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Të dashur miq,

Dear friends,

Edhe përgjatë vitit 2017 IDMC dhe bashkëpunëtorët e saj u
fokusuan te thellimi i ballafaqimit me të shkuarën komuniste. Kujtesa
si mision synon jo vetëm ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare, por
sidomos të të rinjve që nuk e kanë përjetuar atë kohë. Këtë IDMC
e ka arritur përmes takimeve të ndryshme me dëshmitarë të kohës,
vizitave studimore në vendet e kujtesës, workshopeve për të rinj
dhe për mësues të historisë dhe aktivitete të tjera ndërgjegjësuese.

IDMC and its collaborators continued to focus deeply in 2017 on the
mission to deal with the communist past. Memory as a mission aims
to raise the awareness of not only Albanian society, but also young
people, who had not experienced that time. IDMC has achieved this
through various meetings with contemporary witnesses, study trips to
sites of memory, workshops for young people and history teachers, as
well as other awareness-raising activities.

Aktivitetet kreative multimediale si konkursi “Pyet Gjyshërit 2”,
“Terminologu Komunist” që synojnë reflektimin e të rinjve për të
shkuarën kanë qenë thelbësore gjatë këtij viti. Mbledhja e dëshmive
nga ish të përndjekur dhe të burgosur gjatë diktaturës në nismën
“Unë dëshmoj” zbardh përherë e më tepër mjetet e terrorit të
përdorura nga ai regjim.Trajnimi i gazetarëve të rinj për të përdorur
dosjet e ish-Sigurimit ishte një kontribut në rritjen e transparencës
ndaj opinonit publik. Edicioni i dytë i “Ditëve të Kujtesës” solli në
8 ditë intensive aktivitete të larmishme që synonin ballafaqimin me
të shkuarën.

Creative multimedia activities such as “Ask Your Grandparents 2”and
“Communist Terminologist,” which asked young people to reflect on
the past, have been crucial this year. The collection of testimonies
from former persecuted and prisoners of the dictatorship for the “I
testify” project has shown the means of terror used by that regime.
The training with young journalists on how to use the former Sigurimi
files has contributed to an increased transparency with the public
opinion.The second edition of “Memory Days” has dealt with the past
through 8 different activities.

Aktivitete kulturore dhe artistike si “Festivali Ndërkombëtar i
Letërsisë” arrijnë të bëjnë bashkë shkrimtarë dhe përvoja të
ndryshme europiane, duke e nxjerrë lexuesin dhe publikun shqiptar
nga izolimi gjeografik dhe kulturor.

Cultural and artistic activities such as the “International Literature
Festival” brought together writers and different European experiences,
drawing the Albanian reader and public out of geographic and cultural
isolation.

Së fundi, puna e paraqitur në këtë raport vjetor dokumenton para së
gjithash angazhimin e personave të atashuar pranë IDMC, të cilëve
gjej rastin t’u shpreh mirënjohjen time. Pa Fondacionin gjerman
Konrad Adenauer puna jonë do të ishte e pamundur, ata janë partneri
dhe mbështetësi ynë kryesor në këtë mision. Bashkëpunimi ynë me
institucione dhe shoqata brenda dhe jashtë vendit i jep më shumë
kuptim misionit dhe punës sonë në ballafaqimin me të shkuarën.

To conclude, the work presented in this annual report documents first
and foremost the commitment of persons affiliated with IDMC, whom
I take this opportunity to express my gratitude. Without the German
Foundation Konrad Adenauer, our work would be impossible. They are
our valued partner and supporter in this mission. Our collaboration with
both institutions and associations inside and outside of Albania gives
more meaning to our mission and work in the dealing with the past.

Miqësisht/Sincerely
Dr. Jonila Godole
IDMC - Drejtore Ekzekutive / Executive Director
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Rishikimi i të shkuarës komuniste është për Fondacionin
Konrad Adenauer (KAS) një nga prioritetet kryesore të punës
së tij në Shqipëri. Ballafaqimi me të shkuarën është shumë i
domosdoshëm, në mënyrë që të nxisim më shumë ndërgjegjen
publike për diktaturën komuniste, për të kontribuar kështu për
një shoqëri më të drejtë. Këtë mision KAS e përmbysh më së
miri në bashkëpunim të ngushtë me institutin partner IDMC, i
cili përmes aktiviteteve të ndryshme bën një punë të shkëlqyer
jo vetëm në studimin dhe vlerësimin objektiv të krimeve dhe
dëmeve të komunizmit por edhe në sensibilizimin e shoqërisë
dhe veçanërisht të rinjve.

The revision of the communist past is for Konrad Adenauer
Foundation (KAS) one of the top priorities of its work in
Albania. Dealing with the past is very important in order to
urge more public awareness of the communist dictatorship,
thus contributing to a better society. KAS fulfils this mission
at its best in cooperation with IDMC – its institutional partner.
IDMC, through various activities, does a great work not only in
the objective study and assessment of the communism crimes
and damages, but also in the awareness raising of the society,
especially youth.

Nëpërmejt diskutimeve të hapura, seminareve, konferencave,
tureve studimore, intervistave dhe bashkëbisedimeve me
dëshmitarët e kohes IDMC, si asnjë insititution tjetër në Shqipëri,
promovon debate dhe jep impulse që procesi i ballafaqimit me të
shkuarën të bëj hapa përpara.

Through open discussions, seminars, conferences, study trips,
interviews and conversations with contemporary witnesses,
IDMC, as no other institutions in Albania, promotes debates and
helps the process of dealing with the past move forward.

Walter Glos
Drejtor i Fondacionit Konrad Adenauer në Shqipëri/
Head of Konrad Adenauer Foundation in Albania
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Rreth IDMC
KUJTESA SI NJË MISION

ABOUT IDMC
MEMORY AS A MISSION

Instituti për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC) është një
organizatë e pavarur, joqeveritare dhe jofitimprurëse, e krijuar
në nëntor 2014. Synimi kryesor është zhvillimi dhe promovimi i
vlerave demokratike, të kulturës dhe të medias në Shqipëri përmes
një qasjeje ndërdisiplinare. Instituti synon promovimin e dinjitetit
dhe të drejtave të njeriut si element kyç i vlerave demokratike të
Europës dhe Bashkimit Europian (BE), dhe ndërgjegjësimin e të
rinjve dhe shoqërisë mbi historinë e BE-së dhe krimet e kryera
nga regjimet totalitare, përfshirë edhe diktaturën në Shqipëri.

The Institute for Democracy, Media & Culture (IDMC) is an
independent, non-profit and non-governmental organization
founded in November 2014. Its aim is development and promotion
of democratic values, culture and media in Albania through an
interdisciplinary approach. The Institute aims to promote dignity and
human rights, as key element of Europe and European Union (EU)
democratic values, and awareness of young people about the history
of EU and crimes committed due to the totalitarian regimes, including
the dictatorship in Albania.

IDMC synon të përmbushë misionin që ka marrë përsipër përmes:
• trajnimeve edukative, kurrikulës shkollore, dhe projekteve
kreative në multimedia, film, evente sensibilizuese;
• botimit (në shtyp dhe online) dhe përkthimit të librave dhe
materialeve që mundësojnë një shkëmbim shkencor dhe
kulturor, si europian, ashtu edhe botëror;
• kërkimit shkencor dhe sondimit të opinionit publik në
fushën e medias dhe edukimit mbi paqen.

IDMC aims to achieve its mission through:
• educational training, school curriculum, and creative projects in
multimedia, film, awareness events;
• publication (in print and online) and translation of books and
materials that enable a scientific and cultural exchange, European
and international one.
• scientific research and survey of the public opinion in the field of
media and peace development.

THE IMPACT OF IDMC 2017

Rreth 2500 persona ndoqën aktivitetet e IDMC për vitin
2017, duke reflektuar dhe mësuar në fushën: e ballafaqimit me të
shkuarën dhe kujtesës, multimedias, letërsisë etj.

Around 2500 people took part in the activities of IDMC in 2017,
reflecting and learning in the following fields: dealing with the past
and memory, multimedia, literature, etc.

Rreth 50 ngjarje publike mblodhën së bashku figura të njohura
nga të gjitha fushat, media, shkenca, politika, aktorë të shoqërisë civile
dhe organizatave ndërkombëtare në Tiranë si dhe ekspertë të huaj
në fushën e kujtesës. Këto aktivitete ishin të fokusuara kryesisht
në debatin mbi ballafaqimin e shoqërisë shqiptare me të shkuarën;
në edukimin politik të të rinjve; si dhe në fushën e multimedias
dhe letërsisë duke përfshirë të rinj gjimnazistë, studentët, gazetarë,
dëshmitarë të diktaturës e studiues të fushës.

Around 50 public events brought together prominent figures
from all areas, including media, science, politics, civil society and
international organizations in Tirana as well foreign experts in the
field of the memory. These activities were mainly focused on the
debate over the confrontration of Albanian society with its past;
on the political education of young people; as well, on the field
of multimedia and literature, including young high school pupils,
students, journalists and researchers in the field.

Rreth 200 referues shqiptarë dhe të huaj, dëshmitarë të
diktaturës dhe gazetarë, ndanë me të rinjtë përvojën dhe
ekspertizën e tyre në fushat e mësipërme.

Around 100 albanian and foreign referents and witnesses
of the dictatorship shared with young people their experience
and expertise in the aforementioned areas.

Prezenca në dhjetra studio televizive, gazeta, emisione
radiofonike dhe portale online e aktiviteteve të IDMC nxiti
debatin publik për ballafqimim me të shkuarën, si dhe për të
punuar më shumë me të rinjtë, përmes mjeteve kreative, si dhe
dhe për t’i ndihmuar ata të jenë pjesë efektive e vendimmarrjes në
demokraci. (Për më shumë shih fq. 44-46).

Presence in dozens of television studios, newspapers, radio
broadcast and online portals of IDMC’s activities triggered the
public debate on dealing with the past and to work more with young
people through creative means and to help them to be effective part
of the decision making in democracy. (See more pg. 44-46).
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IMPAKTI I IDMC për vitin 2017

PROJEKTE / PROJECTS 2017

MEMORY ALIVE

Konkurse
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Konkurset luajnë një rol shumë
të rëndësishëm në motivimin e të
rinjve për t’u angazhuar në iniciativa
jashtëshkollore që trajtojnë tema të
patrajtuara shumë në librat shkollorë.
Për këtë arsye, IDMC, përmes
konkurseve kreative në multimedia,
përpiqet të inkurajojë dialogun mes
gjenerateve dhe ndërgjegjësimin
për rëndësinë e ballafaqimit me të
shkuarën.

Competitions
Competitions play an important role
in motivating young people to engage
in extracurricular initiatives that
treat topics not addressed in school
textbooks. Therefore, IDMC through
creative competitions in Multimedia
tries to encourage dialogue between
generations and raise awareness about
the importance of dealing with the
past.

Ask Your Grandparents 2
– Multimedia Competition

Synimi i konkursit “Pyet Gjyshërit”
është ndërgjegjësimi i të rinjve dhe i
shoqërisë shqiptare për rëndësinë e
njohjes me të shkuarën e vendit të
tyre, sepse pa njohur të shkuarën nuk
ka të ardhme të sigurt.

The aim of the “Ask Your Grandparents“
competition is raising awareness amongst
young people and Albanian society about
the importance of the past, because
without knowing it there will be no safe
future.

Këtë vit, konkursi “PYET GJYSHËRIT
2” pati në fokus ngjarjet dhe objektin
që tregon një histori personale, dhe
synoi t’ju ofrojë gjimnazistëve shqiptarë
mundësinë të ndajnë nëpërmjet
mjeteve kreative historitë, përvojat dhe
përjetimet familjare. Edhe pse u takon
historianëve, jo “gjyshërve”, ta shkruajnë
historinë e një vendi, bashkëbisedimi
me ta të kthen te burimet e dorës së
parë, te dëshmitë e kohës, për ta njohur
historinë më nga afër.

This year, the competition focuses on events
as well as specific objects with a personal
story connected to them, giving Albanian
high school students the possibility to be
creative and share personal experiences,
family stories, and facilitate dialogue across
generations. Even though, it is up to the
historians, not the grandparents, to write
the history of a country, conversing with
grandparents is seen as an exchange with
first hand sources, testimonies of the time,
to know the past from a closer look.

Ky është konkursi i tretë kombëtar
i organizuar nga IDMC pas “Lindur
në 90-ën: Zbulo të shkuarën, krijo
të ardhmen” (2015) dhe “PYET
GJYSHËRIT” (2016), të cilët numërojnë
17 çmime. Konkursi “PYET GJYSHËRIT
2” ishte një projekt nga IDMC në
partneritet me Shoqatën e Mësuesve të
Historisë dhe u mbështet nga Ministria
e Arsimit Sportit dhe Rinisë, dhe
Fondacioni gjerman Konrad Adenauer.

This is the third national competition
organized by IDMC, following “Born in the
90s: Explore the Past, Create the Future”
(2015) and “Ask Your Grandparents”
(2016), which had together awarded 17
prizes in total. “Ask Your Grand-parents
2” was collaboration between IDMC and
the Albanian History Teachers Association,
supported by the Ministry of Education,
Sports & Youth, and Konrad Adenauer
Foundation.
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Pyet Gjyshërit 2
– Konkurs në multimedia
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Fituesit e konkursit

Ask Your Grandparents 2 – Competition Awards

Më 23 nëntor 2017, në kuadër të DITËVE TË
KUJTESËS 2017, u shpallën në një ceremoni të
veçantë fituesit e konkursit të dytë në fushën e
multimedias.

In the context of MEMORY DAYS 2017, a special
ceremony was organized on 23 November for
the winners of the 2nd competition in the field of
multimedia.

