi të reja dhe më shumë hapësirë për 

inovacion të krijimtarisë. Shumica e artizanëve (77%) e konsiderojnë 

mungesen e politikave mbështetëse ndaj artizanatit si faktor kufizues për 

të përfituar nga sinergjia e lidhjes së artizanatit me turizmin.  

 
 

Egzistojnë mjaft oportunitete që ndikojnë në fuqizimin e lidhjes së 

artizanatit me turizmin në rajonin e Shkodrës. Kështu, të gjithë artizanët e 

anketuar shprehin dakortësi lidhur me disa faktor nxitës të fuqizimit të 

sinergjisë së lidhjes së artizanatit me turizmin, si: Rritja e intersesit të 

turistëve për të vizituar Shkodren; Rritja e kërkesës së turistëve për 

produktet artizanale; Shumëllojshmëria e zanateve traditë në Shkodër; 

Jetëgjatësia e popullsisë në Shqipëri për transmetuar zanatin nga të vjetrit 

tek të rinjtë; Mundësi për zhvillim të mëtejshëm të turizmit në zonat ku 

shtrihen punishtet artizanale. Ndërsa për disa oportunitete të tjera ato 

mbajnë qëndrime të ndryshme (Tabela 2.). Kështu shumica (86%) e 

artizanëve i vlersojnë opotunitetet që i sjell artizanatit të qënurit turizmi si 

një nga sektorët prioritar për zhvillimin e Shkodrës dhe vendit. Gjithashtu 

duke qenë artizanati një sektor shumë i fragmentizuar, me shumë zanate, 

shumica e prodhuesve artizanal (86%) e konsiderojnë krijimin e Shoqatës 

së artizanve shqipwtar në Shkodër dhe aderimin në të, si një mundësi e 

mirë për t‘u organizuar për të bërë lobing tek organet qeveritare për 
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mbrojtjen e interesave të tyre, si dhe për të ndarë midis njëri tjetrit 

eksperienca, ide etj. Rreth 70% e artizanëve të anketuar vlersojnë 

përpjekjet e arsimit për zhvillimin e aftësive profesionale në zanate tek të 

rinjtë si një faktor nxitës i rrtjes së kapaciteteve njerëzore të kualifikuara 

në sektorin e artizanatit, ndërsa 73% e vlersojnë mundësinë e studimit të 

të rinjve për pikturë e grafikë sepse e shikojnë të nevojshme përfshirjen 

në punishtat e tyre të profesionistëve të dizanjit për të sjellë novacione në 

produktet artizanale. Ndikimin për zhvillimin e mëtejshëm të artizanatit 

nëpërmjet mundësisë së pjesmarrjes në projekte e besojnë vetëm 56% e të 

anketuarve, ndërsa 34 % janë skeptik dhe 10% neutral. Kjo mund të 

shpjegohet nga niveli jo i lartë arsimor dhe mosha e vjetër e artizanëve 

për të aplikuar për projekte apo për të krijuar partnerite të mundshme për 

tu përfshirë në projekte për të fituar njohuri të reja dhe aftësim me 

teknologjitë e reja, sigurim pajisje, trajnime, etj. 

 
 

PËRFUNDIME 

Gjetjet konfirmojnë që artizanati ka potencial të konsiderueshëm për të 

forcuar ekonominë rajonale të turizmit. Nga ana tjetër, dinamika e 

sektorit të turizmit paraqet një nxitës të mirë për zhvillimin e ardhshëm të 

artizanatit. Prandaj një strategjia kombëtare e zhvillimit turizmit, pa u 

bashkërenduar me një strategji paralele të zhvillimit të artizanatit është 

një mundësi e humbur për kontribut në zhvillimin qëndrueshëm në 

rajonin e Shkodrës. Zhvillimi i ardhshëm i sektorit të artizanatit në 

rajonin e Shkodrës dhe në vendin tonë, për të përfituar nga sinergjia e 

lidhjes së saj me turizmin do të kërkojë politika mbështetëse 

gjithëpërfshirëse lokale dhe kombëtare: në nxitjen e një qasje në financim 
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për artizanët; në sigurimin e hapsirave për lehtësimin e veprimtarisë së 

artizanatit për shitjen e produkteve duke krijuar tregje fikse ose qendra 

krijuese dhe tregtare të produkteve artizanale në zona që kanë flukse 

turistike të qëndrueshme ose tregje shëtitëse gjatë periudhës së zhvillimit 

të aktivitet turistik në atë zonë; në promovim e artizanatit si pjesë e 

promovimit të përgjithshëm të destinacionit dhe si identitet lokal; në 

sigurimin e një marke identifikuese për produktet artizanale të rajonit të 

Shkodrës; në trajnimin e artizanëve për inovacione në hartimin e 

zhvillimin e produktit, për të zgjeruar prodhimin dhe tregun efektiv; në 

sigurim informacioni nga studime për interest e blerësve, standartet e 

konsumatorit dhe praktikat e blerjes së produkteve artizanale; në 

rregullimin e vjeljes së informacionit për sektorin e artizanatit, në 

sigurimin e një platforme on-linë për tregtim e marketing digjital të 

produlteve artizanale. Nga ana tjetër, nuk mund të mendohet rritja e 

kapaciteteve në artizanat pa perfshirjen e brezit të ri. Prandaj kërkohet së 

pari të zhvillohen workshope që mësojnë aftësitë për prodhime artizanale 

me pjesmarrës të rinj që marrin njohuri te transmetuara nga artizanet; së 

dyti të përfshihet mësimi për atizanatet tradicionale në proҫesin mësimor 

të shkollave. Duhet të behemi të ndërgjegjshëm që nëqoftëse humbim 

aftësite praktike të ushtrimit të artizanatit, atëherë kemi humbur një 

kapacitet të rëndësishëm në shoqëri, që mund të kthehet në problem të 

madh në të ardhmen, në humbjen e një pjesë të trashigimisë e traditës 

lokale. 
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ABSTRACT 

The current business climate encourages focus on the role of human 

resource development, which is increasingly seen as a tool for achieving 

business strategy. One of the main features of human resource 

development is the development of a national qualification’s framework 

within which all necessary professional competencies can be acquired. A 

number of studies have been conducted to explore, as well as to provide 

an initial orientation regarding the conception of this instrument, its 

development and implementation in different national, regional or global 

contexts. In Albania, it is now gradually moving from traditional to 

modern qualifications. The adoption of the law on the ACC in March 

2010 paved the way for the implementation of the Albanian 

Qualifications Framework, which is an 8-level structure covering all 

levels of education and vocational qualifications in general. So far, the 

greatest applicability of this instrument has been made in vocational 

education that covers levels 2-5 of the ACC. This study will provide the 

most complete and understandable information - not only theoretical, but 

also practical - of the modern concept of human resource qualification, 

and the qualifications framework as an important tool to orient all 

stakeholders in the country. regarding the development of a system of 

“quality qualifications based on competencies”, which requires a focus 

on results and on the assessment of achievement. 

Keywords: Human resource development, qualification framework, 
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ABSTRAKT 

Klima aktuale e biznesit inkurajon përqendrimin e vëmendjes ndaj rolit të 

zhvillimit të burimeve njerëzore, i cili gjithnjë e më shumë po shihet si 

një mjet për arritjen e strategjisë së biznesit. Një nga tiparet kryesore të 

zhvillimit të burimeve njerëzore ёshtё zhvillimi i një kornize kombëtare 

kualifikimesh brenda së cilës të mund të përftohen të gjitha kompetencat 

profesionale të nevojshme. Janë bërë një tërësi studimesh për të 

eksploruar, si dhe për të siguruar një orientim fillestar lidhur me 

konceptimin e këtij instrumenti, zhvillimin dhe zbatimin e tij në 

kontekste të ndryshme kombëtare, rajonale apo globale. Në Shqipëri, 

tashmë po kalohet gradualisht nga kualifikimet tradicionale drejt atyre 

moderne. Miratimi i ligjit për KSHK në mars të 2010, i ka hapur rrugë 

zbatimit të Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve, e cila është një strukturë 

prej 8 nivelesh duke mbuluar të gjitha nivelet e arsimit dhe kualifikimeve 

profesionale në përgjithësi. Deri tani zbatueshmëria më e madhe e këtij 

instrumenti është bërë në arsim profesional qe mbulon nivelet 2-5 të 

KSHK-së. Ky studim do të ofrojë një informacion sa më të plotë e të 

kuptueshëm – jo vetëm teorik, por edhe praktik – konceptit modern të 

kualifikimit të burimeve njerëzore, dhe kornizës të kualifikimeve si nje 

instrument i rëndësishëm për të orientuar tё gjithё grupet e interesuara nё 

vend lidhur me zhvillimin e njё sistemi të “kualifikimeve cilësore bazuar 

në kompetenca”, i cili kërkon një fokusim tek rezultatet dhe tek vlerësimi 

i arritjes syre. 

 

Fjalët kyçe: Zhvillim i burimeve njerëzore, korniza kualifikimi,  

 

HYRJE 

  

Investimi në njerëz është burimi i vetëm i rritjes ekonomike në një 

ekonomi moderne (Schultz, 1981). Në epokën e futjes së shpejtë dhe e 

gjerë e risive teknologjike, njohuri dhe aftësi të reja duhen përshtatur në 

një mënyrë inovative dhe krijuese në përputhje me nevojat dhe mundësitë 

aktuale të kompanive (Alika, 2014). Arsimimi konsiderohet faktori më i 

rëndësishëm për zhvillimin e kapitalit human sepse kontribuon në 

progresin teknologjik, rritjen e faktorëve të produktivitetit, rritjen e vlerës 
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së kapitali njerëzor dhe në rritjen ekonomike (Kucharcikova, 2011). 

Qasja e bazuar në kompetenca u konsiderua si një model i mirë që mund 

të identifikojë se çfarë mund të çojë në performancë të mirë dhe si mund 

të kuptohej më mirë se kur individët e kanë arritur atë. (Elkin, 2007). 

Kornizat e Kualifikimit janë instrumente që bazohen në qasjen e bazuar 

në kompetenca dhe janë shfaqur si një përpjekje për të ‘menaxhuar’ 

marrëdhëniet midis arsimit, trajnimit dhe botës së punës (Parker, 2008). 

Ka pasur një rritje të interesit për KKK në të gjithë botën (Serban dhe 

Deij, 2009); pretendimet për efektivitetin e tyre përmblidhen në Raportin 

e katërt studimor të Cedefop (Cedefop, 2009a) mbi modernizimin e 

arsimit dhe formimit profesional. Sipas (Tuck 2007) qëllimi dhe 

objektivat që një kornizë kualifikimesh duhet te plotesojë varion në 

vende të ndryshme. Megjithatë pranohet se janë dy grupe kryesore rolesh 

për zhvillimin e një KKK: promovimi i të mësuarit gjatë gjithë jetës; dhe 

sigurimin e cilësisë dhe njohjen e kualifikimeve. Megjithëse zhvillimi 

dhe zbatimi i kornizave të kualifikimeve tashmë është një fenomen 

global, sërish literatura sugjeron një tërësi argumentash pro dhe kundër 

kornizave. 

  

RISHIKIMI I LITERATURËS  

Ka pasur një rritje të interesit për KKK në të gjithë botën (Serban dhe 

Deij, 2009); pretendimet për efektivitetin e tyre përmblidhen në Raportin 

e katërt studimor të Cedefop (Cedefop, 2009a) mbi modernizimin e 

arsimit dhe formimit professional duke qenë se: 

(a) vepron si mjet për qeverisje, lëvizshmëri dhe transparencë; ato 

konsiderohen instrumente bashkëkohorë në modernizimin e AFP-së sepse 

supozohet se ato adresojnë disa fusha të reformës institucionale 

njëkohësisht; 

(b) ndikon në diversifikimin e gamës së mundësive të kualifikimeve që 

ofrohen ndërsa çon në zvogëlimin e kompleksitetit të sistemit të 

kualifikimeve, duke rritur koherencën dhe transparencën e kualifkimeve; 

(c) përmirëson mbështetjen për zhvillimin e karrierës dhe mobilitetin në 

punësim përmes përmirësimit të përshtatjes kërkesës dhe ofertës për 

kualifikime; 
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(d) promovon bartjen kombëtare dhe ndërkombëtare të kualifikimeve, 

bashkëpunimit dhe 

shkëmbimin me njohje reciproke ndërmjet ofruesve, mësimdhënësve dhe 

individëve, si dhe zhvillimin e një gjuhe të përbashkët për kualifikimet; 

(e) rregullon dhe sigurimin e cilësisë së ofrimit të arsimit dhe të trajnimit; 

(f) promovon të mësuarit gjatë gjithë jetës duke siguruar transferimin e 

njohurive, kompetencat dhe aftësive ndërmjet mjediseve të ndryshme. 

Sipas (Tuck 2007) qëllimi dhe objektivat që një kornizë kualifikimesh 

duhet te plotesojë varion në vende të ndryshme. Megjithatë pranohet se 

janë dy grupe kryesore rolesh për zhvillimin e një KKK: promovimi i të 

mësuarit gjatë gjithë jetës; dhe sigurimin e cilësisë dhe njohjen e 

kaulifikimeve.  

Debati mbi kornizat e kualifikimit është vendosur në kontekstin e 

debateve më të gjera dhe reformës së kualifikimeve profesionale në 

shumicën e rasteve. Shqetësimet kryesore ndër të tjera sipas (OECD, 

2005) janë: 

1) përputhja më e mirë e kualifikimeve me nevojat e tregut. Qëllimi është 

adresimi i nevojave të tanishme dhe të ardhshme. Është e qartë se në disa 

vende ekziston një tension midis objektivave të lehtësimit të të nxënit 

gjatë gjithë jetës dhe nevojave të tregut të punës, të paktën në periudhën 

afatshkurtër; 

2) lehtësimi i përfshirjes së aktorëve politikë dhe palëve të interesit në 

arsimin profesiona, p.sh.partnerët socialë.  

Disa nga përfitimet kryesore (OECD, 2005) të identifikuara më poshtë 

burojnë nga studimet e rastit dhe bazohen përvoja e deritanishme të 

kornizave të kualifikimeve. 

Kornizat mund të: 

• të kontribuojë në një sistem kualifikimi koherent, transparent dhe më të 

integruar 

• të rrisë aksesin në kualifikime edhe për grupe të caktuara në disavantazh 

• të hapë rrugët e progresit (si drejt shkathtësive më të larta dhe atyre më 

të gjera) 

• të prezantojë fleksibilitet për nxënësit, ofruesit dhe përdoruesit 

• të promovojë njohjen dhe vërtetimin e të gjitha kualifikimeve (përfshirë 

mësimin joformal / informal) 
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• t'i bëjë kualifikimet më të rëndësishme për nevojat e shoqërisë dhe 

tregut të punës 

• të promovojë investime dhe pjesëmarrje në zhvillimin e aftësive në 

vendin e punës 

Një kornizë reformuese kualifikimesh prek aspekte të ndryshme të 

sistemit të kualifikimit dhe Kualifikimeve në vetvete (të tilla si standardet 

e arritjeve të pritshme, programet, etj) dhe synon të forcojë koherencën, 

rëndësinë dhe cilësinë e kualifikimeve (CEDEFOP, National 

qualifications framework developments-Analysis and overview, 2018). 

Një pjesë e kësaj reforme mund të përfshijë zhvillimin e kualifikimeve të 

reja dhe programeve ose zgjerimin e përfshirjes së palëve të interesuara. 

Tiparet e një kornize të re përfshijnë më pak kompleksitet, më shumë 

përgjegjësi, një mjedis më gjithëpërfshirës dhe të shumëllojshëm, dhe një 

imponim burokratik të reduktuar. Në shumë raste KKK-të konsiderohen 

si instrumente ndryshimi më shumë sesa agjentë ndryshimi. Nëse 

pritshmëritë në lidhje me kapacitetin e tyre për të prodhuar ndryshime 

janë të larta, atëherë do të jetë i paevitueshëm zhgënjimi dhe dështimi. Në 

proceset e përdorimit të KKK-ve si instrumente ndryshimi, lidhjet dhe 

marrëdhëniet me një komunitet më të gjerë të organizatave përgjegjëse në 

arsim dhe formim janë të një rëndësie thelbësore. Krijimi i 

marrëdhënieve të mirëkuptimit dhe besimit, kërkimi i mjeteve për 

angazhimin e institucioneve dhe organizatave në mënyra të cilat ata i 

perceptojnë të jenë në përputhje me axhendat e tyre, ndërsa në të njëjtën 

kohë prezantojnë një ndryshim, janë pjesë e rëndësishme të këtij procesi. 

 

METODOLOGJI KËRKIMI 

Hulumtimi u krye për të mbledhur të dhëna dytësore në lidhje me 

literaturën përkatëse brenda fushës së këtij studimi. Strategjia e kërkimit 

nuk konsiston vetëm në dhënien e informacionit, por ripërdor një tërësi të 

dhënash të rëndësishme për çështjen, duke ngritur pyetje specifike. 

Pyetjet kryesore kërkimore janë si më poshtë: 

♣Ciliështë roli i kornizave të kualifikimeve? 

♣ Cilat janë argumente pro dhe kundër zhvillimit të kornizave të 

kualifikimeve? 
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Rishikimi i literaturës konsistoi nënjë mënyrë pak a shumë sistematike e 

mbledhjes dhe sintetizimit të kërkimeve të mëparshme (Baumeister & 

Leary, 1997; Tranfield, Denyer, & Smart, 2003) dhe u krye për të hetuar 

zhvillimet e KKK-ve, fushën e veprimit dhe diskutimet kryesore retrh 

tyre. Deri më tani ka një mori punimesh kërkimore të shkruara me 

qëllime të ndryshme në mendje, por megjithatë ato u gjetën të dobishme 

dhe të rëndësishme për këtë studim. Në këtë kontekst, një tërësi artikujsh 

shkencore, raportesh, studimesh, etj janë marrë në shqyrtim.  

  

GJETJET DHE ANALIZA 

Ndërsa kornizat kombëtare të kualifikimeve kanë kontribuar pozitivisht 

në shumë aspekte të arsimit dhe formimit, nuk ka evidenca bindëse se 

gjenerata aktuale e tyre (brezi katërt i KKK-ve) nuk ka probleme. Të 

gjitha kornizat kanë një tipar të përbashkët: kryesisht zhvillimi i 

kornizave të kualifikimeve varet shumë nga besimi midis individëve, 

grupeve të interesit, sektorëve, vendeve, dhe madje edhe rajoneve. 

Krijimi i një besimi të tillë mund të lehtësohet, por jo të përshpejtohet; në 

shumë raste besimi krijohet pas shumë vitesh pune të përbashkët dhe 

duke gjetur zgjidhje te përbashkëta për probleme të përbashkëta. 

Gjithmonë, kornizat e kualifikimeve, qofshin këto kombëtare apo 

rajonale, do të mbahen peng i këtij parimi. Zbatimi i shpejtë dhe 

gjithëpërfshirës është i nevojshëm, por ky detyrim kombëtar nuk ka qenë 

në gjendje të shmangë kthimin mbrapa të KKK, për shkak të nivelit të 

pamjaftueshëm të besimit dhe përfshirjes së palëve të interesuara. 

Gjithashtu, mbështetësit e kornizave të kualifikimeve (Cedefop, 2009) 

mendojnë se ekzsistojnë tri fusha kryesore me të cilat merren kornizat e 

kualifikimeve: (i) si kualifikimet janë përdorur në tregjet e punës; (ii) si 

kualifikimet përdoren në zhvillimin e kurrikulit, aspektet pedagogjike dhe 

procesin e vlerësimit; dhe sigurimin e cilësisë, dhe (iii) rregullimi i 

ofertës së kualifikimeve nga shteti. 

Rezultatet e të nxënit janë pjesë e një qasje inovative të mësimdhënies 

dhe të nxënit, duke u cilësuar edhe si pjesë e një paradigmë të re të 

nxënit. Rezultatet e të nxënit janë fokusi, dhe sigurojnë një rol kyç në 

organizimin e qëllimeve sistemike, zhvillimin e kurrikulave, aspekteve 

pedagogjike, procesit të vlerësimit dhe sigurimit të cilësisë. Rritja e 
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përdorimit të rezultateve të të nxënit pritet të ketë implikime të thella në 

zhvillimin e sistemeve me nxënësin në qendër, në menyren e organizimit 

te institucioneve, në zhvillimin e kurrikulave dhe për rolet dhe trajnimin e 

mësuesve dhe trajnerëve(Cedefop, 2008, fq. 9). 

Kualifikimet e bazuar në rezultate supozohet të përmirësuojnë mënyrën 

se si shtetet rregullojnë oferten e kualifikimeve. Ideja është se duke 

përdorur rezultatet e të nxënit si standarde kundrejt të cilave zhvillohet 

oferta dhe vlerësimi i arritjeve, institucionet mund të orientohen të jenë 

më të përgjegjshëm për atë që ato janë duke ofruar, si dhe të konkurojnë 

me institucionet e tjera arsimore. Kjo nënkupton që shteti shihet më 

shume në rolin tij të natyrshëm si rregullator i ofertës, për të mbështetur 

funksionimin e tregjeve në arsim, sesa si një ofrues të drejtpërdrejtë i 

kualifikimeve përmes institucioneve arsimore publike. 

Disa studime vërtetojnë se kornizat e kualifikimeve kanë përmirësuar 

lëvizjen e individëve nëpër institucione të ndryshme arsimore, edhe pse 

në disa vende, kornizat e kualifikimeve kanë kufizuar lëvizshmërisë e 

nxënësit. Ekzitojnë evidenca të rritjes së numrit të certifikatave të cilat 

njohin aftësitë, njohuritë dhe qëndrimet ekzistuese të punonjësve dhe 

atyre potencialë. Në një numër të vendeve me përvojë më të gjatë të 

zhvillimit të kornizave të kualifikimeve, një problem i zakonshëm duket 

të jetë se shumë kualifikime të reja janë hartuar dhe regjistruar në 

kornizat, por nuk janë përdorur. Në kuadrin e sigurimit të një kuadri 

rregullator për ofrimin e kualifikimeve, të dhënat tregojnë se sistemet e 

sigurimit të cilësisë janë ekzistente ose janë duke u krijuar, së bashku me 

mekanizmat e reja ose të reformuara të vlerësimit dhe certifikimit, por 

nuk ka evidenca se kjo ka rritur cilësinë ose ka përmirësuar sasinë e 

kualifikimeve të ofruara. Është e dukshme mungesa e evidencave të qarta 

të sukseseve, veçanërisht për kornizat e vjetra tëkualifikimeve, duke 

pasur parasysh se sa gjerësisht kornizat e kualifikimit janë duke u pranuar 

gjithnjë e më shumë ndërkombëtarisht. 

Rishikimi afatmesëm i Bashkimit Evropian (BE, 2002) për Korrnizën e 

Kualifikimeve të Afrikës së Jugut (shih gjithashtu Samuels et al, 2005), si 

një vlerësim i jashtëm për këtë qëllim, identifikoi gjetjet(Keevy J. A. 

2005) duke matur këto fusha të kërkimit: rëndësinë e kualifikimeve, 

efektivitetin dhe eficiencën dhe cështje të tjera që lidhen kryesisht me 
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qeverisjen dhe planifikimin strategjik të kornizës së kualifikimeve, dhe 

paraqiti konsiderata për vendimmarrje strategjike. 

Argumentet pro dhe kundër kornizave të kualifikime përmblidhen në 

tabelën e mëposhtme: 
Argumentet 

Pro  Kundër  

🡹 Njohje dhe përdorim më i mirë i 

aftësive, rritje e shanseve për 

punësim, perspektivë në karrierë dhe 

sistem i drejtë shpërblimi; 

🡹 Lehtësi për mobilitet në tregun e 

punës; 

🡹 Fleksibilitet për hyrje në AFP 

formal; 

🡹 Mbështetje në planifikimin e 

kualifikimit dhe zhvillimin e 

karrierës; 

🡹 Fiton motivim për të nxënë gjatë 

gjithë jetës. 

🡹 Tregues të besueshëm për të kuptuar 

nivelin e aftësisë së kandidatëve për 

t’u punësuar dhe punonjësve; 

🡹 Një mjet për të identifikuar 

hendekun e aftësive dhe nevojat për 

trajnim; 

🡹 Shërben si një udhëzues për 

zhvillimin e burimeve njerëzore; 

🡹 Siguron standarde për vlerësimin e 

performancës në punë; 

🡹 Siguron cilësinë e produkteve dhe 

shërbimeve te klientët. 

🡹 Rrit shkallën e kredibilitetit dhe të 

imazhin në publiktë ofruesve (pra. 

Tregtueshmërinë); 

🡹 Ofrimin e kualifikimeve të 

përshtatshme dhe cilësore. 

🡹 Rrit përgjegjësinë publike për 

ofertën e kualifikimeve; 

🡹 Një ndarje më e madhe përgjegjësie 

me sektorin privat dhe individët për 

të nxënë. 

🡹 Pjesëmarrje e kufizuar e 

partnerëve socialë dhe palëve të 

interesuara 

🡹 Përfshirja e institucioneve të 

arsimit konsiderohet një tjetër 

problem, dhe rezulton të ketë 

pakënaqësi nga shumë prej tyre në 

lidhje me kornizat e kualifikimeve 

dhe reformat e lidhura me to. 

🡹 Aftësitë dhe njohuritë e fituara në 

vendin e punës ose nëpërmjet të 

nxënit joformal nuk njihen nga 

institucionet arsimore, 

🡹 Punëdhënësit nuk janë në gjendje 

të parashikojnë se çfarë aftësish 

dhe njohurish duhen në të 

ardhmen 

🡹 Një sistem kualifikimesh i 

ashtuquajtur “i udhëhequr nga 

kërkesa” do të jetë i fokusuar në 

nevojat afat të shkurtra të tregut të 

punës dhe të punëdhënësve, në 

vend të adresimit të nevojave 

afatgjata arsimore të të rinjve, 

apo/dhe nevojave afatgjata të 

ekonomisë. 

🡹 Qasja bazuar në rezultate e 

gjithashtu shpesh çon në një 

kuptim të ngushtë të njohurive- 

dhe shprehive 

🡹 Kompleksiteti në arritjen e një 

dakordësie mbi 'përshkruesit të 

niveleve” 

🡹 Mungesë e nje kuptimi të 

përbashkët në përdorimin e 

termave 

Tabela 1. Argumente pro dhe kundër kornizave të kualifikimeve 
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DISKUTIM 

  

Evidencat vërtetojnë se kornizat e kualifikimeve kanë çuar në 

përmirësime në lëvizjen e individëve nëpër institucione të ndryshme 

arsimore, edhe pse ka pasur edhe sugjerime, në disa vende, se kornizat e 

kualifikimeve e kanë kufizuar lëvizshmërisë e nxënësit. Ekzitojnë 

evidenca të rritjes së numrit të certifikatave të cilat njohin aftësitë, 

njohuritë dhe qëndrimet ekzistuese të punonjësve dhe atyre potencialë, 

edhe pse kjo ishte në shkallë të vogël në shumicën e vendeve në 

studim.Në një numër të vendeve me përvojë më të gjatë të zhvillimit të 

kornizave të kualifikimeve, një problem i zakonshëm duket të jetë se 

shumë kualifikime të reja ishin hartuar dhe regjistruar në kornizat, por 

nuk janë përdorur.Në kuadrin e sigurimit të një kuadri rregullator për 

ofrimin e kualifikimeve, të dhënat tregojnë se sistemet e sigurimit të 

cilësisë janë ekzistente ose janë duke u krijuar, së bashku me mekanizmat 

e reja ose të reformuara të vlerësimit dhe certifikimit, por nuk ka 

evidenca se kjo ka rritur cilësinë ose ka përmirësuar sasinë e 

kualifikimeve të ofruara. Ekziston një tension i qenësishëm në mes të 

dëshirës për të klasifikuar dhe përshkruar të gjitha kompetencat dhe të 

gjitha kualifikimet kundrejt dëshirës për thjeshtësi dhe transparencë. Disa 

kornizat përfundojnë me mijëra të kualifikimeve; si pasojë, zhvillimi i 

standardeve të profesioneve dhe kualifikimeve në të gjitha nivelet të çon 

në dokumentacion shumë të gjatë dhe të rëndë.Në shumicën e rasteve 

punëdhënësit nuk janë në gjendje të parashikojnë se çfarë aftësish dhe 

njohurish duhen në të ardhmen, dhe shumica e organizatave të 

punëdhënësve përfaqësojnë industri të mirë themeluara që operojnë prej 

vitesh, ndërsa industritë e reja dhe dinamike organizohen rrallë (Freidson, 

2001). Së fundi, për shkak se punëdhënësit në çdo sektor industrial apo të 

shërbimit ndryshojnë shumë përsa i përket madhësisë së tyre, mënyrës se 

si shërbimi ose prodhimi i tyre është organizuar, si dhe në kërkesat e tyre 

për njohuritë dhe aftësitë e nevojshme, nuk ka një kuptim të qartë të tyre 

rreth kualifikimeve (Wolf, 2002).Investimet në burime njerëzore nuk janë 

pjesë e strategjive ekonomike të pjesës më të madhe të kompanive 

shqiptare, duke përfshirë këtu edhe bizneset e mëdha, dhe janë shumë të 
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rralla rastet kur parashikohet një buxhet i veçantë për kualifikimin e 

stafit. 

 

PËRFUNDIME 

  

Cilësia mbetet një sfidë e rëndësishme sepse të gjitha kualifikimet duhet 

të sigurohen nga cilësia para se të mund të futen në kornizë, por pikërisht 

ky detyrim është gjithashtu një forcë e madhe e kornizave. Sipas (ETF 

2016) nëse palët e interesuara dhe përdoruesit e fundit të kualifikimeve 

mund të binden për efektivitetin e proceseve të sigurimit të cilësisë lidhur 

me kornizën, kjo do të rrisë shumë vlerën e tregut të kualifikimeve.  

 

Zhvillimi i kualifikimeve profesionale bazuar në kompetenca duhet të 

shihet si pjesë e një tërësie reformash të gjera (të tilla si rregullime te 

mëtejshme ligjore dhe financiare, procese të analizës së nevojave, 

praktika vlerësuese e monitoruese, etj), në arsim dhe punësim, duke 

kërkuar edhe ndryshime thelbësore në vizionin, qëndrimet dhe sjelljen e 

të gjithë të angazhuarve në këtë sektor. 
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ABSTRACT 

 

Cultural Heritage (CH) is considered as a set of cultural values and 

norms, which for a special historical-aesthetic or artistic reason hold a 

public interest and entail a people or community’s cultural identity 

knowledge. According to this scientific terminology paraphrasing, 

researchers often address them as “cultural goods”. Essentially, this 

concept refers to public property deriving from the entirety of valuable 

objects, sanctioned by law and in full judicial guarantee. As such, it 

implies the economic benefit of CH, particularly with regards to the 

development of tourism industry for the creation of the so-called cultural 

tourism. Therefore, CH represents a complex system of cultural goods 

with a great communication potential, the effectiveness of which depends 

on the interaction of three components: the communicative structure, the 

viewer (consumer) and the preservation institution. Among them, the first 

component 

seems to play the primary role, as the most active acting factor. 

Nowadays, the significance of this component has grown beyond the 

national framework and has taken on universal dimensions. From this 

perspective, researchers classify the present civilization as the 

communication civilization. Precisely on this aspect rests the main 

finding of this paper. It endeavors to uncover the high communication 

capacity held by CH based mainly on theoretical viewpoints of several 

foreign authors, considered in line with the conflict of interests of our 

tourism industry and enterprise. The methodology consists on a 

comparative approach, in which the paper processes thoughts and 

provides critical scientific assessments on the challenges and methods of 

contemporary cultural communication. Given that our study addresses a 
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very specific topic which is in its early stages in the field of visual 

communication of cultural goods, i believe that it provides a modest 

contribution for the benefit of education and qualification of tourism 

guides and employees. Hence, the paper impact will be significant. 

 

Key terms: visual communication, visibility, cultural goods, graphic 

design, project identity. 

 

ABSTRAKT 

 

Trashëgimia Kulturore (TK) vlerësohet si një tërësi normash dhe vlerash 

kulturore, që për një arsye të veçantë historiko-estetike, ose artistike kanë 

interes publik dhe që kanë domethënie njohjen e identitetit kulturor të një 

populli apo komuniteti. Bazuar në këtë perifrazim në terminolgjinë 

shkencore, studjuesit i trajtojnë shpesh ato edhe me termin “të mira 

kulturore”. Në thelbin e vetë, ky koncept ka për referncë një pasuri 

publike që vjen nga gjithësia e gjerave me vlerë, të sanksionuara në ligj 

dhe në siguri të plotë jurdike. Si i tille, ai presupozon edhe dobinë 

ekonomike të TK-së, veçanërisht për zhvillimin i insustrisë turistike për 

krijimin e të të ashtuquajturit turizëm kulturor. 

Sa më sipër, TK përfaqëson një sistem kompleks të mirash kulturore me 

potencial të madh komunikues efektiviteti i te cilës varet nga ndërveprimi 

midis tre komponentëve; struktura komunikative, shikuesi (konsumatori) 

dhe institucioni i ruajtjes. Midis tyre, rolin parësor e luan komponenti i 

parë, si faktori veprues më aktiv. Pesha e këtij komponenti në ditët e 

sotme ka dalë jashtë kuadrit kombëtar dhe ka marrë përmasa universale. 

Parë nga ky këndvështrim, studjuesit e klasifikojnë qytetërimin e sotëm si 

qytetërimin e komunikimit. Pikërisht në këtë aspekt konsiston edhe gjetja 

kryesore këtij punimi. Ai merr përsipër të zbulojë fuqinë e lartë 

komunikues që bart TK-ja bazuar kryesisht në këndvështrime teorike të 

disa autorëve të huaj, parë në përputhje me konfliktin e interesave të 

industrisë dhe sipërmarrjes sonë turistike.  

Metodologjia konsiston në një qasje krahasuese, ku punimi përpunon 

mendime dhe bën vlerësime shkencore kritike mbi sfidat dhe metodikat e 

komunikimit kulturor bashkëkohor. Duke qënë se studimi trajton një 
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çështje shumë të veçantë dhe që është në stadet fillestare në fushën e 

komunikimit viziv të të mirave kulturore, mendoj që jep një ndihmesë në 

funksion të edukimit dhe kualifikimit të punonjësve dhe udhërrëfyesëve 

turistikë. Prandaj dhe impakti i tij do të jetë domethënës. 

 

Fjale kyçe:komunikim viziv, vizibilitet, te mira kulturore, graphic design, 

project identity. 

 

 

HYRJE 

Trashëgimia Kulturore (TK) vlerësohet si një tërësi vlerash kulturore që 

kanë një domethënie të veçantë historike ose artistike dhe që shfaqin një 

interes të lartë publik. Në origjinë ato burojnë nga gjithësia e gjërave me 

vlerë që i përkasin një populli në të kaluarën e tij historike. Këto vlera 

paraqiten si pasuri publike në formë të paluajtëshme (objekte, 

monumente, site, etj.) dhe të luajtëshme (piktura, kode zakonore, folkor, 

etj).  

Sistemi i vlerave të TK është një realitet dinamik që funksionon si një 

tërësi e hapur, e papërcaktuar dhe vazhdimisht në zgjerim. Ai pasurohet 

me gjetje të reja historike, të cilat nuk ndërpriten asnjëherë dhe janë të 

pafundme. Për rrjedhojë, shoqëria mban përherë një qëndrim vlerësues 

(kritik) për këto vlera, bazuar kryesisht në kritere të meritës historike. Ajo 

i përzgjedh, i skedon, i inventarizon, dhe mbi të gjitha, u siguron mbrojtje 

juridike dhe institucionale.  

E veçanta e të mirave kulturore që bëhen pjesë e TK është se ato shprehin 

cilësi të pariprodhueshme e të papërsëritshme për shoqërinë. Pandaj, kjo 

e fundit, mbi bazën e standarteve universale, përcakton emërtesat dhe 

tipologjitë e tyre. Në përputhje me to, edhe Shqipëria, ka përshtatur një 

sistem tipologjik të vetin, sipas kritereve të pranuara ndërkombëtarisht 

dhe ka krijuar struktura, ose ente, për të prodhuar kulturë si: muzetë, sitet 

arkeologjike, biblioteka, arkiva, etj, (Ligji 27/2018 Per Trashegimine 

Kulturore dhe Muzete). Të gjitha këto emërtesat pak a shumë janë në 

harmoni me terminologjinë që përdor Këshilli Ndërkombëtar i 

Muzeumeve (ICOM)  



187 
 

Për shkak të cilësive specifike, estetike dhe ekspresive, TK tërheq 

klientelë dhe shikueshmëri të lartë kolektive. Si e tillë, konsiderohet si një 

aset publik me vlera përdorimi të shumfishta, njohëse, edukuese, 

ekonomike, sociale, etj. Në radhë të parë ajo shërben si shkollë e 

edukimit dhe njohjes së idëntitetit kulturor të një komuniteti. Ndaj, me të 

drejtë atë e stigmatizojnë si ADN-ën e një kombi. Në vitet ’60 të shek. 

XX, funskionet e TK u diversifikuan dhe zgjeruan formatin e përdorimit 

të saj. Ajo doli jashtë kornizave tradicionale të shfrtyëzimit, nga një 

klientelë e kufizuar, e destinuar kryesisht për dije e qëllime akademike 

dhe u bë pjesë integrale e zhvillimit të infrastrukturës dhe i sipërmarrjes 

turistike. Në këtë mënyre lindi i ashtuquajturi Turizëm Kulturor, i cili 

ndryshoi strukturën ekonomike botërore, dhe u shndërrua në një faktor 

me peshë në zhvillimin e tregut turistik të brendshëm e ndërkombëtar. 

Këto zhvillime cilësore nuk i cënuan vlerat unikale të TK. Përkundrazi, 

prekën vetëm produktin e tyre, sidmos orjentuan definimin e 

institucioneve kulturore. Formati i përdorimit të saj tashmë ndryshoi 

kahje; nga një qëllim në vetvehte; në një mjet për arritjen dhe sigurimin 

edhe të të mirave materiale. Në pikpamje konceptuale, jo pa qëllim në 

fjalorin e TK gjen një përdorim të shpeshtë termi “të mira kulturore”, 

ndoshta dhe për analogji të konceptit “të mira materiale”. 

Më së pari këto ndryshime gjetën pasqyrim në Itali, si ndër vendet me TK 

më të pasur në botë. Mbështetur në përvojën e gjatë të funksionimit të 

institucioneve kulturore italiane, Komisioni Francescini, në vitin 1964, 

bëri një përkufizim shkencor të ri për të mirat kulturore. Ky përkufizim 

ruan ende aktualitet, për të mos thënë se vërtetohet si një vlerë e shtuar.  

Komisioni i kasifikoi të mirat kulurore si provë e gjallë e vlerës së 

qytetërimit, e historisë dhe e kulturës së tij. Sipas këtij komisioni, veprat 

monumentale të krijuara nga njeriu që bartin një vlerë artistike të 

mirënjohur i përkasin kulturës kolektive. Ato kanë statusin e dëshmitarit 

historik dhe përveç edukimit estetik u njihet edhe dobia ekonomike, dmth 

fitimprurja.(Ministero della Cultura. Legge 26 Aprile 1964).33 

 
33 Komision për kërkimin, tutelën dhe vlerësimin e trashëgimisë historike, 

arkeologjike, artistike dhe të peisazhit, i kryesuar nga deputeti Francesco Franceschini, i 

miratuar nga Parlamenti Italian në vitin 1964, mbi propozimin e Ministrisë së Arsimit 

Publik. 
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Zhvillimet cilësore të mësipërme sollën pasoja të rëndësishme. Kryesore 

ishte se proçesi i shërbimeve publike të të mirave kulturore hyri në një 

fazë të re. Veç kësaj, u krijuan kushte për përmirësimin e teknologjive të 

komunikimit kulturor dhe për përsosjen e didaktikave të tij. Madje, me 

nismën e një grupi dezajnerash në Itali dhe vende të Evropës Perëdimore, 

lindi një lëvizje e quajtur grafika e shërbimeve publike (Chierichetti, 

2020). Disiplina e graphic design luante rolin e një lloj “rripi sigurimi”, 

siç e quan dezajneri francez, Ruedi Baur. Qëllimi i saj ishte të moderonte 

marrëdhënien, midis përmbajtjes së TK dhe “enës” (vendit të ruatjes), ose 

më saktë, midis koleksionit kulturor dhe entit kulturor (Baur, 2001, cituar 

sipas Ferrara, 2007, fq. 67). 

Zbatimi i grafikës së shërbimeve publike presupozonte krijimin e 

projekteve për ndertimin e identitetit viziv të një vendi kulturor. Mbi këtë 

bazë lindi dhe një formë e re komunikimit që mori emrin komunikim 

viziv. Në fakt, kjo formë u shfaq si një kundërvënie ndaj gjuhës dhë 

retorikave të ashpra komercialiste e publicistike.  

Formalizimin dhe përgjithësimin teorik të grafikës së shërbimeve publike 

e bëri historiani italian me origjinë bullgare i grafikës, Albe Steiner 

(Ferrara, 2007). Në vitin 1964, ai botoi librin me titull: “Grafika e enteve 

publike”. Libri i tij, me të drejtë është vlerësuar nga kritika, si një 

manifest teorik, që hodhi themelet e krijimit të shkencës së komunkimit 

viziv. Për herë të parë, Steiner shtroi nevojën e përdorimit të project 

identity në vendet e kulturës. Për këtë qëllim, ai përpunoi konceptet baze 

të graphic design në funksion të vendosjes së dialogut me shikuesin apo 

përdoruesin. Në fund, Steiner përpunoi edhe disa konsiderata të karakterit 

etik në momentin e shpërndarjes së një imazhi apo informacioni. 

Gjithësesi, në fillimet e veta, zbatimi në praktikë i grafikës së shërbimeve 

publike nuk rezultoi shumë efektive. Italia dhe disa vende të Evropës 

Veriore që aplikuan projektet e identitetit viziv ndëshën vështirësi. Në 

këtë drejtim ndikuan disa faktorë si: burimet e pakta ekonomike, 

mungesa e shkollave specifike për përgatitje profesionale, dhe sidomos 

ligjet kombëtare të menaxhimit të fondeve buxhetore. 

Sidoqoftë, në ditët e sotme, institucionet e kulturës e kanë rritur tej mase 

interesin për projekte të identitetit viziv. Kjo sepse, të mirat kulturore 

janë bërë më të aksesueshme (arritshme) nga konsumatori kulturor, por 
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edhe sepse ka ndryshuar didaktika dhe struktura e komunikimit të tyre. 

Për më tepër, mënyrat dhe ofertat e reja të konsumit të kulturës, si dhe 

rritja e aksesit ndaj TK, shtrojnë nevojën e rishikimit të rolit të publikut 

në veprimtaritë kulturore. Gjëja më e rëndësishme që duhet kuptuar sot 

është; zgjerimi i konceptit mbi të mirat kulturore nga njëra anë, dhe 

diversifikimi normave të sjelljes qytetare të publikut, nga ana tjetër.  

Sepse, siç thekson studjuesja italiane, Martina De Luca, vendet e kulturës 

nuk përceptohen më, vetëm si vende për aktivitete formale edukimi, por 

edhe si hapsira për argëtim ose për “dëfrim kulturor” (Severino, 2007, fq. 

104). Ato janë kthyer dhe në vatra të rëndësishme për të nxënit informal, 

pra në shkolla publike të mësimdhënies e të mësimnxënies. Tek to spikat 

dimensioni i edukimit informal, që shërben si një vlerë e shtuar për 

edukimin formal, qe merret në shkolla e institucione të specializuara.  

Kuptohet, shkolla e grafikës së shërbimeve publike, lindi në një kontekst 

social të caktuar. Ai ishte produkt ndaj kërkesave të një shoqërie me 

ndjeshmëri të lartë qytetare për përmirësimin e cilësisë së jetës. Ndaj, 

edhe pse në kohën e sotme ajo e ka humbur kuptimin e saj fillestar, 

nevoja e shoqërisë për një komunikim publik të dobishëm ka mbetur e 

paprekur dhe mbetet përsëri një sfidë sociale. 

Si një sistem vlerash me domethënie të spikatur historike, TK bart në 

vetvehte kapacitete të mëdha, por të pashprehura komunikimi. Krahasuar 

me çdo degëzim të jetës sociale, ajo dukshëm ka epërsi, si për nivelin e 

konsumit kulturor masiv, ashtu dhe për shkallën e lartë të shikueshmërisë 

kolektive. Madje, vështirë të gjendet sot, një paralele e saj, që do të 

prodhonte një produkt me cilësi e standarte komunikative konkuruese me 

të. Eshtë kjo arsyeja kryesore pse të mirat kulturore i kanë përballuar 

sfidat e kohës, po ashtu dhe pasojat negative të politikave konservatore 

margjinalizuese, që më së shumti, priren të mbështesin biznese 

fitimprurëse. 

Sipas studiuesëve, forca komunikuese e të mirave kulturore qëndron tek 

dialogu a ndërveprimi reciprok midis tre komponentëve; struktura 

komunikative, shikuesi (konsumatori) dhe institucioni i kulturës. Ndër to, 

rolin kryesor e luan i pari, që ka status ndërmjetësues dmth, shërben si 

nyjë lidhëse që nxit një dialog të dendur midis tyre. Pesha e këtij 

komponenti aktualisht ka dalë jashtë kuadrit kombëtar dhe ka marrë 
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përmasa universale. Në një lloj kuptimi mund të themi se është bërë 

tregues për stadin e zhvillimit të qytetërimit. “Komunikimi, thekson, 

Livio Zerbini, studjues i mirënjohur italian: përfaqëson sot pa dyshim një 

nga aspektet që karakterizon shoqërinë tonë, aq sa mund të flasim për 

“qytetërim të komunikimit”(Zerbini, 2008, fq. 7). 

Për komunikimin e të mirave kulturore ekzistojnë forma të larmishme 

komunikimi dhe mjete të shumta didaktike. Lidhur me rëndësinë dhe 

vlerat e tyre, studjuesit kanë qasje të ndryshme, por megjithatë, 

përzgjedhin si prioritare formën vizive të komunikimit. E veçanta e kësaj 

forme, siç e përcakton desingneri francez, Ruedi Bauer, qëndron në rolin 

specifik që luan disiplina e graphic design, e cila është …“në gjëndje të 

përkthejë, specificitetin e një vendi në një gjuhë vizive që i jep identitet” 

(Baur, 2001, cituar sipas Ferrara, 2007, fq. 67). Peisazhi, arkitetktura, 

objekti dhe graphic design, vazhdon ai, formojnë në këtë mënyrë një 

element unik e të pandashëm. 

Në thelb, kumunikimi viziv nënkupton transmetimin e një mesazhi publik 

me anën e imazhit ose figurës që në këtë rast mund të jetë një video, një 

fotografi, një pikturë, një grafik, etj. Ai dallohet nga të tjerat pasi siguron 

disa avantazhe kryesore; bazohet në një gjuhë vizuale (vizive) të thjeshtë 

e të kuptueshme, është i drejtëpërdrejt, ka impakt të menjëhershëm në 

publik dhe është i pandashëm nga dimensioni etik.Por vlerat e tij 

origjinale rriten sepse, imazhi e shpalos realitetin në një mënyre gati 

metaforike, për më tepër, krijon komoditet që qytetari të reagojë, të 

mbajë qëndrim, madje në bazë të aftësive intelektuale, mund të bëjë dhe 

intepretime.  

Në këtë mënyrë, një graphic designer e përdor imazhin, për të 

emocionuar, për të argëtuar, për të bindur, por dhe për të provokuar debat 

ndaj një vepre kulturore. Ndaj, shpesh imazhi shfaqet në realitet më 

shumë si një mënyre përceptimi, se sa si formë komunikimi. Jo vetëm 

kaq, por si një disiplinë e re, pavarësisht nga karakteri kompleks i 

problemeve, i trajton shërbimet si një e mirë publike. Pikërisht ky është 

dhe faktori kryesor që dikton impaktin më të madh në ekspozimin e 

vlerave të TK. 

Kjo epërsi konkurruese, i jep komunikimit viziv përmasa përdorimi 

universale. Aq sa bashkëveprimi a bashkëpunimi në botën e sotme duket 
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sikur ndodhet nën pushtetin e imazhit. Fjala “vizibilitet” është bëra fjala 

kyçe e fjalorit aktual të komunikimit.  

Aktualisht, kuminikimi viziv është bërë një temë prioritare studimi. 

Kështu një nga prezantimet më të arrira shkencore na vjen nga 

shkrimtari, poeti dhe filozofi i njohr francez, Paul Valéry. Studimet e tij 

shënuan një hap të ri në zhvillimin e disiplinës së graphic design. Valéry 

vlerëson me superlativa vlerat promocionale, por sidomos ngarkesën 

emocionale që përcjell imazhi tek qytetari. Sipas tij, “imazhii bën 

monumentet të këndojnë, të krijojnë relata dhe të kontribuojnë në 

krijimin e një shoqërie civile. Nëse TK nuk hyn në relata me njerëzit, 

duke komunikuar me ta, vazhdon ai, ajo rrezikon të vdesë, bëhet e paaftë 

për të përcjellë kuptim dhe identitet një komuniteti.”(Paul Valéry, cituar 

sipas Ferrara 2007, fq. 33). 

P. Valery bëri një klasifikim (përshkrim) tipologjik të entiteteve, duke 

trajtuar sidomos rolin e strukturës komunikative të tyre. Për herë të parë, 

ai e trajton atë si një “...dialog midis të mirës kulturore në vetvehte dhe 

qytetarit, nga i cili shoqëria civile përthith kurdoherë elementë zhvillimi”. 

Më tej, ai nënëvizon natyrën e dyfishtë të dobive publike, duke vënë 

përballë njëri-tjetrit, klientelën (entet, institucionet) me shikuesit, 

qytetarët (Ferrara, 2007, fq. 33). 

Studjuesja Cinzia Ferrara e vlerëson komunikimin viziv si një disiplinë 

që…“është në gjendje për të gjeneruar një ind (urë) lidhës dhe shkëmbyes 

midis vet enteve dhe kompleksitetit më të madh të përdoruesëve siç 

ndodh për krijmin dhe adoptimin e një gjuhe të përbashkët që mundëson 

dialogun midis palëve” (Ferrara, 2007, fq. 7). 

Kurse, Giovanni Anceschi, (teoricien, project designer) bën një 

përkufizim më gjithëpërfshirës. Sipas tij, komunikimi viziv nuk mund të 

reduktohet thjeshtë si një profesion specifik, por të trajtohet si një fushë e 

gjërë që përfshin aktivitete të shumta si, ”...prodhimin, argëtimin dhe 

përvetësimin e objekteve e programeve të komunkimit për shpërndarjen e 

mesazheve, përfshirë këtu dhe teknikat që duhen për realizimin e tij, etj” 

(Anceschi, 1991, cituar sipas Ferrara, 2007, fq. 9). 

Në kushtet kur kërkesa për konsum të të mirave kulturore është rritur si 

rrallë herë, kur ofertat e industrisë turistike janë globalizuar, institucionet 

e kulturës po e transformojnë strukturën menaxheriale e komunikuese të 
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tyre. Veçanërisht ato kanë rritur vëmëndjen për investime në projektet e 

identitetit viziv. Si një gjetje efektive për të tejkaluar pamundësitë 

financiare mund të konsiderohet kooperimi i tyre me biznese shërbimi 

ose prodhuese dhe kijimi i të ashtuquajturave “korporata kulturore”. Si 

indicie për këtë praktikë, shërbeu ligji italian “Ronchey” (emri i ministrit 

që firmosi aktin), i cili futi në entitetet e TK praktika për “shërbime 

extra”, ose mjete kontakti shtesë. Ky ligj mund të vlerësohet si një 

shëmbull ndryshimi historik, i cili dha menjëherë impakt për zhvillimin 

dhe fuqizimin e kapaciteteve promovuese të të mirave kulturore. Në bazë 

të këtij ligji brenda, ose në afërsi të mjedisit e vendeve kulturore u hapën 

biznese të vogla të shërbimit të shpejtë; pika shitje, restorante, vende për 

çlodhje, etj. 

Në pamje të parë, termi i mësipërmtë jep një konotacion negativ, pasi 

krijon përshtypjen e komercializimit të kulturës. Në fakt është krejt e 

kundërta. Korporatat kulturore dhanë rezultate mjaft pozitive, pasi çuan 

drejt një hapje progresive të institucioneve kulturore italiane. Përveç 

kësaj, këto të fundit mundën të zbulojnë më mirë kërkesat e 

përdoruesëve, dhe jo vetëm në aspektin e ngushtë të një objekti kulture.  

