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Titulli i projektit: "Paraqitja interaktive dhe virtuale e trashëgimisë kulturore dhe kinemasë" 

(shkurtesa e projektit Kinema kultura) 

Partner i projektit: Komuna e Manastirit 

Vëllezërit Janaki dhe Milton Manaki janë 

kameramanët e parë në Ballkan. Në Manastir për 

nder të veprës së vëllezërve Manaki, gjatë 40 viteve 

është mbajtur Festivali Internacional "Vëllezërit 

Manaki", i cili është një ode vizuale në nder të 

kinematografistëve. 

Komuna e Manastirit, pas gati një shekulli kinema të 

vëllezërve Manaki, në të njëjtin vend ku Janaki dhe 

Milton me familjen e tyre ofruan spektaklin e 

fotografive lëvizëse të manastirasve dhe të gjithë 

qytetarëve tjerë kuriozë, restauruan dhe vunë në 

punë kinemanë Manaki. 

Kjo ndërtesë është vetëm një nga kontributet tona 

në premtimin kulturor për nder të vëllezërve 

Manaki, por edhe detyra jonë në edukimin e 

kulturës së filmit. 

Në festimin e edicionit të 41-të të ICFF "Vëllezërit 

Manaki" i cili u mbajtë më 19 Shtator, 2020, 

kinemaja u promovua me material video. 

Furnizim pajisje kinemaje për Kinema” Manaki” 

Pajisjet e kinemasë të instaluara në Kinema 

“Manaki” është pjesë e projektit KINEMA KULTURË 

i cili është realizuar në kuadër të Programit 

INTERREG IPA bashkëpunimi ndërkufitar ndërmjet 

Greqisë dhe Republikës të Maqedonisë së Veriut 

2014-2020. 

Vlera e pajisjeve të kinemasë (projektor, ekran 

projeksioni, pajisje audio, laptop, instalim kabllor 

dhe pajisje të tjera) është 64,215 euro. 

Me adaptimin e Kinemasë Manaki dhe pajisjeve të 

kinemasë, Festivali “ Vëllezërve Manaki “(i cili është 

realizuar me sukses që nga viti 1979), fitoi edhe një 

sallë tjetër të kinemasë profesionale për aktivitetet 

programore. 
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Furnizimi i pajisjeve për punë në kinematë në 

Manastir dhe Edessa ka të bëjë drejtpërdrejt me 

promovimin dhe zhvillimin turistik të të dy qyteteve. 

IFFK "Vëllezërit Manaki" është një ngjarje e 

rëndësishme kulturore me karakter ndërkombëtar, 

dhe shfrytëzimi i hapësirës në zonën e ujëvarave 

(Geo-park) dhe zonës Mils janë një atraksion 

turistik, i cili krijon një propozim alternativ për një 

vizitë. 

Projekti "Kinema Kulture" synon të krijojë një markë 

të përbashkët turistike në zonën ndërkufitare, duke 

vlerësuar trashëgiminë kulturore, natyrore, 

arkitektonike, punën e kinematografistëve të parë 

në Ballkan, vëllezërit Manaki dhe krijimin dhe 

promovimin e një produkti të ri turistik. 

Përmes përdorimit të teknologjive të reja, burimet 

turistike nga zona ndërkufitare promovohen dhe 

theksohen, me theks të veçantë në trashëgiminë 

kulturore dhe kulturën bashkëkohore 

krijimin e qyteteve partnere në projekt, pasuruar 

me vlerësimin e arkitekturës dhe ndërtesave 

tradicionale në Varosi në Edessa dhe Teatrin e 

Vjetër në Manastir, 

Qëllimi i projektit "Kinema Kulture" është tërheqja 

e vizitorëve nga zona më e gjerë ndërkufitare dhe 

zgjatja e qëndrimit të tyre në të dy qytetet për më 

shumë se një ditë. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