ÇMIMI I PARË / 1st PRIZE
Unë jam…
Elios Shuli
Marta Gështenja
Renis Lami
Gentian Kojeli
Eri Alla

ÇMIMI I DYTË / 2nd PRIZE
Një hap drejt dritës
Enis Kalemi
Sindi Leka
Endi Baxhaja
I burgosur – Pa burg
Martina Ramadani
Saidi Lamçe
Xhevair Pelivani
Spiro Frashëri
Laura Kadena

ÇMIMI I TRETË / 3rd PRIZE
Mënyra e jetesës në
kohën e komunizmit
Alesia Baca
Kejsona Idrizi
Xhelaldo Kurti
Mërgim Kurmeka

Muzika e huaj në diktaturë…
Aldi Hidi
Zhaklina Elezaj
Aldo Dervishi
Aranit Lleshi
Donaldo Biba

ÇMIMI INKURAJUES / CONSOLATION PRIZE
Gruaja labinotase – Një skllave e lindur
Ardit Allushi
Aurora Cili
Denada Hoxha
Jonida Skarra
Jonida Leçaj

Pas në kohën e tij
Anxhela Shehi

ÇMIMI I RRJETIT / SOCIAL NETWORK PRIZE
Për gjyshen
Anxhelo Zuno
Endi Qose
Kleida Dervishi
Xhuliana Xhaferaj

Partnerët / Partners
Fondacioni Konrad Adenauer / Konrad Adenauer Foundation
Shoqata e Mësuesve të Historisë së Shqipërisë / Albanian History Teachers Association
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë / Ministry of Education, Sports & Youth
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Juria e konkursit / The jury
Ilva Tare (Moderatore,TV Ora News) / (Moderator, Ora News TV)
Fatmiroshe Xhemalaj, (Eksperte për kurrikulën shkollore) / (Expert for school curricula)
Ylljet Aliçka (Shkrimtar, pedagog) / (Writer, lecturer)
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Dokumentarët

Documentaries

Në epokën digjitale, dokumentarët
luajnë një rol të rëndësishëm në
edukimin e të rinjve sepse ofrojnë
mundësinë për t’i njohur ata me tema
të caktuara në një formë ndryshe.
Përmes tyre ata mund të përcjellin
dhe lexojnë një mesazh të caktuar, të
shohin fakte dhe të vërteta të pathëna,
mund të ngrenë pyetje e të diskutojnë
tema të patrajtuara më parë dhe të
ndërgjegjësojnë një shoqëri të tërë për
tema të ndryshme.

In the digital era, documentaries play
a very important role in educating
young people because documentaries
provide the opportunity to familiarize
young people with certain topics in a
different way. Through documentaries,
young people can transmit and read
a particular message, see facts and
untold truths, raise questions and
discuss topics previously untreated, and
raise awareness in an entire society for
various topics.

Sot në shoqëritë perëndimore,
dokumentarët zënë një vend të
rëndësishëm në kurrikulën shkollore
si pjesë e procesit mësimor për
ndërgjegjësimin dhe edukimin e të
rinjve rreth temave të ndryshme. Në
Shqipëri është e vështirë ta gjesh këtë
qasje të adoptuar në shkolla. Prandaj
IDMC ofron përmes dokumentarëve
të munguar një mundësi për të njohur
të shkuarën dhe për t’u përballur me
diktaturën shqiptare.

Today in Western societies,
documentaries occupy an important
place in school curriculum, as a
part of the learning process for
raising awareness and educating
young people about different
topics. In Albania, it is hard to find
this approach adopted in schools.
Therefore, IDMC aims to offer through
lacked documentaries an opportunity
to know the past and to confront the
Albanian dictatorship.

Dokumentari “Fëmijët e
diktaturës”

Meeting
contemporary witnesses

Projekti Memory Alive, i nisur
që në vitin 2015, synon të mbajë
gjallë kujtesën përmes aktiviteteve
sensibilizuese në fushën e artit dhe
kulturës. Fillimet e tij, projekti i kishte
me realizimin e filmit dokumentar,
Kujtesa e një vendi që harroi të
harronte. Interesi me të cilin u prit
ky dokumentar tregoi nevojën që
publiku shqiptar ka për reflektimin e
historisë në formë filmike. Për këtë
arsye, IDMC në bashkëpunim me
Universitetin e Arteve, Dega Regji,
prodhoi më 2016 dokumentarin
“Fëmijët e diktaturës”, me regji nga
Besnik Bisha.

The project “Memory Alive” initiated
in 2015, aims to keep memory alive
through awareness activities in the
fields of art and multimedia. This
project started with the creation
of the documentary Memory of a
Country that Forgot to Forget. The
interest shown for this documentary
demonstratesthe necessity of the
Albanian public for the reflection
of history on the film form. For
this reason, IDMC, in collaboration
with the Direction Branch at the
University of Arts, produced on 2016
the “Children of the Dictatorship”
documentary, directed by Besnik Bisha.

Dokumentari “Fëmijët e diktaturës” ka
në qendër fatin e katër personave që
lindën dhe kaluan fëmijërinë e tyre në
burgje apo vendet e internimit (Alma
Liço, Simon Mirakaj, Ritvana Mena dhe
Lurian Mena). Dokumentari synon
të rrisë ndërgjegjësimin e shoqërisë
shqiptare mbi pasojat e krimeve të
diktaturës. Ky dokumentar po ashtu
u shfaq në qytete të ndryshme të
Shqipërisë, në shkolla, univeristet,
kinema dhe institucione të tjera.
Shfaqja e dokumentarëve u shoqërua
gjithmonë me një bashkëbisedim me
dëshmitarë të diktaturës, me studiues,
shkrimtarë dhe gazetarë të interesuar
për temën, si edhe me vizita në vendet
e kujtesës të këtyre qyteteve.

The “Children of the Dictatorship”
documentary has at its center the fate
of four characters that were born and
spent their childhood in prisons or
internment areas (Alma Liço, Simon
Mirakaj, Ritvana Mena and Lurian Mena).
The documentary aims at raising the
awareness of Albanian society on the
consequences of the communist past.
This documentary was also screened in
different cities, high schools, universies,
cinemas and other institutions.The
screening of the documentary was
always followed by a discussion
with witnesses of the dictatorship,
researchers, writers and journalists interested on the topic, as well with visits on
the sites of memory in these cities.
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Takime me dëshmitarë
të kohës

Meetings with contemporary
witnesses of the dictatorship

20 shkurt 2017,Tiranë – Premiera
e dokumentarit “Fëmijët e Diktaturës”
në kinema Sheraton. Të pranishëm
në sallë ishin ish-të dënuar politikë,
të internuar, gazetarë dhe shumë të
rinj. Pas përfundimit të dokumentarit,
personazhet e tij (Alma Liço, Simon
Mirakaj, Ritvana Mena dhe Lurian Mena)
ndanë eksperiencën e xhirimeve me
të pranishmit. Ky dokumentar erdhi
premierë në një datë të rëndësishme si
ajo e 20 shkurtit, dita jo vetëm e rënies
së bustit të diktatorit Enver Hoxha por
e cilësuar tashmë edhe si Dita e Kujtesës
Kombëtare për martirët dhe viktimat e
regjimit komunist.

20 February 2017,Tirana – “Children
of the Dictatorship” documentary
premier in Sheraton Cinema. It was
attended by former political prisoners
and persecuted, journalists and many
young people. After the screening,
the protagonists of the documentary
(Alma Liço, Simon Mirakaj, Ritvana
Mena and Lurian Mena) shared their
filming experience with the participants.
This documentary premiered on the
important day of 20th of February, not
only the day of Enver Hoxha’s bust
removal, but known also as the date of
the National Day of Remembrance for
the victims of communist regime.

1 mars 2017,Tiranë – Takim me të rinjtë
e gjimnazit “Petro Nini Luarasi” në Tiranë.
Pas shfaqjes së dokumentarit “Kujtesa e
një vendi që harroi të harronte” të rinjtë
patën shansin të diskutojnë me Alma Liço,
dëshmitare e diktaturës, e cila ndau me ta
ekperiencën e internimit të familjes së saj.
Fatmiroshe Xhemalaj, eksperte e historisë,
ndau gjithashtu edhe nga eskperienca
e saj familjare gjatë diktaturës.Të rinjtë
nga ana tjetër ndanë më të pranishmit e
tjerë mendimin e tyre rreth diktaturës.
Të pranishëm në këtë takim ishin edhe
mësues të shkollës, të cilët vunë në dukje
problematikat e teksteve shkollore në
trajtimin që i bëjnë periudhës së diktaturës.

1 March 2017,Tirana – Meeting with
the young people of “Petro Nini Luarasi”
high school in Tirana.After the Memory
of a Country that Forgot to Forget
documentary screening, high school students
had the chance to discuss with Alma Liço,
a contemporary witness who shared her
family internment experience. Fatmiroshe
Xhemalaj, an history expert, also shared her
family experience during the dictatorship.
Additionally, young people shared with each
other their opinion about the dictatorship.
The activity was also attended by the
teaching staff of the high school who pointed
out the problems of the school textbook in
their treatment of the dictatorship period.

3 March 2017, Elbasan – Meeting
with the young people of “Dhaskal
Todri” high school in Elbasan. In
this meeting, the “Children of the
Dictatorship” documentary was
screened and the young people had
the chance to talk with Alma Liço, a
former political persecuted person
anda protagonist of the documentary.
Interest of young people in this
activity was noted in their various
questions bringingdifferent moments
of Albanian history and political life
into focus, from the fall of Enver
Hoxha bust until today.

24 mars 2017,Tiranë – Në
bashkëpunim me Qendrën UET,
ishte Universiteti Europian i Tiranës
ai që mirëpriti dokumentarin e
IDMC, “Fëmijët e diktaturës”,
dhe diskutimin me të rinjtë. Në
sallën e mbushur me studentë dhe
pedagogë, shfaqja e dokumentarit
u shoqërua me emocione të forta
dhe shpesh me habi për historitë e
periudhës së komunizmit treguar
nga 4 personazhet. Pas shfaqjes së
dokumentarit u zhvillua një diskutim
reflektues në një panel të moderuar
nga gazetari Alfred Lela, me praninë
e drejtores ekzekutive të IDMC,
Dr. Jonila Godole, personazhit të
dokumentarit, Ritvana Mena, dhe
sociologut, Ergys Mërtiri.

24 March 2017,Tirana – In
cooperation with UET Centre,
the “Children of the Dictatorship”
documentary was screened at
the European University of Tirana
and followed by a discussion
with young people. Students and
lecturers in the room shared
emotional experiences and were
surprised by the four stories
about Communism. After the
documentary screening, there
was a reflective panel discussion,
moderated by journalist Alfred
Lela, with the IDMC executive
director Dr. Jonila Godole; the
documentary character Ritvana
Mena; and the sociologist Ergys
Mërtiri.
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3 mars 2017, Elbasan – Takim
me të rinjtë e gjimnazit “Dhaskal
Todri” në Elbasan. Në këtë takim
u shfaq dokumentari “Fëmijët
e diktaturës” dhe të rinjtë
patën shansin të bisedojnë me
Alma Liçon, ish-e përndjekur
politike, njëkohësisht personazh i
dokumentarit. Interesi i të rinjve
për këtë aktivitet u pa në pyetjet
e shumta që sillnin në fokus
momente të ndryshme të historisë
dhe jetës politike shqiptare, nga
rrëzimi i bustit të Enver Hoxhës
deri në ditët e sotme.
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7 prill 2017, Gramsh – Në
këtë takim të mbajtur te Zyra
Arsimore Gramsh morën pjesë
nxënësit e gjimnazit “Shefqet
Guzi”, stafi pedagogjik i shkollës,
punonjës të ZA Gramsh dhe
qytetarë të tjerë të Gramshit.
Pas shfaqjes së dokumentarit,
pjesëmarrësve iu ofrua mundësia
të bisedojnë me Alma Liçon, e
cila ndau kalvarin e vuajtjeve të
saj në diktaturë që prej moshës
10-vjeçare dhe përcolli mesazhin
se nuk duhet shpërndarë gjuhë
hakmarrëse, “por edhe pa u
bërë drejtësi nuk dimë ku do të
shkojmë në të ardhmen”.

7 April 2017, Gramsh – This
meeting held at the office of
Gramshi’s Regional Education
Authority included both high school
students and the teaching staff of
“Shefqet Guzi” high school as well
asrepresentatives of Gramsh ZA and
other citizens. The participants had
the chance to talk with Alma Liço,
who shared with them her suffering
of the dictatorship that started since
when she was 10 years old. Liço
transmitted the message that we
should not distribute the language of
revenge, “but even without making
justice we do not know where we
are going in the future”.

12 prill 2017,Tiranë – Takim te
gjimnazi “Ernest Koliqi” në Tiranë.
Dokumentari u ndoq nga një
diskutim i të rinjve me dëshmitaren
e kohës, Alma Liço. Diskutimi u
moderua nga Ben Andoni, i cili
theksoi rëndësinë e ballafaqimit
me të shkuarën diktatoriale dhe
rëndësinë që të rinjtë të njohin
dhe reflektojnë mbi të shkuarën.
Të rinjtë, nga ana tjetër, sollën
në vëmendje histori familjare nga
koha e diktaturës. Znj. Liço dhe
z. Andoni diskutuan me të rinjtë mbi
propagandën si mjet i fuqishëm gjatë
diktaturës.

12 April 2017,Tirana – Meeting at
“Ernest Koliqi” high school in Tirana.
The documentary screening was
followed by a discussion with the
contemporary witness, Alma Liço,
moderated by Ben Andoni. Andoni
also emphasized the importance
of dealing with the dictatorship
past and how important is that the
young people know and reflect on
the past, as well. On the other hand,
young people brought attention to
their own family’s stories from the
dictatorship era. Liço and Andoni
discussed with them propaganda as a
powerful tool during the dictatorship.