Por më kryesore është se, “sipërmarrjet kulturore”, krijuan kushte për një 

model tjetër të komunkimit viziv që njihet me termin anglez, “corporate 

identity”. Ky model komunikimi përfshin në përmbajtjen e tij, tërësinë e 

imazheve, ideve apo kualiteteve që krijon qyetetari, kur hyn në 

marrëdhënie me entin kultutor. Në këtë rast, si mjet konakti midis tyre, 

mund të shërbejë, një ndërtesë, një produkt, një paketim, një broshurë, 

një publikim në media, një aktivitet promocional, etj.  

Projektet “corporate identity”, konsiderohen gjithashtu si një përpjekje që 

reflekton mutacionet sociale dhe nivelin e kërkesave të tyre për konsum 

kulturor. Ato janë në gjendje të harmonizojnë, deri dhe të integrojnë më 

mirë edhe nevojat e tjera të shikuesit ose vizitorit për argëtim, për 

shlodhje, për zbavitje, të cilat vijnë gjithmonë në rritje. Të gjitha këto 

shërbime komplekse i kanë shndërruar vendet e kulturës në një industri të 

kohës së lirë e të turizmit në kuptimin pozitiv të fjalës. 

Gjithësesi, pavarësisht nga epërsia dhe rezultatet e padiskutueshme, 

zbatimi i projekteve të identitetit viziv shfaq edhe probleme. Kështu jo 

rrallë, këto projekte e kanë të pamundur të hetojnë kontekstin historik kur 
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është realizuar imazhi kulturor. Sepse, në transmestimin e një imazhi 

shpesh nuk respektohet nocioni kohë, që është parim themelor historizmi. 

Një gje e tillë e cënon pak a shumë integritetin e veprës kulturore, pasi i 

humbet vlerën si dëshmitare e nivelit të zhvillimit të qytetërimit të kohës.  

Sa për ilustrim le të sjellim dy argumente që qarkullojnë rëndom në 

literaturën didaktike. Kur një objekt kulturor trajtohet jashtë kuadrit 

historik, thonë didaktët, është njësoj sikur, tregon një përrallë, por nuk i 

paraprin me frazën hyrëse, “Na ishte njëherë” . Në këto kushte, nocioni 

kohë nuk ka vlerë, për rrjedhojë bie edhe kuptimi i vet përrallës(Ferrara, 

2007, fq. 17). Ose, edhe anasjelltas; Siç edhe u tha, imazhi prezanton 

gjëndjen ekzistuese të një realiteti, ose edhe një stad të caktuar zhvillimi. 

Ai e ka të pamundur të analizojë gjenezën dhe dinamikën e zhvillimit të 

këtij qytetërmi. Është njësoj sikur të tregosh një pemë, por pa mundur të 

zbulosh rrenjët e saj. Ndërkohë, janë pikërisht këto të fundit që 

gjenerojnë proçese shërbimi në zanafillë ose shpalosin një pjesë 

domethënëse të historisë parardhëse të zhvillimit të saj...(Ferrara, 2007, 

fq. 17). 

Këto probleme i kanë nxitur institucionet kulturore, të ndërmarrin nisma 

të guximshme për zgjidhjen e tyre dhe të aplikojnë forma të reja për 

tërheqjen e publikut. Qëllimi është që roli i graphic design të përshtatet 

me kontekste të reja sociale e ekonomike. Po ashtu, të reflektojë 

medoemos kushtet e krijuara nga mutacionet kulturore e demografike, 

nga klientela, por sidomos nga figurat e reja komunikuese siç janë, 

designer-at apo konsulentët. 

Kohët e fundit, disa institucione të TK në vendin tonë kanë futur në 

përdorim metoda digitale te komunikimit viziv për të shpalosur 

koleksionet e tyre. Kështu, tashmë ato janë bërë të hapura dhe të 

aksesueshme nga publiku dhe po përshtaten me konceptin e nevojave për 

konsum kulturor masiv të njerëzve brenda dhe jashtë vendit. Ndërkohë, 

janë hedhur hapa për të përsosur metodologjitë dhe strukturën didaktike 

të komunikimit. Dhe si nxitje për to, po shërbejnë zhvillimet e vrullshme 

në industrinë e turizmit dhe fluksi në rritje i turistëve ndërkombëtarë.  

Gjithësesi, proçesi i zbatimit të graphic design në vendin tonë ndodhet në 

zanafillë. Ai nuk mund të realizohet pa kontribute gjthëpërfshirëse me 

mjete finanaciare, teknike, logjistike e infrastrukturore. Brenda këtij 
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kuadri, gjej rastin të vlerësoj gjetjet shkencore të kësaj Konference, për 

impaktin e tyre në promovimin e vlerave të TK, në përgatitjen dhe 

kualifikimin e burimeve njerëzore, si dhe rritjen e cilësisë dhe standarteve 

profesionale të udhërrëfyesëve turistike. 

 

PËRFUNDIME 

 

TK është një sistem vlerash kulturore e artistike me domethënie të 

spikatur historike. Ajo bart në vetvehte kapacitete të mëdha, por të 

pashprehura komunikimi. Vitet ’60 të shek. XX, sollën ndryshime 

rrënjësore në formatin e përdormit të TK. Në Evropën Perëdimore, u 

përhap një lëvizje e quajtur grafika e shërbimeve publike, që i trajtonte 

shërbimet si një e mirë publike, ose si të mira kulturore. Zbatimi i 

graphic design presupozonte krijimin e projekteve të identitetit viziv 

(project identity) të një vendi kulturor. Mbi bazën e saj lindi edhe një 

formë e re e komunikimit e njohur me emrin komunikim viziv.  

Forca komunikuese e të mirave kulturore qëdron tek dialogu dhe 

ndërveprimi reciprok midis; strukturës komunikative, shikuesit dhe 

institucionit të kulturës. Në raportin midis tyre struktura komunikative 

luan rol ndërmjetësues për të nxitur dialogun intensiv të ndërsjellë. 

Kumunikimi viziv nënkupton transmetimin e një mesazhi publik me anën 

e imazhit. Ai bazohet në një gjuhë vizuale të kuptueshme, është i 

drejtëpërdrejt, ka impakt të menjëhershëm në publik dhe është i 

pandashëm nga dimensioni etik. Këto epërsi konkurruese, i kanë dhënë 

atij përmasa përdorimi universale. Aq sa bashkëveprimi në botën që na 

rrethon duket sikur ndodhet nën pushtetin e imazhit. Fjala “vizibilitet” 

është bëra fjala kyçe në fjalorin e sotëm të komunikimit. Bazuar në këto 

eprësi, komunikimi viziv është berë temë e preferuar studimi për 

studjues, teoricienë të project identity.  

Që kultura të preferohet dhe të zgjidhet përkundrjet aktiviteteve të tjera 

argëtuese, duhet që ajo të komunikohet me një gjuhë tanimë e qepur 

specifikisht për të, dhe jo duke marrë hua gjuhë të aktiviteteve të tjera për 

t’ia adaptuar asaj. Dhe duke qënë se ajo është një e mirë e përbashkët, 

duhet të konsiderojë atë gjuhë që mundëson aksesueshmërinë ndaj saj të 

një bashkësie sa më të madhe dhe heterogjene njerëzish.  
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ABSTRACT 

The pandemic in Albania negatively affected many sectors of the 

economy and consequently many businesses and industries closed. The 

impact on unemployment was high. The most affected sector is the 

Tourism sector with 75% of closed activities. Hotel operators and travel 

agencies faced a high unemployment rate by operating and using all 

possible ways and means to keep employees at work. This was generally 

impossible for many activities. The paper summarizes and reflects an 

important information on the reality of the consequences left by the 

pandemic in the labor market of the tourism sector in Albania. It also 

specifically guides and suggests specific intervention measures to recover 

and amortize the negative post-pandemic effects. The main objectives of 

the paper are to provide a complete, realistic and objective situation of 

unemployment in Albania during the pandemic related to tourism; 

analyze and compare the programs / initiatives launched by all actors and 

factors involved as well as the results they brought, in alleviating and 

reducing unemployment in the tourism sector; to propose and suggest 

concrete steps and measures to increase employment in the sector; to 

compile a plan of measures in support of institutions with a focus on 

increasing employment in the tourism sector. Main issues to be addressed 

in the paper include: statistics and the general labor market climate; 
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institutions; initiatives to reduce the effects of unemployment; measures 

of affected interest groups with their employees; necessary interventions 

to reduce unemployment in the tourism sector. The methodology used 

consists of analysis of official statistics, empirical research, national and 

international studies. 

Keywords: Unemployment in tourism, employment in tourism, 

intervention, support, recovery 

 

ABSTRAKT 

Pandemia në Shqipëri ndikoi negativisht në shumë sektorë të ekonomisë 

e rrjedhimisht me mbylljen e shumë bizneseve dhe industrive, impakti në 

papunësi ishte i lartë. Sektori më i goditur është sektori i Turizmit me 

75% të aktiviteteve të mbyllura. Operatorët hotelierë dhe agjencitë 

turistike u përballën me një shifër të lartë të papunësisë duke operuar dhe 

përdorur të gjitha mënyrat dhe mjetet e mundshme për ti mbajtur 

punonjësit në punë. Përgjithësisht kjo për shumë aktivitete ishte e 

pamundur.  

Kumtesa e marrë në studim, përmbledh dhe pasqyron një informacion të 

rëndësishëm mbi realitetin e pasojave që la pandemia në tregun e punës 

të sektorit të turizmit në Shqipëri. Gjithashtu orienton dhe sygjeron 

konkretisht masa specifike ndërhyrjeje për të rimëkëmbur dhe amortizuar 

efektet negative të pas pandemisë.  

Kumtesa ka si objektiva kryesore të ofrojë një tablo të plotë, reale dhe 

objektive të papunësisë në Shqipëri gjatë pandemisë ndërlidhur me 

turizmin; të analizojë dhe krahasojë programet/nismat e lançuara nga të 

gjithë aktorët dhe faktorët e përfshirë si dhe rezultatet që sollën ato, në 

zbutjen dhe reduktimin e papunësise në sektorin e turizmit; të propozojë 

dhe sugjerojë hapa dhe masa konkrete për rritjen e punësimit në sektor; të 

përbëjë një plan masash në mbështetje të institucioneve me fokus rritjen e 

punësimit në sektorin e turizmit. 

Ҫështje kryesore që do trajtohen në kumtesë përfshijnë statistikat dhe 

klima e përgjithshme e tregut të punës; nismat e institucioneve për 
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zvogëlimin e efekteve të papunësisë; masat e grupeve të prekura të 

interesit me të punësuarit e tyre; ndërhyrjet e domosdoshme për uljen e 

papunësisë në sektorin e turizmit.  

Metodologjia e përdorur konsiston në analizë të statistikave zyrtare, 

hulumtim empirik, studime kombëtare dhe ndërkombëtare. 

Fjalët kyçe: Papunësia në turizëm, punësimi në turizëm, ndërhyrje, mbështetje, 

rimëkëmbje 

 

HYRJE/PREZANTIM 

Pandemia në Shqipëri ndikoi negativisht në shumë sektorë të ekonomisë 

e rrjedhimisht me mbylljen e shumë bizneseve dhe industrive, impakti në 

papunesi ishte i lartë. Në këtë prizëm papunësia arriti kulmet me 

mbylljen e doganave dhe kufijve dhe pezullimin e pjesës më të madhe të 

aktiviteteve prodhuese, shërbimeve dhe rënie e lirë e kërkesës për mallra 

dhe shërbime lluksi. 

Statistikat zyrtare, hulumtimet dhe kërkimet nga institucionet e 

specializuara pavarësisht seriozitetit subjektiv nuk pasqyruan dot në kohë 

reale impaktin e krizës në papunësi duke prezantuar mediatikisht për 

opinionin publik, shifra dhe deklarata të ndryshme pa uniformitet dhe 

lineraitet për të qartësuar situatën në lidhje me gjendjen e tregut të punës.  

Në tremujorin e parë 2020 sipas INSTAT, shkalla e punësimit për 

popullsinë 15-64 vjeç është 61,4 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me 

të njëjtin tremujor të vitit 2019, numri i të punësuarve gjithsej u rrit me 

1,1 %, ndërkohë krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2019, ky tregues 

u ul me 1,3 %. Në tremujorin e parë 2020, shkalla zyrtare e papunësisë në 

Shqipëri, për popullsinë 15 vjeç e lart, është 11,4 %. Krahasuar me 

tremujorin e parë të vitit 2019, shkalla zyrtare e papunësisë u ul me 0,7 

pikë përqindje, ndërkohë krahasuar me tremujorin e katërt 2019, shkalla 

zyrtare e papunësisë u rrit me 0,2 pikë përqindje. Në tremujorin e parë të 

vitit 2020, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për popullsinë 15-64 

vjeç, është 69,6 %. Krahasuar me tremujorin e parë të vitit 2019, shkalla 

e pjesëmarrjes në forcat e punës është 0,6 pikë përqindje më e lartë, 

ndërkohë krahasuar me tremujorin e mëparshëm ky tregues shënon një 
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ulje prej 0,1 pikë përqindje. Gjatë tremujorit të dytë të vitit 2020, shkalla 

e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,6 %. Gjatë këtij tremujori, 

në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2019, numri i të punësuarve 

gjithsej u ul me 3,6 %, ndërkohë krahasuar me tremujorin e parë të vitit 

2020, ky tregues u ul me 2,6 %.  

Në tremujorin e dytë 2020, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, për 

popullsinë 15 vjeç e lart, është 11,9 %. Krahasuar me tremujorin e dytë të 

vitit 2019, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit me 0,4 pikë përqindje, 

ndërkohë krahasuar me tremujorin e parë 2020, shkalla zyrtare e 

papunësisë u rrit me 0,5 pikë përqindje. Në tremujorin e dytë të vitit 

2020, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për popullsinë 15-64 vjeç, 

është 68,1 %. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2019, shkalla e 

pjesëmarrjes në forcat e punës është 1,7 pikë përqindje më e ulët, 

ndërkohë krahasuar me tremujorin e mëparshëm ky tregues shënon një 

ulje prej 1,5 pikë përqindje. Në tremujorin e tretë 2020, shkalla e 

punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 61,3 %. Gjatë këtij tremujori, 

në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2019, numri i të punësuarve 

gjithsej u ul me 1,2 %, ndërkohë krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 

2020, ky tregues u rrit me 2,8 %.  

Në tremujorin e tretë 2020, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, për 

popullsinë 15 vjeç e lart, është 11,6 %. Krahasuar me tremujorin e tretë të 

vitit 2019, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit me 0,2 pikë përqindje, 

ndërkohë krahasuar me tremujorin e dytë 2020, shkalla zyrtare e 

papunësisë u ul me 0,3 pikë përqindje. Në tremujorin e tretë të vitit 2020, 

shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për popullsinë 15-64 vjeç, është 

69,8 %. Krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 2019, shkalla e 

pjesëmarrjes në forcat e punës është në të njëjtin nivel, ndërkohë 

krahasuar me tremujorin e mëparshëm ky tregues shënon një rritje prej 

1,7 pikë përqindje. Ndërsa në tremujorin e katërt 2020, shkalla e 

punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 60,2 %. Gjatë këtij tremujori, 

në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2019, numri i të punësuarve 

gjithsej u ul me 3,4 %, ndërkohë krahasuar me tremujorin e tretë të vitit 

2020, ky tregues u ul me 2,2 %.  

Në tremujorin e katërt 2020, shkalla zyrtare e papunësisë në Shqipëri, për 

popullsinë 15 vjeç e lart, është 11,8 %. Krahasuar me tremujorin e katërt 
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të vitit 2019, shkalla zyrtare e papunësisë u rrit me 0,6 pikë përqindje, 

ndërkohë krahasuar me tremujorin e tretë 2020, shkalla zyrtare e 

papunësisë u rrit me 0,2 pikë përqindje. Në tremujorin e katërt të vitit 

2020, shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës, për popullsinë 15-64 vjeç, 

është 68,7 %. Krahasuar me tremujorin e katërt të vitit 2019, shkalla e 

pjesëmarrjes në forcat e punës është 1,0 pikë përqindje më e ulët, 

ndërkohë krahasuar me tremujorin e mëparshëm ky tregues shënon ulje 

prej 1,1 pikë përqindje. Në këtë situatë dhe referuar shifrave, një ndër 

sektorët me të goditur është dhe sektori i Turizmit. Ky sektor hasi 

vështirësine madhore të mungesës së klientëve nga mbyllja e kufijve dhe 

masat e karantinimit jo vetëm të Shqipërise por edhe vendeve të tjera të 

origjinës nga vijnë turistët e huaj duke rritur kësisoj numrin e anullimeve 

dhe zvogëluar nr e prenotimeve. Sipas INSTAT numri i shtetasve të huaj 

të hyrë në Shqipëri gjatë vitit 2020 është 2.657.818, duke rënë me 58,5 

%, në krahasim me vitin 2019. Numri i shtetasve shqiptarë të dalë nga 

Shqipëria në vitin 2020, është 2.906.828 duke rënë 50,9 %, krahasuar me 

vitin e mëparshëm. 

  

RISHIKIMI I LITERATURËS 

  

Për sa i përket vlerësimit të masave mbështetëse të qeverisë, kompanitë 

me xhiro mbi 14 milion lekë vlerësojnë se shtyrja e pagesave të kredive 

do të ketë ndikimin më pozitiv; ndërkohë nga biznesi me xhiro deri në 14 

milion lekë vlerësohet se mbështetja financiare për punonjësit do të ketë 

një ndikim të madh pozitiv. COVID 19 stimuloi ndërgjegjësimin mbi 

efikasitetin e përdorimit të shërbimeve online dhe investimet në 

teknologji. Kështu, 75% e kompanive deklarojnë se i kanë përdorur 

shërbimet online (kryesisht Shërbimet, Turizmi dhe Industria); ndërkohë 

qe 81% e tyre konfirmojnë që do të vazhdojnë të përdorin përsëri 

shërbimet online.  

Kjo është një tendencë që konvergon për të gjithë sektorët. Për më tepër, 

40% e kompanive që deklarojnë se do të ripërdorin shërbimet online, 

shprehen se do ndryshojnë planet e investimeve duke i përqendruar në 

drejtim të shërbimeve online, specifkisht në teknologji të reja, 

menaxhimin e rriskut dhe forcimin e kanaleve të shitjes me pakicë. Në të 
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ardhmen, vlerësohet një analizë e mëtejshme në lidhje me llojet e 

shërbimeve online që janë përdorur më shumë nga biznesi. Situata 

rezulton problematike përsa i përket egzistencës së planeve të 

emergjencës, ku 86% e kompanive deklarojnë se nuk kanë plan të 

aprovuar emergjence. Sjellja është e njëjtë pavarësisht nga madhësisë apo 

sektorit ekonomik (shërbimi dhe industria duket se janë më të përgatitur). 

Problematikat më të shpeshta në këtë periudhe për kompanitë ishte dhe 

mospërgatitja për menaxhimin e vakancës nga frika e punonjësve për të 

shkuar në punë dhe mungesën e një plani emergjence që do të lidhej jo 

vetëm me menaxhimin në kohë krizë por dhe me mungesen apo 

mosmarrjen parasysh të rëndësisë së të punuarit në distancë si një 

alternativë e domosdoshme për situatën e krijuar. 

Mbështetja e qeverisë për të papunët e shkaktuar nga pandemia me të 

ashtuquajturën”pagë lufte” u gjet si zgjidhje e një zgjedhje të momentit 

por me mangësi që lidhen e u shfaqën me procesin e kalimit nga vendimi 

politik tek ai teknik, kalim i cili edhe si rrjedhojë e precedentëve të së 

shkuarës, nuk u realizua aq profesionalisht sa pritej. Në total nga këto 

paketa përfituan 210 mijë persona të cilët u prekën nga mbyllja e 

aktiviteteve private si rrjedhojë e pandemisë. Pavarësisht vështirësive 

këto paketa shërbyen si ndihmë dhe mbështetje sociale për gjithkend në 

pamundësi por nuk u trajtua dhe vlerësua si hap stimulues, strategjik dhe 

inkurajues për tregun e punës në plan afatmesëm apo afatgjatë. Në këtë 

aspekt funksionoji si mbështetje e momentit me karakter riparues pasi 

financimi me para zgjat aq sa shpenzohet paga po më pas…?? 

Me pas vjen pasiguria, vështirësitë e përshtatjes dhe rifitimit të punës pas 

pandemisë apo në bashkejetesë me të. Lind nevoja për zhvillim aftësish 

dhe domosdoshmëria e hulumtimit për gjetjen e punës me koncepte dhe 

vizion të ri, duke e ndjerë sigurisht më afër dhe më pranë 

pazëvëndësueshmërisë që kanë e do të kenë aftësitë e zhvilluara digjitale. 

Përpjekja për të mbajtur nën informacionin dhe terrin zyrtar nga paniku 

që mund të shkaktojë kriza në lidhje me papunësinë dhe nivelet e saj, 

qeveria vendosi të vetkrijojë amulli shifrash të të papunëve edhe për të 

amortizuar efektin social por me një hulumtim të thjeshtë të tre treguesve 

kuptojmë se situata është më shumë e rëndë sesa na u prezantua. 
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Qeveria për të zbutur papunësinë dhe nxitur punësimin, prezantoi një 

plan subvencionues për bizneset duke i subvencionuar në varësi të 

kohëzgjatjes së kontratës së punës, pagën minimale atyre që do të 

punësonin të papunët e mbetur nga pandemia. Ky plan mbështetjeje 

financiare u shoqërua me një mungesë transparence në prezantim në 

lidhje me nr e të papunëve përfitues, sigurinë dhe garancinë mbi 

seriozitetin e zbatimit praktikisht të tij por dhe si ai do të shmangë 

arbitraritetin në përzgjedhjen e kompanive përfituese të këtyre fondeve. 

Në këtë rast ashtu si me “pagën e luftës” kemi të bëjmë me një suport 

vetëm “me para në dorë” dhe jo një politike strategjike për nxitjen dhe 

stimulimin në plan afatmesëm dhe afatgjate të punësimit. 

Operatorët hotelierë dhe agjensitë turistike u përballën me një shifër të 

lartë të papunësisë duke operuar dhe përdorur të gjitha menyrat dhe 

mjetet e mundshme për ti mbajtur punonjësit në punë si: pezullimin e 

aktivitetit me shpresën e rifillimit, shfrytëzimin e lejeve vjetore përgjatë 

pandemisë, aplikimin për ta për “pagën e luftës” dhe atë të plotë akorduar 

për këtë sektor, reduktimin e arsyeshëm të pagës konform mundësisë së 

punëdhënësit bazuar në rezervat e tij financiare.  

Masa 4- e akorduar nga shteti si pagë lufte në vlerën e 40.000 lekë si 

subvencion për punonjësit e strukturave akomoduese në sektorin e 

turizmit arriti deri në 48% të përmbushjes se planit të parashikuar nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Në total janë paguar 4,874 

punonjës në 997 biznese nga 10 mijë që parashikohej totali i përfituesve. 

Fondi i paguar është rreth 195 milion lekë. 

  

METODOLOGJI KËRKIMI 

  

Treguesi i parë lidhet me historikun e shifrave të papunësisë së regjistruar 

4 vitet e fundit referuar INSTAT për të gjitha grupmoshat ka variuar nga 

145.000-165.000 në vit. Nisur nga ky nr e nga fakti që e gjithë ekonomia 

ishte në kolaps dhe shumë sektorë dhe kompani ose u pezulluan ose u 

mbyllën çka automatikisht sollën të papunë aq sa ishin dhe llojet e 

sektorëve dhe aktiviteteve të mbyllura duke na bërë të konkludojmë në 

një papunësi të lartë. 
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Treguesi i dytë lidhet me publikimet e vendeve vakante të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit që në muajin Qershor 2020 ishin vetëm 272 

vende vakante të shpallura nga 35.000-45.000 që ka patur çdo vit. Pra kjo 

shifër na informon se sa në të vërtetë është oferta për punë në treg nga 

sektori privat si punëdhënësi me i madh në vend dhe sa të kufizuara janë 

hapësirat e punëkërkuesit të papunë në tregun e punës. Ky tregues tregon 

dhe gjendjen e vështirë të biznesit në sektorin privat, tkurrja e të cilit 

reflektohet edhe me mungesën e nevojës dhe interesit të tij për të 

punësuar. 

Treguesi i tretë lidhet me Raportin e Bankës Botërore në lidhje me 

pasojat ekonomike në rajonin tonë, ku vendi më i prekur do të ishte 

Shqipëria ku papunësia mendohet të arrijë shifrat e 25 %. Vështirësia e 

matjes së papunësisë reale është një fenomen që është shumë prezent në 

Shqipëri prej vitesh dhe që ka të bëjë me informalitetin dhe 

vetëpunësimin e padeklaruar. Raporti i BB vetëm se përforcoi faktin që 

në Shqipëri ka shumë të punësuar informal dhe të vetëpunesuar, të cilët 

fatkeqësia e karantinës u solli bllokim të mundësive për punë por dhe 

privim nga e drejta për të përfituar “pagën e luftës”. Në këtë 

këndvështrim jo vetëm nr e të papunëve i deklaruar nga burimet zyrtare 

është më i lartë por dhe ndikimi apo mbështetja e shtetit për këtë kategori 

“të panjohur” rrjedhimisht është inekzistent. 

  

GJETJET DHE ANALIZA 

Pavarësisht informacionit nga burimet zyrtare mbi numrin e të papunëve 

dhe pavarësisht karantinës, disa studime dhe anketime realiste nga 

pikëpamja e realitetit por jo shumë imponuese në ndikimin në 

vendimarrje dhe ndihme për ndërtimin e strategjive si për shembull 

Konkluzioni i Raportit të Ndërmjetëm të Këshillit Mbikëqyrës së Bankës 

së Shqipërisë, konfirmuan se përgjatë pandemisë u shkurtuan rreth 33 

mijë vende pune. Raporti përmbledhës i Anketës të Këshillit të 

Investimeve Qershor 2020, referuar një studimi paraqiti disa gjetje të 

rëndësishme. Sipas tij të gjithë sektorët e ekonomisë pritet të ndikohen 

negativisht. Kështu, 97 % e kompanive presin që aktiviteti i tyre të 

ndikohet shumë negativisht dhe negativisht nga përhapja e koronavirusit 
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të ri. Vetëm bujqësia në 4.8% të saj mendon se nuk do të ndikohet. 

Gjithashtu, 62% e eksportuesve presin që të ndikohen shumë negativisht.  

Theksojmë se 47% e ndërmarrjeve ndaluan plotësisht aktivitetin gjatë 

COVID-19, ndërsa 53% e tyre vazhduan aktivitetin plotësisht ose 

pjesërisht. Nga të gjithë sektorët e ekonomisë, turizmi rezulton si më i 

prekuri me një mbyllje të veprimtarisë deri në 75%. Në të kundërt, 

sektori i bujqësisë deklaron se vazhdoi punën pjesërisht ose plotësisht në 

81% të saj. Pavarësisht nga madhësia apo sektori, të gjitha kompanitë 

konvergojnë në lidhje me pritshmërite mbi ndikimin e COVID19 në 

xhiron vjetore të tyre. 80% e kompanive vlerësojnë se do të kenë më 

shumë se 20% rënie të qarkullimit vjetor të tyre. Në lidhje me 

problematikat më të shpeshta, kompanitë gjatë COVID-19, theksojnë 

mungesën e klientëve, mungesën e likuiditetit, vështirësitë në likujdimin 

të pagave dhe respektimi i detyrimeve dhe pagesave tatimore. Më 

konkretisht, Bujqësia, Industria dhe ndërtimi konvergojnë në mungesën e 

likuiditetit si shqetësimi kryesor i tyre; ndërsa turizmi, shërbimet dhe 

tregtia theksojnë mungesën e klientëve. Sa i përket importeve, 52% e 

kompanive deklarojnë se kanë pasur probleme me importet, kryesisht nga 

vendet e BE-së. Një pjesë e tyre (69%) në kuadrin e vazhdimësisë së 

punës janë dëmtuar seriozisht pasi janë shumë të varur nga importet, 

ndërkohë që 31% e tyre po konsiderojnë zëvendësimin me produkte 

vendase pjesërisht apo plotësisht. Industria rezulton me varësi më të 

madhe nga Importet (83% e kompanive deklarojnë se varen plotësisht 

nga importet); Ndërsa ndërtimi është më pak i varur (vetëm 29% e 

kompanive). Theksojmë se vetëm 2% e kompanive që operojnë kryesisht 

në Tregti, Industri dhe Shërbime deklarojnë se mund të zhvendosen 

plotësisht nga importet drejt burimeve kombëtare për të siguruar 

vazhdimësinë e biznesit.  

Kompanitë, janë gjendur të papërgatitur për të përballuar pamundësinë e 

forcës së punës për t’u paraqitur në punë. Kështu, 37% e ndërmarrjeve 

konfirmojnë se nuk kanë arritur të marrin asnjë masë në kohë për ta 

adresuar këtë sfidë, ndërkohë që 33% përdorën lejet e zakonshme dhe 

punë nga shtëpia (kryesisht shërbimet), ndërsa pjesa tjetër përdorën 

largimet nga puna (më së shumti ndërmarrjet e mëdha 67%). Për të 

siguruar vazhdimësinë e biznesit, kompanitë deklarojnë se kryesisht do të 
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përdorin të ardhura të mëparshme të akumuluara (34%) si edhe do të ulin 

kostot (32%) fokus shkurtimi i vendeve të punës ose ulja e prodhimit. 

Marrja e kredisë në bankë konsiderohet si opsioni i tretë.  

Më specifikisht nga pikpamja sektoriale, bujqësia, ndërtimi dhe tregtia 

konsiderojnë mbështetjen me hua bankare. Ndërsa, industria dhe turizmi 

fokus do të kenë uljen e kostove ndërsa shërbimet kryesisht do të 

përdorin të ardhurat e tyre të akumuluara. Në një analizë më të thelluar, 

rezulton se sipas madhësisë, kompanitë me të ardhura mbi 8 milion lekë 

shprehen se do të ulin kostot për të siguruar vazhdimësinë e biznesit 

ndërsa kompanitë me qarkullim deri në 8 milion lekë do synojnë të 

përdorin të ardhurat e akumuluara për të siguruar vazhdimësinë e 

biznesit. Pavarësisht nga madhësia ose sektori, shumica e kompanive 

vlerësojnë se ndikimi COVID19 do të zgjasë deri në 1 vit.  

 

DISKUTIM 

  

Promovimi i Minstrisë se Turizmit dhe Mjedisit, ishte drejt turizmit 

vendas dhe destinacioneve turistike të vendit. Kjo kthesë për “joshje” të 

turistit vendas për të pushuar në Shqipëri, i ofroi sadopak një dozë të ulët 

frymëmarrje operatorëve turistike dhe hotelierë duke i bërë sadopak 

optimistë që do rivënë në aktivitet bizneset e tyre duke rikthyer në punë 

me kohë të plotë apo të pjesshme të punësuarit e tyre. 

Thirrja, sloganet e motot për të pushuar brenda vendit do të duhet të 

shoqëroheshin edhe me plane strategjike politikash sesi do të operojë dhe 

jetë atraktiv turizmi në bashkëjetesë me pandeminë. Fushatat duhet të 

përqëndrohen mbi modelet apo menyrat se si duhet të përmirësohet dhe 

rivitalizohet profesionalizmi i operatorit vendas kur i drejtohet turistit 

vendas. Po ashtu politikat duhet të përfshijnë edhe menyrën e kurimit të 

mentalitetit të abuzivizmit me çmimet në zonat turistike dhe si do të 

orientohen të përshtaten operatorët hoteleierë dhe turistikë me shijet dhe 

zgjedhjet e pushuesit vendas. 

Pushuesi vendas jo gjithmonë ka qenë i preferuar i tyre në përceptim, jo 

vetëm si pasojë e pamundësisë ekonomike për të përballuar shpenzime të 

larta për akomodim dhe pushime, që do të sillnin me shumë fitime por 
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edhe si i papërgatitur dhe edukuar ti përgjigjet standarteve të një turisti, 

në lidhje me qasjen, konceptin dhe këndvështrimin e të bërit turizëm. 

Në këtë drejtim do të duhet që Ministria e linjës të hartojë politika 

strategjike sesi do ta ndërlidhë e përshtasë edhe si mjet promovimi në 

emergjencë në këtë rast, operatorin vendas me turistin dhe pushuesin 

vendas. Duhen realizuar kërkime dhe studime për njohjen e çdo 

preference, dëshire dhe kërkese të turistit vendas, që më pas të forcohet 

dhe konsolidohet kërkesë-oferta brenda vendit. 

Ky hap do të përbënte një mundësi, shans dhe motiv jo vetëm për 

patriotizëm por edhe për tu rikthyer tek vlerësimi dhe nevoja për 

ndërgjegjësim për të njohur dhe zbuluar potencialet reale turistike që ka 

vendi yne, e që medoemos duhet të zbulohen, shijohen dhe promovohen. 

Hartuesit dhe promotorët e politikave mbështetëse do të duhet të 

ndërmjetësojnë dhe lobojnë fort për të thithur financime dhe donacione, 

për të zhvilluar dhe rritur profesionalisht burimet njerëzore të turizmit 

dhe certifikim të tyre. Kjo mbështetje do ti bënte ata që të ishin më 

konkurues me aftësitë dhe standartet e tyre jo vetëm brenda vendit por 

edhe jashtë tij. Përpjekjet për hartimin e vazhdueshëm dhe intensiv të 

fushatave më inteligjente të promovimit duke eliminuar “thirrjen apo 

ftesën për eksplorim” si mjet “dëshpërues” në marketing duhet të 

intensifikohen dhe orientohen drejt nxitjes së kuriozitetit dhe imagjinatës 

së turistit dhe vizitorit për të korrur një sukses të garantuar. 

  

PËRFUNDIME 

  

Rritja e punësimit në sektorin e turizmit në veçanti arrihet vetëm nëse 

operatorët vendas bëhen në masë atraktiv dhe të ndjeshëm fillimisht ndaj 

afrimit dhe mirëmbajtjes së turistit dhe pushuesit vendas dhe më pas atij 

të huaj. Banka Botërore vlerëson se sektori i turizmit pritet të rikuperojë 

dëmet e deritanishme nga pandemia vetëm pasi të ketë përfunduar 

fushata globale e vaksinimit. Pritshmëritë janë pozitive edhe për 

ekonomitë e reja dhe në zhvillim në rajonin e Europës dhe Azisë 

Qendrore, që mund të rriten me 3,6 % ndërsa efektet e pandemisë zbehen 

gradualisht dhe marrin hov tregtia dhe investimet.Një frekuentim i lartë i 

destinacioneve turistike në këtë masivitet dhe me këtë rradhë, do të ishte 
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një bazë e garantuar e një dosmodoshmërie të shtuar për punonjës të rinj 

nga ana e operatorëve hotelierë dhe turistikë. 

Në të njëjtën kohë, ky koncept do të krijonte një mjedis dhe një frymë 

pozitive e motivuese me funksion transmetimin më larg dhe me gjerë të 

vlerave, kulturës, standarteve, mikëpritjes, kënaqësinë e shijimit të 

pushimeve dhe traditës të vendit tonë jo vetëm tek turistët vendas por dhe 

tek ata të huaj.  
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ABSTRACT 

On the last few years, research scientific studies have been focused on a 

local level. Our study has been conducted in the southeast Albania,in the 

municipality of Devoll. The high-rate values of geomorphic diversity -

expressed in different relief forms- demand for evidence, study and 

continuous assessment. The aim of the study is to exert the geoturistic 

potentials of the area, having known the region’s geomorphosites. By 

means of GAM methodology a scientific, educative, aesthetic, functional 

and touristic evaluation of both geomonuments and hydromonuments has 

been avchieved; including “The Train Cave”,”Springs”,”The Bear Stone” 

and “The Mummie Stones”. This study has been conducted by means of 

questionnaires in a group of sixty locals, geographers and experts of 

related fields. The level, opportunities and shortcomings in tourism 

development were determined through the GAM method. What 

geotourism aims for is preserving the environment and increasing the 

social cohesion of local/national population for a stable social and ecomic 

development. 

Keywords: The Municipality of Devoll, geodiversity, geotourism, geo-

heritage, geomorphosites, sustainable development. 
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ABSTRAKT 

Në vitet e fundit studimet shkencore janë përqëndruar në nivel lokal. 

Studimi ynë është bërë në juglindje të Shqipërisë, në bashkinë e Devollit. 

Vlerat e larta të gjeomorfodiversitetit, të shprehura në forma të ndryshme 

të relievit, kërkojnë evidentim, studim dhe vlerësim të vazhduar. Duke 

njohur gjeomorfositet e bashkisë Devoll synohet të evidentohen 

potencialet gjeoturistike të zonës. Nëpërmjet metodologjisë GAM është 

arritur një vlerësim shkencor, edukues, estetik, funksional dhe turistik të 

gjeomonumenteve/ hidromonumenteve (gjeomorfositeve) të Devollit, si: 

Shpella e Trenit, Burimet e Progrit, Guri i Ariut dhe Gurët Mumje. 

Studimi u realizua nëpërmjet anketimit të 60 banorëve të zonës, gjeografë 

dhe specialistë të fushave të përafërta. Nëpërmjet metodës GAM u 

përcaktua niveli, mundësitë dhe mangësitë në zhvillimin turistik. 

Gjeoturizmi synon ruajtjen e mjedisit, rritjen e kohezionit social të 

popullsisë lokale/ kombëtare për zhvillimi të qëndrushëm ekonomik e 

social. 

 

Fjalët kyçe: Bashkia Devoll, gjeodiversitet, gjeoturizëm, gjeotrashëgimi, 

gjeomorfosite, zhvillim i qëndrushëm. 

 

HYRJE/PREZANTIM 

 Gjeoturizmi është lëvizja më e re turistike, e fokusuarnëvlerësimin e 

gjeotrashëgimisë dhe edukimin rreth saj.Bashkia e Devollit është një 

hapësirë administrative me gjeodiversitet të lartë, e për rrjedhojë me 

potenciale gjeoturistike.Sipas(Panizza & Gray, Geomorphosite 

assessment and managment in protected areas of Greece., 

2005)gjeodiversiteti është tërësia e objekteve gjeologjike që ndodhen në 

një hapësirë të caktuar gjeografike. Pjesët e botës abiotike të cilat kanë 

fituar vlera shkencore, kulturore, historike estetike dhe sociale-

ekonomike për shkak të perceptimit ose shfrytëzimit të njeriu(Panizza, 

Geomorpfosites, methods and examples., 2003) quhen gjeosite.Gjeositet 

përcaktohen si pjesë të gjeohapësirës që paraqesin një rëndësi të veçantë 

dhe të plotë të historisë së Tokës (Serjani & Neziraj, 2003). 

Gjeomorfositet janë mikro/ makro forma relievi me vlera të larta 
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edukuese, shkencore dhe kulturore(Gray, 2004). (Reynard & Cortaza, 

2007).  

Reynard, në studimet e tij, në vazhdimësi ka analizuar marrëdhëniet që 

ekzistojnë midis gjeomorfologjisë dhe gjeoturizmit. Gjeomorfologjia 

mund të jetë një burim turistik si pjesë e ofertës parësore (sit 

gjeomorfologjik ose vend gjeomorfologjik si mbështetje për aktivitetin 

turistik) dhe sekondare kur infrastruktura turistike (p.sh. shtigje 

didaktike), instrumente (p.sh. broshura arsimore) ose shërbime (p.sh. 

turne të udhëzuar) janë propozuar për përdorim efektiv të ofertës 

origjinale(Antic, 2017). Në literaturën shqiptare është gjerësisht i njohur 

termi gjeomonument dhe hidromonument, duke përkufizuar objektet 

gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike me rëndësi lokale, kombëtare 

dhe ndërkombëtare. Gjeomonumentet që përfaqësojnë forma relievi me 

rëndësi kombëtare dhe ndërkombëtare janë mbrojtur ligjërisht nën 

kategorinë e Monumentit të Natyrës(Zyrtare, Ligji zonave të mbrojtura, 

2002). Në studim do të vlerësohen vetëm gjeomonumentet me rëndësi 

gjeomorfologjike, të cilat ligjërisht janë të mbrojtura, si: Gurët Mumje të 

Trenit, Shpella e Trenit, Guri i Ariut (Eçmenikut) dhe Burimet e Progërit. 

Sipas Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, Bashkia e Devollit mbart 8 

gjeomonumente, me rëndësi gjeomorfologjike, si: Gryka e Kapështicës, 

Gurët Mumje të Trenit, Shpella e Nuses dhe e Dhëndrit, Shpella e Trenit, 

Liqeni i Prespës së Vogël, Kanioni i Mirasit, Qafa e Kazanit dhe Guri i 

Ariut ( Eçmenikut), por që nuk janë mbrojtur ligjërisht dhe informacioni 

gjeoshkencor është i pakët. Institucioni i bashkisë së Devollit sygjeron 

përfshirjen e objekteve gjeomorfologjike të tjera si: Lëndina e Pelave, 

ujëvarat e Sinicës dhe Vidohovës, burimin e Çezmës me Gozhdë në 

trashëgiminë gjeomorfologjike me rëndësi gjeoturistike në zonë. 

Ky studim do të trajtojë në veçanti gjeomorfositet e bashkisë Devoll të 

njohura kombëtarisht dhe të përfshira në iteneraret turistike. Në artikull 

do të kryhet një analizë vlerësuese e 4 gjeomorfositeve, të cilët do të 

nxisin në të ardhmen një vlerësim më të plotë të gjeotrashëgimisë së 

Devollit. 
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ZONA E STUDIMIT 

Bashkia e Devollit ndodhet në juglindje të Shqipërisë, me shtrirje 

gjatësore përgjatë kufirit me Greqinë. Sipas ndarjes më të fundit 

administrativo-territoriale Devolli është i organizuar në pesë njësi 

administrative (Miras, Progër, Hoçisht, Bilisht, Qëndër Bilisht) dhe 45 

fshatra(Zyrtare, Për ndarjen administrativo territoriale të njesive të 

qeverisjes., 2014) dhe 26 716 banorë sipas Censusit 2011. Brenda 

territorit të bashkisë përfshihet lugina e Devollit të sipërm, shpati lindor i 

Vargmalit të Moravës, një pjesë e Malësisë së Rakickës dhe Llapishtit 

dhe gropa e Prespës së Vogël(Shkencave, Gjeografia Fizike, vëllimi II, 

1991)(Qiriazi, Gjeografia fizike e Shqiperisë, 2019). Në raport me 

kushtet natyrore, Devollibënë pjesë në zonën tektonike të Mirditës dhe 

Ultësirës ndërmalore, me klimë mesdhetare paramalore jugore, në 

pellgun ujëmbledhës të lumit Devoll, brezin e tokave të kafenjta dhe të 

murrme pyjore, aluvionale dhe në brezin e bimësisë së katit të dushqeve, 

ahut dhe kullotave alpine. Në hapësirën gjeografike janë të pranishme 

forma të relievit karstik, eolik, strukturor dhe lumor. Gjeneza e relievit ka 

rendësi shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat duhen studiuar 

e vlerësuar në vazhdimësi. Duke u bazuar në listën zyrtare të Zonave të 

Mbrojtura, në Bashkinë e Devollit gjenden 4 gjeomonumente ( 

gjeomorfosite) si:Shpella e Trenit, Guri i Ariut, Gurët Mumje dhe 

Burimet e Progërit(Zyrtare, Ligji zonave të mbrojtura, 2002). Shpella e 

Trenit përbën një shpellë karstike të formuar nga procesi i karstit, pra nga 

tretja në ujë e shkëmbinjve gëlqerorë të trias-jurasikut. Në shpellë ka disa 

galeri, por më e madhja është ajo e liqenit me përmasat: 40 m e gjatë dhe 

5.50 m e gjerë (Qiriazi, Gjeografia fizike e Shqiperisë, 2019). Shpella 

Trenit në hyrjen e saj ka një paradhomë (galeri) me përmasat 15x20x,3 

m. Kjo formë relievi ka vlerashkencore, gjeologjike, gjeomorfologjike, 

didaktike, kulturore dhe turistike(Moisiu & Ahmetaj, 2016). Gurët 

Mumje gjenden në afërsi të fshatit Tren, 950 m mbi nivelin e detit. 

Përfaqëson grupe guresh me përbërje, çimentimi dhe fortësie jo të njëjtë, 

të modeluar nga era, që u ka dhënë formën e mumjeve të gurta. Ata 

shtrihen në një hapësirë rreth 50 m të gjatë dhe 30 m të gjerë. Janë të lartë 

deri në 2-2.5 m(Qiriazi & Sala, Monumentet e natyrës Shqiptare., 2017). 

Guri i Ariut Eçmenik gjenden në afërsi të fshatit Eçmenik, 1000 m mbi 
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nivelin e detit. Përfaqëson gur me përbërje, çimentimi dhe fortësi jo të 

njëjtë, i modeluar nga era, që i ka dhenë formën e Ariut të gurtë. Është i 

lartë deri në 2 m(Qiriazi, Trashegimia natyrore e Shqipërisë ( Vlerat, 

rreziqet dhe menaxhimi), 2018). Burimet e Progërit ndodhet në fshatin 

Progër, në lartësinë 900 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë burime karstike, 

që dalin në kontaktin tektoniko-litologjik midis gëlqerorëve të triasit të 

sipërm jura e poshtme dhe terrigjenve, në një sipërfaqe rreth 25 

m²(Qiriazi, Trashëgimia natyrore e Shqipërisë, 2017).  

 

METODOLOGJI KËRKIMI 

 

 Për vlerësimin e gjeomonumenteve kemi përdorurmetodën GAM, e 

përshtatshme për të vlerësuar në mënyrë empirike vlerat kryesore dhe 

plotesuese të gjeomorfositeve. Modeli GAM, krijuar prej 

studiuesit(Vujicic, Vasilevic, Markovic, Hose, Hadzic, & Janicevic, 

2011) përbëhet nga dy indikatorë: vlerat kryesore dhe vlerat plotësuese. 

Vlera kryesore (MV/VK) përbëhen nga tri grupe treguesish 

(indikatorësh): shkencor/ edukues (VSE), piktoresk/ estetik (VSA), vlera 

dhe mbrojtje (VPr), ndërsa vlerat plotësuese (AV/ VP) përbëhen nga dy 

grupe treguesish (indikatorësh) funksional (VFn) dhe vlerat turistik 

(VTr). Në total gjenden 12 subindikatorësh të vlerave kryesore dhe 15 

subindikatorësh. Nëpërmjet metodës GAM vlerësimet cilësore për secilin 

prej gjeomorfositeve shndërohen në vlera sasiore (numerike). Në varësi 

të vlerësimeve për gjeomorfositet, vlerat numerike janë 0.00,0.25, 0.50, 

0.75, 1.00. Mbas përcaktimit të vlerave numerike për çdo nënindikator 

përcaktohen vlerat kryesore dhe vlerat plotësuese për secilin prej 

gjeomorfositeve.MV=VSE+VSA+VPr AV= VFn+VTr.Këto vlera 

paraqiten në një grafik, ku në boshtin e X-ve pozicionohen vlerat 

kryesore dhe në boshtin e Y-ve vendosen vlerat plotësuese. Në grafik 

janë krijuar 9 zona ( Z11,..., Z33), të cilat tregojnë nëse vlerat e 

gjeoturistike të gjeomorfositeve janë të vogla, mesatare apo të larta. Duke 

kaluar nga Z11 në Z33 vlerat kyesore dhe dytësore të gjeomorfositeve 

janë në rritje.  
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GJETJET DHE ANALIZA 

 

Tabela 1: Vlerësimet e gjeomorfositeve sipas metodës GAM. 

Indikatorët/ 

Subindikatorët. 

Treguesit kryesorë (TK) 

Vlerat e dhëna nga ekspertët (0.00-1.00) 

Shpella e 

Trenit 

GurëtMumj

e 

GuriiAriut Burimet 

e 

Progërit 

I. Vleratshkencore/edukuese(VSE) GS1 GS2 GS3 GS4 

1. Sa e rrallë( SIMV1) 0.50 0.25 0.25 0.25 

2. Sa përfaqësuese(SIMV2) 1.00 0.50 0.50 0.25 

3. Njohjetnëçështjetgjeoshkencore( 

SIMV3) 

0.75 0.25 0.25 0.25 

4. Niveliiinterpretimit (SIMV4) 0.25 0.25 0.25 0.25 

II. Vlerat piktoreske/estetike(VSA)     

1. Pikëpamja( SIMV5) 0.50 0.25 0.25 0.50 

2. Sipërfaqja( SIMV6) 1.00 0.50 0.50 0.00 

3. Peizazhirrethuesdhenatyra( SIMV7) 0.75 0.50 0.50 0.25 

4. Pershtatshmeria mjedisore e sitit 

(SIMV8) 

1.00 0.50 0.50 0.50 

III. Mbrojtja(VPr)     

1. Kushtetaktuale( SIMV9) 0.50 0.50 0.50 0.25 

2. Niveliimbrojtjes(SIMV10) 0.75 0.75 0.75 0.75 

3. Dobësitë( SIMV11) 0.75 0.50 0.50 0.25 

4. Numri i vizitorve të qëndrushëm 

(SIMV12) 

0.75 0.75 0.50 0.75 

VleratPlotësuese(VP)     

I. Vlerafunksionale(VFn)     
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1. Arritshmëria( SIAV1) 1.00 0.25 0.25 0.75 

2. Vleratnatyroreplotësuese(SIAV2) 0.25 0.25 0.75 0.50 

3. Vleratkulturoreplotësuese( SIAV3) 0.75 0.75 0.75 0.25 

4. Afërsia me qëndrën rrezatuese 

(SIAV4) 

0.00 0.00 0.00 0.00 

5. Afërsia e rrugëve të rrëndësishme( 

SIAV5) 

0.25 0.25 0.25 0.25 

6. Vlerafunksionaleplotësuese (SIAV6 0.50 0.50 0.50 0.50 

II. VleratTuristike(VTr)     

1. Reklamimi(SIAV7) 0.75 0.25 0.25 0.25 

2. Vizitatëorganizuara (SIAV8) 0.75 0.50 0.25 0.00 

3. Afërsia e qëndrës së vizitorve(SIAV9) 0.50 0.50 0.50 0.50 

4. Kuadrotinterpretuese (SIAV10) 0.75 0.25 0.00 0.25 

5. Numriivizitorve(SIAV11) 0.25 0.25 0.00 0.00 

6. Infrastrukturaturistike(SIAV12) 0.00 0.00 0.25 0.25 

7. Shërbimenë guide turistike(SIAV13) 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. Shërbimenëhoteleri(SIAV14) 0.75 0.75 0.75 0.75 

9. Shërbimenërestorant(SIAV15) 0.50 0.50 0.50 0.50 

Burimi: (Vujicic, Vasilevic, Markovic, Hose, Hadzic, & Janicevic, 2011) 

Tabela 2.Vlerat kryesore dhe dytësore të gjeomorfositeve në bashkinë 

Devoll 

MV=VSE+VSA+Vpr AV=Vfn+Vtr Zona 

MVGS1=2.50+3.25+2.75=8.50 AVGS1=2.75+4.25=7 Z32 

MVGS2=1.25+1.75+2.50=5.50 AVGS2=2.00+3.00=5 Z21 

MVGS3=1.25+1.75+2.20=5.20 AVGS3=2.50+2.50=5 Z21 

MVGS4=1.00+1.25+2.00=4.25 AVGS4=2.25+2.50=4.75 Z21 
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Grafiku 1. Pozicioni i mikroformave në grafikun GAM 

 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

Për vlerësimin e gjeomorfositeve jemi bazuar në punimet shkencore të 

autorve të huaj si: Pianezza, Grey, Bruschi, Piacente, Nieto, Coratze, por 

edhe atyre Shqiptarë si: Perikli Qiriazi, Alfred Frashëri, Skënder Sala, 

Merita Dollma, Ermiona Braholli, që kanë trajtuar në mënyrë shkencore 

gjeodiversitetin, gjeoparkun, gjeotrashëgimin, gjeomorfositin dhe 

gjeoturizmin.Puna në terren është bazuar si tek vëzhgimi jo i 

standartizuar ashtu edhe tek ai i standartizuar. Përveç vëzhgimit në terren 

dhe kushteve aktuale të gjeomorfositeve, jemi mbështetur mbi vëzhgimin 

e standartizuar e cila është shoqëruar me mbledhjen e të dhënave sasiore 

nga ente të ndryshme si: drejtori rajonale, zyrës së Agjencisë së arsimit 

dhe kulturës, strategji dhe raporte të ndryshme kombëtare dhe sektoriale. 

Kryesisht kjo metodë është përdorur për mbledhjen e të dhënave mbi 

vlerësimin e funksionimit të struktura vetë menaxhimit dhe problemeve 

aktuale të gjeomorfositeve. 

