
PERFAQËSIMI DHE NXITJA E POLITIKAVE TË BASHKËPUNIMIT DHE NDËRVEPRIMIT ME TË GJITHË SHQIPTARËT,
DUKE NXITUR E FUQIZUAR BASHKËPUNIMIN NË TË GJITHA FUSHAT ME SHQIPTARËT JASHTË KUFIJVE

TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SHTETET KU ATA BANOJNË

Shtetasit shqiptarë, që jetojnë jashtë 
territorit të Republikës së Shqipërisë 
tashmë  kanë  mundësi  të  aplikojnë 
për rinovimin e dokumentave të tyre 
biometrike  ,  si  dhe  të  deklarojnë 
adresën e tyre të vendbanimit online.

Vota e Diasporës 
Shqiptare

Të   interesuarit   për   të   drejtën 
e  votës   në   migracion  mund të 
marrin  më  shumë  informacion  
në faqen e Web-it të   Komisionit  
të Reformës Zgjedhore.

Është  një  platformë  që  
synon  të  mbështesë  e  të  
nxisë  transmetin  e  të  
dhënave  profesionale  duke  
ofruar  një  urë  lidhëse  me  
kapacitetet  profesionet  e  
ndryshme  në Diasporë

Veprat  e  autorëve  të  letërsisë 
shqiptare  vijnë  për  herë të  parë 
në  formatin  digjital  falas për  të 
gjithë shqiptarët kudo që ndodhen

adld.al

Connect Albania është një program 
që lehtëson angazhimin e Diasporës  
Shqiptare që jeton jashtë vendit  në 
zhvillimin e vendit  të  tyre të  lindjes
 si  agjentë zhvillimi  për të  tërhequr
 dhe  rritur  investimet  midis 
komuniteteve  shqiptare  dhe  të 
huaja përmes mekanizmit online

Burgu  nuk  është  vetëm  një vend  
për  vuajtjen  e  dënimit,  por mund  
të  jetë  edhe  letërsi, studim,   rritje  
 e   njohjeve  kulturore   dhe   
ndërveprim.  Nisma  “Dhuro  libra”  
do  të  shërbejë  për  krijimin  e  një 
fondi  me  libra  shqiptarë  në 
institucionet  e  vuajtjes  së dënimit 
në Greqi dhe Itali.

Për më shumë informacione nga Diaspora vizitoni
www.diasporashqiptare.al
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TAKIMI/ Ministri Majko me zyrtarin e KiE: Ndryshimi i Kodit Zgjedhor, hap me rëndësi

Ministri i Shtetit për Diasporën, Pandeli Majko ka pritur në një 
takim  zv.  Presidentin  e  Asamblesë  Parlamentare  të  KiE, 
njëkohësisht dhe senator i Partisë Socialiste spanjolle, Antonio 
Gutiérrez Limones.

Gutierres i cili ndodhet nё Shqipёri për të vëzhguar zgjedhjet e 
25  Prillit  u  shpreh  se  zgjedhjet  e  25  prillit  janё  njё  moment  i 
rёndёsishё pёr vendin dhe Shqipёria meriton njё mbështetje tё 
plotё.

Gjatë takimit, ministri Majko e njohu z. Limones me politikat e 
hartuara dhe institucionet e Diasporës. Duke u ndalur te Vota e
 Diasporёs Ministri Majko theksoi se hapi mё i rёndёsishё ёshtё 
hedhur,  u  bё  e  mundur  ndryshimi  i  Kodit  Zgjedhor,  dhe  ky 
ёshtё  hapi  i  mё  i  rёndёsishёm  drejt  realizimit  tё  votёs  sё 
shqiptarёve qё jetojnё jashtё.

Për më shumë informacione nga Diaspora vizitoni
www.diasporashqiptare.al
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ZGJEDHJET/ Reagimi i KKD: Nuk do ndalemi deri në sigurimin e votës së Diasporës

Këshilli  Koordinues  i  Diasporës  në  ditën  e  fundit  të  fushatës 
elektorale për zgjedhjet e 25 prillit ka dalë me një prononcim ku
 zotohet  për  angazhimin  maksimal  edhe  në  vijim  për 
mundësimin e votës së Diasporës edhe pas 25 prillit.

Gjithashtu KKD u bën thirrje shtetasve shqiptar në territorin e 
Shqipërisë si dhe atyre që gjenden jashtë vendit të cilët e kanë 
mundësinë të udhëtojnë për në Shqipëri qё tё marrin pjesё nё 
votim nё zgjedhjet e 25 Prillit.

“U  bёjmё  thirrje  tё  gjithё  shtetasve  shqiptarё  në  territorin  e 
Shqipërisë si dhe atyre që gjinden jashtë vendit të cilët e kanë 
mundësinë të udhëtojnë për në Shqipëri qё tё marrin pjesё nё 
votim nё zgjedhjet e 25 Prillit”, thuhet në deklaratë.

MARRËVESHJA/ Bashkëpunimi mes QSPA dhe Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 

Firmoset  marrëveshja  e  bashkëpunimit  ndërmjet  Qendrës  së 
Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshët dhe Universitetit të 
Shkodrës  “Luigj  Gurakuqi”.  Në  takimin  e  ditës  së  djeshme  të 
realizuar  në  Sallën  e  Aktiviteteve  në  Rektorat,  ishin  të 
pranishme Drejtoresha Ekzekutive  e  QSPA Diana Kastrati  dhe 
një  pjesë  e  stafit  si  dhe  Rektorja  e  Unviersitetit  të  Shkodrës 
Suzana Golemi dhe një pjesë e stafit  të  Qendrës së Studimeve 
Albanologjike. 

