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Komunës së Gostivarit

Parathënie

Komunа е Gostivarit sinqerisht u falënderohet të gjithë
atyre të cilët u përfshinë në procesin e përpilimit të kësaj Strategjie për zhvillim kulturor. Lista është e gjatë, por së pari do t’u
falënderoheshim Qendrës së Arteve Performuese (QAP) MULTIMEDIA e cila ishte iniciuese e kësaj ideje, pastaj kryetarit të
komunës së Gostivarit – Rufi Omani dhe ekipit të tij që e identifikuan idenë e projektit dhe tërësisht iu përkushtuan impelemtinimit të tij. Njëherësh, Komuna e Gostivarit i falënderohet ekipit
lokal, edhe atë personave në vijim: Agim Mustafai, Shemije Elezi,
Labinot Musliu dhe Burhan Ahmeti, të udhëhequr nga koordinatorja Nafije Zendeli Ziberi, për energjinë e freskët, idetë kreative
dhe angazhimin profesional gjatë tërë procesit hulumtues.
QAP Multimedia u falënderohet përfaqësuesve të vetëqeverisjes lokale dhe veprimtarëve politikë në Komunën e Gostivarit, edhe atë: z. Fadil Zendeli - kryetar i Këshillit të Komunës
së Gostivarit, z. Shpend Kaprolli - shef i kabinetit të Kryetarit të
Komunës së Gostivarit dhe z. Boban Markovski - anëtar i grupit
të këshilltarëve të VMRO-DPMNE për përzemërsinë, përkushtimin dhe motivimin që me pikëpamjet e tyre të kontribuojnë
ndaj planeve të ardhshme për zhvillimin kulturor të komunës në
të cilën ata jetojnë. Përveç kësaj, QAP Multimedia falënderon të
gjithë pjesëmarrësit në fokus grupet dhe të gjithë qytetarët të cilët
ndanë kohë dhe shfaqën interes për të debatuar mbi jetën kulturore në komunën e Gostivarit.
Në fund, ky publikim nuk do të bëhej realitet nëse nuk
do të ishin donatorët e projektit dhe programi vjetor të QAP
Multimedia të cilët e vlerësojnë kulturën si aspekt zhvillimor të
komunave dhe e përkrahin qasjen strategjike gjatë planifikimit
kulturor.
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Hyrje

Kultura e qytetit është emblemë e tij – koleksion unikat i ekskluzivitetit, resurseve, shkathtësisë dhe mjeteve të cilat
e bëjnë qytetin të ndryshëm prej kujtdo tjetër. Ajo është çelësi i
përmirësimit të cilësisë së jetës së qytetarëve dhe vizitorëve. Secili
prej nesh mund të kontribuojë në zhvillimin kulturor të qytetit të
vet. Në diversitetin e vet, shkathtësitë dhe idetë, komuniteti mund
ta bëjë qytetin vend interesant për jetesë, punë dhe veprimtari.
Kultura e prek përditshmërinë tonë dhe bën dallim të mirëfilltë
në të ardhmen tonë. Kultura mundet dukshëm të kontribuojë në
arritjen e qëllimeve, respektivisht mund të ndikojë në përmirësimin e ekonomisë dhe punësimin, zvogëlimin e krimnalitetit,
përmirësimin e shëndetit të njerëzve, arsimin, mjedisin jetësor,
transportin etj.
Një ndër qëllimet e poltikave kulturore të qytetit është që
ta (ri)definojë identitetin e qytetit i cili është bazuar në memorien
kolektive të njerëzve, trashëgimisë kulturore (e luajtshme dhe e
paluajtshme) dhe të vizionit për ardhmërinë.
Ky proces i (ri)definimit dhe (ri)pozicionimit të politikave kulturore lokale është kompleks dhe, gjithësesi, nuk ëhstë
afatshkurt. Maksimizimi i fuqisë së kulturës, si veprimtari qendrore në një shoqëri, përfshin edhe një sërë hapash.
Krijimi i politikave kulturore lokale, varet para së gjithash,
nga resurset kulturore të cilat në njëfarë mënyre e definojnë identitetin e qytetit dhe akoma më shumë e definojnë ardhmërinë,
vizionin dhe qëllimet e tija.
Kreativiteti është pikërisht kjo: metodë e shfrytëzimmit
të resurseve dhe krijimi i kushteve për zhvillimin e tyre. Detyra
kryesore e atyre të cilët e planifikojnë politikën kulturore të qytetit,
duhet të jenë pikërisht identifikimi, menaxhimi dhe shfrytëzimi
i resurseve në mënyrë korrekte, duke përfshirë në mënyrë aktive
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të gjithë qytetarët në të gjitha fazat e planifikimit të zhvillimit.
Resurset kulturore nuk paraqesin vetëm ndërtesa (institucione),
por edhe simbole, talente, shkathtësi, aktivitete dhe një numër të
madh të produketeve lokale (zeje, servise etj.).
Duke marrë parasysh të gjitha këto fakte për rëndesinë
e resurseve kulturore, mund të konkludohet se secili qytet është
unikat, ka veçantinë e vet dhe mundet të jetë qendër e botës për
ndonjë gjë, nënkuptohet nëse punohet me vetëmohim dhe me
përkushtim për këtë.
Planifikimi i zhvillimit kulturor është një nga instrumentet kryesore që e definon politikën kulturore lokale. Zhvillimi kulturor, si një kategori sociale, nënkupton proces zhvillimi
të të gjitha domenëve të jetës së njeriut. Në kuptim global, zhvillimi i procesit përfshin homogjenizim ose tendencë balancimi të
mënyrës në të cilën njerëzit jetojnë në gjithë botën. Kjo përfshin
edhe krijimin e vlerave të përbashkëta.
Analizimi i këtij procesi të planifikimit kërkon qasje interdisiplinare. Zhvillimi kulturor përbëhet prej dy komponenteve
kryesore: 1) hulumtim, analizë dhe supozime dhe 2) planifikim,
kahe dhe programe zhvillimore.
Komuna e Gostivarit e identifikoi këtë proces planifikimi
si të rëndësishëm dhe vendosi që të përpilojë Strategji për zhvillim kulturor. Ajo është një ndër komunat në Maqedoni të cilat
e identifikuan kulturën si një faktor të rëndësishëm për zhvillimin e mjedisit të vet dhe investoi mund të sinqertë në krijimin
e Strategjisë për zhvillim kulturor si një instrument të politikës
kulturore lokale.
Në procesin e zhvillimit të Strategjisë për zhvillim kulturor, në hapat e ardhshëm u realizuan: Definimi i konceptit të
politikës lokale, hulumtimi dhe analiza e situatës ekzistuese dhe
jetës kulturore në Komunën e Gostivarit, identifikimi i potencilaeve të cilat mund të zhvillohen, selektimi i parametrave (indikatorëve) për zhvillim kultuor dhe përgatitje të planit për zhvillim.
Vlen të përmendet se Komuna e Gostivarit e zbatoi postulatin për participim të qytetarëve gjatë ndërtimit të kësaj strategjie, kështu që në këtë proces në mënyrë aktive morën pjesë: përfaqësues të Komunës së Gostivarit, përfaqëuses të partive poltike
të cilat janë në përbërjen e Këshillit të Komunës, punonjës të kulturës, të rinj, si dhe publiku i gjerë i cili jeton në këtë komunë.
Hartimi i Strategjisë për zhvillim kulturor të Komunës së
Gostivarit është pjesë e projektit trevjeçar “KULTURA PËR – NGA
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TË GJITHË” në të cilin morën pjesë komunat: Kërçovë, Tetovë dhe
Gostivar – si përfaqësuese të R. së Maqedonisë dhe tri komuna të
Kosovës.
Fjalët krysore të shfrytëzuara në strategji�: Politika kulturore, zhvillimi kulturor, planifikimi straegjik, pjesëmarrje aktive,
politikë participative kulturore.
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Të dhëna që kanë të bëjnë me historinë

