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EKSTRAKT 
 
Qëllimi kryesor i programit është diskutimi i përmbajtjes dhe konceptit tē  Trashëgimisë 
Kulturore Jomateriale. Cikli i leksioneve nis me Konventēn pēr trashegiminē kulturore 
jometeriale 2003, analizēn e saj si dhe ratifikimi i kēsaj konvente nga shteti palē (shqiptar) dhe 
pasqyrimi i akteve te saj nē Ligjin shqiptar pēr Trashegiminē Kulturore. Leksionet do tē 
permbledhin gjithashtu edhe menyrēn e administrimit tē TK jomateriale boterore, listen aktuale 
me shembuj si dhe vendin e Shqiperisē nē kētē listē. Rēndēsi do ti kushtohet elementeve pērberēs 
tē TK jomateriale dhe formale tē ndryshme tē shprehjes sē saj. Praktika e domosdoshme e 
dokumentimit dhe dixhitalizimit tē TK jomateriale do tē prezantohet si leksion i veçantē i lendēs. 
Njē leksion i veçantē do ti kushtohet edhe rolit tē muzeve nē mbrojtjen e TK jomateriale duke 
sjellē shembuj nga praktika ndērkombetare nē lidhje me to. Njē vemendje do tē lidhet me 
praktikat dhe legjislacionet e vendeve te Ballkanit nē lidhje me trashegiminē jomateriale dhe 
mbrojtjen e saj. Pērgjatē njē leksioni do tē analizohet me vemendje Isopolifonia shqiptare, si 
kryeveper gojore e njervzimit e listuar nē vitin 2005 si TBNJ. Evoluoimi i konceptit tē TK 
jomateriale do tē jetē pjesē e njē leksioni nē tē cilin do tē analizohen pikērisht ndryshimin e ketij 
koncepti nē kohē si dhe peisazhin ndermjet konceptit tē trashegimisē sē prekshme dhe tē 
paprekshme.  
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1.  Trashēgimia Kulturore jomateriale dhe Konventa pēr trashegiminē 
                         kulturore jometeriale 2003. TK jomateriale shqiptare e pasqyruar  
                         pēr herē tē parē nē ligj.  
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LEKSION 2.  Administrimi i TK jometeriale dhe lista nominimeve te TB shpirtērore  
                        e njērzimit. Vendi i Shqiperisē nē kētē listē.   
 
LEKSION 3. Shprehje, narracione orale gjuha dhe forma dialektore, arti i performuar, 
                       praktikat sociale ritualet dhe eventet festive si elementē tē Trashēgimisē 
                       Kulturore Jomateriale. 
 
LEKSION 4. Njohje dhe praktika kushtuar natyrēs dhe universit. Zejtari tradicionale  
                        si elemente tē Trashegimisē Kulturore Jomateriale. 
 
LEKSION 5.  Procesi i dokumetimit dhe dixhitalizimit tē Trashēgimisē  
                        Kulturore Jomateriale. 
 
LEKSION 6.   Trashēgimia Kulturore Jomateriale si faktor i zhvillimit social. 
 
LEKSION 7 Trashegimia Kulturore, Trashegimia Jomateriale dhe Turizmi Kulturor.  
 
LEKSION 8  Roli i muzeve nē mbrojtjen e Trashegimise Kulturore Jomateriale.  
 
LEKSION 9. Legjislacioni i Trashegimisē Kulturore Jomateriale nga kendveshtrimi  
                        i vendeve tē Ballkanit. 
 
LEKSION 10.  Pērcaktimi i njē pasurie tē rēndesishme si pasuri kulturore  
                         jomateriale (procesi i rregjistrimit). 
 
LEKSION 11.  Ruajtja dhe trashëgimia e pasurive të rëndësishme kulturore (shembuj). 
 
LEKSION 12. Si tē pērcaktojmē/shquajmē njē vlerē tē jashtēzakonshme universale? 
 
LEKSION 13. Njē investigim pēr muzikoen polifonike shqiptare, (detaje tē formēs  
                         dhe permbajtjes sē saj).  
 
LEKSION 14. Zhvillimi i konceptit tē Trashegimisē Jometeriale nē kohē.  
 
LEKSION 15. Kopshte dhe Peisazhe: Ndermjet Trashëgimisë sē prekshme  
                         dhe të paprekshme. 
 

 
 
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) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
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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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