16 June 2017, Durres – Meeting
with the students of Aleksander
Moisiu University in Durres. In
this meeting the “Children of the
Dictatorship” documentary was
screened and the students had the
opportunity to engage in discussion
with the contemporary witness of
the dictatorship Simon Mirakaj, a
protagonist of the documentary. The
activity was greeted by the Dean of the
Faculty of Political Sciences and Law
Andon Kume, who encouraged the
students to deepen their knowledge
about the past of their country.

6 dhjetor 2017, Bathore – Shfaqja
e dokumentarit “Fëmijët e diktaturës”
në Bibliotekën Komunitare të
Bathores. Të rinjtë patën mundësi
të diskutojnë rreth temës me
kryetaren e Shoqatës së Mësuesve të
Historisë,Vojsava Kumbulla. Shfaqja
e dokumentarit ishte një pikënisje e
aktiviteteve që Biblioteka “Qendra
Shpresa” do të zhvillojë me lexues
të saj për të njohur, kuptuar dhe
reflektuar mbi të shkuarën.

6 December 2017, Bathore –
“Children of the Dictatorship”
documentary screening at Bibliotheca
of Bathore.Young people of Bathore
had the chance to discuss with
the head of the History Teachers
Association,Vojsava Kumbulla. The
documentary screening was a starting
point of the activities that will be held
in this Bibliotheca, in order to hel
its readers to know, understand and
reflect on the past.
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16 qershor 2017, Durrës –
Takim me studentët e Universitetit
“Aleksandër Moisiu” në Durrës.
Në këtë takim u shfaq dokumentari
“Fëmijët e diktaturës” dhe studentët
patën mundësinë të bisedonin nga
afër me një dëshmitar të kohës së
diktaturës, Simon Mirakaj, një nga
personazhet e dokumentarit. Aktiviteti
u përshëndet nga Dekani i Fakultetit
të Shkencave Politike dhe Juridike të
Universitetit “Aleksandër Moisiu”,
Andon Kume, i cili i inkurajoi të rinjtë
të thellojnë njohjen e tyre rreth së
shkuarës së vendit.

IDMC - Raport Vjetor / Annual Report 2017 / 16

PROJEKTE 2017 – TOPOGRAfi e TERRORIT

PROJECTS 2017 – TOPOGRAPHY OF TERROR

Vizita Studimore në Vendet e Kujtesës

Study Visits to Sites of Memory

Një shoqëri demokratike nuk mund të ecë
përpara nëse nuk njeh dhe përballet me të
shkuarën e saj. Në veçanti, të rinjtë e një vendi
si Shqipëria që u përball me një ndër diktaturat
më të egra në Europën Lindore, nuk kanë
njohuri të thella në të ashtuquajturat fenomene
të komunizmit në vendin e tyre.Vendet e
kujtesës, si burgjet politike, kampet e internimit
dhe të punës së detyruar duhet të sillen më
shpesh në vëmendjen e të rinjve të paktën për
dy arsye thelbësore: Së pari, si një përkujtim i
viktimave të komunizmit, dhe së dyti, si njohje
e përballje me të shkuarën dhe me pasojat e
diktaturës në Shqipëri.

A democratic society cannot go forward if it does
not know and face its past. In particular, the young
people in a country such as Albania, that faced
one of the harshest dictatorships in the Eastern
Europe, do not have in-depth knowledge in the
so-called phenomenon of communism in their
country. Sites of memory, such as political prisons,
internment camps of obligatory work should be
brought more often to the attention of young
people, for two essential reasons: First of all, to
commemorate the victims of communism, and
secondly, to become familiar and deal with the
past and the consequences of the dictatorship in
Albania.

Për këtë arsye IDMC organizon vizita studimore
në vendet e kujtesës me të rinj, gjimnazistë,
student që vijnë apo jo nga familje ish-të
përndjekura politike. Në këto vizita studimore
IDMC iu jep shansin të rinjve të njihen me
diktaturën shqiptare përmes dëshmive të gjalla
të personave që kanë vuajtur dënimin në këto
vende. Njohja e të rinjve shqiptarë me historinë
e shkuar të vendit të tyre i ndihmon ata të
reflektojnë jo vetëm mbi natyrën e regjimit
totalitar shqiptar të asaj kohe dhe pasojat e tij,
por gjithashtu i ndërgjegjëson ata mbi rrezikun
e tendencave totalitare edhe në ditët e sotme.
Vetëm nëse një shoqëri demokratike i njeh
mirë këto tendenca, është e aftë të parandalojë
rikthimin e tyre.

Hence, IDMC organizes study trips in sites of
memory, with high school students and other
students or young people coming or not coming
from former political persecuted families. IDMC
gives the chance to young people to learn for the
Albanian dictatorship through the testimonies
of those who have suffered their punishment in
these places. The familiarity of Albania’s young
people with the past of their country helps
them to meditate not only on the nature of the
Albanian totalitarian regime and the legacies of
the time, but it also raises their awareness about
the threats of totalitarian tendencies in present
times. Only by knowing these tendencies better, a
democratic society is able to prevent history from
repeating.

6-7 maj 2017, Spaç, Shkodër – Në vazhdën
e aktiviteteve “Topografia e Terrorit” nisur në
vitin 2015, IDMC në bashkëpunim me Shoqatën
e Mësuesve të Historisë të Shqipërisë dhe
organizatën “Cultural Heritage without Borders”
organizoi një vizitë studimore dyditore në ishburgun e Spaçit dhe në vendet e dëshmisë dhe të
kujtesës në Shkodër.

6-7 May 2017, Spaç, Shkodra – In the course of
the Topography of Terror activities, initiated
in 2015, IDMC in cooperation with the
Association of History Teachers of Albania and
Cultural Heritage Without Borders
organization organized a two-day study trip
to the former Spaç prison and sites of memory in
Shkodra.

6 maj 2017, Spaç – Mësues të historisë nga e
gjithë Shqipëria morën pjesë në vizitën studimore
në ish-burgun e Spaçit. Të shoqëruar nga z. Zhivko
Petroviç, një ish-i dënuar në këtë burg, kjo vizitë
mori ngjyrime edhe më emocionuese. Në fokusgrupin që u zhvillua në kuadër të këtij takimi me
përfaqësues të CHwB, mësuesit diskutuan rreth
mundësisë për ta kthyer këtë vend në një muze ku
të dëshmohej një pjesë e vuajtjes njerëzore gjatë
sistemit diktatorial. Dëshmitë e personave të cilët
kanë vuajtur gjatë regjimit nga persekutimi dhe
internimi shoqëruan darkën tematike. Së bashku
me aktorë të ndryshëm që punojnë në fushën
e ballafaqimit me të shkuarën në Shkodër dhe
gazetarë u diskutua për rolin e medias lokale në
procesin e ballafaqimit me të shkuarën.

6 May 2017, Spaç – History teachers from all
over Albania took part in the study visit in the
former prison of Spaç. Accompanied by Zivko
Petrovic, a former prisoner there, this visit became
more sensitive. In the focus-group developed within
the framework of this meeting with representatives
of CHwB, teachers discussed the possibility to
make this place a museum where a part of a human
suffering during the dictatorial system could be
witnessed. The evidence of the persons, who had
suffered during the regime from persecution and
internment, accompanied the thematic dinner with
various actors working in the field of dealing with
the past in Shkodra and journalists. At this dinner,
the role of local media in the process of dealing
with the past was discussed.

7 maj 2017, Shkodër – Dita e dytë vijoi me
vizitën në “Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës”.
Nën udhërrëfimin e Pjerin Mirditës, mësuesit u
njohën me detaje të reja që pasurojnë edhe më
tej njohuritë e tyre lidhur me krimet e periudhës
së diktaturës. Më pas vizita vazhdoi në Kishën e
Shën Françeskut, Katedralen dhe Muzeun, Kuvendin
e Motrave Stigmatine, vende të cilat u zhveshën
nga funksionet e tyre fetare gjatë periudhës së
komunizmit për t’u shkatërruar ose adaptuar në
institucione të tjera, për të ndërprerë kështu edhe
lidhjen e popullit me besimin e tyre. U vizitua
edhe Kapela e Varrezave dhe Çinari i Zef Zorbës,
një pemë e cila ka qenë dëshmitare e qindra
pushkatimeve të bëra nga sistemi.

7 May 2017, Shkodra – Day 2 continued with
the visit to the Site of Witness and Memory.
Under the guidance of Pjerin Mirdita, teachers
became acquainted with new details that further
enriched their knowledge about the crimes of
the dictatorship. Later on, the visit included the
Franciscan Church, the Cathedral and the Museum,
and Sigmatine Sisters Assembly. These places were
left without their religious function during the
communist period, destroyed or adapted into other
institutions, in order to disrrupt the people’s link
with their faith . We also visited the cemetery chapel
(Kapela e Varrezave) and the plane tree of Zef Zorba
(Çinarin i Zef Zorbës), a tree which has witnessed a
hundred executions done by the system.
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26 maj 2017, Spaç – IDMC
organizoi vizitën e katërt studimore
në ish-burgun e Spaçit. Këtë radhë
pjesë e vizitës studimore ishin studentë
dhe pedagogë të departamentit të
Letërsisë së Universitetit të Tiranës.
Pjesëmarrësve iu dha shansi të
bisedonin nga afër me një dëshmitar
të diktaturës, Gjet(o) Vocaj, ish-i
dënuar në burgun famëkeq të Spaçit,
njëkohësisht autor i librit “Takim fatal
me diktatorin”. Pasi u vizitua e gjithë
zona e ish-burgut, aktiviteti vazhdoi
me prezantimet e studentëve për
shkrimtarët e persekutuar, të burgosur
apo të dënuar me vdekje nga diktatura
e Enver Hoxhës. Të udhëhequr nga
Prof. Lili Sula, kërkimi i tyre i drejtoi
ata te shkrimet e Vilson Blloshmit
dhe Genc Lekës, Kasëm Trebeshinës,
Musine Kokalarit,Visar Zhitit, Arshi
Pipës,Viçens Prenushit, Frederik
Rreshpjes etj.

26 May 2017, Spaç – IDMC
organized its fourth study trip in the
former prison of Spaç. Students and
lecturers of Literature Department
of the UT were involved in this study
trip. The participants were given the
chance to talk to the contemporary
witness of the dictatorship Gjet(o)
Vocaj, a former prisoner of the
notorious Spaç prison and author of
the book “Takim fatal me diktatorin”.
After visiting all the sites of the
former prison, the activity continued
with student presentations on the
writers that had been persecuted,
imprisoned or sentenced to death
during the dictatorship of Enver
Hoxha. Guided by Prof. Lili Sula, their
findings were oriented to the writings
of Vilson Blloshmi and Genc Leka,
Kasem Trebeshina, Musine Kokalari,
Visar Zhiti, Arshi Pipa,Viçens Prenushi,
Frederik Rreshpja etc.

Training and Non-Formal Education

Workshop: “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore”

“Communism through archival documents”
workshop

Në ish-Arkivin e Partisë së Punës së Shqipërisë
gjenden dokumente të ndryshme që paraqesin
një larmi dokumentesh të periudhës komuniste
në një formë mjaft origjinale dhe domethënëse.
Fragmentet nga „diskutimet popullore“
demonstrojnë kulturën politike të kohës,
ndërsa raportet e komiteteve dhe organizatavebazë informojnë mbi jetën e përditshme dhe
kushtet e jetesës. Procesverbalet e diskutimeve
të udhëheqjes komuniste hedhin dritë mbi
mënyrën e organizimit dhe kulturën e drejtimit
të shtetit. Shumë nga fenomenet e paraqitura
në këto dokumente (p.sh. kultura e dhunës,
klientelizmi dhe korrupsioni, marrëdhëniet
qytetar-shtet etj.) ndihmojnë për të kuptuar jo
vetëm periudhën komuniste, por edhe atë postkomuniste.

In the former Archives of the Albanian
Labour Party there are many documents that
demonstrate various characteristics of the
communist period in a original and meaningful
way. Pieces from „popular discussions“ show
political culture of that time and reports
written by the committees and organizations
provide information on everyday life and living
conditions. Summary of discussions about
the communist leadership shed light on the
organization and culture of governing the
state. Many of the phenomena presented in
these documents (e.g. the culture of violence,
clientelism and corruption, citizen-state
relations, etc.) help to understand not only the
communist period, but also the post-communist
one.

Për këtë arsye, IDMC në bashkëpunim me
Shoqatën e Mësuesve të Historisë „Rinia dhe
Historia“ organizoi në Tiranë dhe Durrës dy
workshop-e dyditore me mësues historie të
shkollave të mesme nga e gjithë Shqipëria.
Qëllimi i tyre ishte studimi i dokumenteve
arkivore dhe përzgjedhja e teksteve për
botimin final. Këto dokumente u pajisën më
vonë me një aparat didaktik dhe shembuj të
kuptueshëm dhe të vlefshëm për nxënësit dhe
mësuesit. Këto workshop-e u konceptuan dhe
u udhëhoqën nga Dr. Idrit Idrizi, studiues pranë
Akademisë së Shkencave të Austrisë. Produkt i
këtyre workshop-eve ishte manuali “Komunizmi
përmes dokumenteve arkivore” (Për më shumë
informacion rreth librit shiko fq 35)

Therefore, IDMC in collaboration with the
Association of History Teachers „Youth and
History“ organized two 2-day workshops in Tirana
and Durres with high school history teachers from
all over Albania.The aim of the workshop was to
study archival documents and help in the selection
of the texts for the final edition.These documents
were later provided with a didactic device and
understandable examples for students and
teachers.These workshops were conceived and
led by Dr. Idrit Idrizi, a researcher at the Academy
of Sciences of Austria. Product of these workshops
is “Communism through archival documents”
book – a manual for teachers to be used when
covering the dictatorship period in class (For more
information about the book see page 35).
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Trajnim dhe Edukim jo formal
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17-18 shkurt 2017,
Tiranë – Ditën e parë
të workshop-it u shfaq
dokumentari “Kujtesa e një
vendi që harroi të harronte”
dhe u diskutua mbi nivelin e
njohurive që të rinjtë kanë për
diktaturën shqiptare. Dita e
dytë u fokusua te diskutimi në
grupe i dokumenteve arkivore
të sjella nga ish-Arkivi i Partisë
së Punës së Shqipërisë. Në
këto dokumente arkivore u
trajtuan temat si “Represioni”,
“Jeta e përditshme: Diskutimet
popullore” dhe “Shteti”.