 

DISKUTIM 

Duke përdorur metodën GAM kemi bërë një vlerësim të gjeomorfositeve 

të sipërpërmendura. Gjatë përiudhës korrik-tetor të vitit 2020 u kryen 60 

anketa tek banorët e zonës dhe specialistë të zonës (gjeografë dhe 

gjeologë). Mendimet e tyre u morrën për vlerësimet relative të 

gjeomorfositeve. Për vlerësimet absolute janë bërë përcaktime prej nesh 
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nga verifikimet në terren dhe studimit të literaturës. Informacionet 

shkencore dhe vlerësimet në anketime të përfituara janë shndëruar në 

vlera numerike të paraqitura si në tabelën 1. 

PËRFUNDIME  

Bashkia e Devollit ka vlera gjeoturistike. Sipas rezultateve të studimit 

katër mikroformat kanë vlera mesatare kryesore dhe plotësuese. Nga 

analizat e rezultateve të anketimit arrijmë në përfundimin se shpella e 

Trenit ka vlera më të mëdha shkencore, edukuese dhe estetike, si dhe 

vlera më të larta funksionale dhe turistike në krahasim me gjeomorfositet 

e tjera të marra në studim. Gurët Mumje dhe Guri i Ariut paraqiten me 

vlera të përafërta shkencore, skenike, mbrojtëse, funksionale dhe 

turistike. Pavarësisht se sipërfaqet e tyrë janë mesatare, ato kanë një nivel 

të ulët të infrastrukturës turistike, ndërsa guidat turistike mungojnë 

plotësisht. Burimet e Progërit kanë vlera të ulta kryesore dhe plotësuese 

në krahasim me gjeomorfositet e tjera të bashkisë Devoll. Burimet 

rrezikojnë të humbasin në të ardhme pasi janë betonizuar dhe banorët e 

zonës nëpërmjet thithjes me motopompa dhe shpimeve të puseve me 

sonda kërkojnë që ujin e këtyre burimeve ta futin në çezmat e shtëpive të 

tyre. Kjo ka sjell tharjen e disa burimeve kryesisht të Topilave që janë në 

hyrje të fshatit Progër.Metoda GAM ishte më e përshtatshme për të 

treguar gjendjen aktuale të gjeomorfositeve në këtë zonë.Promovimi 

nëpërmjet broshurave, flet-palosjeve, rrjeti i gjeoinformacionit nëpërmjet 

hartave digjitale dhe GIS janë metoda për zhvillimin e gjeoturizmit të 

mirëfilltë. 
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ABSTRACT 

The Municipality of Pustec is part of the Korça region and is located in 

its northeastern part. The study area is rich in natural resources, 

geological and geomorphological formations, landscapes modeled by 

karst activity, lakes or karst springs or even rare occurrences from the 

living world such as early trees, endemic plants, etc, which have received 

the status of Nature Monument.Geomorphosites are landforms of special 

interest for society.Geotourism is recognized as a useful tool for 

promoting natural and cultural heritage and for fostering local and 

regional economic development, especially within rural areas.In order to 

state the current geotouristic importance of Pustec municipality the 

Geosite Assessment Methode (GAM) was employes.Through the use of 

GAM, the scientific, aesthetic, educational and socio-economic values of 

geomorphosites are evidenced. To identify the values, a questionnaire 

was conducted in the area residents how they assess the geomorphosites 

of the municipality.In the study, a ranking of geomorphosites was made 

based on their scientific, educational, aesthetic, protective, functional and 

tourist values.Through data analysis we conclude that the municipality of 

Pustec needs the administration of geomonuments to be integrated into 

policies, plans, programs undertaken at the municipal level in order to 

achieve a quality tourism management. 

Keywords: Pustec Municipality geomorphosite, geotourism, GAM 

method 
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ABSTRAKT 

Bashkia e Pustecit bën pjesë në qarkun e Korçës dhe ndodhet në skajin 

verilindor të tij. Zona e marrë në studim është e pasur me resurese 

natyrore, formacione gjeologjike dhe gjeomorfologjike, peizazhe të 

modeluara nga veprimtaria e karstit, liqene apo burime karstike edhe 

dukuri të rralla nga bota e gjallë si drurë me moshë të hershme, bimë 

endemike etj, të cilat kanë marrë statusin e Monumentit të Natyrës.Një 

gjeomorfosit është një formë tokësore së cilës mund t'i atribuohet një 

vlerë dhe mund të përdoret nga shoqëria. Gjeoturizmi pranohet si një 

mjet i dobishëm për promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore 

dhe për nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik lokal dhe rajonal, 

veçanërisht brenda zonave rurale.Për të përcaktuar rëndësinë aktuale 

gjeoturistike e bashkisë Pustec,është përdorur metoda GAM (Geosite 

Assessment Metode).Nëpërmjet përdorimit të GAM-it evidentohen vlerat 

shkencore, estetike, edukuese dhe socio-ekonomike të 

gjeomorfositeve.Për evidentimin e vlerave është realizuar një pyetsor në 

banorët e zonës sesi i vlerësojnë gjeomorfositet e bashkisë. Në studim 

është bërë një rankim i gjeomorfositeve në bazë të vlerave shkencore, 

edukuese, estetike, mbrojtëse, funksionale dhe turistike të tyre.Nëpërmjet 

analizës të të dhënave arrijmë në përfundimin se bashkia e Pustecit ka 

nevojë që administrimi i gjeomonumenteve të integrohet në politikat, 

planet, programet që ndërmerren në nivel bashkie në mënyrë që të arrihet 

një menaxhim cilësor i turizmit. 

Fjalët kyçe: Bashkia Pustec.gjeomorfosite, gjeoturizëm, metoda GAM 

 

HYRJE/PREZANTIM 

  

Gjeomorfositet janë forma tokësore me interes të veçantë për shoqërinë 

që kanë vlera shkencore, kulturore/ historike, estetike dhe social/ 

ekonomike, si rezultat i përdorimit dhe perceptimit human(Panizza, 

2001). Gjeotourizmi është formë e turizmit natyror që përqëndrohet 

veçanërisht në aspektet gjeologjike dhe gjeomorfologjike të peizazhpor 

edhe në tiparet biotike dhe kulturore që janë të lidhura me natyrën 

abiotike; është e ashtuquajtura qasje ABC abiotik – biotik – kulturë 

(Kubalikova, 2013).Gjeoturizmi ka treguar një rritje të konsiderueshme 
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në të gjithë botën dhe vlerësohet dhe pranohet si një mjet i dobishëm për 

promovimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore dhe për nxitjen e 

zhvillimit ekonomik lokal dhe rajonal, veçanërisht brenda zonave rurale. 

Në këtë studim, do të trajtohen gjeomorfositet e bashkisë Pustec.Disa nga 

mikroformat me rëndësigjeoturistike në bashkinë Pustec janë: - Ishulli i 

Maligradit, Zgavra e Zaverit dhe Shkëmbi i Prerë Zaroshkë.Në literaturën 

shqiptare nuk përdoret termi gjeomorfosite, por të shumtë janë autorët të 

cilët kanë shkruajtur për gjeomonumentet në Shqipëri.Gjeomonumentet 

klasifikohen në kategorinë e tretë të zonave të mbrojtura të njohura si 

Monumente Natyrore.Gjeomonumentet janë forma të veçanta shkëmbore 

me vlera shkencore dhe estetike, me bukuri të rrallë dhe shpesh të 

habitshme(Dollma, . “Trevat shqiptare”., 2014) . Nëpërmjet metodës 

GAM, e cila fokusohet në opinionet e ekspertëve (gjeografë, 

gjeomorfologjëve dhe gjeologëve) duke përjashtuar mendimet e turistëve 

të zakonshëm, synohet të tregohet vlerësimi real dhe objektiv i zhvillimit 

të gjeoturizmit. 

  

 

ZONA E STUDIMIT 

 

Zona e marrë në studim është e pasur me formacione gjeologjike dhe 

gjeomorfologjike, peizazhe të modeluara nga veprimtaria e karstit, liqene 

apo burime karstike edhe dukuri të rralla nga bota e gjallë si drurë me 

moshë të hershme, bimë endemike etj, të cilat kanë marrë statusin e 

Monumentit të Natyrës.Bashkia e Pustecit është një nga 65 bashkitë e 

Shqipërisë, bën pjesë në qarkun e Korçës dhe ndodhet në skajin 

verilindor të tij.Ajo bën pjesë në Krahinën malore Qëndrore në gropat 

juglindore(Qiriazi, Gjeografia Fizike e Shqipërisë, 2019).Bashkia ka nën 

administrimin e saj 9 fshatra, të cilat janë: Pustec (Liqenas), Shulin 

(Djellas), Leska (Lajthizë), Zrnosko (Zaroshka), Cerje, Gorna Gorica 

(Goricë e Madhe), Dolna Gorica (Goricë e Vogël), Glloboçen 

(Gollomboç), Tuminec (Kallamas), të cilat shtrihen në një gjatësi prej 45 

km(Zyrtare, 2014). Me një sipërfaqe prej 198.68 km2, ajo ka5193 

banorë.Në Bashkinë e Pustecit, e gjithë popullsia jeton në zonën 

rurale.Pika doganore më e afërt është Gorica e Madhe e cila ndodhet 17 
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km larg nga bashkia Pustec dhe e lidh bashkinë me Maqedoninë e Veriut. 

Në raport me kushtet natyrore, bashkia e Pustecit bën pjesë në zonën 

tektonike ultësirat ndërmalore; shtrihet në brezin e klimës mesdhetare 

malore; në pellgun ujëmbledhës të lumit Drin; në brezin e tokave të 

kafejta malore; shtrihet në brezin bimor të dushkut, ahut dhe kullotave 

alpine.Bashkia e Pustecit shtrihet në Gropën e Prespës së Madhe e cila 

shtrihet në lindje të Malit të Thatë dhe është e përberë kryesisht nga 

shkëmbinj gëlqerorë.Temperatura mesatare vjetore është 10.6°C.Muaji 

me më shumë rreshje është nëntori me 104.9 mm. Mbizotërojnë erërat 

veriore dhe jugperëndimore.Tokat janë më shumë pjellore, në 

fushëgropat dhe pjesërisht në gropat e luginat dhe te varfëra në shpatet e 

maleve.Kushtet natyrore të sipërpërmendura kanë ndikuar në pasurinë 

gjeomorfologjike të zonës.Në bashkinë e Pustecit trashëgimia natyrore 

përbëhet nga kategoria e dytë e zonave të mbrojtura, Park Kombëtar 

(Parku Kombëtar i Prespës) dhe kategoria e tretë e zonave të mbrojtura 

Monument Natyre (Zgavra e Zaverit, Ishulli i Maligradit -

Gjeomonumente, Dushqet e Manastirit dhe Vënjat e Kallamasit - 

Biomonumente)(Qeverisë, 2017).Në studim kemi marrë gjeomorfositet 

me rëndesi turistike për shkak të formave interesante të relievit, të cilat 

përfaqësojnë një potencial gjeoturistik per zonën. Ato jane:Ishulli i 

Maligradit është një gjeomonument, i cili ndodhet në lartësinë 900 m mbi 

nivelin e detit, me gjatësi 700 m - 800 m e gjerësi 180 m - 200 m. Ai 

ndërtohet nga gurë gëlqerorë dhe përfaqëson mbetje të fundosjes së 

grabenit të Prespës(Qiriazi & Sala, Monumentet e Natyrës së Shqipërisë, 

2006). Në bregun e tij, perëndimor ndodhet shpella e Kishës. Ai arrihet 

përmes rrugës automobilistike Korçë-Pustec 30 kmdhe distancës breg-

ishull rreth 3 milje (Miçi, 2017). Zgavra e Zaveritndodhet në bregun 

perëndimor të liqenit të Prespës së Madhe, afër fshatit Goricë e Vogël. 

Ajo formohet nga kryqëzimi i dy thyerjeve tektonike (Muslli 2016.). Ajo 

është një zgavër e madhe karstike, ku zë fill një nga depërtimet e shumta 

nëntokësore të ujit të liqenit të Prespës së Madhe drejt Liqenit të 

Ohrit.Shkëmbi “Zarezata Stena Shkëmbi i Prerë-Zaroshkëndodhet në 

rrugën që lidh fshatin Lajthizë me atë Zaroshkë(Neziraj & Moisiu, 2017). 

Forma e tij ngjason me një mullar bari, me seksion gati rrethor, me 

diametër në bazë rreth 6 m që vjen duke u zvogëluar drejt majës. Lartësia 
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e mullarit është rreth 10 m(Moisiu & Neziraj, 2014).Maja ka formën e 

një kapelje të krijuar nga një çarje horizontale gati në këputje të bllokut 

konglomeratik. Nga pikpamja gjeologjike, ky bllok ndodhet në 

fushpërhapjen e shkëmbinjve të Eocenit të mesëm, të përfaqësuar nga 

gëlqerorë, ranorë e konglomerate. Për të përcaktuar rëndësinë aktuale 

gjeoturistike të bashkisë Pustec dhe për të bërë vlerësimin e 

gjeomorfositeve që ndodhen në territorin e kësaj bashkie, është përdorur 

metoda GAM (Geosite Assessment Metode). 

 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

  

Termi gjeomorfosite nuk njihet në literaturën shqiptare, por termi më i 

përdorur është gjeomonumente.Studimet që janë bërë për 

gjeomonumentet e Shqipërisë nuk janëtë shumta. Përmendim disa autorë 

të cilët kanë shkruajtur për to si: Merita Dollma, Perikli Qirjazi, Alfred 

Frashëri etj.Për realizimin e këtij studimi kam hulumtuar një literaturë të 

gjërë shkencore nga autorë shqiptarë dhe të huaj.Një pjesë shumë e 

rëndësishme e punës sime ka qënë puna e kryer në terren, vëzhgimi nga 

afër i gjeomorfositeve të bashkisë Pustec dhe realizimi i anketave për të 

bërë analizën e gjeomorfositeve dhe për të nxjerrë në fund rezultatet e 

punimit. 

  

METODOLOGJI KËRKIMI 

  

 Për realizimin e këtij studimi kam zgjedhur të përdor metodologjine 

GAM, e cila është përdorur me efikasitet në vlerësimin e 

gjeomorfositeve.Për të krijuar GAM, për më shumë se një dekadë, janë 

shkruar dokumente të shumta në lidhje me vlerësimin e vlerave 

shkencore, estetike dhe vlerave të tjera të gjeomorfositeve.Sipas kësaj 

metode, vlera gjeoturistike përcaktohet si një ndërthurje e vlerës skenike, 

shkencore, kulturore dhe ekonomike (Tomic & Bozic, 2014). Modeli 

GAM përbëhet nga dy indikatorë: Vlerat kryesore dhe Vlerat Plotësuese, 

të cilat janë ndarë në 12 dhe 15 përbërës secili, ku secili individualisht 

vlerësohet nga 0.00 në 1.00. Vlerat Kryesore ( MV) përbëhen nga tri 

grupe treguesish: shkencor/ edukues (VSE), piktoresk/ estetik (VSA), 
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vlera e mbrojtjes (VPr) . Vlerat plotësuese ( AV) janë të ndara në dy 

grupe përbërësish, funksional (VFn) dhe vlerat turistike (VTr).  

GAM= MV+AV 

MV= VSE+VSA+VPr 

AV= VFn+VTr. 

Realizimi i metodës u mundësua nëpërmjet plotësimit të 50 anketave në 

muajin korrik me studiues dhe specialistë të fushës ( gjeologë, gjeografë 

dhe gjeomorfologë).Ekspedita në terrenshërbeu për të evidentuar edhe 

problemtikat me të cilat përballen gjeomorfositet e bashkisë dhe nevojën 

për të marrë masa menaxhuese dhe mbrojtëse.Vlerat numerike të 

përfituara për secilin prej gjeomomrfositeve, do të vendosen në një 

grafik, ku boshti i X-ve përcakton vlerat kryesore dhe boshti i Y- ve 

përcakton vlerat plotësuese(Vujicic, 2011).Ky lloj grafiku përbëhet nga 9 

(nëntë) zona, ku duke kaluar nga Z11 drejt Z33, vlerat kryesore dhe ato 

plotësuese fillojnë e rriten.Në tabelën e mëposhte (tab.1) paraqitet 

vleresimi numerik i gjeomorfositeve te bashkise Pustec. 

Tabela 1 : Vlerësimet reale për Ishullin e Maligradit, Zgavrën e Zaverit dhe 

Shkëmbin e Prerë Zaroshkë 

Përbërësit/subpërbërësit  Vlerat nga (0.00-1.00) 

Vlerat kryesore (MV) Ishulli i 

Maligradit 

Zgavra e 

Zaverit 

Shkëmbi I 

Prerë 

Vlera shkencore/edukuese(VSE) 

1)Sa e rrallë 

2)Sa përfaqësuese 

3)Njohjet në cështjet e gjeoshkencës 

4)Niveli i interpretimit 

 

GS1 

0.50 

1.00 

0.25 

0.5 

GS2 

0.25 

0.50 

0.25 

0.50 

 

GS3 

0.00 

0.25 

0.00 

0.25 

Vlerat skenike/estetike(VSA) 

1)Pikëpamja 

2)Sipërfaqja 

3)Peisazhi rrethues dhe natyra 

4)Përshtatshmëria mjedisore e sitit 

 
0.75 

1.00 

1.00 

1.00 

 
0.50 

0.00 

1.00 

1.00 

 
0.50 

0.00 

0.50 

0.50 
Mbrojtja(VPr) 

1)Mbrojtja dhe kushtet aktuale 

2)Niveli i mbrojtjes 

3)Dobësitë 

4)Numri i vizitorëve të qëndrueshëm  

 

 
1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

 
1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

 
0.75 

0.00 

0.25 

0.25 
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Vlerat plotësuese(AV)    

Vlerat funksionale(VFn) 

1)Arritshmëria 

2)Vlerat natyrore plotësuese 

3)Vlerat njerëzore plotësuese 

4)Afërsia e qëndrave rrezatuese 

5)Afërsia e rrugëve të rëndësishme 

6)Vlerat funksionale plotësuese 

 
1.00 

0.25 

0.25 

0.00 

0.75 

0.25 

 
1.00 

0.25 

0.75 

0.00 

1.00 

0.00 

 
1.00 

0.50 

0.50 

0.00 

0.25 

0.25 
Vlerat turistike(VTr) 

1)Reklamimi 

2)Vizitat e organizuara 

3)Afërsia e qëndrave të vizitorëve 

4)Kuadrot interpretuese 

5)Numri i vizitorëve 

6)Infrastruktura turistike 

7)Shërbimet guida turistike 

8)Shërbime hotelerie 

9)Shërbimet e restoranteve 

 
0.75 

0.75 

0.50 

0.25 

0.25 

0.50 

0.25 

0.50 

0.50 

 
0.25 

0.00 

0.75 

0.25 

0.00 

0.00 

0.00 

0.50 

0.50 

 
0.00 

0.25 

0.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.75 

0.75 

 

Tabela 2: Klasifikimi i gjeomorfositeve në zona bazuar në metodën GAM 

 

Gjeomorfositet 

Vlerat kryesore 

MV= VSE+VSA+VPr  

 

Vlerat plotësuese 

AV= VFn+VTr. 

 

Zona 

Ishulli i Maligradit 

GSI 

2.25+3.75+2.50=8.50 2.50+4.25=6.75 

 

Z32 

Zgavra e Zaverit  

GS2 

1.50+2.50+2.50=6.50 

 

3.00+2.25=5.25 

 

Z21 

Skëmbi i Prerë  

GS3 

0.50+1.5+1.25=3.25 

 

2.50+2.25=4.75 Z11 

 

GJETJET DHE ANALIZA 

  

Bazuar në metodën GAM, është bërë një vlerësim cilësor për secilin prej 

gjeomorfositeve të bashkisë Pustec.Në grafikun 1, të mëposhtme 

paraqitet pozicioni i gjeomorfositeve në grafik.Nga përcaktimet e bëra 

ishulli i Maligradit (GS1) gjendet në qelizën Z32 që do të thotë ka vlera 

të larta kryesore. Zgavra e Zaverit (GS2) ndodhet në qelizën Z21 që 

tregon se ajo ka vlera mesatare të vlerave kryesore dhe 

plotësuese.Shkëmbi i Prerë Zaroshkë (GS3) ndodhet në qelizën Z11 që 
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tregon se ai ka vlera të ulta kryesore dhe vlera të ulta plotësuese. Vlerat 

numerike të përfituara për secilin prej gjeomomrfositeve, do të vendosen 

në një grafik,, ku boshti i X-ve përcakton vlerat kryesore dhe boshti i Y- 

ve përcakton vlerat plotësuese. Ishulli i Maligradit ka vlera më të mëdha 

shkencore, edukuese dhe estetike, por njëkohësisht ka edhe vlera të 

mëdha funksionale dhe turistike krahasuar me Zgavrën e Zaverit.Ai është 

një përfaqësues i mirë i bashkisë Pustec, me pamje të bukur nga Liqeni i 

Prespës së Madhe.Ai është trajtuar shumë pak në studimet lokale dhe në 

studimet kombëtare dhe ndërkombëtare.Zgavra e Zaverit është 

gjeomonumenti me sipërfaqen më të vogël.Ajo ka vlera më të vogla 

kryesore dhe vlera më të vogla plotësuese, por përbën një shembull të 

mirë të proçesit karstik.Shkëmbi i Prerë është shumë pak i njohur, ka 

raste që edhe vetë banorët nuk kanë dijeni për të.Ai është dëmtuar pak si 

rezultat i veprimtarisë humane.  

 Grafik 1:Pozicioni i mikroformave në grafikun GAM 

 

PËRFUNDIME 

  

Nga rezultatet e arritura nga aplikimi i metodologjisëGAM për vlerësimin 

egjeomorfositeve të bashkisë Pustec arrijmë në konkluzionin se vlerat 

kryesore të gjeomorfositeve janë më të larta se vlerat funksionale dhe 

turistike.Mungesa e njohurive të detajuara shkencore kërkon nevojën e 
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mbështetjeve financiare për studime të mëtejshme shkencore.Për të rritur 

vlerat funksionaleështë e rëndësishme vendosja e tabelave për 

gjeomonumentet në afërsi të tyre me shpjegime përkatëse të shoqëruara 

me harta, shpjegim gjeologjik të formimit dhe foto të ndryshme.  
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ABSTRACT 

In this study, the main goal is to assess the natural and cultural heritage in 

the cross-border area of Ana e Malit, aiming to develop sustainable 

tourism. This cross-border area lies between two important urban centers, 

that of Shkodra and Ulcinj, on the Albanian-Montenegrin border. It is 

inhabited by Albanian population on both sides of the border. The joint 

custom Muriqan - Sukubinë has given a special importance to this area in 

relation to foreigners, enabling their first contact with Albania. The 

location of the area on the western slope of the Tarabosh-Rumi range, the 

variety of relief such as fertile plains, gentle hills, the climatic features, 

and hydrographic resources such as the Buna River, Shas Lake, and the 

numerous natural springs, constitute very important touristic resources. 

Also, the early settlement of the area, the historical heritage, the material 

and non-material culture enrich its touristic offer. The ancient city of 

Shas and its existence until the Middle Ages, the historical and religious 

heritage it carries, the ethnographic museums, the houses architecture 

alongside bridges and mills, are living evidence of the past. The non-

material culture, the songs, dances, rites, weddings, etc., which enrich the 

cultural heritage, are also quite rich. The identification of natural and 

cultural resources and their integration as a tourist offer will enable them 

mailto:ylberdyli@hotmail.com
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to be real opportunities for the development of a sustainable tourism, 

aiming to increase the economic resources and the well-being of the 

community in addition to the protection of natural and cultural heritage. 

The methodology of the study is based on the use of primary and 

secondary sources as well as the use of field observation and statistical 

and comparative research methods, which we believe meet its 

expectations by orienting the stakeholders toward the development of 

tourism in the cross-border area Ana a Malit. 

Keywords: cross-border area, natural, cultural, and non-material heritage, 

sustainable tourism  

ABSTRAKT 

Në këtë studim, synimi kryesor është vlerësimi i trashëgimisë natyrore 

dhe kulturore ne zonën ndërkufitare Ana e Malit, në funksion të 

zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Kjo zonë ndërkufitare shtrihet 

ndërmjet dy qendrave të rëndësishme urbane, asaj të Shkodrës dhe 

Ulqinit, në kufirin shqiptaro-malazez. Ajo është e banuar nga popullsi 

shqiptare në të dyja anët e kufirit. Dogana e përbashkët Muriqan - 

Sukubinë i ka dhënë një rëndësi të veçantë kësaj hapësire në raport me të 

huajt, duke mundësuar kontaktin e parë të tyre me Shqipërinë. Shtrirja e 

zonës në shpatin perëndimor të vargut Tarabosh-Rumi, larmia e relievit, 

fushat pjellore, kodrat e buta, veçoritë klimatike, pasuritë hidrografike si 

lumi Buna, liqeni i Shasit, burimet (krojet) e shumta natyrore, përbëjnë 

resurse mjaft të rëndësishme në funksion të zhvillimit të turizmit. Po 

ashtu, banimi i hershëm i zonës, trashëgimia historike, kultura materiale 

dhe shpirtërore e pasurojnë ofertën turistike të Anës së Malit. Qyteti antik 

i Shasit dhe ekzistenca e tij deri në mesjetë, trashëgimia historike dhe 

religjioze që mbart, muzetë etnografik, arkitektura e banesave, urave dhe 

mullinjve, janë dëshmi e gjallë e së kaluarës. Mjaft e pasur paraqitet edhe 

kultura shpirtërore, këngët, vallet, ritet, dasmat, etj., që e pasurojnë më 

tepër trashëgiminë kulturore. Evidentimi i resurseve natyrore dhe atyre 

kulturore, integrimi i tyre si ofertë turistike do të mundësojë që këto vlera 

të përbëjnë mundësi reale për zhvillimin e një turizmi të qëndrueshëm, 

duke synuar që krahas mbrojtjes së trashëgimisë natyrore dhe kulturore të 
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rriten resurset ekonomike dhe mirëqënia e komunitetit. Metodologjia e 

punimit bazohet në shfrytëzimin e burimeve parësore dhe dytësore si dhe 

në përdorimin e vëzhgimit në terren, metodës së hulumtimit, asaj 

statistikore dhe krahasuese, të cilat besojmë që realizojnë pritshmëritë e 

tij duke orientuar grupet e interesit në zhvillimin e turizmit të hapësirës 

ndërkufitare Ana a Malit. 

Fjalët kyçe: hapësirë ndërkufitare, trashëgimi natyrore, kulturore, 

shpirtërore, turizëm i qëndrueshëm.  

 

HYRJE 

Ana e Malit shtrihet në hapësirën ndërkufitare ndërmjet Republikës së 

Shqipërisë dhe asaj të Malit të Zi dhe më konkretisht ndërmjet dy 

qendrave të rëndësishme urbane, asaj të Shkodrës dhe Ulqinit. Kjo 

hapësirë ka sipërfaqe prej 159.85 km2 dhe është ndarë në bazë të 

vendimeve të “Konferencës së Ambasadorëve” në Londër, më 22 mars 

1913. “Duke filluar nga Deti Adriatik, kufiri do të ndjekë rrjedhën e 

Bunës, deri në pikën e caktuar midis Rrushkullit dhe Samrishit, pastaj do 

të marrë drejtimin për në liqenin e Shkodrës, duke ia lënë Taraboshin 

Shqipërisë”. Sot, kjo hapësirë 70.3% i takon Malit të Zi, ndërsa 29.7% 

Republikës së Shqipërisë. Pavarësisht nga copëtimi mbi njëshekullor, 

politikave varfëruese dhe asimiluese të ndjekura nga qeveritë malazeze, 

popullsia e Anës së Malit në hapësirën e Republikës së Malit të Zi 

përbëhet 97% nga shqiptarë. Shkëputja e Malit të Zi nga ish-Jugosllavia 

dhe procesi i integrimit drejt BE-së, proces në të cilin aspiron edhe 

Shqipëria, ka dhënë një drejtim të ri të zhvillimit të hapësirave 

ndërkufitare. Në këtë kontekst sot Ana e Malit ka një pozitë gjeografike 

mjaft të favorshme lidhjeje dhe komunikimi, pasi në të ndodhet dogana e 

përbashkët shqiptaro-malazeze, Sukobinë-Muriqan. Nëpërmjet kësaj 

dogane kalojnë rrugët tranzit, Tiranë-Shkodër-Ulqin dhe Tiranë-Shkodër-

Tivar. Gjatë 10-vjeçarit të fundit 2010-2020 kanë hyrë mesatarisht në 

Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet kësaj dogane rreth 330 mijë shtetas të 

huaj. Evidentimi i trashëgimisë natyrore dhe kulturore në funksion të 
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zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në hapësirën ndërkufitare Ana e 

Malit përbën qëllimin e këtij punimi.  

METODOLOGJIA E KËRKIMIT  

Në realizimin e punimit janë shfrytëzuar burimet parësore dhe dytësore. 

Njohja nga afër nëpërmjet vëzhgimit në terren është gërshetuar me 

metodat e hulumtimit të asaj statistikore dhe krahasuese duke synuar një 

studim të arrirë dhe konkret. Përdorimi i këtyre metodave ka si qëllim një 

studim sa më të plotë për të orientuar grupet e interesit për zhvillimin e 

turizmit. 

GJETJET DHE ANALIZA  

Zhvillimi ekonomik i hapësirave rurale për një ekonomi të qëndrueshme 

duke u bazuar në ruajtjen e ekuilibrave ekologjikë dhe natyrorë synon në 

evidentimin e resurseve ekonomike. Në kushtet kur tendenca për 

kreativitet, çlodhje, njohje të kulturës dhe natyrës së popujve ka shfaqur 

trendin e zhvillimit të turizmit në hapësira rurale duke shfrytëzuar 

pasuritë natyrore dhe kulturore, prezantimi i resurseve të Anës së Malit 

ofrohet në këtë funksion. Pasuritë natyrore dhe kulturore të hapësirës 

rurale Ana e Malit dhe pozicionimi i saj mjaft i favorshëm gjeografik në 

lëvizjet turistike Shkodër-Ulqin, mundësojnë një turizëm të 

qëndrueshëm.  

Resurset natyrore në funksion të turizmit 

Natyra, relievi dhe larmia e tij, shtrirja nga lartësia 1 m (liqeni i Shasit) 

deri në lartësinë 1427 m (maja e Kozjakut) në malin e Rumisë, fusha 

pjellore e Anës së Malit, kodrat e pasura me pyje natyrore, shpati 

perëndimor Tarabosh-Rumi, përbëjnë një aset mjaft të rëndësishëm për 

turizmin e gjelbër dhe agroturizmin. Panorama që të ofron natyra e 

gërshetuar me klimën e butë dhe plot me diell është mjaft atraktive për ta 

shijuar si turist. Grupet e ndryshme të apasionuara nga ecjet në natyrë 

(hiking) mund ta shfrytëzojnë shumë mirë atë çfarë të ofron natyra e 

Anës së Malit. Tek pasuritë hidrografike përmendim lumin Buna, si të 

vetmin lumë fushor në Shqipëri, me gjatësi 44 km, i cili përshkon dhe 

shërben si kufi natyror i Anës së Malit me hapësirat e tjera, në një gjatësi 

prej 25.5 km. Lumi Buna krahas shfrytëzimit për peshkim, plazhe, 
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paraqet kushte të favorshme për kanoe apo sporte nautike (zhytje në ujë, 

shëtitje me varkë, jahte). Po ashtu vlen të përmendet edhe liqeni i Shasit 

që përbën një kriptodepresion, me një sipërfaqe prej 315 km2. Thellësia e 

liqenit varion nga 1 m - 7.8 m. Liqeni i Shasit dallohet për biodiversitetin 

e larmishëm, veçanërisht për strehimin e zogjve shtegtarë. Lidhja e këtij 

liqeni me lumin Buna nëpërmjet vijës së Shëngjergjit e ka pasuruar me 

shumëllojshmëri peshqish atë.  

Figura 1. Liqeni i Shasit, Lisivorri dhe lumi Buna parë nga Fraskanjeli 

(Y.Dyli) 

 
 

 
Burimet natyrore (krojet) janë një pasuri mjaft e rëndesishme. Shpati 

perëndimor Tarabosh-Rumi ka pasuri të jashtëzakonshme të ujërave të 

burimeve nëntokësore (krojeve), prurjet e të cilëve variojnë nga 61 l/orë 

deri në 500 l/orë. Krojet e Krenasit, Krebajt, Nënburgut, Kasiqit, burimet 

e Këlleznës dhe të Millës, janë shumë të njohur për cilësinë e ujit. 

Rezervat ujore të këtyre burimeve, veçanërisht ato të Millës, janë 

shfrytëzuar për mullinjtë e bluarjes, ndërsa sot përbëjnë furnizimin 

kryesor të qytetit të Ulqinit për shfrytëzim komunal. Lisivorri gjendet në 

fshatin Kaliman, afër Kullës së Kadraqit, fortesa e fundit në luftën 

shqiptaro-malazeze në mesin e shek. XIX. Madhështia e këtij lisi përbën 

një monument natyror interesant për t’u vizituar pasi historia dhe 

toponimi janë sfiduese pavarësisht largësisë.  
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Trashëgimia etno – kulturore e zones 

 

Trashëgimia etno-kulturore në Anën e Malit është mjaft e pasur dhe 

përfshin objekte të kulturës materiale dhe shpirtërore. Humanizimi i 

hapësirës nga antikiteti deri në ditët e sotme, pa ndërprerje, na ka 

trashëguar pasuri të fondit etno-kulturor si monumente arkeologjike, 

arkitekturore, mullinj bluarjeje, banesa si dhe trashëgimi etnografike të 

karakterit shpirtëror, si: folklori, dasma, ninulla. Shasi, shtrihet në 

verilindje të Ulqinit, në një distancë prej 20 km nga Ulqini dhe 4 km nga 

qendra e Anës së Malit, Katërkolle.  

Vendbanimi i vjetër i Shasit përbën një dëshmi mjaft të rëndësishme 

historike dhe religjioze. Zbulimet e pakta gjeologjike të ndërmarra në 

vitin 1985 kanë hedhur dritë për një vendbanim prehistorik të epokës 

neolitike duke arritur shkallën më të lartë të humanizimit në mesjetë. 

Qyteti mesjetar i Shasit në shek. VI-XVI ka qenë mjaft i rëndësishëm 

edhe në aspektin religjioz, duke qenë qendër peshkopate dhe sipas 

dëshmive të vjetra kishte 365 kisha. Shasi u shkatërrua dhe u dogj nga 

sulmet shkatërrimtare të mongolëve në vitin 1242. Pavarësisht nga 

mangësia e zbulimeve arkeologjike nga pala malazeze, gjatë periudhës së 

administrimit për shkak të autoktonisë iliro-shqiptare, ekzistenca e 

mureve të kishës, hapësira arkeologjike, historia e Shasit dhe origjinaliteti 

i liqenit me të njëjtin emër përbën një destinacion mjaft të rëndësishëm 

turistik.  

Ura e Këlleznës e ndërtuar mbi përroin e Megjëreçit në vitin 1696, 

përbën një objekt arkitekturor mjaft të rëndësishëm. Historia e ndërtimit, 

arkitektura dhe funksioni që pati në lidhjen e Ulqinit me Shkodrën e bëri 

mjaft interesante dhe të vizitueshme. Kjo urë ka një gjatësi prej 12m, 

gjerësi 3.60 m dhe lartësia nga fundi i përroit shkon deri në 9.26 m. Kjo 

urë pësoi dëmtime në vitin 1982 gjatë shtrimit të tubacioneve të 

ujësjellësit Millë-Ulqin. Vlerat arkitektonike të kësaj ure mesjetare e 

bëjnë të nevojshme dhënien e statusit “monument kulture”. Ditët e fundit, 

ndryshe nga herët e tjera vërehet një pastrim dhe nxjerrje në pah të 

strukturës së saj. Ura e Vejukajve e ndërtuar mbi përroin me të njëjtin 

emër në fshatin Velinaj, sipas trashëgimisë gojore mendohet se është 

ndërtuar në periudhën osmane dhe gëlqerja e përdorur ka qenë e 
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stazhionuar për 50 vite. Kjo urë ka gjatësi 10 m, gjerësi 2.05 m, harku me 

bazament 5.10 m dhe lartësia e harkut 2.10 m. Kjo urë është 1.3 km larg 

nga rruga automobilistike Muriqan-Shkodër. Ajo është funksionale edhe 

sot, por ka pësuar ndërhyrje duke hedhur beton mbi të për ta zgjeruar. 

Mullinjtë e ujit për bluarje, përbëjnë një nga pasuritë më të rëndësishme 

të së kaluarës, me të cilët anamalsit siguronin bukën. Pasuritë ujore në 

shpatin Tarabosh-Rumi kanë mundësuar ndërtimin e këtyre mullinjve. 

Zhvillimet e sotme drejt globalizmit kanë sjellë mundësinë që këto 

objekte me karakter ekonomik të dalin jashtë funksionit. Rëndësia që 

kanë patur në jetën e përditshme, ndërtimi dhe funksionimi i tyre bën që 

mullinjtë e ujit të jenë objekte të ofertës turistike për t’i parë nga afër. 

Numri i mullinjve ka qenë i madh dhe vetëm në fshatrat Millë dhe Kasiç 

janë numëruar deri në 24 mullinj.  

Muzeu etnografik “Draginë” është ngritur me një iniciativë private të 

familjes Kovaçi, që në sajë të përkushtimit ka arritur të mbledhë objekte 

me vlerë etnokulturore të hapësirës së Anës së Malit. Ky muze përmban 

rreth një mijë objekte të llojeve të ndryshme, si edhe rreth shtatëqind 

objekte të vogla (monedha, stema etj.). Monedhat më të vjetra i përkasin 

viteve 1802-1817. Pavarësisht ambientit të vogël, ky muze ka filluar të 

vizitohet nga turistë nga Turqia, Gjermania, Franca etj.  

 

Figura 2. Muzeu etnografik “Draginë, Ura e Këlleznës dhe Kisha e 

Shasit (Y.Dyli) 
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Veshjet përbëjnë një nga manifestimet më të rëndësishme të kulturës 

popullore dhe element të rëndësishëm në specifikën etnike të një populli. 

Shumëllojshmëria e veshjeve sipas gjinisë, format e tyre, materiali i 

përdorur, klasifikimi sipas stinëve, grupmoshave, statusi shoqëror dhe 

elementet zbukurues i kanë dhënë vlera të veçanta. Xhubleta, xhamadani, 

këmishat e gjata, bohçet, brekeshat, benavrekët, veshjet me tirqe, janë 

pasuri të trashëguara. Ruajtja e identitetit kombëtar në veshje është 

realizuar deri në ditët e sotme dhe akoma vazhdon të trashëgohet 

nëpërmjet pajave (dhuntive) të vajzave anamalse me kostume 

kombëtare.  

Mitet, legjendat, gojëdhënat e pasurojnë kulturën shpirtërore të 

anamalsve. Një rëndësi të veçantë, që është trashëguar deri në ditët tona, 

madje kultivohen edhe sot janë këngët, vallet dhe ninullat si shprehje e 

botës shpirtërore.  

 

PËRFUNDIME DHE REKOMANDIME 

  

Vlerësimi i pasurive natyrore dhe kulturore në funksion të një turizmi të 

qëndrueshëm të hapësirës së Anës së Malit duhet t’u shërbejë operatorëve 

turistikë. Shkëndijat e para për të ofruar resurset natyrore dhe kulturore 

anamalse në oferta turistike ka filluar nga viti 2018 me ngritjen e bujtinës 

së agroturizmit “Shega” në hapësirën shqiptare, në fshatin Shtuf, pranë 

doganës Muriqan. Promovimi i vlerave natyrore dhe kulturore i 

gërshetuar me kuzhinën tradicionale ka ngjallur interesin e turistëve të 

huaj nga vende të ndryshme të botës për ta frekuentuar këtë bujtinë.  

Planet strategjike të BE-së drejt nxitjes për zhvillimin e turizmit kulturor 

në hapësirat ndërkufitare duhen gërshetuar me strategjitë për zhvillimin e 

turizmit në nivel kombëtar. Bazuar në potencialet që ofron Ana e Malit 

dhe mangësitë që vërehen për një ofertë turistike atraktive 

rekomandojmë:  

•Hartimin e planeve afatshkurtër dhe afatmesëm nga pala shqiptare dhe 

malazeze për zhvillimin e turizmit në Anën e Malit. 

•Hartimin e projekteve arkeologjike në vendbanimin e vjetër të Shasit 

dhe restaurimet e objekteve religjioze që ndodhen aty.  
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•Përfshirjen e vendbanimit të Shasit, urës së Këlleznës, të Vejukajve, 

mullirit të ujit në Mill (mulliri i Veliajve) si monumente kulture.  

•Hartimin dhe subvencionimin e një projekti për zhvillimin dhe ruajtjen e 

objekteve të muzeut etnografik Draginë.  

•Ngritjen e bujtinave të tjera për zhvillimin e turizmit rural dhe të gjelbër 

duke e gërshetuar edhe me atë kulturor.  

•Promovimin e aseteve etno - kulturore pranë operatorëve turistikë që 

operojnë në hapësirën Shkodër-Ulqin dhe më gjerë.  
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ABSTRACT 

Aesthetic evaluation of geosites and geomorphosites is earlier, but the 

iniciatives to geoeducate the new generations is recent. Geoscientific 

research is a key element in recognition, promotion of nature and in 

geotourism guidance. Geotourism is a form of tourism movement based 

on geological phenomena and geomorphological processes. Albania has a 

rich geodiversity with economic, aesthetic, cultural, functional and 

existential values. The natural resources requires detailed and ongoing 

studies in order to protect, to preserve and for sustainable management. 

Considering the recent geoscientific researches, in this article will be 

analysed some known methodologies used effectively in identification, 

management and creation of local, regional or national strategies. The 

article will describe the GAM, M-GAM methods, SWOT and TOWS 

analysis, valid in the valorisation and management of geoparks, geosites, 

geomorphosites (geomonumnets) in our country. The purpose of the 

study isto promote the scientific studies in the field of geosciences, 

through new research alternatives, which are the basis for 

geointerpretation and geoeducation. 

 

Keywords: Albania, assessment methodology, geotourism, scientific 

research, geosite, values. 
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ABSTRAKT 

Vlerësimi estetik i objekteve gjeologjike dhe gjeomorfologjike është i 

hershme, ndërsa përpjekjet për gjeoedukimin e brezave të rinj kanë filluar 

vetëm gjatë dekadave të fundit. Kërkimi gjeoshkencor është një element 

kyç në njohjen e natyrës, promovimin e saj dhe orientimin e lëvizjeve 

gjeoturistike. Gjeoturizmi, është formë relativisht e re e lëvizjes turistike 

e bazuar në fenomene gjeologjike dhe procese gjeomorfologjike. Territori 

i Republikës së Shqipërisë njihet për gjeodiversitet të lartë, me vlera 

ekonomike, estetike, kulturore, funksionale dhe të ekzistencës. Për të 

mbrojtur dhe ruajtur gjeotrashëgiminë në vendin tonë, ka rëndësi thellimi 

i kërkimit shkencor në fushat e gjeoshkencës. Studimet më të fundit 

ndërkombëtare bazohen në përdorimin e metodologjive sasiore dhe 

cilësore, të cilat janë alternativa me përdorim efikas në kërkimin 

shkencor shqiptar. Në artikull do të përshkruhet metoda GAM, M-GAM, 

analiza SWOT dhe TOWS, të vlefshme në valorizimin dhe menaxhimin e 

gjeositeve, gjeomorfositeve, gjeotopeve (gjeomonumenteve) në vendin 

tonë. Qëllimi i këtij studimi është nxitja e thellimit të studimeve 

shkencore në fushën e gjeoshkencës, nëpërmjet alternativave të reja të 

kërkimit, të cilat janë bazë për gjeointerpretimin dhe gjeoedukimin. 

Fjalët kyçe: Gjeoturizëm, gjeosite, kërkimi shkencor, Shqipëria, 

metodologji vlerësuese. 

 

HYRJE/PREZANTIM 

  

Kërkimi shkencor është një element kyç në zhvillimin e shoqërisë 

njerëzore. Studimet shkencore janë orientuese të zhvillimit ekonomik, 

social dhe mjedisor në nivel lokal, rajonal, kombëtar dhe global. 

Pavarësisht se kërkimi shkencor filloi me zhvillimin e qytetërimeve të 

para, vetëm në dekadat e fundit është shtuar sasia dhe cilësia e kërkimit, e 

cila synon në vetvete zhvillimin e qëndrueshëm në planetin Tokë. 

Studimet gjeoshkencore, ndër më të hershmet në kërkimin shkencor, 

fokusohen në studimin e historisë së Tokës, në proceset dhe fenomenet 

që zhvillohen në sipërfaqe të saj. Gjeoshkenca përfshin studimet dhe 
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arritjen në gjeologji, gjeografi, gjeomorfologji, hidrologji, pedologji etj, 

të cilat specifikisht studiojnë botën abiotike (gjeodiversitetin). 

Gjatë historisë së gjatë 4.6 miliard vjeçare të Tokës (Vranaj, 1998) janë 

krijuar mikro/ makro forma relievi, të cilat si rezultat i perceptimeve dhe 

ndjesive njerëzore, kanë marrë vlera të mëdha shkencore, edukuese, 

estetike, kulturore dhe ekonomike. Përshkrimet poetike, këngët, vizatimet 

etj janë elementë artistikë që tregojnë vlerësimin estetik dhe ndjesinë e 

koshiencës regjionale (sense of place/ sense of belonging) të njeriut për 

objektet gjeologjike gjeomorfologjike, hidrologjike dhe pedologjike. 

Zhvillimet intensive në jetën sociale dhe ekonomike në dekadat e fundit 

kanë shkaktuar problematika të mëdha në mjedis, të cilat nxisin iniciativa 

të reja për kërkim shkencor, rritjen e bashkëpunimit midis institucioneve 

kërkimore dhe institucioneve menaxhuese. Studimet më të fundit 

shkencore fokusohen jovetëm në njohjen e botës abiotike, por edhe në 

vlerësimin turistik të saj. Hose është studiuesi i parë që ka përdorur 

konceptin “gjeoturizëm”, për të përkufizuar mbrojtjen e gjeodiversitetit, 

që i mundëson turistit marrjen e njohurive gjeoshkencore, (përfshirë 

kontributin në zhvillimin e shkencave së Tokës) përtej nivelit të 

vlerësimit thjesht estetik (Hose A. T., 1995). Studimet e para rreth 

gjeoturizmit lindën fillimisht në Angli dhe më pas u përhapën në Europë 

e më gjerë. Gjatë kësaj periudhe kohore janë bërë përpjekje për 

përkufizime të konceptit “gjeoturizëm” duke shprehur lidhjen që ka me 

gjeodiversitetin/ gjeotrashëgiminë e gjeoparqeve, gjeositeve, 

gjeomorfositeve dhe gjeotopeve. Përpara së të japim një përkufizim të 

plotë rreth gjeoturizmit le të kuptojmë konceptet që lidhen me të. 

Gjeodiversiteti përfshin komponentë të natyrës jo të gjallë, të emërtuara 

si minerale, shkëmbinj, fosile, tokë, forma relievi dhe peizazhe me 

procese gjeologjike e gjeomorfologjike aktive (Henrique & Brilha, 2017). 

Sipas Dixon (1996) gjeotrashëgimi quhen ato pjesë të diversiteti natyror 

me vlera të veçanta për njeriun, në kërkimin shkencor, në vlerësimin 

estetik, frymëzimin, zhvillimin kulturor dhe koshiencën regjionale. 

(UNESCO, 2015) i përkufizon gjeoparqet si: “peizazhe jete dhe pune me 

trashëgimi gjeologjike të jashtëzakonshme, ku shkenca dhe komuniteti 

lokal angazhohen në një të mirë të përbashkët”. Në brendësi të 

gjeoparqeve ose jashtë kufijve të tyre gjenden gjeosite dhe gjeomorfosite, 
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të cilat përcaktohen si forma (procese) gjeologjike dhe gjeomorfologjike 

që kanë fituar një vlerë shkencore, kulturore/ historike, estetike dhe 

social-kulturore, si rezultat i perceptimit ose përdorimit human (Reynard, 

2005). Duke njohur konceptet teorike të mësipërme mund të japim, një 

përkufizim modern të gjeoturizmit, i vjen nga (Hose & Vasiljevic, 2012 

si: “sigurimi i lehtësirave interpretuese dhe shërbimeve për gjeositet, 

gjeomorfositet dhe topografinë e tyre, sëbashku me artifatet in situ and ex 

situ të lidhura me to, duke krijuar zona për ruajtjen e tyre, duke 

gjeneruar vlerësim, mësim dhe humultim nga/ për brezat e tanishëm dhe 

të ardhshëm”.  

KËRKIMI GJEOSHKENCOR NË SHQIPËRI  

Nëse do të bënim një paralelizëm të vlerësimeve abiotike në Botë dhe në 

Shqipëri mund të themi se përshkrimet dhe vlerësimet estetike të formave 

të relievit kanë qenë të njëkohshme. Pikërisht vlerat estetike të natyrës 

kanë zhvilluar lëvizjet e parë romantike për të krijuar zonat e mbrojtura 

lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Shkrimet lirike kanë inspiruar 

publikun dhe politikat që të vlerësojnë natyrën në të gjitha format. Në 

vendin tonë, mjaft të përmendim rilindasit, si: Naim Frashri, Asdreni, 

Andon Zako Cajupi, të cilët i kanë shkruar natyrës shqiptare, maleve, 

kodrave, fushave, lumenjve dhe liqeneve. Rreth viteve ’60 të shekullit 

XX nisën përpjekjet e para për mbrojtjen e hapësirave gjeografike me 

vlera shkencore dhe edukuese. Sipas (Qiriazit, 2019) deri në vitin 1990 

sipërfaqja e zonave të mbrojtura zinte 1.8 % të territorit Shqiptar. Në 3-i 

dekadat e fundit zonat e mbrojtura zënë rreth 17.6 % të territorit. 

Pavarësisht rritjes së sipërfaqeve të zonave të mbrojtura, fokusi më të 

madh i është dhënë biodiversitetit dhe jo gjeodiversitetit. I pozicionuar në 

Brezin Rrudhosës Alpino-Mesdhetar (Gjeografike,1990) vendi ynë 

karakterizohet nga lëvizje të vazhdueshme tektonike, të cilat nën 

ndikimin e faktorëve ekzogjenë, kanë formuar larmishmëri formash 

relievi ( forma shkëmbore, shpella, kanione, gryka, ishuj, kepe, faleza, 

plazhe, etj) dhe objekte hidrologjike (burime karstike, minerale, 

termominerale, ujëvara, liqene) me rëndësi shkencore. Në ditët e sotme 

s’mund të flasim për zhvillim të mirfilltë të gjeoturizmit në Shqipëri, 

pavarësisht potencialeve gjeoturistike që ka vendi ynë. Udhëtime të 
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mirfillta me qëllimin gjeoedukimin e brezave të rinj bëhen prej lektorëve 

në sistemin universitar (në programet gjeoshkencore) dhe pjesërisht prej 

mësuesve në arsimin parauniversitar. Mungesa e infrastrukturës turistike 

(e shtigjeve gjeoturistike, e tabelave, fletëpalosjeve, guidave 

gjeoturistike) e pengon përhapjen e gjeoturizmit në popullsi, por 

literatura shkencore e mundëson një prespektive të mirë zhvillimore. 

