Dear friends,

IDMC edhe përgjatë vitit 2018 u fokusua te thellimi i
ballafaqimit me të shkuarën komuniste. Kujtesa si mision
synon ndërgjegjësimin e shoqërisë shqiptare dhe 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, brenda
dhe jashtë vendit, workshopeve për të rinj dhe për mësues
të historisë, aktiviteteve të tjera ndërgjegjësuese dhe
botimeve të shumta.

IDMC in 2018 focused deeply on the mission of dealing
with the communist past. Memory as a mission aims to raise
the awareness of the Albanian society and in particular of
young people, who did not experienced that time. IDMC has
achieved this through various meetings with contemporary
witnesses, study trips to sites of memory in Albania and abroad,
workshops for young people and history teachers, as well as
other awareness-raising activities and various publications.

Konkursi kreativ “Pyet Gjyshërit 3”, solli këtë vit
punimet reflektuese të rreth 450 gjimnazistëve nga i
gjithë vendi. Trajnimi i gazetarëve dhe studiuesve të rinj
për të përdorur dosjet e ish-Sigurimit dhe arkivave të
tjera ishte një kontribut në rritjen e transparencës ndaj
opinonit publik. Edicioni i tretë i “Ditëve të Kujtesës”
solli në 8 ditë intensive aktivitete të ndryshme që
synonin ballafaqimin me të shkuarën. Një kontribut
i rëndësishëm në fushën e drejtësisë tranzicionale
ishte studimi “(Mos) Rehabilitimi i ish të Përndjekurve
Politikë”, i pari i këtij lloji në Shqipëri.

Creative competition “Ask Your Grandparents 3” involved this
year around 450 high school students from all over Albania.
The training of journalists and young researchers on how to
use the former Sigurimi files and other archival documents
has contributed to an increased transparency with the public
opinion.The third edition of “Memory Days” has dealt with the
past through 8 different activities. An important contribution
in the field of transitional justice was “(Non) Rehabilitation
of former political persecuted” study, the first of its kind in
Albania.

Edicioni i katërt i “Tirana Lexon” dhe “Netët e Letërsisë
Austriake” ngjallën një interes të veçantë falë tematikës
së përzgjedhur: “Identiteti dhe Kujtesa”, ku autorët e
pranishëm vendas dhe austriakë ndanë me publikun
qasjet e tyre autobiografike dhe pengesat e hasura në
procesin identifikues në të shkuarën deri më sot.

The fourth edition of “Tirana Reads” and “Austrian Literary
Nights” aroused a special interest due to the selected topic:
“Identity and Memory”, where local and Austrian authors
shared with the public their autobiographical approaches and
obstacles encountered in the identification process in the past
until nowadays.

Së fundi, puna e paraqitur në këtë raport vjetor tregon
para së gjithash angazhimin e personave të atashuar
pranë IDMC, të cilëve gjej rastin t’u shpreh mirënjohjen
time. Falenderim i veçantë për Fondacionin gjerman
Konrad Adenauer që është partneri dhe mbështetësi
ynë kryesor në këtë mision. Bashkëpunimi ynë me
Shoqatën Kombëtare Shqiptare të Mësuesve të Historisë
(ALBNA) dhe institucione të tjera në fushën e kujtesës,
brenda dhe jashtë vendit, e ka bërë më të qëndrueshëm
dhe më të frytshëm kontributin tonë për ballafaqimin
me të shkuarën.

To conclude, the work presented in this annual report shows
first and foremost the commitment of persons affiliated with
IDMC, whom I take this opportunity to express my gratitude.
A special gratitude goes for the German Foundation Konrad
Adenauer, our valued partner and supporter in this mission.
Our collaboration with Albanian National Association of
History Teachers (ALBNA) and other institutions in the field
of memory, within and outside the country, has made our
contribution to dealing with the past process more sustainable
and fruitful.

Dr. Jonila Godole
IDMC - Drejtore Ekzekutive / Executive Director
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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 2018

Rreth 3000 persona ndoqën aktivitetet e IDMC për vitin
2018, duke reflektuar dhe mësuar në fushën: e ballafaqimit me të
shkuarën dhe kujtesës, multimedias, letërsisë etj.

Around 3000 people took part in the activities of IDMC in 2018,
reflecting and learning in the following fields: dealing with the past
and memory, multimedia, literature, etc.

Rreth 100 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 100 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 about dealing of the 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 200 Albanian and foreign referents, witnesses of
the dictatorship and journalists 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. Ndër debatet publike mund të përmendim atë për
kampin e internimit në Tepelenë. (Për më shumë shih fq. 44-48).

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. Among the debates we can
mention the debate about Tepelena Internment Camp. (See more
pg. 44-48).
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IMPAKTI I IDMC për vitin 2018

PROJEKTE / PROJECTS 2018

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 3 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.

Në edicionin e tij të tretë, konkursi
“PYET Gjyshërit” nën moton
#Trego1Histori, ftoi të rinjtë 15–19
vjeç të reflektojnë për të shkuarën
në Shqipëri (1944–1997) përmes një
punimi kreativ individual ose në grup në
tre kategori: multimedia, ese dhe arte
pamore. Me anë të këtij konkursi, IDMC
nxiti gjimnazistët të tregojnë lidhur
me periudhën e regjimit komunist
në Shqipëri dhe me vitet e para të
tranzicionit, në mënyrë sa më kreative.

In its third edition “ASK YOUR
GRANDPARENTS” competition, with
the motto #Tell1Story invited young
people aged 15–19 to reflect individually
or as a team on Albania’s past (1944–
1997), through a creative work in one of
the three categories: multimedia, essay,
visual arts. Through this competition,
IDMC encourageed high school students
to tell stories in a creative way about
Albania’s communist regime and its early
years after the transition.

Ky është konkursi i katërt kombëtar i
organizuar nga IDMC pas “Lindur në 90ën: Zbulo të shkuarën, krijo të ardhmen”
(2015), “PYET GJYSHËRIT 1” (2016) dhe
“PYET GJYSHËRIT 2” (2017) të cilët
numërojnë 25 çmime. Konkursi “PYET
GJYSHËRIT 3” ishte një projekt nga
IDMC në partneritet me Shoqatën e
Mësuesve të Historisë dhe u mbështet
nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, Fondacioni gjerman Konrad
Adenauer, si dhe Bukinist.al.

This is the fourth national competition
organized by IDMC, following “Born in
the 90s: Explore the Past, Create the Future”
(2015) “Ask Your Grandparents 1” (2016)
and “Ask Your Grandparents 2” (2017)
which had together awarded 25 prizes
in total. “Ask Your Grandparents 3” was
collaboration between IDMC and the
Albanian History Teachers Association,
supported by the Ministry of Education,
Sports & Youth, Konrad Adenauer
Foundation and Bukinist.al.
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Konkursi “Pyet Gjyshërit 3”

ÇMIMET: 50 fitues të konkursit
“Pyet Gjyshërit 3”

AWARDS: 50 winners of “Ask Your
Grandparents 3”

Më 31 tetor 2018, në kuadër të DITËVE TË
KUJTESËS 2018, u shpallën në një ceremoni të
veçantë fituesit e edicionit të tretë të konkursit
“PYET GJYSHËRIT”. Nga data 1 shtator deri më
15 tetor 2018, 430 nxënës me 312 punime nga
43 shkolla anë e mbanë vendit paraqitën pranë
jurisë së konkursit përfytyrimet e tyre rreth së
shkuarës komuniste.

On 31st October 2018, in frame of MEMORY
DAYS 2018, the winners of the third edition of
the “ASK YOUR GRANDPARENTS” competition
were announced in a special ceremony. From
1st of September to 15th of October 2018, 430
high school students with 312 works, from 43
schools all over Albania submitted their works on
the communist past.

Fituesit e punimeve më të mira fituan një vizitë
studimore në vendet e kujtesës në Europën
Juglindore, si më poshtë:

The winners of the best works who will participate
in the study visit in SEE are as following:

Çmimi i rrjetit
Xhorda Norja, nga shkolla “16 Shtatori”, në Shijak,
përmes një punimi në artet pamore.

Network prize
Xhorda Norja, from “16 Shtatori” High School in
Shijak, through a realization in visual arts.

Çmimi i arteve pamore
Eni Duka, nga shkolla “Jani Kukuzeli”, Durrës, me
punimin “Alive”.

Visual arts prize
Eni Duka, from “Jani Kukuzeli” High School in
Durres, with the work “Alive”.

Çmimi special
Erjola Jahaj & Ilirjana Zemani, nga shkolla “Jani Kukuzeli”,
Durrës me “Përkundjet e një jete”.

Special prize
Erjola Jahaj & Ilirjana Zemani from “Jani Kukuzeli”
High School in Durres with “End of a Life”.

2 çmime për multimedian
Rexhina Pelivani, Rea Garuli & Adelajda Manushi nga
shkolla “Drita e Dijes”, Berat, me “Teatri i Diktaturës”.
Erlis Spahiu, nga shkolla “Mahmud & Ali Cungu”, në
Labinot, Elbasan me “Stuhi dhe Dashuri”.
  
Çmimi për esenë më të mirë
Doris Balliçi nga shkolla “Dhaskal Todri”, Elbasan me
esenë “Dekadat e tmerrit”.

2 Multimedia prizes
Rexhina Pelivani, Rea Garuli & Adelajda Manushi
from “Drita e Dijes” High School with “Theatre of
the Dictatorship”. Erlis Spahu, from “Mahmud & Ali
Cungu” High School, Labinot with “Storm and Love”.

Përveç 9 të rinjve fitues të vizitës studimore në vendet
e kujtesës në Europën Juglindore, IDMC dhe KAS
surprizuan edhe 30 punimet finaliste, duke i shpallur
finalistët fitues të një vizite studimore në vendet e
kujtesës nga veriu në jug të Shqipërisë.

