
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

Për më shumë informacione nga Diaspora vizitoni
www.diasporashqiptare.al

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.

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

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.

TAKIMI/ Ministri Majko me përfaqësues të Këshillit Koordinues të Arsimtarëve

#119

Ministri i Shtetit për Diasporën z. Pandeli Majko zhvilloi ditën e 
premte  një  takim  me  përfaqësuesit  e  Këshillit  Koordinues  të 
Arsimtarëve në Diasporë (KKAD), Dr. Vaxhid Sejdiun (kryetar), 
Mustafë Krasniqin (nënkryetar), Teuta Tabakun (sekretare) dhe 
Miradije Berishaj e Dritan Mashin (anëtarë).

Në fjalën e  tij  hyrëse z.  Majko i  njohu  anëtarët  e  Këshillit  me 
përpjekjet e qeverisë shqiptare konkretisht të institucionit që ai 
drejton për të qenë sa më afër kërkesave dhe nevojave jo vetëm 
të  shkollave  shqipe  në  Diasporë.  Ai  foli  në  përgjithësi  për 
ngritjen e një strukture, e cila mori për sipër përgjegjësinë për 
bashkërenditjen e problemeve, kërkesave dhe nevojave, të cilat 
janë  urgjente,  për  një  organizim  sa  më  mirë  të  Diasporës 
shqiptare. 

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe shtëpia botuese 
“Toena”  kanë  nënshkruar  një  marrëveshje  bashkëpunimi  për 
blerjen  e  të  drejtës  së  autorit  për  13  vepra  të  autorëve 
shqiptarë,  që do të digjitalizohen në platformën “Digjitalizimi i 
veprave letrare” në kuadër të projektit “Diaspora për zhvillim”.

Veprat të cilat i shtohen fondit të Ueb-it “ADLD.AL” janë: Agim 
Vinca  “Letër  Zotit”,  Dhimitër  Shuteriqi  “  Sytë  e  Simonidës”, 
Josif  Papagjoni  “Kur  hëna  digjej  lart”,  Majlinda  Rama 
“Perandorët”,  Namik  Dokle  “Vajzat  e  mjegullës”,  Namik  Dokle 
“Shën Maria e Beratit”, Niko Kacalidha “Eliksiri i gurit”, Odise 
Kote “Funerali i hijes”, Skënder Rusi “Digjen meteorë”, Skënder 
Rusi “Dhe prapë për ty më ndërrohet mendja”, Shefkije Islamaj 
“Mos  më  thuaj  se  më  ke  parë  në  ëndërr”,  Viktor  Canosinaj 
“Baronesha Shenteben”, Vojsava Nelo “Gruaja me të zeza”.

AKTIVITETI/ “Tinguj jete midis tokës dhe detit”, AKD në tokën e arbëreshëve

“Tinguj  jete  midis  tokës  dhe  detit”  është  aktiviteti  i  ndërmarrë 
nga Agjencia Kombëtare e Diasporës me Komunitetin Arbëresh 
që do zhvillohet 30-31 gusht dhe 1 shtator.

Aktiviteti do të mbahet në Horën e Arbëreshëve në Siçili dhe në 
Cerzeto në Kalabri, ku do të zhvillohen takime me përfaqësues 
të  këtij  komuniteti  dhe  ku  do  të  diskutohen  çështje  me 
elementët  kulturorë,  antropologjik,  historikë  që  bashkojnë 
veçoritë midis Italisë dhe Shqipërisë ndër shekuj.

RISIA/ Botimet për Diasporën bëhen pjesë e platformës digjitale të veprave shqiptare

Botimet  për  Diasporën  janë  tashmë  pjesë  e  Digjitalizimit  të 
Veprave  Shqiptare.  Platforma  Digjitale  e  Veprave  Shqiptare 
është krijuar me qëllimin e gjallërimit e promovimit të kujtesës 
kolektive  kulturore  të  komunitetit  të  Diasporës  shqiptare 
përmes letërsisë.

Nisur  nga  mungesa  e  shumë veprave  të  letërsisë  shqiptare  në 
format digjital, Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës bën të 
mundur aksesimin e lirë, në çdo moment kohor dhe pavarësisht
 vendodhjes gjeografike, të disa prej veprave të autorëve më në 
zë  të  letërsisë  shqiptare  ndër  vite.  Digjitalizimit  të  veprave 
shqiptare  i  kushtohet  një  rëndësi  e  veçantë  në  Strategjinë 
Kombëtare  për  Diasporën,  si  një  instrument  për  përcjelljen  e 
trashëgimisë gjuhësore e kulturore shqipe ndër breza.