Gostivari - qyteti miqve
Rreth Gostivarit dhe për Gostivarin janë thurrur shumë
legjenda me versione të ndryshme bazuar nga pushtuesit e periudhave të ndryshme. Sipas dokumentit të vetëm nga epoka antike tek historiani Tit Livi (59 p.e.s – 17p. e.s) thuhet se mbreti
i fundit i Maqedonisë Pasai (179 – 163) me 10.000 ushtarë pas
pushtimit të Uskanës (Kërcovës) pushton qytezën Draudak që më
pas të pushtohej Oneji (Tetova). Nga këto të dhëna mund të kuptohet se qyteti i vjetër Draudak i cili ka pasur rëndësi të madhe,
është gjindur në mes të Kërçovës dhe Tetovës, d.m.th. afër Gostivarit. Sipas një legjende emri i tashëm i qytetit është emëruar në
kohën e sundimtarit Vukashin edhe atë GOSTI – mysafir. Meqë
ka pasur një numër të madh të vizitorëve, miqve nëpër këto vise
edhe gjatë periudhës së sundimit të turqve në turqishte vendin
e kanë thirur “GOSTIVAR“ (miq ka). Vetë emri Gostivar quhej
vend i tubimit të miqve “Qyteti i miqve”.
Në vitin 1850 gjeologu dhe balkanologu Ami Beu në përshkrimet për Tetovën në mes tjerave në një pjesë thotë se në Pollog gindet “fshati i madh” Gostivari, ndërsa si qytet Gostivari për
herë të parë është përmendur në dy shkrimet e shekullit XIX. Sipas
tyre ky vendbanim i Pollogut ka formuar çarshinë e vet (qendrën)
kurse e marta ka qenë ditë pazari. Në vitin 1874 qyteti ka pasur
400 shtëpi, rreth 2000 banorë, ndërsa në fund të shekullit të njëjtë
3500 banorë. Bazuar në shkrimet e Abdylhaqim Doganit, Gostivari merr emrin nga vajza e ardhur nga Tivari që për venbanim
ka zgjedhur këtë qytet. Në gjuhën lokale vajza është gocë edhe atë
nga Tivari, prandaj del emri Gostivar nga goca e Tivarit.
Qyteti i Gostivarit gjindet nëpër anale historike nga historianë në zë të cilët japin të dhëna të rëndësishme për ekzistencën, strukturën, etj. që vërehet edhe në dhënat statistikore që
i jep etnologu bullgar Vasil Kincev, sipas të cilit në Gostivar në