Studiuesit e Shërbimit Gjeologjik Shqiptar paraqesin një inventar të 

gjeomonumenteve me rëndësi lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare ( 

Shqiptar). Në literaturën shkencore të vendit tonë përdoret gjerësisht 

termi gjeomonument= (gjeosit, gjeomorfosit). Termi është huazuar prej 

IUCN-së (Dudley, 2008) dhe nënkupton një nënkategori të Monumenteve 

të Natyrës Shqiptare (Zyrtare, 2002), (Mjedisi, 2019). Krahas 

inventarizimit, gjatë viteve të fundit janë shkruar libra dhe artikuj të 

prezantuar kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht, të cilët paraqesin vlerat 

shkencore të disa prej gjeomonumenteve. Mund të përmendim librin 

“Gjeomonumentet dhe Gjeoturizmi në Shqipëri” (Serjani,2003); botimin 

elektronik “Monumentet e natyrës të Shqipërisë” prej (Qiriazi &Sala, 

2006); librin “Gjeomonumentet që tregojnë historinë e Shqipërisë” 

(Frashëri, 2012) dhe së fundi librin “Trashëgimia natyrore e Shqipërisë ( 

Vlerat, rreziqet dhe menaxhimi) të botuar prej (Qiriazi, 2018), të cilat 

paraqesin karakteristikat e gjeomonumenteve dhe vlerat e tyre. Krahas 

shkrimeve në nivel kombëtar studiues gjeologë dhe gjeografë vazhdojnë 

të kryejnë studime në nivel lokal. Mund të përmendim (Dollma, 2010), 

(Qorri, Durmishi, & Daja, 2015), (Dollma &Pazari, 2015), (Dollma, 

2016), (Braholli & Menkshi, 2019), (Pazari &Dollma, 2019), (Braholli & 

Menkshi, 2021) etj, të cilat përqëndrohen në vlerësime gjeoturistike. Ajo 

që i rrit vlerën kërkimit shkencor është metodologjia e përdorur, cilësia e 

lartë e analizës dhe gjuha cilësore e përdorur. Më poshtë do të 

evidentohen disa metodologji që mund të kenë vlerë në studimet 

shqiptare. 
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METODOLOGJITË NDIHMËSE NË ZHVILLIMIN E 

GJEOTURIZMIT 

Për vlerësimin e siteve me rëndësi gjeoturistike ka rëndësi përdorimi i 

metodologjive cilësore dhe sasiore. Për vlerësimin e potencialeve 

gjeoturistike ka rëndësi nëse përdorim analizën SWOT, nëpwrmjet së 

cilës evidentohen pikat me të forta, më të dobëta, mundësitë dhe 

mangësitë të një gjeositi. Kjo analizë është përdorur me sukses prej 

(Antic & Tomic, 2017), Kubalikova, 2019), të cilët kanë sjellë 

rezultate/konkluzione më të besueshme në zonën e tyre të studimit. Për të 

formuluar strategji zhvillimore në një zonë studimi mund të përdoret 

analiza TOWS, e cila është një variacion i analizës SWOT. Sipas (Bozac, 

2008) TOWS-i tregon varësinë midis faktorëve të brendshëm (pikat e 

forta dhe mundësitë) dhe të jashtëm (pikat e dobëta dhe mangësitë. 

Nëpërmjet analizës TOWS mund të shpjegohet sesi pikat e forta ndikojnë 

në realizimin e disa mundësive (SO); mund të shpjegohet sesi duhen 

përdorur të gjitha burimet me qëllim zvogëlimin e mangësive apo 

zhdukjen e tyre (WO); mund të shpjegohet sesi kapërcehen dobësitë duke 

ju dhënë përparësi disa mundësive (ST); dhe sesi mund të minimizohen 

dobësitë dhe të shmangen mangësitë (WT). Studiues të shkollave të 

ndryshme gjeoshkencore përdorim metodat e tyre të vlerësimit të 

gjeositeve. Këto metoda mund të shërbejnë për qëllime turistike dhe 

vlerësime të potencialeve gjeoturistike në nivel lokal, rajonal apo 

kombëtar. Pralong, sjell një metodologji që mund të përdoret në 

vlerësimin e potencialeve turistike të siteve gjeomorfologjike. (Reynard, 

Kozik, & Scapozza, 2007), (Pereira, 2010) gjithashtu sjell metodologji 

vlerësuese për llogaritjen e vlerat shkencore dhe plotësuese. (Tomic 

&Bozic, 2014) ka bërë një modifikim të metodës GAM (Geosite 

Assessement Method), kjo e fundit e krijuar prej (Vujicic, 2011) dhe 

përbëhet nga 2 grupesh vlerash (kryesore dhe dytësore). Me anë të M-

GAM merren parasysh vlerësimet e gjesiteve ( gjeomorfositeve) jo vetëm 

prej studiuesve, por edhe prej turistëve. Me metodologjinë GAM dhe M-

GAM analizohen vlerat kryesore dhe vlerat dytësore të gjeositeve. Në 

vlerat kryesore janë përfshirë vlerat shkencore, edukuese, piktoreske, 

estetike dhe të mbrojtjes, ndërsa në vlerat plotësuese përfshihen vlerat 

funksionale dhe turistike. Me anë të kësaj metodologjie synohen të 
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vlerësohen edhe objektet e tjera të trashëgimisë natyrore e kulturore që 

gjenden pranë gjeomonumentit dhe që ndikojnë në rritjen e vlerave 

gjeoturistike të tyre. Teknologjia dhe programet softwer-e kanë një 

ndikim të madh në zhvillimin e gjeoturizmit. Metoda SPSS, AHP, GIS 

kanë rëndësinë e tyre në menaxhimin e të dhënave dhe krijimin e 

produkteve (statistikave, hartave tematike) të rëndësishme në nxitjen e 

lëvizjeve gjeoturistike. Bashkëpunimet me institucionet menaxhuese të 

turizmit, financimi në krijimin e infrastrukturës bazë turistike janë hapat e 

mëtejshme në zhvillimin e gjeoturizmit. 

PËRFUNDIME 

  

Kërkimi shkencor është një element kyç në zhvillimin e qëndrueshëm të 

një hapësire gjeografike. Thellimi i studimeve rreth gjeoshkencës krijon 

një bazë të madhe informacioni për krijimin e infrastrukturës bazë të 

zhvillimit të gjeoturizmit. Përdorimi i metodologjive kërkimore do të 

rriste cilësinë e gjeoturizmit, ndërsa rritja e numrit të kërkimeve 

shkencore do të mundësonte përfshirjen e të gjithë territorit shqiptar në 

vlerë gjeoturistike. Kërkimi gjeoshkencor shqiptar është një bazë për 

vlerësimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e gjeotrashëgimisë në vendin tonë. 

Studimet gjeoshkencore shqiptare kanë nevojë për vazhdimësi dhe 

thellim të analizave, të bazuar në potencialin human në insitucionet 

kërkimore shkencore dhe universitare, të cilët janë pjesëmarrës aktive në 

organizata ndërkombëtare dhe konferenca kombëtare e ndërkombëtare. 
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ABSTRACT 

Sustainability of tourism requires continuous information of stakeholders, 

management actors and drafting of strategic plans for its sustainable 

development build on consensus betëeen them. Achieving sustainable 

tourism is an ongoing process ëhich requires monitoring and updating 

information on the impact on the environment, presenting of necessary 

preventive measures in case of endangering its sustainability, etc. 

Geographic Information Systems (GIS) are considered as a set of tools, 

techniques and technologies that offer their help to achieve the 

sustainable development of tourism. GIS provides a unified information 

netëork for tourist destinations such as: maps ëith relevant information on 

geographical location, topography, tourist attractions of the area, tourist 

infrastructure (hotels, inns, restaurants, campsites, etc.), natural tourist 

itineraries and cultural area, land use and zoning for the development of 

various recreational activities, etc. 
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The paper aims to analyze the role of GIS in the sustainable development 

of tourism and its practical use as a necessary tool in the planning and 

sustainable management of tourist destinations. In order to achieve the 

goal and objectives, the paper is structured in several issues: the role of 

the importance of GIS in tourism, the application of GIS in tourism in the 

case of Albania (cases of demonstration in several tourist destinations in 

the country, ëhere the interpolation of geographical data tourism 

potentials, tourist infrastructure and natural and cultural paths and 

itineraries have been defined), problems and challenges of using GIS 

technology in our country. In addition to the classical methods of 

research and analysis of information, an important place in this paper is 

occupied by cartographic methods and processing of geographical 

information through ArcGIS 10.4 software. 

Keywords: Geographic information systems, maps, management, 

sustainable tourism, tourist destinations 

 

ABSTRAKT 

Qëndrueshmëria e turizmit kërkon informimin e vazhdueshëm të palëve 

të interesuara si dhe aktorëve të menaxhimit dhe hartimit të planeve 

strategjike të zhvillimit të qëndrueshëm të tij si dhe ndërtimin e 

konsesusit midis tyre. Arritja e turizmit të qëndrueshëm është një proces i 

vazhdueshëm dhe kërkon monitorim dhe azhornim të informacionit mbi 

impaktin në mjedis, prezantimin e masave të nevojshme parandaluese në 

rast të rrezikimit të qëndrueshmërisë së tij, etj. Sistemet e Informacionit 

Gjeografik (GIS) konsiderohen si një paketë mjetesh të teknikave dhe 

teknologjive që ofrojnë ndihmën e tyre për arritjen e zhvillimit të 

qëndrueshëm të turizmit. GIS siguron një rrjet të unifikuar të 

informacionit për destinacionet turistike si: hartat me informacionet 

përkatëse mbi vendodhjen gjeografike, topografinë, atraksionet turistike 

të zonës, infrastrukturën turistike (hotele, bujtina, restorante, vende për 

ngritjen e kampingjeve, etj), itinerare turistike natyrore dhe kulturore të 

zonës, përdorimin e tokës dhe zonimin e saj për zhvillimin e aktiviteteve 

të ndryshme rekreative, etj.  
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Punimi synon analizimin e rolit të GIS në zhvillimin e qëndrueshëm të 

turizmit dhe përdorimin e tij praktik, si një mjet i nevojshme në 

planifikimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të destinacioneve turistike. 

Për arritjen e qëllimit dhe objektivave punimi është i strukturur në disa 

çështje: roli i rëndësisë së GIS në turizëm, aplikimi i GIS në turizëm në 

rastin e Shqipërisë (raste demostrimi në disa destinacione turistike në 

vend, ku janë bërë interpolimi i të dhënave gjeografike me potencialet 

turistike, infrastrukturën turistike si dhe janë përcaktuar shtigje dhe 

itinerare natyrore dhe kulturore), problematikat dhe sfidat e përdorimit të 

teknologjisë GIS në vendin tonë. Përveç metodave klasike të hulumtimit 

dhe analizimit të informacionit, një vend të rëndësishëm në këtë punim zë 

dhe metodat hartografike dhe të përpunimit të informacionit gjeografik 

nëpërmjet softëare ArcGIS 10.4. 

Fjalë kyçe:Sistemet e informacionit gjeografik, harta, menaxhim, turizëm 

i qëndrueshëm, destinacione turistike 

 

HYRJE/PREZANTIM 

  

Turizmi është një sektor i rëndësishëm që ndikon në rritjen e aktivitetit 

ekonomik në të gjithë botën. Bazuar në raportin e Word Travel and 

Tourism Council, për vitin 2019, rezulton se turizmi dhe sektorët 

ndërlidhur me të kanë kontribuar me vlerën 3.9 trilion $, rreth 13.9% të 

GDP së përgjithshme botërore si dhe janë krijuar 330 milion vende pune, 

që do të thotë 1 në 10 punë në rang botëror i përket sektorit të turizmit 

dhe industritë ndërlidhur me të. (https://wttc.org/Research/Economic-

Impact). Zhvillimi i turizmit dhe rritja e qarkullimit turistik është e lidhur 

ngushtë dhe me zhvillimet e teknologjisë së informacionit dhe 

komunikimit. Teknologjitë e informacionit dhe turizmi, mund të 

konsiderohen pa frikë si dy nga promotorët e zhvillimit ekonomik 

botëror. Si turizmi, ashtu edhe IT ofrojnë gjithnjë e më shumë mundësi 

strategjike dhe mjete të fuqishme për rritjen ekonomike, rishpërndarjen e 

pasurisë dhe zhvillimin e kapitalit në të gjithë globin. Zhvillimi i faqeve 

tëWeb-it, përdorimi i rrjeteve sociale, etj, për promovimin dhe 

marketingun e destinacioneve turistike kanë rritur interesin e turistëve 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact
https://wttc.org/Research/Economic-Impact
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për lëvizjet turistike. Informacioni që ato paraqesin është një informacion 

i detajuar dhe ofrojnë akses në përdorimin praktik të tyre. 

Sistemi i Informacionit Gjeografik (GIS) është një mjet i fuqishëm, i cili 

ndihmon në kapjen, ruajtjen, përpunimin, dhe paraqitjen grafike të të 

dhënave gjeohapsinore. Ai ka gjetur përdorim të gjerë në fusha dhe 

disiplina të ndryshme shkencore dhe humane, ku një prej tyre është dhe 

turizmi. Turistët, nëpërmjet përdorimit të teknologjive të informacionit, 

arrijnë të marrin informacionin e nevojshëm për një destinacion turistik. 

Për të përmbushur kërkesën e turistëve për një mbledhje të gjerë të të 

dhënave është e pashmangshme të bësh përpunimin e të dhënave të 

akumuluara nga burime të ndryshme informacioni. Gjithashtu turistët 

përballen dhe me ndryshime në lidhje me informacionin e paraqitur në 

faqe të ndryshme tëWeb-it apo rrjeteve sociale. Zgjidhja e këtyre 

problemeve është aplikimi i teknologjive të informacionit gjeografik për 

të paraqitur harta interaktive, me informacionin e nevojshëm dhe efektiv 

për turistët. Por nga ana tjetër, GIS gjen përdorim të gjerëdhe në 

menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të një destinacioni turistik. 

Kjo bëhet e mundur nëpërmjet interpolimit të të dhënave gjeohapsinore, 

ku evidentohen burimet turistike, infrastruktura pritëse turistike, 

kapaciteti mbajtës si dhe hartografimi i problemeve të ndryshme të cilat 

lidhen me qëndrueshmërinë e destinacionit turistik. 

 

RISHIKIMI I LITERATURËS 

 

Aplikimi i GIS në turizëm 

Aplikimi iteknologjisë GIS në fushën e turizmit ka ardhur në rritje nëpër 

dekada, duke ofruar gjithë mbështetjen teknike dhe teknologjike për 

zhvillimin e qëndrueshëm të tij. Nëpërmjet software-ve të teknologjisë 

GIS bëhet e mundur kapja, mbledhja, përpunimi dhe analizimi i të 

dhënave në industrinë e turizmit, si dhe dhënia e zgjidhjeve më optimale 

për problematika të ndyshme në zhvillimin e qëndrueshëm të tyre. E 

thënë ndryshe, GIS shërben si një menaxher dixhital për të grumbulluar 

të dhëna të ndryshme mjedisore, gjeografike, social-ekonomike etj, në 

një database të centralizuar dhe të vetëm. Ai ndihmon në sigurimin e të 
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dhënave me cilësi të lartë dhe me kosto më të ulët për qëllime të 

ndryshme, ai lejon korigjimin e gabimeve dhe kontrollin e cilësisë për 

shtresa të ndryshme të dhënash të cilat do ishin krejt te pamundura në 

hartat analoge.34  

Në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, GIS mund të përdoret për 

analiza të ndryshme hapsinore, qëllime planifikimi dhe zhvillimi të 

destinacioneve turistike si dhe paraqitjen hartografike të tyre. GIS-i 

gjithashtu mund të shërbejë për integrimin e të dhënave social-ekonomike 

dhe mjedisore brenda një database të vetme, të cilat i vijnë në ndihmë 

vendimarrësve dhe menaxherëve në fushën e turizmit35. 

 

GIS, si sistem i informacionit gjeografik hapësinor, ka gjetur aplikim në 

fusha të ndryshme, përfshirë dhe biznesin e turizmit. Ai është një mjet i 

vlefshëm për të analizuar dhe dhënë përgjigje pyetjeve specifike që kanë 

të bëjnë me zhvillimin dhe planifikimin e turizmit duke përfshirë 

 
34 Church, R. L. (2002). Geographical information systems and location science. 

Computers & Operations Research, 29(6), 541–562 
35 Bas Boers & Stuart Cottrell, 2007 
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vendndodhjen, gjendjen e zonës, tendencat dhe ndryshimet, modelet e 

përdorimit të qëndrueshëm të burimeve turistike, etj36. 

David Mcadam, në një studim të tij në vitin 1999, thekson: "Meqenëse 

shumica e problemeve të planifikimit të turizmit kanë karakteristika 

hapsinore apo gjeografike dhe priren të jenë shumë dimensionale dhe 

komplekse, ka të ngjarë që projektet e planifikimit dhe menaxhimit të 

tyre të mund të jenë tëmenaxhuara me më shumësaktësi duke përdorur 

mjetet dhe teknikat e GIS”37. 

Nisur nga kjo deklaratë, shumë autorë të mëvonshëm filluan të vinin në 

zbatim këtë ide, duke u thelluar në përdorimin e mjeteve dhe teknikave 

që software-t e GIS ofronin për planifikimin dhe menaxhimin e turizmit. 

Këtu përmendim Bahaire & Elliott-White (1999), të cilët përdorën 

aftësitëqë ofronte GIS në lidhje me inventarizimet e burimeve turistike, 

identifikimin e destinacioneve të reja turistike, matja e ndikimit në mjedis 

nga zhvillimi i turizmit, menaxhimi ifluksit të vizitorëve, etj38. 

Tabela nr.1-Aftësitë e GIS në turizëm 

Kapacitetet 

funskionale te GIS 

Pyetjet bazike ne GIS Aplikimi ne turizëm 

Futja e te dhënave, 

ruajtja dhe perpunimi 

i tyre 

Lokacioni: Cfarë është 

në…??? 

Inventarizimi i burimeve turistike 

Prodhimi I hartave Gjendja: Ku ndodhet…??? Identifikimi i lokacioneve më të 

përshtatshme për zhvillim 

Integrimi i të 

dhënave 

Trend: Çfarë ka 

ndryshuar…??? 

Vlerësimi i impaktit të turizmit 

 
36 Andrew S. Dye, Shih-Lung Shaë, 2007 
37 David Mcadam, 1999, Tha value and scope of Geographic Information System in 

Tourism Management, Journal of Sustainable Tourism, fq.79 
38 Bahaire, T., & Elliott-White, M. (1999). The application of Geographical Information 

Systems (GIS) in sustainable tourism planning: A review. Journal of Sustainable 

Tourism, 7(2), 159–174. http://dx.doi.org/10.1080/09669589908667333.  

http://dx.doi.org/10.1080/09669589908667333
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Pyetjet dhe kerkimet 

e te dhenave 

Routing: Cila është rruga 

më e mire??? 

Menaxhimi i vizitorëve 

Analiza hapsinore Modeli: Cili është 

modeli?? 

Analizimi i marrëdhënieve të 

shoqëruara me përdorimin e 

burimeve (problematika dhe 

nevoja per ndërhyrje) 

Modelimi hapsinor Modelimi: Po sikur….??? 

(Ngritja e hipotezave dhe 

gjetja e zgjidhjeve me te 

mira) 

Vlerësimi i impakteve të 

potencialeve në zhvillimin e 

turizmit 

Burimi: Baharie an Elliton-White, 1999, fq.159 

Farsari dhe Prastacos në vitin 2004 analizuan, në një studim të tyre, disa 

mundësi praktike për përdorim GIS në planifikimin e turizmit si: 

menaxhimin e rrjedhës së vizitorëve, inventarizimin e objekteve dhe 

përdorimin e burimeve turistike, vlerësimin e ndikimeve të zhvillimit të 

turizmit në mjedis, etj. Në studimin e tyre ato përshkruan se nëpërmjet 

GIS mund të identifikohen hapsira për organizimin e aktiviteteve turistike 

në një destinacion turistik si dhe zbatimii planeve strategjike për 

infrastrukturë superiore nga autoritetet menaxhuese dhe planifikuese të 

turizmit39. 

Përveç përdorimit në planifikimin dhe menaxhimin e zhvillimit të 

turizmit, GIS po përdoret dhe në marketingun e tij. Raste të shumta 

aplikimi janë bërë nga autorë të ndryshëm si Bertazzon, Crouch, Draper, 

&Ëaters, 1997; ElliottWhite & Finn, 1997; Feng & Morrison, 2002; 

Ayed, Bazazo, Hasoneh, & Ayed, 2010; Beeco et al., 2013; Bertazzon et 

al., 1997; Chancellor & Cole, 2008; Chang & Caneday, 2011; Feng & 

Morrison, 2002; Jovanović& Njeguš, 2008; Miller, 2008; Supak et al., 

2014, etj. 

Përdorimi i teknologjisë GIS në Shqipëri është futur relativisht vonë në 

krahasim me vendet e tjera të rajonit dhe me gjerë. Ai ka gjetur përdorim 

 
39 Farsari, Y. & Prastacos, P. (2004) GIS applications in the planning and management 

of tourism. In A. A. Lew, C. M. Hall, & A. M. Williams (Eds.), A Companion to 

Tourism, 596-607. 
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në fusha të ndryshme si gjeologji, inxhinieri, ushtri, mjedis, gjeografi, etj, 

por një nga fushat që po aplikohet së shumti vitet e fundit është dhe 

turizmi. Ato janë të fokusuara në studime rasti, punime mikrotezash dha 

ato masteri. Këtu mund të rendisim disa artikuj me studime rasti, të cilat 

janë të fokusuara në fushën e turizmit, ku është aplikuar dhe teknologjia 

GIS, kryesisht në invetarizmin e resurseve turistike natyrore, krijimi i 

database dhe gjeoinformacionit tëobjekteve natyrore dhe kulturore me 

inters për turistët si dhe itinerareve turistike: M.Dollma, 201840 

(https://www.researchgate.net/publication/325313759_Geoinformation_o

f_the_hydromonuments_of_Albania) ; F.Pazari, M.Dollma, 201441; 

F.Pazari, M.Dollma, 201942 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444119300498); 

M.Dollma, 201543 (https://sciendo.com/pdf/10.1515/agta-2018-0008); 

B.Shyti, E.Kushi, E.Caca, 201144 

(http://www.jotr.eu/index.php/volume2/22-gis-technique-for-the-

management-of-tourism-activities-the-case-of-elbasan-region-in-albania); 

M.Hysenaj, 201645 

(https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183718/1/29-ENT70-Hysenaj-

204-209.pdf) 

Figura nr.1 - Rasti i aplikimit të ArcGIS10.4 në krijimin e 

gjeoinformacionit për Parkun Kombëtar Zall Gjoçaj 

 
40Merita Dollma, Geoinformation of the hydromonument of Albania, 2018 
41 Florina Pazari, Merita Dollma, 2014, XX Congress of Carpathian Balkan Geological 

Association; Geoinformation of the geological site of Dibra district, 24-26 September 

2014, Tirane, Albania 
42 Florina Pazari, Merita Dollma, 2019, “Geotourism potential of Zall Gjocaj National 

Park and area neraby”, International Journal of Geoheritage and Parks, ISSN: 2310-

3396 (online), Darswin Publishing house 
43 Merita Dollma, 2018, Canyons of Albania and geotourism development, Acta 

Geoturistica, Volumi 9, nr.2, fq.29-34 
44 Bederiana Shyti, Evis Kushi, Enkela Caca, 2011, GIS technique for the management 

of tourism activities: the case of Elbasan region in Albania, Journal of Tourism 

Research, Volume 2. 
45Medjon Hysenaj, 2016, Geospatial Technology a solution communication 

development, Case Study: Tourism Management in Albania; Proceedings of the 

ENTRENOVA - Enterprise REsearch Inovation Conference, Rovinj, Croatia 

https://www.researchgate.net/publication/325313759_Geoinformation_of_the_hydromonuments_of_Albania
https://www.researchgate.net/publication/325313759_Geoinformation_of_the_hydromonuments_of_Albania
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2577444119300498
https://sciendo.com/pdf/10.1515/agta-2018-0008
http://www.jotr.eu/index.php/volume2/22-gis-technique-for-the-management-of-tourism-activities-the-case-of-elbasan-region-in-albania
http://www.jotr.eu/index.php/volume2/22-gis-technique-for-the-management-of-tourism-activities-the-case-of-elbasan-region-in-albania
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183718/1/29-ENT70-Hysenaj-204-209.pdf
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/183718/1/29-ENT70-Hysenaj-204-209.pdf
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Burimi: F.Pazari, M.Dollma, 2019 

Për realizimin e studimit janë hulumtuar një sërë rastesh të ngjashme të 

aplikimit të teknologjisë GIS në turizëm në vende të ndryshme të botës, 

duke nxjerr në pah rëndësinë e aplikimit dhe rolin që ai luan në 

planifikimin, menaxhimin dhe marketimin e turizmit.  

 

METODOLOGJI KËRKIMI 

  

Mbledhja, përpunimi dhe analizimi i informacionit turistik si dhe 

paraqitja hartografike e hartave interaktive turistike për turistët është një 

produkt i cili i ofrohet turistit në formën e paketës turistike, duke i 

kursyer atij kohën dhe mjetet financiare. 

Qëllimi i këtij punimi ishte evidentimi dhe analizimi i rolit të teknologjisë 

GIS nëplanifikimin, menaxhimin dhe marketimin e destinacioneve 

turistike. Për arritjen e këtij qëllimi u përdorën metoda hulumtuese mbi 

raste të ngjashme aplikimi (rishikimi i literatures), metoda analitike si dhe 

ajo hartografike. Objektivat kryesore të punimit ishin: 
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- Identifikimi i rasteve të përdorimit të teknologjisë GIS në turizëm; 

- Përzgjedhja e softwar-it për aplikimin në zonat pilot; 

- Identifikimi izonave të pilotimit, mbledhja dhe grumbullimi i të 

dhënave për potencialet turistike të zonës, infrastrukturën dhe 

përcaktimin e itinerareve turiustike; 

- Dixhitalizimi i bazës së të dhënave, përpunimi kompjuterik dhe 

përcaktimi i destinacioneve dhe itinerareve turistike. 

 

Për ilustrimin e rasteve të përdorimit të GIS nëzhvillimin e qëndrueshëm 

të turizmit, u përzgjodhën disa tematika dhe zona në Shqipëri: Bashkia 

Mat (për evientimin, dixhitalizimin, hartografimin e potencialeve 

turistike si dhe përcaktimin e llojeve të turizmit që mund të zhvillohen 

bazuar në një sërë komponentësh natyror dhe kulturor), trashëgimia 

natyrore e zonës Ohër Prespësi dhe zonimi i përdorimit të tokës në 

Parkun Kombëtar të Prespës. 

Realizimi i studimit ka kaluar nëpër disa etapa që nga grumbullimi dhe 

hulumtimi i të dhënave të zonave të studimit, vlerësimi dhe organzimi i 

tyre, futja në sistem dhe përpunimi hartografik i tyre, krijimi i bazës së të 

dhënave dixhitale, prodhimi i hartave me informacionet përkatëse mbi 

potencialet, itineraret dhe menaxhimin e tyre. 

 

Figura nr.2- Etapat e realizimit të studimit 

 

 
GJETJET DHE ANALIZA  
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Përdorimi i Sistemit të Informacionit Gjeografik (GIS) në turizëm ofron 

lehtësira për të gjitha aktorët e përfshirë në zhvillimin e qëndrueshëm të 

turizmit. Inventarizimi, dixhitalizimi dhe krijimi i hartave interaktive të 

resurseve turistike, përcaktimi i itinerareve dhe destinacioneve turistike si 

dhe evidentimi i zonave turistike me probleme mjedisore apo shkallë të 

lartë rrezikshmërie, janë lehtësira që ofrohen nga GIS. Në Shqipëri po 

shtohen gjoithmonë e më shumë rastet e përdorimit të GIS në turizëm, 

duke ofruar lehtësira dhe aksesueshmëri për turistët, ofruesit e 

shërbimeve turistike si dhe menaxherëve dhe planifikuesve të 

destinacioneve turistike. Si raste studimi janë marrë disa zona të 

Shqipërisë, për të demostruar aplikimin e teknologjisë GIS dhe rëndësia 

që ato kanë në turizëm. Rasti i parë i studimit është dixhitalizimi i 

potencialeve turistike dhe formave të zhvillimit të turizmit në bashkinë 

Mat.Bashkia Mat shtrihet në rajonin verilindor të Shqipërisë. Ajo është 

një bashki relativisht e vogël në krahasim me bashki të tjera, me një 

tendencë në largim të numrit të popullsisë, por me resurse natyrore në 

favor të zhvillimit të turizmit. Autoritetet lokale po marrin masa për 

zhvillimin e destinacioneve të reja turistike, duke u ofruar turistëve 

lehtësira në evidentimin dhe lokalizimin e potencialeve turistike. Në këtë 

rast është bërë grumbullimi i të dhënave parësore nga literatura 

ekzistuese, ku janë evidentuar të gjitha potencialet natyrore dhe kulturore 

që ofron zona, në funksion të zhvillimit të turizmit. Një pjesë e 

konsiderueshme e tyre janë të shpallura dhe Zona të Mbrojura apo 

Monumente Kulture, sipas kategorive përkatëse. Këtu mund të 

përmendim: Parku Kombëtar Zall Gjoçaj, Kepi i Skënderbeut, Guri 
i Vashës, Kanioni i Filmit, Gryka e Shkopetit, shpella e Valit, 
Rrapi i Marqeshit, Kalaja e Petralbës, Kalaja e Skënderbeut, 
Formula e Pagëzimit, kisha, banesa të tipit kullë, etj46. Pas 
inventarizimit të burimeve turistike si dhe analizimit të 
kushteve natyrore të zonës, janëpërcaktuar dhe format e 

 
46 M.Dollma, F.Pazari, Touristic potential of Dibra, “Kuvendi” journal, vol.3, 2010, 

Michigan, USA, pages 140-152 
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turizmit që mund të zhvillohen në bashkinë e Matit, duke 
përcaktuar ture historike dhe kulturore, ture alpinizmi, 
gjuetie, përcaktimi i shtigjeve për ecje në natyrë si dhe 
përcaktimi i vendeve të përshatahme për kamping apo 
piknik për turistët e aventurës. Nëpërmjet software ArcGIS 
10.4 është bërë e mundur futja dhe analizimi i të dhënave në 
sistem, duke prodhuar hartën turistike të bashkisë Mat, ku 
janë të dixhitalizuara të gjitha pikat turistike, mënyra e 
arritjes si dhe informacioni inevojshëm për turistët 
nëpërmjet hartave interaktive. 
 

Harta nr.1-Potenciali turistik dhe format e zhvillimit të turizmit 
nëMat 
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Autore: F.Pazari 

 

Nisur nga fakti që Mati është një ndër zonat që akoma nuk ka një fluks 

turistësh, si dhe froma mbizotëruese është turizmi i bazuar në natyrë, 

planifikuesit e turizmit mund të gjejnë zgjidhje të pikëpyetjeve në lidhje 

me format dhe mënyrat e zhvillimit të destinacioneve turistike si psh: 

përcaktimi i shtigjeve, ngritja e fermave apo agroturizmit, ngritja e 

kampingjeve, përcaktim i korridoreve turistike, ngitjen e infrastrukturës 

pritëse në harmoni me mjedisin si dhe menaxhimi i turistive në raste të 

fluksese turistike, duke u nisur nga kapacitetet mbajtëse të zonës. 

Një rast tjetër i sukseshëm i aplikimit të teknologjisë GIS në turizëm, 

është dhe aplikimi i tij për krijimin e gjeoinformacionit për trashëgiminë 

natyrore të zonës ndërkufitare Ohër Prespë. Nëpërmjet këtij studimi 

autorja, A.Miçi, ofron një informacion dixhital për gjithë tashëgiminë 

natyrore dhe infrastrukturën turistike. Nëpërmjet aplikimit tëGIS është 

krijuar një database me informacion dixhital për trashëgiminë natyrore të 

rajonit, duke përshkruar në detaje të gjithë karakteristikat e tyre si dhe 

mënyrën e arritjes dhe destinacionet që mud të vizitohen gjatë rrugës. 

Database dixhital u vjen në ndihmë dhe agjensive rajonale të zonave të 

mbrojtura si dhe autoriteteve drejtuese lokale për menaxhimin e situatës 

në raste të flukseve turistike, në mënyrë që të merren masat për 

menaxhimin e fluksit, duke mos ndikuar në prishjen e ekuilibrit natyror, 

pasi zona është tashmë pjesë e UNESCO, Trashëgimi Botërore47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47 A.Miçi, 2017, Disertacion: Vlerësimi ekonomik i hapësirës ndërkufitare Ohër-Prespë, 

Universiteti i Tiranës, fq.33, e disponueshme Online në: 

https://unitir.edu.al/hapdokument/?pdfURL=/wp-content/uploads/2018/03/Doktoratura-

Ardiana-Mici-Vler%C3%ABsimi-Ekonomik-i-Hap%C3%ABsir%C3%ABs-

Nd%C3%ABrkufitare-Oh%C3%ABr-Presp%C3%AB.pdf#toolbar=0 
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Harta nr.2-Rasti i përdorimit të GIS në invatrizimin e potencialeve 

turistike të zonës Ohër-Prespë 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: A.Miçi 

 

Për parkun Kombëtar të Prespës është bërë zonimi sipas formës së 

përdorimit të tokës. Nisur nga fakti që Parku i Prespës mban statusin e 

Parkut Kombëtar (Kategoria II e Zonave të Mbrojtura sipas IUCN-së), 
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është bërë zonimi i saj sipas rëndësisë që paraqet si dhe përdorimit, 

nëmënyrë që planifikuesit dhe menaxherët e turizmit dhe mjedisit të 

marrin masa për ruajtjen dhe mosdëmtimin e vlerave natyrore të saj. 

Harta nr.3-Zonimi i Parkut Kombëtar të Prespës sipas përdorimit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autore: F.Pazari 

 

DISKUTIM 

  

Nga rishikimi i literaturës rezulton se Sistemi iInformacionit Gjeografik, 

është njëmjet i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Në 
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studimet e kryera në lidhje me rëndësinë e tyre, vihet theksi 

tekfunksionalitetet që ofron GIS në futjen e të dhënave, ruajtjen, 

analizimin dhe dhënien e përgjigjeve për situata të caktuara, përpunimin 

hartografik dhe prodhimin e hartave në funksion të planifikimit, 

menaxhimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.  

 

Përdorimi i teknologjisë GIS në zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit 

sjell përfitime të dyanëshme. Nga njëra anë kemi përfitimet që u vijnë 

viztorëve/turistëve, që duan të vizitojnë një destinacion të caktuar, dhe 

nga ana tjetër (ajo qëështë dhe më e rëndësishme për zhvillimin e turizmit 

të qëndrueshëm) përfitimet për planifikuesit apo menaxherët 

(vendimarrësit). Në përfitimet për vizitorët përmendim: 

 

- Vizualizimi i vendit të udhëtimit; 

- Eksplorimi i potencialit turistik që vlen të vizitohetnë 

vendin/destinacionin ku ato duan të udhëtojnë; 

- Potenciali turistik (natyror, kulturor, aventurier) që ofrohet në 

destinacion; 

- Informacione të përgjithshme për vendetturistike që do të 

vizitohen gjatë turit; 

- Video dhe fotografinga pika të caktuara/panoramike të 

destinacionit turistik; 

- Informacion selektivqëi nevojitet turistit (infrastruktura rrugore, 

akomodimi, aktivitetet kulturore, tërheqjet speciale, spitalet, 

komisariate policie, etj.); 

- Akses i thjeshtë dhe me kosto të ulët në informacion përmes 

Internetit (Web me bazë në GIS). 

 

Ndërsa në përfitimet që u vijnë planifikuesve/menaxherëve të turizmit 

dhe vendimarrësve mund të rendisim:  

- Marrja e informacionit mbi origjinën e turistëve; 

- Planifikim i llojit të transportit që mund të përdoret në varësi të 

kushteve topografike të zonës si dhe atyre klimatike; 
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- Lokalizimi dhe përcaktim i lokacioneve të shërbimeve komunale 

(spitale, postë, komisariate policie, etj) në afërsi të qendrës së 

destinacionit turistik, duke u ofruar një shërbim cilësor turistëve; 

- Zonimi i zonës dhe përcaktimi i zonave për rekreacion, aktivitete 

argëtuese, vizita studimore, etj (në varësi dhe të shkallës së 

zonave të mbrojtura që mund të ketë një destinacion i caktuar 

turistik); 

- Klasifikimi i strukturave pritëse sipas kapacitetit mbajtës të tyre si 

dhe shërbimeve që ofrohen, duke u servirur turistëve kategori të 

ndryshme në varësi të kërkesës dhe buxhetit të tyre; 

- Identifikimi i problemeve të shkaktuara në rastet e fluksese të 

mëdha turistike (sidomos atyre mjedisore) dhe kërkimi i 

zgjidhjeve më optimale për planifikimin në të ardhmen, nëmënyrë 

që të kemi një zhvillim të qëndrueshëm të turizmit; 

- Kërkimi dhe gjetja e modeleve të përshtatshme të formave të 

turizmit, duke planifikuar dhe mirëmenaxhuar flukset turistike 

dhe ofrimin e shërbimeve. 

- Etj. 

 

 Në rastet e marra për studim për përdorimin e GIS në inventarizimin dhe 

përcaktimin e formave të turizmit si dhe shërbimeve turistike janë futur të 

dhënat përkatëse në sistem dhe pas përpunimit të tyre janë përcaktuar: 

objektet rekreative dhe turistike; skema e zonimit rekreativ;kapaciteti 

rekreativ dheqëndrueshmëria e peizazheve dhe vendeve; ngarkesa 

ekzistuese dhe e planifikuar rekreative; shtigjet e ecjes (hiking) apo 

formave të tjera të turizmit në natyre dhe atij të aventurës; klasifikimi i 

zonave të mbrojtura që ndodhen në zonë si dhe futja e inforamcionit 

përkatës për secilën prej tyre; monumente historike dhe kulturore dhe 

arkitekturore dhe gjeoinformacioni i tyre; zona me rreikshmëri të shtuar 

për mjedisin dhe të pafavorshme për turistët në periudha të caktuara 

kohore; infrastruktura turistike dhe shërbimet komunale që ofrohen, etj. 

 

 

 

 



263 
 

PËRFUNDIME 

 

Turizmi është një aktivitet shumë kompleks dhe, për këtë arsye, kërkon 

mjete që ndihmojnë në mënyrë efektive nëmarrjen e vendimeve dhe 

përmbushjen e kërkesave konkurruese ekonomike, sociale dhe mjedisore 

të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Aplikimet e GIS në planifikimin 

e turizmit tregoi se GIS është një mjet i fortë dhe efektiv që mund të 

ndihmojë në planifikimin e turizmit dhe vendimmarrjes. Kjo teknologji 

luan një rol të rëndësishëm në lokalizimin dhe përcaktimin e potencialeve 

turistike të një zonë të caktuar, duke përcaktuar vendet e përshtatshme 

për zhvillimin e formave të caktuara të turizmit, ngritjen e strukturave 

pritëse, shërbimeve si dhe menaxhimin e flukseve turistike dhe 

orientimin e tyre sipas interest që ato paraqesin, vlerësimin e ndikimit të 

zhvillimit të turizmit në një zonë të caktuar, gjetja e zgjidhjeve në rastet e 

problematikave të ardhura si rezultat i flukseve turistike, etj. Ky studim 

vlerëson potencialin e GIS për planifikimin dhe zhvillimin e 

qëndrueshëm të turizmit në vendin tonë, duke e ilustruar me zona 

specifike.  

Ndonëse avantazhet e përdorimit të GIS në turizëm tashmë janë të 

evidentuara dhe analizuara për rëndësinë që ato paraqesin, vihen re disa 

kufizime në përdorimin e tyre në rastin e Shqipërisë në krahasim me 

vendet e rajonit dhe më gjerë. Këto kufizime lidhen me mungesën e 

specialistëve të mirëfilltë në GIS, mospromovimin e rëndësisë së tyre në 

industrinë e turizmit, përdorimi i paktët nga institucionet kompetente për 

marketingun e produkteve turistike, vijimi i përdorimit të metodave 

klasike të hartave, ku evidentorhen vetëm potencialet turistike, pa një 

informacion dixhital dhe interaktiv. 
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ABSTRACT 
 

In recent decades, tourism has turned into a complex industry. The tourist 

attractions of the county should highlight the harmony that exists 

between ecotourism values, daily life, tradition, local cuisine and find 

ways to integrate local stories in the mix in order to maximize visitor 

satisfaction. In this respect, tour guides represent the first contact with the 

visitor and have a special role as they are entrusted with helping visitors 

not merely visit but become part of the tourist attraction and thus further 

promote tourism development. Local tour guides should represent the 

local community, showcase its cultural identity, human values and the 

“secrets” of a given tourist attraction. To become a tour guide, it is very 

important to have the right qualifications and, in this regard, “Eqrem 

Çabej” University offers the possibility of a suitable certificate through 

its "Tour guide" professional certification. Taking into account the needs 

of the tourist market, the profile and interests of the typical traveler, tour 

guides should be prepared in a professional way. The aim of this study is 

to determine the importance of education in the field of tourism and 

especially tour guides. The program should provide the necessary 

knowledge and practices, which avoid unnecessary duplication in course 
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267 
 

content and guarantee detailed knowledge of the region, in favor of future 

employees in the tourism sector.  

The county now relies heavily on tourism revenues, boasting an 

increasing number of visitors and travelers willing to engage in 

alternative tourism. The total contribution of tourism to GDP is about 

30%. Thus, we can say that tourism is a very important sector and our 

case study tries to highlight this relationship. The main findings of the 

study reveal apparent discrepancies between the theoretical findings and 

the governmental and organizational data on this program. The reasons 

for this situation are many, such as, policies that hinder economic growth, 

inadequate approach to tourism development, etc. Recommendations for 

further studies focus on finding the reasons for the current situation, 

implementing appropriate strategies to overcome these limitations, in 

order to provide high quality education for future local tour guides. 
 

Keywords: Local tour guides, group tours, educational program, quality, 

tourist market 
 

 

ABSTRAKT 
 

Dekadat e fundit, turizmi është kthyer në një industri komplekse. 

Destinacionet turistike të qarkut duhet të evidentojnë harmoninë e vlerave 

ekoturistike, të jetës së përditshme, traditës, kulinarisë dhe të gjejnë 

forma për të treguar histori lokale me qëllimi maksimizimin e kënaqësisë 

së vizitorëve. Në këtë aspekt, guidat turistike përfaqësojnë kontaktin e 

parë me vizitorin dhe kanë një rol transformues në njohjen e destinacionit 

dhe zhvillimin e turizmit. Udhërrëfyesit turistikë lokalë duhet të 

përfaqësojnë komunitetin, të tregojnë identitetin kulturor, vlerat humane 

dhe “sekretet” e një destinacioni të caktuar. Për t’u bërë udhërrëfyes 

turistik, primar është edukimi e në këtë drejtim Universiteti “Eqrem 

Cabej” ofron mundësinë e një certificate të përshtatshme, në programin 

me karakter profesional “Udhërrëfyes turistik”. Duke marrë parasysh 

nevojat e tregut turistik, profilin dhe interesat e udhëtarit tipik, udhëzuesit 

turistikë duhet të përgatiten në mënyrë të dedikuar, targetit të synuar. 

Qëllimi i këtij studimi është përcaktimi i rëndësisë së arsimimit brenda 

fushës së turizmit e posaçërisht guidave turistike. Programi duhet të 
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sigurojë njohuritë dhe praktikat e nevojshme, që shmangin përgjithësimet 

e garantojnë njohjen e thellë dhe specifike të rajonit, në favor të 

punonjësve të ardhshëm në sektorin e turizmit.  

Qarku është konfirmuar si një rajon i orientuar drejt turizmit, me një 

numër në rritje të vizitorëve e udhëtarëve të turizmit alternativ. Kontributi 

i përgjithshëm i turizmit, në PBB rreth 30%. Pra, mund të konkludohet se 

turizmi është një sektor shumë i rëndësishëm dhe hulumtimi i tanishëm 

është kryer nga metoda studimi të rastit. Përfundimet kryesore të studimit 

tregojnë një mosmarrëveshje të fortë midis gjetjeve teorike dhe 

përpjekjeve të të dhënave qeveritare e organizative për këtë program. Ka 

disa arsye të mundshme për këtë situatë si: vonesa në zhvillim, qasja 

joadekuate ndaj zhvillimit të turizmit etj. Rekomandimet për studime të 

mëtejshme përqendrohen në gjetjen e arsyeve për situatën aktuale, 

ngritjen e strategjive të përshtatshme për tejkalimin e këtyre kufizimeve, 

në mënyrë që të formohet një cilësi e lartë në edukimin dhe sigurimin e 

shërbimit me cilësi të lartë të guidave lokale turistike. 
 

Fjalë kyçe: Guida turistike lokale, grupe turistike, program edukativ, 

cilësi, tregu turistik  
 

1. HYRJE 

Sot, turizmi është një nga industritë më në rritje në botë. Gjatë 

fillimshekullit XXI, shumë aspekte të industrisë së turizmit (IT) kanë 

ndryshuar. Turizmi masiv njeh rënie dhe lloje specifike të turizmit rritje, 

me grupe më të vogla, me interesa të veçanta, qëndrime më të shpeshta e 

më të shkurtra. Aktualisht, vështirë të perceptohet turizmi i organizuar pa 

shërbimin e guidave turistike (GT), të menaxherëve/drejtuesve në ture, të 

cilët shoqërojnë grupin gjatë udhëtimit dhe udhëzuesve turistikë, që 

mirëpresin grupin në destinacion. Sidoqoftë, kohët e fundit ky aktivitet ka 

marrë relativisht shumë vëmendje në sferën akademike. Roli i GT është 

kompleks e i larmishëm, i përbërë nga shumë role. (Black dhe Weiler, 

2005) kanë identifikuar veç të tjerash rolin si ofrues i informacionit, 

komunikues, mikpritës kulturor, motivues i vlerave të trashëgimisë, 

interpretues i mjedisit natyror e kulturor, instruktor, zyrtar i sigurisë, 

ambasador, këshilltar për marrëdhëniet me publikun etj. Si rrjedhim, 
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formimi i UT duhet të marrë parasysh ndryshimet dhe përshtatjet e 

kërkuara nga skenarët e rinj të biznesit dhe arsimit të lartë. Çështja e GT 

dhe edukimi i tyre rregullohet me legjislacionin në fuqi, i cili duhet të 

njohë nevojat për çdo destinacion dhe të ndërtojë kurrikulën arsimore në 

lidhje me të. GT janë shumë domethënëse për shkak të rolit thelbësor të 

tyre në komunikimin midis komunitetit lokal pritës e vizitorëve (Ap & 

Wong, 2001). Për këtë arsye, industria turistike kërkon fuqi punëtore të 

kualifikuar dhe arsimuar. Kërkesat për GT ndryshojnë sipas grupeve 

specifike. Vlera e shtuar dhe qëndrimi për udhëtimet turistike mund të 

varet nga personeli i përfshirë dhe përpjekjet e veçanta të synojnë 

arsimimin dhe kualifikimin e fuqisë punëtore në sektorin e turizmit, 

sidomos në GT (Arslanturk & Altunoz, 2012). Karakteristikat dhe 

performanca ndryshojnë në nivel personal, por duhet të zotërohet një 

nivel i caktuar i njohurive, aftësive të arritura nga çdo UT, gjatë 

arsimimit të tyre. Niveli i kurrikulave në funksion të edukimit të UT është 

përcaktues i performancës së njohurive. Rëndësia e IT për Shqipërinë e 

Rajonin Jugor në veçanti është e madhe. Studimet e fundit tregojnë një 

kontribut të rëndësishëm të IT në PBB (Lovrentjeva, 2015): kontributi i 

drejtpërdrejtë është rreth 8.5% dhe kontributi i përgjithshëm është rreth 

26.2% (21.2% në 2019). Turizmi po kontribuon direkt duke zënë kështu 

7.7% të punësimit total, ndërsa kontributi total është 24.1% e tij 

(www.turizmi.gov.al). 

Ky studim jep një analizë të programit të studimit me karakter 

profesional në “Udhërrëfyes Turistik” (UT), në Universitetin “Eqrem 

Çabej” Gjirokastër (UGJ), me reagime nga vetë UT. Analiza bazohet në 

ligjet e aktet nënligjore përkatëse në funksion të vet performancës së 

programit. 
 

2. Hapja e programit të studimit me karakter profesional në 

“Udhërrëfyes turistik” 

Arsimi i lartë profesional, si shkallë e nivelit arsimor, kombinon 

shkathtësitë praktike me kurrikulat teorike, përgatit studentët për tregun e 

punës. Gjatë tranzicionit, niveli i papunësisë në rajon vlerësohet si një 

ndër problemet kryesore. Prandaj, në fokus është punësimi, zhvillimi 

cilësor i forcës së punës, në përputhje me vizionin e direktivat e BE, 

Strategjinë Europiane të Punësimit 2020 e kërkesave për integrimin 

http://www.turizmi.gov.al/
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Europian të vendit. Në këtë kuadër, hapja e programit synon t’i përgjigjet 

këtyre sfidave me politika efikase, me qëllim rritjen e mundësive për 

punësim si kolona kryesore e sistemit të mirëqënies sociale, për 

punëkërkuesit me orientim në UT. Oferta e pasur turistike, prioritetet 

ekonomike, nevojat e tregut të punës, diskutimet me specialistë dhe 

operatorë në tregun turistik nxitën nismën për hapjen e këtij programi, në 

arsimimin e specialistëve të fushës. 

Sugjerimi i tyre u mbështet tek roli i UGJ, si institucioni kryesor arsimor 

në zonën me potencialin më të lartë turistik në vend. Në mbështetje të 

Ligjit nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në 

institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 72 pika 

1,2; VKM nr. 41, dt.24.01.2018 “Për elementët e programeve të studimit 

të ofruara nga institucionet e arsimit të lartë”; Udhëzimit të MASR nr 

31, dt.29.12.2017 “Për përcaktimin e kritereve, dokumentacionit dhe 

procedurave për hapjen, riorganizimin dhe mbylljen e programeve të 

studimit nga institucionet e arsimit të lartë” kreu 3 pika 2; Statutit të 

UGJ, dt.20.12.2016 neni 14 pika 6 dhe 9; Rregullores së UGJ; vendimit 

të Departamentit të Historisë dhe Gjeografisë (DHGJ), dt.18.04.2018; 

vendimit nr.4, dt.07.05.2018 të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave 

Shoqërore (FESHSH); vendimit të Senatit Akademik të UGJ, nr 07, 

dt.07.05.2018, nr.36 Prot, me Urdhër të MASR nr 450, dt.25.07.2018 Nr 

8126 Prot, u hap programi i studimit me karakter profesional në UT, që 

realizohet me 120 kredite në gjuhën shqipe me formë studimi me kohë të 

plotë me kohëzgjatje normale 2 vite akademike, 4 semestra, në përfundim 

të të cilit lëshohet “Diplomë profesionale” në “UT” referuar nivelit 5 të 

Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve. Veprimtaria akademike në 

programin e studimit me karakter profesional filloi në vitin akademik 

2018-2019. Programi i plotëson standartet akademike e shtetërore në 

përputhje me strategjitë, politikat e shtetit, legjislacionin në fuqi, Kodin e 

Etikës e çdo detyrim që rrjedh nga Kodi i Punës, bazuar te: 

Strategjia kombëtare për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit 2018-

2022, i Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, Tiranë 2018; Strategjia 

kombëtare për Punësim dhe Aftësi 2014-2020 e Ministrisë së Mirëqënies 

Sociale dhe Rinisë, Tiranë 2014; Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe 

Integrim 2015-2020, me VKM nr.348, dt.11.5.2016; Ligji nr.93/2015 
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“Për turizmin”; Ligji 114/2017, “Për disa ndryshime në Ligjin 

nr.93/2015”; VKM nr.692, dt.5.10.2016; VKM nr.709, dt.12.10.2016. 

Qёllimi i programit: tё ofrojё përmes edukimit, përshtatur me nevojat për 

kualifikim sipas kërkesave të tregut, një formim profesional, për studentёt 

e diplomuar, nё punёsim dhe si bazё pёr transferim kreditesh të fituara 

gjatë ciklit të parë të studimeve nё kёtё degё apo të ngjashme me të. 

Për studimin e tregut të punës, u bë përpunimi dhe analiza e të dhënave 

statistikore të punëkërkuesve në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit 

Kombëtar të Punësimit Gjirokastër, operatorë turistikë si dhe institucione 

të tjera publike që veprojnë në fushën e turizmit. Prandaj, ndjekja e 

programit nga këta punëkërkues ngre si detyrë vlerësimin e nevojave për 

aftësi në tregun e punës, në përputhje me prioritetet për rritjen e 

standarteve të zhvillimit të Rajonit jugor, por dhe më gjerë.  

 
Grafiku 1. Punëkërkuesit sipas nivelit arsimor, në qarkun Gjirokastër 

Kurrikula e planit mësimor, me 20 lëndë: gjeografi e Shqipërisë, 

kulturore, turizmi, qytetërimet e lashta, trashëgimi natyrore, kulturore, 

etnografi e Shqipërisë, gjuhë angleze, arkeologji shqiptare, histori e 

qytetërimit bizantin, teknika të udhërrëfimit turistik, turizmi urban-rural, 

histori antike dhe mesjetare e Shqipërisë, histori moderne e bashkëkohore 

e Shqipërisë, teknologjia e informacionit dhe turizmi, elemente të 

hartografisë për UT, njohuri dhe aftësi profesionale të udhërrëfyesit 

turistik, etikë komunikimi, menaxhim biznesi familjar dhe praktikë 

profesionale, mund të pasurohet në të ardhmen me lëndë të tilla si 

“Ndihma e shpejtë dhe menaxhimi i emergjencave”, “Asetet turistike të 

qarkut të Gjirokastrës”, “Shërbimet për klientët e turizmit”, “Standartet e 

nevojshme për njësitë turistike”, “Marketingu digjital dhe strategjitë e 

promocionit”. 
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● Në përfundim të programit, synohet përgatitja e profilit kulturor e 

profesional të studentit si: 

-specialist i formuar me njohuritë e duhura gjeografike, historike si edhe 

në fushën e UT; 

-specialist drejtues i udhëtimeve turistike lokale, rajonale, kombëtare, 

specialiteteve të veçanta; 

-specialist me njohuritë e nevojshme në drejtim të kodit të etikës dhe të 

legjislacionit të UT: 

-specialist në drejtim të njohjes së kuadrit institucional dhe organizativ të 

sektorit të turizmit; 

-specialist i guidimit dhe njohjes së thelluar të aseteve turistike të qarkut 

të Gjirokastrës (QGJ). 