Seksioni i ri i Botimeve për Diasporën ka aktualisht të gjitha 
botimet e realizuara nga institucionet përkatëse për Diasporën. 

Gjithçka  në  “pëllëmbë  të  dorës” 
nëpërmjet  aplikacionit  “Dhoma  e 
Biznesit  e  Diasporës  Shqiptare  – 
ADBC”. Informacion të arritshëm për 
bizneset,  sipërmarrësit,  anëtarët  e 
Diasporës  në  Shqipëri,  si  dhe 
funksione të ndryshme

DIGJITALIZIMI I VEPRAVE/  FSHZHD nënshkruan 
marrëveshjen për të drejtën e autorit
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https://diasporashqiptare.al/2021/02/05/projekti-qe-do-te-zbuloje-nje-energji-te-jashtezakonshme-ne-diasporen-shqiptare/
http://akd.gov.al/drejtoresha-e-agjencise-kombetare-te-diaspores-znj-sonila-hysi-interviste-per-report-tv/
https://eee.adfd.al/remitancat-nje-udherrefyes-i-zhvillimit-te-shqiperise/
http://qbd.gov.al/keshilli-koordinues-i-arsimtareve-ne-diaspore-kkad-takim-me-drejtoreshen-e-qbd-se-znj-mimoza-hysa/
http://qbd.gov.al/qbd-ja-publikon-falas-online-tekst-shkollor-per-diasporen/
http://akd.gov.al/nisma-dhuro-libra-ne-kater-dite-mblidhen-mbi-7-mije-libra/
https://www.adbc.al/it/connect-albania-un-nuovo-programma-per-investire-in-albania/
https://diasporashqiptare.al/
https://www.adfd.al/digi-diaspora-meetup-2-date-2-qershor-2021/
http://qbd.gov.al/tekstet-e-unifikuara-ne-diaspore-komisioni-i-perbashket-mbyll-fazen-e-pare/
https://www.adbc.al/aplikacioni-dhoma-e-biznesit-e-diaspores-shqiptare-zeri-i-biznesit-ne-diaspore/
http://akd.gov.al/drejtoresha-e-agjencise-kombetare-te-diaspores-znj-sonila-hysi-ka-zhvilluar-sot-nje-takim-ne-qytetin-e-gjirokastres/
http://qbd.gov.al/drejtoresha-e-qendres-se-botimeve-per-diasporen-ne-takim-me-zv-ministren-e-diaspores-ne-kosove/
http://akd.gov.al/drejtoresha-e-drejtorise-se-diaspores-zhvilloi-sot-nje-takim-me-sekretaren-e-pergjithshme-te-ministrise-per-punet-e-brendshme-ne-kosove/
https://diasporashqiptare.al/
https://diasporashqiptare.al/
https://diasporashqiptare.al/2021/01/21/si-te-aplikoj-online-per-rinovim-dokumentash-biometrike-dhe-deklarim-te-adreses/
https://www.rrjetiprofesionisteve.al/
https://www.adbc.al/connect-albania/
https://adld.al/
http://akd.gov.al/nisma-dhuro-libra-per-shtetasit-shqiptare-qe-vuajne-heqjen-e-lirise-jashte-vendit/
http://diaspora.gov.al/ministri-majko-takohet-me-perfaqesues-te-keshillit-koordinues-te-arsimtareve/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/03/digjitalizimi-i-veprave-te-13-autoreve-fzhdsh-nenshkruan-marreveshjen/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/05/tinguj-jete-midis-tokes-dhe-detit-akd-aktivitet-me-arbereshet-e-italise/
https://diasporashqiptare.al/2021/08/04/botimet-per-diasporen-behen-pjese-e-platformes-digjitale-te-veprave-shqiptare/
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Aplikacioni “Dhoma e Biznesit e Diasporës Shqiptare” zëri i biznesit në Diasporë

https://diasporashqiptare.al/2021/07/11/aplikacioni-dhoma-e-biznesit-e-diaspores-shqiptarezeri-i-biznesit-ne-diaspore/
https://www.adbc.al/connect-albania/
https://www.rrjetiprofesionisteve.al/
https://adld.al/
https://diasporashqiptare.al/
http://akd.gov.al/nisma-dhuro-libra-per-shtetasit-shqiptare-qe-vuajne-heqjen-e-lirise-jashte-vendit/
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