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Ky dokument është prodhuar brenda kornizës së projektit të përbashkët ‘BE/KE - Përkrahja për
Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë*’. Përmbajtja nuk reflekton domosdoshmërisht
qëndrimin zyrtar të Bashkimit Evropian dhe/apo të Këshillit të Evropës.
* Ky shënim është pa paragjykim të qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me Rezolutën 1244 të KS të OKB-së dhe Opinionin e GJND-së për Deklaratën e Pavarësisë së Kosovës.

Parathënie
Këshilli i Evropës (KE) është një organizatë ndërqeveritare që ka qëllim të dyfishtë të promovimit dhe të
mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të garantimit të praktikave të proceseve demokratike në mbarë kontinentin e Evropës. Këto çështje vlejnë për fushën e kulturës dhe të trashëgimisë kulturore, aq sa vlejnë
edhe për sektorët e tjerë të menaxhuar nga Këshilli i Evropës. Puna jonë shkon prej hartimit të politikave,
të bazuara në standardet e dakorduara, dhe vazhdon me dhënien e përkrahjes dhe ndihmesës për qeveritë dhe partnerët e tjerë në zbatimin e politikave përmes instrumenteve dhe projekteve të ndryshme.
Pavarësisht se sa e rëndësishme është kjo punë, qytetarët shpesh nuk e kuptojnë atë plotësisht. Pyetja
që shtrohet është se si t’ia shpjegojmë punën popullatës më të gjerë pa përdorur terminologjinë shumë
teknike dhe shpesh të specializuar të fushës së të drejtave të njeriut dhe të trashëgimisë, të cilën shumë
njerëz e konsiderojnë si të pakuptueshme. Ne të gjithë jemi të sfiduar të gjejmë mënyra kreative për t’u
ndërlidhur me palët e shumta me interes dhe për t’u treguar atyre rëndësinë e trashëgimisë kulturore të të
gjitha komuniteteve.
Tregimi vizatimor (stripi), “Çka është trashëgimia; një koncept jashtëtokësor?” i krijuar përmes projektit
të përbashkët të BE/KE-së - përkrahja për Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë (PDKK) është
një tentim për ngritjen e vetëdijes lidhur me vlerën e trashëgimisë kulturore, i frymëzuar nga përmbajtja
e dhënë nga kolegët tonë. Humori përdoret për të tërhequr vëmendjen e qytetarëve për çështjet e rëndësishme dhe për të angazhuar njerëzit e të gjitha moshave në shqyrtimin e një numri çështjesh relevante për
trashëgiminë dhe diversitetin.

Përmes kësaj broshure tentohet të promovohet debati për të kuptuarit e trashëgimisë dhe diversitetit. E
njëjta është hartuar në kontekstin e komponentit të arsimit dhe të ngritjes së vetëdijes së projektit të PDKK-së
me qëllim të inkurajimit të dialogut, të të menduarit kreativ dhe të procesit dinamik të njohjes së përparësive të diversitetit. Personazhet e ‘jashtëtokësorëve’ dhe nocioni i ‘tehuajzimit’ nga trashëgimia e vetvetes
shpresojmë se do të hapin derën për diskutime të tjera.
Me zotimin e vazhdueshëm për ruajtjen dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore si mënyrë për
kultivimin e parimeve bazë të të drejtave të njeriut dhe të demokracisë, Këshilli i Evropës mbetet i përkushtuar për avancimin e dialogut ndërkulturor dhe inkurajimin e përgjegjësisë kolektive të të gjithëve përkitazi me
njohjen e vlerës thelbësore të trashëgimisë kulturore, si dhe të nevojës parësore për mirëkuptim të mirëfilltë
dhe lartësim të dallimeve, duke përfshirë edhe njohjen e trashëgimisë së përbashkët që u përket të gjithëve.