Plan stratëgjik për zhvillimin kulturor të



fund të shekullit XIX ka pasur 3735 banorë, 3180 shqiptarë, 310
të krishterë (maqedon, sërb) 200 romë (cergë), 20 turq dhe 25
vlleh.
Qytetet me ekzistencë të hershme kanë tradita, histori,
kulturë, shenja nga lashtësia, gjë që bën gjurmët e tyre të duken
qartë edhe në ditët tona. Pikërisht qyteti i Gostivarit është i shenjëzuar nga Kulla e Sahatit e cila qëndron si dëshmitare memece
e ndodhive të këtushme prej vitit 1566 e deri më sot. Kulla në
pjesën më të madhe i ka ruajtur veçoritë e ndërtimit dhe nuk
është rastësisht përmendore e kulturës. Monumentet dhe përmendoret e kulturës ndër të cilat një numër i madh i xhamive,
teqeve dhe kishave na kthejnë në një kohë kur në këto hapësira
kanë ardhur turqit. Beu i parë i Gostivarit ka qenë Kara Mustafa
Pashai. Gjatë sundimit të Sulltan Ibrahim Kanit (1639-1648) në
vitin 1639 bëhet vezir i Perandorisë Osmane.
Pas vdekjes së tij, kur e ekzekutojnë në Stamboll, djali i tij
Ebu Bekiri vjen në Gostivar. Si pasanik i madh, pas vendosjes së
tij në Gostivar, ndërton xhami në afërsi të Lagjes Beg. Në vakufnamen prej vitit 1688, të cilën e ka parë personalisht Abdylhaqim Dogani, pranë xhamisë është ndërtuar medreseja, që është
shkolla e parë në Gostivar, një konvikt për nxënësit e fshatrave të
afërta, ku përveç talebeve (nxënësve) janë ushqyer edhe të vobektit nga Gostivari. Në përbërjen e këtij kompleksi ka funksionuar
edhe biblioteka.
Xhamija e Ebu Bekirit është rrënuar që përsëri ta ndërtojë xhaxhai i tij Ismail Aga. Ai ka qenë pasanik i madh. E ka ndërtuar edhe Kullën e Sahatit, që na e bën me dije se prej atëherë kjo
xhami është quajtur Xhamia e Sahatit. Në vitin 1920 kjo xhami
rikonstruohet. Verën e vitit 1944 rikonstruohet, që për 50 vite më
vonë të ndërtohet në themelet e kësaj xhamie një objekt i bukur
pranë Kullës së Sahatit që ndodhet në qendër të qytetit, Xhamia e
re, Xhamia e Sahatit që ka një minare me dy sherife.
Fusha e Pollogut është krijuar si pasojë e zhvendosjeve të
mëdha tektonike gjatë derdhjes së liqenit që ka ekzistuar në fundin e fushës gjatë tercierit dhe kuarterit nëpër luginën e Dervenit
nëpërmjet të Vardarit në Detin Egje. Në këtë fazë gjeologjike
është formuar reliefi themelor i fushës së Pollogut. Mali i Thatë
me 1853 metra lartësi mbidetare dhe Mali Sharr me 2.748 metra lartësi mbidetare, e shënojnë ambientin nëpër të cilin shtrihet
qyteti.
Malet perëndimore dhe pjesët e shpatinjve janë të mbuluara me vegjetacion të begatshëm duke u dhënë këtyre hapësirave
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karakter të theksuar pyjor, ndërsa ato lindore janë të zhveshura
dhe të shkreta për shkak të përbërjes gëlqerore.
Fusha e Pollogut është në 300-600 metra lartësi mbidetare. Ajo është thesar i vërtetë për prodhimet bujqësore që shfrytëzohet me të madhe.
Prodhimi i zhvilluar bujqësor nuk mund të thuhet se është dominant, sepse Gostivari sot zhvillohet në një qendër moderne biznesi në të cilën zhvillohen prodhimi dhe shërbimet. Baza
është në të kaluarën, në zejtarinë e zhvilluar dhe në sistemet e
mëdha industriale të cilat për shkak të modeleve të organizimit
dhe drejtimit, nuk arritën që të ekzistojnë në garrën e tregut. Këtu
një kohë ekzistonin zejtarë kulminantë të cilët tregut i ofronin
prodhime të lloj-llojshme, e që sot të mbijnë kompani brendet e
të cilave janë të njohura edhe jashta kufinjve të Maqedonisë.
Territori i Komunës së Gostivarit është territor mjaft i begatshëm me ujëra të përherëshme dhe të përkohëshme që e mbulojnë territorin duke krijuar gërshetim nga lumenjtë dhe prockat
me ujë gjatë tërë vitit. Lumi më i gjatë në Republikën e Maqedonisë, Vardari, buron pesë kilometra në perëndim të qytetit të
Gostivarit. Në vete i grumbullon lumenjtë dhe prockat më të vogla në rrugën e gjatë deri te Deti Egje. Duke kaluar vërtetë nëpër
vise atraktive, Vardari dhe degët e tija, kalimtarit të rastit i ofrojnë
kënaqësi të vërtetë që e ka krijuar natyra, e adhuruesve të peshkatarisë përjetim që mbahet mend.
Gjallërinë në qytet e jep jeta kulturore. Nën patronazh
të rinisë gostivarase në qytet funksionojnë disa SHKA, të cilët
aktivitetin e tyre e shpalosin qoftë në Shtëpinë e Kulturës, qoftë
në ambient të hapur ...Jetë të begatshme dashamirëve të sportit u
ofrojnë një numër i madh klubesh si në basketboll, futboll, hendboll...
Veçoritë natyrore, veçanërisht malet përreth dhe liqeni i
bukur i Mavrovës që ndodhet në vetëm 25 kilometra larg Gostivarit, në të ardhmen duhet që ta promovojnë qytetin në qendër
turistike. Për vetëm tridhjetë minuta mund të arrihet në natyrë,
në liqe apo mal. Do të pajtoheni me të vërtetë rrallë, jashtëzakonisht dhe bukur. Fotografia e vërteton këtë. D.m.th. ka më shumë
shkaqe pse të vihet në Gostivar, të njoftoheni me banorët e tij, me
të kaluarën e tij si dhe me të tashmen. Do të jeni të MIRËSEARDHUR.
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Numri i popullsisë - sipas përkatësisë nacionale