17-18 February 2017,Tirana
– On the first day of the
workshop, the documentary
“Memory of a Country that
Forgot to Forget” was screened
and young people discussed
knowledge on the past. The
second day focused on a
group discussion of archival
documents from the former
Archive of the Albanian Labour
Party. In these documents
were covered topics such as
“Repression”, “Everyday Life:
Popular Discussions” and
“State”.

19-21 maj 2017, Durrës
– Workshop-i “Komunizmi
përmes dokumenteve arkivore
2”. Ky workshop dyditor ishte
pjesa e dytë dhe e fundit për
këtë temë. Qëllimi i tij ishte
finalizimi i punës seleksionuese
të dokumenteve arkivore nga
mësuesit e historisë. Këto
dokumente u përdorën për
të krijuar një libër ndihmues
për mësuesit e historisë dhe
nxënësit mbi temat e diktaturës
të trajtuara në programin
shkollor.

19-21 May 2017, Durres
– “Communism through archival
documents 2” workshop.This
two-day workshop was the last
part of a series of workshops
conducted with history teachers.
The aim of this workshop
was for history teachers to
conclude their selection of
archival documents.These
documents were used to develop
a pedagogical tool for history
teachers and high school students
for the topic of the dictatorship
covered in the school program.

Workshop: “Nostalgia
about communism”

11–12 shkurt 2017, Shkodër – IDMC
organizoi në bashkëpunim me Vendin e
Dëshmisë dhe Kujtesës workshop-in me
temë “Nostalgjia për komunizmin”, nën
drejtimin e Dr. Idrit Idrizit, studiues pranë
Akademisë së Shkencave të Austrisë. Duke
vënë në paralele perceptimet e njerëzve në
vende të tjera të ish-kampit komunist me
rastin e Shqipërisë, pjesëmarrësit u munduan
të shpalosin faktorët që ndikojnë në krijimin
e nostalgjisë kolektive lidhur me periudhën e
diktaturës. Në ditën e dytë të workshop-it, të
rinjtë u njohën me historinë dhe rëndësinë e
Vendit të Dëshmisë dhe Kujtesës.

11–12 February 2017, Shkodra – IDMC, in
collaboration with Site of Witness and Memory,
organized the workshop entitled “Nostalgia
about communism” in Shkodra. It was led by
Dr. Idrit Idrizi, a researcher at the Academy of
Sciences of Austria. Thinking in parallel between
the perceptions of people from countries of the
former Communist Bloc and those from Albania,
the participants tried to uncover the factors
that affect the creation of the collective nostalgia
related to the dictatorship period. On the
second day of the workshop, the young people
learned about the history and importance of the
Site of Witness and Memory
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Workshop: “Raportimi mbi dosjet e
SIGURIMIT”

Reporting on the SIGURIMI Files”
workshop

Ky workshop është iniciuar nga IDMC dhe
synon trajnimin e gazetarëve që punojnë
në media të caktuara për të mësuar se
si të raportojnë, të kontekstualizojnë, të
interpretojnë dokumentet e Shërbimit Sekret
gjatë regjimit komunist dhe në cilat burime
të mbështeten. Workshop-i “Raportimi mbi
dosjet e SIGURIMIT” është konceptuar si
një seri seminaresh që do të vazhdojë edhe
në vitin 2018, sepse duke qenë se procesi
i hapjes së dosjeve të Sigurimit është në
fillimet e tij, trajnimet në këtë fushë do i
shërbenin jo vetëm medias, por edhe rritjes
së transparencës për publikun, si edhe
institucioneve që mbështesin projekte në këtë
fushë.

This workshop is initiated by IDMC
and aims to trainjournalists working
in different media on how to report,
contextualize, and interpret the documents
of the Secret Service from the Communist
regim and which sources to rely on; the
ethical problems implied in this process;
etc. “Reporting on the SIGURIMI Files”
workshop is conceptualized as a workshop
series that will continue in 2018, taking into
consideration that the process of opening
the Sigurimi files has only just begun. Training
in this field serves not only the media, but
also increases transparency for the public
and institutions that support projects in this
field.

21-22 Shtator 2017,Tiranë – IDMC në
bashkëpunim me AIDSSH, Prezencën e OSBEsë në Shqipëri dhe me mbështetje të KAS
organizuan workshop-in “Raportimi mbi dosjet
e SIGURIMIT”. Gjatë këtij workshop-i intensiv
dy ditor, gazetarët patën mundësi të njihnin
nga afër punën e Autoritetit të Dosjeve si dhe
ta krahasonin atë me përvojën që ekspertët
e huaj sollën nga Rumania dhe Gjermania. Në
ndihmë të këtij workshop-i, ndanë përvojat
e vendeve të tyre Dagmar Hovestädt, nga
Fondacioni Federal për Studimin e Krimeve
të Diktaturës Komuniste në Gjermaninë
Lindore, dhe Dr. Germina Nagat, Autoriteti
i Dosjeve në Bukuresht. Në ditën e dytë të
workshop-it, gazetarët pjesëmarrës patën
mundësi të punonin konkretisht në dosje dhe
informacione të përzgjedhura më parë dhe u
trajnuan si të raportojnë të dhënat e përftuara
për një publik masiv.

21-22 September 2017,Tirana – IDMC in
collaboration with AIDSSH, OSCE Presence
in Albania and with the support of KAS
organized the “Reporting on the SIGURIMI
Files” workshop. During this 2-day intensive
workshop, journalists had the chance to
learn from a closer examination of the
Authority’s work and compare it with
the experience of foreign experts from
Romania and Germany. Trainers of this
workshop were Dagmar Hovestädt from
Federal Foundation for the Study of
the Communist Dictatorship in Eastern
Germany and Dr. Germina Nagat from the
Files Authority in Bucharest. On the second
day of the workshop, the journalists had
the opportunity to work concretely with
previously selected files and information
and they were trained how to report the
obtained data for a mass audience.

“Urban Memory: How to Do Things
with Cities” workshop

Reflektimi mbi mjedisin e ndërtuar në
Shqipëri i ofron të rinjve mjetet kritike që
ju duhen për të menduar rreth kujtesës,
hapësirës dhe ndikimit të mjedisit në jetën
e qytetarëve. Prandaj, seria e workshopeve “Urban Memory: How to Do Things
with Cities” synoi të sjellë së bashku
studentë të arkitekturës dhe të gazetarisë
në një përpjekje për të nxitur përmes
shkrimit mendimin/gazetarinë kritike mbi
mjedisin, duke sfiduar si formën, ashtu
edhe përmbajtjen. Workshop-et synuan
(1) të prezantonin studentët me formën
e kritikës së arkitekturës dhe gazetarisë
së arkitekturës; dhe (2) të sillnin gazetari
investigative me cilësi të lartë dhe kritika për
mjedisin e ndërtuar në tri qytete shqiptare
(Vlorë, Korçë dhe Tiranë) dhe rrethinat e
tyre.

Investigating and reflecting on the built
environment in Albania gives young people
the critical tools they need to think about
memory, space, and the impact of the
built environment on the lives of citizens.
Therefore, the series of “Urban Memory:
How to Do Things with Cities” workshops
intended to bring together architecture and
journalism students in an effort to stimulate
critical thinking/journalism on design and the
built environment through writing, challenging
both form and content.The workshops
aimed to (1) introduce students to the form
of architecture criticism and architecture
journalism; and (2) to produce high-quality
investigative journalism and criticism about
the built environment of three Albanian
cities (Vlora, Korca and Tirana) and their
surroundings.

Këto workshop-e u konceptuan dhe u
udhëhoqën nga Leah Whitman-Salkwin,
zëvendësredaktore e Harvard Design
Magazine dhe Simon Battisti, arkitekt dhe
themelues i gazetës Very Vary Veri.

These workshops were conceived and led
by Leah Whitman-Salkin, deputy editor of
Harvard Design Magazine and Simon Battisti,
architect and founding editor of the journal
Very Vary Veri.
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Workshop: “Urban Memory:
How to Do Things with Cities”
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3-5 shkurt 2017,Vlorë – Workshop-i u organizua nga IDMC
në bashkëpunim me Qendrën Rinore Vlorë. Pas diskutimit për
imazhet që kishin dërguar paraprakisht, të rinjtë dolën për dy
orë në qytet për të bërë kërkim – duke vëzhguar, ecur dhe
reflektuar. Ditën e dytë, workshop-i u fokusua te të shkruarit
në grup. Dita e tretë u fokusua te redaktimi në grup.

3-5 February 2017, Vlora – The workshop was organized by
IDMC in collaboration with Vlora Youth Centre. After a discussion
of images submitted in advance, participants went into the city for
two hours to conduct research - making observations, walking and
thinking. On Day 2, the workshop focused on writing in groups.
On Day 3, an extended group editing session took place.

17-19 mars 2017, Korçë – Ky workshop u organizua në
bashkëpunim me Qendrën Rinore Korçë. Në ditën e parë,
shpjegimi i imazheve u pasua me një ushtrim në grup për
metodën e bazuar në vëzhgim. Ditën e dytë, pas një ushtrimi
në grup, të rinjtë shkuan në pazarin e qytetit dhe diskutuan
idetë se si mund të mbushen hapësirat boshe, si mund të bëhej
pazari më i njohur.

17-19 March 2017, Korca – This workshop was organized in
collaboration with Korca Youth Centre. On Day 1, explanation of
images was followed by a group exercise in observation-based
methods. Day 2, after a group exercise, the participants walked
to the Pazar and discussed ideas for what could fill the empty
spaces and how they could make it a popular bazaar.

21-23 prill 2017,Tiranë – Workshop-i në Tiranë u soll në
të njëjtën formë sikurse në dy qytetet e tjera. Të rinjve iu
shpjegua teknika e përdorur nga gazetari Ryszard Kapuścińsky,
i cili kur bën kërkime për një shkrim, një pjesë të tij ia dedikon
fakteve objektive dhe tjetrën vëzhgimeve subjektive.

21- 23 April 2017,Tirana – The workshop in Tirana was conducted
same way as the previous ones. After explanation of the technique
used by the journalist Ryszard Kapuścińsky, who dedicates one
part of the writing to objective evidence and the other journal to
subjective observations and reflections, the participants were asked
to do the same thing for their writing.

Konkluzione:
Gjatë këtyre workshop-eve treditore, pjesëmarrësit
bashkërisht zhvilluan ide, bënë kërkime dhe shkruan pjesë
gazetareske. Pjesëmarrësit u njohën me etikën dhe procesin
editorial. Diskutimet e mbajtura gjatë workshop-eve ishin
mjaft të rëndësishme për të shqyrtuar temat e përcaktuara
nga pjesëmarrësit. Çdo pjesë e shkruar reflektoi procesin e
të menduarit, të reflektuarit, të shkruarit dhe të redaktimit që
ndodhte gjatë çdo workshop-i. Përmbajtja formale e workshopit përfshinte: leximin në grup, ushtrimet e vëzhgimit, diskutimet
në grupe të vogla për pjesët me shkrim (2 studentë formonin
grupin me drejtuesit e workshop-it), diskutimet në grupe, dhe
redaktimet në grup.

Conclusions:
During these workshops, over three days, participants
collectively developed ideas, researched stories, and produced
journalistic pieces. Participants become quickly acquainted with
editorial ethics and the editorial process. The discussions held
during the workshops were important tools to explore the
themes as defined by the participants. Each piece of writing
produced demonstrated the process of thinking, reflecting,
writing, and editing that took place at each workshop.
Formal contents of the workshop included Group reading,
observation exercises, two-on-two discussion of writing pieces
(with workshop leaders), group discussion, and group editing
exercise.

DITËT E KUJTESËS 2017:
Kujtesa si mision

MEMORY DAYS 2017:
Memory as a Mission

16 – 23 Nëntor 2017,Tiranë – IDMC në
partneritet me KAS organizuan në Tiranë
edicionin e dytë të DITËVE TË KUJTESËS
me titull “Kujtesa si mision”. Qëllimi i këtij
aktiviteti ishte mundësimi i dialogut shoqëror
për ballafaqimin me të shkuarën diktatoriale në
Shqipëri. DITËT E KUJTESËS është konceptuar
si aktivitet i përvitshëm me një temë të veçantë.

16 – 23 November 2017,Tirana – IDMC in
partnership with KAS organized the second
edition of MEMORY DAYS entitled “Memory
as a mission” in Tirana. The aim of this project
is stimulating public dialogue on the topic of
dealing with Albania’s dictatorial past. MEMORY
DAYS is conceived as an annual event with a
special topic each year.