Robert Palmer
Drejtor i qeverisjes demokratike, kulturës dhe diversitetit
Këshilli i Evropës

Parathënie
Trashëgimia kulturore njihet në mbarë Evropën si mekanizëm i identitetit kulturor. Mbrojtja e trashëgimisë sonë të
përbashkët dhe promovimi i diversitetit kulturor janë po ashtu instrumente shumë të rëndësishëm për afrimin e komuniteteve të ndryshme dhe për përmirësimin e dialogut mes kulturave të ndryshme.
Se sa dinë njerëzit për trashëgiminë kulturore varet nga ajo se çka bëhet për promovimin e saj dhe nga kapaciteti i
evropianëve për t’u familjarizuar me kulturën e tyre dhe kulturat e komuniteteve të tjera, si dhe për t’i vlerësuar ato.
Kjo është arsyeja pse njëri prej objektivave të Veprimit të përbashkët të Bashkimit Evropian/Këshillit të Evropës –
përkrahja për Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë (PDKK)” është rritja e vetëdijesimit të popullatës lidhur me
rëndësinë e trashëgimisë kulturore si një e mirë e përbashkët dhe e pavarur nga çfarëdo konsideratë tjetër etnike a fetare.
Tregimi vizatimor (stripi) “Çka është trashëgimia; një koncept jashtëtokësor?” ilustron rëndësinë e trashëgimisë
kulturore, duke paraqitur personazhe jashtëtokësore që flasin për karakteristikat e trashëgimisë tokësore. Ky tregim
vizatimor na jep të kuptojmë se trashëgimia tokësore është trashëgimi e jona e përbashkët, për mbrojtjen e të cilës duhet
t’i bashkojmë forcat dhe të punojmë së bashku.
Ruajtja dhe promovimi i diversitetit kulturor janë ndër parimet bazë të Bashkimit Evropian, dhe janë parim udhëzues
për bashkëpunimin tonë me Kosovën. Duke promovuar mirëkuptim më të madh të rolit dhe rëndësisë së trashëgimisë
kulturore, shpresoj se personazhet “jashtëtokësorë” nga ky tregim vizatimor në mënyrë argëtuese do të kontribuojnë në
fuqizimin e dialogut mes komuniteteve të ndryshme dhe për nxitjen e procesit të pajtimit në një afat të gjatë.

Samuel Žbogar
Udhëheqës i Zyrës së BE-së/Përfaqësues special i BE-së

Hyrje
Komponenti i arsimit dhe i vetëdijesimit i Veprimit të përbashkët të Bashkimit Evropian / Këshillit
të Evropës – përkrahje për Promovimin e Diversitetit Kulturor në Kosovë (PDKK) ka vënë kontakte
me shkollat dhe me qytetarët përmes mekanizmave të ndryshëm të arsimit formal dhe joformal.
Vetëdijesimi i qytetarëve lidhur me çështjet e rëndësishme për trashëgiminë dhe diversitetin është
realizuar përmes publikimit të doracakut për mësimdhënësit e shkollave fillore, modulit universitar
për trashëgiminë dhe diversitetin, sesioneve të dialogut dhe vizitave në terren të quajtura “Hajde!”.
Gjatë zbatimit të projektit të PDKK-së janë kërkuar në mënyrë aktive mënyrat për tërheqjen
e vëmendjes së qytetarëve lidhur me çështjet e trashëgimisë dhe të diversitetit. Një nga këto
përpjekje është paraqitur në këtë broshurë; këto tregime vizatimore (stripa) kanë për qëllim t’i
japin shije dhe humor punës sonë, të cilat besojmë pasqyrojnë ironinë dhe ftesën për kreativitetet
në këtë fushë. Tregimi vizatimor dhe personazhet e tij janë krijuar nga një kompani vendore e
quajtur Trembelat, në bashkëpunim me ekipin e PDKK-së. Përmes çdo tregimi vizatimor tentohet
të krijohet një ndjenjë humori ndaj çështjeve relevante për projektin e PDKK-së. Ne besojmë se
humori është gjithmonë i dobishëm për të inkurajuar të menduarit kritik dhe për gjetjen e zgjidhjeve
kreative. Shpresojmë se do të kënaqeni me ta.