● Në përfundim të programit, studenti do të fitojë njohuri dhe 

kompetenca për: 

-teknikat e guidimit, rolin e shumëfishtë të guidës, shërbimin ndaj 

klientit; 

-asetet kryesore turistike në QGJ dhe guidimin e veçantë sipas llojeve të 

turizmit; 

-fenomenet e dukuritë gjeografike me ndikim në zhvillimin e turizmit, 

zonat e mbrojtura natyrore; 

-orientimin dhe interpretimin me harta dhe në terren për realizimin e 

udhërrëfimeve turistike; 

-ngjarjet historike që kanë lënë gjurmë në zhvillimet e shoqërisë, vlerat 

turistike të siteve historike; 

-traditat, kulturën dhe gastronominë, me mjaft interes për turistët; 

-mënyrat e komunikimit, punës në grup dhe mirësjelljes bazuar te “Kodi i 

Etikës së UT”; 

-organizimin, legjislacionin e Teknologjinë e Informacionit dhe 

Komunikimit në fushën e turizmit; 

-gjuhën angleze, si mjeti kryesor i komunikimit korrekt me shkrim dhe 

me gojë, me nivel të lartë.  

● Programi, bazuar në nevojat e tregut të punës, përgatit studentët, të 

gatshëm për të punuar si: 

-specialist udhëtimesh turistike në agjenci, operatorë/institucione dhe 

organizata publike/private; 
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-udhërrëfyes i udhëtimeve turistike në zonat e mbrojtura natyrore; sitet 

historike; parqet rajonale; 

-udhërrëfyes i udhëtimeve turistike për lundrimet dhe në anijet e 

pasagjerëve me turistë; 

-agjent turistik ose menaxher produktesh turistike. 

● Ndërtimi i partneritetit të qëndrueshëm e fleksibël me gjithë 

aktorët e tregut të punës është pjesë e rëndësishme e programit, për të 

integruar përmes edukimit, politikat arsimore, formuese, ekonomike e 

sipërmarrëse, për të formuar profesionalisht punëkërkuesit në UT, me 

njohuritë e nevojshme për akses në tregun e punës. Rol kyç në realizimin 

me sukses të programit, luajnë marrëveshjet e bashkëpunimit brenda 

institucionit të UGJ (midis njësive kryesore) dhe jashtë tij: 

-Marrëveshje bashkëpunimi midis FE e FESHSH, mbi parimin e 

mirëbesimit të ndërsjellë, në përmbushje të detyrimeve të marra përsipër 

gjatë realizimit të veprimtarisë së mësimdhënies, me format më 

bashkëkohore; për eksperiencë të dyanshme në zhvillimin e metodave e 

kurrikulave, sipas objektivave të programit; për përditësim të syllabuseve 

dhe literaturës me arritjet më të mira shkencore; me një kontribut në 

zhvillimin ekonomik e social-kulturor në nivel rajonal e kombëtar. 

-Marrëveshje bashkëpunimi midis Bashkisë Gjirokastër e UGJ, 

dt.10.03.2017, për zhvillimin, ruajtjen, promovimin e mëtejshëm të 

vlerave të qytetit, implementin e reformës territoriale e arsimore, ndihmë 

profesionale e shkencore në drejtim të hartimit e zbatimit të politikave 

vendore në turizëm, trashëgimi kulturore dhe mundësi për studentët në 

zhvillimin e praktikës profesionale. 

-Marrëveshje bashkëpunimi midis Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë 

Gjirokastër e UGJ, dt.28.04.2017, për integrimin e studentëve të 

diplomuar me tregun e punës, në përputhje me përgatitjen teoriko-

profesionale, ndërmjetësimin e zhvillimit të praktikës në subjekte private 

brenda/jashtë vendit, ftesa për pjesëmarrje në panaire/organizime të 

tjera/seminare dhe konferenca.  

-Marrëveshjet e bashkëpunimit midis UGJ dhe Sipa Tours/Shoqatës së 

bizneseve të turizmit “Visit Gjirokastra”/Caravan Horse Riding Albania, 

dt.01.06.2020, me përvojë në sektorin e turizmit përmes ekspertizës e 

promocionit, me seli në Sarandë/Gjirokastër, dakortësuar për zhvillimin e 
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praktikës profesionale, në funksion të teknikave të udhërrëfimit në terren; 

udhëheqjen e eksperiencave për turizmin natyror, kulturor, arkeologjik, 

kulinar, tureve, paketave; ilustrimin, ndërtimin, fotografimin e 

marketimin online të produkteve; menaxhimin e grupit, kohës, 

informacionit; vlerësimin e cilësisë së shërbimeve; ndërtimin e 

eksperiencave online; çeljen e kanaleve të shitjes; testimin e 

komunikimit; zbatimin e rregullores; marrjen e vendimeve në situata të 

vështira; menaxhimin e incidenteve, të njësive të akomodimit, 

shërbimeve të lidhura me klientët. 
 

2. Guidat turistike, kuptimi, veçoritë dhe problemet 

UT luan rol si drejtues, edukator, përfaqësues i marrëdhënieve me 

publikun, mikpritës, përcjellësh idesh (Pond, 1993). Identifikohen tre 

profesione të ndryshme (WFTGA, 2005): UT, një person, që posedon një 

kualifikim profesional specifik për zonën, lëshuar e njohur nga UGJ, i cili 

komunikon drejtpërdrejt me komunitetin lokal, udhëzon turistët në 

gjuhën e zgjedhur prej tyre, interpreton trashëgiminë natyrore e kulturore 

të zonës, paraqet atraksionet lokale, që grupi të kuptojë, por edhe të 

krijojë tërheqje. Menaxheri turistik, një person i cili jep informacion 

praktik lokal, menaxhon e mbikëqyr itinerarin e programit të operatorit 

turistik (OT), që i shitet udhëtarit/konsumatorit. Ekskortë turistike, një 

përfaqësues i një OT, që ofron ndihmën themelore për udhëtarët. Kuptimi 

i këtyre roleve në profesionin e UT është themeli i ndërtimit dhe 

funksionimit të Guidave Turistike.  
 

3. Edukimi i guidave turistike, sfidat e programit për të ardhmen 

Në një kohë kur hiperkonkurrenca është sfida më madhore në turizëm 

thjesht të plotësosh kërkesat dhe pritshmëritë e klientëve duke ofruar 

produkte cilësore, nuk mjafton për të mbajtur pozicionin në treg. 

Meqenëse niveli i shërbimeve po rritet edhe kërkesat e klientëve janë në 

rritje. Tashmë operatorët po fokusohen në shërbimet që mund të jenë 

vlerë e shtuar dhe ndërtojnë strategji të fokusuara tek klienti për të 

mbijetuar. Prandaj, sektori i shërbimit ndaj klientit, më i promovuari në 

fushën e konkurrencës dhe përditësimi i kurrikulave në këtë aspekt luajnë 

një rol qëndror në edukimin e GT. Një prej përcaktimeve më të qarta mbi 

këtë sektor, është ai i studiuesit Lucas (Lucas, 2015): “Aftësia e të 
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punësuarve, të ditur, të aftë dhe entuziastë për të dhënë shërbime për 

klientët e tyre nga brenda dhe jashtë vendit, në mënyrë të tillë që të 

kënaqë interesat e identifikuara e të paidentifikuara, që të kemi si rezultat 

një publicitet nga klienti tek klientë të tjerë dhe mundësinë e rikthimit”. 

Ky përcaktim përforcon rëndësinë e rolit të stafit në dhënien e 

shërbimeve. Ky mbetet një prej objektivave kryesorë të programit “UT”. 

Kënaqësia e klientit është një ndjesi vlerësimi për eksperiencën duke e 

krahasuar atë me pritshmëritë dhe ndodh vetëm pasi klienti e ka jetuar të 

gjithë përvojën. Roli i GT mund të jetë vendimtar në kënaqësinë e 

klientëve dhe mungesa e guidave profesionale u listua në rradhën e 

ankesave kryesore të vizitorëve për vitin 2019 në Gjirokastër. Pyetësorët 

e realizuar nga Visit Gjirokastra e Bashkia Gjirokastër evidentuan 

mungesën e guidave në gjuhë të ndryshme dhe probleme me përmbajtjen 

e informaconit të tureve. Gjithashtu shumë guida janë licensuar pas 

përfundimit të kurseve apo specializimeve disa mujore dhe kanë mangësi 

të theksuara të njohjes së aseteve turistike. Nga ana tjetër, studentët që 

certifikon programi profesional, nuk kanë të drejtë të guidojnë produkte 

pas certifikimit. Ata do të duhet të ndjekin të njëjtën rrugë të kualifikimit 

disa mujor për t’u licensuar si guida. Kjo mbetet një çështje e 

rëndësishme për t’u zgjidhur në proces për t’i dhënë vlerë edukimit. 

Certifikimi prej programit duhet të njihet si një edukim i përshtatshëm 

për guidimin e produkteve turistike duke ju mundësuar të diplomuarve 

punësimin. Aktualisht kemi një raport jo të drejtë mes kualifikimit të 

guidave dhe shërbimeve që ata ofrojnë në treg. Studimet tregojnë se 

shërbimet shumë të mira kanë rezultuar të jenë një prej mënyrave më të 

mira e më të lira të promocionit. Kompanitë që krijojnë shërbime me 

nivel të lartë mund të ndërtojnë vetvetiu në treg imazhin e një 

punëdhënësi shumë të mirë. Nga ana tjetër, nëse do të garantohej 

punësimi për studentët e këtij programi do të rritej edhe niveli studentëve 

që regjistrohen në program. Programi synon të krijojë aftësi të 

shumanshme si suport për tregun. Aftësia profesionale e UT është 

ndërtuar mbi tre shtylla kryesore: njohuri kulturore e praktike; njohuri 

gjuhësore; shërbime turistike. Thelbësore janë edhe ndërmjetësimi dhe 

aftësitë e interpretimit çka përcakton tre dimensione të stilit drejtues: 

detyrat e guidatorit, klientët dhe klima e grupit. Udhërrëfyesi është fytyra 
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e agjencisë së udhëtimit dhe operatorit turistik. Performanca e tij ndikon 

jo vetëm në imazhin e agjencisë, por edhe në reputacionin e saj dhe 

besnikërinë e klientëve. UT duhet të jenë interpretues të aftë, tregimtarë, 

komunikues e ndërmjetës kulturorë. Ata përveçse imazhi i kompanisë 

duhet të bëhën imazhi i destinacionit, promotorët dhe evidentuesit e 

vlerave më të mira, ata që udhëheqin klientin drejt eksperiencave dhe 

emocioneve. Ne synojmë të edukojmë guida të udhëhequra nga empatia, 

ndjeshmëria e thellë ndaj vlerave të traditës, kulturës e natyrës. Roli i një 

programi si i yni është të edukojë mbrojtës të mirëfilltë të natyrës, 

mjedisit e qytetarë që minimizojnë efektet negative të turizmit. Programi 

ndan me studentët vlerat e jetës lokale e historive që komunitetet kanë 

për të treguar. Ne synojmë njohjen e thellë të identitetit lokal e 

inkurajojmë qëndrimin kritik ndaj zhvillimeve me pasoja për asetet e 

turizmit. Programi nxit studentët të zgjedhin drejtime të caktuara të 

guidimit sipas preferencave e t’i zhvillojnë ato gjatë praktikës. UT janë 

frymëzues të krenarisë lokale. Programi përgatit të rinj që edukohen me 

frymën e punësimit, kontributit progresiv për qytetin (UNESCO, 2006) e 

rajonin. 
 

4. KONKLUZIONE 

- Studimi vlerëson dispozitat ligjore të programit, i cili pajis një UT, me 

diplomë profesionale, kurrikula e të cilit përcaktohet me ligj, në kohezion 

teorik e praktik, duke zhvilluar njohuri e aftësi përmes praktikës 

profesionale në komunikimin me turistët. Edukimi i GT nuk i kënaq UT 

dhe politikat motivuese janë të mangëta, pra cilësia e shërbimeve të GT 

duhet hulumtuar me detaje. Vërejmë se sfida më e madhe është 

mosnjohja e certifikimit si dokument që garanton punësimin. 

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes 

(MZHETTS) duhet t’i japi rëndësi burimeve njerëzore, që në IT të 

punësohet fuqi punëtore e arsimuar dhe kualifikuar. Në kuadrin e arsimit 

profesional, sfidat me të cilat përballet DHGJ, përfshijnë: përbërësit 

kurrikularë, përmirësimin e metodologjive inovative dhe teknologjike, 

syllabuset si edhe trajnimin e aftësive. 

- Studimi synon të identifikojë kompetencat e përcaktuara në syllabuset e 

programit. Analiza e legjislacionit mbi ofertën e programeve profesionale 

identifikoi mangësi në përcaktimin e kompetencave, detyrave e profilit të 
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UT. Pjesë e reflektimit duhet të jenë zhvillimet e vazhdueshme në tregun 

turistik, reagimi ndaj situatave krejt të reja, që nuk e mbajnë turizmin një 

mjedis statik.  

- Studimi thekson nevojën për rishikim konceptual dhe ndryshime në 

legjislacionin aktual. Përbërësit në matricën kurrikulare hasin vështirësi 

midis kompetencave dhe zhvillimit të profilit të UT, të cilat duhet të 

integrojnë komponentët njohës, social-kulturorë e emocionalë, të 

kombinuar në fushat e socializimit, jetëshkrimit, eksperiencës e etikës 

profesionale. Studimi i kurrikulës duhet të kontribuojë në inovacione 

brenda fushës së syllabuseve çka e rrit veçanërisht efikasitetin e UT. 
 

5. REKOMANDIME 

- Sipas VKM nr.692, dt.5.10.2016 Për miratimin e rregullores “kriteret 

për pajisjen me certifikatë për ushtrimin e veprimtarisë së udhërrëfyesit 

turistik, detyrat, përgjegjësitë dhe kodin e etikës së tyre”, për të plotësuar 

nevojat në tregun e punës për UT, lëshohet certifikatë, klauzolë ligjore e 

cila nuk parashikon njohjen diplomës profesionale. Sugjerojmë një sistem 

të centralizuar, i aftë të unifikojë kreditet bashkëshoqëruese midis arsimit 

profesional si dhe certifikimit nga MZHETTS.  

- Edukimi arsimor, pajisja me certificatë/diplomë universitare, punësimi e 

funksioni i UT duhen integruar me njëra-tjetrën, nga institucionet e 

arsimit të lartë, rregulluar me akte nënligjore, si bashkëpunim koherent 

midis MASR dhe MZHETTS, përmes një dialogu efektiv, për të 

ardhmen. 

- Në zhvillimin e sektorit të turizmit, pajisja me certificatë brenda 45 

ditëve, nuk duhet lejuar, pasi krijon vend për abuzime. Sugjerojmë 

investime të vazhdueshme në burime për përgatitjen dhe edukimin e 

punonjësve të ardhshëm, në funksion të pozicionit aktual konkurrues në 

Rajonin jugor. 

- Sugjerojmë ndërveprim më aktiv me aktorët e turizmit, konferenca, 

evente, krijimin e një database të dhënash të përditësuara mbi nevojat e 

tregut për guida të veçanta, inkurajimin e përmirësimit të kurrikulës në 

fushën e turizmit të aventurës, vëzhgimit të zogjve, sporteve të ujit, 

speleologjisë, guidimit brenda parqeve arkologjike, ekoturizmit, guidimit 

rural dhe ture studimore. 
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ABSTRACT 

Slow tourism came as a counter-reaction to rapid life, globalization and 

homogenization. It aims to respect traditional local culture and preserve 

natural attractions, reduce the usage of technology in order to achieve 

sustainability . So destinations that are focused on slow tourism move 

away from the idea of a modern builded area to a traditional way of 

living where local community has the main part in organization, decision 

–making and development.Throwgh this form tourists explore the local 

areas, have a good interaction with local people, taste traditional food and 

disconnect from their everyday reality.There are a lot of people around 

the world that prefere to vizit slow destinations because they are ready to 

pay for quality, originality and authentic experiences. This paper tends to 

present the important role of slow tourism in the development of 

sustainable destinations as well as in increasing the standard of living of 

the local community in the tourist destinations of Korça region. The 

methodology of this study focuses on empirical data and data collected 

through surveillance and observation conducted in the tourist areas of the 

Korça region, and also in a comparative analysis that was realized 

between the areas to determine the area that offers the most special 

features of slow tourism. 

 

Key words: slow tourism, sustainable destination, local community 

 

mailto:shkiraesmeralda@yahoo.com
mailto:ledinaalolli@gmail.com
mailto:theodhorioriola@yahoo.com


280 
 

ABSTRAKT 

Turizmi i ngadaltë erdhi si një kundër-reagim ndaj jetës së shpejtë, 

globalizimit dhe homogjenizimit. Ai synon të respektojë kulturën 

tradicionale lokale dhe të ruajë atraksionet natyrore, të zvogëlojë 

përdorimin e teknologjisë për të arritur qëndrueshmërinë. Kështu 

destinacionet që janë të përqendruara në turizmin e ngadaltë zhvendosen 

nga ideja e një zone të ndërtuar moderne tek një mënyrë tradicionale 

jetese ku komuniteti lokal ka pjesën kryesore në organizim, 

vendimmarrje dhe zhvillim. Përmes kësaj forme turistët eksplorojnë 

zonat lokale, kanë një ndërveprim të mirë me njerëzit lokalë, shijojnë 

ushqimin tradicional dhe shkëputen nga realiteti i tyre i përditshëm. Ka 

shumë njerëz në të gjithë botën që preferojnë të vizitojnë destinacione të 

ngadalta sepse ata janë të gatshëm të paguajnë për cilësinë, origjinalitetin 

dhe përvojat autentike. Ky punim tenton të paraqesë rolin e rëndësishëm 

të turizmit të ngadaltë në zhvillimin e destinacioneve të qëndrueshme por 

edhe në rritjen e standardit të jetesës të komunitetit lokal në destinacionet 

turistike të rajonit të Korçës. Metodologia e këtij studimi fokusohet në të 

dhëna empirike dhe të dhëna të mbedhura nëpërmjet survejimit dhe 

obsevimit të realizuar në zonat turistike të rajonit të Korçës, si dhe është 

realizuar një analizë krahasuese midis zonave për të përcaktuar zonën që 

ofron tiparet më të veçanta të turizmit të ngadaltë. 

Fjalët kyçe: turizëm i ngadaltë, destinacion i qëndrueshëm, komuniteti 

lokal 

HYRJE  

Koncepti turizëm i ngadaltë mendohet të ketë ardhur nga koncepti 

ushqim i ngadaltë.Ky koncept shfaqet rreth viteve ‘80, në periudhën kur e 

gjithë bota drejtohet nga konceptet ‘zhvillim i qëndrueshëm’ dhe ‘turizëm 

i qëndrueshëm’ dhe pikërisht në periudhën kur shumë qytetete po 

përjetonin rritje të urbanizimit dhe industrializimit, çka u pasua me rritje 

të kërkesave të popullsisë së këtyre qyteteve për t’ju larguar jetës së 

shpejtë, ushqimit të shpejtë e të pashëndetshëm, zhurmave, ndotjeve duke 

iu drejtuar zonave rurale, natyrore, kulturore, apo zonave malore më pak 

të zhvilluara. Sot turizmi i ngadaltë shihet si pjesë e turizmit alternativ e 
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madje si një formë që sjell qëndrueshmëri. Kështu autorë të ndryshëm 

japin përcaktime të ndryshme për këtë formë turizmi si: ‘Turizmi i 

ngadaltë një kornizë konceptuale që përfshin njerëzit që' udhëtojnë në 

destinacione të ngadalta, që qëndrojnë më gjatë dhe udhëtojnë më pak 

'dhe që përfshijnë udhëtimin në një destinacion si përvojë vetiake, pasi të 

jenë në destinacion, angazhohen me opsionet e transportit lokal, ushqim e 

pije të ngadaltë, 'marrin kohë për të eksploruar historinë dhe kulturën 

lokale dhe për të mbështetur mjedisin.' Dickinson dhe Lumsdon 

(2010).Caffyn në 2012 deklaron se turizmi i ngadaltë ofron "krijimin e 

lidhjeve reale dhe kuptimplota me njerëzit, vendet, ushqimin, 

trashëgiminë dhe mjedisin " (78).Timms dhe Conway (2011, f. 405) i 

referohen turizmit të ngadaltë si një model gjithëpërfshirës i turizmit 

alternativ që “përfshin qëndrueshmërinë mjedisore shqetësimet e 

ekoturizmit, adreson interesat e qëndrueshmërisë sociale dhe kulturore të 

turizmit bazuar në komunitet dhe turizmit pro-varfërisë, dhe përparon 

qëndrueshmërinë ekonomike ideale, të tillë si maksimizimi i lidhjeve 

lokale përmes agroturizmit.”. Murayama dhe Parker (2012) i referohen 

turizmit të ngadaltë si një term umbrellë ose markë që mund të përfshijë 

llojet e mëposhtme të turizmit: - ekoturizëm, turizëm i gjelbër, 

agroturizëm, turizëm shëndetësor, turizëm kulturor dhe turizëm 

ushqimor. Në mënyrë të ngjashme, Singh (2012) sugjeron që turizmi i 

ngadaltë është një koncept i gjerë që përfshin një spektër të gjerë 

aktivitetesh dhe produktesh turistike. Ai i referohet turizmit fetar, 

kulturor, agroturizmit, ekoturizmit, turizmit vullnetar, turizmi në fshat 

dhe turizmit pro-varfërise si forma të ndryshme të udhëtimit të ngadaltë. 

Pra turizmi dhe udhëtimi i ngadaltë konsiderohen si një çadër për 

"turizmin e ri" (Conway &Timms, 2010; Dickinson & Lumsdon, 

2010).Sot gjithmonë e më shumë destinacionet po fokusohen në gjetjen e 

mënyrave për të diferencuar ofertat e tyre turistike nëpërmjet gjetjes së 

avantazheve konkuruese si dhe zgjedhjes së kujdesshme të pozicionit 

konkurues në tregun global për të tërhequr ndarje të mëdha të tregut 

(Gomezelj & Mihalič, 2008).Për t’u bërë sa më atraktive dhe konkuruese 

destinacionet turistike po fokusohen në forma të turizmit që sjellin 

qëndrueshmëri duke mundësuar kështu jetëgjatësi në treg, konsum të 

ngadaltë të burimeve dhe transformime të pakta. Një prej këtyre formave 
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është edhe turizmi i ngadaltë i cili sipas Dall’Aglio et al. (2011) 

përcaktohet si një formë turizmi që: "Sensibilizon kërkesën dhe ofertën e 

vlerave etike, lejon të fitosh përsëri kohën, lehtëson ankthin dhe stresin e 

shkaktuar nga ritmet e vrullshme, lejon që turistët të kthehen në një 

mëndje me veten e tyre dhe çfarëdo që i rrethon, krijon një formë të re të 

vetëdijës në sajë të një përvoje më të thellë e më përfshirëse të të gjithë 

aktorëve e duke u fokusuar tek qëndrueshmëria, përgjegjësia dhe eko-

miqësia ”, ndërsa Valls (2019) nxjerr në pah se turizmi i ngadaltë " ofron 

kapacitetin e vazhdueshëm për të krijuar biznese të reja, të tilla si tregjet 

artizanale; krijimin e hapësirave muzeale; vendeve informuese, takuese 

dhe shkëmbyese, zgjerimin e vizitave në vendet më pak të njohura nga 

publiku i gjerë; dhe rimëkëmbjen e kulturave lokale ”. Pra turizmi i 

ngadaltë ashtu siç shihet edhe në përkufizimet e mëpsipërme sjell 

qëndrueshmëri edhe në pozicionimin e destinacioneve në tregun global 

pasi ofron mundësi për diferencim, autenticitet dhe ruajtje të pozicionit 

konkurues në sajë të përdorimit të qëndrueshëm të burimeve. Një treg për 

destinacionet që ofrojnë turizmin e ngadaltë e që mendohet se do të ketë 

rritje në të ardhmen janë njerëzit të cilët po ndërgjegjësohen për 

shëndetin e tyre duke iu larguar ushqimit të shpejtë dhe stilit të jetës së 

shpejtë apo ndotjeve ambjentale. Pra turizmi i ngadaltë mund të shihet si 

një alternativë jo vetëm për vende të cilat ofrojnë atraksione të fuqishme 

natyrore dhe kulturore por sidomos për destinacionet e vendeve në 

zhvillim të cilat ofrojnë kushte të favorshme për zhvillimin e tij.Një tjetër 

sfidë që iu parashtrohet destinacioneve që aplikojnë turizmin e ngadaltë 

është edhe teknologjia. Pra lind pyetja: “A do t’i preferojnë brezat e 

ardhshëm destinacionet e turizmit të ngadaltë apo do të fokusohen tek 

destinacionet smart?”Për t’i dhënë përgjigje kësaj pyetje i referohemi 

studiuesit Zago (2011), ai vuri re se në turizmin e ngadaltë teknologjia e 

informacionit luante një rol të ndryshëm nga ai në turizmin e zakonshëm. 

Prandaj, oferta dhe kërkesa e turizmit të ngadaltë mund të shfaqte 

qëndrime jo shumë të favorshme për të qënë të lidhur 

përgjithmonë.Sidoqoftë, deri në vitin 2020 situata ndryshoi rrënjësisht. 

Evoluimi i teknologjive të informacionit jo vetëm që nuk shqetëson 

turistët e ngadaltë, por po përmirëson përvojat e tyre. Sot sistemet e 

informacionit dhe shtimi i platformave të komunikimit sidomos 
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nëpërmjet mediave sociale po luan një rol të rëndësishëm në promovimin 

e shumë iniciativave të turizmit të qëndrueshëm në të gjithë botën, si dhe 

po ndikon në përhapjen e turizmit të ngadaltë sidomos në situatën e 

Pandemisë së Kovid-19 ku mjaft turistë iu drejtuan destinacioneve të 

qeta, të largta dhe me ushqim të sigurt. 

1.TURIZMI I NGADALTË-NJË ALTERNATIVE E MIRË PËR 

RAJONIN E KORÇËS. 

Kushte të favorshme për zhvillimin e turizmit të ngadaltë ofron edhe 

Shqipëria.Megjithëse vitet e fundit (para Pandemisë Covid-19) është vënë 

re një rritje e numrit të turistëve dhe mjaft zona bregdetare po 

shndërrohen në zona të turizmit masiv. Shqipëria ofron mjaft vende të 

tjera me një natyrë te mrekullueshme e atraksione kulturore të pa 

eksploruara nga turistët ku mund të zhvillohet në mënyrë të suksesshme 

turizmi i ngadaltë.Këtu mund të përfshihen mjaft mirë zonat malore tek të 

cilat përveç blektorisë mund të zhvillohet turizmi i ngadaltë si një mënyrë 

për rritjen e standartit të jetesës dhe rikthimin e popullsisë lokale.Një nga 

destinacionet që po tërheq gjithmonë e më shumë turistë sot në Shqipëri 

është edhe rajoni i Korçës. Ai ofron forma gjeomorfologjike dhe klimë të 

favorshme për zhvillimin e disa llojeve të turizmit. Ky rajon dita ditës po 

diversifikon produktin turistik, po pëson ndryshime të shpejta në 

kërkesën turistike dhe në zhvillimin e formave të turizmit.Nëse gjatë 

viteve ’90 rajoni i Korçës shihej nga turistët si një rajon që mund të 

frekuentohej kryesisht për turizmin kulturor e malor, sot ky rajon po 

zhvillon me sukses turizmin alternativ duke tërhequr tregje të ndryshme 

turistësh. Po kështu ky rajon ofron edhe mundësi për zhvillimin e turizmit 

të ngadaltë pasi dallohet për një popullsi mikpritëse me zona të veçanta të 

pashfrytëzuara, me tradita dhe kulturë në fusha të ndryshme si 

gastronomi, arkitekturë, punime leshi, guri, hekuri duke e shndërruar këtë 

vend mjaft tërheqës si për vizitorët vendas ashtu edhe ata të huaj. Kërkesa 

e brendshme po rritet, udhëtarët po kërkojnë eksperienca të reja,ndërsa 

ata më egzigjentët presin që të kenë më shumë eksperienca nga ky 

destinacion. Meqënëse Korça ka tradita të dallueshme dhe një natyrë 

spektakolare, në shumicën e rajonit turizmi po rritet ndjeshëm. Shifrat për 

mbritjet e turistëve nuk janë të dokumentuara saktë apo të përpunuara por 
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duke u mbështetur në të dhënat e siguruara nga institucionet dhe bizneset 

vendase të lidhura me turizmin ka një rritje domethënëse të vizitorëve në 

vitet e fundit. Rajoni ka një përzierje të shkëlqyer në larminë e aseteve 

kulturore, ashtu edhe të atyre natyrore . Rajoni ka një shumëllojshmëri 

produktesh si elementet historik, kulturor,parqe natyrore etj.  

1.1.Fshatrat e Korçës një opsion për zhvillimin e turizmit të ngadaltë në 

rajon 

Fshatrat përbëjnë pjesën më të madhe të aseteve turistike të rajonit,secila 

nga këto fshatra ka specifikat e veta përsa i përket atraksioneve natyrore e 

kulturore, gastronomisë dhe zhvillimit të turizmit.Për të zbuluar nëse 

turizmi i ngadaltë do të ishte një opsioni mirë për zhvillimin e susesshëm 

të turizmit në zonat rurale të këtij rajon është përdorur një metodologji 

kërkimi që fokusohet në të dhënat primare, si vëzhgimi i drejpërdrejtë 

dhe pyetësorët, të cilët i janë drejtuar komunitetit lokal dhe turistëve. Në 

këtë studim janë marrë fshatrat Voskopojë, Tushemisht, Liqenas dhe 

Rehovë. Zgjedhja e zonave të kërkimit është kryer duke u bazuar në 

kriteret e mëposhtme:  

a) Fshatrat më të frekuentuara nga turistët të bashkive më të mëdha 

të ketij rajoni. 

b) Fshatra turistike të cilat ofrojnë atraksione e aktivitete turistike. 

c)  Fshatra me një popullsi aktive . 

Përsa i përket kampionit të zgjedhur të popullsisë lokale janë përzgjedhur 

50 banorë në çdo fshat dhe përzgjedhja është bërë në mënyrë rastësore. 

Përsa i përket kampionit të turistëve janë intervistuar rreth 25 turistë në 

çdo fshat, ky kampion u zgjodh në mënyrë rastësore.  

 1.1.1 Analiza e pyetësorëve drejtuar komunitetit lokal 

Nga survejimi rezultoi se 53% prej të anketuarve jetonin prej më shumë 

se 20 vjetësh në këtë komunitet, 36% jetonin prej 11 - 20 vjetësh në atë 

zonë, 4% jetonin midis harkut kohor prej 1-10vjet, ndërsa 7% jetonin për 

më pak se një vit ose 12 muaj. Përsa i përket punës që kryenin 49% 

punonin në bujqësi, 31% punonin në sektorin privat, 18% në sektorin 

publik dhe vetëm 2% rezultuan si të papunë. Për lidhjet e komunitetit me 

sektorin e turizmit dhe me turistët kemi këto rezultate: 27% kishin 
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kontakt të shpeshtë me turistët,45% takoheshin ndonjëherë, 23% kishin 

takime të pakta, 5% nuk kishin asnjë kontakt dhe 0% kishin kontakt 

shumë shpesh.Interesat e turistëve të parë nga këndvështrimi i banorëve 

lokalë rezultoi kështu : 68% pëlqenin natyrën, plazhin, ndërsa 14% u 

pëlqente të vizitonin vendet e kultit dhe 13% pëlqenin vendet historike, 

vetëm 5% preferonin atraksione të tjera. 

Ndërsa për të parë se cilat atraksione janë më të fuqishme për këto zona 

janë marrë veç e veç atraksionet e llojeve të ndryshme dhe kanë rezultuar 

këto të dhëna: 

Për objektet e kultit, 55% thonë se janë shumë të rëndësishme, 10% 

mendojnë se janë jashtë mase të rëndësishme, 24% mendojnë se janë 

mesatarisht të rëndësishme, 1% mendojne se janë aspak të rëndësishme 

dhe 10% mendojnë se janë shumë pak të rëndësishme .Për atraksionet 

natyrore, 64% mendojnë se janë shumë të rëndësishme, 13% mendojnë 

se janë jashtë mase të rëndësishme, 16% mendojnë se janë mesatarisht të 

rëndësishme, 0% mendojnë se janë aspak të rëndësishme, vetëm 7% 

mendojnë se janë shumë pak të rëndësishme.Për vizitat në muze dhe 

objekte historike,16% mendojnë se janë shumë të rëndësishme, 8% 

mendojnë se janë jashtë mase të rëndësishme,24% mendojnë se janë 

mesatarisht të rëndësishme, 2% mendojnë se janë aspak të rëndësishme 

dhe 50% mendojnë se janë shumë pak të rëndësishme.Për vizitat në 

atraksione të tjera, 19% mendojnë se janë shumë të rëndësishme, 7% 

mendojnë se janë jashtë mase të rëndësishme, 31% mendojnë se janë 

mesatarisht të rëndësishme, 0% mendojnë se janë aspak të rëndësishme, 

dhe 43% mendojnë se janë shumë pak të rëndësishme.Opinionet e 

banorëve në lidhje me ndikimet e turizmit- rezultatet e survejimit tregojnë 

se 78% e banorëve përfitojnë nga zhvillimi i turizmit dhe vetëm 22% e 

tyre nuk përfitojnë. Në lidhje me përmirësimet 100% e banorëve ishin të 

mendimit se duhet të bëhen përmirësime nga këta banorë 85% mendonin 

se duheshin kryer në : -zonën e plazhit, -objekte historike e kulturore, - 

infrastrukturë.15% mendonin se duheshin kryer në: 2)-infrastrukturë-

zhvillim të festave dhe eventeve të ndryshme, -ristrukturim të objekteve 

historike.Përsa i përket mendimit të banorëve rreth impakteve të turizmit 

morëm këto rezultate:Aspekti mjedisor- 45% të banorëve mendojnë se 

zhvillimi i turizmit ka sjellë ndikime pozitive dhe 55% ndikime negative 
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në mjedisin e zonës. Aspekti ekonomik-100% e banorëve mendojnë se 

zhvillimi i turizmit ka sjellë ndikime pozitive në ekonominë e tyre. 

Aspekti social-kulturor-80% e banorëve mendojnë se zhvillimi i turizmit 

ka sjellë ndikime pozitive, 20% ka sjellë impakte negative.Pjesëmarrja e 

banorëve në zhvillimin e turizmit-Niveli i pjesëmarrjes të banorëve në 

ruajtjen dhe mbrojtjen e atraksioneve turistike paraqitet; 12% të banorëve 

nuk marrin pjesë,7% marrin pjesë shumë rrallë, 16% marrin pjesë 

rrallë,15% marrin pjesë ndonjëherë, 32% marrin pjesë shpesh dhe vetëm 

18% marrin pjesë gjithmonë .  

1.1.2. Analiza e pyetësorëve drejtuar turistëve 

Për këtë survejim kampioni i zgjedhur përbëhet nga 100 turistë. Nga 

survejimi rezultoi se 56% ishin nga Shqipëria, 8% vinin nga 

Maqedonia,5% nga Gjermania, 2% nga Franca,16% nga Amerika,13 % 

nga Greqia.Qëllimet kryesore të realizimit të vizitave në rajonin e Korçës 

janë si më poshtë: 52% vizitojnë rajonin për të kaluar kohën e lirë, 30% 

vizitojnë miqtë dhe të afërmit, 11% vijnë për biznes, 2% janë udhëtarë 

tranzit, dhe 5% vizitojnë rajonin për arsye të tjera.Tipet e akomodimeve 

të përdorura ishin: 62% hotele, 28% tek miqtë dhe të afërmit, 10% kishin 

zënë dhoma me qera, dhe 0% kampingje. Përsa i përket gjatësisë 

mesatare të qëndrimit në hotele është 2 netë, shtëpitë e miqve 3 netë, 

shtëpi me qera 1 natë.  

Gati 95% e turistëve nuk e kishin organizuar vetë udhëtimin dhe 5% me 

ndërmjetësimin e agjentëve të udhëtimit. Është vizituar më parë rajoni 

nga turitët-kësaj pyetjeje 80% të të anketuarve ju përgjigjën po dhe 20% 

jo, kjo tregon se kemi të bëjmë me një treg të fuqishëm vendas. Pyetjes 

lidhur me vlerësimet e shërbimeve të marra në rajon përgjigjet ishin si më 

poshtë: për hotelet mesatarja e pëlqimit 3.9, për restorantet 3.7 pë parqet 

kombëtare 3.5 dhe për pazar mesatarja është 2.9.Nga këto rezultate themi 

se shërbimi në këtë zonë është e një niveli mesatar, pra duhet më shumë 

punë për të përmirësuar cilësinë e shërbimit edhe jashtë qëndrave 

akomoduese.Përsa i përket aktiviteteve të kryera gjatë qëndrimit në këtë 

rajon u dhanë këto përgjigje :60% kanë vizituar parqet dhe natyrën. 64% 

kishin vizituar fshatrat tradicionalë,32% preferonin të shëtisnin, 18% 

kishin vizituar ndërtesat historike,8% kishin vizituar muzeumet, 4% 

kishin marrë pjesë në ngjarje dhe evente,17% kishin preferuar plazhin. 
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Siç shihet atraksionet naturore mbizotërojnë përsa i përket fuqisë 

tërheqëse, prandaj është e rëndësishme të shtohen ngjarjet dhe aktivitetet. 

Pyetjes nese do t’ju pëlqente të vizitonit përsëri rajonin-85% u përgjigjën 

po, 13% ndoshta, dhe 2% jo . Kjo tregon se kemi një grup turistësh të 

pakënaqur dhe duhet të punohet që të rriten aktivitetet. 

1.1.3. Zonat që paraqesin karakteristikat më të mira për zhvillimin e 

turizmit të ngadaltë 

Fshatrat e marra në studim janë:Voskopoja ,Tushemishti,Liqenasi 

(Pusteci), Rehova.Nga vëzhgimet e realizuara në zonat e studimit si dhe 

nga rezultatet e pyetësorit jane bere vleresimet rreth ndryshimeve ne keto 

zona(tabela 1): 

Tabela 1:Ndryshimet që kanë pësuar zonat e marra në studim(Shkalla e 

vlerësimit të ndikimeve apo dëmtimeve: 1. Shumë e ulët, 2.Mesatarisht e 

ulët,3.E moderuar , 4. Mesatarisht e lartë, 5.Shumë e lartë) 

 Voskopojë Tushemisht Liqenas Rehovë 

Ndryshime në gastronomi  3 4  2 2 

Dëmtim i atraksioneve natyrore 3 4  3 3 

Dëmtim i atraksioneve kulturore 3 2 2 2 

Reduktim i profesioneve 

artizanale 

3 4 3 2 

Ndërhyrje e fortë në infrastrukturë 3 3 2 2 

Ndryshime social-kulturore  4 4 2 2 

Stil arkitekturor i huaj 3 3 2 2 

Niveli i zhurmave 3 3 2 2 

Nëse shohim rezultatet tek fshatrat Voskopojë dhe Tushemisht ku numri i 

turistëve dhe i ndërtimeve është më i madh, shohim edhe ndikimet më të 

mëdha ,zhvillimi i turizmit të ngadaltë apo formave të tjera të 

qëndrueshme mund të shihen si mundësi të pakta në të ardhmen, ndërsa 

fshatrat Liqenas dhe Rehovë paraqesin ndryshime më të vogla dhe shumë 

pak të ndjeshme pra mund të themi se këto fshatra paraqesin mundësi për 

zhvillimin e turizmit të ngadaltë dhe të formave të tjera të turizmit të 

qëndrueshëm të cilat synojnë ofrimin e një produkti më origjinal dhe të 

pacënuar tek turistët. 
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 2. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

Në rajonin e Korçës vihet re një rritje e numrit të turistëve në vitet e 

fundit, kjo gjë pasqyrohet edhe me rritjen numrit të strukturave turistike. 

Nga bisedat e realizuara me drejtues të bizneseve turistike konkludojmë 

se gjatë vitit 2020 u vu re një rënie e ndjeshme e flukseve të huaja dhe 

për periudha të caktuara e për shkak të masave të ndërmarra edhe flukset 

vendase, por përsëri gjatë 2021 fluksi turistik vendas filloi të rritej. Në 

zonat urbane kemi përqëndrimin më të madh të flukseve turistike pra 

mund të flasim për një turizëm më pak të qëndrueshem, ndërsa në zonat 

rurale ndikimet e turizmit janë më të pakta dhe vihet re një ndikim i ulët 

në strukturën e fshatrave turistike.Duke identifikuar atraksionet turistike 

të rajonit po kështu stilin e jetesës dhe traditat e kulturën e trashëguar 

brez pas brezi arritëm në përfundimin se rajoni i Korcës është një rajon 

që ofron mundësi për zhvillimin e formave të qëndrueshme të turizmit si 

dhe në veçanti të turizmit të ngadaltë. Në zonat rurale turistike është e 

nevojshme të rigjallërohen traditat, zakonet, stili i vjetër i gatimit, 

elementët e veçantë tradicional dhe është e rëndësishme të ekspozohen 

tek turistët nëpërmjet organizmit të ekspozitave, eventeve madje edhe në 

mjedise ku turistët qëndrojnë më gjatë si hotele e restorante. Shtimi i 

elementëve atraktiv për turistët nëpërmjet inkurajimit dhe edukimit të 

banorëve lokalë për të zhvilluar sporte si: kalërimi, çiklizmi, peshkimi, 

gjuetia e kafshëve të egra, ski etj. Për të mbrojtur vlerat atraktive sidomos 

tek zonat turistike rurale duhet të:- zbatohen rregullat mbi gjuetinë ; 

eleminohet efekti i shpyllëzimit dhe rigjenerohen pyjet;të eleminohen 

ndërtimet pa leje; përfshihet komuniteti në ruajtjen e atraksioneve dhe 

ruajtjen e sigurisë së turistëve; promovohen atraksionet që paraqesin 

interes; ruhen dhe të investohet në monumentet natyrore, kulturore, 

arkeologjike; ringrihen qëndrat e punimit artizanal; rritet bashkëpunimit 

midis operatorëve lokalë dhe atyre rajonalë në lidhje me ruajtjen, 

mbrojtjen dhe promovimin e atraksioneve të rajonit.Rajoni i Korçës ofron 

zona të përshtatshme për zhvillimin e turizmit të ngadaltë dhe të 

qëndrueshëm,duke zhvilluar këto forma ky rajon jo vetëm që do të bëhet i 

pëlqyeshëm për turistët vendas dhe të huaj por do të ruajë 

identitetin,burimet atraktive dhe do të sigurojë pozicion të qëndrueshëm 

në treg. 
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ABSTRAKT 

 

Pandemia globale e ekspozoi sektorin e brishtë të turizmit në Shqipëri 

ndaj një serie sfidash që qysh në muajt e parë të saj kërcënuan mbijetesën 

për më shumë se 50% të ndërmarrjeve turistike. Në Jug të vendit sipas 

një anketimi të kryer nga Visit Gjirokastra 29% e bizneseve të pyetur 

kishin marrë kredi për të kryer investime, kredi që pas përballjes me 

krizën nuk mund ta shlyenin dot. Sektorët e akomodimit dhe kulinarisë 

përgjysmuan të punësuarit në gjysmën e parë të 2020 ndërsa bizneset e 

sapo celura nuk patën asnjë mundësi mbijetese. Vetëm në Gjirokastër u 

mbyllën gjatë vitit 2020 rreth 130 biznese, shumica turistike. Megjithëse 

askush nuk ishte i përgatitur për pandeminë shumë vende reaguan 

menjëherë dhe ndryshuan strategji. Analiza e vonuar që biznesi I bëri 

situatës në rajon, mungesa e strategjive të unifikuara dhe vizionare solli 

për pasojë edhe mungesën e masave në nivel makro. Sot rajoni po përball 

nevojën për të menaxhuar ndryshimin që Covid ka sjellë. Bizneset kanë 

nevojë të rikonceptojnë qasjen e tyre ne treg, të diversifikojnë ofertën dhe 

të hedhin hapa drejt turizmit të qëndrueshëm. Pjesë e zgjidhjes afatgjatë 

mbetet përfshirja e komuniteteve lokale, nxitja e empatisë dhe udhëtimet 

e njerëzve për njerëzit.Sfidë ngelet krijimi I produketeve që nxisin 

emocion dhe krijojnë eksperienca dhe kujtime. Vetë turizmi po priret që 

të ndryshojë marrëdhëniet që njerëzit kanë me shoqërinë dhe natyrën. Ata 

mailto:kristinafidhi@yahoo.co.uk
mailto:sinanialbina@yahoo.com
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që do të zgjedhin të udhëtojnë pas krizës do të udhëhiqen nga parimet e 

mjedisit të sigurtë, pa ndotje apo emetime të rrezikshme. Një aspekt që 

tashmë është i qartë për të gjithë botën është se teknologjia mbërriti për të 

qëndruar dhe niveli i zotërimit të saj do të definojë konkurencën. Grupet 

masive turistike do të mungojnë për një kohë të gjatë por grupet e vogla, 

udhëtimet në cift apo udhëtarët e vetmuar të aventurës do të kërkojnë 

produkte cilësore. Pandemia do të kërkojë të ndryshojmë mënyrën e 

pagesës për udhëtimet, do të imponojë guidimin dixhital dhe nevojën që 

këto ndryshime të adresohen në kohë për të mos rrezikuar një post krizë. 

Fjalë kyçe: menaxhim i ndryshimit, teknologjia, reagim ndaj pandemisë, 

turizmi i qëndrueshëm  
 

ABSTRACT 

 

The global pandemic exposed the fragile tourism sector in Albania to a 

series of challenges that in its first months threatened the survival of 

more than 50% of tourism enterprises. In the South of the country, 

according to a survey conducted by Visit Gjirokastra, 29% of the 

questioned businesses had received loans to make investments, loans that 

after facing the crisis could not be repaid. The accommodation and 

culinary sectors halved employment in the first half of 2020 while the 

newly opened businesses had no chance of survival. Only in Gjirokastra, 

about 130 businesses were closed during 2020, most of them tourism 

stakeholders. Although no one was prepared for the pandemic many 

countries has a fast reaction and changed strategies. The delayed analysis 

that the business made of the situation in the region, the lack of unified 

and visionary strategies led to the lack of measures at the macro level. 

Today the region is facing the need to manage the change that Covid has 

brought. Businesses need to reshape their market access, diversify their 

offer and take steps towards sustainable tourism. Part of the long-term 

solution is the involvement of local communities, fostering empathy and 

people traveling to meet people. The challenge remains to create products 

that evoke emotion and create experiences and memories. Tourism itself 

is tending to change the relationships that people have with the society 

and nature. Those who choose to travel after the crisis will be guided by 

the principles of a safe environment, free of pollution or hazardous 
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emissions. One aspect that is already clear to the whole world is that 

technology has arrived to stay and the level of its control will define 

competition. Massive tourist groups will be absent for a long time but 

small groups, couple trips or solo adventure travelers will be looking for 

quality products. The pandemic will require also to change the way we 

pay for travelling, impose digital guidance and the need for these changes 

to be addressed in time so as not to risk a post crisis. 

 

Keywords: management change, technology, pandemic response, 

sustainable tourism 
 

1. Turizmi në qarkun e Gjirokastrës  

Rëndësia e destinacionit 

Qarku i Gjirokastrës përbën destinacionin me potencialin më të madh 

turistik në vend. Territorii shtatë bashkive me në qendër Gjirokastrën 

është qarku me numrin më të madh të zonave të mbrojtura dhe parqeve 

natyrorë. Vjosa lumiIfundit e egër, “zemra blu e Europës” përshkon një 

pjesë të mirë të territorit. Basenet ujorëtë Drinos dhe Vjosës dhe 

degëzimeve të tyre i kanë dhënë sharm jetës urbane dhe rurale të 

buzëlumit. Lugina e Drinos është habitati mëi rëndësishëm i kalit të 

qyqes, shkabës së fundit folezuese në Europë ndërsa 6000 skifterë 

kthetraverdhë vendosen në luginë qëështë fjetorja më e madhe e tyre në 

Europë.I gjithë qarku strehon dhjetëra shpendë dhe kafshë të rralla. 

Bredhii Hotovës, masivii Vënjës në Zagori, zona strikte me bredh e panjë 

e Zhulatit, bredhii Sotirës, kanionet e Progonatit, ato të Langaricës janë të 

gjitha monumente të mbrojtura natyre. Gjirokastra është qarku i dytëmëi 

madh blektoral në vend me një traditë të rrallë baritore. 

Megjithatëvizitorët në zonat e mbrojtura ishin vetëm 34,091 në 2018. 

Shifra ngelet shumë e ulët në raport me destinacione të tjera të turizmit të 

zonave të mbrojtura si Korca që përgjatë të njëjtit vit pati rreth 502,078 

vizitorë sipas analizës vjetore të Ministrisë së Turizmit48. 

 
48https://turizmi.gov.al/wp-content/uploads/2019/07/vkm-413-2019-per-strategjine-

kombetare-per-turizmin-2019-2023.pdf 
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Për nga potencialihistorik dhe kulturor qarku ka numrin më të madh të 

siteve arkeologjike në vend. Gjirokastra është trashëgimi botërore që 

mbrohet nga UNESCO. Edhe Iso-plifonia e Jugut është shpallur pjesë e 

trashëgimisë jomateriale të UNESCO. Kalaja e Gjirokastrës është më e 

rëndësishmja në vend dhe sipas statistikave zyrtare të Ministrisë së 

Turizmit gjatë vitit 2018 ky monument u vizitua nga 113,228 vizitorë. 

Ministria e Turizmit përmes www.turizmi.gov.al konfirmoi se vetëm 

Gjirokastra njohu një rritje tëturizmit kulturor me 27% në 2018 krahasuar 

me një vit më parë. 

Qarku ka numrin më të madh të zonave etnografike në vend dhe një larmi 

të jashtëzakonshme kostumesh dhe motivesh të artizanatit. Qarku ka mbi 

500 monumente kulture të kategorisë së parë përfshi këtu, kisha 

mesjetare, manastire, rrënoja antike, banesa qytetare dhe rurale, teqe, 

xhami, ura, ujësjellësa, kala, fortifikime, gjurmë të rrugëve të famshme 

tregëtare. Gjirokastra është mes destinacioneve më të lamishme sa i 

përket bashkëjetesës dhe ndërthyrjes së traditave të disa etnive dhe të disa 

besimeve fetare. Destinacioniështë vendlindja e numrit më të madh të 

personaliteteve të artit, letrave, politikës, drejtësisë, historisë që janë ende 

pak të përdorur në funksion të turizmit. 

 Të shtatë bashkitë sjellin një mozaik të shkëlqyer të kulinarisë në 

Shqipëri që ndërthur përbërës të njohur të guzhinës mesdhetare me 

identitetin lokal dhe praninë e shumllojshmërisë që bimëve, frutave, 

perimeve, mishit dhe bulmetit lokal. Qarku ka rreth 400 prodhues të 

vegjël që janë edhe furnizuesit e ofertës turistike.  

Bizneset e turizmit 

Fillesat e para të turizmit u shfaqën në vitet ’90 kohë kur qytetet patën 

prurjet e para turistike,kohë kur shërbimet ishin minimale. Gjatë dy 

dekadave të fundit sektori që hodhi hapa më të shpejtëishte aii 

akomodimit ndërsa shërbimet e tjera, aktivitetet e aventurës, ekoturizmi, 

turizmi kulturor apo eksplorimii destinacionit patën ritëm shumë më të 

ngadaltë. Sektorii akomodimit u identifikua me konceptin e turizmit për 

më shumë se një dekadë por fillesat e shtëpive të para pritëse që e bënin 

ofertën disi më diverse kanë nisur më pak se një dekadë më parë. Edhe në 

http://www.turizmi.gov.al/
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këtë rast modeli që shumica e sipërmarrjeve turistike ofrojnë nuk është ai 

bujtinave të mirfillta. Këto biznese janë ende larg konceptit të 

agroturizmit. Këto njësi (rreth 40 të tilla në të gjithë qarkun) janë banesa 

ku bujtësit ndajnë mjedisin e tyre të jetesës me vizitorët dhe pikërisht kjo 

karakteristikëi bën ato autentike pasi oferta është më shumë se 

akomodim. 