Gjithashtu  u  dhuruan  4  vepat  e  botuara  për  Bibliotekën  e 
Universitetit, të cilat iu dorëzuan Drejtoreshës Valbona Bërdica 
dhe  dy  komplete  për  Qendrën  e  Studimeve  Albanologjike. 
Drejtoresha  e  Qendres  së  Studimeve  Albanologjike  Zamira 
Shkreli, dhuroi disa botime për bibliotekën e QSPA. 

DITA E LIBRIT/ QBD publikon “Tregime të moçme shqiptare” 
shqip dhe gjermanisht

Në Ditën Botërore të Librit, Qendra e Botimeve për Diasporë sjell
 falas online përkthimin e rrëfimeve më të dashura nga letërsia 
shqipe për fëmijë, me autor Mitrush Kutelin.

Përrallat  e  “Tregimeve  të  moçme  shqiptare”  vijnë  në  botimin 
dygjuhësh  shqip-gjermanisht,  përkthyer  nga  Andrea  Grill  dhe 
redaktuar  nga  dr.  Erta  Spaho-Herri  në  gjuhën  gjermane.  Së 
shpejti dhe në shtyp.

Këto  tregime  dhe  përralla  do  të  shërbejnë  për  zgjerimin  e 
njohurive,  marrjen  e  informacionit  dhe  kultivimin  e  dijeve  të 
nxënësve  në  Diasporë  për  gjuhën,  letërsinë  dhe  kulturën 
amtare. Ky botim shërben edhe si tekst ndihmës për shkollat në
 Diasporë,  me  qëllim  thellimin  e  njohurive  të  tyre  mbi  gjuhën 
shqipe. Për ta shkarkuar ose shfletuar librin, kliko këtu.   

DITA E LIBRIT/ QSPA i dhuron QBD-së veprat e botuara për arbëreshët

Në kuadër të Ditës Botërore të Librit, Qendra e Studimeve dhe e 
Publikimeve për Arbëreshët (QSPA) i  ka dhuruar librat e botuar
 përgjatë vitit 2020 nga ky institucion Qendrës së Botimeve për 
Diasporën (QBD).  

Ky dhurim bëhet në vazhdën e dhurimit të botimeve të QSPA-së 
për të gjitha qendrat akademike, studimore dhe kulturore në 
territorin e Shqipërisë, të Kosovës, Maqedonisë, Italisë së Jugut 
dhe të Zarës së Kroacisë. 

Edhe QBD i ka dhuruar QSPA-së një nga botimet më të 
rëndësishme të vitit që lamë pas, përkatësisht veprën  “Tregime 
të moçme shqiptare” të autorit Mitrush Kuteli, vepër e cila është 
pjesë e projektit të botimeve dygjuhëshe, ndërmarrë nga 
QBD-ja. Dhjetë tregime të përzgjedhura nga vëllimi “Tregime të 
moçme shqiptare”, me autor Mitrush Kutelin, janë të përkthyera
 në pesë gjuhë: anglisht, italisht, greqisht, gjermanisht dhe 
frëngjisht. 

ARBËRESHËT/ Firmoset memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet QSPA dhe QKLL

Firmoset  memorandumi  i  mirëkuptimit  ndërmjet  Qendrës  së 
Studimeve  dhe  Publikimeve  për  Arbëreshët  dhe  Qendrës 
Kombëtare të Librit dhe Leximit.

Projektet  që  do  të  realizohen  në  bashkëpunim  do  të  kenë  si 
qëllim  nxitjen  e  bashkëpunimit  midis  dy  institucioneve  për 
shkëmbimin  e  ekspertizës  dhe  përkujtimin  e  ngjarjeve  më  të 
rëndësishme historike të komunitetit arbëresh, nxitjen e leximit 
dhe  të  krijimtarisë  të  lidhur  me  promovimin  e  letërsisë 
arbëreshe  dhe  të  autorëve  që  studiojnë  letërsinë  arbëreshe 
brenda  dhe  jashtë  vendit.  Gjithashtu,  në  këto  projekte  do  të 
përfshihen  edhe  botimi  dhe  promovimi  i  librave  të  autorëve  të 
ndryshëm  që  studiojnë  letërsinë  arbëreshe  me  mbështetjen  e 
QSPA  dhe  të  QKLL,  si  dhe  promovimi  i  personaliteteve  dhe 
ngjarjeve të rëndësishme historike.

“THESAURUS”/QSPA dorëzon katër botimet e saj të para pranë ASA-s

Qendra e Studimeve dhe e Publikimeve për Arbëreshët i dhuron 
4  botimet  e  vitit  të  parë  të  funksionimit  të  saj  Akademisë  së 
Studimeve Albanologjike. Ky dhurim bëhet jo vetëm në kuadrin 
e Memorandumit të Bashkëpunimit midis QSPA-së dhe ASA-s, 
por  edhe  në  kuadrin  e  destinimit  të  kushtëzuar  ligjërisht  të 
këtyre botimeve për të gjitha qendrat akademike dhe studimore 
e  bibliotekat  në  territorin  e  Shqipërisë,  Kosovës,  Maqedonisë, 
Italisë  së  Jugut  e  Zarës  së  Kroacisë.  

Drejtoresha  Ekzekutive prof. Diana Kastrati, e shoqëruar nga 
Dr. Silvana Nini, autore e njërit  prej  botimeve  të  këtij  viti,  si  
dhe  nga  zj.  Klevina  Zhuri, punonjëse pranë QSPA-së, zhvilluan
 një takim të përzemërt me Rektorin e ASA-s prof. Marenglen 
Verli,  ku u fol jo vetëm mbi librat, por edhe mbi 
bashkëpunimet e ardhshme midis këtyre dy institucioneve.
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