Hakan Shearer Demir
Udhëheqës i ekipit të PDKK-së

Të gjithë jetojmë me qëllimin që të jemi të lumtur;
jetët tona janë të ndryshme dhe sërish aq të ngjashme.
(Anne Frank, shkrimtare dhe viktimë e Holokaustit)

Edhe pse Burimi nuk është duke e përdorur
çekanin, dhe nuk ka asnjë arsye që të mos ia
huazojë atë Fatonit, megjithatë ai e refuzon
kërkesën e tij duke i dhënë ca informata të
pasakta - shih "Gënjeshtrat" në faqe 68.

Gjatë orës së sotme mbi sjelljen njerëzore
do të vëzhgojmë dy qenie njerëzore
duke demonstruar aftësitë e tyre të
përdorimit të përbashkët
të mjeteve të punës.
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Tjetri

çekani nuk është i
përshtatshëm për
gozhdat e Fatonit?

çekani është
i padukshëm?

Fatoni-102 i kërkon fqinjit
të tij Burim-337 që t'ia
huazojë çekanin

Sado që mund t’ju duket
kështu, puna qëndron
ndryshe me qeniet njerëzore.

Burimi nuk mund
ta ngrisë peshën
e çekanit?

Fatonit i ndodhë shpesh që t’i
harrojë syzet. Një nga këto
herë, derisa po udhëtonte me
Burimin, ai e lexoi gabimisht
hartën, dhe ata humbën rrugën!
Në këtë rrethanë ata të dy
u ndalen për të blerë karburant,
me ç’rast dikush ia vodhi kuletën
Fatonit! Për pasojë, atyre iu
deshën dy ditë të tëra që të
kthehen në shtëpi. Gjatë kësaj
kohe, Burimi e merr vesh që
Fatoni dëgjon muzikë të cilën ai e
konsideron të pamoralshme...

A mund të na tregojë
dikush pse po ndodhë kjo?

Prandaj, Burimi tash mendon se Fatoni e ka në
plan t'i hakmerret për atë që ka ndodhur, duke ia
marrë çekanin për të mos ia kthyer më kurrë. Edhe më
keq, ai mund ta përdorë këtë çekan për ta lënduar apo
për të ndërtuar një katapult në oborrin e tij në
mënyrë që ta dëmtojë shtëpinë e Burimit.

Tash? Çfarë mund të mësojmë
nga e gjithë kjo?

mm... që duhet t'i
pastrojmë duart para
se të hamë darkë?

A e përcakton kulturën urbane, fakti që një person jeton në qytet, përcakton
identitetin e këtij personi deri në nivelin specifikisht urban? Identiteti i qytetit
mbart identitetin e atyre që jetojnë në të dhe e anasjelltas: ambienti urban
reflekton nevojat dhe vlerat njerëzore.
(http://www.eki.ee/km/place/pdf/kp3_01_Haapala.pdf)

Po të them,
është e vërtetë!

Njerëzit po ju
nënshtrohen ngadalë
këtyre makinave.

Këto makina përdorin
rreze me drita disa
ngjyrëshe për t’i
urdhëruar njerëzit
kur të ndalen dhe
kur të lëvizin. Duhet
t’i shihni. Ata ju
binden urdhërave
verbërisht

Identiteti urban

Ata janë të gjithë të
hipnotizuar, më beso!

I kam parë me sytë e mi. Këto makina
qëndrojnë anash kryqëzimeve të rrugëve
dhe ju japin urdhëra njerëzve.

Hmmm, a mendon
që kjo mund të
jetë pjesë e një
plani më të madh?

Nuk e di ende. Në fakt,
kam dëgjuar edhe se
ata kanë disa njerëz
të tjerë shtesë të
cilët kujdesen që
këto makina të
respektohen
plotësisht si dhe të
dënojnë ata të cilët
nuk i respektojnë ato.

…trashëgimia kulturore jomateriale, e transmetuar nga gjenerata në gjeneratë,
vazhdimisht rikrijohet nga komunitetet dhe grupet si reflektim ndaj ambientit
të tyre, bashëveprimit të tyre me natyrën dhe historinë si dhe u siguron sensin
e identitetit dhe vazhdimësisë duke promovuar në këtë mënyrë respektin për
diversitetin kulturor e kreativitetin njerëzor.
(Article 2.1, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, UNESCO)

I maskuar si njeri,
KIDAS dërgohet në
mision për të bërë
hulumtime rreth
origjinës së tokës
dhe jetës në të.