*Regjistrimi i vitit 2002

Numri i popullsisë - sipas gjinisë
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Komuna sot

Për hartimin e Strategjisë për zhvillim kultuor të komunës
së Gostivarit, ishte e domosdoshme të fillohet me definimin e
gjendjes ekzistuese të komunës në raport me kulturën. Kështu që,
aktivitetet të cilat u ndërmorën në këtë proces, ishin: mapimi i
resurseve (kulturore dhe naturore) ekzistuese në komunë, pastaj
përpunimi i SËOT analizës, dhe në fund u realizuan hulumtimet
në lidhje me opinionin e qytetarëve, fokus grupet dhe opinionet e
krijuesve të poltikës së qytetit në raport me identitetin e qytetit.

Analiza e rezultateve
Qasja kryesore në metodologjinë e aktiviteteve vijuese:
hulumtim dhe analizë e jetës kulturore në Komunën e Gostivarit,
është kryesisht e bazuar në analizë funksionale, e cila përfshin
hulumtimin në terren, si dhe analizë kuantitative dhe kualitative
të rezultateve.
Rezultatet e fituara nga ky hulumtim duhet të shërbejnë si bazë për ndërtimin e strategjisë për zhvillim kulturor të
komunës së Gostivarit.
Metodat (instrumentet) të cilat janë përdorur në këtë
hulumtim janë vijueset:
1. Hulumtimi në terren:
• Intervista të orientuara me liderë të partive politike
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të cilët janë pjesë e Këshillit së Komunës së Gostivarit (analizë kualitative e përgjigjeve të intervistës së orientuar)
• Pyetësorë të dedikuar për qytetarët e Komunës së
Gostivarit (analizë kuantitative e të dhënave)
• Fokus grupe (analizë kualitative)
2. Punë në tavolinë: analizë kualitative dhe kuantitative
e rezultateve nga hulumtimi në terren

12

Mapim i resurseve kulturore
Mapimi i resurseve kulturore dhe natyrore u bë që në
fillimin e procesit të hartimit të Strategjisë për zhvillim kulturor
edhe atë gjatë kohës së seminarit treditor, i udhëhequr prej
eskpertit nga Kroacia. Grupi i punës, i cili punonte në definimin
e këtyre resurseve përbëhej prej 5 anëtarësh nga komuna e
Gostivarit. Vetë metodologjia e mapimit të resurseve përfshin:

Komunës së Gostivarit

tarshëgiminë kulturore të tundshme dhe të patundshme dhe të
gjitha potencialet të cilat do të mundej komuna t’i shfrytëzojë
në zhvillimin e vet. Idea për mapim të resurseve kulturore dhe
natyrore është që të identifikojë të gjitha resurset të cilat do të
mund të zhvilloheshin dhe të cilat do të mund të kishin ndikim
jo vetëm në jetën kulturore në komunën e Gostivarit, por të
kenë edhe ndonjë përfitim ekonomik në vetë komunën.
Faktori gjeologjik-gjeografik, klimatik dhe ekologjik i
Maqedonisë kanë mundësuar praninë e më shumë civilizime dhe
kulturave nëpër shekuj.
Lokalitete dhe objekte të njohura historike në Komunëm
e Gostivarit janë:
1. Infrastruktura:

•
•
•
•
•

Kulla e sahatit
Shtëpia e Begut
Qendra për kulturë
Qendra për konzervim
Xhami, kisha, tyrbe dhe teqe

2. Manifestime:
13

•
•
•

Kolonia tradicionale ndërkombëtare e artit
Ekspozita artistike
Mbrmëjme letrare
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•
•
•
•
•

Shfaqje të ansambleve dhe shoqërive kulturoartistik
Dita e piteve
Shënimi i përvjetorëve dhe jubileve të ndryshme
Hepeningje arti
Dita e Shëngjergjit, Reçan

3. Zakonet, ritet:

•
•
•

Diversiteti i veshjeve tradicionale të komuniteteve të ndryshme
Veshja e Rekës së Epërme si veshje unikate
Mjeshtirt e shquar të ushqimeve dhe ëmbëlsirave tradicionale

4. Infrastruktura që nuk ka karakter kulturor, por që
mund të zgjojë interes dhe ka bazë për zhvillim të turizmit:
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•
•
•
•
•