In addition to the 9 winners chosen by the jury for
the study visit to the sites of memory in Southeast
Europe, IDMC and KAS surprised the other finalists
announcing them as winners of a study visit to sites
of memory, from north to south Albania.

Best essay prize
Doris Balliçi from “Dhaskal Todri” High School,
Elbasan with the essay “Decades of Terror”.

Ilva Tare (Moderatore në TV) / (TV Moderator)
Agron Tufa (Shkrimtar) / (Writer)
Fatmiroshe Xhemalaj (Eksperte për kurrikulën shkollore) /
(Expert for school curricula)
Shpend Bengu (Pedagog i artit dhe multimedias) / (Lecturer
of Arts and Multiemdia)
Ylljet Aliçka (Shkrimtar, pedagog) / (Writer, lecturer)
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
Bukinist.al
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Juria e konkursit / The jury

DOKUMENTARË

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” dhe “Kujtesa e një
vendi që harroi të harronte”

“Children of the Dictatorship”
& “Memory of a Country that
Forgot to Forget” documentary

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
demonstrates the 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. Shfaqja e
dokumentarëve në shkolla të mesme,
universitete, kinema dhe institucione
të tjera shoqërohet 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.
The screening of the documentary in
different cities, high schools, universities,
cinemas and other institutions 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

Meeting Contemporary Witnesses

10 qershor 2018, Shkodër – IDMC në bashkëpunim me
Organizatën Trashëgimia Kulturore pa Kufij (CHwB) shfaqën
në Shkodër, te Qendra Rinore “Arka”, dokumentarin “Fëmijët
e Diktaturës”. Pas shfaqjes së dokumentarit të rinjtë patën
mundësinë të diskutonin me Ritvana Mena, personazh i
dokumentarit, e cila ndau me ta eksperiencën e xhirimeve. I
pranishëm në aktivitet ishte edhe Viktor Martini, ish-i burgosur
politik në burgun e Burrelit, i cili kërkoi që të rinjtë të trajtojnë
njëri-tjetrin me respekt, pavarësisht nëse prindërit e tyre kanë
qenë apo jo mbështetës të sistemit të diktaturës.

10 June 2018, Shkodra – “Children of the Dictatorship”
documentary was screened in Shkodra, at Arka Youth Centre
by IDMC in collaboration with Cultural Heritage without
Borders in Albania (CHwB). After the documentary screening
the young people discussed with Ritvana Mena, character of the
documentary, who shared with them the experience of filming.
Present in this activity was also Viktor Martini, former political
prisoner in the prison of Burrel, who transmitted the message
of treating each other with respect regardless of whether their
parents were or not supporters of the dictatorship.

15 dhjetor 2018, Korçë – Në bashkëpunim me Qendrën
Rinore Korçë u organizua shfaqja e dokumentarit “Kujtesa e
një vendi që harroi të harronte”. Shfaqja e dokumentarit u pasua
nga një diskutim mes Ylber Merdanit, ish i burgosur politik në
burgun e Spaçit, Jonila Godoles, drejtore e IDMC dhe Ylljet
Aliçkës, shkrimtar nën moderimin e Maria Doiçes, pedagoge
në Universitetin e Korçës. Gjatë këtij diskutimi Ylber Merdani
ndau me të rinjtë eksperiencën familjare të persekutimit dhe
burgosjen e tij në Spaç ku përjetoi edhe revoltën e 21-23 majit
1973.

15 December, Korca – IDMC in collaboration with Korça
Youth Centre organized screening of “Memory of a Country that
Forgot to Forget” documentary. The documentary screening
was followed by a discussion with Ylber Merdani, former political
prisoner in Spaç prison; Jonila Godole, director of IDMC and
Ylljet Aliçka, writer, under moderatotion of Maria Doiçe,
lecturer at the University of Korça. During the discussion,Ylber
Merdani shared with the young people his family persecution
story and his imprisonment in Spaç where he experienced the
Spaç Revolt, on 21-23 May, 1973.

PROJECTS 2018 – TOPOGRAPHY OF TERROR

Vizita studimore në Vendet e Kujtesës
brenda dhe jashtë Shqipërisë

Study Visits to Sites of Memory in Albania
and abroad

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 mbi këtë periudhë. Vendet e
kujtesës si burgjet politike, kampet e internimit
dhe të punës së detyruar, duhet të sillen më
shpesh në vëmendjen e të rinjve 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 saj në Shqipëri.

A democratic society cannot go forward if it does
not know and face its past. In particular, young
people, in countries like Albania that faced one of
the harshest dictatorships in the Eastern Europe,
do not have the in-depth knowledge about this
period. Sites of memory, such as political prisons,
internment camps and forced labor camps
should be brought more often to the attention
of young people, for two essential reasons.: first,
to commemorate the victims of communism, and
secondly, to become familiar and deal with the
past and its consequences in Albania.

Për këtë arsye, IDMC organizon vizita
studimore në vendet e kujtesës me të rinj,
gjimnazistë, studentë që vijnë apo jo nga familje
ish-të përndjekura politike. Në këto vizita
studimore, IDMC u jep shansin të rinjve ta
njohin diktaturën shqiptare përmes dëshmive
të gjalla të personave që kanë vuajtur dënimin
në këto vende. Kjo përballje i ndihmon ata të
reflektojnë jo vetëm mbi natyrën e regjimit
totalitar shqiptar 1944-1990, por edhe i
ndërgjegjëson ata mbi rrezikun e tendencave
totalitare në ditët e sotme. Vetëm një shoqëri
demokratike që i njeh mirë këto tendenca është
e aftë të parandalojë rikthimin e tyre.

Hence, IDMC organizes study trips in sites of
memory with young people, high school students
and other students whether or not they come 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
helps them to meditate not only on the nature of
the Albanian totalitarian regime (1944-1990), 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.

Pjesë e vizitave studimore brenda dhe jashtë
Shqipërisë bëhen rregullisht edhe fituesit e
konkursit të përvitshëm “PYET GJYSHËRIT”

Part of study trips in Albania and abroad are
also the winners of the annual competition
“ASK YOUR GRANDPARENTS”
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PROJEKTE 2018 – TOPOGRAfi e TERRORIT

21 – 24 mars 2018, Spaç, Shkodër,
Gjirokastër, Lushnje – 25 fituesit e
konkursit “Pyet Gjyshërit 2” vizituan mbi
10 vende të kujtesës në Shqipëri.

21 – 24 mars 2018, Spac, Shkodra,
Gjirokastra, Lushnja – 25 winners of “Ask
Your Grandparents 2” competition visited
more than 10 Sites of Memory in Albania

Dita 1 – Shkolla “Drita e Dijes” (Berat)
viziton “Shtëpinë e Gjetheve” dhe
“BunkArt2” në Tiranë
Dita e parë e vizitës studimore nisi me vizitën
në “Shtëpinë e Gjetheve” dhe “BunkArt2”,
në Tiranë. Gjimnazistët beratas nuk kishin
qenë më parë në këto vende dhe përvoja
rezultoi shumë e rëndësishme për ta njohur
të shkuarën.

Day 1 – “Drita e Dijes” High School
(Berat) visits “House of Leaves” and
“BunkArt2” in Tirana
The first day of the study trip began with a
visit to the “House of Leaves” and “BunkArt2”
Museums in Tirana. Young adults from Berat
visited these places for first time and expressed
that this visit was important to learn about the
past.

Dita 2 – Vizitë studimore në ish-burgun
e Spaçit
25 të rinjtë fitues, të cilët vinin nga 5 shkolla të
ndryshme – Tiranë,Vorë, Durrës, Elbasan, Berat
– në vizitën në ish-burgun famëkeq të Spaçit,
biseduan me Zenel Drangun, ish-i burgosur
politik me rreth 17 vite burg për arratisje.

Day 2 – Visit at the Former Prison of
Spaç
25 winners, representing 6 different high schools
from Tirana, Vora, Durres, Elbasan & Berat,
had the chance to talk with Zenel Drangu, a
contemporary witness and former prisoner in
Spaç prison, when they visited Spaç.

Dita 3 – Muzeu i fotografisë “Marubi”
dhe Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës në
Shkodër
Gjatë kësaj vizite të rinjtë patën shansin të
njihen me fotografitë e vlerësuara me shumë
çmime ndërkombëtarisht të dinastisë Marubi.
Më pas vizituanVendin e Dëshmisë dhe Kujtesës,
një godinë e ndërtuar më 1930 si kolegj për
fretërit françeskanë. Pasi komunistët morën
pushtetin në vitin 1945, në të u vendos Dega
e Punëve të Brendshme dhe për më shumë se
një dekadë aty janë arrestuar, rrahur e dhunuar
dhjetra opozitarë të regjimit komunist, ndër ta
gra, murgesha dhe priftërinj.

Day 3 – Visit at Marubi Museum
and Site of Witness and Memory in
Shkodra
During this visit, the young people had the
chance to see with the photography of Marubi
Dynasty, photography awarded internationally.
Later, they visited the Site of Witness and
Memory built in 1930 as a college for the
Franciscan fathers. When the communist
regime came to power in 1945, the building
served as a branch of the Interior Ministry
where many opponents of the communist
regime, among them nuns and priests have
been violated for more than one decade.

Day 4 – Visit to Musine Kokalari’s House in Gjirokastra
and to the Internment-Deportation Memorial in
Lushnja
The study visit in south began with a visit to the house of
Musine Kokalari. The group learned about the history of the
first female Albanian author who founded the Social-Democrat
Party after WWII and faced the Communist persecution. Later,
the group visited the house-museum of Ismail Kadare and
the Ethnographic Museum. The last stop was at the National
Memorial of Internment and Deportations 1954-1991, in the
area of Lushnja, dedicated to former persecuted.

Me këtë vizitë gjimnazistët nga Berati, Tirana, Labinoti, Durrësi,
Vora u njoh kështu më nga afër me shtrirjen që kishte terrori i
diktuar nga Hoxha, pa dallim krahinash, nga veriu deri në jug.