DIKU NË KOSOVË…

…Njeriu qesharak u respektua si hero
deri në kohën kur filloi t’i bezdiste të
gjithë me shakatë e tij. Prandaj,
banorët vendosën ta mallkonin dhe
kështu njeriu qesharak u shndërrua
në një krijesë të vogël fluturuese plot
me pupla me emrin sorrë.

Një ditë, derisa ishte duke pirë ujë në liqenin
më të afërt, njeriu më qesharak i fshatit
shkoi vjedhurazi prapa dragoit dhe i tregoi
shakanë më qesharake që ekzistonte.

A i sheh ato male
te theposura atje
lart? Ato janë
brinjtë e një
dragoi i cili
terrorizonte
banorët e këtyre
fshatrave.

NË HAPSIRAT E GSQSB*...

Nga ajo ditë e tutje këto
sorra vazhdojnë t’i
shqetësojnë banorët me
kakarritjen e tyre.

*GALAKSIA STRANGULA: QENDRA PËR STUDIME BLOYZPHLUGORE (BLOYZPHLUG QUHET ANTROPOLOGJIA NË PLANETIN E TYRE)

Trashëgimia kulturore jomateriale

Dragoi nisi të
kollitej dhe të
nxirrte flakë e ujë
prej gojës. Trupi i tij
u bë mal dhe uji i
nxehtë ende rrjedh
prej burimeve të tij.

Pra, a është kjo
arsyeja pse këta
njerëz nuk i prejnë
thonjtë të marteve?

Ngritja e shoqërisë industriale dhe rritja e prosperitetit e kanë kthyer
turizmin në një aktivitet masiv për kohë të lirë dhe, në të njejtën kohë,
indvidualizmi dhe postmodernizmi kanë kontribuar në krijimin e fragmentarizimit dhe llojlloshmërisë së kërkesave dhe ofertave turistike.
(Ndikimi i Rrugëve Kulturore Europiane në inovacionet dhe konkurrencën e NVM-ve)

KIDAS çka do të bësh
për “ijam-ejnin” e
këtij viti? Do të
shkosh në ndonjë
vend interesant?

Joo, pas udhëtimit tim të tmerrshëm në
galaksinë ‘In Cvejnarv”, kam vendosur të
shkoj në ndonjë vend të qetë kësaj radhe.
Do të udhëtoj nëpër një planet të vogël të
quajtur Tokë.

Po mendoja t’i vizitoja kullat. Ato duken si
disa bunkerë të mëdhenj në formë katrore të
punuara nga guri, por sipas të gjitha gjasave
qeniet njerëzore jetonin dikur në to.

SGCBA TRANS
AGJENCI TURISTIKE

Vërtet?
E çka do të
shohësh
atje?
Gjithashtu, gjatë një kohe të caktuar të vitit, kur pjesa
veriore e planetit fillon të ngrohet prej yllit më të afërt,
njerëzit i marrin disa kapsula të prodhuara prej disa
qenieve me pupla, i ziejnë derisa levozhga e tyre të
forcohet dhe më pas i ngjyrosin. Kam dëgjuar se ato iu
japin njerëzve fuqinë e ringjalljes.

Uhh, e si i quajnë ata
këto kapsula?
I quajnë
“vezë”.

Ky qenka emër
i pazakonshëm.

Shumë
mistik! Po
mendoj ta
sjell një
vezë me vete.

Turizmi kulturor

Ohh edhe një
gjë: aty
ndodhet një
skulpturë e
njërit prej
nesh i cili e
kishte
vizituar këtë
vend mijëra
vjet më parë.

Njerëzit janë emërues të përbashkët të përparimit.
(John Kenneth Galbraith, ekonomist dhe autor)

Atëherë, kërkoj
vëmendjen tuaj: ky
është plani...
o

E kemi lokalizuar një
qytet të vogël për bazën tonë
në planetin Tokë. Kërkohet
bashkëpunim i plotë me
banorët vendasë në mënyrë që
kjo ide të funksionojë.

