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EKSTRAKT 
Ky cikēl leksionesh ka pēr qēllim njohjen e studenteve me konceptin e restaurimit tē veprave tē 
artit dhe objekteve tē trashegimisē kulturore materiale. Historia dhe Evouluimi i koncepteve tē 
restaurimit tē artefakteve do te pasohet edhe nga disa leksione qē kanē nē themel teoritē e 
restaurimit tē veprave tē trashegimisē artistike si dhe njohja me kendveshtrimin historik dhe 
estetik tē veprēs. Nē kētē cikēl leksionesh pērshkruhen gjithashtu teknikat analitike shkencore. 
Terminologjia kryesore nēnvizon procedurat qē duhet tē ndiqen pēr tē arritur tē dhēna tē sakta pēr 
proceduarat qē duhet tē ndiqen pēr restaurimin e objekteve tē TK. Njē leksion do tē permbledhe 
edhe rrymat e ndryshme dhe evoluimin e konceptit tē restaurimit arkitektonik nē Europe. Nuk do 
tē mungojnē edhe njohja me kartat e restaurimit, si dokument themelor bazē, zbatimin e parimeve 
tē restaurimit.  
Nē kete cikel leksionesh pērshkruhen gjithashtu teknikat analitike shkencore. Terminologjia 
kryesore nēnvizon procedurat qe duhet te ndiqen pēr tē arritur tē dhena tē sakta pēr proceduarat 
qe duhet tē ndiqen pēr restaurimin e objekteve te TK. 
Nē kēto teknika pershkruhen shkurtimisht principet kimike dhe fizike qē nevojiten pēr asimilimin 
e koncepteve eksperimentale. Çdo leksion pērshkruan operimin e instrumentave, disa te dhēna 
praktike  shtesē, si dhe njē orjentim shtesē pēr studime tē mētejshme. 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSIONI 1. Pērkufizimi dhe koncepti i restaurimit tē veprave tē artit.  
 
LEKSIONI 2. Historia dhe Evouluimi i koncepteve tē restaurimit tē artefakteve. 
 
LEKSIONI 3. Teoritē e restaurimit tē veprave te artit dhe objekteve tē TK. 
  
LEKSIONI 4.  Materia e veprēs sē artit si dhe uniteti i saj potencial. 
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LEKSIONI 5. Restaurimi sipas kēndveshtrimit historik dhe atij estetik. 
 
LEKSIONI 6. Karta tē restaurimit si dokumente themelore tē parimeve tē konservimit  
                         tē objekteve tē TK / karta shqiptare e restaurimit. 
 
LEKSIONI 7. Karta tē restaurimit, Karta e Venecias dhe diferencat e perceptimeve tē saj  
                         nē Europe dhe kontinente tē tjera.   
 
LEKSIONI 8. Historia dhe teoria e konservimit arkitektonik, shkollat dhe rrymat mē tē spikatura  
                         nē Evrope.  
 
LEKSIONI 9. Konservimi i veprave tē artit nē Shqiperi ndēr vite. Evoluimi i teknikave dhe   
                         koncepteve.  
 
LEKSIONI 10. Konservimi i objekteve tē Trashēgimisē Kulturore nē vendin tonē, Shembuj.  
 
LEKSIONI 11. Metodat analitike dhe shkencore tē studimit, dhe risia qē sjellin ato nē    
                          restaurimin e TK materiale. 
 
LEKSIONI 12.  Roli i analizave fizike dhe kimike nē verifikimin e provave materiale  
                           dhe vendimarrjen pēr ndjekjen e teknikave tē restarurimit tē objekteve tē TK.  
 
LEKSIONI 13.  Klasifikimi i analizave konstruktive dhe destruktive pēr studimin e  
                            materialeve arkeologjike Tipet e Analizave ICP.  
 
LEKSIONI 14. Teknikat e rrezeve X dhe mikroanalizat e fluksit elektronik tē aplikuara nē  
                           etapat e restaurimit.  
 
LEKSIONI 15.  Kromatografia, Masspektrometria dhe Spektroskopia ICP-MS tē aplikuara  
                            pēr analizimin e shtresave sipērfaqesore tē materialeve tē destinuara  
                            pēr restaurim.  
 
 

 
 
 
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.  
 
DETYRA E KURSIT:  
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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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