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

dhe kinemasë" 

Shkurtesa e projektit: CINECULTURE 

Partner i projektit: Komuna e Manastirit 

▪ Studim i përpunuar për valorizimin e trashëgimisë kulturore dhe kombëtare në 

zonën ndërkufitare 

Në kuadër të projektit Kinokulturë, është i përpunuar “Studim për valorizim turistik të trashëgimisë 

kulturore dhe kombëtare në zonën ndërkufitare”. 

Valorizimi i trashëgimisë kulturore në pikëpamje të truizmit, është në lidhje të ngushtë edhe me 

promovimin e disa koncepteve kulturore. Midis tyre është i rëndësishëm individualiteti dhe 

specifika, respektimi reciprok, koncepti i identitetit, shumëllojshmëria por njëkohësisht edhe lidhja 

e tyre me konceptet më të gjera të kuptimit, në kuptim të identitetit evropian, trashëgimisë 

kulturore evropiane etj. 

Kur bëhet fjalë për Manastirin dhe rrethinën e tij më të gjerë, duke përfshirë edhe rajonin më të 

gjerë ndërkufitar që është i përfshirë me projektin CINECULTURЕ, është e domosdoshme që të 

gjenden dhe të determinohen shumica e elementeve kulturore, që rajonin në fjalë do ta paraqesin 

si një tërësi. Pikërisht kjo del nga studimi i përpunuar. 

Qasja dhe analiza e të mirave kulturore individuale dhe tendenca e përgjithshme nëpërmjet 

valorizimit të tyre kulturor dhe turistik, të jepen propozime që çojnë ndaj zhvillimit të qëndrueshëm 

të rajonit, është realizuar mbi parimin nga e përgjithshmja tek e veçanta. Kjo do të thotë se 

nëpërmjet proceseve të përgjithshme kulturore – historike që kanë ndodhur në Manastir dhe 

rrethinën e tij më të gjerë arrin në determinizmin dhe valorizimin e të mirave materiale dhe jo 

materiale individuale. 

Kur bëhet fjalë për të mirat kulturore, ajo që është jashtëzakonisht e rëndësishme është që qasja 

vizionare në kuptim të përshtatjes së tyre, shndërrim, ruajtje jo si forma dhe struktura “të vdekura” 

por përkundrazi si organizma dinamike në funksion të mënyrës bashkëkohore të jetesës, duhet të 

jenë postulatet themelore sipas të cilave duhet të udhëhiqemi edhe tani edhe në të ardhmen. 

Studimi është i publikuar në faqen e internetit cineculture.eu në këtë link. 

https://drive.google.com/file/d/1h1hMkYDy1xIFivUmkuVSDxXr7kAWJXgB/view.    

  

https://drive.google.com/file/d/1h1hMkYDy1xIFivUmkuVSDxXr7kAWJXgB/view
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▪ Rikonstruksion 3D i ndërtesës së Teatrit të vjetër dhe shëtitje virtuale interaktive. 

Qytetarëve të Manastirit duket se nuk ju ka kaluar keqardhja për ndërtesën e vjetër të teatrit. Si 

pjesë e jetës së shumë gjeneratave, vazhdimisht me nostalgji kujtohet e njëjta, që në një farë 

mënyrë ishte edhe nxitja për projektin, nëpërmjet të cilit do të mund të popullarizohej objekti, por 

tani nëpërmjet përdorimit të teknologjive moderne. 

▪ Modele 3D 

Në pajtueshmëri me studimin e përgatitur dhe 

valorizimin e objekteve, janë printuar modele 

3D të një pjese të monumenteve të rëndësishme 

kulturore historike të Manastirit. Bëhet fjalë për 

modele 3D: Farmacia e Ahil Çallovski, Birraria 

“Ballkan” dhe Xhamia Haxhi Mahmud Beg. 

Gjithashtu, është përpunuar hartë në të cilën 

janë shënuar  top destinacionet të rëndësishme 

për promovimin kulturor – historik të 

Manastirit. Të gjitha përmbajtjet janë të 

disponueshme në faqen e internetit në këtë link: 

https://cineculture.online/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

▪ Internet pa pagesë në katër lokacione 

Komuna e Manastirit e përfundoi procedurën për prokurimin e pajisjeve wi-fi dhe vendosjen e 

pajisjeve dhe internetit pa pagesë në lokacionin e Teatrit të vjetër dhe objektet për të cilat janë 

përpunuar modelet 3D. 

 

https://cineculture.online/
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▪ Është publikuar procedurë tenderi për prokurimin e harduerit dhe softuerit për 

qendër informative turistike. 

Më datën 24 mars, përfundon afati për dorëzimin e ofertave për prokurim të pajisjeve kompjuterike 

dhe kioskë informative me softuerin përkatës për qendrën informative turistike. Me përfundimin e 

këtij prokurimi qarkohet një tërësi, që do të thotë promovim përkatës turistik të trashëgimisë 

kulturore historike të Manastirit dhe lidhjen përkatëse me zonën ndërkufitare në funksion të 

zhvillimit të turizmit. 

 

▪ Prokurim i mobiljeve për qendrën informative turistike 

Në kuadër të projektit “Kinokulturë” janë prokuruar mobilje për qendrën informative turistike që 

është e lokalizuar në Kinemanë “Manaki”. Prokurimi përfshin: byro për të punësuarin, byro për 

vizitorë dhe ekspozitë për vendosjen e materialit promovues turistik. Vlera e përgjithshme e 

prokurimit është 948 euro. 

Me mjetet e parashikuara në projekt, hapësira, do të pasurohet në mënyrë plotësuese me pajisjen 

kompjuterike dhe kioskën me softuer, që do ta pasurojnë në mënyrë plotësuese funksionalitetin e 

objektit si qendër informative turistike, me qëllim informimin dhe njohjen e turistëve me pikat 

referente  kulturore – historike të qytetit dhe zonën ndërkufitare. 

Galeria e fotografive është e dhënë në faqen e ardhshme. 
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Mohim:: 

“Përmbajtjet dhe fotot e përmendura më lart janë përgjegjësi e vetme e Komunës së Manastirit 

dhe nuk i pasqyrojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian, dhe as të shteteve pjesëmarrëse, dhe as 

të Organit Drejtues“. 
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