With this visit the group of high school students from Berat,
Tirana, Labinot, Durres, Vora learned about Hoxha’s terror,
without provincial distinctions, from north to the south.
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Dita 4 – Vizitë te shtëpia e Musine Kokalarit në
Gjirokastër dhe Memoriali i Internim-Dëbimeve në
qytetin e Lushnjës
Vizita studimore në jug nisi me vizitën te shtëpia e Musine
Kokalarit. Të rinjtë mësuan historinë e gruas që themeloi pas
Luftës II Botërore Partinë Socialdemokrate dhe u përball me
përndjekjen e komunizmit. Më pas të rinjtë vizituan muzeun
etnografik dhe shtëpinë muze të shkrimtarit Ismail Kadare.
Ndalesa e e fundit ishte në qytetin e Lushnjes, te memoriali
i internim-dëbimeve 1954–1991, kushtuar ish-të përndjekurve
në rrethin e Lushnjes.
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18 – 21 prill 2018, Berlin – IDMC në bashkëpunim
me KAS organizoi një vizitë studimore 4-ditore në
vendet e kujtesës në Berlin, për fituesit e vendit të
parë të konkursit “Pyet Gjyshërit 2”.

18 – 21 April 2018, Berlin –IDMC in cooperation
with KAS organized a four-day study trip to sites
of memory in Berlin for the 1st prize winners of
“Ask Your Grandparents 2” competition.

Dita 1 – Tur në qytetin e Berlinit dhe në
Akademinë e KAS
Vizita filloi me një ekskursion në pikat kryesore
turistike dhe historike të qytetit: Muri i Berlinit,
Katedralja, Bebelplatz (vendi i djegies së librave nga
nazistët), Porta e Brandenburgut, Statuja e Fitores
së Berlinit etj. Më vonë të rinjtë patën mundësinë
të shkëmbenin mendime me Florian Constantin
Feyerabend, referent për Ballkanin Perëndimor
në Akademinë e Fondacionit Konrad Adenauer,
në Berlin. Të rinjtë shfaqën interes për Procesin e
Berlinit dhe integrimin e afërt të Shqipërisë në BE.

Day 1 – Berlin City Tour and visit in KAS
academy
Upon arriving in Berlin the young group was
provided with a introduction to the history of
Berlin, through a bus excursion in in the most
important historic sites of the city, such as Berlin
Wall, Berlin Cathedral, Bebelplatz book burning site,
Brandenburg Gate, and Berlin Victory Column, etc.
In the afternoon, they meet with Florian Constantin
Feyerabend, referent for SEE in the KAS Academy
in Berlin. The group expressed interest on Berlin
Process and the EU integration of Albania.

Day 2 – Visit to the German Parliament, the Berlin
Wall and the Stasi Museum
During the visit in Bundestag, the winners of the competition
discussed in the German Bundestag with Thorsten Frei, deputy of
CDU and reporter for Albania. Mr. Frei informed them about the
role of Germany in facilitating the integration process of Albania.
Following the visit to Reichstagskuppel, the group headed to the
Berlin Wall memorial, where they learned more about the history
of the Germany’s division (13 August 1961 until 9 November
1989) and the fall of the Wall). The day ended with a visit to the
Stasi Museum, where they learned how the German State Security
Service functioned. During the discussion they understood the
similarities and differences between German State Service (Stasi)
and Albanian dictatorship (former-Sigurimi).
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Dita 2 – Vizitë në Parlamentin gjerman, Murin e Berlinit
dhe Muzeun e Stasi-t
Fituesit e konkursit diskutuan në Bundestagun gjerman me
deputetin e CDU, Thorsten Frei, njëkohësisht relator për
Shqipërinë në Bundestag. Deputeti Frei i njohu ata me rolin e
Gjermanisë për të lehtësuar procesin integrues të Shqipërisë.
Pas kupolës së Reichtag-ut, të rinjtë vizituan memorialin e Murit
të Berlinit ku mësuan më shumë rreth historisë së ndarjes së
Gjermanisë (13 gusht 1961 deri më 9 nëntor 1989), dhe rrëzimin
e Murit të Berlinit. Dita përfundoi me vizitën në Muzeun
e Stasi-t, ku të rinjtë u njohën me punën e shërbimit sekret
gjerman. Gjatë pyetjeve dhe komenteve që shoqëruan vizitën, të
rinjtë kuptuan ngjashmërinë dhe dallimet mes Shërbimit Sekret
gjerman (Stasi) dhe atij shqiptar gjatë diktaturës (ish-Sigurimi).
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Dita 3 – Vizitë në Memorialin e Holokaustit në Berlin
Në ditën e tretë të vizitës studimore, fituesit e konkursit vizituan
Memorialin e Holokaustit, i njohur ndryshe edhe si Memoriali
i Hebrenjve të vrarë në Europë. Në bisedat me gazetaren e
rrjetit gjerman Deutsche Welle (DW), Anila Shuka, gjimnazistët
dëshmuan se kishin mjaft informacione mbi Holokaustin. Përmes
vizitës në këtë Memorial, i cili përmban 2 711 blloqe betoni që
përkujtojnë rreth 6 milionë Hebrenj, viktima të Holokaustit,
ata reflektuan mbi mungesën e memorialeve në Shqipëri në
përkujtim të viktimave të komunizmit.

Day 3 – Visit at the Holocaust Museum in Berlin
In the third day of their visit the winners of the competition
visited the Holocaust memorial, known also as the Memorial to
the Murdered Jews of Europe. In the discussion that young people
had with the journalist of Deutsche Welle (DW), Anila Shuka, they
said that they had a lot of information about Holocaust. Through
the visit in this memorial consisting of 2,711 concrete blocks
commemorating the approximately six million European Jews that
were victims of the Holocaust, they reflected about the lack of
memorials in Albania to commemorate the vicitims of communism.

Dita 4 – Vizitë në Memorialin Hohenschönhausen të
Berlinit dhe Muzeun “Topografia e Terrorit”
Gjatë vizitës në ish burgun Hohenschönhausen, të rinjtë njohën
mënyra të ndryshme torturash për të burgosurit politikë në
Gjermaninë Lindore (GDR). Kurse ekspozita në qendrën e
dokumentimit “Topografia e Terrorit” i njohu të rinjtë fillimisht
me marrjen e pushtetit nga nazistët, me institucionet e terrorit,
persekutimin dhe shfarosjet në masë të hebrenjve dhe grupimeve
të tjera.

Day 4 – Visit at Berlin Hohenschönhausen Memorial
and Topography of Terror Museum
During the visit at Hohenschönhausen Memorial the group
learned about different torture methods for political prisoners
in East Germany (GDR). Meanwhile the exhibition at the
documentation center “Topography of Terror”, provided
information about the National Socialist takeover of the power,
the institutions of terror, the terror, the persecution and
extermination on Jews and other groups.

TRAJNIME DHE EDUKIM JOFORMAL

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 materiale 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 organizatave-bazë
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 post-komuniste.

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 postcommunist one.

Për këtë arsye, në vitin 2017, IDMC publikoi volumin
e parë të materialit pedagogjik “Komunizmi përmes
dokumenteve arkivore”. Ndërsa përgjatë vitit 2018, në
bashkëpunim me Shoqatën e Mësuesve të Historisë
(ALBNA) u organizuan trajnime me mbi 100 mësues
historie nga e gjithë Shqipëria në Tiranë, Vlorë dhe
Shkodër se si mësuesit ta përdorin manualin në orën
e mësimit. Këto trajnime u udhëhoqën nga Fatmiroshe
Xhemalaj, eksperte e kurrikulës, me ndihmën e
mësuesve të historisë, Vojsava Kumbulla dhe Gentian
Dedja.

For this reason, in 2017, IDMC published the first
volume of pedagogical material “Communism
through archival documents”. Meanwhile during
2018, in cooperation with Albanian Association of
History Teachers are organized training with more
than 100 history teachers from all over Albania, in
Tirana, Vlora and Shkodra, to train and instruct
teachers on how to use this manual in the classroom.
These trainings were led by Fatmiroshe Xhemalaj,
curriculum expert, with the help of the history
teachers,Vojsava Kumbulla and Gentian Dedja.

Trajnime: “Komunizmi përmes dokumenteve arkivore: Represioni në periudhën e
vetizolimit”

Trainings: “Communism through archival
documents: Repression in the self-isolation
period

31 mars 2018,Tiranë – IDMC në bashkëpunim
me ALBNA organizuan në Tiranë trajnimin
e parë rajonal të mësuesve për përdorimin
në orën e mësimit të librit “Komunizmi
përmes dokumenteve arkivore: Represioni
në periudhën e vet-izolimit”. Me këtë trajnim,
IDMC kishte si qëllim të ndihmonte mësuesit të
ndërtojnë një orë mësimore përmes përdorimit
të dokumenteve historike me metoda të të
mësuarit interaktiv në klasë.

31 March 2018, Tirana – IDMC, in
cooperation with ALBNA, organized in
Tirana the first regional training for teachers
on how to use the manual “Communism
through archival documents: Repression
in the self-isolation period”. Through this
training, IDMC aimed to help teachers
build a lesson through the use of historical
documents with interactive learning methods
in the classroom.

7 prill 2018,Vlorë – Trajnimi i dytë rajonal me
mësuesit e historisë nga Vlora, Fieri, Elbasani dhe
zonat përreth u mbajt në Vlorë në bashkëpunim
me Qendrën Rinore. Mësuesit përmes trajnimit
kuptuan se lënda e historisë në shkollë bëhet më
e prekshme nëse ata përdorin në klasë burime
historike të përshtatshme për moshën e nxënësit.

7 April 2018, Vlora – The second regional
training with the history teachers from Vlora,
Fieri, Elbasan and area surrounding took place
at Vlora Youth Centre. Through this training,
teachers understood that the history class
becomes more meaningful if they use resources
appropriate for the students’ age.