Qarku i Gjirokastrës ka rreth 600 sipërmarrje direkte dhe indirekte 

turistike. Gati40% e tyre janë ende të paformalizuara, të paqëndrueshme 

dhe kanë trajtën e një biznesi familjar apo të njëbiznesi me një 

sipërmarrës, qoftë ky prodhues, artizan, shitës suveniresh, fermer etj. 

Sipas INSTAT49 shpenzimet mesatare ditore për vitin 2018 për jo 

rezidentët kur qëllimii udhëtimit ishte biznesi, kapën vlerën e 103 euro në 

ditë, ndërsa vlera e shpenzimeve ditore për jorezidentët, që deklaruan se 

qëllimii vizitës së tyre në Shqipëriishte personal arriti mesatarisht vlerën 

47.5 Euro në ditë. Sipas shoqatës së bizneseve të turizmit, Visit 

Gjirokastra sektorët e turizmit tematik dhe tëeksperiencave deri në 2019 

kishin një peshë tek të ardhurat në nivel qarku jo më të lartë se 20% të 

totalit duke shënuar vetëm hapat e parë drejt turizmit alternativ. Ky 

tregues kushtëzon edhe shpenzimin ditor të vizitorëve vit pas viti. 

Në panairin e Punës të mbajtur në Gjirokastër në vitin 2019 u evidentua 

një numër i lartëi punëkërkuesve të papunënë rang qarku prej 3513 

personash , ku kryeson Gjirokastra me 1458 të papunë dhe pasohet nga 

Përmeti me 1064. Shumica e të papunëve sipas Drejtorisë Rajonale të 

Punësimit i përkiste grupmoshës mes 25 – 44 vjeç. Ky event megjithëse 

shpalli disa qindra vende të lira punësolli në vëmendje se 

turizmikrijoipak shanse për të gjetur profesionistë brenda qarkut. Në 

2019 vetëm 1/5 e të diplomuarve arritën që tëpunësohen për profilin ku 

kishin studiuar, ndërsa rritja e shifra të vizitorëve kërkonte profesionistë 

të një spektri më të gjerë, edukim të menaxherëve dhe forma mëinovative 

të të bërit turizëm. 

 
49http://www.instat.gov.al/al/temat/industria-tregtia-dhe-sh%C3%ABrbimet/turizmi/ 
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Fundii vitit 2019 që kishte regjistruar edhe bilancin më tëlartë të të 

ardhurave të 30 viteve rriti ndjeshëm numrin e bizneseve të turizmit, 

kërkesat për leje ndërtimi, planifikimin dhe kreditë për investime të reja. 

Nga fundiI vitit 2019 operatorët turistikë brenda dhe jashtë qarkut 

konfirmuan një rritje të numrit të rezervimeve për 2020 me gati 20% , 

situatë që mbështeste idenë e zgjerimit të ofertës turistike. 

2. Goditja prej pandemisë dhe reagimet e para të industrisë. 

Pandemia globale e ekspozoi sektorin e brishtë të turizmit në Shqipëri 

ndaj një serie sfidash që qysh në muajt e parë të saj kërcënuan mbijetesën 

për më shumë se 50% të ndërmarrjeve turistike. Brishtësia e kësaj 

industrie gjigande u provua brenda disa muajve në të gjithë botën.Në një 

anketë të muajit Prill 2020 Shoqata Visit Gjirokastra konfirmoi se 29% e 

bizneseve të anketuara kishin marrë një kredi për investime të cilën nuk 

kishin më mundësi ta paguanin. Sektorët e akomodimit dhe kulinarisë 

përgjysmuan të punësuarit në gjysmën e parë të 2020 ndërsa bizneset e 

sapo celura nuk patën asnjë mundësi mbijetese. Vetëm në Gjirokastër u 

mbyllën gjatë vitit 2020 rreth 130 biznese, shumica turistike. Sipas të 

dhënave zyrtare, tëINSTAT50numrii vizitorëve vetëm në qytetin e 

Gjirokastrës ra me 75%, nga mbi 115 mijë në vitin 2019në rreth 28 mijë 

në vitin 2020 ndërsa numriI vizitorëve në nivel qarku ra me 85%. 

Strategjia Kombëtare e Turizmit51 e hartuar në 2016 parashikonte një 

rritje të kontributit të drejtpërdrejtë të turizmit në PBB nga 8.4% në 2016 

në 10% në 2023 dhe e kontributit total nga 26% në 2016 në 29% në 2023 

. Gjithashtu rritja e të ardhurave nga turizmi hyrës nga 1,7 miliard Euro 

në 2017, ishte parashikuar të shkonte në 2 miliard Euro në 2023 por 

pandemia nuk premton përmbushjen e asnjërit objektiv por do të kërkojë 

rivlerësim të të gjithë faktorëve. 

Megjithëse askush nuk ishte i përgatitur për pandeminë shumë vende 

reaguan menjëherë dhe ndryshuan strategji. Analiza e vonuar që biznesii 

 
50http://www.instat.gov.al/al/covid-19-statistikat/ 
51Strategjia-Kombetare-e-Turizmit-2019-2023 fq.22 
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bëri situatës në rajon, mungesa e strategjive të unifikuara dhe vizionare 

solli për pasojë edhe mungesën e masave në nivel makro. Megjithatëme 

fillimin e verës të 2020 rajoni që priste traditcionalisht 80% të vizitorëve 

të huaj pati një përmbysje të raportit në favor të vizitorëve shqiptarë. 

Ishte një treg pothuajse i panjohur për bizneset e turizmit me kërkesa dhe 

preferenca të tjera që menjëherë orientoi zhvlerësimin e e thellë të ofertës 

por edhe reagimet e para për diversifikim. Vizitorët u përpoqën të 

evitonin zonat urbane dhe filluan të udhëtonin drejt parqeve, zonave 

rurale dhe të provonin aktivitetet e para në natyrë.  

Shoqata Visit Gjirokastra konfirmon se që prej muajit Prill të 2020 deri 

në Prill të vitit 2021 janë krijuar plot 60 produkte të reja turistike në të 

gjithë qarkun të fokusuara drejt trendit të ri të turizmit,drejt “gjërave për 

të bërë” duke lënë pas trendin e vjetër të “destinacioneve per tu parë”. 

Oferta u pasurua me fundjava në fermë dhe aktivitete rurale, programe 

kalërimi të kombinuara me jetën në fshat dhe kulinarinë.Peshkimi, ngjitja 

e shkëmbinjve, ciklizmi malor, ecja, rafting, eksplorimi me mjete jashtë 

rruge, zhytja, ecja përgjatë shtatit të përrenjve, vëzhgimii zogjve, 

ekplorimii shpellave, gdhendja e drurit dhe gurit, ndërtimii mozaikëve, 

qëndisja, veshja me kostume traditcionale, klasat e gatimit, kopshtaria, 

përkujdesja për bletët dhe vjelja e mjaltit, mjelja, qethja e bagëtive dhe 

bërja e djathit, vjelja e frutave, ceremonialii distilimit të rakisë, mbledhja 

e bimëve medicinale, shijimii verës dhe poezisë , terapia përmes pikturës 

dhe cajit, joga, klasat e kërcimit, të këngës polifonike i dhanë të tjera 

ngjyra ofertës turistike brenda qarkut të Gjirokastrës  

Ishte një periudhë që bizneset e përdorën për tu pozicionuar më qartë në 

treg dhe një mënyrë që do të përcaktojë sjelljen e tyre në të ardhmen. 

Shumë eksperienca të krijuara gjatë pandemisë erdhën siide tërësisht të 

reja biznesi. Megjithë përmirësimin eimazhit, të përmbajtjes nëweb 

dhezhvillimit tëidesë së biznesit viti 2020 provoi se kualifikimii 

menaxherëve që më pas duhet të trajnojnë të punësuarit është mes 

nevojave primare brenda industrisë së turizmit në qark.  

Nevoja krejt të reja solli pandemia për bizneset e turizmit, shumica e tyre 

ulën në maksimum pranimin për klientët për të garantuar zbatimin e 
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protokollit për Covid 19. Njësitë e akomodimit dhe restorantet vetëm për 

shkak të nevojës së distancimit social, shtimit të dizinfektantëve, kostove 

të pastrimit, shfrytëzimit minimal të shtretërve dhe vendeve të uljes në 

restorante si dhe mbajtjes në punë të një pjese të stafit rezultuan me 

humbje përgjatë 2020. Ritmiiinfektimeve edhe brenda industrisë së 

turizmit ishte mjaft I lartë duke shkaktuar jo vetëm pasoja ekonomike, 

kosto individuale për mjekime por edhe pasoja psikologjike. 2 në 3 

punonjës nëindustrinë e turizmit rezultonin tëinfektuar deri në fund të 

vitit 2020 ndërsa 1 në 3 persona tëinfektuar vuante gjithashtu pasoja të 

ankthit dhe crregullimeve të stresit. 

Në raport me partnerët ndërkombëtarë shumë agjensi rikonceptuan 

kushtet e bashkëpunimit por pa mundur të bëjnë shumë për të penguar 

anullimet. Sipas Caravan Horse Riding Albania52 një prej operatorëve 

kryesorë të turizmit të aventurës në rajon prenotimet e grupeve të 

planifikuara u anulluan në masën 90%. 

3. Sfida e turizmit të qëndrueshëm, pjesë e zgjidhjes 

Koncepti “Zero kilometër”  

Periudha pas pademisë nuk do të jetë kurrë si më parë. Klientët do të 

tërhiqen drejt zgjidhjeve të qëndrueshme dhe të sigurta. Koncepti “zero 

kilometër” po përqafohet nga organizatat më të mëdha të menaxhimit të 

destinacioneve në Europë si një ofertë që e con ushqimin nga ferma 

lokale direkt në pjatën e konsumatorit pa I dashur që tëtransportohet për 

kilometra. Koncepti shkon në ndihmë të fermave lokale, dhe fton rrjetin e 

prodhuesve të vegjël dhe të mesëm të bëhen pjesë e zinxhirit të 

shërbimeve turistike. Në qarkun e Gjirokastrës janë më shumë se 150 

fermerë qëduhet të promovohen brenda paketave turistike të së ardhmes.  

Përfshirja e komuniteteve lokale 

Pjesë e zgjidhjes afatgjatë mbetet përfshirja e komuniteteve lokale, nxitja 

e empatisë dhe udhëtimet e njerëzve për njerëzit.Sfidë ngelet krijimiI 

produketeve që nxisin emocion dhe krijojnë kujtime. Vetë turizmi po 

 
52www.horseridingalbania.com 

http://www.horseridingalbania.com/
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priret që të ndryshojë marrëdhëniet që njerëzit kanë me shoqërinë dhe 

natyrën. Klientët gjithnjë dhe më shumë po rrisin ndjeshmërinë mbi 

mënyrën e shpenzimit të parave. Nëse një paketë turistike argumenton 

përmes marketingut se po mbështet jetesën e disa familjeve, po 

kontribuon për zhvillimin e fermave të vogla apo për artizanët e 

vetëpunësuar blerësit kanë qasje më pozitive dhe binden më lehtë. 

Koncepti “Mos ler gjurmë” 

Ata që do të zgjedhin të udhëtojnë pas krizës do të udhëhiqen nga parimet 

e mjedisit të sigurtë, pa ndotje apo emetime të rrezikshme. Turistët dhe 

operatorët me kredibilitet të lartë do të priren ta vlerësojnë destinacionin 

bazuar në faktorët e sigurisë dhe të riskut. Në këtë pikpamje ndotja 

plastike e tokës dhe e ujërave, menaxhimiI dobët I mbetjeve sidomos në 

zonat rurale vijon të mbetet disavantazh për rajonin. Sipas të dhënave 

lokale nga disa bashki vetëm 1/5 e mbetjeve arrin që të menaxhohet. 

Pjesa tjetër përfundon në ambjent. Koncepti“ Mos ler gjurmë” është mes 

sfidave që operatorët turistikë do të duhet tëpërballin me shpejtësi për një 

turizëm të qëndrueshëm. Ata marrin përsipër sipas këtij parimi të kenë 

ndikim zero tek habitati natyror dhe mjedisi që përdorin në funksion të 

klientëve të tyre. Operatorët janë përgjegjës gjithashtu për edukimin e 

komuniteteve dhe klientëve të tyre për ta trajtuar me kujdes mjedisin dhe 

për të mos lënë gjurmë të veprimtarisë turistike. Veprimtaritë që stresojnë 

destinacionin lokal dhe cojnë në erozion, degradim të habitatit natyror, 

presion ndaj specieve të faunës mundet që gradualisht të shkatërrojnë 

burimet natyrore prej të cilave varet vetë turizmi.I gjithë qarku i 

Gjirokastrës po përball prej vitesh një prej betejave më të rëndësishme 

kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë drejtim, atë të mbrojtjes së Vjosës 

dhe kthimit të saj në një park të mbrojtur kombëtar.Nje tjetër ndërhyrje 

në mjedis prej kompanisë Shell po shqetëson parkun natyror të Zagorisë. 

Një funksion të një studimi për të vlerësuar potencialin naftëmbajtës të 

kësaj zone janë parashikuar 3000 shpime me sonda special në këtë 

territor të mbrojtur. 18 monumente kulture të kategorisë së parë në këtë 

zonë janë në gjendje shumë të brishtë konservimi. 

Nxitja e investimeve publike në harmoni me interesat turistike të rajonit 
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Investimet publike duhet të kryhen në harmoni me strategjinë e zhvillimit 

të turizmit. Rrjetii bujtinave dhe fermave ka nevojë për mbështetje me 

grante për të rritur kapacitetet dhe zhvillimin e qëndrueshëm. 

Mirëmbajtja dhe jo asfaltimii rrugëve të bardha do të vazhdonte ti mbante 

disa zona të thella të qarkut atraktive dhe me interes për aktivitetet e 

aventurës.  

Përmbushja e kritereve të Këshillit Global të Turizmit të Qëndrueshëm - 

GSTC53 

Gjirokastra tashmë ka krijuar një organizatë publike-private për turizmin 

në rajon me synimin për të menaxhuar të gjithë rrethin si destinacion 

turistik. Ajo përfshin 7 bashki: Gjirokastër, Përmet, Tepelenë, Këlcyrë, 

Libohovë, Dropull dhe Memaliaj. Rajoni aktualisht po promovohet 

përmes mediave sociale dhe faqes në internetwww.visit-

gjirokastra.com.Gjatë fillimit të vitit 2020 dy anëtarë të VGA u trajnuan 

në Zvicër nga Këshilli Global i Qëndrueshëm i Turizmit (GSTC) përmes 

mbështetjes së RisiAlbania54. Një nga objektivat ishte ndarja dhe 

transferimii njohurive tek anëtarët e tjerë të bordit dhe më tej komunitetit 

të biznesit të turizmit. 

 

4. Tendenca drejt sigurisë dhe arritja e standarteve në realitetin 

post Covid 

Të qenit një biznes i sigurtë sipas Organizatës Botërore të Turizmit do të 

ketë më shumë rëndësi në periudhën post Covid sesa të qenit një biznes 

krijues. Përmbushja e standarteve minimale të sigurisëushqimore dhe 

standartit të higjenës dhe shërbimit do të duhet të shkojë krahas 

standardizimit dhe çertifikimit të strukturave akomoduese. 

 
53https://www.gstcouncil.org/ 
54https://www.risialbania.al/webinar-mbi-destinacionin-e-turizmit-te-qendrueshem-te-

rrethit-gjirokaster-mundesite-dhe-sfidat/ 

 

http://www.visit-gjirokastra.com/
http://www.visit-gjirokastra.com/
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StandartiISO 22000:2005 dhe HACCP (Codex Alimentarius) përmbushet 

nga një numër minimal i bizneseve të turizmit në qarkun e Gjirokastrës, 

dhe kjo vetëm për zonat urbane.Situata e obligon biznesin drejt njohjes 

më të mirë të ligjit, dhe mekanizmave që cojnë në përmirësimin e 

standarteve. 

Nga ana tjetër biznesi ka nevojën e formimit të vazhdueshëm profesional 

të burimeve njerëzore të angazhuara në turizëm cka përbën edhe një prej 

sfidave më të mëdha sa i takon cilësisë dhe zbatimit të standarteve. 

Në një botë që Covid do ta ndryshojë përgjithmonë biznesi do të duhet të 

bashkëjetojë dhe ti përshtatet masave të reja për shërbime të sigurta. Për 

këtë do të kërkohet përditësim i vazhdueshëm i rregullave, protokolleve, i 

njohjes së tyre prej stafit dhe i konfirmimit të tyre prej institucioneve. 

5. Teknologjia dhe zotërimii saj do të definojë konkurrencën 

dhe arritjen e tregjeve. 

Një aspekt që tashmë është i qartë për të gjithë botën është se teknologjia 

mbërriti për të qëndruar dhe nivelii zotërimit të saj do të definojë 

konkurrencën. Pandemia do të kërkojë të ndryshojmë mënyrën e pagesës 

për udhëtimet, do të imponojë guidimin dixhital dhe nevojën që këto 

ndryshime të adresohen në kohë për të mos rrezikuar një post krizë. 

Promocionet “live” përmes platformave live stream kanë filluar të bëhën 

më konkurruese në raport me llojet e tjera të promocionit edhe brenda 

sferës së marketingut dixhital. Gjithashtu zëvendësimiI konferencave 

traditcionale ballë për ballëme evente të përmasave të mëdha online 

kërkon përditësimin dhe investimin e biznesit në teknologji dhe njohuri të 

reja. Bizneset e turizmit të qarkut të Gjirokastrës u përfaqësuan në 

eventin New Deal Europe55 organizuar gjatë muajit prill me pjesëmarrjen 

e 140 ofruesve të shërbimeve nga Ballkani dhe të rreth 200 blerësve të 

rëndësishëm nga e gjithë bota.Ngjarje si kjo që krjojnë mundësi për 

prezantim e ofertës së rajonit por kërkojnë përditësim të vazhdueshëm në 

teknologji. 

 
55https://newdealeurope.com/ 
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Në një kohë e gjithë bota e turizmit po përpiqet të përshtasë sisteme të 

sofistikuara tëinformacionit si teknologjinë 5G apo Wi-Fi 6 të dyja të 

prezantuara për të përmirësuar cilësinë e sistemeve, Krahasuar me 4G, 

tani rrjeti 5G ka sjellë shumë avantazhe të lidhura me doënlad më të 

shpejtë deri në 10 Gigabit për sekondë. Turizmi po e përdor këtë zhvillim 

teknologjik në favor të mbulimit me internet të mjediseve të jashtme.Wi-

Fi 6 u disenjua për mjedise të brendshme të mëdha tëindustrisë së 

turizmit si hotele, salla konferencash, holle, restorante të cilat 

përfitojnëmbulim më të shpejtë me internet. 

Ndërkaq në terren përshtatja me teknologjinë dhe marketingun online 

është ende minimale. Ka vështirësi të shumta të lidhura me orinetimin e 

menaxherëve të bizneseve drejt investimit në marketingun dixhital, shitjet 

online, ndërtimin e profileve në media sociale, menaxhimin e kanaleve 

alternative të shitjes dhe të tjera. Vetëm 2% e bizneseve të turizmit në 

nivel qarku në Gjirokastër kanë një faqe nëëeb. Përpjekjet nga rajoni për 

realizimin e e-Commerce mund të lidhen vetëm me 2-3 biznese 

6. Diversifikimii ofertës dhe përfshirja e eksperiencave do të 

duhet udhëheqë ofertën nga rajoni. 

Sot rajoni po përball nevojën për të menaxhuar ndryshimin që Covid ka 

sjellë. Bizneset kanë nevojë të rikonceptojnë qasjen e tyre ne treg, të 

diversifikojnë ofertën dhe të hedhin hapa drejt turizmit të qëndrueshëm. 

Grupet masive turistike do të mungojnë për një kohë të gjatë por grupet e 

vogla, udhëtimet në cift apo udhëtarët e vetmuar të aventurës do të 

kërkojnë produkte cilësore. 

Me rënien e prenotimeve për fluturime ndërkombëtare besohet se 

udhëtimet klasike përmes tokës do të rikthehen në një tred që duhet 

shfrytëzuar. Edhe përgjatë pandemisë ata që guxuan më shumëishin 

udhëtarët e vetmuar apo familjarë të cilët përdorin mjetet e tyre për të 

jetuar gjatë udhëtimit. 

Si pjesë e diversifikimit të ofertës udhëtimet do të përfshijnë tani më 

shumë kategori dhe do të bëhen më pak përjashtuese për grupe të 

caktuara. Me vlerë do tëishte të merreshin parasysh nevojat e grupeve 
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tëtilla si turistët mbi peshë, ata që kanë kufizime të shikimit apo nevoja të 

tjera të vecanta.  

Kate Newman nga Travel for Difference është duke ju sugjeruar 

udhëtarëve të fokusohen në prenotimin e pushimeve drejt vendeve që 

varen nga turizmi duke rritur kështu edhe ndjeshmërinë sociale të 

udhëtarëve. “Ne duhet të diversifikojmë gamën e destinacioneve tona të 

evitojmë turizmin masiv dhe të shkojmë në vende që vërtetë kanë nevojë 

për ne.” shkruan ajo. Ndërkaq në një treg që do të jetëI udhëqur nga 

cilësia dhe jo më nga sasia rolii agjentëve turistikë që 

këshillojnëudhëtimet do të jetë themelor. Kjo kategori ekspertësh është 

një mungesë e rëndësishme e rajonit. 

Një tjetër trend që do të vihet re do të jetë aii të qëndruarit më afër 

shtëpisë. Për shkak të natyrë së Corona virusit duket pothuajse e sigurtë 

se turizmi masiv nuk do të rikthehet për shumë kohë. 

Udhëtimet post-pandemi pritet të jenë më të kushtueshme për shkak të 

rritjes së kostove që lidhen me masat sanitare si sterilizimii bagazheve, 

tunelet e dizinfektimit me avull apo pastramii thelluar i avionvëve të 

pasagjerëve. 

7. Përfundime dhe konkluzione 

- Aktorët e turizmit duhet të ndërmarrin aksione urgjente dhe të 

vendosura për të siguruar një të ardhme më të qëndrueshme për 

turizmin në rajon. Jeta, të ardhurat dhe e ardhmja e shumë 

komuniteteve varet vetëm nga turizmi. 

- Ështëe nevojshme të harmonizohen protokollet e udhëtimeve me ato 

të shëndetit. Të dyja së bashku janë esenciale për të për të restauruar 

besimin e udhëtarëve para pikut të sezonit të verës. Vlerësimet e OBT 

(Organizata Botërore e Turizmit) planifikojnë dy skenarë të 

mundshëm: i pari rezulton në një rritje me 66% të vizitorëve 

krahasuar me vitin 2020, shifra që gjithsesi do të jenë 55% më të 

ulëta se nivelii vitit 2019. Skenarii dytë parashikon një rritje të 

numrin të vizitorëve me rreth 22% vetëm në Shtator rritje që do 

tëishte 67% më e ulët se rezultatet e vitit 2019.  
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- Diversifikimii strategjive të turizmit do të duhet të përfshijë gjithashtu 

produktet jashtë sezonit dhe planifikimin e sezonit të ulët. 

- Ka një nevojë emergjente për trajnimin dhe kualifikimin e 

sipërmarrësve për të zhvilluar strategji të ndryshme marketingu për 

tregun vendas dhe atë ndërkombëtar. 

- Ka nevojë emergjente për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve të 

guidimit, restoranteve, akomodimit si dhe për mundësi më të mira të 

paketimit dhe shitjes së produkteve fizike të turizmit. 

- Ka nevojë për përmirësimin e njohurive rreth teknologjisë dhe 

praktikave më të mira të marketingut dixhital. 

- Sektori i blerejeve online mbetet ende problematik dhe do të jetë një 

situatë që do të duhet të adresohet sa më parë për të shmangur 

konkurrencën e rajonit. 

- Bizneset e turizmit do të duhet të rrisin visibilitetin online dhe të 

përmirësojnë vazhdimisht imazhin përmes fotove dhe videove 

promocionale. 

- Sektori duhet të përdorë kanale më të mëdha të shitjes dhe të drejtojë 

ofertën të organizuar drejt tregjeve potencialë. Modele që duhen 

përqafuar janë ato të organizimit brenda DMO-ve. Një shembull i 

këtij zhvillimi mbetet shoqata Visit Gjirokastra.  
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Abstrakt 

Në vitet e fundit, qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm, kanë tërhequr 

vëmendjen e shumë studiuesve. Industria e turizmit gjithashtu shikohet si 

një vend i mundshëm për të përmirësuar qëndrueshmërinë për mjedisin 

global. Turizmi i qëndrueshëm kulturor është objektivi kryesor për të 

arritur ruajtjen e trashëgimisë kulturore të prekshme dhe atë jomateriale. 

Komunitetet lokale luajnë një rol të rëndësishëm në ringjalljen dhe 

mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore.Pjesëmarrja e komunitetit varion 

nga përfshirja në proceset e vendimmarrjes deri tek përfshirja ekonomike 

dhe promovimi i destinacionit. Se çfarë forme merr pjesëmarrja e 

komunitetit në fund të fundit varet nga rrethanat e destinacioneve apo 

politikat dhe strategjitë e përdoruara . Ky studim përpiqet të sintetizojë 

literaturën aktuale me rezutatet e perpunuara nga plotesimi i pyetesoreve 

duke pasqyruar kështu rëndësinë e pjesëmarrjes së komunitetit në lidhje 

me zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm kulturor Për të realizuar këtë 

studim është përzgjedhur qyteti i Pogradecit si një zonë tashmë e njohur 

turistike si për turizmin natyror dhe atë kulturor,por që ende vazhdon të 

mbeten mbizoteruese flukset turistike sezonalë .Potencialet të shumta 

kulturore që disponon ky qytet e favorizojne zhvillimin e turizmit por nuk 

mund të pretendojmë që të jemi në përqasjen e zhvillimit të turizmit të 

qëndrueshem. Edhe pse bazat teorike të përfshirjes së komunitetit janë 

vendosur mirë, menaxhimi i turizmit të trashëgimisë ka qenë i 

ngadalshëm në zbatimin e qasjeve pjesëmarrëse. Duke adaptuar këtë 

metodologji ky punim synon nxitjen e pjesëmarrjes së komunitetit në 

nivel destinacioni në zonat ku nuk ka përvojë paraprake pjesëmarrëse. 

 

mailto:almapulaha@hotmail.com
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Fjalë Kyçe: Turizmi kulturor,zhvillim i qëndrueshëm ,komunitet lokal , 

vendimmarrje  

Abstract  

In recent years, the goals of sustainable development have attracted the 

attention of many researchers. The tourism industry is also seen as a 

potential place to improve sustainability for the global environment. 

Sustainable cultural tourism is the main objective to achieve the 

preservation of tangible and intangible cultural heritage. Local 

communities play an important role in reviving and maintaining cultural 

heritage. Community participation varies from involvement in decision-

making processes to economic inclusion and destination promotion. What 

form community participation ultimately takes depends on the destination 

circumstances or the policies and strategies used. This study tries to 

synthesize the current literature with the results processed by completing 

the questionnaires, thus reflecting the importance of community 

participation in relation to the development of sustainable cultural 

tourism. for natural and cultural tourism, but seasonal tourist floës still 

remain predominant. The numerous cultural potentials that this city has 

favor the development of tourism but ëe can not claim to be in the 

approach of sustainable tourism development. Although the theoretical 

foundations of community involvement are well established, heritage 

tourism management has been sloë in implementing participatory 

approaches. By adapting this methodology this paper aims to promote 

community participation at the destination level in areas where there is no 

prior participatory experience. 

 

Keywords: Cultural tourism, sustainable development, local community, 

decision making 

 

I.Hyrje  

Turizmi kulturor është ndoshta më i vjetri në fenomenin “e ri” të turizmit. 

Njerëzit kanë udhëtuar për arsye të atij që quajmë turizëm kulturor që nga 

koha e romakëve, vetëm se në atë kohë ata nuk njiheshin si një grup i 

veçantë udhëtarësh. Vizitat në vendet historike, monumentet kulturore, 

ndjekja e eventeve speciale dhe festivaleve, apo vizitat në muzeume, 
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kanë qenë gjithmonë pjesë e ekperiencës së përgjithshme turistike. 

Turizmi kulturor shihet si afrimi i diçkaje më tepër apo ndryshe, si për 

turistët edhe për komunitetet pritëse të tyre. Në varësi të burimit të të 

dhënave dhe destinacioneve, 35 – 70% e udhëtarëve ndërkombëtarë 

konsiderohen si turistë kulturorë56. Bazuar në këto shifra, rreth 240 

milion udhëtime ndërkombëtare në vit përfshijnë disa elementë të 

turizmit kulturor. Sot, ndoshta turizmi kulturor ka zëvendësuar 

ekoturizmin si trendi kryesor turistik. Për rrjedhojë, manaxhimi i 

trashëgimisë kulturore filloi të nxjerrë politika për të mbrojtur vlerat 

kulturore nga përdorimi i papërshtatshëm turistik.57 Studiues të 

ndryshëm58 kanë konkluduar se për të arritur zhvillimin e turizmit të 

qëndrueshëm një rol shumë të rëndësishëm luan dhe përfshirja e 

komunitetit lokal në proceset e vendimmarrjes. Komunitetet lokale 

formojnë një pjesë integrale të axhendës së zhvillimit të turizmit59.Ata 

përfaqësojnë grupin e aktorëve kryesorë të zhvillimit të turizmit60, 

ndërkohë që janë konsideruar edhe si aktorë legjitimë dhe moral në 

zhvillimin e tij61, për shkak se interesat e tyre ndikojnë dhe janë të 

ndikuara nga vendimet e politikbërësve. 

 

II.Vlerësimi i trashëgimisë kulturore si pjesë e zhvillimit të 

qëndrueshëm 

Ideja se njohja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore mund të jetë 

ekonomikisht përfituese shkon prapa në 1970, kur PNUD dhe Banka 

Botërore, filluan të japin fonde për mbrojtjen e mjediseve të ndërtesave 

dhe zhvillimin e artizanatit, duke i justifikuar në terma thjesht 

 
56 (Richards 1996; Antolovic 1999) 

57 International Council on Monuments and Sites “ICOMOS” 1976.  

58 Matarrita-Cascante, David, R. Stedman y A. Luloff (2010). “Permanent and Seasonal 

Residents’Community Attachment in Natural Amenity-Rich Areas. Exploring the Contribution of 

Landscape- Related Factors”, Environment and Behavior, 42(2). 
59

 Jamal, T. & Stronza, A., 2009, 'Collaboration theory and tourism practice in protected areas: Stakeholders, 

structuring and sustainability', Journal of Sustainable Tourism, vol. 17, no. 2. 
60

 Ling, L., Jakpar, Sh. , Johari, A., Myint, K., Rani, N. (2011). An Evaluation on the Attitudes of Residents in 

Georgetown towards the Impacts of Tourism Development. International Journal of Business and Social 
Science Vol. 2 No. 1. 
61

 Haukeland JV 2011. Tourism stakeholders’ perceptions of national park management in Norway. Journal 

of Sustainable Tourism, 19. 
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ekonomik.62Trashëgimia kulturore gjithnjë e më shumë po njihet si e 

mirë publike dhe përfitimet e saj shihen si ndërkombëtare63 . Ajo mund të 

ketë vlera ekonomike dhe joekonomike. Përfitimet ekonomike përfshijnë 

reduktimin e varfërisë dhe krijimin e vendeve të punës nëpërmjet 

ndërtimit, turizmit, artit dhe prodhimeve të artizantatit, bizneseve të 

shumëllojshme dhe mundësive për investime64. Në vlerësimin 

joekonomik trashëgimia kulturore konsiderohet si vlerë për edukimin dhe 

ndërgjegjësimin, kultivimin e identitetit, kohezionin social, zhvillimin e 

potencialit njerëzor si dhe ruajtjen dhe transmetimin në brezat e 

ardhshëm. Larg nga të qenurit vetëm një detyrim për buxhetet kombëtare, 

trashëgimia është dhe po bëhet gjithnjë e më shumë një “vlerë e 

shtuar”.65Kështu ruajtja nuk shihet si një pengesë për zhvillimin, siç ishte 

dikur por gjithmonë e më shumë po shihet, se mund të jetë partner në 

zhvillim66.  

III. Pjesëmarrja e komunitetit në planifikimin e turizmit të 

trashëgimisë. 

Komunitetet lokale përkufizohen më shpesh si grupe njerëzish që jetojnë 

në të njëjtin destinacion,ose si popullata që ndajnë të njëjtën origjinë, 

interesa, ose identitetet kolektive.Një komunitet nuk përfaqëson një 

entitet të vetëm homogjen, por përkundrazi një grup shoqëror i larmishëm 

dhe dinamik që ndan diçka të përbashkët. E përbashkëta mund të lidhet 

me afërsinë gjeografike, lidhjet historike ose emocionet e sotme lidhja me 

vendet e trashëgimisë 67. Në këtë aspekt , ky punim trajton një impakt 

pozitiv mbi përfshirjen e komuniteteve në zhvillimin e turizmit kulturor 

të qëndrueshëm duke i trajtuar banoret lokalë si aktorë socialë që ndajnë 

diçka të përbashkët, me role civile ose identitete kulturore që lidhen me 

një lokalitet. 

 
62

 UNESCO, Report of the World Commission on Culture and Development. 1995. Our Creative Diversity, 

Paris, f.182 
63

 Cernea,M., 2008 , "The Developmental Potential of Cultural Heritage Environments," in Cultural Heritage in the Arab 

World, British Columbia, 2011, f.11 

64
 Poaty f.131 

65
 World Bank. 2001, Cultural Heritage & Development : A Framework for Action in the Middle East & North 

Africa, Washington D.C, World Bank, f.44 

66
 Loulanski, T., 2006, Cultural Heritage in Socio-Economic Development: Local and Global Perspectives. Environments, 34 

(2);  

67 Chirikure et al., 2010 
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Niveli Metodat Potenciale 

  Informim 

  Fletëpalosje,postera, bisedimet publike, ngjarjet e komunitetit, njoftime për 

shtyp, faqet e internetit, gazetat, rekrutimi i ambasadorëve. 

  Konsultime 

  Sondazhet,intervista,grupet e fokusit, mbledhjet e grupeve të komunitetit, ditë 

të hapura, diskutim joformal, paneli i komunitetit, vlerësimi i komunitetit. 

 Duke vendosur së bashku 

  Te besuarit, grupeve drejtuese,te punuarit ne grup, panele 

këshillimore,komitetet, këshilltarë specialistë,juria e qytetareve. 

 Duke vepruar së bashku 

  Formimi i ekipit, takime të rregullta, seritë e puntoreve,edukim,trajnim, 

planifikimin e veprimit, treguesit e komunitetit,zgjedhjet e metodave. 

 Duke mbeshtetur udheheqesin 

  Mentorimi, ndihmë profesionale kur është e nevojshme. 

. 

Tabela 2.1 Metodat e angazhimit dhe pjesmarrjes bazuar në literaturë 68 

Pjesëmarrja e palëve të interesuara është në thelb një mekanizëm për 

negocimin e veprimeve kolektive të ardhshme që lidhen me promovimin 

dhe punësimin e burimet e trashëgimisë nga turizmi69 Në veçanti, SHT 

kërkon vlerësimin dhe përqafimin e interesave të komunitetit vlerat që ata 

i bashkangjitin vendit dhe trashëgimisë, dinamikat midis tyre dhe çdo 

konflikt të mundshëm.  

 
68 Halton Strategic Partnership,2012;Heritage Lottery Fund,2010;New EconomicsFoundation,1998). 
69 (Landorf, 2009). 
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IV .Historiku i shkurtër i trevës së Pogradecit.  

Pogradec –Tomponimi (Podgrada-nën qytet) 

Krahina e Pogradecit është një vend që ka historik të lashtë. Zbulimet 

arkeologjike me vendbanime palafite në fshatin Lin, Buqeze, Mëmëisht, 

Starovë dhe Tushemisht tregojnë se kjo zonë ka qenë rreth 2000 vjet p.k 

që në periudhën e Bronzit. Pjesa ku ndodhet Pogradeci sot në pjesën që 

quhet “kalaja e qytetit” mendohet të jetë ndërtuar nga fisi Enkeleaseve. 

Gërmimet arkeologjike në kodrën mbi qytet (kalaja e qytetit) kanë 

zbuluar se banorët e kësaj krahine janë marrë me bujqësi , 

blektori,peshkim , zeje të ndryshme dhe kanë pasur marrëdhënie me 

qendrat e banuarafqinje. Gjurmë të ndërtimeve Ilirëve gjenden në 

Gradishtë, Lin, Pogradec. 

Gjithashtu zbulime janë 

bërë ne Blac,Tushemisht, 

Selcë e Poshtme, Kalaja e 

Qytetit, Kishat e 

Potkozhanit,Manastiri i 

Shën Marenës, Mozaiku i 

Linit, Ura e Golikut etj.  

Qyteti shtrihet në jug-

lindje të Shqipërisë 

përgjatë liqenit të Ohrit, i 

cili arrin deri në 310 metra 

dhe është liqeni më i thellë në Ballkan. Qyteti ka mbi 42.000 banorë 

.Pogradeci kufizohet me shtetin e Maqedonisë. Pikat e kalimit kufitare 

për në Maqedoni janë dy: Tushemishti 5 km larg Pogradecit dhe Qafa e 

Thanës 25 km larg qytetit. Qyteti ndodhet 720 metër mbi nivelin e detiti 

rrethuar nga një kurorë malesh dhe liqeni I Ohrid. Përgjatë fluksit të 

verës, popullsia shtohet mesatarisht 45.000 banorë si rezultat I fluksit të 

turistëve, kthimit të studentëve dhe emigrantëve.  

 

V .Zhvillimi i turizmit të trashëgimisë kulturore dhe përfshirja e 

komunitetit lokal. 

Nga zhvillimi i turizmit në vitet e fundit dhe rritjes së numrit të 

turistëve,rezulton se ka patur një rritje të numrit të turistëve që e 
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vlerësojnë zonën e Pogradecit si destinacion me premisa per ta zhvilluar 

dhe më tej turizmit e trashëgimisë kulturore. Në këtë studim të kryer në 

zonën e Pogradecit është punuar për të nxjerrë në pah se sa të 

vetëdijshëm janë banorët lokalë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. 

Janë zhvilluar për këtë studim rreth 50 pyetesorë në formë intervistë ku 

përpunimi i të gjitha përgjigjegjeve do të na çonte në përfundime të 

rëndësishmë të cilat pretendojmë të merren parasysh dhe në aspektin e 

zhvillimit të strategjive mbi zhvillimin  

e turizmit në këtë zonë studimi. Gjithashtu nëpërmjet intervistave të 

kryera me ta vihet re se ekziston tek 63% e të intervistuarve dëshirë për të 

zhvilluar turizmin kulturor dhe për tu bërë 

pjesë e vendimarrjes për gjithcka që ka të 

bëjë më cilësinë e jetës së tyre por per 

arsye te ndryshme rreth 37 % e tyre nuk 

janë te gatshëm për pjesëmarrje 

pjesëmarrje. Komuniteti lokal sic shihet 

dhe nga analiza e te dhenave është i 

vetëdijshëm për impaktin që do të kishte 

zhvillimi i turizmit kulturor në 

destinacionin e Pogradecit ndaj priren të 

ndërmarrin iniciativa personale apo dhe në grupe komuniteti të vogla për 

të mirëpritur turistët dhe promovuar kulturën dhe traditën e kësaj zone. 

Sipas të dhënave të pasqyruara në grafikët e mësipërm mund të themi se 

komunitetin e pengojnë disa arsye për të mos qenë pjesë e proçesit 

tëvendimarrjes për zhvillimin e strategjive apo zhvillimit të qëndrueshëm 

tëturizmit të trashëgimisë kulturore ku nër to mund të përmendet 
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mungesa e kohës apo shfrytëzimi i saj për të rritur nivelin ekonomik të 

familjes apo dhe mungesa e besimit si dhe mungesa apo frika tek aftësitë 

e tyre për tu bërë pjesë e këtij procesi .  

 

VI . Përfundime  

Ky studim i bazuar në literaturë dhe interpretime të rezultateve konkrete 

të marra në zonën e studimit mund të hedhë dritë mbi proceset e ndërtimit 

shoqëror të politikës për përfshirjen e komunitetit në zhvillimin e turizmit 

të qëndrueshëm të trashëgimisë kulturore.  

☞ Siç tregohet qartë nga ky studim është thelbësore vlerësimi,rritja e 

rëndësisë dhe sigurimi i përfshirjes së komunitetit për të realizuar 

formulimin e politikës të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në 

mënyrë bindëse si një proces kolektiv që i përket komunitetit në 

tërësi. 

☞ Paralelisht me këtë, një vlerësim i politikës së mëparshme të 

turizmit të trashëgimisë, dhe veçanërisht besueshmëria, 

përgjegjësia dhe përpilimi i saj i perceptuar ndaj nevojave të 

komunitetit mund të ndihmojë në identifikimin e zonave 

problematike që në fillim dhe nisjen e punës për korrigjimin e 

tyre. 

☞ Dukshëm vihet re se nga ana e komunitetit të qytetit të Pogradecit 

ekziston një gatishmëri për të marrë pjesë apo për tu përfshirë në 

proçese vendimarrëse sidomos kur bëhet fjalë për mikpritje dhe 

pasqyrimin e kulturës dhe trashëgimisë . 
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☞  E parë si nga ana e literaturës të përdorur për këtë studim apo dhe 

nga mendimet e intervistuese kjo përfshirje e komunitetit duhet të 

proçesohet sa më parë në mënyrë që të ndërtohet një bazë e fortë 

për bashkëpunim midis grupeve të interesit për zhvillimin e 

turizmit të qëndrueshëm të trashëgimisë kulturore . 

☞ Potencialet të shumta kulturore që disponon ky qytet e favorizojne 

zhvillimin e turizmit por nuk mund të pretendojmë që të jemi në 

përqasjen e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm . 

☞  Në Zonën e studimit sipas të intervistuarve vihet re një mungesë 

interesi dhe investimesh përsa i përket atraksioneve kulturore dhe 

mirëmbajtjes apo restaurimit të tyre . 

☞ Nga analizimi i rezultateve të pyetsorëve jemi ende larg zbatimit 

të parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm nga të gjitha nivelet e 

planifikimit,vendimarrjes dhe menaxhimit si në nivel publik 

qëndror dhe lokal, ashtu dhe në sektorin privat.  
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Abstract 

The period in which we are living has limited our way of living and 

working, but the connections with nature remain unresolved. Working 

and living in such a situation is a challenge which is testing our society 

and life as well as a set of premises for the development of economy, 

tourism and many other fields. But the movement and interconnection 

between regions is a priority that exceeds the set targets of the pandemic 

and is done for human, economic, social effects but also for relaxation 

and tourism. The Tirana-Elbasan Road axis connects two important areas 

as part of the connecting road axis with the southeast region. The axis has 

a set of geomonuments within it such as: Dajti park, Erzen River, Kushës 

stream, Petrela Castle, St. Mary's Spas, Shijon Monastery, Elbasan 

Castle, Besistan Rrapi, etc. These geomonuments can be used to help a 

welfare for our lives and are utilized in several directions and to develop 

tourism. This study will give some directions where they can be oriented 

to give priority to tourism and use of such areas in a certain road region. 

Given the opportunity for employment tourism and tourism-historical and 

natural and curative activities. The study is done by identifying the 

resources that serve for different types of tourist activities. Maps are 

compiled and guides with different time limits are placed. The countries 

and the region are identified and promoted. Some tips and suggestions 

are given for the recognition and activity that can be developed, by 

individuals and interest groups, taking into account the current situation 

where we are living. 

Keywords: geomonuments, pandemics, road axis, activities, historical 

and natural monuments 
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Abstrakt 

Periudha në të cilën po jetojmë ka kufizuar mënyrën tonë të jetesës dhe të 

punës, por lidhjet me natyrën mbeten të pa zgjidhshme. Të punojmë dhe 

jetojmë në një situatë të tillë është një sfidë e cila po vë në provë 

shoqërinë dhe jetën tonë si edhe një sërë premisash për zhvillimet e 

ekonomisë, turizmit dhe shumë fushave të tjera. Por lëvizja dhe 

ndërlidhja midis rajoneve është një prioritet që i kalon caqet e 

përcaktuara të pandemisë dhe bëhet për efekte humane, ekonomike, 

shoqërore por edhe për relaks dhe turizëm. Aksi rrugor Tiranë-Elbasan 

lidh dy zona të rëndësi si pjesë e aksit rrugor ndërlidhës me rajonin 

juglindor. Aksi ka një tërësi gjeomonumentesh brenda tij si: parku i 

Dajtit, Lumi Erzen, përroi Kushës, Kalaja e Petrelës, Llixhat e Shën 

Maris, Manastiri i Shijonit, Kalaja e Elbasanit, Rrapi i Besistanit etj .Këto 

gjeomumente mund të përdoren në ndihmë të një mirëqënie për jetën tonë 

dhe shfrytëzohen në disa drejtime dhe për të zhvilluar turizmin. Ky 

studim do të japi disa drejtime ku mund të orjentohen për ti dhënë 

prioritet turizmit dhe shfrytëzimit të zonave të tilla në një rajon të caktuar 

rrugor. Jepet mundësia për punësim turizëm dhe aktivitete turistike-

historike dhe natyrore dhe kurative. Studimi bëhet duke evidentuar 

burimet që shërbejnë për lloje të ndryshme aktivitetesh 

turistike.Përpilohen hartat dhe vendosen guida me afate të ndryshme 

kohore.Evidentohen dhe promovohen vëndet dhe rajoni.Jepen dhe disa 

keshilla dhe sugjerime për njohjen dhe aktivitet që mund të zhvillohen, 

nga individë dhe grupe interesi duke marrë në konsiderat situatën aktuale 

ku po jetojmë. 

Fjalët kyce: gjeomonumente, pandemi, aks rrugor,aktivitete,monumente 

historike dhe natyror 

1.1.Informacione rreth aksit rrugor Tiranë-Elbasan. 

Aksi rrugor Tiranë –Elbasan është pjesë e një aksi të gjatë që fillon nga 

porti i Durrësit në detin Adriatik dhe mbaron në pjesën juglindore, në 

afërsi të Qafë Thanës. Pjesa së cilës do ti referohemi është aksi Tiranë-

Elbasan, i cili lidh dhe dy qarqe të rëndësishme, Tiranën dhe Elbasanit . 

Ky aks është i rëndësishëm dhe për pjesën e aksit veri-jug dhe për pjesën 
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perëndim-lindje. Kjo rrugë filloi ndërtimin në vitin 2005 dhe me disa faza 

ndërtimi ka vazhduar ndërtimin deri në ditët e sotme, viti 2021. Ky aks ka 

një rëndësi të madhe ekonomike, transporti , shoqërore, humane dhe 

turistike. Aksi Tiranë-Elbasan ka një gjatësi prej 31.17 km dhe 

përshkruhet për më pak se 50 minuta për të ndërlidhur qy qarqet që 

përmendëm më sipër. Përshkruan një territor pothuajse tërësisht fushor , 

në ndryshim me aksin e mëparshëm që përshkruante antiklinalin e 

kodrave të Kërrabës të cilat kalonin në parkun kombëtar të Dajtit. Ky aks 

është përdorur që gjatë mesjetës , në perandorinë Osmane. Gjatë viteve 

1920-1940 u strukturua gjatë Mbretëris Shqiptare , viti 1936. Gjatë 

pushtimit Italian më 193970 u plotësua ndërtimi i saj i plotë .Në periudhën 

e diktaturës pati disa ndërhyrje rikostruktuese të cilat e lanë në një aks të 

rëndësishëm por që kishte vështirësi në udhëtim dhe lëvizje, si pjesë 

strategjike për zonën industriale midis dy qarqeve. Rindërtimi i fundit, i 

vitit 2005 e shmang pjesën kodrinore të Kodrave të Krrabës që janë pjesë 

e rajonit të kodrave Krujë-Dajt dhe që përfundon në kodrat e Belshit dhe 

Mallakastrës. Ky rindërtim kalon përmes zonave ujore të luginave të 

Lumit Erzen dhe Shkumbin dhe të përroit të Kushës. Ky i fundit është 

pjesë e ujdhesës së lumit Shkumbin, ku edhe derdhet71. Në keto zona 

ujore janë ndërtuar dhe ura, rreth shtatë të tilla. Por përvec tyre janë hapur 

dhe dy tunele të cilat përshkojnë një territor të qëndrueshëm. Këto tunele 

kanë një gjatesi prej 4.3km.  

1.Hartë topografiko -gjeografike e aksit Tiranë -Elbasan. 

 
70 Frashëri.A, 2012, fq 129. 
71 Qiriazi,2001, fq.103. 
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Aksi përshkon një sipërfaqe fushore ku në përbërje ka kryesisht 

shkëmbinj gëlqerorë dhe shtresa argjilash të miocenit.72 Gjatë këtij rajoni 

ka një ndërthurje midis tyre e njëjtë me përbërjen e kodrave të Dajtit . Me 

një botë të pasur ujore. Bimësia që e përshkon është kryesisht ajo e 

dushkut dhe kullotat me lartësi 500-600m.73 Kjo bimësi është në varësi 

dhe të klimës mesatare mesdhetare e territoreve para malore74, e cila 

parashikon shumë ditë me diell dhe vetëm 40 ditë me ngrica dhe dëborë. 

Gjithëashtu karakterizohet dhe nga një botë e pasur shtazore, ku kafshë e 

vecantë dallohet derri i egër. Zona që përshkon aksi në fjalë ka një 

varietet peisazhes gjeografike dhe humane me bukuri të vecantë dhe ende 

të pa ekspozuara plotësisht për pjesën njohëse dhe shfrytëzuese nga 

turizmi dhe një vlerësim të pasurive e vlerave reale , me potencial 

pjesërisht të pa zbuluar dhe vlerësuar. Një pjesë e komunave që sot kanë 

marrë zhvillim si pasoj e aksit rrugor , më parë kishin një tjetër vlerësim 

ekonomiko-kulturor. Komunat kryesore në të cilat kalon sot ky aks rrugor 

janë: Komuna Farkë-Krrabë-Bradashesh. Por ka edhe disa komuna të 

cilat dikur shumë më të prekura nga efektet gjeografiko-ekonomike dhe 

humane të aksit, sot i janë shmangur ndikimeve të dikurshme. Ky aks ka 

sjellë ndikime në disa drejtime të reja nga të cilat të dy qarqet po 

përfitojnë. Aksi i ri do të kaloj në këto komuna: Farkë-Petrelë-Mullet-

Bradashesh75 sipas organizimit të vjeër. Aksi kalon jo vetëm pranë 

zonave të banuara, zonave me rëndësi ekonomike por edhe pranë 

gjeomonumenteve të shumta. Duke marrë në konsiderat gjatësi e aksit, 

përgjatë tij gjeomonumentet janë të shumta dhe shumë pranë tij, 

pothuajse të bashkëshoqërojnë në udhëtimin përgjatë aksit.

 
72 Paheshti,2007,fq.41. 
73 Po aty, fq.25. 
74 Qiriazi,2001, fq,88. 
75 Gaba, 2007-2008. 
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2.Pamje nga rruga e vjetër. 

1.2.Gjeomonumentet përgjatë aksit Tiranë-Elbasan.  