Ata gjithashtu do ta ndjejnë nevojën për të blerë bluza, kartolina, gota, libra
ose produkte të tjera të punuara me dorë që t’i marrin me vete si suvenire.
Qeniet njerëzore do të çmenden prej
interesimit për të mësuar për kulturat
e të tjerëve! Do të pasurohemi!

Erm... e çka do të blejmë ne me
paratë e papërdorshme të njerëzve?

Zhvillimi ekonomik

Do ta përdorim
arkitekturën dhe
objektet e tyre
tradicionale që t’i
joshim turistët e
huaj që ta vizitojnë
këtë vend.

Kur turistët të arrijnë
aty do ta kenë të
pamundur t’i rezistojnë
ushqimit vendas të cilin
do ta shërbejmë.

Do të blejmë akullore, miqtë e mi!

Shumë akullore!

Stereotipet ekzistojnë, por ne
duhet ti tejkalojmë.
(Forest Whitaker, aktor)

Ç’kemi?

Asgjë. Jam duke shikuar një film dokumentar
për stereotipet në sistemin diellor. Tani ata
janë duke folur për stereotipet e ndryshme që
ekzistojnë në mes të njerëzve. Është dëshpëruese se si gjëra si pamja, origjina ose gjuha
mund të shkaktojnë kaq shumë telashe në mes
. të grupeve të ndryshme.

Çka?! Fakti që vij prej një pjese të galaksisë e
cila është e njohur për artin mbresëlënës
bashkëkohor nuk dmth që jam injorant.
Poo, frizura
jote flet
shumë për
këtë.

Stereotipet

Uh-huh po
tingëllon monotone.

Epo, është shumë
më mirë sesa ta
mpish mendjen
duke peshkuar në
vrima të zeza
sikur të gjithë
këtu.

Epo, është shumë më
interesante se sa ta kalosh
krejt jetën duke vizatuar
trekëndësha nëpër sipërfaqet
e planeteve të errëta.

Peshkimi në vrima të zeza
nuk është mpirje e mendjes!!!
Të mëson shumëçka për
universin. Duhet ta provosh
edhe ti njëherë në vend se të
ngasësh anije kozmike sikur
të gjithë ju që vini nga veriu i
galaksisë.

Secili ka të drejtë që lirshëm të marrë pjesë në jetën
kulturore të komunitetit, të kënaqet me artet dhe të
përfitojë nga përparimi shkencor.
(Deklarata universale e të Drejtave të Njeriut, 1948, Artikulli 27)

ër
në

… Në planete sikur këto, ne mund të
gjejmë kultura të cilat janë duke
luftuar ende me gravitetin. Nuk ka shumë
kohë që kur edhe ne kemi qenë në të
njejtën situatë duke jetuar vetëm në një
planet, mbrojtja e të cilit është esenciale
për të gjitha gjallesat në të.

Javën e kaluar, një
planet, banorët e të
cilët sapo ishin duke
e zbuluar faktin që
nuk janë qendra e
universit, u shkatërrua i tëri në mënyrë
që të bënte vend për
parkimin e një anieje
kozmike. Duhet të na
vijë turp për këtë.

Sot, shumë planete në
të cilat jeta është ende
në faza fillestare,
janë shkatërruar nga
moskujdesi i qenieve
superiore të universit,
sikur ne.

TOKA E SIGURTË
(TASH PËR TASH)

Lajmi i mirë është që për shkak
të reagimit tonë, shkatërrimi i
Tokës, i cili ishte paraparë
për 2012 klk*, është shtyrë
dhe tash do të gjendet një
hapësirë e re për ndërtimin e
shtatores së heroit tonë
galaktik Asblythit.

prit pak...
*koha lokale e tokës

Edukimi mbi trashëgiminë

…aspektet positive të globalizimit janë duke ua mundësuar kombeve dhe njerëzve që të pavarësohen politikisht,
ekonomikisht dhe shoqërisht duke e bërë kështu luftën një
opcion gjithnjë e më të papranueshëm.
(Muhamed El Baradej, diplomat egjiptian dhe drejtor gjeneral i
Agjencisë Ndërkombëtare për energji atomike)

Çfarë nuk është
në rregull?