14 prill 2018, Shkodër – Trajnimi i tretë
u mbajt në Shkodër. Mësuesit punuan në tre
grupe paralele bazuar në shembuj konkretë
të dokumenteve arkivore të përdorura në
libër.

14 April 2018, Shkodra – The third training
took place in Shkodra. This training was also
organized in three parallel workshops. The
groups worked based in concrete archival
documents from the book.

8-9 qershor 2018, Tiranë – Seria e këtyre
workshopeve për vitin 2018 u mbyll në Tiranë
me seminarin për përzgjedhjen e dokumenteve
arkivore, volumi i dytë i series ekstrakurrikulare “Komunizmi përmes dokumenteve
arkivore”, nën drejtimin shkencor të historianit
Dr. Idrit Idrizi, Universiteti i Vjenës.

8-9 June 2018, Tirana – The series of
these workshops for 2018 was closed with
the seminar held in Tirana for selection
of the texts for the second volume of the
“Communism through archival documents”
book. The seminar was led by the historian, Dr.
Idrit Idrizi, University of Vienna.

New Man in the Movies Produced during the Dictatorship
(1958–1990)

Për të nxitur aftësitë analitike të të rinjve që të kuptojnë se si
u krijuan stereotipet ideologjike në periudhën e komunizmit, u
organizuan një seri seminaresh në bashkëpunim me gjuhëtaren
dhe studiuesen Linda Mëniku me temë: “Njeriu i Ri” në
materialet filmike të diktaturës (1958–1990)”. Seminaret u
mbajtën në Tiranë nga muaji marsi deri në maj, ku në qendër
ishte analizimi i tipareve propagandistike të prodhimtarisë
filmike të regjimit.

In order to make young people have a better understanding
of life under communism and how the communist propaganda
influenced the life through all possible channels, IDMC
organized in collaboration with the researcher Linda Meniku
a series of seminars: “New Man in the Movies Produced during
the Dictatorship (1958-1990)”. The seminars were held in
Tirana from March to May, where the focus was in analyzing
propaganda features in these movies.

30 mars 2018,Tiranë – Në seminarin e parë u fol për modelin
e heroit që propagandojnë filmat e para 1990-ës. Të rinjtë
analizuan katër filma: “Horizonte të hapura” (1968), “Rrugë të
bardha” (1974), “Gjurmë në kaltërsi” (1981), dhe “Kur hapen
dyert e jetës” (1986). Përmes analizës së personazheve dhe
gjuhës filmike u sqarua kulti i “heroit” komunist dhe si përcillej
ai në filmat e zgjedhur.

30 March 2018, Tirana – On the first seminar was discussed
the model of the hero in the propaganda movies before 1990.The
participants analyzed four movies: “Horizonte të hapura” (1968);
“Rrugë të bardha” (1974);“Gjurmë në kaltërsi” (1981);“Kur hapen
dyert e jetës” (1986). They analyzed the movie characters and
pointed out who was the hero, what was his role in the movie and
how it was presented in these movies.

27 prill 2018, Tiranë – Seminari u dytë u fokusua te dy
elemente kryesore të propagandës gjatë diktaturës: “Tjetri”
dhe “Armiku”. U analizuan elementët linguistikë të përdorur
në filmat e prodhuar në fillim të viteve 1970: “I teti në bronx”
(1970), “Operacioni Zjarri” (1973), “Prefekti” (1976), “Fijet
që priten” (1976). Të rinjtë u shprehën se propaganda filmike
ushqente “luftën e klasave” dhe urrejtjen ndaj “armiqve” të
Partisë dhe të popullit.

27 April 2018,Tirana – The second seminar focused on two
elements of the propaganda during the dictatorship: “Other”
and “Enemy”. It was discussed the linguistic elements used in
movies produced at the beginning of 1970s: “I teti në bronx”
(1970), “Operacioni Zjarri” (1973), “Prefekti” (1976), “Fijet
që priten” (1976). Young people said that film propaganda
fueled the “class struggle” and hatred of the “enemies” of the
Party and the people.
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Seminar: “Njeriu i Ri” në materialet filmike të diktaturës
(1958–1990)
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4 maj 2018, Tiranë – Në seminarin e tretë u diskutua për
figurën e gruas në kinematografinë e kohës përmes materialeve
filmike: “Cuca e maleve” (1972), “Kur po xhirohej një film”
(1981), “Nxënësit e klasës sime” (1984), “Treni niset në 7 pa
pesë” (1988). Përmes filmave të përzgjedhur, pjesëmarrësit e
seminarit kuptuan dimensionet propaganduese të rolit të gruas
(dhe nënës) në shoqërinë shqiptare gjatë komunizmit.

4 May 2018, Tirana – The topic of the discussion in the third
seminar was the “female role model” in the movies: “Cuca e
maleve” (1972), “Kur po xhirohej një film” (1981), “Nxënësit e
klasës sime” (1984), “Treni niset në 7 pa pesë” (1988). Through
these movies young people understood the propagandistic
dimensions of the the role of the woman (and the mother) in
the Albanian female society during communism.

18 maj 2018,Tiranë – Në seminarin e fundit u analizuan filmat:
“Njeriu i mirë” (1982), “Apasionata” (1983), “Dora e ngrohtë”
(1983), “Duaje emrin tënd” (1984). Nga analiza e këtyre filmave
pjesëmarrësit kuptuan se në 1980 fokusi i kinematografisë
ishin temat sociale ku publiku “të gjente më mirë vetveten”.
U pa si trajtohej figura e gruas, sjelljet që konsideroheshin
të dënueshme nga shoqëria dhe pushteti si dhe mesazhet e
fshehura propagandistike që përmbanin filmat.

18 May 2018,Tirana – The movies analyzed in the last seminar
were: “Njeriu i mirë” (1982), “Apasionata” (1983), “Dora e
ngrohtë” (1983), “Duaje emrin tënd” (1984). The participants
understood that the focus of the cinematography in early 1980s
was in the social issues, where the public would find themselves.
It was seen how the woman figure was treated, the behaviors
that were considered not right by the society and the hidden,
propagandistic messages of the movies.

Konkluzione:
Seminaret mbi propagandën filmike të Kinostudios “Shqipëria
e Re” i njohën të rinjtë me tiparet e Njeriut të Ri që
propagandohej nga partia si model për t’u ndjekur. ´Njeriu
i Ri sipas këtyre filmave ishte ai që “udhëhiqej nga idealet e
partisë dhe sakrifikonte jetën për to”. Përmes analizës së tyre,
pjesëmarrësit reflektuan se qenia që kjo ideologji krijoi, ishte në
thelb “njeriu oportunist dhe servil, konformist dhe nënshtrues
vetëm e vetëm që të gëzonte privilegjet e pushtetit”. Në takimin
e fundit, të rinjve iu shpërndanë certifikatat e pjesëmarrjes dhe
formularët e vlerësimit për workshop-in, në të cilat u shpreh
feedback pozitiv dhe sygjerime për kësi aktivitetesh që nxisin
aftësitë analitike mbi propagandën që diktatura përçonte
përmes filmave dhe produksioneve të tjera kulturore.

Conclusions:
The seminars on the movies’ propaganda of “New Albania”
Kino-studio acknowledged young people with the features of
the “New Man” that was propagated by party to be followed.
The “New Man” created in these movies produced during
the dictatorship “lived and scarified for the ideals”. Meanwhile
through these movies the participants understood that the
“New Man” in the real life was “opportunist and extremely
servile in submissive ways only to enjoy the privileges of power”.
At the end of the workshop were delivered the evaluation forms
which showed positive feedback and suggestion on having other
activities which stimulate the knowledge and reflection about
the propaganda transmitted through the movies and other
cultural productions.

Workshop: “Raportimi mbi dosjet e SIGURIMIT”

“Reporting on the SIGURIMI Files” workshop

Ky workshop është iniciuar nga IDMC që prej
vitit 2017 dhe synon trajnimin e gazetarëve
të rinj mbi mënyrën e raportimit dhe
interpretimit brenda kontekstit historik të
dokumenteve të Shërbimit Sekret gjatë regjimit
komunist. Workshop-i “Raportimi mbi dosjet
e SIGURIMI”” i shërben jo vetëm medias, por
edhe procesit të hapjes së dosjeve të Sigurimit në
vetvete, për rritjen e transparencës për publikun.
Ky aktivitetet zhvillohet në bashkëpunim të
ngushtë me AIDSSH (Autoritetin e dosjeve) dhe
BStU (Fondacionin federal për hapjen e dosjeve
të STASI-t në Gjermani) dhe institucione të
ngjashme nga vende të tjera ish-komuniste.

This workshop is initiated by IDMC since 2017
and it aims to train young journalists on how
to report and interpret the documents of the
Secret Service from the Communist regime
within their historical context. “Reporting on
the SIGURIMI Files” workshop serves not
only to the media but also to the process of
opening the Sigurimi files in increasing the
transparency for the public. This activity is
organized in close collaboration with AIDSSH
and BStU (Federal Foundation for the Study
of the Communist Dictatorship in Eastern
Germany) and other similar institutions form
other former communist countries.

13 – 14 Shtator 2018, Tiranë – Synimi i
workshopit ishte ndërgjegjësimi i shoqërisë
dhe sidomos i gazetarëve, studentëve dhe
studiuesve të rinj për rolin e arkivave në
ballafaqimin me diktaturën. Pjesëmarrësit u
trajnuan nga ekspertë vendas dhe të huaj mbi
mënyrën se si t’i qasen arkivave dhe sesi t’i
aksesojnë dokumentet arkivore. Studiuesja
Dagmar Hovestädt nga BStU Berlin, i njohu
pjesëmarrësit me historinë e krijimit dhe hapjes
së dosjeve të STASI-t, si dhe solli eksperiencën
gjermane të raportimit mbi këto dosje. Përmes
ekspertëve nga Autoriteti, të rinjve iu ofrua
një qasje krahasimore e procesit të hapjes së
dosjeve të policisë secrete në Shqipëri dhe
Gjermani. Gjatë ditës së dytë të workshop-it ata
vizituan ambientet e AIDSSH, ku u njohën me
procesin e punës në këtë institucion dhe hapat
konkretë si mund të raportojnë mbi dosjet.