Aktivitetet e edicionit të dytë të DITËVE TË
KUJTESËS ishin të larmishme, ndër të tjera:
1. Konferenca ndërkombëtare “Mes Apatisë
dhe Nostalgjisë: Kujtesa publike dhe
private për komunizmin në Shqipërinë e
sotme”, datat 17-18 nëntor
2. Vizita studimore në vendet e kujtesës,
19 nëntor
3. Simpoziumi me titull “Ligj dhe Drejtësi”,
20 nëntor
4. Promovime veprash shkencore mbi
diktaturën, 21 nëntor
5. Lexim publik i dosjes së Musine
Kokalarit, 21 nëntor
6. Forumi mbi “Historinë e Rrëfyer”, 22
nëntor.
7. Ndarja e çmimeve të konkursit “Pyet
Gjyshërit 2”, 23 nëntor
8. Ekspozita “Propaganda gjatë diktaturës”
qëndroi e hapur përgjatë gjithë “Ditëve
të Kujtesës”.

Among the various activities that took place
on the second edition of MEMORY DAYS were
the following:
1. The international conference “Between
Apathy and Nostalgia: Public and
Private Recollections of Communism
in Contemporary Albania”, 17-18
November.
2. A study trip to sites of memory, 19
November
3. “Law and Justice” symposium, 20
November
4. Presentation of research works on the
dictatorship, 21 November
5. Public reading of “Musine Kokalari file”,
21 November
6. Youth Forum on Oral History, 22
November
7. Awarding of the “Ask Your Grandparents
2” competition winners, 23 November
8. The “Propaganda During the
Dictatorship” exhibition , open during
the entire week.

IDMC - Raport Vjetor / Annual Report 2017 / 25

AKTIVITETE NDËRGJEGJËSUESE / AWARENESS EVENTS

Dita 1 – Prezantimi i ekspozitës
“Propaganda në diktaturë”
Ky edicion nisi me prezantimin e ekspozitës
“Propaganda në diktaturë”, në Pavijonin e
Persekutimit Komunist në Muzeun Historik
Kombëtar nga drejtoresha ekzekutive e IDMC, Dr.
Jonila Godole. Ekspozita u përgatit nga Brisejda
Lala, në kuadër të një burse njëvjeçare të akorduar
nga IDMC gjatë vitit 2017. Drejtori i KAS, Walter
Glos, mbajti fjalën e hapjes. Edicionin e dytë të
“Ditëve të Kujtesës” e përshëndeti edhe Bernd
Borchardt, ambasador i OSBE në Shqipëri, Susanne
Schutz, ambasadore e Gjermanisë në Shqipëri, si
dhe ekspertja Hildigund Neubert, ish-komisionere
e hapjes së dosjeve të STASI-t në Thüringen.
Aktiviteti u përshëndet edhe nga Dr. Sami Repishti,
ish i përndjekur politik.

Day 1 – Presentation of exhibition
“Propaganda during dictatorship”
This edition of Memory Days opened with the
presentation of the exhibition “Propaganda during
dictatorship” by the IDMC director Dr. Jonila
Godole at the Dictatorship Exhibition Pavilion in
the National Museum.The exhibition was prepared
by Birsejda Lala, a doctoral student sponsored by
the 2017 IDMC Scholar Programme. The director
of KAS Walter Glos also presented an opening
speech. The second edition of “Memory Days” was
greeted by Bernd Borchardt, Ambassador of OSCE
Presence in Albania; Susanne Schütz, Ambassador
of German Embassy in Tirana; Hildigund Neubert,
Former Commissioner for STASI files in
Thüringen; andby Dr. Sami Repishti, former political
persecuted.

Dita 2 & 3 – Konferenca ndërkombëtare
“Midis apatisë dhe nostalgjisë”
Mënyrat e ndryshme se si kujtohet dhe
prezantohet komunizimi në diskursin publik
dhe privat u eksploruan dhe u diskutuan në
nivel shkencor gjatë dy ditëve të konferencës
ndërkombëtare “Midis apatisë dhe nostalgjisë”.
Duke parë kush kujton çfarë, si dhe kur,
konferenca synoi të paraqesë një qasje
gjithëpërfshirëse dhe të nuancuar të kujtesës së
komunizmit në Shqipëri. Për më tepër, studiuesit
vendas patën mundësinë të dëgjojnë dhe mësojnë
nga eksperienca e huaj përmes dy referateve për
kujtesën e komunizmit në Bullgari dhe Rumani
nga Daniela Koleva dhe Cristian Vasile. Në këtë
konferencë, paneli i diksutimit që solli së bashku
30 studiues vendas dhe të huaj ofroi mundësinë
për të krahasuar rastin shqiptar me raste të tjera
në vendet e Europës Lindore.

Day 2 & 3 – International Conference
“Between Apathy and Nostalgia”
The different ways communism is remembered
and represented both in public and in private
discourse were explored and discussed on a
scientific in the 2-day international conference
“Between Apathy and Nostalgia “. Investigating who
remembers what, how and when, the conference
aimed at providing both a comprehensive and
nuanced overview of memory of communism in
Albania. Furthermore, Local researchers had the
opportunity to learn about foreign experience
with communist remembrance from two speeches
presented by Daniela Koleva and Cristian Vasile
from Bulgaria and Romania, respectivelyIn this
conference, the panel discussions brought together
30 Albanian and non-Albanian scholars and
provided an opportunity to compare the Albanian
case with other Eastern Europe countries.

Dita 4 – Vizitë studimore në vendet e kujtesës në
Tiranë dhe Shkodër
Dita e katërt iu dha shansin aktorëve të huaj të vizitonin
vendet e kujtesës në Tiranë dhe Shkodër. Për këtë
arsye, më 19 nëntor 2017, u organizuan vizita studimore
paralele te BunkArt dhe Shtëpia e Gjetheve në Tiranë,
si dhe te Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, Katedralja, dhe
Kuvendi i Motrave Sigmatine në Shkodër.

Day 4 – Study Trips to Sites of Memory in Tirana
and Shkodra
The Fourth day gave different foreign actors the
chance to visit sites of memory in Tirana and Shkodra.
Thus, on 19th November 2017, IDMC organized two
parallel study visits to BunkArt and House of Leaves in
Tirana and Site of Witness and Memory, the Cathedral,
and Sigmatine Sisters Assembly in Shkodra.

Dita 5 – Simpoziumi “Ligj dhe Drejtësi”
Në ditën e pestë u organizua nga KAS simpoziumi
“Ligj dhe Drejtësi”. Në këtë simpozium, “Rivlerësimi i
Diktaturës Komuniste në Poloni” u ofrua nga Łukasz
Kamiński, nga Universiteti i Varshavës në Poloni. Paneli
i diskutimit “Procesi ligjor dhe shoqëror i ballafaqimit
me të shkuarën” solli bashkë aktorë të huaj dhe vendas,
ekspertë në fushën e ballafaqimit me të shkuarën, si:
Gentiana Sula, AIDSSH; Markus Meckel, Fondacioni
Federal për Studimin e Krimeve të Diktaturës në
Gjermaninë Lindore; Radu Preda, IICCMER Rumani; dhe
Enkelejd Alibeaj, Partia Demokratike.

Day 5 – “Law & Justice” Symposium
On day 5, KAS organized the “Law & Justice”
symposium. In this symposium organized by KAS
Łukasz Kamiński, from the University of Wrocław in
Poland offered a presentation titled “The Reappraisal
of the Communist Dictatorship in Poland” . The panel
discussion “The legal and social process of dealing with
the communist past” brought together foreign and local
experts in the field of dealing with the past, such as
Gentiana Sula, AIDSSH; Markus Meckel, Budesstiftung
Aufarbeitung Germany; Radu Preda, IICCMER Romania;
and Enkelejd Alibeaj, Democratic Party.

Dita 6 – Prezantim veprash shkencore dhe
leximi publik i dosjes së Musine Kokalarit
Në pjesën e parë të ditës së gjashtë, u prezantuan
kërkime shkencore në fushën e diktaturës nga aktorë
që punojnë në fushën e ballafaqimit me të shkuarën
në Shqipëri apo jashtë. U prezantuan librat: “Nga
Stalini te Mao: Shqipëria dhe bota socialiste” nga
Elidor Mëhilli; “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore”, një manual pedagogjik për mësuesit, nga
IDMC; dhe “Fjalori Enciklopedik i Viktimave të Terrorit
Komunist”, Vol. VI, nga ISKK. Në pjesën e dytë të ditës
në përkujtim të Musine Kokalarit, rezistencës dhe
punës së saj, IDMC në bashkëpunim me Institutin
“Musine Kokalari” dhe AIDSSH organizuan leximin e
parë publik të dosjes së saj.

Day 6 – Book presentation & Public reading of
Musine Kokalari (Sigurimi) file
During the first half of day 6, the organizers offered the
possibility to actors working in the field of memory
in Albania and abroad to present their scientific
works about the dictatorship.The books “From Stalin
to Mao: Albania and the Socialist World” by Elidor
Mëhilli; “Communism through archival documents”,
a pedagogical tool for teachers by IDMC; and the
“Encyclopaedic Dictionary of Victims of Communist
Terror”,Vol.VI, by ISKK were presented. During the
evening, IDMC in cooperation with the Musine Kokalari
Institute and AIDSSH organized the first public reading
of Musine Kokalari’s file in commemoration of Musine
Kokalari, her resistance and her work.
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Dita 7 – Forumi Rinor mbi
HISTORINË E RRËFYER
Në ditën e shtatë të DITËVE TË
KUJTESËS u organizua forumi rinor
mbi HISTORINË E RRËFYER nga
Prezenca e OSBE në Shqipëri. Ky
sesion synoi të kontribuojë në debatin
mbi historinë e rrëfyer dhe rëndësinë
e saj në rishikimin e teksteve të
historisë. Panelistët prezantuan punën
e tyre dhe pikëpamjet mbi temën.
Fabian Kati prezantoi filmat e tij dhe
projektin me këtë temë. Miran Butka
nga ISKK prezantoi “Zërat e kujtesës”.
Valbona Bezati foli për projektin
“Unë dëshmoj”, projekt i iniciuar nga
IDMC. Fatmiroshe Xhemalaj adresoi
rëndësinë e oral history dhe rishikimin
e teksteve.

Day 7 – Youth Forum on ORAL
HISTORY
On day 7 of MEMORY DAY, a Youth
Forum on ORAL HISTORY was
organized by the OSCE presence
in Albania. This session aimed at
contributing to the debate about oral
testimony and its importance in the
revision of history textbooks. The
panellists presented their work and views
on the subject. Fabian Kati presented his
films and projects on the topic. Miran
Butka from ISKK introduced “Zërat e
kujtesës” (Memory Voices) run by the
Institute.Valbona Bezati talked about
the “Unë dëshmoj” (I testify) project
initiated by IDMC. Fatmiroshe Xhemalaj
addressed the importance of oral history
and textbook revisions.

Dita 8 – Shpallja e çmimeve të
konkursit “Pyet Gjyshërit 2”
DITËT E KUJTESËS 2017 u mbyll
në ditën e tij të tetë me ndarjen e
çmimeve të konkursit “Pyet Gjyshërit
2” (për më shumë informacion shih
faqen 8-9).

Day 8 – Awards Ceremony of “Ask
Your Grandparents 2”
MEMORY DAYS 2017 closed on the 8th
day with the award ceremony for the
“Ask Your Grandparents 2” Competition.
(For more information see page 8-9).

“Jews in Albania: Crossed
Perspectives” symposium

27 janar 2017,Tiranë – Në «Ditën
Ndërkombëtare të Përkujtimit të
Holokaustit», IDMC në bashkëpunim me
Fakultetin e Historisë e të Filologjisë organizoi
aktivitetin njëditor «Hebrenjtë në Shqipëri:
Vështrime të kryqëzuara». Pjesa e parë e tij u
konceptua si konferencë shkencore dhe pjesa
e dytë si workshop me të rinjtë. Ky aktivitet u
realizua në kuadër të projektit ndërkombëtar
REMSHOA, që drejtohet nga universiteti
italian LUISS Guido Carli.

27 January 2017,Tirana – On the
Holocaust Memorial Day, IDMC in
cooperation with the Faculty of HistoryPhilology organized the “Jews in Albania:
Crossed Perspectives” activity. The first
part was a scientific conference and the
afternoon session was a workshop with
young people. This activity was organized
as part of an international project—
REMSHOA—directed by the Italian
university LUISS Guido Carli.

Akademikë, studiues të fushës dhe
gazetarë shpalosën një perspektivë të
gjerë të marrëdhënieve mes dy vendeve, të
shkëmbimeve historike, kulturore dhe të
respektimit të të drejtave të hebrenjve në
Shqipëri. Interesi i të rinjve lidhur me këtë
ngjarje historike u vu re nga pjesëmarrja e
gjerë në konferencë, por edhe nga përfshirja
e tyre në workshop-in e pasdites. Studentë
të gazetarisë nga Universiteti i Tiranës dhe
Universiteti Europian i Tiranës paraqitën
para pjesëmarrësve intervistat që ata kishin
kryer me persona të familjeve që shpëtuan
hebrenjtë si edhe me pasardhës të vetë
familjeve hebraike që qëndruan në Shqipëri
gjatë luftës.

Academics, researchers of the field and
journalists offered a broader view of the
relations between the two countries,
the historical and cultural exchanges and
the respect towards the rights of Jews
in Albania.Young people’s interest in this
conference was observed in the high
participation rate and engagement in the
afternoon workshop. Journalism students
from the University of Tirana and
European University of Tirana addressed
this history by presenting interviews
conducted with Albanian families who had
rescued Jews or with Jewish families who
had chosen to stay in Albania during the
war.