Burimi i lumit Vardar
Shpella e Gjonovicës
Natyra pitoreske e Sharrit dhe Bukoviqit
Infrastruktura në zhvillim për turizëm rural
Kapacitetet turistike në Komunën fqinje Mavrovë-Rostushë
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Potencailet për turizëm kulturor
~� Xhamia
���������e Sahatit
������� – në oborrin e xhamisë ekziston
Medresja dhe varrezat. Ato kanë ekzistuar që nga viti
1688;
~� Xhamia
���������e Mëhallës
��������� – si ndërtimtar i Mesxhisit të
kësaj mëhalle merret Mustafa aga Sagiri, ndrësa viti i
ndërtimit merret v. 1870;
~� Xhamia
����������
te “Lajthia”
���������� – e ndërtuar në v. 1995;
~� Xhamia
�������������������
e vjetër në Çegran
������� – e ndërtuar në v. 1800;
~� Xhamia
�������������������
e vjetër në Balindoll
���������� –
�� e ndëruat n vitin 1910;
~� Xhamia
����������
në Srëmnovë
��������� – pjea më e madhe e fshatarëve
thionë se ajo është ndërtuar në gjysmën e dytë të shek.
XIX, ndrësa xhamia e re është ndërtuar në vitin 1969;
~ Xhamia
����������
në Banjicë
�������������������
të Poshtme – është ndërtuar rreth
v. 1650 ndërsa xhamia e re në vitin 1971;
~ Xhamia
�������������������
e vjetër në Raven
������ – është ndërtuar në v. 1800,
ndrësa xhamia e re në v. 1993;
~� Kulla
���������������
e shatait – e ndërtuar në v. 1566, ekziston edhe sot e
kësaj dite, është restauruar dhe është symbol i qytetit;
~� Sh.
���� Dimitri
�������� – e ndërtuar në v. 1846, aktive edhe sot e kësaj
dite;
~� Sh.
��������������
Parshqevi – e rinovuar në shek. XVIII, aktive,
frekunetohet çdo të prmete;
~ Sh.
���� Mëria
������ – e ndërtuar në vitin 1924, aktive, gjendet ne
qendër të qytetit;
~� Sh.
���� Nikolla
������� – e ndërtuar në vitin 1866, aktive
(f. Balindoll);
~� Sh.
���� Nikolla
�������� – e ndërtuar në vitin 1866, aktive (f. Turçan i
Madh);
~� Sh.
���� Spas
����� dhe
���� Sh.
���� Atanasie
�������� (ksiha manastiri nga manastiri
i vjetër ; Sh. Atanasije e shek. XIV);
~� Sh.
���� Gjergji
�������� – e ndërtuar në vitin 1924, aktive (f. Debresh);
~� Sh.
���� Mëria
����� – e ndërtuar në shek. XIV, active (f. Debresh);
~� Sh.
���� Atanasija
���������� – e ndërtuar në shek. 1870, active (f. Çajlë);
~� Те�������������
���������������
qe dhe tyrbe (Teqja
�
e Avçelerëve, Teqja e Halvetive,
Teqja e Loçlarëve, Teqja e Shehkerëve, Teqja e
Dedelerëve).
~� Shtëpia
�������������������
e vjetër e Begut.
������
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SWOT analizë e resurseve kulturore
Anët e forta:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§
§

Pozita e mirë gjeografike, vise malore
Lumi Vardar
Fusha e Pollogut
Lidhje të mira me qytetin e Tetovës
Liqeni i Mavrovës
Potencial për turizëm
Hidrocentrali i vogël
Shpella e Gjonovicës
Kuzhina tradicionale
Embelsira
Diverziteti kulturor
Numër i madh artistësh që jetojnë
në Gostivar: rreth 50 nga sfera të
ndryshme: art figurativ, art skenik
dhe muzikor me renome botërore.
Qeni i Sharrit
Qepa dhe domatja e Banjicës
Qendra për Kulturë, galeria e artit,
kinema, atelje private të artistëve.
Amfiteatri i hapur
Diaspora

Mundësi:

§
§
§
§
§
§
§
§

Anët e dobeta:
•
•
16 •
•
•
•
•
•

Promovim dhe mirëmbajtje e dobët
e pasurive kulturore.
Mosjoshja dhe joatraktiviteti i tyre
Joprofesionalizmi i institucioneve
dhe strukturave
Mungesa e festivaleve
ndërkombëtare
Mungesë e teatrove profesionale
Numër i pamjaftueshëm i
aktiviteteve kulturore
Kushte të vështira finansiare të
komunës
Papunësia e madhe

Aspekti turistik i zhvillimit
Qyteti i vogël por i organizuar
Qytet i pastër
Qytet i kulturës
Aktivitete të shumta kulturoartistike:
Qendra e skijimit Mavrovë
Qytet i sportit
Urrë lidhëse për qytetet tjera

Kërcënime:

•
•
•

Migrimi i madh i popullatës
Ritja e papunësisë
Ekonomia e dobët

Komunës së Gostivarit

Аnaliza e pyetësorsëve
Rezultatet nga pyetësori për qytetarë
Hulumtimi shfrytëzoi ekzemplarë të qëllimshëm të qytetarëve të
cilët jetojnë në territorin e komunës së Gostivarit. Ekzemplari i
hulumtimit përbëhej prej stafit lokal të Komunës nën mentorimin e QAP Multimedia. Gjatë përpilimit të ekzemplarit u mbajt
llogari për këto kritere të diversitetit: përkatësia etnike, statusi
martesor, shkalla e arsimit dhe profesioni momental.
Hulumtimi është kryer në periudhën korrik-gusht 2010
nga ana e anketuesve lokalë. Nga ana e stafit lokal dhe QAP Multimedia, anketuesit lokalë u trajnuan për realziimi e procesit të
anketimit. Anketimi i shte anonim.
Kriteri i vetëm për përpunim të mëtutjeshëm të pyetësorit ishte që i njëjti të jetë i plotësuar në tërësi. Në pyetësorin
u përgjigjën gjithsej 188 të anketuar prej të cilëve një pyetësor u
hodh poshtë nga shkaku se nuk i shte i plotësuar në tërësi. Gjëgjësisht, ekzemplarin e tërë e përbëjnë 187 të anketuar.
Rezultatet e përgjithshme nga ky hulumtim janë të
qasshme në publikimin: “Komuna e Gostivarit, Rezulatet nga hulumtimi për jetën kulturore në komunën”, i botuar nga QAP Multimedia ose në ueb faqen www.multimedia.org.mk. Në vazhdim
janë shpalosur edhe një pjesë e rezulatteve dhe konkluzioneve
kryesore.
Karaktersitikat e ekzemplarit në pjesën dërmuese korrespondojnë me karaketeristikat e popullatës në Komunën e
Gostivarit dhe mund të konkludojmë se të dhënat prej ekzemplarit të zgjedhur, të cilat kanë të bëjnë me qëndrimet dhe nevojat e qytetarëve të komunës së Gostivarit mbi jetën kulturore në
komunitetin e tyre, janë relevante për diskutim dhe nxjerrejn e
konkluzioneve të cilat i referohen edhe më gjerë gjtihë popullatës
në komunë.
Sa i përket konsumimit të ofertës kulturore në Komunën
e Gostivarit, rezultatet janë të reflektuara në Fotografinë 7.
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Fotografia 7: Konsumimi i produkteve kulturore (ofertës) në
Komunën e Gostivarit
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Sipas rezultateve për konsumimin kulturor të qytetarëve
në Komunën e Gostivarit në 12 muajt e fundit, pjesa më e madhe
e tyre asnjëherë nuk kanë qenë në koncert të muzikës klasike ose
86,2% nga ekzemplari, më pas rrallë apo 12,2% prej tyre kanë
qenë në një koncert të këtillë pesë herë, 1,2% prej tyre kanë qenë
deri më dhjetë herë dhe vetëm 0,4% prej të anketuarve kanë qenë
më shumë se njëzet herë gjatë 12 muajve të fundit në koncert të
muzikës klasike.
Gjithashtu, qytetarët e Komunës së Gostivarit rrallë herë
frekuentojnë koncert të muzikës xhaz, apo 90,7% nga ekzemplari
asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje
të këtillë dhe vetëm 8,9% respektivisht 0,4% nga të anketuarit
kanë qenë në koncert të muzikës xhaz më shumë se njëzet herë
gjatë vitit të fundit.
Arti teatror është një nga format më të shpeshta të konsumimit kulturor midis qytetarëve. Edhe pse 52% nga të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë në shfaqje,
35,8% prej të anketuarve kanë qenë në teatër pesë herë, 9,8% nga
të anketuarit kanë qenë midis gjashtë dhe dhjetë herë, 2% nga të
anketuarit kanë qenë më shumë se dhjetë herë dhe vetëm 0,4%
nga të anketuarit në ekzemplarin gjatë vitit të kaluar kanë qenë në
shfaqje teatrore më shumë se njëzet herë.
Sa i përket frekuentimit të muzikës popullore, 67,1% nga
të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë
në koncert të muzikës popullore, 25,6% nga të anketuarit pesë
herë kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 4,1% nga të anketuarit
kanë qenë deri më dhjetë herë përderisa 2,4% nga të anketuarit
respektivisht 0,8% prej tyre kanë qenë më se dhjetë herë, respektivisht njëzet herë në koncert të muzikës popullore.
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Sa i përket konsumimit të muzikës zbavitëse, 50,8% nga
të anketuarit asnjë herë gjatë 12 muajve të fundit nuk kanë qenë
në koncert të muzikës zbavitëse, 31,3% nga të anketuarit kanë
qenë pesë herë në një ngjarje të këtillë, 9,7% nga të anketuarit
kanë qenë dhjetë herë, ndërsa 4,1% prej tyre kanë qenë më shumë
se dhjetë herë ose njëzet herë në një ngjarje të këtillë.
Sipas rezultateve, 51,2% nga të anketuarit asnjë herë gjatë
12 muajve të fundit nuk kanë qenë në kinema, 33,3% nga të anketuarit e kanë bërë këtë pesë herë, 6,5% nga të anketuarit kanë
qenë në kinema dhjetë herë dhe vetëm 5,3% respektivisht 3,7%
nga të anketuarit kanë qenë në kinema dhjetë herë respektivisht
njëzet herë.
E ngjashme është situata me konsumimin e ahengjeve
me muzikë tekno, ku 78,1% nga të anketuarit asnjëherë gjatë 12
muajve të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 11,8%
nga të anketuarit pesë herë gjatë vitit të kaluar kanë qenë në një
ngjarje të këtillë, 5,7% nga të anketuarit dhjetë herë kanë qenë në
ahengje me muzikë tekno dhe vetëm 2,4% respektivisht 2% kanë
qenë në ngjarje të këtilla më shumë se dhjetë respektivisht njëzet
herë.
Frekuentimet në muze apo galeri nuk janë praktikë e
shpeshtë kulturore midis qytetarëve të komunës së Gostivarit. Sipas rezultateve, 61% nga të anketuarit asnjëherë gjatë 12 muajve
të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 26,8% prej tyre
kanë qenë pesë herë, 7,3% nga të anketuarit e kanë bërë këtë dhjetë herë dhe 4,5% respektivisht 0,4% nga të anketuarit më shpesh
kanë frekuentuar muze, galeri apo ekspozitë dhe atë dhjetë respektivisht njëzet herë.
Frekuentimet në balet, operë apo filharmoni janë midis
praktikave më të rralla kulturore tek qytetarët e Komunës së Gostivarit. Sipas rezultateve, 95,5% nga të anketuarit asnjë herë gjatë
12 muajve të fundit nuk kanë qenë në një ngjarje të këtillë, 4,1%
nga të anketuarit këtë e kanë bërë deri më pesë herë, dhe vetëm
0,4% nga të anketuarit dhjetë herë kanë qenë në balet, operë apo
filharmoni.
Sa i përket frekuentimit të vendeve në të cilat kanë ndodhur ngjarje kulturore, përgjigjet e qytetarëve të Komunës së Gostivarit janë të reflektuara në Fotografinë 8.
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Fotografia 8: Vendet e vizituara në të cilat janë mbajtur ngjarjet
kulturore në 12 muajt e fundit