13 – 14 September 2018,Tirana –The aim
of the workshop is to raise awareness of the
society, in particular of the journalists, students
and young researchers about the role of the
archives in dealing with the dictatorship past.
Participants in this activity had the opportunity
to be trained by local and foreign experts on
how to access the archival files.The researcher
of BStU Berlin, Dagmar Hovestädt, introduced
participants to the history of creating and
opening STASI files, and brought the German
experience of reporting on these files. Young
people were offered a comparative approach
to opening Sigurimi and STASI files from the
specialist of AIDSSH. On the second day of the
workshop, they visited AIDSSH offices, getting
thus acquainted with the work process in this
institution and concrete steps how to report
on the files.
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AKTIVITETE NDËRGJEGJËSUESE / AWARENESS EVENTS
DITËT E KUJTESËS 2018:
“Identiteti dhe Kujtesa”

MEMORY DAYS 2018:
Identity and Memory

22 – 31 tetor 2018, Tiranë – Edicioni i tretë
i DITËVE TË KUJTESËS u zhvillua nën moton
“Identiteti dhe Kujtesa”. Ky aktivitet i madh
ndërgjegjësues organizohet në Tiranë qysh prej vitit
2016 nga IDMC, në partneritet me Fondacionin
Konrad Adenuaer. Përmes tij IDMC synon
mundësimin e dialogut shoqëror për ballafaqimin
me të shkuarën diktatoriale në Shqipëri.

22 – 31 October 2018,Tirana – Third edition of
MEMORY DAYS was organized under the motto
“Identity and Memory”. This awareness event is
organized by IDMC since 2016, in partnership
with Konrad Adenauer Foundation. Through this
event IDMC aims to stimulate public dialogue on
the topic of dealing with the Albania’s dictatorial
past.

Aktivitetet e edicionit të tretë të DITËVE TË
KUJTESËS ishin të larmishme, ndër të tjera:
1. Ceremonia e hapjes së Ditëve të Kujtesës
dhe prezantimi i ekspozitës mbi STASI-n,
më 22 tetor
2. Aktiviteti “Letërsia si vend kujtese”, më 23
tetor
3. “Gruaja dhe barazia gjinore (1912–1939)
në këndvështrimin e të rinjve”, më 24 tetor
4. Trajnimi i punonjësve të muzeve dhe
vendeve të kujtesës, më 25 tetor
5. Shfaqja e filmit “Azizi” në “Kinema Millenium”, më 25 tetor
6. Promovime veprash shkencore mbi diktaturën, më 26 tetor
7. Leximi publik i dosjes së një ish-të persekutuari, më 26 tetor
8. Prezantimet e studiuesve të rinj mbi diktaturën, më 29 tetor
9. Ceremonia e ndarjes së çmimeve të konkursit “Pyet Gjyshërit 3”, më 30 tetor
10. Konferenca shkencore “Të mohuar nga
regjimi”, më 30–31 tetor

Among the various activities that took place on
the third edition of MEMORY DAYS were the
following:
1. Opening Ceremony of MEMORY DAYS and
STASI Exhibition, 22 October
2. “Literature as a Place of Memory”, 23
October
3. “Women and gender equality in the period
1912–1939”, 24 October
4. Training for Museums and Sites of Memories’
staff, 25 October
5. “Azizi” Movie Screening in Millennium
Cinema, 25 October
6. Presentation of Research Works on the
Dictatorship, 26 October
7. Public Reading of Files about Former
Persecuted People, 26 October
8. Presentation by Young Researchers in the
Field of Dealing with the Past, 29 October
9. Awards Ceremony: “Ask Your Grandparents
3”, 30 October
10. Scientific Conference “Outcast from
Power”, 30–31 October

Dita 1 – Ceremonia e hapjes së DITËVE TË
KUJTESËS
Hapja e edicionit të tretë të Ditëve të Kujtesës, u
përshëndet nga drejtoresha e IDMC, Dr. Jonila
Godole, drejtori i KAS në Tiranë, Walter Glos,
ambasadorja gjermane Susanne Schütz, dhe ish-i
përndjekuri politik, Reshat Kripa. Fjalimi kryesor u
mbajt nga Dr. Karsten Dümmel, aktivist dhe disident
në Gjermaninë Lindore. Ai prezantoi mekanizmin
e përndjekjes së STASI-t duke e ilustruar me
shembuj nga jeta e tij personale. Ceremonia u mbyll
me prezantimin e ekspozitës së BStU “Monitoro,
Terrorizo, Persekuto” mbi aktivitetin e STASI-t në
Gjermaninë Lindore dhe ndërhyrjen e tij në jetën
e qytetarëve, te rinia, lëvizja e lirë, kultura, religjioni
dhe sporti. Ekspozita u soll në gjuhën shqipe në
bashkëpunim me AIDSSH.

Day 1 – Opening Ceremony of MEMORY
DAYS
The Opening of the third edition of Memory Days
was welcomed by IDMC Director, Dr. Jonila Godole;
Director of KAS in Tirana, Walter Glos; German
Ambassador, Susanne Schütz; and the former
persecuted, Reshat Kripa. The keynote speech was
held by Dr. Karsten Dümmel, dissident in Eastern
Germany. He presented dissolution measures and
orders of the STASI, illustrating it with examples
from his personal life. The opening ceremony was
closed with the presentation of BStU exhibition
“Monitor, Terrorize, Persecute”, on the activity of
the STASI in Eastern Germay and intervention in
the life of people, youth, free movement, culture,
church and sport. The exhibition came in Albanian
in collaboration with AIDSSH.

Dita 2 – Aktiviteti “Letërsia si vend kujtese”
Për të nxjerrë në pah rolin që letërsia luan në
fushën e ballafaqimit me të shkuarën, dy autorë,
Karsten Dümmel dhe Albert P. Nikolla (antropolog)
diskutuan me njëri-tjetrin dhe publikun e gjerë
mbi ngjashmëritë dhe dallimet e komunizmit në
Gjermaninë Lindore dhe në Shqipëri. Shumë të rinj,
ish-të përndjekur politikë, përfaqësues të trupit
diplomatik, gazetarë etj, ndoqën me mjaft vëmendje
këndvështrimet e dy të ftuarve rreth shkatërrimit
të identitetit njerëzor nga sistemet diktatoriale dhe
pasojat që ndeshen në ditët e sotme në shoqëritë
respektive, Gjermani apo Shqipëri.

Day 2 – Literature as a Place of Memory
Aiming to reveal the role of literature in the field of
dealing with the past, two authors, Karsten Dümmel
and Albert P. Nikolla (anthropologist), discussed with
each other and with the audience on the similarities
and differences of communism in East Germany and
Albania. Many young people, former persecuted,
representatives of embassies, historians, journalists,
etc paid high attention to the point of views of two
guests, on the destruction of human identity from the
dictatorial systems and the consequences that they
face today in their respective societies, Germany or
and Albania.

Dita 3 – Gruaja dhe barazia gjinore në vitet
1912–1939
Studiues të rinj paraqitën punimet në lidhje me çështjet gjinore dhe pozicionin e gruas në Shqipëri në vitet
1912–1939.Aktiviteti u organizua nga Prezenca e OSBEsë në Shqipëri në bashkëpunim me Muzeun e Gruas.

Day 3 – Women and gender equality in
1912–1939
Young researchers with the support of OSCE
Presence in Albania and Women’s Museum
presented their main findings on women and
gender issues in Albania in the period 1912-1939.
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Dita 4 – Trajnim i punonjësve të
vendeve të kujtesës dhe shfaqja e filmit
“Azizi”
Dita e katërt e Kujtesës 2018, numëroi
dy aktivitete që u organizuan nga KAS.
Pjesa e parë e ditës iu kushtua trajnimit
të punonjësve të muzeve dhe vendeve të
kujtesës nga Kristin Kallweit, cicerone në
Memorialin Hohenschönhausen, Berlin.
Mbrëmja u mbyll me shfaqjen e filmit “Azizi”
në “Kinema Millenium”, mbështetur nga KAS.
Filmi tematizonte fatin e mijëra personave
(gra, fëmijë e të moshuar) që u përndoqën
dhe u internuan në vitet 1948–1954 në disa
prej kampeve më famëkeqe të diktaturës
shqiptare: Kuçovë, Berat, Turan dhe Tepelenë.

Day 4 – Training for sites of memories
staff & “Azizi” movie screening
Fourth day of Memory Days 2018 counted
two activities organized by KAS. In the
first part of the day, training for the staff
of museums and sites of memories took
place. The training was led by Kristin
Kallweit, who works as a guide for the
Berlin-Hohenschönhausen Memorial. The
evening closed with “Azizi” movie screening
in Millennium Cinema in Tirana. The movie
shows the fate of thousand people (women,
children, and elders) who were persecuted
in 1948–1954, in some of the most notorious
camps of the Albanian dictatorship such as
Kuçova, Berat, Turan and Tepelena.

Dita 5 – Prezantim veprash shkencore
mbi diktaturën dhe leximi publik i
dosjes së një ish të përndjekuri
Botimi i IDMC “Komunizmi përmes
dokumenteve arkivore: Jeta e përditshme
në periudhën e vetizolimit”, volumi i dytë, u
prezantua nga autorët Idrit Idrizi, Jonila Godole
dhe Fatmiroshe Xhemalaj. ISKK prezantoi
vëllimin e shtatë të “Fjalorit enciklopedik të
viktimave të terrorit komunist”. Kurse ASA
prezantoi vëllimin me dokumente arkivore
“Indoktrinimi komunist përmes cultures,
letërsisë dhe artit”. Pasdite prezenca e OSBEsë në Shqipëri, në bashkëpunim me AIDSSH
organizuan leximin publik të dosjes së Gëzim
Peshkëpisë, ish i burgosur politik që e vuajti
dënimin kryesisht në burgun e Ballshit.