E bëra këtë dhe
mezi mbeta gjallë.
Njerëzit atje më
ngatërronin me një
peshk të një lloji
dhe po bëhesha
ushqim i shijshëm
për ta. Kurrë më
mos ma përmend
tokën!

Globalizimi

Asgjë, vetëm se udhëtova
23000 vite-dritë dhe gjej
ushqimin e njëjtë, muzikën
e njëjtë dhe shfaqjet e
njëjta që unë i kam në
shtëpi. Unë dua të njihem
me disa kultura të reja dhe
të hershme!

Për këtë është
galaktika për ty.
Ndoshta do të
duhej të kishe
provuar të
vizitosh tokën.

Atëherë… Çka të bëjmë me tokën tash?
Po mendoja ta blejmë atë dhe ta
fillojmë një restorant të vogël atje

Europa, një trashëgimi e përbashkët.

...Ata e quajnë “Ditët e Trashëgimisë Evropiane”, një
program vjetor që ofron mundësi për të vizituar
ndërtesat, monumentet dhe lokalitetet në të cilat
në kushte normale nuk ka qasje publiku.

...Duke luftuar ksenofobinë
dhe inkurajuar tolerancë më
të madhe në Evropë përtej
kufijve kombëtar.

E ngrit vetëdijen e qytetarëve
mbi diversitetin dhe pasurinë
kulturore të Evropës.

Pra, pas përfundimit të “Ditëve…”,
a fillojnë secili t’a
urrejnë njëritjetrin përsëri dhe
a i japin fund
përkujdesjes për
trashëgiminë
kulturore?

Njerëzit mësojnë të çmojnë
trashëgiminë e tyre
arkitekturore dhe ambientale, duke forcuar një
ndjenjë të identitetit të
përbashkët ndërmjet të
gjithë evropianëve.

Përgatituni,
tokë, ne po
vijmë!

Ekziston vetëm një
mënyrë për t’a
mësuar këtë...

Ditët e trashëgimisë Europiane

Diversiteti është një e vërtetë e përbashkët
për ne të gjithë. Festojeni çdo ditë.
(Anonime)

Së pari ju duhet të provoni t’i ndani ata, t’i
ndani në grupe në bazë të ngjyrës, sjelljes
dhe origjinës së tyre. Origjina është e
ndërlikuar për t’u njohur.

T’U JAPIM FUND
ATYRE?! A JENI
JU të ÇMENDUR?

Zgjedhe vetëm një lloj
dhe vetëm lejo atë të
përhapet.

Diversiteti është kyç për përmirësimin e
komunikimit ndërmjet njerëzve me
prejardhje dhe stile të ndryshme jetese
duke shpier kah një njohje dhe mirëkuptim më i madh. Ai u
lejon individëve
që realisht të
shprehen se kush
janë ata brenda
një shoqërie.
Diversiteti është ai
që e bën universin
të jetë vetvetja.

Diversiteti

Sapo arrini të izoloni çdo
grup tjetër ju mundeni
menjëherë t’u jepni fund
atyre derisa të ketë vetëm
një grup
që zotëron
krejt
hapësirën.

ëmm, unë sapo po i tregoja
atij video lojën rreth
zgjidhjes së bllokimeve…
oh...

…trashëgimia arkitekturore përbën një pasqyrim të pazëvendësueshëm
të pasurisë dhe diversitetit të trashëgimisë kulturore të Europës, mbart
dëshmi tejet të çmueshme mbi të kaluarën tonë dhe mbetet trashëgimi
e përbashkët e të gjithë europianëve.
(Preambula e Konventës mbi mbrojtjen e trashëgimisë
arkiteturore të Europës, Granada, 1985)

GJATË UDHËTIMIT TONË TË ARDHSHËM NE DO
T’I VIZITOJMË OBJEKTET ARKITEKTURORE DHE
KRYEVEPRAT TJERA ARTISTIKE QË NE, STRANGULONËT,
I KEMI PUNUAR NË GJITHË GALAKSINË

PASTAJ NE DO TË
SHKOJMË NË
EVROPË DHE TË
SHOHIM “DARKËN E
FUNDIT”, “MONA
LIZËN” DHE SHUMË
PIKTURA DHE SKICA
TJERA TË PUNUARA
NGA ZAMLE ITILAH
…

PRIT! UNË KAM MENDUAR
SE LEONARDO DA VINÇI I
KA PUNUAR ATO?!