Aksi Tiranë-Elbasan përgjatë gjatësisë së tij ka një numër të madh 

monumentesh natyrore dhe historike ,të cilat janë të prekshme gjatë të 

gjithë udhëtimit. Gjeomonumentet përfshijnë monumentet natyrore dhe 

ato historike të cilat ndodhen përgjatë tij. Nëse do ti sillnim në kujtesë do 

të renditnim. Monumente natyrore që janë: kodrat e Parkut të Dajtit dhe 

Kërrabës (Kodrat e Farkës dhe të Saukut), Kodrat e Petrelës, Lugina e 

lumit Erzen, Shpella e Zezë ose e Pëllumbave, Përroi i Kushës, Llixhat e 

Shën Marisë, Rrapi i Bezistanit, Lumi Shkumbin. 76 

Monumentet kulturore që janë: Kalaja mesjetare e Petrelës, Manastiri i 

Shën Joan Vladimirit ose Shijonit, Terma romake e AD Quintumit, 

Vendbanimi i Karakullakut , Bazilika e Tepes , Via Egnatia dhe Kalaja e 

Elbasanit.77Në këto dy grupe gjeomonumentesh ka një sërë monumentesh 

të gategorisë së parë dhe të dytë, por edhe të tretë, katërt. Ato mbartin një 

pjesë të rëndësishme të kulturës dhe historisë sonë, e cila është e njohur 

pjesërisht dhe pothuajse e panjohur. Një pjesë e njohur më së shumti prej 

të huajve që zhvillojnë turizëm dhe që kanë dëshirë për të njohur më mirë 

territorin dhe peisazhin gjeografikdhe human të rajonit. Nga shteti 

shqiptare ka një boshllëk përsa i takon menazhimit dhe shfrytëzimit sa 

më të plotë të këtyre potencialeve turistike, të cilat janë një mundësi e 

mirë dhe për punësimin e banorëve dhe specialistëve të fushave rreth 

tyre. Ky lidhet me ruajtjen dhe promovimin e këtyre pasurive si dhe 
 

76 Frashëri,2012,fq.124. 
77 Po aty, fq.126. 
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shfrytëzimin e tyre. Kjo lidhet si me strukturat vendore dhe lokale dhe me 

grupet e interest të interesuar për të promovuar turizmin. Menaxhimi i 

gjeomonumenteve në funksion të zhvillimeve të turizmit do të shfrytëzoj 

pasuritë e monumenteve natyrore dhe historiko-kulturore, por do të ruaj 

dhe gjendjen e tyre nëse do të zgjidh këto detyra si: risqet që kërcënojnë 

gjeomonumentet nga faktor human, puna për ndërtimin e aksit dhe njohja 

 

 

 

3. Disa pamje të gjeomonumenteve të aksit Tiranë –Elbasan.  

e problematikës nga institucionet, presioni ekonomik në kuadër lokal dhe 

më gjerë, zhvillimet e pakontrolluara për ndërtime, hapje të bizneseve, 

cënim i gjeomonumenteve etj, kontrolli dhe informacioni për numrin e 

vizitorëve që i shfrytëzojnë dhe mënyrat, krijimi i guidave dhe 

zëvedësimi i intinerarëve, ruajtja nga grabitja dhe tjetërsimi. Në kuadër të 

vvlerësimit të vlerave të këtyre gjeomonumenteve do të ishte e 

nevojshme të studiohen të dhënat e statistikave e statistikës. Dhe të 

dhënat që ofrojnë strukturat përkatëse përvec INSA-id dhe të dhënave në 
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rrugë të tjera.78 Në ditët e sotme nuk kemi një strukturë mbi hedhje e një 

intinirari turistik për zonën duke krijuar lidhjen nga qafa e Thanës drejt 

kryeqytetit duke shmangur drejtimin eksistues ( Qafë Thanë-Librazhd-

Elbasan-Durrës-Tiranë). Me qëllim krijimin e një guide të re , më të 

shkurtër dhe me një perspektivë dhe për agjensitë dhe operatorët që 

veprojnë duke përshkruar: Qafë Thanë-Librazhd-Elbasan-Tiranë.Në rast 

se do të zgjidhen këto problematika dhe do ti jepen prioritet, atëherë do të 

kemi një proces zhvillimi të turizmit më të mirë dhe të frytshëm. Me këto 

resurse të shumta mund të zhvillohen disa lloje aktivitetesh, të cilat po i 

përmend. Për aktivitetet e turizmit mund të shfrytëzohet infrastruktura 

ndihmëse si: shërbime restorantesh, pika pushimi, pika furnizimi me 

karburant, pika pushimi, autogrila që ndodhen midis hapësirave të 

komunave ku kalon rruga. Aktivitete sportive si: qitje me piatel, pishina, 

hipizëm, shëtitje me varkë, shëtitje në zonat kodrinore dhe në hapësirat e 

gjeoparqeve, alpininizëm, spelologji etj.Të përshtatshme mund të jenë: 

Luginat e lumit Erzen dhe kanionet e tij, Lugina e Shkumbinit, gjeoparku 

i Dajtit, Përroi i Kushës, Shpella e Pëllumbasit etj. Aktivitete njohëse me 

karakter historik-kulturor dhe religjoz si: Kalaja në Petrelë, manastirin e 

Shijonit, Ad Quimtum, vendbanimi i Karakullakut, Bazilika në Tepe, 

Kalaja e Elbasanit, Rrapi i Bezistanit etj.Aktivitete me karakter clodhës 

dhe kurues si: shëtitje në hapësirat me ajër të pastër në gjeoparkun e 

Krrabës ( afër rrugës) dhe në kodrat e Farkës dhe Saukut, hapësirat 

clodhëse të manastirit të Shijonit, llixhat e Shijonit ( panvarësisht se nuk 

ka një strukturë të ngritur në nivele shërbimi të kënaqshme, është ende në 

karakterin e bujtinave familjare). Pjesa humane e cila promovon traditat, 

festat e zonës, festimet dhe aktivitetet fetare, tregtimi i produkteve të 

ndryshme si: frutat, perimet, prodhimet e mishit dhe nënproduktete tyre, 

prodhimi i verës, vajit të ullirit , ditët historike dhe ato me karakter 

historik domethënëse për zonën, organizimi i panaireve me popullsinë e 

lokaliteteve etj.  

 
78 Instad,2019-2020. 
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4. Pamje të aksit të ri 

1.3. Zhvillimi i aktiviteteve turistike gjatë pandemisë. 

Në kohët që po jetojmë, shoqëria jonë po kalon një sfidë të madhe me 

virusin Covid-19. Njerëzit janë të detyruar të zbatojnë shumë masa 

mbrojtëse si: distancimi social, mbajtja e maskave, shmangia e 

grumbullimeve në vënde të mbyllura me mbi dhjetë persona, mos 

frekuentimi i mjediseve të mbyllura për aktivitete të ndryshme sportive 

dhe argëtuese, prekja fizike me duar etj. Pandemia për më shumë se dy 

vjet i ka bërë njerëzit të heqin dorë nga shumë aktivitete por nuk ka 

ndalur disa të tjera.Aktiviteti turistik i vjetshëm pothuajse u pezullua me 

pjesën e turistëve që vinin nga jashtë vëndit dhe si pasoj u aktivizua 

turizmi i brendshëm. Deri në fillimet e sezonit të ri turistik gjëndja është 

e njëjtë dhe është për tu parë vazhdimësia për këtë sezon të ri. Ndalimi i 

aktiviteteve turistike me jashtë fuqizoi aktivitet e brendshme, pothuajse 

ato të zonave të reja. Ato rajone të brenshme që ofronin dhe llojet e tjera 

të aktiviteteve turistike dhe jo domosdoshmërisht turizmin balear, por 

edhe atë historik, ecjet në natyrë, hipizmin, ciklizmin, spelologji , rafting 

etj. Gjatë kësaj periudhe ishte e lehtë të vëzhgoje zhvillimet e tjera 

turistike si: lëvizjet në natyrë, sportet që zhvillohen në natyrë, vizitat në 

vënde që respektojnë distancat sociale etj. Njerëzit duke ruajtur veten 

gjatë kësaj periudhe kanë mundësi që të zhvillojnë shumë aktivitete gjatë 

asksit në fjalë, për këto arsye të thjeshta. Ata largohen nga zonat e 

banuara me shumë banorë dhe respektojnë distancat sociale. Udhëtimi 

është në distance të afërta dhe nuk ka shpenzime për hotelerin, restorante 

dhe shërbimet e tjera. Mbërritja tek gjeomonumentet e aksit mund të 

bëhet me mjete të tilla si: makina personale, bicikleta, ecje në këmbë, apo 

dhe linja e furgona që ka marrë përsipër linjën e aksit, “Era Travell”. Në 
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disa gjeomonumente vizitat janë dhe pa kosto financiaresi: parku 

kombëtar i Dajtit, kalaja e Petrelës, Kalaja e Elbasanit, manastiri i 

Shijonit, AD Quintum ( terma romake në Bradashesh), shpella e 

Pëllumbasit etj.Në disa të tjera pagesa është mëse e arsyeshme. Në këto 

gjeomonumente zhvillohen aktivitete të cilat i përshtaten shumë 

grupmoshave nga më të vegjëlit deri tek grupmoshat e moshuara. Ofron 

mundësi njohëse dhe kulturore për aktivitete si: hipizëm, shëtitje, 

muzologji, spelologji, organizime në natyrë, etj.Vëndi ynë ka një 

mesatare të ditëve me diell të lartë (vetëm 40 ditë me borë dhe ngricë) të 

konsiderushme të cilat mund të shfrytëzohet në shumë forma.Udhëtimi 

përgjatë rrugës ofron dhe mundësinë për të qenë më lehtë të prekshëm 

për periudha kohore të shkurtra dhe që mund të zhvillohen brenda ditës, 

pa qenë e nevojshme planifikimi për periudha ditore apo javore. Peisazhi 

mund të shfrytëzohet dhe nga ata që kalojnë transit, pasi nga banorët 

vëndas është ngritur një infrastrukturë me shërbime bazë e cila zotëron 

kushte të mira.  

Të gjitha këto aktivitete sëbashku mund të krijojnë elemente që 

favorizojnë një jetesë më të mirë dhe të shëndetshme. Ato rrisin cilësinë e 

jetesës dhe largojnë stresin që në zonat urbane është bërë pjesë e mënyrës 

së jetesës. Madje dhe mjekët këshillojnë një mënyrë jetese të ndryshme 

nga kjo e kryeqytetit duke dashur që të kemi kontakt më të madh me 

mjedisin, peisazhet natyrore dhe me ajrin e pastër, diellin dhe aktivitetet 

në natyrë. Të gjitha këto elemente mund ti gjeni përgjatë aksit dhe 

ofrohen me një kosto të vogël ekonomike, por me një ndikim të madh në 

cilësinë e jetesës dhe në shërbim të njohjes dhe shfrytëzimit të 

potencialeve që ofrojnë gjeomonumentet, duke patur mundësi të mëdha 

përzgjedhjeje. Për grupet e interesit dhe për mundësinë e vlerësimit dhe 

futjes së këtyre gjeomonumente në hartën turistike, duhet të tregojnë një 

kujdes të vecantë qeverisja lokale dhe vendore. Grupet e guidimit dhe 

grupet e interesit, që turizmin ta kthejnë në një industri të zhvillimit të 

qëndrueshëm ekonomik dhe turiztik .Kur bëhet njohja dhe vlerëimi i 

gjeomonumente vjen dhe përfimi turistik dhe ekonomik ndaj tyre. 

Sugjerimi për ti njohur dhe vlerësuar nga ana turistike do të ofronte dhe 

punësimin e popullsisë vëndase dhe do zgjidhte problematikat ekonomike 

për të treja komunat që përshkon aksi rrugor. 
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Nga një përshkrim i gjeomonumenteve dhe potencialeve të tyre turistik –

ekonomik dhe humane, mund të merren sugjerime përkatëse për të 

nndihmuar ngritjen e një infrastrukture për një zhvillim të qëndrueshëm 

turistik. Ky vlerësim do të shërbente si fillimin i një intinerari të gjatë për 

të plotësuar hartën turistike, ofronte vlerat e tyre, shfrytëzimi në mënyrë 

ekonomike, mundësi punësi etj. Nga ky vëzhgim dalin dhe disa 

konkluzione. 

Konkluzione: 

Aksi Tiranë-Elbasan krijon mundësi të mira për zhvillimet turistike të 

rajonit panvarësisht distancës jo shumë të gjatë që ai përshkuan. Në të 

gjëndet një numër i konsiderushën gjeomonumentesh me potenciale 

ekonomike-humane-natyrore dhe kulturore. 

Lidhja më e shpejtë mes kryeqytetit dhe pjesës juglindore ofron mundësi 

më të mira mes luginës së Shkumbinit të sipërm dhe rajonit juglindor dhe 

guidave turistike që kalojnë përgjatë. Kjo lejon një rigjallërim të jetës 

ekonomike dhe turiztike të zonës. 

Krijimi i database dhe intinerarëve që përshkojnë këto akse. Mundësia e 

krijimit të aktiviteteve të ndryshme sipas mundësive dhe vlerave, 

ndërgjegjësimi i strukturave dhe institucioneve. 

Periudha e pandemisë që po kalojmë favorizon zhvillimet e disa 

aktiviteteve në natyrë dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm duke 

njohur dhe shfrytëzuar potencialet e gjeomonumenteve. 
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ABSTRACT 

Among the challenges faced by tourism in 2020 was the Covid-19 

pandemic, bringing new challenges in tourism management. One of the 

types of tourism that was most affected was cultural tourism which 

brought the needs of taking anti-Covid measures in the movement of 

tourists and signage in cultural heritage sites. The purpose of this paper is 

to raise awareness of stakeholders in tourism on signaling and 

management of visitor movement for the continued operation of cultural 

institutions even in the conditions of the pandemic COVID-19, reviewing 

the measures taken in cultural institutions. The study includes a broad 

summary of measures and guidelines undertaken at institutional levels, 

their implementation and implementation in cultural heritage sites 

managed by the Regional Directorate of Cultural Heritage Shkodra 

(DRTK), to present their current situation and relevant recommendations. 

to improve them. Maximum attention is paid to signage and awareness 

that should be done to stakeholders before, during and after access to 

tourism activities. The research methodology includes statistical data of 

visitors of these cultural objects as well as the most important facts that 

are obtained through observation and interviews conducted with the 

respective leaders of cultural institutions in the regions of Shkodra, 

Lezha, Kukes, in the innovations of signage and measures. taken to 

manage visitor movement in the conditions of the pandemic COVID-19. 

In conclusion, the recommendations suggested to stakeholders in this 

regard are related to: Placing information posters on COVID-19 measures 

in two languages (Albanian-English) at 

mailto:seadbaraku@unishk.edu.al
about:blank
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the entrance of cultural facilities; Information through social networks; 

Providing disinfectants for any space within cultural facilities, not just 

their entrances; Placement of signs and restrictive strips for the social 

distance allowed in the vicinity of the facilities, and the distance between 

the visitors. 

Keywords: Cultural Tourism, Covid-19, Visitor Management, Signage 

 

ABSTRAKT 

Një ndër problemet që u përball turizmi në vitin 2020 ishte pandemia 

Covid-19, duke sjell sfida të reja në menaxhim. Një nga tipet e turizmit 

që u prek më së shumti, ishte ai i turizmit kulturor, i cili solli dhe nevojat 

e marrjes së masave anti Covid në lëvizjen e turistëve dhe sinjalistikës në 

objektet e trashëgimisë kulturore. Qëllimi i këtij punimi është 

ndërgjegjësimi i aktorëve të interesit në turizëm, mbi sinjalistikën dhe 

menaxhimin e lëvizjes së vizitorëve për vazhdimin e operimit të 

institucioneve kulturore edhe në kushtet e pandemisë COVID-19, duke 

shqyrtuar masat e marra. Studimi përfshin një përmbledhje të gjerë të 

masave dhe udhëzuesve të ndërmarra në nivele institucionale, zbatimin 

dhe implementimin e tyre në objektet e trashëgimisë kulturore, të 

menaxhuara nga Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër 

(DRTK), për të paraqitur një gjendje aktuale të tyre dhe rekomandimet 

përkatëse për t’i përmirësuar ato. Vëmendja maksimale i kushtohet 

sinjalistikës dhe ndërgjegjësimit, që u duhet bërë aktorëve të interesit 

para, gjatë dhe pas qasjes me aktivitetet e turizmit. Metodologjia e 

kërkimit përfshin të dhëna statitistikore të vizitorëve të këtyre objekteve 

kulturore si dhe faktet më të rëndësishme që janë sigurar nëpërmjet 

observimit dhe intervistave të realizuara me drejtuesit përkatës të 

institucioneve kulturore në qarqet Shkodër, Lezhë, Kukës, në risitë e 

sinjalistikës dhe të masave të marra për menaxhimin e lëvizjes së 

vizitorëve në kushtet e pandemisë COVID 19. Në përfundim, 

rekomandime që sugjerohen ndaj aktorëve të interesit në këtë drejtim 

lidhen me: vendosjen e posterave informuese mbi masat COVID-19 në 

dy gjuhë (Shqipe-Anglisht) në hyrje të objekteve kulturore; Infomim 

përmes rrjeteve sociale; Sigurimi i mjeteve dezinfektuese për çdo 

hapësirë brenda objekteve kulturore, jo vetëm në hyrje të tyre;  



327 
 

Vendosja e sinjalistikave dhe shiritave kufizues për distancën sociale të 

lejuar në afërsi të objekteve, dhe të distancës mes vizitorëve. 

 

Fjalët kyçe: Turizëm Kulturor, Covid-19, Menaxhimi i vizitorëve, 

Sinjalistika 

 

"Turizmi kulturor" është një fenomen që ka fituar vlerë të madhe në 

dekadat e fundit. Si një produkt i tendencave demografike, sociale, dhe 

kulturore, turizmi kulturor është identifikuar si një sektor fitimprurës në 

rritje të industrisë së turizmit.  

Organizata individuale dhe komunitete kanë përqafuar turizmin kulturor 

si një shpëtimtar potencial ekonomik; vendet e zhvilluara ashtu dhe 

vendet në zhvillim me një potencial të madh kulturor e kanë kthyer 

turizmin kulturor gjatë shekullit XXI në një gjenerator të aktivitetit 

ekonomik, në sigurimin e të ardhurave dhe krijimit të vendeve të punës.  

Ekzistojnë shumë definicione mbi turizmin kulturor nga të cilat 

fokusohen në një fushë të caktuar interesi apo në çështje kyçe të 

konceptit të gjerë.  

LORD Planifikimi dhe Menaxhimi i Burimeve Kulturore Inc, e përcakton 

turizmin kulturor si: 

"Vizita të personave jorezident, jashtë komunitetit pritës, të motivuar 

tërësisht ose pjesërisht për historinë, artin, shkencën ose mënyrën e 

jetesës/trashëgiminë e një komuniteti, rajoni, grupi, apo institucioni." 

(Lord, 2002, p. 1) 

Zhvillimi i turizmit kulturor mund të: 

• sigurojë një mjet për shkëmbimin kulturor dhe të kuptuarit; 

• nxitë përpjekje të ruajtjes dhe ruajtjen e trashëgimisë; 

• rivitalizojë ndërtimin dhe artizanatin tradicional; 

• gjenerojë aktivitete ekonomike dhe zhvillim lokal apo rajonal; 

• rrisë kohezionin e komunitetit dhe është krenari në identitetin 

kulturor. 

Profili i turistëve kulturore: kanë të ardhura më të larta dhe janë më të 

arsimuar se udhëtarët e tjerë, që përkthehen në më shumë para të 

shpenzuara për vizitë dhe qëndrime më të gjata. Përfitimet e turizmit 

kulturor janë në varësi të menaxhimit të kujdesshëm të burimeve.  
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Pa vëmendjen e duhur të nevojave të komunitetit, ruajtjen, qasjen, dhe 

një mori faktorësh të tjerë, komunitetet apo organizatat janë të drejtuara 

drejt një rreziku, krijimit të një situatë të paqëndrueshme.  

Turizmi dhe zhvillimi i pakontrolluar mund të dëmtojë vlerën e 

trashëgimisë kulturore dhe të burimeve, duke sjell impakte negative, si 

shkatërrim të mjedisit, tendosje të infrastrukturës lokale, modifikim të 

burimeve të çmuara kulturore, si shkak i rritjes të numrit të turistëve në 

një destinacion të veçantë. 

LORD tregon se pjesëmarrja e popullsive dhe komuniteteve lokale që 

jetojnë brenda ose në afërsi të objekteve të trashëgimisë është vendimtare 

për menaxhimin e përgjegjshëm dhe ruajtjen, duke arritur një ekuilibër në 

mes maksimizimit të përfitimeve ekonomike dhe sociale, ruajtjes së 

traditave shoqërore dhe kulturore. 

Disa nga trendet më të reja, të rëndësishme që ndikojnë turizmin kulturor 

janë: 

• Rritja e udhëtimeve të shkurtra; 

• Turistët kulturor të vjetër në moshë; 

• Eksperiencë/Objekt; 

• Ndryshimi i kornizës së muzeve; 

• Konvergjenca mes kulturës "Popular" dhe "High"; 

• Rritja e internetit dhe ndikimi i teknologjisë. 
 

METODOLOGJIA 

Në realizimin e kёtij studimi, të dhënat sekondare janë siguruar nga 

shqyrtimi i njё literature tё gjerё mbi objektet e trashëgimisë kulturore, nё 

historikun e Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë Kulturore Shkodër 

(DRTKSH):  

• mbi profilin e vizitorëve të Parkut Arkeologjik Shkodër - Lezhë, 

konkretisht kalaja e Rozafës. 

• të ardhurat e siguruara,  

• burimet që kjo drejtori zotëron dhe menaxhon,  

• menaxhimin dhe objektivat që mbart si drejtori.  

Tё dhёnat mbi DRTKSH-në janё siguruar nga libra, punime shkencore, 

botime në gazeta shkencore mbi turizmin, konferenca me tematikë 

objektet e trashëgimisë kulturore.  
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Të dhënat kryesore mbi statistikat e zhvillimit të turizmit kulturor janë 

siguruar nga kjo drejtori dhe nga muzetë e qytetit të Shkodrës. Baza për 

zhvillimin e këtij studimi ka qenë qyteti i Shkodrës.  

Pjesa tjetër vazhdon me të dhënat primare, mjeti i përdorur, intervistë me 

drejtorët e objekteve të trashëgimisë Shkodër.  

Pyetjet e drejtuara janë: 

• Cilat janë sfidat e menaxhimit të objekteve të trashëgimisë kulturore 

nën kushtet e pandemisë COVID-19? 

• Cilat janë masat e marra në nivel institucional për funksionimin e 

këtyre objekteve? 

• Cilat janë masat e zbatuara për të menaxhuar lëvizjen e turistëve nën 

kushtet e COVID-19 

Unë pohoj se dy problemet më të mëdha të kufizimit të vlefshmërisë dhe 

besueshmërisë në hulumtimi tonë janë, problemi hapësinor dhe kohor. 

 

Funksionet DRTK në evidentimin, ruatjen dhe promovimin e aseteve 

të trashëgimisë Kulturore 

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër, është një 

institucion e cila në fokus të saj ka evidentimin, ruajtjen, promovimin e 

aseteve të trashëgimisë kulturore në rajonin e veriut. Në vitin 1970 është 

hapur si atelje dhe më pas nga viti 1984 - 2004 ka marrë emërtimin 

Drejtori Rajonale e Monumenteve të Kulturës, pak vite më vonë si 

Drejtori Rajonale e Kulturës Kombëtare dhe që nga janari 2020 me 

vendim të këshillit të ministrave është emërtuar Drejtoria Rajonale e 

Trashëgimisë Kulturore Shkodër. 

Ky institucion ka në administrim tre qarqe, Shkodër, Lezhë, Kukës dhe 

përfshin një pasuri prej 250 objektesh me status monument kulture me 

kategori, site arkeologjike, kala, objekte kulti, vepra inxhinierike, ura, 

banesa, kulla, vendbanime. 

Gjithashtu në fokus të institucionit është edhe programi i “Edukimi 

përmes kulturës” me marrëveshje mes Ministrisë së Kulturës dhe 

Ministrisë së Arsimit në vitin 2014, një nisëm për sensibilizimin dhe 

ndërgjegjësimin e brezit të ri për trashëgiminë kulturore kombëtare. Në 

kuadër të këtij programi shumë të suksesshëm për sensibilizimin, ruajtjen 

dhe promovimin e trashëgimisë kulturore tek moshat e reja, janë 
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organizuar shumë aktivitete me këtë fokus ku janë përfshirë mbi 100 

shkolla në tre qarqet në qytete dhe fshatra, ky program është pritur me 

shumë interes dhe ka patur një impakt tejet pozitiv.  

 

Po ashtu, me synim sensibilizimin për qasjen ndaj pasurive kulturore dhe 

orientimeve të reja profesionale tek të rinjtë DRTK Shkodër realizon 

edhe tre programe të reja në fokus edukimin, këto programe janë: 

“Arkeologu i vogël”, “Ciceroni i vogël”, “Artizanja e vogël”. 

Funksionet e DRTK Shkodër janë: 

• Evidentimi - Inspektimi dhe evidentimi i vlerave të reja me potencial, 

historik, arkitekturor , arkeologjik për shpallje pasuri kulturore. 

• Ruajtja e pasurive kulturore - Mirëmbajtja, ruajtja nga mostjetërsimi i 

objekteve të shpallura pasuri kulturore. 

• Promovimi - Promovimi i objekteve të trashëgimisë kulturore përmes 

medias, rrjeteve sociale, broshurave, fletëpalosjeve, guidave, hartave, 

posterave etj. 

• Hartimi i projekteve - Detyrë shumë e rëndësishme e DRTKSH është 

edhe hartimi projekteve të restaurimit të objekteve me status 

monument kulture. 

• Edukimi - Nismë e re ku nëpërmjet programit të edukimit, 

sensibilizohet dhe ndërgjegjësohet brezi i ri për rëndësinë e ruajtjes 

dhe promovimit të trashëgimisë kulturore kombëtare. 

 

Asetet e trashëgimisë kulturore: Tipologjitë arkitekturore të 

banesave me vlerë monumentale (Shkodër - Kukës- Lezhë) 

Shkodra është një ndër qytetet më të vjetra të Shqipërisë me një histori 

banimi mijëra vjeçare në supe. Banesat popullore qytetare, janë art më 

vete për stilin arkitekturor me të cilin janë konceptuar dhe ndërtuar, të 

cilat zënë një vend të posaçëm në trashëgiminë arkitektonike të qytetit, 

stil i cili vërehet jo vetëm tek ndërtesat por edhe tek ndërtimi i haneve, 

puseve, çesmave, veprave të kultit etj. Tipi më i përhapur ka qenë banesa 

me çardak dhe përmendet në regjistrin e kadastrës të v.1416 ku jepen disa 

të dhëna për banesat gjë që tregon ndërtimin e saj tradicional, të pavarur 

nga ardhja e turqve, të cilët do fillojnë ndërtimet me stilin e tyre, pas 
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v.1479. Ky tip banese përdoret gjerësisht nga masa e gjerë e tregtarëve 

dhe zejtarëve të asaj kohe të cilët kishin një standart jetese relativisht të 

mirë.  

Këto tipe banesash u ndërtuan për të kryer disa funksione: 

• funksionin e strehimit të familjeve të mëdha me një numër të 

konsiderueshëm pjesëtarësh; 

• funksionin bujqësor, kryheshin një sërë aktivitetesh si ata të 

mbarështrimit të krimbit të mëndafshit, të përpunimit të mëndafshit, 

të leshit, përpunimit të shumë objekteve artizanale; 

• funksionin blegtoral, ku në ahre mbaheshin dhe përpunoheshin 

produktet blegtorale; 

• funksionin mikpritës, ku oda e miqve spikaste për nga arredimi dhe 

zbukurimorja; 

• funksionin relaksues, me zbukurimin dhe mirëmbajtjen e oborreve me 

lule..  

Banesa Shkodrane me çardak e shek. XVIII-XIX, sot me status 

monument kulture, ka karakteristikat e saj të përgjithshme dhe është një 

model i aplikuar gjerësisht, kryesisht nga shtresat e kamura të popullsisë 

së kohës. Në mënyrën se si është ndërtuar, kjo banesë pamjen kryesore e 

ka patur nga jug-perëndimi, është banesë me sipërfaqe të madhe, me 

oborr dhe me depo (ahër), e sallë në katin përdhe dhe me një çardak të 

madh e të hapur, ndërsa dhomat e familjes në katin e sipërm, me strehë të 

gjatë rreth e rrotull shtëpisë, me shkallë me qemer, (dy ose tre), shkallët 

të ndërtuara dhe të punuara me gur të latuar. Sot këta banesa pasuri 

kulturore kombëtare, vlera të patjetërsueshme të qytetit, janë shndërruar 

në një atraksion potencial turistik. 

 

Trendet e turizmit kulturor në vite 

I gjithë globi po përballet me një gjendje të jashtëzakonshme, shkaktuar 

nga virusi covid-19, i cili pati ndikim të konsiderueshëm në çdo sektor të 

jetës, duke filluar nga humbjet e jetëve e deri tek dobësimi i ekonomive 

në nivel global, ku ashtu siç jemi njohur me informacionet e shumta nga 

çdo vend i botës, të gjitha shtetet me standart të ulët ekonomik dhe 

vendet e varfëra janë vulnerabël përballë kësaj lufte të pabarabartë. Edhe 

vendi ynë u përball dhe është ndikuar jo pak nga kjo situatë e përbashkët 
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globale. Izolimi për parandalimin e përhapjes së virusit dhe infektimit, 

bëri që jeta të frenohej në të gjitha dimensionet e saj, distancimi fizik, 

karantina, lanë gjurmë të pashlyeshme qoftë në aspektin psikologjik, 

shëndetësor dhe atë shpirtëror, të gjithë gjendeshim para një situate të 

panjohur shoqëruar me frikë për të nesërmen. 

Si shumë institucione të tjera edhe Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë 

Kulturore Shkodër është prekur nga ndikimi negativ i kësaj pandemie dhe 

kjo gjë vërehet në numrin e ulët të vizitorëve që kanë frekuentuar sitet 

arkeologjike dhe objektet e trashëgimisë gjatë vitit 2020, e gjitha kjo si 

pasojë e mbylljes se kufinjve dhe rrjedhimisht edhe të gjitha objekteve të 

trashëgimisë dhe institucioneve të kulturës, të cilat për një periudhë dy 

mujore mbyllën dyert për vizitorët. Turizmi kulturor është rritur 

ndjeshëm në vitet e fundit në Shkodër, ku industria e turizmit në 

përgjithësi është duke u bërë një kontribues i madh për zhvillimin 

ekonomik të vendit tonë. (Shih Fig.1 numri i vizitorëve të turizmit 

kulturorë në Shkodër) 

 

Tabela 1-1. Numri i vizitorëvë të turizmit kulturor në vite 2013-2020 

Shkodër 

Periudha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Totali 8,872 33,862 36,136 39,497 52,710 102,729 111,075 31,768 
Burimi: DRTKSH -281.67% 6.72% 9.30% 33.45% 94.89% 8.12% -71.39% 

Burimi: Drejtorira Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër, 2020 

Figura.1-1. Numri i vizitorëve të turizmit kulturor në vite 2013-2020 

Shkodër

 
Burimi: Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër, 2020 

 

Tabela 1-2. Fluksi i të ardhurave të vizitorëvë të turizmit kulturor në 

vite 2013-2020 Shkodër 
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Periudha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Totali 

(Lek) 
1.586.200 6.572.400 6.837.200 7.726.200 9.545.880 12.240.680 13.463.820 4.354.850 

Burimi: DRTKSH       -67.66% 

Burimi: Drejtorira Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Shkodër, 2020 

Sipas statistikave të publikuara të Drejtorisë Rajonale të Trashëgimisë 

Kulturore Shkodër, për Ministrinë e Kulturës, (2020), pandemia COVID-

19 shkaktoi një rënie të konsiderueshme të numrit të vizitorëve në 

objektet e trashëgimisë kulturore Shkodër. Mjafton të krahasojmë dy vitet 

e fundit, pra nëse në 2019, vizitorët arritën në një shifër prej 111,075, për 

vitin 2020 numri i vizitorëve që kishin frekuentuar objektet e 

trashëgimisë kulturore ishte gjithsej 31,768 vizitorë, pra 79,307 vizitorë 

më pak se një vit më parë, me një rënie prej (71.39%). Këta persona 

ndahen në dy kategori: vizitorë të huaj që vizitojnë Shkodrën dhe vizitorë 

vendas. Pandemia COVID-19 solli një rënie të të ardhurave nga vizitorët 

me 9.108.970 Leke (67.66 %) më pak krahasuar me një vit më parë.  

Është e pashmangshme që me rritjen e numrit të turistëve që vizitojnë 

vendin tonë, më shumë do të kërkojnë të dinë për vendin tonë, ky është 

një tregues i mirë sepse ata do ta kuptojnë historinë dhe kulturën tonë 

shekullore.  

Fuqia e turizmit kulturor ka aftësinë dhe qëllimin për të kënaqur këtë 

dëshirë dhe interes për turistët. Konteksti, sipas të cilit turizmi kulturor po 

zhvillohet në Shqipëri, është i ndikuar nga interneti, prirje kryesore e 

viteve të fundit, e cila ka përshpejtuar komunikimin dhe informacionin 

duke futur një mundësi të re për të kapur turistët potencial kulturorë.  

Një tjetër tendencë në rritje janë turistët e rinj me një diversitet të madh 

kulturor që lëvizin në disa vende në një periudhë relativisht të shkurtër 

kohore. 

Ka disa faktorë të rëndësishëm që çojnë në përhapjen dhe zhvillimin e 

turizmit kulturor në botë, ku mund të përmendim: 

• Rritja e nivelit arsimor të popullsisë. Arsimi është faktor kyç që 

ndikon në rritjen e sfondit kulturor të njerëzve dhe që ndikon 

drejtpërdrejtë në tendencën e njerëzve për të udhëtuar dhe për të 

mësuar. 

• Rritja e fuqisë ekonomike të gruas në familje. Me fuqizimin 

financiar të grave, të pasurit pozita udhëheqëse në kompani, tani 
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kontrollojnë më shumë të ardhura. Ata janë faktori kryesor 

vendimmarrës për aktivitetet argëtuese të fëmijëve për të mësuarit 

nga udhëtimet, ata bëhen promotori kryesor i konsumit të turizmit 

kulturor si pjesë e paketave turistike. 

• Rritja e interest për mjedisin. Rritja e interesit në lidhje me 

mjedisin në mesin e njerëzve të shkolluar do të thotë se turistët 

kulturor presin dhe kërkojnë nga industria e turizmit të kontribuojë 

për qëndrueshmërinë e komuniteteve dhe mjedisin e tyre kulturor dhe 

natyror. 

Për shkak të pandemisë dhe kushteve të reja të jetesës të cilat na i 

imponoi viti 2020, pati një rënie të numrit të aktiviteteve të zhvilluara me 

shkollat. DRTKSH pavarësisht kësaj situate si institucion solli një trend 

të ri të komunikimit online me ndjekësit, nëpërmjet videove promovuese 

të vlerave të trashëgimisë siç janë banesat karakteristike qytetare 

shkodrane, me miqtë e vegjël u komunikua përmes krijimit të puzellave 

apo quizeve të formave të ndryshme, me fokus njohuritë e tyre mbi 

trashëgiminë kulturore, duke krijuar në këtë mënyrë një format të ri 

komunikimi aq të nevojshëm në mënyrë që asnjë të mos ndihet vetëm. 

 

Masat Anti COVID-19 në institucionet kulturore: Rregullorja e 

masave anti COVID-19 në institucionet kultuore 

Në këtë pjesë do të përqëndrohemi në eksplorimin se si të menaxhojmë 

me sukses trashëgiminë kulturore dhe veçanërisht muzeumet në 

destinacionet turistike, ku turizmi i qëndrueshëm është një prioritet. 

Objektivi kryesor do të jetë për të dhënë një model se si objektet e 

trashëgimisë kulturore mund të administrohen për të përfituar nga 

menaxhimi i turizmit dhe anasjelltas. Zhvillimi aktual i turizmit në 

Shkodër duhet të përballet me situatën e pandemisë COVID-19 ku janë të 

nevojshme marrja e masave. Ashtu siç u parashtrua edhe më lart, vendi 

ynë gjatë marsit të 2020 u përfshi nga një valë e një virusi të panjohur 

Covid-19, ku shtete të tjera ishin prekur rëndë dhe kishin shumë humbje 

jete me bilance lufte, si pasojë e këtij virusi të tmerrshëm i cili gjunjëzoi 

gjithë botën. 

Pas shfaqjes së rasteve të para, në vendin tonë, Ministria e Shëndetësisë 

me dt. 08.03.2020 doli me një urdhër për mbylljen e aktiviteteve publike 
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dhe jopublike, anullimin e grumbullimeve në ambjente të hapura dhe të 

mbyllura. Bazuar në këto urdhra me dt 18.05.2020 me urdhër të 

Ministrisë së Shëndetësisë u bë hapja e objekteve të trashëgimisë dhe u 

morën masa të menjëhershme për dezinfektimin e ambjenteve, printimin 

e posterave dhe broshurave, për mënyrën se si duhet të vepronim në rast 

të rënies në kontakt me njerëz të infektuar me virusin, u bë e mundur 

vendosja e sinjalistikës për distancimin fizik, të gjitha këto u realizuan në 

përshtatshmëri me udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë për një 

sensibilizim për mbrojtjen ndaj infeksionit covid-19, të gjitha këto 

materiale sensibilizuese, orientuese u vendosën në të gjitha institucionet 

dhe sitet e trashëgimisë. 

 
 

Rekomandime 

Nëpërmjet observimit në terren të situatës së tanishme të menaxhimit të 

vizitorëve në institucionet historike kulturore, dhe pasi u njohën edhe me 

gjithë informacionin e trajtuar mbi masat e marra në shqyrtim dhe të 

vendosura nga DRTKSH, disa rekomandime për aktorët e interesit në 

këtë drejtim janë: 

• Vendosja e posterave informuese mbi masat COVID-19 në dy gjuhë 

(Shqipe-Anglisht) në hyrje të objekteve kulturore. 

• Infomim në rrjetet sociale nga institucionet kulturore për masat 

COVID-19, në mënyrë që vizitorët ti kenë parasysh kur kërkojnë të 

vizitojnë këto objekte dhe që të ndjehen të sigurtë gjatë vizitës së tyre. 
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• Sigurimi i mjeteve dezinfektuese për çdo hapësirë brenda objekteve 

kulturore, jo vetëm në hyrje të tyre. 

• Vendosja e sinjalistikave dhe shiritave kufizues për distancën sociale 

të lejuar në afërsi të objekteve, dhe të distancës mes vizitorëve. 
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ABSTRACT 

Tourism in Albania has been considered as high priority sector in the last 

years. According to the information provided by WTTC the contribution 

of the tourism industry in the GDP (Albania) as of year 2019 was 21.2%. 

Recently, the Albanian Government has implemented some measures 

such as the reduction of VAT rate to 6% for hotels vs. 20% for other 

businesses as well as the investment in the infrastructure in order to 

create an attractive environment for investment in this sector. The Covid 

-19 pandemic has had a significant impact on the tourism sector in 

Albania. The lockdown, which was applied since the beginning of March 

2020 as well as the many borders fully closed have had a significant 

impact in all business in this sector. This paper aims at identifying the 

impact of the Covid -19 in the tourim sector, the importance of 

the domestic tourism ; the measure taken by the businesses; 

 

Keywords: Tourism; the impact of COVID-19; Domestic Tourism ; 

Tourist Behavior; Measures; 

 

ABSTRAKT 

Turizmi në Shqipëri, vitet e fundit, është konsideruar si sektor me 

prioritet të lartë. Bazuar në informacionin nga ËTTC kontributi i sektorit 

të turizmit në PBB-në (në Shqipëri) për vitin 2019 ishte 21.2%. Së 

fundmi, qeveria shqiptare ka marrë disa masa siç është reduktimi i 

normës së TVSH-së në 6% nga 20% që është për bizneset e tjera si dhe 

investimin në infrastrukturë për të krijuar një ambient dhe infrastrukturë 
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të tërheqëse për këtë sektor. Pandemia e Covid-19 ka pasur një impakt të 

konsiderueshëm në sektorin e turizmit në Shqipëri. Karantina (mbyllja) e 

cila ishte që prej fillimit të muajit mars 2020 si dhe mbyllja e plotë e disa 

prej kufijve ka pasur një impakt të konsiderueshëm në të gjithë bizneset e 

këtij sektori. Ky punim ka për qëllim të identifikojë impaktin e Covid-19 

në sektorin e turizmit, rendësin e turizmit vendas dhe masat e marra nga 

bizneset e këtij sektori. 

 

Fjalë kyçe: Turizëm; ndikimi i COVID-19; Turizmi i Brendshëm ; Sjellja 

turistike; Masat; 

 

TURIZMI NË SHQIPËRI 

Sektori I Turizmit është një nga indrustitë më të mëdha dhe në rritje që 

rënditet në dhjetëshen e parë për sa I përket gjenerimit te te ardhurave 

(BISËorld, 2021). Për vitin 2019 turizmi përbënte 10% të total GDP 

globale dhe ishte afërsisht $9trilion, gati 3 herë më e madhe se bujqësia 

(ËTTC, 2019). Vënde te vogla si Shqipëria kanë përfituar nga industria e 

Turizmit dhe aktivitetet e turizmit. Për vitin 2019, turizmi pëbënte 21.2% 

te GDP-së totale, 22.2% të punësimit totalë dhe 48.2% te eksporteve 

totale (ËTTC, 2020). 

Grafiku I: Kontributi I industrisë së turizmit ne GDP totale te vendit 

2014-2019 

 
Burimi: WTTC ( World Travel & Tourism Council) 
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Grafiku II: Kontributi I industrisë së turizmit e punesimin totale te 

vendit 2014-2019 

 
Burimi: WTTC ( World Travel & Tourism Council) 

 

Ritja e kontributit te sektorit të turizmit ne GDP-në e vendit, ka ndikuar 

pozitivisht në qëndrimin që qeveria ka marrë ndaj industrisë së turizmit 

dhe lehtësimin që ka bërë pëe strukturat akomoduese sic është reduktimi I 

normës së TVSH-së në 6% nga 20% që është për bizneset e tjera si dhe 

investime në infrastrukturë. Përvec kësaj, ka pasur dhe nje interes në 

rritje nga investorët për investime në këtë sektorë. 

Më poshtë janë paraqitur disa karakteristika të turistëve që hyjnë në 

Shqipëri: 

Grafiku III: Hyrjet në Shqipëri & Qëllimi i Udhëtimit (Instat 2020) 

 
 

 

Burimi: Instat 
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Turistët kryesore për 2019 ishin qytetarët nga Kosova me 35%, ndjekur 

nga Maqedonia 12%, Greqi 9.3%, Italia 7.3% dhe Mali Zi me 5.7%.  

 

Grafiku IV: Turistët e Huaj në 2019 

 
 

Një turist Kosovar shpenzon mesatarisht 43Euro/Dita dhe qëndrojne 

mesatrisht 3.8 ditë; Maqedonasi shpenzon 46Euro/Dita dhe qëndrojnë 

mesatarisht 3.9 dite; Greqia shpenzon mesatarisht 59Euro/Dita dhe 

qëndrojnë mesatarisht 3.6 ditë; Mali Zi shpenzon mesatarisht 60 

Euro/Dita dhe qëndrojnë mesatrisht 3.7 dite; Italiani shpenzon 

mesatarisht 81 Euro/Dita dhe qëndrojnë mesatrisht 6.8 ditë;  

 

Grafiku V: Struktura akomoduese 2014-2019  

 
Burimi: Instat 
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SKENARËT E PARASHIKUAR PËR IMPAKTIN QË 

COVID19 DO TË KISHTE TEK TURIZMI  

Sipas Këshillit Botëror të Udhëtimit dhe Turizmit (ÈTTC), kontributi i 

turizmit në PBB-ën botërore ka qenë 10.3%. 

Në shtator 2020 ÈTTC, parashikoi si skenarin më të keq të mundshëm 

për ecurinë e turizmit si në vijim: 

- ulje me 70% të udhëtimeve ndërkombëtare; 

- ulje me 64% të udhëtimeve brenda vendit; 

- rënie të vendeve të punës në sektorin e turizmit me 197.5 milion;  

- një rënie të efektit që ky sektor ka në PBB-ë me 5543 bilion 

dollar.  

Viti 2020 ka qenë i vështirë për të gjithë. Bizneset janë gjendur përballë 

sfidës sesi të përshtaten me mënyrën e re “të të bërit biznes”. Karantina/ 

izolimi na bëri të kuptojmë sesa e rëndësishme është të blesh vetëm 

produktet që vërtet të duhen dhe jo ato që mendon se të duhen. Kriza të 

tilla na bëjnë të reflektojmë në rendësin që ka konsumi për ekonominë. 

Realitet i cili është duke vendosur në sfidë pothuajse të gjithë aktorët e 

ekonomisë; bizneset, individin dhe qeverinë. Është koha kur teoria “laisse 

faire”, e babait të ekonomisë Adam Smith, nuk qëndron sepse tregu ka 

nevojë për ndërhyrje nga sektori shtetëror. Të gjendur të papërgatitur 

përpara kësaj situate, disa vende vendosën që të lejonin lëvizjen vetëm 

me disa fasha orare, disa të tjera e lanë në zgjedhje individuale nëse 

qytetarët doni të lëviznin ose jo. Përballë kësaj situate vende të ndryshme 

patën pasoja të ndryshme në ekonomi nga Covid19.  

Në fillim shqetësimi i parë ishte shëndeti dhe kujdesi ndaj vetes për të 

pasur sa më pak kontakte me persona të cilët mund të ishin potencialisht 

të infektuar. Tani, problemit të kujdesit shëndetësor i është shtuar edhe 

problemi i kujdesit ndaj “shëndetit të ekonomisë”.  
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SI PARAQITET SITUATA E KËTIJ SEKTORI NË 

SHQIPËRI?  

Izolimi në Shqipëri, nisi pak përpara nisjes së sezonit veror turistik në 

vend dhe aktualisht ky sektor mbetet një nga më të prekurit jo vetëm në 

vendin tonë por në gjithë botën. Gjatë kësaj kohe, ka rënë ndjeshëm 

numri i udhëtimeve, është shtuar frika ndaj infektimit dhe e ardhmja 

është e pasigurt. Vlen për tu theksuar fakti që Shqipëria dhe sidomos 

sektori i turizmit në vend pati dy goditje të një pas njëshme. E para, ishte 

efekti që pati turizmi në zonën e Durrësit, e cila dëmtoi ekonomikisht 

zotëruesit e banesave por edhe godinave që shfrytëzoheshin për turizëm 

gjatë sezonit të verës por edhe më gjerë. E dyta, ishte goditja që turizmi 

pësoi nga pandemia.  

Grafiku VI – Trendi 2009-2020 

 
Burimi: Instat 

 

Këto shifra, përkthehen në të ardhura më pak për sektorin e turizmit në 

Shqipëri, sektor i cili nuk ka marr asnjë mbështetje gjatë kësaj kohe nga 

sektori publik.  

● Ulja e numit të turistëve me 58% 

● Ulja e numrit te vizitoreve gjithashtu ka sjelle dhe ulje të 

cmimeve te ofuara  
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● Impaktin më të madh kanë pasë hotelet ne qytet jo bregdetare 

● Ulja numrit te vizitorëve është kompensuar nga turizmi I 

brendshëm 

Në vitin 2020, krahasuar me vitin 2019 humbja nga turizimi ka qenë në 

shifra shumë të larta. Këto të ardhura të humbura për këtë sektor janë 

humbje për ekonominë pasi do të thotë më pak vende pune në këtë 

sektor, më pak të ardhura, më pak investime të cilat në fund të ditës 

përkthehen në ulje të kontributit të turizmit në ekonomi. Ndaj, mbështetja 

e sektorit shtetëror për këtë sektor duhet të jetë e vazhdueshme ose duhen 

lehtësuar masat për të incentivuar njerëzit që të shpenzojnë për udhëtime 

dhe pushime.  

QEVERIA SHQIPTARE –PAKETAT STIMULUESE 

Qeveria shqiptare79 gjatë pandemisë ndërmori dy paketa fiskale për ti 

ardhur në ndihë biznesit, ku theksojmë nuk ishin paketa që ju vinin në 

ndihm specifikisht bizneseve që ishin në sektorin e turizmit por bizneseve 

në përgjithësi që supozohet se ishin prekur nga pandemia.  

⮚ PAKETA 1 – Mbështetje për Biznesin e Vogël dhe Qytetarët 

Masa 1 – ndihmë financiare për të punësuarit në subjektet e biznesit me 

të ardhura vjetore deri 14 000 000 lekë, për periudhën pas ndërprerjes së 

aktivitetit ekonomik për shkak të gjendjes së pandemisë së shkaktuar nga 

COVID19, duke përfshirë: 

• personat fizikë të vetëpunësuar; 

• punonjësit e papaguar të familjes të personit fizik tregtar; 

• të punësuarit në personat fizikë tregtarë; 

• të punësuarit në personat juridikë. 

Masa 2 – Dyfishim të pagesës për individët që përfitojnë pagesë të 

ndihmës ekonomike. 

Masa 3 – Dyfishim të pagesës për individët që përfitojnë pagesën e të 

ardhurës nga papunësia. 

 

 

 
79 https://financa.gov.al/raporte-per-covid-19/  

https://financa.gov.al/raporte-per-covid-19/
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⮚ PAKETA 2 – Mbështetje për Sipërmarrjen dhe Punëmarrësit  

Masa 1 – Subvencionim për punonjësit e larguar + aktualë në bizneset 

me të ardhura 14+ milionë lekë të mbyllur nga urdhërat e MSHMS-së 

Masa 2 – Mbështetje për të larguarit nga puna në priudhën 1 Mars – 17 

Maj (për të gjitha subjektet e hapura apo të mbyllura nga urdhërat e 

MSHMS-së). 

Masa 3 – Subvencionim për të gjithë punonjësit e bizneseve me të 

ardhura nën 14 milionë lekë (përjashtuar 8,000 persona në profesionet e 

lira, tregtia, farmacitë, përfituesit e pagës së luftës së Paketës 1, etj.) 

Masa 4 – Subvencionimi i pagës së luftës për punonjësit e strukturave 

akomoduese në sektorin e turizmit. 

Masa 5 – Mbështetje për punonjësit e Rafinerisë së Ballshit (Punonjës 

me pagë nën 100 mijë lekë/muaj) 

Masa 6 – Ndihmë financiare për aplikuesit e ndihmës ekonomike, të cilët 

rezultojnë aplikues dhe nuk janë përzgjedhur nga sistemi i pikëzimit të 

ndihmës ekonomike 

Nga sa më sipër, paketa 2, Masa 4 është ndër të vetmet masa e cila është 

specifikisht për sektorin e turizmit.  

Grafiku VII- Paketa 2, numri i përfituesve 

 
Burim: Ministria e Financës dhe Ekonomisë, 2021  
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INSTRUMENTI I GARANCISË SOVRANE 

Qeveria Shqiptare vjen në mbështetje të sektorit privat edhe përmes 

instrumentit të Garancisë Sovrane në përballimin e situatës. 

Këshilli i Ministarev ka miratuar dy intrumente të Garancisë Sovrane për 

një shumë totale prej 26 Miliardë lekësh. 

⮚ Garancia Sovrane I në masën 11 Miliardë Lekë: 

• Aplikohet nga Bizneset në çdo Bankë të nivelit të dytë në 

Republikën e Shqipërisë 

• Garantohet 100% nga Shteti Shqiptar 

• Paguhen pagat e tre muajve të punonjësve te kompanive të 

prekura nga situata e Covid-19 

• Interesi subvencionohet nga Qeveria Shqiptare, 

• Periudhë pa shlyerje të principalit (grace period) prej 3 muajsh 

⮚ Garancia Sovrane II në masën 15 Miliardë Lekë 

• Aplikohet për Bizneset në të gjithë sektorët e ekonomisë 

• Aplikohet për nevoja në kapital qarkullues dhe investime 

• Intrument që ndan riskun me bankat, duke mbuluar një përqindje 

të principalit të cdo huaje 

• Kushte preferenciale financimi, dhe afat shlyerje deri 5 vjet 

• Periudhë pa shlyerje të principalit (grace period) prej 6 muajsh 

 

I. PERFUNDIME  

Qëllimi I këtij punimi nuk ishte thjesht për të analizuar vetem impaktin 

që ka sektori I turizimit ne ekonomine Shqiptare si dhe imapktin e 

shkaktuar nga COVID- 19, por edhe pëe të kuptuar se cfarë ka ndryshuar 

në sjelljen e turistit në mënyrë që të jëmi sa me pranë kërkesave të tyre.  

Më poshtë karakteristikat e turistit post Covid-19 

⮚ Ka ndryshuar sjellja e turistit – ( me pak ditë qëndrimi) 

⮚ Pushime afër shtëpisë – ( turizmi vendas është kthyer ne primar) 
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⮚ Shqetësime të reja të turistit- ( primare janë masat që lidhen me 

sigurinë shendetësore 

⮚ Zhvillimi I turizmit rural 

⮚ Udhëtime te minutës së fundit 

⮚ Segmenti I turistëve të moshave të mëdha është me I ndikuari 
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ABSTRACT 

To write today in the 21st century about the Western Balkans, would be 

an abstract study for anyone who does not have a complete and clear 

picture of what the "Balkans" are, what each country brings with it from 

the past and how we came up to now a days. At the same time, it is not 

easy to define the Balkan countries, not only for the history they carry on, 

but at the same time you have to make an accurate and recent time 

reference, this for the reason of their periodic transformation. The 

periodic transformation of the Western Balkans, as well as the history 

carried by each people and nation, shows a special interest in 

understanding the political, economic and social developments. 