IDMC - Raport Vjetor / Annual Report 2017 / 29

Simpoziumi: “Hebrenjtë në Shqipëri:
Vështrime të kryqëzuara”
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KULTURA NË FOKUS 2017
“TIRANA LEXON 2017”

CULTURE ON FOCUS 2017
TIRANA READS 2017

#TiranaLexon2017 erdhi si një maratonë
leximi për herë të tretë në kryeqytet dhe
u organizua më 26 tetor, paralelisht në disa
vende në Tiranë, Kamëz, dhe Vorë. Në disa
skena kulturore u mblodhën shkrimtarë e
përkthyes të njohur shqiptarë, të cilët lexuan
nga librat e tyre të preferuar si dhe përcollën
emocionet gjatë procesit të të shkruarit. Për
ta bërë sa më të aksesueshëm nga publiku i
gjerë, leximet u zhvilluan në ambiente publike,
kafe letrare, dhe biblioteka, si: “Salla gjermane
e leximit” te Biblioteka Kombëtare, “Friend’s
Book House”, “Hemingway”, “Destil”,
Biblioteka Kamëz, Gjimnazet “Çajupi”, “P. N.
Luarasi”, “Sami Frashëri” dhe Gjimnazi Vorë,
Tiranë.

#Tirana Reads 2017 was our third annual
reading marathon in Tirana and took place
on 26 October 2017, at the same time as
other reading marathons in Kamza and Vora.
Prominent Albanian writers and translators
gathered in different cultural centers and read
from their favourite books and shared their
approach to the writing process. To make
it more accessible to a wider audience, the
readings were held in public areas like literary
cafes and libraries and included the following
locations: “German Reading Room, National
Library”, “Friend’s Book House”, “Hemingway”,
“Destil”, Kamëz Library, “P. N. Luarasi”, “Sami
Frashëri” & “Çajupi” High Schools and Vora
High School, Tirana.

#TiranaLexon2017 synon ta kthejë leximin
në një ngjarje dhe përjetim duke u bazuar në
shijet individuale. Shtrirja e këtij aktiviteti të
veçantë leximesh në hapësira të ndryshme,
ndikon në përhapjen e një fryme sa më
dashamirëse ndaj letërsisë dhe procesit të
leximit si një ndër hapat më të rëndësishëm
të funksionimit të letërsisë.

#Tirana Reads 2017 aimed to turn reading
into an event and experience based on
individual tastes. The scope of this particular
reading activity in different spaces affects the
spread of a more loving spirit for literature
and the reading process as one of the most
important steps in the functioning of literature.

#TiranaLexon2017 u mbështet nga Bashkia
Tiranë dhe platforma online Bukinist.al.

#Tirana Reads 2017 was supported by the
Municipality of Tirana and the online platform
Bukinist.al.

26 October 2017,Tirana – Tirana lexon
2017 opened with the panel discussion:
“Institutional initiatives in the field of
books and culture”with the participation
of IDMC director, Dr. Jonila Godole;
Minister of Culture, Mirela Kumbaro; and
a representative of the Tirana Municipality.

Maratona e leximit u përshëndet nga
artistë e personazhe të njohura. Ata dhanë
mesazhet e tyre dhe bënë thirrje që
brezi i ri të lexojë më shumë në një kohë
kur teknologjia ka ndryshuar jo vetëm
mënyrën se si jetojmë dhe punojmë, por
edhe se çfarë lexojmë. Për të folur për
letërsinë e tij në nxitim, u ftua Blendi
Fevizu në një takim të drejtpërdrejtë
me lexuesit, jashtë kornizës së ekranit,
moderuar nga Alda Bardhyli.

The reading marathon was greeted by
Albanian artists and celebrities. They
gave their messages and urged the
young generation to read more, in a
time when technology has changed not
only the way how we live and work,
but also what we read. Blendi Fevizu
was invited to talk with his readers
about his literature in a direct meeting
outside of TV, moderated by Alda
Bardhyli.

Këto takime u ndoqën nga lexime
paralele në gjimnazet “Çajupi”, “P. N.
Luarasi”, “Sami Frashëri”, Gjimnazi Vorë,
Tiranë dhe në Bibliotekën Komunitare
të Bathores. Në këtë maratonë leximesh
nuk munguan as leximet erotike me Rita
Petron dhe Edmond Tupjan. Aktiviteti u
mbyll me karaoke leximi me shkrimtarët
e rinj: Manjola Nasi, Eris Rusi, Elona
Çuliq, Belfjore Qose, Saimir Muzhaka,
nën moderimin e Isli Islamit.

These meetings were accompanied
by parallel readings in “Çajupi”, “P. N.
Luarasi” & “Sami Frashëri” High Schools,
Vora High School, Tirana and Bibliotheca
of Bathore. This reading marathon also
included erotic readings with Rita Petro
and Edmond Tupja. The activity ended
with reading karaoke with young writers:
Manjola Nasi, Eris Rusi, Elona Çuliq,
Belfjore Qose, Saimir Muzhaka, under
monderation of Isli Islami.
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26 tetor 2017,Tirana – Tirana lexon
2017 u hap me një diskutim në panel:
“Iniciativat institucionale për të afruar
lexuesin tek libri” me pjesëmarrjen e
drejtores së IDMC, Dr. Jonila Godole,
ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro,
dhe përfaqësues të bashkisë Tiranë.
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TILF 2017 - Festivali ndërkombëtar
i letërsisë në Tiranë

TILF 2017 – Tirana International
Literature Festival

“Letërsi në lëvizje” ishte moto e Festivalit
të tretë Ndërkombëtar të Letërsisë në Tiranë
(TILF) që u zhvillua më 26–28 tetor 2017.
Autorë nga Shqipëria, Austria, Gjermania,
Franca, Italia, Maqedonia, Suedia u ftuan të
dialogojnë me njëri-tjetrin dhe me publikun e
gjerë, të rinj, studentë dhe të apasionuar pas
letërsisë.

Literature on the Move was the motto of the
third Tirana International Literature Festival that
ran from the 26 to the 28 of October 2017.
Authors from Albania, Austria, Germany, France,
Italy, Macedonia, and Sweden were invited to
engage in dialogue with each-other as well as
the wider public, youth, students and those
passionate about literature.

Kjo moto synoi t’u japë autorëve mundësinë
që të rrëfejnë rrugëtimin e tyre letrar dhe
gjeografik: letërsia në lëvizje, sfidat e migrimit,
udhëtimi dhe mbërritja. Leximet gjatë festivalit
synuan të hapin një dialog me publikun mbi
këto tema dhe fate njerëzore, të cilat në
27 vitet e fundit kanë kaluar rrugëtime të
brendshme e të jashtme, lëvizje demografike
dhe migrime. Publiku i ri shqiptar, në veçanti,
ka nevojë për këto perceptime që vijnë
nga vende të ndryshme evropiane. Në këtë
mënyrë, festivali u kthye në një auditor të
hapur mes të ftuarve dhe publikut për të
refektuar mbi letërsinë bashkëkohore dhe
artin në tërësi përgjatë ndryshimeve politike,
shoqërore dhe kulturore që kanë kaluar
vendet tona.

This motto aimed to give authors the
opportunity to their literary and geographical
journey: Literature on the Move, Mobility
Challenges, Migration, Travel and Arrival. The
aim of this festival was to open a dialogue
with the public regarding these themes and
these human fates, which in the last 27 years
have experienced an internal and external
drive, demographic movements, and migration.
Especially the young Albanian public needs
to hear these kinds of perspectives coming
from various European countries. In this way,
the festival turned into an open auditorium
between the guests and the public to reflect
on contemporary literature and art in general
through the political, social and cultural
changes that our countries passed.

TILF 2017 u organizua nga IDMC në
bashkëpunim me Fondacionin e Kulturës
Allianz (Berlin) dhe Ministrinë e Kulturës.
Festivali u mbështet gjithashtu nga institucione
të ndryshme, si: Muzeu Kombëtar, Teatri
Kombëtar, Biblioteka Kombëtare, Universiteti
i Tiranës (Departamenti i Letërsisë dhe
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja), Ambasadat e
Austrisë, Gjermanisë etj.

TILF 2017 was organized by IDMC in
collaboration with the Allianz Culture
Foundation (Berlin) and the Albanian Ministry
of Culture. The festival was also supported by
various institutions such as National Museum,
National Theatre, National Library, University
of Tirana (Department of Literature and the
Faculty of Foreign Languages), Embassies of
Austria, Germany etc.

Nikola Madzirov

Daniela Danz

Autorët e ftuar në 2017:
Andrea Grill (Austri), Daniela
Danz (Gjermani), Entela Tabaku
Sörman (Suedi/Shqipëri), Jürgen
Banscherus (Gjermani), Karl –
Markus Gauß (Austri), Muriel
Barbery (Francë), Nikola Madzirov
(Maqedoni), Roland Sejko (Itali/
Shqipëri), Rudi Erebara (Shqipëri),
Thanas Medi (Shqipëri /Greqi)
Muriel Barbery

Authors invited 2017: Andrea
Grill (Austria), Daniela Danz
(Germany), Entela Tabaku
Sörman (Sweden/ Albania), Jürgen
Banscherus (Germany), Karl –
Markus Gauß (Austria), Muriel
Barbery (France), Nikola Madzirov
(Macedonia), Roland Sejko (Italy/
Albania), Rudi Erebara (Albania),
Thanas Medi (Albania/Greece)

Karl – Markus Gauß

Entela Tabaku Sörman

Thanas Medi

Rudi Erebara
Jürgen Banscherus
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Andrea Grill
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26 tetor 2017,Tiranë – Festivali, siç është
krijuar traditë, hapi siparin me maratonën e
leximit #TiranaLexon. Fjala përshëndetese
e mbasdites dhe diskutimet në panelin e
mbajtur te Teatri Metropol me Daniela Danz
(Gjermani), Karl Markus Gauss (Austri),
Andrea Grill (Austri) Entela Tabaku Sörman
(Suedi), Nikola Madzirov (Maqedoni) nën
moderimin e Beti Njumës, shënuan hapjen
zyrtare të TILF 2017. Paneli i diskutimit
vazhdoi me leximet nga Rudi Erebara
(Shqipëri), moderuar nga Lili Sula.

26 tetor 2017,Tirana – The festival opened
with a reading marathon - #Tirana reads.
In the afternoon, a welcome address and
panel discussion at Metropol Theater with
Daniela Danz (Germany), Karl Markus Gauss
(Austria), Andrea Grill (Austria) Entela
Tabaku Sörman (Sweden), Nikola Madzirov
(Macedonia) moderated by Beti Njuma
marked the official opening of TILF 2017. This
panel discussion was followed with reading
by Rudi Erebara (Albania), moderated by Lili
Sula.

27 tetor 2017,Tiranë – Dita e dytë në
Teatrin Kombëtar filloi me një mëngjes poetik
me autoret Andrea Grill & Entela Tabaku
Sörman, moderuar nga Parid Teferiçi. Më
pas, aktiviteti vazhdoi me lexime nga Nikola
Madzirov, të moderuara nga Gentian Çoçoli,
dhe lexime nga Thanas Medi (Shqipëri),
moderuar nga Edlira Agolli. Pasditja filloi në
Teatrin Metropol me diskutime dhe lexime
interesante nga Daniela Danz, të moderuara
nga Dr. Jonila Godole, për të vazhduar më tej
me lexime nga Karl-Markus Gauß, moderuar
nga Agim Baçi. Dita përfundoi me lexime dhe
diskutime me autoren e njohur Muriel Barbery
(Francë), të moderuara nga Saverina Pasho.

27 October 2017,Tirana – The 2nd day
started at the National Theater with a poetic
morning with the authors Andrea Grill &
Entela Tabaku Sörman, moderated by Parid
Teferiçi.Then it continued with readings by
Nikola Madzirov, moderated by Gentian Çoçoli,
and Thanas Medi (Albania), moderated by Edlira
Agolli. In the afternoon at Metropol Theater
there was an interesting discussion and reading
sesssion with Daniela Danz, moderated by Dr.
Jonila Godole, to continue then with readings
by Karl-Markus Gauß, moderated by Agim Baçi.
This day ended with readings and discussion
with the author Muriel Barbery (France),
moderated by Saverina Pasho.

28 tetor 2017,Tiranë – Dita e tretë e
aktivitetit TILF 2017 filloi me diskutimet
e autorëve për fëmijë, Jürgen Banscherus
(Gjermani) dhe Rita Petro (Shqipëri), nën
moderimin e Mimoza Hysës, te Salla Gjermane
e Leximit në Bibliotekën Kombëtare. Përveç
leximeve, TILF 2017 realizoi edhe shfaqjen e
një dokumentari te Akademia e Filmit dhe
Multimedias “Marubi”, “Anija”, e cila u ndoq
nga një diskutim me regjisorin Roland Sejko, i
moderuar nga Ilir Butka.

28 October 2017,Tirana – The 3rd day of
TILF 2017 activities started with a discussion
about children with the authors Jürgen
Banscherus (Germany) and Rita Petro
(Albania), moderated by Mimoza Hysa, at
the German reading room in the National
Library. In addition to these reading sessions,
TILF 2017 also included the documentary
screening of “The Boat” followed by a
discussion with the film director Roland
Sejko, moderated by Ilir Butka, at the
Academy of Film and Multimedia “Marubi.

PUBLICATIONS

Manuali pedagogjik “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore”

Pedagogical tool: “Communism through archival
documents”

Në bazë të rekomandimeve nga seria e workshop-eve dyditore
“Komunizmi përmes dokumenteve arkivore”, të organizuara
nga IDMC në Tiranë dhe Durrës me mësues historie nga e
gjithë Shqipëria gjatë vitit 217, në bashkëpunim me historianin
Idrit Idrizi (Austri) dhe eksperten e historisë Fatmiroshe
Xhemalaj u hartua libri “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore”, me fragmente dokumentesh arkivore dhe sqarime e
komente, të cilin mësuesit mund ta përdorin në të ardhmen.