NDALESa E PARË DO TË JETË TOKA, KU NE DO T’I
VIZITOJMË DISA NGA VEPRAT MË TË MËDHA TË
ARKITEKTIT TONË LENEZ, SIKUR MURIN kinez,
PIRAMIDAT NË EGJIPT DHE në TË DY AMERIKAT
- AI THJESHT E DONTE NDËRTIMIN
E PIRAMIDAVE…

HAHAHA PO, AI ISHTE IDENTITETI
TJETËR I TIJ. AI, GJITHASHTU,
ISHTE NJË MJESHTËR I
MASKIMIT. JU VËRTETË NUK
KENI MENDUAR SE DA VINÇI
ISHTE NJERI, APO JO?

Trashëgimia e përbashkët kulturore

Trashëgimia është pjesë e ADN-së sonë.
Ajo tregon kush ishim dhe kush jemi ne sot.
(Thorbjorn Jagland, Sekretar i përgjithshëm i Këshillit të Europës)

Çfarë nënkuptoni me atë se
ju i harruat udhëzimet?

Si duhet të
restaurojmë një
ndërtesë mesjetare
pa to?

ja ku jeni!
Është e përkryer!

Oh, lëre tani! Sa e
vështirë mund të jetë?
Është me sa duket sikur
bashkimi i pjesëve të
një enigme

Diçka më thotë
mua që kjo nuk
është ajo se si
është dashur
të dukej

Më vonë

Rehabilitimi i trashëgimisë kulturore

Pejzazhi është gjithkund pjesë e rëndësishme e
cilësisë së jetës së njerëzve.
(Preambula e Konventës europiane mbi pejzazhin, Firencë, 20 tetor 2000)

Çdo jave, anijet tona bartëse kozmike transportojnë 3.2 milione litra ujë të pijshëm në Tokë.

Dhe për ti
mbajtur
atraksionet
turistike,
sikur ujëvarra
e Mirushes, në
formë optimale
shumicën e
kohës.

Trashëgimia natyrore

Pastaj ato distribuohen nëpër
burime qe nuk I permbushin
plotësisht nevojat e njerëzve.

Natyrisht,
njerëzit nuk
janë të
vetëdijshem
për këtë, dhe
mendojnë qe
cikli ujorë në
Tokë është
tërësisht i
balancuar.

Po harroj,
përse po
punojmë aq
shumë për
njerëzit?

Në këtë
mënyre kur
uji fillon të
rrjedhë, do
të mjaftojë
për pierje
dhe ujitje.

Prap po të them,
e gjitha është
për shkak të
akullores!

Qasja në trashëgiminë kulturore është e drejtë themelore që
mundëson arritjen e vlerave demokratike, drejtësisë, stabilitetit
e paqes si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës sonë.
(Vizioni, Drejtorati për kulturë, trashëgimi kulturore e natyrore, Këshilli i Europës)

ekip i purpurt, çfarë
është pozita juaj?

A keni marrë
ndonjë informatë për çfarë
funksioni
shërben?

Ne sapo kemi arritur të
marrim disa fotografi të
gruas që duket të jetë
pjesa më interesante e
kësaj ceremonie

Ne ende nuk kemi ndonjë
ide për këtë. Mund të jetë
një mënyrë e kodimit të
informatave, apo ndoshta
një lloj i mbrojtjes

Kremtimi i trashëgimisë

Vendorët
thonë që ajo
po përgatitet
tani të jetojë
me qenie
tjetër
njerëzore apo
si ata thonë
“të martohet”

Duket se fytyra e saj
është ngjyrosur në
një mënyrë të
pakuptueshme. Është
një kompozim simetrik
i vijave dhe rrathëve.

Kjo vazhdon të
jetë gjithnjë e
më shumë e
çuditshme