Sipas rezultateve, 47,2% nga ngjarjet të cilat qytetarët e
komunës së Gostivarit i kanë vizituar gjatë 12 muajve të fundit
janë mbajtur në komunën e tyre, 14,6% nga ngjarjet janë mbajtur
në komuna tjera dhe 25,2% nga ngjarjet kanë qenë ngjarje të cilat
janë mbajtur në më shumë vende dhe komuna, duke përfshirë
edhe Komunën e Gostivarit. Pjesa e mbetur prej 13% nuk kanë
qenë në ngjarje kulturore gjatë 12 muajve të fundit. Rezultatet e
këtilla tregojnë se oferta kulturore në komunën është relativisht
interesante dhe e frekuentuar nga ana e qytetarëve, por sidoqoftë,
një përqindje e caktuar e qytetarëve kualitetin dhe kuantitetin e
ofertës e konsiderojnë si jo të mjaftueshëm dhe për këtë shkak
nuk frekuentojnë ngjarje lokale kulturore ose kjo është arsyeja se
pse ata shkojnë edhe në komuna tjera.
Sa i përket pyetjes për njohjen e objekteve dhe monumenteve kulturore në komunën e Gostivarit, përgjigjet e qytetarëve
janë shpalosur në Fotografinë 9.
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Fotografia 9: Njohja e objekteve kulturore në nivel të
Komunës së Gostivarit
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Sipas rezultateve, 75,2 % nga të anketuarit i njohin disa
nga tiparet e njohura kulturore të komunës, siç janë Qendra e kulturës, Shtëpia e Begut, por një pjese prej 20,7% prej të anketuarve
nuk kujtohen për ndonjë objekt kulturor në nivel të Gostivarit
dhe pastaj, 4,1% nuk njohin asnjë objekt kulturor. Të dhënat e
këtilla janë të pavolitshme kur bëhet fjalë për një komunë të vogël
siç është komuna e Gostivarit e cila ka disa objekte kulturore të
cilat ekzistojnë për një sërë vitesh, por nuk janë mjaft të njohura
nga ana e qytetarëve. Kjo tregon se ekziston nevojë për promovim më të madh të pasurisë kulturore të Komunës së Gostivarit,
por edhe nevojë për ringjalljen e tyre kulturore me përmbajtje të
ndryshme, promovim më të madh dhe informim të qytetarëve.
Sa i përket pyetjes për frekuentimin e objekteve të kulturës të cilat ekzistojnë në komunën e Gostivarit, përgjigjet e të
anketuarve janë të reflektuara në Fotografinë 10.

Fotografia 10: Vende në të cilat ndodhin ngjarje kulturore në
Komunën e Gostivarit

Sipas rezultateve, 35,4% nga të anketuarit, ngjarjet kulturore të cilat i kanë frekuentuar në Komunën e Gostivarit janë
mbajtur në Qendrën e kulturës, 2% nga të anketuarit kanë frekuentuar ngjarje të cilat janë mbajtur në sallën sportive, 1,6% nga
të anketuarit kanë qenë në ngjarje kulturore që janë mbajtur në
hapësirë të hapur dhe po aq në kinema, përderisa 0,8% nga të
anketuarit kanë qenë në ngjarje kulturore në që janë mbajtur në
bibliotekë. Përveç kësaj, 57% nga të anketuarit kanë qenë në ngjarje kulturore të cilat janë mbajtur në vende të ndryshme në komunën, 0,4% nga të anketuarit kanë zgjedhur opsionin për vend
tjetër që nuk është një nga vendet e ofruara për frekuentim të
ngjarjeve kulturore, përderisa 1,2% nga të anketuarit nuk kujtohen për vendet në të cilat i kanë frekuentuar ngjarjet kulturore.
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Përgjigjet në këtë pyetje tregojnë se ekziston koncentrim i ngjarjeve në një institucion kulturor dhe tendencë për institucionalizim të kulturës. Ekziston nevoja për ndryshueshmëri të vendeve
të cilat mund të shfrytëzohen për ngjarje kulturore dhe posaçërisht fokus ndaj aktiviteteve të skenës kulturore joinstitucionale
nëkomunën e Gostivarit.