In collaboration with the historian Idrit Idrizi (Austria) and History
expert Fatmiroshe Xhemalaj, the book “Communism through
archival documents” was written based on the recommendations
of the two-day workshop “Communism through archival
documents” organized by IDMC in 2017 in Tirana and Durres
with history teachers from all over Albania.This book contains
fragments of archival documents as well as clarifications and
comments and can be used by teachers in the future.

Në këtë volum janë përzgjedhur vetëm ato dokumente që
nxjerrin në pah represionin e diktaturës nga gjysma e dytë e
viteve 70 deri te gjysma e parë e viteve 80. Në këtë periudhë
arriti kulmin politika vetizoluese e shtetit shqiptar e nisur që
pas prishjes me Bashkimin Sovjetik në vitin 1961.

Only the documents that highlight the repression from the
second half of the 1970s to the first half of the 1980s were
selected in this volume. During this period, the self-isolating
politics of the Albanian state that began after the break-up with
the Soviet Union in 1961 reached its peak.

Përmes këtij botimi, IDMC synon sensibilizimin e mësuesve dhe
nxënësve mbi përmbajtjen e materialeve arkivore të periudhës
së komunizmit, duke qenë se opinioni publik në përgjithësi ka
pak informacione për to. Botimet profesionale të dokumenteve
janë të pakta. Në tekstet shkollore ato mungojnë. Ndërsa në
media këto materiale botohen rregullisht, qasja ndaj tyre është
shpeshherë shumë problematike, meqenëse kriteri kryesor i
përzgjedhjes është ngjallja e sensacionit.

Through this publication, IDMC aims to raise awareness
of teachers and high school students about the content of
communist-era archival material, given that the public opinion
has little information about them in general. Professional
publications of the documents are rare. In textbooks they are
missing. Meanwhile, in the media these materials are published
regularly, but the approach towards them is often very
problematic, as the main criterion of selection is sensationalism.
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PROJEKTE ONLINE 2017

ONLINE PROJECTS 2017

Observatori Shqiptar i Kujtesës

Albanian Observatory of Memory

Observatori Shqiptar i Kujtesës (www.observatori
kujteses.al), është një platformë online që ka si
qëllim mbajtjen gjallë të kujtesës kolektive dhe
individuale të shqiptarëve dhe risjelljen përpara
tyre të historisë tragjike të komunizmit, në mënyrë
që e kaluara të mos përsëritet. Observatori
i Kujtesës publikon përmbajtje të llojeve të
ndryshme që lidhen sidomos me kujtesën për
periudhën e diktaturës komuniste. Kjo platformë
mbledh dhe boton materiale të botuara në mediat
kryesore, si edhe materiale të tjera të ofruara
nga institucione apo nga individë të ndryshëm që
bartin dëshmi të rëndësishme të së shkuarës.

The Albanian Observatory of Memory (www.
observatorikujteses.al), is an online platform
that aims to keep alive the collective and
individual memory of Albanians and recall to
them the tragic history of communism, so that
the past is not repeated.The Observatory of
Memories publishes contents of various kinds,
especially those related to the memory of the
communist dictatorship period.This platform
collects and publishes what has been reported
in the main media, as well as other content
provided by different institutions and individuals
that disclose important evidence from the past.

Për të krijuar mundësinë e debatit dhe të
diskutimit mbi të shkuarën, Observatori është i
pajisur edhe me kapacitet blogimi dhe komentimi,
si edhe me mjaft opsione për shpërndarje dhe
ripostim. Përmbajtja e Observatorit të Kujtesës
është multimediale dhe përfshin materiale në tekst,
video, foto, audio, grafika, animacione, të dhëna
të vizualizuara, harta digjitale etj. Observatori
aplikon edhe një kategorizim tematik e kronologjik
të përmbajtjes, për të lehtësuar navigimin dhe
kërkimin nga ana e përdoruesve.

To enable dialogue and discussions about
the past, the Observatory is also equipped
with blogging and commenting features and
many options for sharing and reposting. The
Observatory of Memory contians multimedia
content including text, video, photos, audio,
graphics, animation, visualization data, digital
maps etc. The Observatory applies a thematic
and chronological categorization of the
content to facilitate the users’ navigation and
searches.

The Calendar of Memory

Pjesë e Observatorit është edhe Kalendari
i Kujtesës, i cili i ofron lexuesit të internetit
datat kryesore të historisë së Shqipërisë
që nga Pavarësia deri në ditët e sotme. Ky
kalendar vjen si një sprovë për të regjistruar
momentet dhe zhvillimet kryesore që lidhen
me përpjekjet për liri, demokraci dhe të
drejtat e njeriut në Shqipëri. Kalendari është
i hapur për plotësime dhe sugjerime, për
të arritur në një botim më të plotë dhe më
të konsoliduar. Kalendari është ideuar nga
IDMC dhe përgatitur në variantin ekzistues
nga historiani Uran Butka.

A part of the Observatory is also the Calendar
of Memory which provides the online reader
with important historical dates for Albania,
from its independence to today. This calendar
comes as a pilot project to document key
moments and developments related to the
struggle for freedom, democracy and human
rights in Albania. The calendar is open to
comments and suggestions, in order to achieve
a more complete and consolidated edition. This
calendar is conceived by IDMC, and prepared
in the existing version by the historian Uran
Butka.
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Kalendari i Kujtesës

Terminologu komunist

The Communsit terminologist

“Terminologu komunist” është një projekt
multimedial që synon t’i bëjë të rinjtë shqiptarë të
lindur pas ’90-ës të reflektojnë mbi të shkuarën
komuniste përmes gjuhës, termave, shprehive,
dukurive si pjesë e indoktrinimit ideologjik, por edhe
si pasqyrë e realitetit të kohës. Përzgjedhja e termave
është bërë jo në mënyrë sistematike, por si rezultat
i punës pedagogjike me të rinjtë në terren. Ata kanë
përzgjedhur fjalë dhe terma të hasura në media, në
letërsi, filma apo biseda në familje, por të paqarta
për ta nga ana kuptimore. Risia e këtij projekti është
gjuha multimediale e Terminologut, e shoqëruar me
ilustrime grafike të kryera nga nxënës, studentë dhe
të rinj të talentuar anembanë vendit. Secili prej tyre
reflekton artistikisht në mënyrë të pavarur mbi një
temë të përzgjedhur.

Terminologu is a multimedia project that aims
to make young Albanians, born after the 90s,
reflect on the communist past, through language,
terms, habits, and phenomena that were part of
ideological indoctrination, but also as a reflection
of the reality of that time. The selection of terms
was not systematic but the result of pedagogical
work with young people in the field. They chose
words and terms found in the media, in literature,
in movies or in family conversations, but unclear
to them in terms of meaning. The novelty of this
project is the multimedia language, accompanied
by graphic illustrations from high school and
university students as well as talented young
people throughout the country. Each reflected
artistically and independently on a selected theme.

Videot e shkurtra që ilustrojnë grafikisht
Terminologun janë të aksesueshme online dhe pa
pagesë për të rinjtë kudo që ndodhen. Ato gjenden
në YouTube me emrin Terminologu Komunist ose
te faqja e Observatorit të Kujtesës: http://www.
observatorikujteses.al/video/terminologu-komunist/.
Videot e punuara gjatë vitit 2017, janë: Fletë Rrufeja,
Tolloni, Internimi, Bunkeri, Shfaqje e huaj, Kulak,
Arratisje, Pionieri, Blloku, Diversant.

Short videos that graphically illustrate Terminologu
are accessible online and free of charge for young
people wherever they are.They can be found on
YouTube with the search term “Terminologu
Komunist” or in the webpage of the Observatory of
Memory: http://www.observatorikujteses.al/video/
terminologu-komunist/.The videos edited in 2017
are Fletë Rrufeja,Tolloni, Internimi, Bunkeri, Shfaqje
e huaj, Kulak, Arratisje, Pionieri, Blloku, Diversant.

Projekti është i hapur për cilindo që dëshiron ta
pasurojë me fjalë dhe terma të tjerë, por edhe për të
rinj të talentuar që dëshirojnë të bëhen pjesë e kësaj
sipërmarrjeje kreative dhe edukative.

The project is open to anyone who would like to
enrich it with words and other terms, but also for
talented young people who want to become part
of this creative and educational initiative.

HISTORIA E RRËFYER

ORAL HISTORY

Në Shqipëri, “Historia e rrëfyer” (Oral History) nuk
është një fushë në të cilën është punuar mjaftueshëm.
Historia e dëshmuar nga persona që i kanë
përjetuar vetë ngjarje dhe momente të rëndësishme
historike paraqet një perspektivë ndryshe, një qasje
autobiografike të historisë. Informacioni nga burime të
dorës së parë, siç janë dëshmitarët e kohës, shërben
edhe si e dhënë për interpretim nga ana e studiuesve
dhe historianëve.

“Oral History” is not a field in which has been
worked enough in Albania. The witnessed history
told by people, who themselves experienced
important historical events, provides a different
perspective, an autobiographical approach to
history. Information form first hand sources,
such as contemporary witnesses serves
as data for interpretation for researchers and
historians.

“Unë dëshmoj”
Projekti “Unë dëshmoj”, i iniciuar nga IDMC me
mbështetjen e KAS, prezanton intervista dhe dëshmi
të jetuara që hedhin dritë mbi përndjekjen gjatë
regjimit komunist shqiptar në vitet 1944-1990.
Dëshmitë ju ftojnë të dëgjoni dhe hulumtoni rrëfime
individuale që paraqesin një perspektivë unike mbi
jetën në diktaturë. Këto materiale mund të përdoren
nga grupe të ndryshme interesi: mësues të historisë
dhe lëndëve të tjera relevante, nxënës, studentë,
historianë, gazetarë, studiues dhe të interesuar të
tjerë. Synimi i projektit është të sensibilizojë për
rëndësinë e këtyre dëshmive në dritën e diktaturës,
duke sjellë për të interesuarit përmbajtje në format
zanor dhe filmik. Intervistat janë të ndara sipas temave,
rajonit dhe ngjarjeve historike, dhe gjenden në faqen e
Observatorit.

I testify
“I testify” project, initiated by IDMC and supported
by KAS, presents interviews and testimonies on the
topic of persecution during the Albanian communist
regime from 1944-1990. The testimonies invite you
to listen and explore individual stories, representing a
unique perspective about life during the dictatorship.
These materials can be used by different interest
groups: history teachers, high school students,
university students, historians, journalists, researchers
and others interested on the topic. The aim of this
project is to raise awareness about the importance
of these testimonies in revealing the truths about
the dictatorship, through formats (such as audio and
video). Interviews are divided according to topics,
region and historical events and can be found at the
Observatory website.

Këto intervista janë realizuar nga Valbona Bezati,
bursante pranë IDMC gjatë vitit 2017. Për studiuesit
e “Oral History” që duan të bëjnë një punë më të
thelluar, IDMC ofron videot e plota për studim dhe
konsultim brenda ambienteve të saj në Tiranë. IDMC
mirëpret të gjithë dëshmitarët që duan të tregojnë
historinë e tyre personale apo familjare për brezin e ri.
Mund të na kontaktoni për informacione apo detaje te
mëtejshme në adresën e e-mailit office@idmc.al.

These interviews were conducted by Valbona Bezati,
a 2017 IDMC scholar. IDMC offers the complete
audio and video collection of these interviews at its
office in Tirana for resreachers interested in “Oral
History”. IDMC also welcomes all witnesses who
would like to share their personal or family history
with the young generation. You can contact us for
information or futher details via email 		
address: office@idmc.al
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EKSPOZITA

exhibitions

Ekspozitat luajnë një rol të rëndësishëm
për transmetimin e njohurive rreth
ngjarjeve të rëndësishme të së shkuarës në
një mënyrë më të kuptueshme.

Exhibitions are an important medium for
transmitting knowledge about important
events of the past in a more relatable form.

Ekspozita “Propaganda gjatë
diktaturës komuniste” u përgatit
nga Brisejda Lala, bursante pranë IDMC
gjatë vitit 2017, dhe paraqet aspekte të
manipulimit politik të masave nga shteti
komunist përmes formave të ndryshme të
propagandës, si: artikujve dhe fotografive
në shtypin e kohës, ceremonive zyrtare,
karikaturave dhe formave të tjera.
Propaganda mbi arritjet e Partisë dhe
pushtetit popullor në rrugën e ndërtimit
të socializmit në Shqipëri shoqëroi masat
e marra nga shteti komunist, si: shkatërrimi
i pronës private dhe krijimi i pronës së
përbashkët mbi mjetet e prodhimit; krijimi
i “Njeriut të Ri” me tiparet e moralit
komunist; hyjnizimi i rolit të Partisë dhe të
udhëheqësit të Partisë-Shtet, Enver Hoxha.
Ekspozita u mundësua nga IDMC në
bashkëpunim me Arkivin Qendror
Shtetëror, i cili ndihmoi me sigurimin e
dokumenteve arkivore dhe fotove.

The “Propaganda during the
dictatorship” exhibition was prepared
by Brisejda Lala, a participant in the
2017 IDMC Scholar Programme. The
exhibition presents aspects of the political
manipulation of the masses from the
communist state in Albania through various
forms of propaganda, such as articles and
photos in the press, official ceremonies,
caricatures and other forms. Propaganda on
the Party’s successes and power in building
socialism in Albania went hand in hand
with measures of the Communist state
to destroy private property and achieve
the common ownership of the means of
production; to create the “New Man” using
features deemed essential for Communist
morality; and to glorify the role of the
Party and the Party-state leader Enver
Hoxha. This exhibition was made possible
by IDMC in collaboration with the Albanian
State Archives, which provided the archival
documents and photos.