Bay 5 – Book presentations & Public
reading of a former persecutee’s file
IDMC publication “Communism through
archival documents: Everyday life in the
period of self-siolation”, second volume
was presented by the authors: Idrit
Idrizi, Jonila Godole dhe Fatmiroshe
Xhemalaj. ISKK presented the volume
VII of “Encyclopaedic Dictionary of
Victims of Communist Terror”. ASA
presented the first volume with archival
documents “Communist Indoctrination
through culture, literature and art”. In the
afternoon, the OSCE presence in Albania
in collaboration with AIDSSH organized a
public reading of Mr. Peshkepia file, former
political prisoner in Ballsh prison.

Dita 6 – Young researchers’ work on the dictatorship
The OSCE Presence in Albania, in cooperation with AIDSSH
organized a discussion with young researchers on their
research work at the Authority. The event aimed at raising
awareness on the need for more academic research on human
rights violations during the communist regime.

Dita 7 – Shpallja e çmimeve të konkursit “Pyet Gjyshërit 3”
Në kuadër të DITËVE TË KUJTESËS 2018 u mbajt edhe
ceremonia e e ndarjes së çmimeve të konkursit “Pyet Gjyshërit
3” (për më shumë informacion shih faqen 8-9).

Day 7 – Awards Ceremony of “Ask Your Grandparents 3”
On framework of MEMORY DAYS 2018 was also held
the award ceremony for the “Ask Your Grandparents 3”
Competition. (For more information see page 8-9)

Dita 7 & 8 – Konferenca ndërkombëtare shkencore:
“Të mohuar nga regjimi”
Gjatë DITËVE TË KUTESËS, AIDSSH në bashkëpunim me
KAS, Institutin e Historisë pranë Akademisë së Studimeve
Albanologjike, ISKK dhe IIPP organizuan konferencën shkencore
“Të mohuar nga regjimi: burgjet, sistemi i internim-dëbimeve
dhe puna e detyruar në Shqipëri (1945–1990)”.

Day 7 & 8 – International scientific conference:“Outcast
from power”
During MEMORY DAYS 2018, AIDSSH in collaboration with
KAS, the Institute of History at the Academy of Albanological
Studies, ISSK and IIPP organized the international scientific
conference:“The outcast from power: the eviction/deportation
system and the use of forced labor in Albania, 1945–1990”.

**Aktiviteti “DITËT E KUJTESËS 2018” është një projekt i IDMC
mbështetur nga KAS, në bashkëpunim me Prezencën e OSBE në
Shqipëri, Ambasadën gjermane, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe
Rinisë, Shoqatën e Mësuesve të Historisë, AIDSSH, ISKK, Shtëpinë
e Gjetheve, Europe House dhe Muzeun Kombëtar.

** MEMORY DAYS 2018 activity is a project of IDMC,
supported by KAS, in collaboration with OSCE Presence in
Albania, German Embassy, Ministry of Education, Sports &
Youth, Albanian Association of History Teachers, AIDSSH, ISKK,
House of Leaves, Europe House and Tirana National Museum.
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Dita 6 – Prezantimet e studiuesve të rinj mbi diktaturën
Prezenca e OSBE-së në Shqipëri, në bashkëpunim me AIDSSH
zhvilluan një sesion prezantimi dhe diskutimi me kërkues të
rinj mbi punën e tyre pranë Autoritetit. Aktiviteti synoi të rrisë
ndërgjegjësimin për nevojën për më shumë kërkim shkencor
mbi shkeljen e të drejtave të njeriut gjatë regjimit komunist.
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KULTURA NË FOKUS 2018
TIRANA lexon për të kujtuar

CULTURE ON FOCUS 2018
TIRANA reads to remember

Edicioni i katërt i #TiranaLexon, një maratonë
letrare që ka krijuar ndërkohë brandin e saj
në jetën kulturore kryeqytetase, në vitin 2018
ngjalli interes të veçantë falë tematikës së
përzgjedhur: “Identiteti dhe Kujtesa në veprat
e autorëve të njohur”. Vëmendje të madhe
për këtë aktivitet treguan kryesisht studiuesit,
gazetarët, autorët dhe botuesit, të cilët ishin të
pranishëm gjatë ditëve të leximeve.

The fourth edition of #TiranaReads, a literary
marathon that has in the meantime created its
brand in the cultural life of the capital, brought
special interest in 2018 due to the selected
topic: “Identity and Memory in the Works of
Well-known Authors”. A great interest on
the activity was shown particularly by literary
critics, journalists, authors and publishers who
were present during the reading days.

Autorët e pranishëm gjatë ditëve të
#TiranaLexon për të kujtuar ndanë me
publikun pikërisht qasjet e tyre autobiografike në
veprën e tyre dhe pengesat e hasura në procesin
identifikues në të shkuarën e deri më sot.

The authors present during the #TiranaReads
to remember shared with the public their
autobiographical approaches to their work and
the obstacles encountered in the identification
process in the past until nowadays.

Ky aktivitet organizohet nga IDMC në
bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës dhe
partnerë të tjerë brenda dhe jashtë vendit.

This event is organized by IDMC in
cooperation with the Ministry of Culture and
other partners.

22 maj 2018 – Në kuadër të “Tirana lexon
për të kujtuar”, IDMC në bashkëpunim
me “Europe House” organizuan aktivitetin
“Letërsia si vend kujtese”. Ishte zgjedhur kjo
temë pasi fillimi i javës përkonte me 45-vjetorin
e “Revoltës së Spaçit”, si dhe përmes librit
nxitet më mirë kujtesa historike. Të ftuar ishin:
Agron Tufa, Fatbardha Saraçi, Arlinda Çausholli,
Fatos Lubonja, Gëzim Peshkëpia.

22 May 2018 – On framework of “Tirana reads
to remember”, IDMC in collaboration with
Europe House organized “Literature as Place
of Memory” event. The topic was chosen to
commemorate 45th anniversary of “Spaç Revolt”,
because the beginning of the week coincided with
the anniversary of the revolt. The guests were:
Agron Tufa, Fatbardha Saraçi, Arlinda Çausholli,
Fatos Lubonja and Gëzim Peshkëpia.

22 tetor 2018 – Autorja shqiptaro-zvicerane,
Besa Myftiu, hapi edicionin e katërt të
#TiranaLexon nën moton “Tirana Lexon për të
kujtuar”. Besa Myftiu lexoi pjesë nga krijimtaria
e saj letrare dhe diskutoi me publikun e gjerë
mbi jetën e saj dhe problematikat e jetës nën
regjimin komunist.

22 October 2018 – The Albanian-Swiss
author, Besa Myftiu, opened the fourth edition
of #Tiranareads under the motto “Tirana
reads to remember”. Besa Myftiu read parts
from her writings and discussed with the
public about her life and problems of life under
communist regime.

23 tetor 2018 – Në kuadër të #TiranaLexon
dhe “Ditëve të Kujtesës 2018”, u lexuan pjesë
nga veprat «Strohblumenzeit» («Koha e luleve
prej kashte») dhe «Njeriu i ri shqiptar» të
autorëve Karsten Dümmel dhe Albert P.
Nikolla (Shih më shumë fq 25).

23 October 2018– On framework of Tirana
reads and Memory Days 2018, excerpts from
“Strohblumenzeit” and “The New Albanian
Man” of the authors Karsten Dümmel and
Albert P. Nikolla were read (See more page
25).

24 tetor 2018 – #TiranaLexon u mbyll me
“Kuartetin Letrar”, një debat profesional
mbi veprat “Kohë e pamjaftueshme” (Helena
Kadare), “Valsi i Lumturisë” (Ylljet Aliçka), “A
është, vallë, njeri...?” (Primo Levi) dhe “Më
kujtohet” (Ylli Demneri). “Kuarteti” është
ideuar dhe moderohet prej disa vitesh nga Jonila
Godole në bashkëpunim me shkrimtarë dhe
gazetarë. Maratona e leximit #TiranaLexon
përfshiu edhe nxënësit e gjimnazeve “Isa
Boletini” (Vorë), “Ismail Qemali” (Tiranë).

24 October 2018 – #TiranaReads closed with
“Literary Quartet”, in a professional debate
about the books “Kohë e pamjaftueshme”
(Helena Kadare), “Valsi i Lumturisë” (Ylljet
Aliçka), “If this is a man” (Primo Levi) and
“Më kujtohet” (Ylli Demneri). The “Quartet”
is conceived and moderated by Jonila Godole
in collaboration with writers and journalists.
#TiranaReads involved in a reading marathon
the high school students of “Ismail Qemali”
high school in Vora too.
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NETËT E LETËRSISË AUSTRIAKE

AUSTRIAN LITERARY NIGHTS

“Netët e Letërsisë Austriake” u organizuan nga
IDMC në bashkëpunim me Ambasadën Austriake dhe
me mbështetjen e Raiffeisen Bank në kuadër të vitit
kulturor Austri – Shqipëri. Ato synonin njohjen
e publikut shqiptar me shkrimtarë bashkëkohorë
austriakë.

“Austrian Literature Nights” was organized by
IDMC in cooperation with the Austrian Embassy and
the support of Raiffeisen Bank, in the framework of
the Austria–Albania Cultural Year. They aimed
at recognizing the Albanian public with contemporary
Austrian writers.

23 maj 2018 – ”Netët e Letërsisë Austriake”
u hapën te Teatri Eksperimental “Kujtim
Spahivogli” me tre autorët e huaj Andrea
Grill, Klemens Renoldner dhe Christina
Maria Landerl, si dhe autorin shqiptar Agron
Tufa. Aktiviteti u hap nga drejtoresha e
IDMC-së, Dr. Jonila Godole dhe ambasadori
austriak Dr. Johann Sattler.