Keywords: Western Balkans, nationalism, Balkan disputes, economy, 

democracy. 

 

ABSTRAKT 

Të shkruash sot në shekullin e XXI për Ballkanin Perëndimor, do të ishte 

një studim abstrakt për këdo i cili nuk ka një panoramë të plotë e të qartë 

të asaj cfarë është “Ballkan”, cfarë sjell me vete cdo shtet nga e kaluara 

dhe si erdhëm deri këtu. Njëkohësisht nuk është aspak e lehtë të 

përkufizosh vendet e ballkanit, jo vetëm për historinë që mbartin mbi 

supe, por njëkohësisht duhet të bësh referim kohor të saktë dhe recent, 

kjo për arsyen e transformimit të tyre periodik. Transformimi periodik i 



351 
 

Ballkanit Perendimor si dhe historia qe mbart secili popull e komb, shfaq 

një interes të vecantë për të kuptuar zhvillimet politike, ekonomike dhe 

shoqërore.  

Fjalët kyce: Ballkan Perendimor, nacionalizmi, mosmarreveshjet e 

ballkanit, ekonomi, demokraci. 

Një përkufizim i vendeve ballkanike  

Vendet që përbëjnë Gadishullin Ballkanik, si pjesa më e shtrirë dhe më 

lindore e Europës Juglindore, janë sot vendet si: Shqipëria, Bullgaria, 

Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Greqia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, 

Rumania, Serbia e Sllovenia. 

Ballkani konsiderohet si një “pazzëll” i ndryshueshëm, dhe kufijtë e tij, 

parë nga studiuesit paraqiten në optikën e vendeve përjetesisht të 

paqëndrueshëm. Kjo reflektohet qartë në realitet, mjafton të shohësh që 

hartat gjeografike të gadishullit, janë ndryshuar e ribërë shpesh herë, edhe 

në fasha kohore të shurtra. Vecanërisht, ishin vitet pesëdhjetë ato që 

percaktuan, shume prej ekuilibrave politike dhe ekonomike. Në atë 

periudhë, Jean Monett i shkruante Schuman-it, se kishte ardhur momenti 

i krijimit të një Europe të Re, dhe me këto fjalë, ai i referohej më tepër, 

krijimit të një Ballkani “sipas konceptit të tyre”.80 

Në shekullin e XX, ndodhën edhe transformimet e shumta të këtij 

“Gadishulli të paqëndrueshëm” dhe kjo më tepër se një herë. Fillimisht 

lindi Republika Federale e Jugosllavisë (shteti me hapesirën territoriale 

më të madhe asokohe), ku në brendësi përfshinte një numër të madh 

Republikash; për të mbërritur më pas, në fundin e viteve të Luftës së 

Ftohtë dhe të regjimeve komuniste, në shpërbërjen e Republikës së 

Madhe Federale.  

Rënia e komunizmit e futi Ballkanin, në një epokë të re, ku 

paqëndrueshmëria, luftrat dhe varfëria, do të ishin në rend të ditës. 

 
80 Një ballkan ku harta dhe kufijtë vendosen pa dëshirën dhe përkatësinë kombëtare dhe 

etnike. 



352 
 

Ballkanit do ti duhej kështu, të përballej edhe me Europën e Madhe dhe 

me rrugën e re e të vështirë të integrimit, në politikat e reja Europiane.  

I gjendur përballë një Europe të bashkuar, me nevojën dhe dëshirën për tu 

bërë pjesë e saj, Ballkanit iu desh të përballej edhe me problemin më të 

madh të kësaj pjese të botës, “nacionalizminin etnik“81. 

Tendenca që vihet re në vitet e pas Luftës së Ftohtë (pra me rënien e 

sundimit sovjetik dhe erës komuniste), në një pjesë të konsiderueshme të 

vendeve të cilat gjeografikisht bëjnë pjesë në këtë gadishull, është të mos 

duan ta konsiderojnë veten pjesë e Ballkanit, por të qëndrojnë larg cdo 

lidhjeje e fjale që përmban në rrënjë emrin Ballkan. Këto shtete duan në 

fakt, të përjashtohen nga problematikat ballkanike të cdo lloji qofshin dhe 

të heqin qafe emërtimin degradues si “ballkanike”, ashtu si dhe ata vetë e 

përcaktojnë. 

Sllovenia, shembulli konkret i sa më sipër, e vetmja pjesë e Ish-

Jugosllavisë e cila u konsiderua seriozisht (menjëherë pas shpërbërjes së 

saj), si kandidate për tu anëtarësuar në NATO dhe BE, pretendonte që 

ishte përfshirë në punët e Ballkanit, vetem sepse kishte qënë pjesë e 

Jugosllavisë, fillimisht të asaj të bashkuar e më pas të asaj Federale. 

Kroacia, një tjetër Republikë e Ish-Jugosllavise, përpiqej me të njëjtin 

objektiv, që të mos konsiderohej si një vend Ballkanik, dhe nuk ndalej 

me kaq, por ka miratuar madje edhe amendamente kushtetuese, që 

ndalojne cdo lloj lidhjeje instutucionale me vendet fqinje në juglindje. 

Rumania që në fillim u distancua nga vendet e Ballkanit, duke i 

konsideruar ato vende, si një barrë mbi përpjekjet për pranimin e saj në 

Familjen e madhe Europiane dhe rrugën drejt demokratizimit. 

Greqia gjithashtu, i vetmi vend që i shpëtoi bllokut rus, dhe i pari vend 

që u bë pjesë e BE, nuk e konsideron veten si pjesë të Gadishullit, me 

përjashtim të rastit të vetëm, të problemit, që nuk u zgjidh kurrë, të 

përkatësise së disa prej territoreve. 

 
81 Shih “Mit i nacionalizmit në Ballkan”. 
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Miti i Nacionalizmit në Ballkan. 

Problemet që kanë shoqëruar këtë pjesë të vogël të botës, janë të 

ndryshme, por shpesh kanë patur rrënjë e origjinë të njëjtë. Për kë është 

rritur në këtë rajon të trazuar, është normale të flitet për nacionalizëm dhe 

ta identifikojë si nacionalizëm etnik, apo të ketë dëgjuar e marrë pjesë në 

largimet masive. 

Gjatë historisë, është folur shpesh për nacionalizmin etnik, të shkaktuar 

nga vendimet e ndryshme, të marra në momentet më delikate nga “Të 

Mëdhenjte” e kohës. Vendime të cilat më pas, u transformuan në 

probleme të vërteta për të gjithë rajonin.  

Nacionalizmi etnik u shfaq që në fillimet e shekullit të XIX dhe ka qenë e 

mbetet karakteristikë e këtij rajoni edhe sot e kësaj dite. Ky koncept, ka 

tendencë të ngatërrojë përkatësinë ndaj kombit etnik, me kombësinë. 

Nacionalistët synojnë të identifikojnë përkatësinë etnike me shtetësinë 

dhe të përjashtojnë nga kombësia individet e etnive të tjera, duke u 

caktuar këtyre të fundit një status sigurisht më inferior. 

Një nga mendimet më të përhapura ndër jo-nacionalistët dhe 

mendimtarët politikë, është edhe ai që përbërësi kryesor më i rëndësishëm 

për nacionalistët, është pikërisht kombi. Këta të fundit e shohin kombin, 

si forma më e suksesshme e organizimit, thelbësor në marrëdhëniet 

ndërkombëtare, si garanti më i mirë për stabilitetin politik, duke refuzuar 

gjithnjë me forcë krijimin e një shteti etnikisht asnjanjës. Por nga ana 

tjetër, fatkeqësisht pothuajse gjithnjë, ekzistenca në Ballkan e vendeve 

multikombëtare e multikulturore, ka cuar në një bashkëjetesë të vështirë 

brenda tij. 

Gjatë Luftrave Ballkanike, u vu re përballja e dy lloj nacionalizmave, 

njëri buronte nga realiteti i Shtetit, dhe tjetri nga aspiratat e kostituimit të 

Shtetit. Dy forma këto të nacionalizmit, të përcaktuara si nacionalizëm i 

drejuar nga Shteti dhe nacionalizëm që aspiron për krijimin e Shtetit. 

Këto nacionalizma, gjithmonë kanë mbështetur idenë e luftës dhe vetë 



354 
 

lufta nga ana e saj, ka sjellë fuqizimin e elementit nazionalist, duke 

operuar si faktor integrues dhe si ndërmjetës për themelimin dhe njohjen 

e një identiteti.  

Luftrat janë shpesh të lidhura me mitet e themelimit e të clirimit të shumë 

komuniteteve etnike, cka na sygjeron që aksioni politik dhe organizimi 

ushtarak, kanë qenë vendimtare në zhvillimin e komuniteteve etnike. Sic 

mund të kujtohet, zona e Ballkanit është një rajon, që nuk ka qenë 

gjithmonë i lirë të vendosë për fatin e tij dhe shpesh është përballur me 

problemin e “dëbimeve masive”. Ky term mund të konsiderohet edhe si 

eufemizem për të treguar largimet kolektive të të huajve. Historia 

gjithshtu na kujton, se rastet e shkëmbimit normal e pa dhunë të 

popullsive, kane shkaktuar gjithmone një shkallë të larte vuajtjesh 

njerëzore.  

Nëse do të flisnim për mjetet e përdorura nga Sllobodan Miloshevic dhe 

Frano Tuxhman, nuk mund të injorojmë të ashtuquajturin “spastrim 

etnik”. Shprehjet si “spastrim etnik” dhe “purifikim etnik”, u bënë të 

njohura në mbarë botën, nga lufta e Bosnje - Hercegovinës në 1992 dhe 

më pas, në atë të Kosovës. Si njëra fjalë dhe tjetra, janë përkthime nga 

serbo kroatishtja. Te tilla shprehje përbejnë një mënyrë të leverdisshme, 

por ndoshta të pasaktë (pasi kriteri i diskriminimit, nuk është gjithmonë 

ai etnik) për të përcaktuar një tërësi praktikash, që synojnë 

homogjenizimin kombëtar me forcë, eleminimin e të padëshirueshmëve 

(që dëbohen, apo masakrohen). Në Ballkan, ku bashkëjetojnë dhjetra etni, 

që janë afirmuar në mënyre konfliktuale përgjatë dy shekujve të fundit, 

zonat e krijuara me popullsi homogjene, janë shpeshherë rezultat i 

proceseve të ngjashme të kryera edhe në të kaluarën. 

Nisur nga kjo panoramë e përgjithshme, mund të nënkuptohet ekzistenca 

e dy ballkaneve: atij territorial, ku bëjnë pjesë të gjitha vendet e 

sipërpërmendura dhe një tjetri, “imagjinar dhe lengues”, në të cilin rruga 

për tu përshkruar drejt integrimit rajonal dhe bashkëjetesës miqësore, 

është ende e gjatë. 
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Një udhëtim në histori, për të kuptuar “origjinën e urrejtjes”.82 

“Mosmarrëveshjet e Ballkanit”83 

Vite më parë kur lexoja disa studime të z. Koco Danaj84, mbaj mend të 

jenë rrënjosur në memorjen time ato që ai i quante “Mosmarreveshjet” e 

famshme të shekullit të XX, të cilat cilësohen si të tilla, pasi ishin 

marrëveshje që u bënë nga Fuqitë e Mëdha dhe si të tilla, nuk u panë 

kurrë nga vendet e vogla ballkanike, si në favor apo në interes të tyre. 

Londër 1913, ku u vendos krijimi i një shteti të vogël neutral shqiptar, 

duke lënë jashtë kufijve të tij pjesën më të madhe të territoreve shqiptare. 

Ky vendim, shkaktoi sigurisht përplasje dhe vuajtje, si në territoret 

brenda saj dhe në ato jashtë kufijve, të Shqipërise së vogël. Në këto 

kushte, për shumë syresh “Shqipëria e madhe “ u kthye në një mit, në të 

cilin besonin dhe shpresonin. Në 1919 u mblodh konferenca e Versajës, 

ku u shpall një tjetër vendim i dhimbshëm. Marreveshja i hoqi 

sovranitetin Malit të Zi dhe krijoi Mbretërinë Serbo-Kroate-Sllovene, që 

më pas në 1927 do të transformohej në bashkimin e asaj që u quajt 

Jugosllavi. 

Në korrik të 1941, u bë një tjetër “mosmarrveshje”, midis Gjermanisë së 

Hitlerit dhe Italise së Musolinit. U vendos krijimi i Bullgarisë së madhe 

e udhëhequr nga Cari Boris, e cila përfshinte edhe disa territore shqiptare 

si Presheva, Kumanova, Medvegja dhe Kacaniku. U krijua “Shqipëria e 

Madhe”, e quajtur e tillë nga Italianët, që përfshinte Shqipërinë që ishte 

krijuar në Londër në 1913, shto dhe disa territori të Kosovës dhe 

Maqedonisë. U krijua Jugosllavia e udhëhequr nga Nedic, e cila kishte 

Malin i Zi, një pjesë të Kosovës dhe Vojvodinës, nga kjo marreveshje 

ishin jugosllavet, që dolën më të goditur. Fundi i Luftës së II Botërore, do 

ta conte përsëri në duart e Fuqive të Mëdha, fatin e Gadishullit Ballkanik, 

duke mbërritur kështu, në Konferencën e Jaltës dhe Potsdamit, ku 

 
82 Simbolizon origjinën e luftrave në Ballkan. 
83 Vendimet dhe marrëveshjet e ndërmara në Ballkan nga të tretët e Mëdhenj, me apo pa 

prezencën e vendeve Ballkanike të interesuara. 
84 Dorëshkrimet e z. Koco Danaj, pranverë 2005, para se të botohej për herë të parë 

libri: Shqipëria Natyrale/ Koco Danaj; red. Tiranë : Erik, 2006. 
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Jugosllavia u rikthye më e fortë se më parë, në skenën politike. 

Bombardimet e NATO-s, të nxitura nga SHBA dhe presidenti Klinton, e 

detyruan Miloshevicin të firmoste marrëveshjen e Dejtonit, sipas të 

cilës, në brendësi të Bosnjë-Hercegovinës, do të krijohej Republika e 

Serbëve të Bosnjës. Sipas Marreveshjes së firmosur nga serbet, shqiptarët 

dhe NATO, pas mbarimit të fushatave të bombardimit, Kosova do të 

bëhej një protektorat ndërkombëtar i udhëhequr nga shqiptaret e 

Kosovës, nën drejtimin e Kombeve te Bashkuara. Shqiptarët e 

Maqedonisë, pas 7 dite luftimesh të ashpra të armatosura me rregjimin, 

në gusht të 2001 nënshkruan Marrëveshjen e Paqes në Ohër, të 

detyruar nga presionet e njohura Ndërkombëtare. 

Këto “Mosmarrëveshje” kanë rritur ndër vite urrejtjen, duke ndërlikuar 

gjithnjë e më tepër, marrëdhëniet midis këtyre vendeve e stimuluar më 

tepër nacionalizmin. Ky rajon jeton ende sot nën ndikimin e 

“Mosmarrëveshjeve” dhe mitit të quajtur “komb”, ndërsa përgatitet të 

jetë pjesë e Familjes së madhe Europiane. Territoret e shteteve 

Ballkanike, nuk janë formësuar sipas proceseve të gjata historike ashtu si 

Europa Perëndimore. Kufijtë janë ndryshuar shumë shpesh në shekujt e 

fundit, për ti konsideruar si të qëndrueshëm. Duke folur për 

mosmarrëveshjet, kuptohet menjëherë që harta gjeografike e Ballkanit, 

është ripërpunuar në mënyrë drastike, pas Luftes së Parë Botërore. Me 

kalimin e viteve zgjidhjet e adaptuara, kombinimet e “cinizmit” Evropian 

dhe “idealizmit” Amerikan, kanë qenë gjithmonë objekt kundërshtimesh. 

Si i tillë, Ballkani futet në këtë zonë të madhe të pa stabilizuar Europiane, 

që karakterizohet nga mungesa e konsolidimit të kufijve kombëtarë. Pas 

fundit të Luftës së Ftohtë, vendet Ballkanike jetojnë përsëri ndërmjet 

frikës dhe shpresës së rishikimit të kufijve. Të dy ndjeshmëritë shpesh 

bashkë-ekzistojnë, pasi pothuajse cdo komb, pretendon territore që i 

përkasin fqinjëve të tij, që nga ana e tij kontrollon territore që 

pretendohen nga shtete kufitare.  

Ish–Jugosllavia në gjirin e saj, mbart pjesën më të madhe të thëngjijve të 

konflikteve Ballkanike. Tensioni manifestohet atje ku identitetet e 

kundërta fetare bien në kontakt. Mospajtimet midis ortodoksisë dhe 

katolicizmit, janë prezente në zonat e kontaktit midis serbëve dhe 
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kroatëve: në Kroaci, në zonat e ish–kufijëve ushtarakë te Austro–

Hungarisë dhe në Bosnje–Hercegovinë. Mospajtimet midis kristianizmit 

dhe islamizmit, manifestohen në Bosnje – Hercegovinë dhe në qendër të 

vëmendjes mbetet cështjen shqiptare në Kosovë dhe Maqedoni.  

Të tjerë elementë i shtohen mospajtimeve etnike dhe fetare. Traumat e të 

shkuarës, luajnë një rol të rëndësishëm në përpjekjen e Serbisë, për 

korridore strategjike drejt Egjeut dhe Adriatikut, ndërsa midis 

nacionalistëve ideja e Serbisë së Madhe vazhdon të përbëjë një objektiv 

ideal. Prezenca e një shumice të theksuar shqiptare (90%) në Kosovë, 

përfshin Shqipërinë në cështjen Jugosllave, ndërsa në kufirin jugor (Epiri 

i Veriut, sipas Grekëve), Shqipëria me shumicë myslymane, ndodhet 

përballë një shumice greko–ortodokse të mbrojtur nga Athina. Greqia ka 

probleme pothuajse me të gjithë fqinjët e saj. Me Maqedoninë, tensioni 

shkaktohet për shkak të emrit. Athina pretendon që emri Macedoni, i 

përketë pasurisë së saj historike dhe akuzon Shkupin si irredentistë dhe 

fallsifikatorë të historisë.  

Me Bullgarinë, Greqia ka zhvilluar marrëdhënie të mira të tilla aq sa, me 

mbarimin e Luftës së Ftohtë flitej për një aks Athinë – Sofje. Në 

vazhdimësi të kësaj marrshënieje në Bullgari disa nostalgjike të Traktatit 

të Shën Stefanit te inkurajuar nga nacionaliteti rus, filluan të ngrenë zërin. 

Tjetër element që shpjegon kovergjencën midis Athinës dhe Sofjes, është 

problemi i përbashkët i të dy vendeve me minorancat myslymane, që pak 

nga pak kanë zhvilluar një identitet kombëtar turk. Dobruzha paraqet 

thelbin e mosmarrëveshjes midis Bullgarisë dhe Rumanisë. Ajo i përkiste 

pas Luftës së II Ballkanike Rumanisë, por pas Luftës së II Botërore pjesa 

jugore e Dobruzhës ju bashkua Bullgarisë. Midis gjithë këtyre 

problemeve më i rrezikeshmi për të ardhmen, duket se është cështja e 

Maqedonisë. Maqedonia ndodhet në udhëkryq të tensioneve. Pakica 

shqiptare e lidhë cështjen e Maqedonisë me atë të Kosovës dhe të 

“Shqipërisë së Madhe”, pra me aspiratën për të bërë të koincidoi hapsirën 

etnike me teritorin e shtetit shqiptar. Në projektet e “Bullgarisë së 

Madhe” Maqedonia është ndërkohë një nga pretendimet kryesore te 

nacionalistëve bullgarë. Bullgaria e kujton këtë fakt, duke njohur shtetin 

Maqedon por jo kombin maqedon, sikur me pavarësinë e Maqedonisë të 
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ishte krijuar një shtet i dyte Bullgar. Turqia sheh në cështjen 

Maqedonase, një mjet komod në mënyrë që të penetrojë në Ballkan, për 

arsye strategjike dhe për të mbrojtur myslymanët që jetojnë në të. 

Cështja Maqedonase, është konsideruar nga shumë studiues, si fucia e 

barutit në Ballkanit e për këtë duhen shpjeguar dhe arsyet. Cështja 

Maqedonisë është bërë me të vërtetë një kokëcarje e vërtetë, për 

demokracinë europiane. Sic e kam theksuar tashmë, Greqia është 

parimisht kundër cfarëdolloj njohjeje të emrit Maqedoni për shtetin e ri të 

lindur nga shpërbërja e Jugosllavisë. Kështu krahas problemeve “reale” të 

Ish – Jugosllavisë, të lidhur me kufijtë dhe institucionet, shtohet dhe një 

problem “irealë” si cështje terminologjie: “cështja e emrit”. 

Në botën e lindur pas Luftës së II Botërore, cështja Maqedonase dukej e 

zgjidhur. Tito, duke njohur ekzistencën e një kombi të ri e duke krijuar 

Republikën e Re Popullore të Maqedonisë në gjirin e Federatës së re 

Jugoslave, kishte ditur të evitonte gllabërimet bullgare. Gllabërime që 

kishin karakterizuar periudhën midis dy luftrave, kur Jugosllavia përpiqej 

të “serbizonte” qytetarët e maqedonisë. Nga ana tjetër, Jugosllavia ishte 

një element thelbësor në stabilitetin evropian; sovietikët dhe amerikanët, 

përdorën gjithë influencën e tyre mbi projektet bullgare dhe greke, për të 

evituar që sistemimi që krijoi Titoja të kontestohej. 

Me fundin e Luftës së Ftohtë, kontrolli i ushtruar nga superfuqitë u 

zhduk, duke bërë të mundur rilindjen e nacionalizmit maqedonas. Ajo 

c’ka në të kaluarën ishte vetem një ndjenjë etnike, kulturore dhe rajonale, 

me shprehi politike të vakëta dhe kontradiktore, pati mundësinë të 

maturohej, për një periudhë 40 vjecare. Në shtetin maqedonas u përhap 

nacionalizmi maqedonas i pavarur nga nacionalizmet e tjerë të fqinjëve 

edhe pse në dhjetor 1995, Maqedonia pranoi të ndryshonte flamurin e saj, 

duke përfituar kështu nga Greqia ndërprerjen e bllokades ekonomike të 

vendosur nga Athina; tensioni ka qenë gjitmonë i lartë dhe rishpërtheu 

edhe njehere në fillimin e mijëvjecarit të tretë. 

Ndërkohë, në 500 vitet e fundit, bregdeti i Adriatikut jugor, nga 

Dubrovniku deri në Durres, ka qenë skenari i konflikteve të shumta 

ndërmjet fuqive politike dhe historike të ndryshme dhe e gjthë kjo, është 
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një demostrim i qartë i rëndësisë së këtij rajoni, për supremacinë në 

Mesdhe dhe në Europë. 

Duke qenë se ndodhet në udhëkryq të shumë qytetërimeve të ndryshme, 

besimeve fetare, etnive, gjuhëve dhe pikëpamjeve mbi botën, Ballkani ka 

një pasuri të konsiderueshme historike, për të cilën duhet të jemi krenarë, 

por nga e cila duhet patur edhe frikë: trashëgimia e tyre e ndryshme dhe 

eksplozive, përbën një sfidë të rëndësishme për arkitektët që aspirojnë 

paqen dhe prosperitetin në Europë.  

Ndryshimet ekonomike, politike dhe kulturore  

Ballkani është johomogjen në përbërjen e tij, në aspektin socio-

ekonomik, politik dhe kulturor. Strukturat tradicionale klanore, fisnore 

dhe familiare, nëse nga njëra anë pengojnë afirmimin e demokracive të 

llojit perëndimor, nga ana tjetër gjenerojnë një sistem të një besnikerië 

dhe solidariteti të dyfishtë, me devijime në rrafshin politik dhe ekonomik, 

me pasojë zgjerimin e ekonomive paralele. 

Ndryshimet e tyre rrjedhin dhe nga fakti, se të gjithë vendet dalin nga një 

eksperiencë e komunizmit real, kanë marrë konotacione të ndryshme, 

ndërmjet vendeve të ndryshme. Secili prej tyre e ka përjetuar në mënyrën 

e vet ndryshimin. 

Në këto shtete, ekonomia kishte profile të ndryshme, edhe pse shumica e 

tyre dilte, nga një politikë ekonomike ku aktor kryesor ishte shteti. Bëhej 

fjalë për një kapitalizëm shtetëror, që influenconte gjerësisht të ardhurat 

pro – capite, vështirësia e kalimit në ekonominë e tregut, shkalla e hapjes 

me botën e jashtme e kështu me rradhë. 

Ndryshimet politike rrjedhin kryeshisht, nga lloji i komunizmit që secili 

prej tyre ka ndjekur në të kaluarën. Disa prej vendeve, kanë ndjekur me 

besnikesi komunizmin sovjetik dhe nuk pranonin idetë imperialiste të 

perëndimit, të tjerë u treguan më të hapur ndaj eksperiences së botës 

kapitaliste, duke ruajtur gjithmonë komunizmin si rruge ideologjike dhe 

qeverisëse e të tjerë akoma, ndoqën totalitarizmin që duket më i mbyllur, 

më i eger se komunizmi sovjetik. 
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Shpesh herë Gadishulli Ballkanik, përkufizohet dhe si një kuadër i 

përbërë nga popuj të vegjël me kulturë dhe fe të ndryshme, që 

bashkëjetojnë në një zonë prej shekujsh të pazhvilluar dhe pothuajse 

gjithmonë të destabilizuar. Në të gjithë rajonin rëndojnë ndryshime të 

thella jo vetëm të një origjine kombëtare, por dhe ato me origjinë nga 

pushtimet e huaja shekullore, të cilat që nga epoka e ndarjes së 

Perandorisë Romake me deshiren e Dioklecianit, kanë shënuar dhe 

përjetësuar, kufirin midis Lindjes dhe Perëndimit. 

Predominimi i mëpasshëm Venecian dhe Hasburg në Veriperëndim, ai 

Bizantin e më pas ai Otoman në Juglindje, ashtu si dhe mbivendosja e 

kryqezimi i mospajtimeve fetare, si ato katolike, ortodokse dhe 

myslymane, kanë ushtruar padyshim një peshë të rëndësishme, në 

formëzimin e ndjeshmërise kulturore të vendeve të Ballkanit, që më pas 

bazuan identitetin e tyre, në këto ndryshime fetare që sjellin zakone të 

ndryshme, kulturë të ndryshme e që më pas diferencojnë në mënyrë të 

pagabueshme, një popull nga një tjetër. Është për tu konsideruar vecoria e 

kuptimit dhe besimit fetar, kthyer në identitet, dhe njëkohësisht përdorimi 

i besimit përtej asaj cfarë konsideron feja vet si të rëndësishëm. Baza dhe 

themeli i cdo besimi fetar, qëndron në dashurinë dhe të jetuarit në paqe, 

në respektimin e njerëzve mes vetes, ndërkohë që kthimi i fesë në 

identitet ka shërbyer në këto vende për të bërë dallim mes etnive duke 

cuar në ekstrem marrdhëniet mes tyre. 

Deri në vdekjen e Titos, Jugosllavia kishte arritur progres të dukshëm. 

Sistemi i saj ekonomik, vetadeministrimi midis kapitalizmit dhe 

socializmit, mobilizoi burime, pa humbur avantazhet e asaj c’ka 

përfaqësonte një farë dirigjimi, për ngritjen e ekonomisë. Sistemi i 

vetadministrimit, kufizonte mundësitë e qëndres, për të imponuar një 

rishpërndarje të burimeve dhe prodhonte një situate pakënaqësie të 

përgjithshme: Veriu i pasur (Kroacia e mbi të gjitha Sllovenia) 

konsiderohej i penguar në zhvillimin e tij nga rajonet jugore, (Maqedonia 

dhe Kosova), të cilat “si kushërira të varfëra” të Federatës kishin 

përshtypjen se ishin abandonuar nga sistemi. Në të njëjtën kohë tendenca 

drejt pavaresisë ekonomike prodhonte shpërdorime: struktura të 

ngjashme, shpesh krijoheshim për mungesë centralizimi ndërmjet 
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organeve drejtuese të republikave të ndryshme. Rritja e forcave 

centrifugale me origjinë ekonomike, merrte gjithnjë e më shumë formë 

etnike dhe rigjente tematikën e antagonizmave nacionalistë. 

Planifikimi ekonomik dukej se kishte qenë funksional në Jugosllavi, 

sidomos pas periudhes së parë pas Luftës. Baza e madhe infrastrukturore 

dhe në vecanti ajo nga e cila varej mbrojtja, ishin konceptuar sipas një 

plani global. Kështu Bosnja, falë relievit malor dhe distancës nga kufijtë, 

ishte kthyer në një qendër të rëndësishme industriale dhe ushtarake. 

Shpërbërja e Jugosllavise krijoi një burim problemesh për shtetet e reja, 

pasi një pjesë e ekonomisë së tyre, ishte e organizuar sipas një kriteri 

komplementar, të llojit Federal. 

Republika Federale Jugoslave e krijuar ne prill te 1992, përfshinte në 

territorin e saj Maqedoninë, Serbinë dhe territoret e Kosoves. Popullsia e 

kësaj Federate dispononte burime bujqësore dhe bazë industriale mjaft të 

rëndësishme. Sllovenia nga pikpamja etnike përfaqësonte republikën me 

homogjene të Ish- Jugosllavise dhe kjo shpjegon lehtësine me të cilën ajo 

u shkëput. Sllovenia ishte dhe republika më e zhvilluar në fushën 

ekonomike dhe pas rënies së komunizmit nuk pati vështirësi të mëdha për 

tu përshtatur në ambjentin e ri ekonomik. Kroacia ashtu si dhe Sllovenia, 

gjendet në anën katolike të kufirit fetar dhe kulturor që ndante 

Jugosllavinë. Ka një popullsi rurale serbe të shumtë, të vendosur nga 

Hasburgët përgjatë kufirit të Perandorisë Otomane. Këto rajone, të 

quajtura “kufi ushtarak” dhe të aministruara në mënyrë të vecantë, kanë 

ruajtur një pavarësi të spikatur. Kjo shpjegon pse me shpërbërjen e 

Jugosllavisë dhe krijimin e një shteti Kroat serbet e ish kufijve ushtarakë, 

u rebeluan kundër dominimit Kroat. 

Pas Marrëveshjes së Dejtonit në 1995, u krijuar Federata Kroato- 

Myslymane dhe Republika e Serbëve të Bosnjës. Bosnjë – Hercegovina 

përmbledh në gjirin e saj gjithë kontraditat e ish- Jugosllavisë. Kishte në 

dispozicion burime të shumta minerare dhe një pjesë të mirë të indutrisë 

së ish–Jugosllavisë, pra përbënte një objektiv të rëndësishëm ekonomik. 

Në të njëjtën kohë gjendej në një situatë akoma më të vështirë se Kroacia, 

sepse ndodhej në kryqëzimin e vijave ndarëse të hapësirës fetare dhe 
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kulturore Ballkanike, midis ortodoksise dhe katolicizmit midis 

kristianizmit dhe islamit. E populluar nga serbet, kroatët dhe myslymanet 

territoret e saj pretendohen, nga këto 3 komunitete. Maqedonia gjendet në 

qendër të një udhëkryqi të rëndësishëm, që i ofron mundësi të mëdha 

ekonomike, mund të jetë një urë lidhëse, midis Greqisë, Bullgarisë, 

Shqipërisë dhe Serbisë. Ashtu si dhe Bosnja –Hercegovina, Maqedonia 

ka avantazhe ekonomike dhe kërcënime gjeopolitike.  

Gjatë Luftës së ftohtë Bullgaria, Rumania dhe Shqipëria përfaqësonin trë 

versione të ndryshme të ortodoksisë komuniste. Bullgaria mbeti e lidhur 

me Bashkimin Sovjetik deri në 1989. Shqipëria refuzoi të braktiste 

doktrinën staliniste dhe u izolua gjithmonë e më tepër, në një komunizëm 

utopik për shumë kohë të lidhur me Kinën. Në fund, Rumania u përpoq të 

ndiqte një rrugë komuniste të saj dhe për një farë kohe u dukë si më e 

pavarura. Politika ekonomike e adoptuar pas luftës, vuri theksin mbi 

industrializimin dhe modernizimin e bujqësisë, nëpërmjet kolektivizimit 

dhe mekanizimit. 

Kolektivizimi u cua në kufijtë më ektremë. Në Bullgari, ku tradita 

kooperativiste ishte rrënjosur në kulturën e fshatarsisë, për shkak të 

strukturave familiare sllave dhe të egzistencës së pronave të mëdha gjatë 

perandorisë turke, kolektivizimi përparoi shpejt pa penguar funksionimin 

e mirë të ekonomisë bujqësore. Në Rumani rezistenca ndaj 

koolektivizimit ishte më e fortë, por nuk e pengoi rregjimin, të 

koolektivizonte një pjesë të madhe të tokave bujqësore. Merënien e 

sisitemit komunist këto vende përqafuan politikat e privatizimit dhe 

ekonomisë së tregut. Por kjo nuk do të thotë njëkohësisht rritje dhe 

përparim ekonomik. Plaga e gjatë e një gjysëm shekulli, është terreni nga 

ku do të ngriheshin shtetet e reja demokratike të cilat hasën vështirësi të 

shumta dhe akoma sot vuajnë eksperiencën e sistemit popullor dhe 

ekstremisht komunist të ekonomisë. 

 

Ballkani i shekullit në të cilin jetojmë, paraqitet sot më kompleks dhe 

herë-herë të krijon përshtypjen se shtetet e sotme kanë lënë mbas shpine 

atë cfarë sjell me vete historia, por kjo kuptohet ndodh vetëm në atë cfarë 
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quhet “në ndihmë të integrimit Europian”. Shpresa e madhe se një ditë 

faqet lënguese të së shkuarës do të lihen në harresë lidhet ngushtë me 

përfshirjen e rajonit në një entitet më të madh e më shpres dhënës. Një 

entitet i cili në kornizën e jashtme, duket sikur lë jashtë cdo lidhje me 

nacionalizmat, territoret, përkatësitë kombëtare apo fetare, Bashkimin 

Europian. 

“Ballkani prodhon më tepër histori se sa është në gjendje të 

konsumojë”85 
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ABSTRACT 

The Municipality of Shkoder includes a territory with an area of 872.71 

km2, and a population of about 209,542 registered inhabitants. The 

Municipality of Shkoder has in its composition 11 administrative units: 

Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, 

Shale, Shosh, Velipoja. It has under its administration a town and 93 

villages.  

With the new territorial and administrative division there is such a 

position that covers the maritime and agricultural area in its south, as well 

as the most mountainous area of Albania in the north. While in the 

western part it is bordered by Lake Shkoder, which has a great national 

and international importance in relations with Montenegro. Seen 

precisely from the cross-border relations, the favorable geographical 

position enables the territorial as well as economic and natural 

connections of Shkoder with Montenegro and Kosovo, thus turning it 

into a very favorable strategic position for the whole region. During 

2020, the Municipality of Shkoder faced a state of emergency due to the 

Covid-19 pandemic that swept across the globe. The Municipality of 

Shkoder stimulates the promotion and development, facilitation of 

business in the conditions of economic difficulties that Albania is going 

through: 

⮚ fiscal policies, fair distribution of the tax burden 

⮚ Reduction of up to 30% of property tax (building and agricultural 

land); 
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⮚ Enabling the payment of the obligation in installments, every 

month for businesses and families 

⮚ Determining the level of the fee according to the type of activity 

⮚ Determining the level of fees according to geographical location, 

facilitating businesses in less developed areas (Taxes and fees 

reduced by up to 50% for entities operating in Administrative 

Units) 

⮚ Exemption from business tariff obligations during the pandemic 

period 

Keywords: Shkoder Municipality, effects on the economy, job creation, 

improvements in infrastructure, sustainable development. 

1. Introduction 

Shkodra Municiaplity in 2030 will be an important center, a gateway to 

Albania in the Western Balkans and an important hub transport. The 

Municipality of Shkoder is a leader of the Shkodra-Lezha-Podgorica 

economic region and successfully interacts as part of the natural sub-

regions, corss –border and tourist. A municipality with an integrated 

territorial development which guarantees equality in services and access 

to citizens and visitors based in a polycentric system of development. A 

primary center with a quality of high living where water and historic are 

live the urban life of the Municipality of Shkodër. Shkodra as an 

international model for the development of cycling based on the civic 

culture of using space joint and combination of different modes of 

historical and natural. Year round tourism will be a value of added to the 

local and national economy guaranteeing diversity developing through 

ecotourism, agro-tourism, and cultural tourism. A municipality which 

promotes and supports new enterprises attracting local and regional 

talent. Shkodra with a clean and quality environment as a municipality 

capable of withstanding various economic, social and natural pressures 

and crisis by guaranteed a high quality life and development. 

Shkodra co exists in harmony with water and successfully faces the risks 

of floods. Tourists have never been as welcome as they are now. The 

corona virus pandemic has put the brakes on tourism. The industry faces 



366 
 

huge losses. Now people who depend on tourism hope that the coming 

month will bring a turnaround, as visitors put the lockdown behind them. 

Normally they'd be everywhere, crowding beaches, mountain tops and 

inner cities, leaving their rubbish behind, and lots of cash. But from 2019, 

the corona virus pandemic has kept tourists away, giving nature a break. 

As for the people depending on tourism, they suffer, and look for new 

ways of making a living. 

1. 1 The impact of Covid-19 in Tourism Industry 

Travel tourism, around the World Tourism Organization in the United 

Nations (UNWTO). UN WTO, the figures actually come from the World 

Travel and Tourism Council WTTC. Travel tours contributes 10% to the 

GDP that’s both direct and indirect induced that’s 110 jobs one point 1.6 

trillion in exports, in percent of world exports and 30 percent of service 

exports. So, this is why travel tourism is extremely important for the 

global economy. Now with the current pandemic things have been 

extremely severe for the travel and tourism industry. 

Below, Figure 1, gives the data of the pandemic from Covid-19.  

Figure.1 Why tourism maters 
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Source: UNWTO, 2018 

Tourism is extremely important for the global economy. 

What is then the impact of the covid-19 at the toursim points, of the 

current epidemic. Travel toursim has a huge exposure to the current 

impact , below Fifure.2, from Moody’s that you know lodging, leisure 

and passenger is a high exposure to the economic impact from the current 

corner of iris other things have low exposure as you can see some 

positives ones of course our internet service companies online , because 

know everyone’s at home so they are shopping , or they are watching 

Netflix, or they are doing other services. 

 

 

Figure.2 Covid-19 heat map 

 

Source: moodys.com/coronovirus 

Beyond Crisis management, resilience refers to the capacity of a system 

to absorb disturbance and recognize throughout periods of change, while 

retaining function, structure and identity (Folke, 2006, cited in Calgaro et 

al 2014). In contrast to crisis management, resilience thinking advocates 

that systems (e.g. ecological, socio-ecological etc), have the capacity to 

https://systems.jhu.edu/
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adapt, respond and evolve as a result of both extraordinary circumstances 

and incremental changes (Lew 2014). 

1.2 Tourism Destination Vulnerability 

Vulnerability is defined as: 

The degree to which community is susceptible to harm due to exposure to 

a disruption or stress, and the ability (of lack thereof), to cope or 

fundamentally adapt (adapt from Kasperson, Turner, Schiller, and Hsieh, 

2001 cited in Calgaro , Lloyd and Dominey-Howes 2014.) 

A destination’s characteristics, the multiple stressors it is vulnerabile to, 

and its capacity to respond and adapt continuously, all change over space 

and time (Adger, 2006) 

These evolutionary changes are determined by three interconnected 

dimensions: 

 

Figure.3 Community Capital Framework 

 
Source: Emery and Flora 2006 

So financial capital obviously refers to access to savings and structures 

human capital is about knowledge and skills and education. 

Understanding the extent to which various forms of capital exist in a 

community can help to inform efforts to increase resilience. All forms of 
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capital are necessary for a resilient community however none are 

sufficient in of themselves. Various stakeholders possess and have 

different levels of access to community capitals. Understanding the 

availability of local community capitals, how they are related, and how to 

access and use them can help to offset policy-related challenges to 

resilience. All forms of capital are necessary, so there is a lot relationship 

between those that can have positive benefits, benefits for others. 

Communities have varying levels of access and if we can understand 

better how they are related and how to use them and take ownership of 

those within a community we can build more resilience. 

 

Figure.4 Destination Management for Community Well-being 

Framework 

 
Source: Moscardo and Murphy 2014 

 

Tourism as a tool for destination stakeholders planning as supporting 

improvements in well-being for destination and sustainability so instead 

of seeing the destination available for tourism. It argues of the various 

capitals above to the residents as a community so you know where their 

strengths, identifying the needs and values, moves to the generation of 
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tourism options.Decisions about markets and development that best suit 

those needs strengthening. 

Tourism management in a few ways and community at the center of the 

planning process, rather than just being a stakeholder. 

Tourism need to be considered specifically, for future scenario, and that 

is the core part. 

As destination communities develop their capacity for tourism 

governance, the CW framework re-conceptualizes tourism as a tool for 

destination stakeholders and sets the main goal of tourism planning as 

supporting improvements in wellbeing for destination communities and 

achieving improvements to sustainability at a number of levels. Instead of 

assessing the resources available for tourism, this approach argues for an 

assessment of the stock of the various capitals available to destination 

residents, and the major sustainability issues that face the destination. 

The aim being to determine the destination needs rather than tourist 

attraction potential. Once these needs are identified, the process moves to 

the generation of tourism options that might address these needs. This 

requires the use of futures scenario building techniques that are not often 

used in tourism planning. Once the range of possible tourism scenarios is 

identified, the next stage in the planning process assesses each scenario 

according to the resources it offers to the destination, its likely impacts, 

both positive and negative, on the different forms of capital that make up 

CW, its business viability and its sustainability with regard to the other 

four levels of the QoL assessment approach. The viability assessment is 

especially important as many alternative approaches to tourism such as 

community based tourism often fail to consider the market support for, 

and competitiveness of, tourism projects. The sustainability assessment at 

this stage should also look at issues beyond the destination including 

costs and benefits for the tourists, the nature of the working environment 

for tourism staff, impacts on transit and generating regions and 

contributions to sustainability beyond tourism. The last two stages, 

implementation and monitoring are similar to those put forward for 

traditional tourism planning approaches. 
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1.3 Global effect of Covid-19 and in Albania 

Date to 1 April 2021 he have 128 million cases around the world. The 

first country is US, then Brazil, India, France. The total recovery is 73 

million, people recovered, as shown in Figure 5. 

 

Figure. 5 Global cases/Global deaths with Covid-19 

 
Source: https://systems.jhu.edu/ 

 

Figure.6 Global cases/global recovered with Covid-19 

 

Source: https://systems.jhu.edu/ 

It is a dashboard produced by Johns Hopkins University, sharing a lot of 

data online . It is a great resource and gives a lot of information , but a lot 

of people don’t know the actual number of active cases.  

On day April 1 , Albania has 25 thousand cases, and 2.2 thousands 

deaths, as shown in Figure 6. 

 

https://systems.jhu.edu/
https://systems.jhu.edu/
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Figure.7 Global cases/global deaths with Covid-19, in Albania 

 

Source: https://systems.jhu.edu/ 

2. Data Analyses using SPSS 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), was chosen because 

of its popularity within both academic and business circles, making it the 

most widely used package of its type. SPSS is also a versatile package 

that allows many different types of analyses, data transformations, and 

forms of output - in short, it will more than adequately serve our 

purposes. Further, I will use the same data file, demonstrate the various 

types of data analyses called for by different research methodologies. I 

believe that this will provide you with a sense of the entire research 

process, from designing a study, through inputting the data into a file for 

analysis, to the computation of various statistics and interpretation of the 

results. 

 

 

 

 

 

https://systems.jhu.edu/
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 Figure.8 Data Analysis using SPPS for Covid-19 

 
Sources: https://combatcovid.hhs.gov 

2.1 Cases in Albania 

Covid-19 is still a threat, but with continued public health measures, 

vaccination and testing, it will be possible to travel internationally. You 

will need to plan your travel carefully and there are risks. Travelers are 

strongly advised to check local media, to ensure their safety. 

Figure.11 Total cases in Albania 

 
Source: Blerta Mjeda 

 

https://combatcovid.hhs.gov/
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The economy reported the first case of COVID-19 on 8 March 2020. 

Two and a half months later, there were around 300 cases and 

10 registered deaths per million inhabitants. The latest data show that 

Albania had the lowest cumulative number of cases in the Western 

Balkans with 131 517 cases (45 953 cases per million inhabitants). On 

26 May 2021, it registered the lowest rate of daily new cases in the region 

(7 per million inhabitants). Albania has also the lowest number of 

registered deaths from COVID-19 in the Western Balkans with 2 433 

deaths (850 per million inhabitants). 

Figure.12 Total deaths in Albania 

 
Source: Blerta Mjeda 

 

2.2 The Administrative units in the Municiaply Shkodër 

The Administrative units are—Shkodër, Ana e Malit, Bërdicë, Dajç, Guri 

i Zi, Postribë, Pult, Rrethinat, Shalë, Shosh, and Velipojë—and has one 

city and 93 villages. In 2019 its population numbered about 135,612 

based on Census 2011 data, or about 208,618 inhabitants based on Civil 

Register data,86 of which 55 percent lived in the city of Shkodër. Total 

municipal surface is about 872.7 km2 and population density is about 

239.87 per km2. The municipality supports a range of economic 

activities, among them the clothing industry (textiles and footwear), 

energy, tourism, some trade services, and agriculture. Clothing 

 
86 Source: http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/veshtrim_i_pergjithshem_2871_3148.pdf. 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/veshtrim_i_pergjithshem_2871_3148.pdf
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businesses are suffering a contraction due to fewer orders from 

international markets; and the pandemic is hitting the tourism sector 

particularly hard. MSH revenue is highly dependent on 

intergovernmental transfers, both unconditional and conditional, which 

makes it difficult to carry out large-scale / high-impact investment 

projects. Capital revenues for local governments in Albania, according to 

Law no. 68/2017, are to be deriving from asset sales. Since MSH has sold 

no assets, all its revenues are current revenues, although (see Table 1) 

conditional transfers include funds for investment projects from the 

Regional Development Fund (RDF).  

Table 1: Own Revenues from 2018-2023 for the Municipality of 

Shkodër 

OWN REVENUES      000/AL

L 

 Year 

2018 

Year 

2019 

Year 

2020 

Year 

2021 

Year 

2022 

Year 

2023 

Own Source 

Revenues 

745,034 682,069 796,517 822,317 837,657 852,703 

Local Tax revenues 280,071 268,810 397,063 373,082 375,874 386,687 

Revenues from 

shared taxes 

81,214 94,614 89,735 105,949 115,444 119,144 

Revenues from local 

tariffs 

305,624 287,611 289,439 316,584 319,618 320,211 

Other Revenues & 

Donation  

78,125 31,034 20,280 26,702 26,721 26,661 

Grants  7,596 10,815 55,103 10,815  

TOTAL 745,034 689,665 807,332 877,420 848,472 852,703 

Source: Bashkia Shkodër, 

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/relacioni_pba_2021_2023_3506.

pdf 

 

2.3 COVID-19 and Own-source MSH Revenues  

Local tax revenues are expected to fall for all municipalities in Albania. 

Item by item, the pandemic is affecting MSH tax revenues in 2020–21 as 

follows:  

http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/relacioni_pba_2021_2023_3506.pdf
http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/relacioni_pba_2021_2023_3506.pdf
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- Property tax revenues (agricultural land, urban land, building tax) 

are expected to slow due to proposed added exemptions in several 

categories, postponement of payments, and probable lack of 

payment from taxpayers. 

- Infrastructure impact tax revenues are expected to suffer greatly. 

- Revenues from the small business profit tax are expected to be 

close to zero—the pandemic has eroded income for this category of 

businesses.  

- The hotel accommodation tax is also expected to trend downward in 

2020–21 because the borders have been closed and movement of 

the population restricted. The MSH is a popular destination for a 

considerable number of visitors each year. As yet, there are no clear 

indications of how, when, and under what conditions tourist seasons 

will be organized. With few exceptions tourism-related businesses 

are not operating, and if the state of emergency continues, few will 

survive.  

- Revenues from the billboard tax are also likely to decline, given the 

harsh local business climate.  

- Revenue streams from fees and charges for local services, too, are 

expected to plunge. Revenues from fees and charges for local 

services accounted on average for about 10 percent of total 

revenues and fees and charges are fixed based on the cost recovery 

principle, though municipalities have full autonomy in planning and 

administering this category. These revenues are particularly 

important for municipalities because they provide the liquidity 

necessary to deliver local public services. As these revenues slip, it 

is becoming more difficult for a municipality to sustain service 

delivery. 

 

Analysis for this note thus assumes a significant drop in own-source 

revenues, mainly because of the damage to the financial situation of both 

households and businesses, especially those in trade and services sectors 

like tourism. 
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3. Recommendations  

Relieving the likely pressure on the sustainability of municipal finances 

will require both national and local action.  

National Measures  

In the short term, as the MSH case demonstrates, COVID-19 is causing 

considerable damage to sub national finances. In order to ensure a timely 

response to short- and medium-term challenges, central government must 

address municipal necessities in well-documented, evidence-based plans 

through a constructive consultation approach. Localities have little room 

to maneuver in terms of increasing revenues. Therefore, the Ministry of 

Finance and Economy must state explicitly that it will honor its 

intergovernmental transfer obligations and ensure that it will adhere 

strictly to Law no. 68/2017 “On local self-government finances. The 

center must also create room for local borrowing, especially to conclude 

investment projects already begun, upon fulfillment of the criteria for 

assessing the borrowing capacity of the requesting entity. For 

municipalities with liquidity issues, a guaranteed short-term credit line 

can be established, upon credible assessment of municipal financial 

health. Central use of public money in the second half of 2020 must be 

conservative; carefully prioritizing expenditures and mainstreaming those 

that help minimize the negative impact of COVID-19. For the duration of 

the pandemic basic supplies, especially food must be ensured for the 

Albanians most in need (elderly, persons with disabilities, orphans, 

families living below the poverty line, etc.). Health services need to be 

reorganized to increase their territorial coverage and effectiveness, giving 

municipalities a larger role in primary care services to better disperse 

health crisis pressure across the country. The fiscal and monetary 

stimulus initiated to fire up the engines of the economy should be 

sustained: Support for the sectors of the economy most affected, e.g., 

tourism-related industries, agriculture, and retail trade, will help them to 

re-start their activity and avoid too many business failures and the 

consequent rise in unemployment, which could trigger a vicious cycle of 

further financial damage to households and businesses.  
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Local Measures  

The crisis is causing major problems for municipal finances. For Shkodër 

total revenues are expected to shrink in FY2021 due to the deteriorated 

financial positions of both households and businesses. Because 

mobilizing more revenue will be difficult, efforts must be directed to 

minimizing losses.  

Because own-source revenues are expected to be particularly hard-hit in 

2020-21, it is advisable for municipalities to analyze different options for 

increasing their revenues. They should in particular exert more effort to 

keep tax and fee collection rates high. Constant communication with 

constituents, more transparency about revenues and expenditure 

allocations, and local media awareness campaigns could encourage 

taxpayers not to delay payment. Current procurement plans need to be 

adjusted to the expectation of lower financial resources and possible 

successor waves of the health emergency, but completion of active 

investment projects should still be a priority. Capital expenditures also 

need to be prioritized to ensure a response to immediate needs due to 

COVID–19. That could help ensure that cash flow is stable enough over 

time to cover current spending. It will also be important to draft, in a 

participatory process, and approve a solid evidence-based action plan for 

supporting vulnerable groups, among them those identified during field-

work in the three-month lock down period early in 2020. This plan would 

be a very practical instrument for directing prompt support to those in 

need over the next 18 months. The costs of delivering services and the 

relative efficiency of utility companies need to be identified to promote 

efficiency and assess financial sustainability. Among the most important 

services to cover are waste management, water supply and sewerage, and 

primary education. MSH should limit as much as possible nonessential 

expenditures and divert additional funds to support vulnerable citizens. It 

is crucial to avoid accumulating more arrears. Close cooperation with the 

associations of Albanian municipalities will be vital to communicate to 

the center the problems of local governments and validate their requests 

for more financial resources. Municipalities would benefit from giving 

support to local businesses, such as small grants, easing of fiscal burdens, 
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and rescheduling tax payments to facilitate their resilience to the new 

normal. Volunteering has proved to be powerful during the pandemic in 

providing services and supporting people most in need. Municipalities 

should keep this phenomenon alive as long as possible, even though legal 

support for this activity has yet to be completed. 
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