Doni ta prezantoni këtë ekspozitë?
Ekspozita “Propaganda gjatë diktaturës
komuniste” mund të porositet në format
DIN A1 kundrejt një pagese simbolike dhe
të prezantohet në kuadër të aktivitetit
mësimor brenda dhe jashtë shkollës. Për
informacione të mëtejshme, lutemi të
kontaktoni me office@idmc.al.

Would you like to have this exhibition?
The “Propaganda during the dictatorship”
exhibition can be ordered in DIN A1
format with a symbolic payment and can
be presented within the framework of
educational activities both inside and
outside of school. For more information
please contact: office@idmc.al

PROPAGANDA
GJATË
DIKTATURËS
KOMUNISTE

Ekspozitë e realizuar nga Instituti
për Demokraci, Media dhe Kulturë (IDMC)
me mbështetjen e Arkivit Qendror Shtetëror (AQSH)

The contribution of IDMC
in international activities

Suhl, 19-21 Janar 2017 – IDMC merr pjesë në
konferencën “Trashëgimia komuniste - Populizmi
- Ekstremizmi: Sfidat për zhvillimin historik
dhe demokracinë në Europë”, organizuar nga
Fondacioni Federal për Studimin e Krimeve të
Diktaturës në Gjermaninë Lindore.

Suhl, 19-21 January 2017 – IDMC in the
conference “Communist Heritage - Populism
– Extremism: Challenges for Historical
Development and Democracy in Europe”
organized by Federal Foundation for the Study of
the Communist Dictatorship in Eastern Germany.

Berlin, 23-25 Feburuary 2017 - IDMC merr
pjesë në konferencën ndërkombëtare: “Spote të
verbëra në histori? Komunizmi në shekullin e 20të, në kuadër të 100-vjetorit të revolucionit rus,
organizuar nga Fondacioni Federal për Studimin
e Krimeve të Diktaturës në Gjermaninë dhe
fondacioni Friedrich Ebert.

Berlin, 23 -25 February 2017- IDMC in the
international conference “Blind spots in the
history? Communism in the 20th century,”
within the framework of the 100th anniversary
of Russian revolution organized by the Federal
Foundation for the Study of the Communist
Dictatorship in Eastern Germany and FES.

Tiranë, 8 mars 2017 – Në ditën e njohur
si Dita Ndërkombëtare e Gruas, IDMC në
partneritet me Platformën Europiane të Kujtesës
dhe Ndërgjegjes, bëri thirrje për një minutë
heshtje në orën 12:00, në përkujtim të miliona
grave, viktima të diktaturës komuniste, në
Europën Lindore dhe Qendrore. Thirrja u mbajt
njëkohësisht edhe në Pragë, Talin, Riga,Vilnius,
Varshavë, Berlin, Dresden, Bratislavë, Ljubljanë,
Bukuresht dhe Kiev.

Tirana, 8 March 2017 – On the day
recognised as International Women’s Day,
IDMC in cooperation with the Platform of
European Memory and Conscience called for
a minute of silence at 12.00 noon CET for
the millions of women who fell victim to the
Communist dictatorship. The call was held at
the same time in Prague, Tallinn, Riga,Vilnius,
Warsaw, Berlin, Dresden, Bratislava, Ljubljana,
Bucharest and Kyiv.

Sofje, 27-29 mars 2017 – IDMC merr pjesë
në konferencën dhe workshop-in “Requirements
for modern journalism education”, organizuar
nga KAS Media Program.

Sofia, 27-29 March 2017 – IDMC
participates in “Requirements for modern
journalism education” conference and
workshop organized by KAS Media Program

Bruksel, 6-8 Qershor 2017 – IDMC merr
pjesë në simpoziumin “Dhuna në historinë
europiane të shekullit XX: Të kujtojmë,
dokumentojmë, edukojmë” organizuar nga Rrjeti
Europian i Kujtesës dhe i Solidaritetit (ENRS).

Brussels, 6-8 June 2017 – IDMC in the
symposium “Violence in the European History
of 20th century: Commemorating, documenting,
educating” organized by European Network
Remembrance and Solidarity (ENRS).
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Kontributi i IDMC-së
në aktivitete ndërkombëtare

Rumani, 24-29 Prill 2017 – IDMC
merr pjesë në vizitën studimore “Të rinjtë
dhe kujtesa në Europën post-komuniste”
organizuar në vendet e kujtesës në Rumani nga
zyra e fondacionit gjerman Konard Adenauer
në Rumani dhe Instituti për Studimin e
Krimeve Komuniste në Rumani (IICCMR).

Romania, 24-29 April 2017 – IDMC
participates in “Youth and remembrance in
post-communist Europe” study trip, organized
by Konrad Adenauer foundation Romania and
the Institute for Investigation of Communist
Crimes and Memory of the Romanian Exile in
sites of memory in Romania.

Llogara,Vlorë, 19-21 Korrik 2017 –
IDMC merr pjesë në shkollën verore të
EUROCLIO “Përtej Krenarisë dhe Dhimbjes?
Historia që lidh Ballkanin”. Në shkollën
verore u prezantua puna e IDMC dhe u
shfaq dokumentari “Fëmijët e Diktaturës”
për mësues historie dhe studies nga e gjithë
Europa.

Llogara, Vlora, 19-21 July 2017 – IDMC
participates in “Going Beyond the Pride and
Pain? History that connects the Balkans”
EUROCLIO Summer School. In this summer
school IDMC presented its work and the
documentary “Children of the Dictatorship”
was screened for history teachers and
researchers from all over Europe.

Râmnicu Sărat, 25 Gusht 2017 – IDMC
mban një leksion për komunizmin në Shqipëri
në edicionin e 11-të të Univeristetit Veror
të Râmnicu Sărat: “Burgu i heshtjes, një
eksperiencë gjatë komunizmit” organizuar nga
Instituti për Studimin e Krimeve Komuniste
në Rumani (IICCMR) dhe zyra e fondacionit
Konrad Adenauer në Rumani.

Râmnicu Sărat, 25 August 2017 – IDMC
holds a lecture communism in Albania at
the 11th edition of the Summer University
of Râmnicu Săra “The prison of silence, an
experience during communism” organized by
the Institute for Investigation of Communist
Crimes and Memory of the Romanian Exile
and Konrad Adenauer foundation Romania.

Berlin, 5-10 Nëntor 2017 Berlin – IDMC
përfaqësohet në delegacionin “Ballafaqimi
me të shkuarën? – Albania meets Germany
2017”, organizuar nga Fondacioni Federal
për Studimin e Krimeve të Diktaturës në
Gjermaninë Lindore.

Berlin, 5-10 November 2017 – IDMC
participates in the delegation trip entitled
“Dealing with the Past? – Albania meets
Germany 2017” organized by the Federal
Foundation for the Study of the Communist
Dictatorship in Eastern Germany.

Vilnius, 28-30 Nëntor 2017 – IDMC merr
pjesë në mbledhjen e këshillit të anëtarëve
të Platformës për Kujtesën dhe Ndërgjegjen
Europiane dhe seminarin “The Genocide
of European Roma 1939-1945”, organizuar
nga Platforma për Kujtesën dhe Ndërgjegjen
Europiane në bashkëpunim me Qendrën
Kërkimore të Gjenocidit dhe Rezistencës në
Lituani.

Vilnius, 28-30 November 2017 – IDMC
participates in the Council of Members
meeting of the Platform of European Memory
and Conscience and the seminar titled “The
Genocide of European Roma 1939-1945.”
This seminar was organized by the Platform
of European Memory and Conscience
in cooperation with The Genocide and
Resistance Research Centre of Lithuania.

IDMC Scholars Programme

IDMC përpiqet që përmes projekteve të saj t’i
përfshijë të rinjtë sa më shumë në aktivitetet e
saj. Për këtë arsye, IDMC gjatë vitit 2017 ofroi
dy bursa kërkimore. Bursantet që u mbështetën
financiarisht nga IDMC në kuadër të programit
të bursave gjatë vitit 2017 ishin Valbona Bezati
dhe Brisejda Lala.

IDMC tries to actively involve young people
in its projects. Therefore, IDMC offered
two research scholarships during 2017.
The scholars that were financed within the
framework of IDMC’s Scholars Programme
during 2017 were Valbona Bezati and Brisejda
Lala.

Valbona Bezati, studente pranë Universitetit
të Tiranës realizoi intervistat me dëshmitarët
e kohës së diktaturës për projektin “Unë
dëshmoj!” si dhe montoi pamjet filmike në
bashkëpunim me stafin e Institutit.

Valbona Bezati, a student from the University
of Tirana conducted interviews with witnesses
of the dictatorship for the project “I Testify!”
and edited the videos in collaboration with
IDMC staff.

Brisejda Lala, studente e doktoraturës, përgatiti
ekspozitën “Propaganda gjatë diktaturës
komuniste”.

Brisejda Lala, a PhD student, prepared
the “Propaganda during the Dictatorship”
exhibition.
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Bursat e akorduara nga IDMC

IDMC - Raport Vjetor / Annual Report 2017 / 44

IDMC 2017 / nË shtyp - in press
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IDMC 2017 / nË TV - in TV

Partnerë të tjerë:
Prezenca e OSBE në Shqipëri • Fondacioni Federal për Studimin
e Krimeve të Diktaturës në Gjermaninë Lindore • Ministria e
Arsimit, Sportit dhe Rinisë • Ministria e Kulturës • Delegacioni i
Bashkimit Europian në Shqipëri • Bashkia Tiranë • Rrjeti Europian
i Kujtesës dhe i Solidaritetit (ENRS) • Instituti për Investigimin
e Krimeve Komuniste në Rumani (IICCMER) • Platforma për
Kujtesën dhe Ndërgjegjen Europiane, Republika Çeke • Shoqata
Europiane e Mësuesve të Historisë (Euroclio) • Forumi i Shërbimit
të Paqes Civile (ZFD), Kosovë • Forumi i Shërbimit të Paqes Civile
(ZFD), Bosnjë-Hercegovinë • Instituti për Studimin e Krimeve
dhe Pasojave të Komunizmit • Instituti për Integrimin e ish-të
Përndjekurve Politikë • Shoqata e ish-të Përndjekurve Politikë
Demokratë të Shqipërisë • Univeristeti i Tiranës (Fakulteti i
Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Letërsisë dhe Fakulteti
i Gjuhëve të Huaja) • Shoqata e ish-të Përndjekurve Politikë në
Shkodër • Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në Shkodër • Instituti
Shqiptar i Studimeve Politike • Shoqata “Muzeu Musine Kokalari”
• Shoqata Kombëtare Shqiptare e Mësuesve të Historisë “Të
rinjtë dhe historia” • Instituti për Zhvillimin e Arsimit • Grupi
Shqiptar për të Drejtat e Njeriut • Shoqata “Drejtësi dhe Paqe”
• Qendra Shqiptare e Rehabilitimit për Traumën dhe Torturën
(ARCT) • Qendra e Informimit e BE-së në Vlorë • Qendra
Rinore Arka në Shkodër • Instituti “Musine Kokalari” • Muzeu
Historik Kombëtar • Autoriteti për Informim mbi dokumentet
e ish-Sigurimit, Arkivi Qendror Shtetëror • Cultural Heritage
without Borders • Qendra Rinore “Vlorë” • Qendra Rinore
“Korçë” • Univeristeti “Aleksandër Moisiu”, Durrës • Qendra
UET • Fondacioni i Kulturës Allianz (Berlin) • Teatri Kombëtar
• Biblioteka Kombëtare • Biblioteka e Kamëz • Ambasada e
Austrisë • Ambasada e Gjermanisë • Akademia e Shkencave e
Shqipërisë • “Friend’s Book House” • “Hemingway” Bar • “Destil”.

Official Partner:
IDMC is supported by the Konrad Adenauer
Foundation, as the official Partner in Albania.

Other partners:
OSCE Presence in Albania • Federal Foundation for the Study of
the Communist Dictatorship in Eastern Germany • Ministry of
Education, Sports & Youth • Ministry of Culture • EU Delegation in
Albania • Municipality of Tirana • European Network Remembrance
and Solidarity (ENRS) • The Institute for the Investigation of
Communist Crimes and the Memory of the Romanian Exile
(IICCMER) • Platform of European Memory and Conscience,
Czech Republic • European Association of History Educators
(Euroclio) • Forum Civil Peace Service (ZFD) Kosovo • Forum
Civil Peace Service (ZFD), Bosnia and Herzegovina • Institute
for the Studies of Crimes and Consequences of Communism
• Institute for Integration of Former Political Persecutees •
Association of Democrat Former Political Persecutees of Albania •
University of Tirana (Faculty of History and Philology, Department
of Literature and the Faculty of Foreign Languages) • Association
of Former Political Persecutees in Shkodra • Site of Witness
and Memory in Shkodra • Albanian Institute of Political Studies
• “Musine Kokalari Museum” Association • Albanian National
Association of History Teachers “Youth and History” • Institute
for Educational Development • Albanian Human Rights’ Group •
Association “Peace and Justice” • Albanian Rehabilitation Center
for Trauma and Torture (ARCT) • EU Information Centre of Vlora
• Arka Youth Centre in Shkodra • Musine Kokalari” Institute •
Tirana National Museum • Authority on Access to Information
on the former State Security Service • Albanian State Archives •
Cultural Heritage without Borders • Vlora Youth Centre • Korca
Youth Centre • “Aleksandër Moisiu” University, Durrës • UET
Centre • Allianz Culture Foundation (Berlin) • National Theatre •
National Library • Kamez Library • Embassy of Austria • Embassy
of Germany • Academy of Sciences of Albania • “Friend’s Book
House” Café • “Hemingway” Bar • “Destil” Cafe.
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Partner zyrtar:
IDMC mbështetet nga Fondacioni gjerman Konrad Adenauer, si
partner zyrtar në Shqipëri.
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