23 May 2018 – “Austrian Literature Nights”
was open “Kujtim Spahivogli” Experimental
Theatre with three Austrian authors Andrea
Grill, Klemens Renoldner, Christina Maria
Landerl, and Albanian author Agron Tufa.The
event was open by the director of IDMC, Dr.
Jonila Godole and the Austrian ambassador
to Albania, Dr. Johann Sattler.

24 maj 2018 – Autorja austriake Grill,
moderuar nga Lazër Stani, i tregoi publikut
për ndikimin që ka pasur kontakti i saj
me Shqipërinë, me shkrimtarët tanë, në
krijimtarinë e saj artistike. E veçanta e natës
së dytë ishte «Kuarteti Letrar» që solli para
publikut veprat e katër autorëve austriakë,
të botuara në gjuhën shqipe: Elfride Jelinek
(Dashnoret), Rainer M. Rilke (Elegji Duine),
Stefan Zweig (Bukinisti Mendel), Andrea Grill
(Qaj e Qesh). “Kuarteti” është ideuar dhe
moderohet prej disa vitesh nga Jonila Godole
në bashkëpunim me shkrimtarë dhe gazetarë.

24 May 2018 – The Austrian author, Grill,
moderated by Lazër Stani, revealed her
relationship with Albania and Albanian
writers had greatly influenced her writings.
“Literary Quartet” was the highlight of
the second night, which introduced to the
audience four Austrian authors such as
Elfriede Jelinek (Women as Lovers), Rainer
M. Rilke (Duino Elegies), Stefan Zweig
(Mendel the Bibliophile), and Andrea Grill
(Tränenlachen).The “Quartet” is conceived
and moderated by Jonila Godole in
collaboration with writers and journalists.
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25 maj 2018 – Fillimisht autorja austriake
Christina Maria Landerl ndau me publikun
momente të jetës dhe veprës së saj.
Ajo lexoi disa fragmente të cilat ngjallën
kureshtje te publiku. Pjesa e dytë iu dedikua
shkrimtarit të njohur Stefan Zweig. Një
panoramë të jetës së tij, krijimtarisë,
mesazheve që përçon, ndikimit të tij nga
autorë të tjerë, përhapja e ideve të tij për
filozofinë e jetës, marrëdhënieve shoqërore
apo rolit të letërsisë në shoqëri u përcollën
nga Drejtori i “Qendrës Stefan Zweig” në
Salzburg, Klemens Renoldner.

25 May 2018 – At the beginning, the Austrian
author, Christina Maria Landerl shared
moments of her life and work. She read few
excerpts from her work, which aroused the
interest of the audience.The second part was
deidctaed to renowned author, Stefan Zweig.
The audience gained an impression of his
lifestyle, creativity, the central messages he
conveyed, what other authors influenced him,
his philosophy of life, and the role of literature
in society. All these were presented by the
director of “Stefan Zweig” Centre in Salzburg,
Klemens Renoldner.

Autorët e ftuar në 2018: Andrea
Grill, Klemens Renoldner, Christina Maria
Landerl (Austri), Agron Tufa (Shqipëri), Besa
Myftiu (Shqipëri/Zvicër), Karsten Dümmel
(Gjermani), Albert P. Nikolla, Agim Baçi,
Fatbardha Saraçi, Arlinda Çausholli, Fatos
Lubonja, Gëzim Peshkëpia dhe Saimir
Muzhaka (Shqipëri)

Authors invited in 2018: Andrea Grill,
Klemens Renoldner, Christina Maria
Landerl (Austria), Agron Tufa (Albania),
Besa Myftiu (Albania/Switzerland), Karsten
Dümmel (Germany), Albert P. Nikolla, Agim
Baçi, Fatbardha Saraçi, Arlinda Çausholli,
Fatos Lubonja, Gëzim Peshkëpia dhe Saimir
Muzhaka (Albania)

PUBLICATIONS

“Komunizmi përmes dokumenteve arkivore: Jeta e
përditshme në periudhën e vetizolimit”

“Communism through archival documents: Everyday
life in the period of self-isolation”

Cikli i botimeve të dokumenteve arkivore si materiale pedagogjike
për mësues dhe nxënës ka për qëllim njohjen e mekanizmave se
si ka funksionuar diktatura, në mënyrë që ajo të mos mbetet një
nocion abstrakt. Botimet janë pajisur me një aparat pedagogjik
ku nxënësit dhe mësuesit kanë mundësi të shpjegojnë, debatojnë,
shprehin opinione dhe të mbajnë qëndrime në mënyrë kritike,
për t’u përgatitur si qytetarë të një shoqërie demokratike.

The cycle of publications with the archival documents as pedagogical
material for teachers and high school students aims at recognizing
mechanisms of how dictatorship has worked so that it does not
remain an abstract notion.The publications have been accompanied
by a pedagogic apparatus where high school students and teachers
can explain, debate, express opinions and hold critical positions in
order to prepare them citizens of a democratic society.

Vëllimi i dytë të kësaj serie për mësuesit paraqet dokumente që
nxjerrin në pah elemente të jetës së përditshme nën regjimin
komunist kryesisht në vitet 1970–1980, përmes shembujve
konkretë, për ta bërë më të lehtë kuptimin e kohës kur ato
ndodhën. Përmes këtyre botimeve, 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, por qasja
ndaj tyre është problematike, pasi kriteri kryesor i përzgjedhjes
është ngjallja e sensacionit.

The second volume provides the documents that highlight
the everyday life during communism in 1970–1980, through
concrete examples that make easier the understanding of the
time when they happened. Through these publications, 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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PUBLIKIME
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Libri “Mes apatisë dhe nostalgjisë” është produkt i
punimve të prezantuara në konferencën ndërkombëtare
“Mes apatisë dhe nostalgjisë: Kujtesa publike dhe private e
komunizmit në Shqipërinë e sotme”, organizuar nga IDMC
në Tiranë në datat 17-18 nëntor 2017, në kuadër të
edicionit të dytë të DITËVE TË KUJTESËS. Ky vëllim është
një kontribut në fushën e kujtesës së komunizmit shqiptar
dhe synon të shërbejë si impuls për rritjen e interesit në
shkencën dhe shoqërinë shqiptare ndaj hulumtimit dhe
diskutimit të kujtesës së të shkuarës në diktaturë. Qëllimi
i tij nuk është trajtimi shterues i një tematike të caktuar,
por prezantimi i larmisë së temave studimore (shpesh
mjaft specifike) dhe i qasjeve aktuale në këtë fushë mjaft
të gjerë.
“Between Apathy and Nostalgia” is a publication
of papers presented in the international conference
“Between Apathy and Nostalgia: Public and Private
Recollections of Communism in Contemporary Albania”
organized by IDMC in Tirana on 17–18 November 2017,
on framework of the second edition of MEMEORY DAYS.
This volume is a contribution to the field of memory and
aims to serve as an impulse for increasing the interest
of the Albanian scholarship and Albanian society in
researching and discussing the memory of the past under
dictatorship. Its aim is not to exhaustively elaborate a
specific issue, but to present the wide range of (often
fairly specific) research topics and of current approaches
in this notably wide field.

MES APATISË
DHE
NOSTALGJISË
Kujtesa publike dhe private
e komunizmit në Shqipërinë e sotme

Edituar nga

Jonila Godole

dhe

Idrit Idrizi

The Oral History Manual aims to
encourage high school teachers, young
learners and researchers to learn more about
oral history and interviewing process. The
manual presents the tools needed to include
these interviews in research assignments and
projects in secondary schools. To achieve
these objectives, the material is organized in
such a way that some chapters address the
development of oral history and interviewing
methods, from its beginnings to contemporary
definition.
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Manuali i Historisë Gojore synon të
inkurajojë mësuesit e shkollave të mesme,
nxënësit dhe studiuesit e rinj që të mësojnë
më shumë rreth historisë gojore dhe procesit
të intervistimit. Manuali paraqet mjetet e
nevojshme për t’i përfshirë këto intervista në
detyrat dhe projektet kërkimore në shkollat e
mesme. Për të arritur këto objektiva, materiali
është organizuar në mënyrë të tillë, ku disa
kapituj trajtojnë zhvillimin e historisë gojore
dhe metodave të intervistimit, nga fillesat e saj
dhe deri te përcaktimi bashkëkohor.
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“Rehabilitimi i të përndjekurve në procesin e drejtësisë
tranzitore (1991-2018)” është një përmbledhje dhe analizë
e zhvillimeve të rëndësishme që ndikuan ndër vite procesin
më të vështirë të demokracisë shqiptare: përballjen me krimet
e diktaturës si dhe rehabilitimin e ish të përndjekurve politikë
që vuajtën padrejtësisht nën regjimin komunist. Botimi synon
informimin dhe ndërgjegjësimin qytetar se tejzgjatja e këtij
procesi ndikoi jo vetëm në jetët e ish-të përndjekurve, por edhe
në zbehjen e vlerave demokratike të strukturave shoqërore dhe
shtetërore duke zgjatur kështu edhe vetë tranzicionin politik nga
sistemi totalitar në një sistem demokratik të ngjashëm me atë të
vendeve perëndimore të BE.
“Rehabilitation of the persecuted in the process of
transitional justice (1991-2018)” study offers a summary
and an analysis of the most important developments in Albania
which affected the process of dealing with the dictatorship
crimes and rehabilitation of former political persecuted who
suffered unjustly under the communist system. The publication
aims at informing and civic awareness that the prolongation of
this process influenced not only the lives of former-persecuted
but also the weakening of the democratic values of social and
state structures thus extending the political transition from the
totalitarian system to a similar democratic system with that of
Western countries of the EU.
Të gjithë të interesuarit për të lexuar apo përdorur publikimet tona në
orën e mësimit, mund t’i tërheqin falas pranë zyrës së IDMC.
All people interested to read our publications or use them as part of
their teaching methods are welcome to take them free of charge in
IDMC office.

ONLINE PROJECTS 2018

Observatori Shqiptar i Kujtesës

Albanian Observatory of Memory

Që prej janarit të vitit 2016 Observatori Shqiptar i
Kujtesës (www.observatorikujteses.al) funksionon
si 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.

