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EKSTRAKT 
Kjo lendē ka pēr qēllim, njohjen me historinē e koleksioneve tē para si dhe me 
pērkufizimin dhe konceptin e Muzeut. Muzeologjinē dhe Muzeografinē. Ka pēr qēllim 
gjithashtu tē bejē njē njohje tē pērgjithshme me historinē dhe natyrēn kronologjike tē 
muzeumeve botērore deri nē shekullin XX, duke analizuar evoluimin e koncepteve si dhe 
natyrēn e zhvillimit tē muzeve dhe koleksioneve muzeore. Njē leksion do tē folusohet 
edhe ne fillesat dhe hapat e parē tē muzeologjise shqiptare, qysh nē dokumentet e para 
historike e deri nē ditet tona. Key study do tē behet edhe studimi dhe rekomandimet 
konkrete lidhur me nevojat e Muzeut Historik Kombetar nē Tiranē duke u njohur me 
muzeun konkretisht, pavionet dhe koleksionet e tij. Do tē evidentohet edhe Etika 
profesionale, duke u shoqeruar me key-study pēr tē konkretizuar leksionet teorike qē 
lidhen me tē. Qēllim i lendes ēshtē edhe marrja e nocioneve bazē mbi menaxhimin e 
koleksioneve, dokumentimi, dhe inventarizimi i tyre si dhe organizimi i ekspozitave. 
Interpretimi dhe aksesibiliteti do tē shoqerohen me key-study pēr tē konkretizuar parimet 
dhe problematikat qē hasen nē muzeumet shqiptare.  
Leksionet do tē shoqerohen me vizita nē Muzeume pēr tē parē konkretisht, eksperiencat 
tona nē kete fushē dhe pēr tē pare nevojat qe muzeumet kanē duke u bazuar nē njohjet e 
pērftuara gjatē leksioneve.  
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TEMAT: 
 
LEKSION 1. Pērkufizimi i Muzeut. Muzeologjia dhe Muzeografia. Fillesat dhe historia   
                      e koleksioneve. 
LEKSION 2. Historia e Muzeumeve dhe e koleksioneve nē botē deri nē shekullin XX.  
 
LEKSION 3. Historia e Muzeologjisē shqiptare.  
 
LEKSION 4. Transformimi i Muzeut Historik Kombetar ne Tiranē, Rekomandime dhe   
                       propozime pēr hapat e ardheshem dhe komiteti drejtues.  
 
LEKSION 5. Llojet e ndrysjme tē muzeve, standartet minimale dhe etika profesionale 
                       nē muze. 
 
LEKSION 6. Manaxhimi i koleksioneve muzeale dhe kujdesi pēr to. 
 
LEKSION 7. Inventari dhe dokumentimi ne koleksionet muzeale.  
 
LEKSION 8. Vitrina, ekspozime dhe ekspozita. 
 
LEKSION 9. Kujdesi pēr vizitorēt (grupmoshat si dhe persona me nevoja tē veçanta  
                       shqisore dhe fizile) (aksesibiliteti). 
 
LEKSION 10. Interpretimi ne muzeume dhe ekspozita. 
 
LEKSION 11.  Edukimi nē Muze, nē kontekstin e funksioneve tē muzeut. 
 
LEKSION 12.  Muzeu dhe dialogu ndērkulturor.  
 
LEKSION 13. Manaxhimi i muzeut. Planifikimi i marketingut (ngritja e Brandit  
                         tē muzeut). 
 
LEKSION 14. Siguria nēpēr Muzeume dhe pērgatitja pēr dēme, rreziqe. 
 
LEKSION 15.  Trafiku i paligjshëm i objekteve tē TK dhe Konventa. 
 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI:  
70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
 
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
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Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
 
DETYRA E KURSIT:  
 
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times 
New Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
 
 
 
DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në leksione. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të seminareve të lëndës. 
Përgatitja e një ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times New Roman, madhësia e shkrimit 
12, hapësira mes rreshtave 1.5. 
Pjesëmarrje në testet e pjesshme gjatë semestrit. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të smestrit) 
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