Since January 2016 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 contains 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.
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PROJEKTE ONLINE 2018
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Kalendari i Kujtesës

The Calendar of Memory

Pjesë e Observatorit është edhe Kalendari i Kujtesës,
i cili i ofron lexuesve përmes internetit datat kryesore
të historisë së Shqipërisë që lidhen regjimin komunist
dhe pasojat e tij. 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 në vitin 2016.

Part of the Observatory is also the Calendar of
Memory which provides online for the readers
important historical dates for Albania. 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 in 2016.

Kujtesa në arkiva
Përgjatë vitit 2018 IDMC në bashkëpunim me gazetarin
Erblin Vukaj përgatiti një sërë artikujsh bazuar mbi
punën kërkimore në arkiva për ngjarje të ndryshme
që i interesojnë publikut shqiptar. Artikujt e punuar
nga Vukaj në kuadër të këtij projekti gjenden te faqja e
Observatorit Shqiptar të Kujtesës në kategorinë:“Kujtesa
në arkiva”. Për më shumë informacion shiko: http: //www.
observatorikujteses.al/category/kujtesa-ne-arkiva/

Memory in Archives
During 2018 IDMC collaborated with the
journalist Erblin Vukaj to research in archives for
different topics which are at a high interest for
the public. The articles written by Vukaj for this
project are available at the Albanian Observatory
of Memory, under the category tited “Kujtesa në
arkiva”. For more information see: http://www.
observatorikujteses.al/category/kujtesa-ne-arkiva/

HISTORIA GOJORE

ORAL HISTORY

“Historia gojore” (Oral History) është një fushë
ende e pashkelur mjaftueshëm në Shqipëri. Historia
e dëshmuar nga persona që 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 në
vitin 2017 edhe këtë vit solli dëshmi të tjera 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. Intervistat janë të ndara
sipas temave, rajonit dhe ngjarjeve historike, dhe
gjenden në faqen e Observatorit.

I testify
“I testify” project, initiated by IDMC on 2017
brought this year other 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
(as well as teachers of other related subjects), high
school students, university students, historians,
journalists, researchers and others interested
on the topic. Interviews are divided according to
topics, region and historical events are available
at the Observatory website.

Mbledhja e dëshmive gojore është realizuar nga
gazetarja Valbona Bezati. Për të gjithë 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.
Gjithashtu, 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.

The collection of the oral testimonies was
conducted by Valbona Bezati. IDMC offers the
complete audio and video collection of these
interviews at its office in Tirana for researchers
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.

EKSPOZITAT
Ekspozitat luajnë një rol të rëndësishëm për
transmetimin e njohurive rreth ngjarjeve të
rëndësishme të së shkuarës në një mënyrë më të
kuptueshme.
Ekspozita “Komunizmi në epokën e tij”
është pregatitur nga historiani gjerman, Gerd
Koenen. Ajo përshkruan ngritjen dhe rënien e
lëvizjeve komuniste në shekullin XX përmes 25
posterave, me mbi 200 foto historike, dokumente
dhe “kode QR” të lidhura me materiale filmike
në internet. Komunizmi si ideologji mobilizoi
miliona njerëz anembanë botës, por u bë
njëkohësisht edhe makth i mbi 100 milionë
viktimave të dhunës komuniste.

EXHIBITIONS
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Exhibitions are an important medium for
transmitting knowledge about important events
of the past in a more relatable form.
“Communism in Its Time” exhibition is
prepared by Gerd Koenen, German historian.
It describes the rise and fall of communist
movements in the 20th century, through
25 posters with over 200 historical photos,
documents and QR codes linking to online
resources. Communism as an ideology mobilized
millions of people and tormented over 100
million other victims worldwide.

19 February – 2 March 2018, in collaboration with Federal
Foundation for the Study of Communist Dictatorship in East
Germany and German Historical Museum, the exhibition
“Communism in Its Time” was brought by IDMC for the first
time in Tirana within the 27th anniversary of the fall of Enver
Hoxha’s statue on February 20, 1991. It was presented by Dr.
Ulrich Mählert, the curater of the exhibition.

8 mars – 31 mars 2018, ekspozita “Komunizmi në epokën e
tij” qëndroi e hapur për të rinjtë e gjimnazit “Dhaskal Todri, në
Elbasan.

8 March – 31 March 2018, the exhibition “Communism in
Its Time” stayed open for high schools students of “Dhaskal
Todri, gymnasium in Elbasan.

14 – 30 Prill 2018, ekspozita “Komunizmi në epokën e tij”u
zhvendos te Vendi i Dëshmisë dhe Kujtesës, në Shkodër.

14 – 30 April 2018, the exhibition “Communism in Its
Time”traveled to Site of Witness and Memory in Shkodra.
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19 shkurt – 2 mars 2018, në bashkëpunim me Fondacionin
Federal për Studimin e Diktaturës në Gjermaninë Lindore dhe
Muzeun Historik Gjerman, ekspozita “Komunizmi në epokën e
tij” u soll nga IDMC për herë të parë në Tiranë në kuadër të
27-vjetorit të rrëzimit të statujës së diktatorit Enver Hoxha më
20 shkurt 1991. Ekspozita u prezantua nga Dr. Ulrich Mählert,
kuratori i saj.

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.
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Doni t’i prezantoni këto ekspozita?
Ekspozitat kanë përmasat e duhura për shkolla dhe
vende publike, për shembull, në hollet e bashkive,
në bibliotekat publike etj. Ato janë në dispozicion
si një set i posterave në formatin DIN A1 dhe
mund të porositen në office@idmc.al në kuadër
të aktivitetit mësimor brenda dhe jashtë shkollës.
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.
Would you like to have these exhibitions?
The exhibitions are suitable for display in schools
and public places, such as municipality halls, public
libraries etc. They are available as a poster set in
DIN A1 and can be ordered at office@idmc.al for
exhibition within the framework of educational
activities both inside and outside of school.

PROPAGANDA
GJATË
DIKTATURËS
KOMUNISTE

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

Kontributi i IDMC-së në aktivitete
ndërkombëtare

The contribution of IDMC in
international activities

26-28 shkurt 2018, Pragë – IDMC merr pjesë
në projektin: “Drejtësia ndërkombëtare për
krimet komuniste” organizuar nga Platforma për
Kujtesën dhe Ndërgjegjen Europiane (PEMC).

26-28 February 2018, Prague – IDMC
in “International justice for the Communist
Crimes” project organized by Platform of
European Memory and Conscience (PEMC).

24 prill 2018, Zagreb – IDMC merr pjesë
në konferencën “Mes Ankthit dhe Qartësimit:
Puna për ballafaqimin me të shkuarën në
Europën Juglindore” organizuar nga KAS.

24 April 2018, Zagreb – IDMC in
“Zwischen Angst und Aufklärung: Aufarbeitung
der kommunistischen Vergangenheit in
Suedosteuropa” conference organized by KAS.

11-12 shtator 2018, Bruksel – IDMC merr
pjesë në TAIEX workshop “Trashëgimia nga e
shkuara” organizuar nga Komisioni Europian –
Drejtoria për Negociatat e Zgjerimit.

11-12 September 2018, Brussels – IDMC
in “TAIEX Workshop on Legacies of the Past”
organized by European Commission – Directorate
for Neighborhood and Enlargement Negotiations.

20-22 shtator 2018, Prishtinë – IDMC merr
pjesë në konferencën “Rishikimi i ballafaqimit
me të shkuarën dhe drejtësia tranzitore
në Ballkan” organizuar nga forumZFD dhe
Universiteti i Prishtinës.

20-22 September 2018, Prishtina –
IDMC in “Revisiting dealing with the past and
transitional justice in the Balkans” conference
organized by forumZFD & University of
Prishtina.

28-30 tetor 2018, Beograd – IDMC
merr pjesë në “Europa jonë – Vlera dhe Ide”
organizuar nga KAS.

28-30 October 2018, Belgrade – IDMC in
“Unsere Europa - Werte und Ideen” organized
by KAS.

30 tetor 2018, Tirana – IDMC organizon një
takim koordinues me aktorët që punojnë në
fushën e ballafaqimit me të shkuarën në Shqipëri,
për edicionin e 9-të të vizitës studimore/
workshop, që organizohet nga “Memory Lab” .

30 October 2018,Tirana – IDMC organized
a coordination meeting with the actors
working in the field of dealing with the past in
Albania for the 9th edition of the studytrip/
workshop organized by Memory Lab.

13-15 nëntor 2018, Ljubljana – IDMC merr
pjesë në konferencën ndërkombëtare “Ana e
errët e hënës II: Ballafaqimi dhe reflektimi pas
20 vitesh” organizuar nga Qendra e Studimeve
për Pajtim Kombëtar në bashkëpunim me
PEMC.

13-15 November 2018, Ljubljana – IDMC
participates in international conference
“Dark side of the moon II: Confrontation and
reflection 20 years later” organized by the
Study Center for National Reconciliation in
collaboration with PEMC.
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IDMC 2018 / 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 ishtë 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” • Autoriteti
për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) •
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 • 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” • Shkolla Franko-Shqiptare “Ernest Koliqi”
• E7E • Akademia e Studimeve Albanologjike • Ambasada e Zvicrës •
Muzeu “Shtëpia me Gjethe” • BtSU • Bukinist • Teatri Metropol • Teatri
Eksperimental “Kujtim Spahivogli” • Europe House

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” • Authority for Information on Former State
Security Documents (AIDSSH) • 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 • 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” Café • Ernest Koliqi School • E7E • Academy of Albanological
Studies • Embassy of Switzerland in Albania • “House of Leaves” Museum
• BtSU • Bukinist • Metropol Theatre • “Kujtim Spahivogli” Experimental
Theatre • Europe House
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Partner zyrtar:
IDMC mbështetet nga Fondacioni gjerman Konrad Adenauer, si
partner zyrtar në Shqipëri.
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