Fotografia 11: Frekuentimi i burimit të lumit Vardar

Sa i përket resurseve natyrore të cilat ekzistojnë në Komunën e Gostivarit (Burimi i lumit Vardar), dhe pyetjes për
frekuentimin e tyre, të anketuarit në një masë tejet të madhe e
kanë frekuentuar këtë resurs. Rezultatet janë të shpalosura në
Fotografinë 11.
Sipas rezultateve, 84,5% nga të anketuarit e kanë frekuentuar burimin e lumit Vardar, ndërsa 15,5% asnjëherë nuk e kanë
bërë këtë.
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Fotografia 12: Angazhimi i komunës në organizimin e ngjarjeve
kulturore

Komunës së Gostivarit

Sa i përket angazhimit të Komunës së Gostivarit dhe
përfshirjen e saj në organizimin e ngjarjeve kulturore, vlerësimi
për këtë pyetje nga ana e të anketuarve është shpalosur në Fotografinë 12.
Sipas rezultateve, 13,1% nga të anketuarit respektivisht
12,2% prej tyre mendojnë se komuna është në mënyrë të shkëlqyeshme, respektivisht në mënyrë të mjaftueshme merr pjesë në organizimin e ngjarjeve kulturore në komunën. Më tej, 32,5% nga të
anketuarit mendojnë se komuna në mënyrë mesatare angazhohet
në organizimin e ngjarjeve, 28,5% nga të anketuarit mendojnë
se komuna angazhohet në mënyrë të pamjaftueshme dhe 13,7%
prej tyre mendojnë se ajo aspak nuk angazhohet në organizimin e
jetës kulturore. Edhe pse është i dukshëm dhe pjesërisht i valorizuar angazhimi i komunës në organizimin e jetës kulturore, qartë
shihet nevoja për përfshirje më të madhe të komunës në krijimin
dhe organizimin e ngjarjeve kulturore dhe sigurisht nevoja për
marketing përfaqësim më të madh në ngjarjet të cilat i organizon.
Sa i përket pjesëmarrjes së qytetarëve në organizimin e
jetës kulturore në Komunën e Gostivarit, mendimet e të anketuarve janë të shpalosura në Fotografinë 13.

Fotografia 13: Pjesëmarrja e qytetarëve në organizimin e jetës kulturore
në komunën e Gostivarit

Në pyetjen për pjesëmarrjen e qytetarëve në organizimin
e jetës kulturore në Komunën e Gostivarit, vetëm 4,9% nga të anketuarit mendojnë se komuna gjithmonë i përfshin në këtë proces, ndërsa 6,5% nga të anketuarit mendojnë se pothuajse gjithmonë janë të përfshirë në këtë proces. Më tej, 24% nga të anketuarit mendojnë se janë mesatarisht të përfshirë, 28,5% mendojnë
se janë shumë pak të përfshirë dhe 36,1% mendojnë se nuk janë
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aspak të përfshirë në organizimin e jetës kulturore në Komunën
e Gostivarit. Në këtë kontekst, ekziston nevojë për kyçje më të
madhe të qytetarëve në proceset e strukturimit, vendimmarrjes
dhe zbatimit të aktiviteteve kulturore në nivel lokal, respektivisht
krijimit të politikave participative të cilat e afirmojnë përfshirjen
e qytetarëve.
Sa i përket pyetjes për nevojat e qytetarëve në lidhje
me jetën kulturore në Komunën e Gostivarit, përgjigjet janë të
shpalosura në Fotografinë 14.
Sipas rezultateve, 25,2% nga të anketuarit mendojnë se
ekziston nevojë për më shumë ngjarje kulturore dhe llojllojshmëri
të tyre, 12,2% nga të anketuarit mendojnë se ka nevojë për ndërtim të objekteve të reja kulturore, 9,8% nga të anketuarit mendojnë se ekziston nevoja për rinovimin e objekteve ekzistuese dhe
47,5% nga të anketuarit mendojnë se të gjitha opsionet e ofruara
janë të nevojshme. Përveç kësaj, 5,3% nga të anketuarit nuk pajtohen me opsionet e ofruara. Në këtë drejtim duhet të zhvillohen
disa nga prioritetet e komunës për periudhën 2011 – 2015.
Fotografia 14: Nevojat e qytetarëve në lidhje me jetën kulturore në
Komunën e Gostivarit

Në pyetjen se a do të kishin shkuar qytetarët e Gostivarit
në ngjarje kulturore në komuna tjera, të anketuarit janë përgjigjur
në përqindje më të madhe pozitivisht. Rezultatet janë të shpalosura në Fotografinë 15.
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Fotografia 15: Frekuentimi i ngjarjeve kulturore në komuna tjera

Komunës së Gostivarit

52,4% nga të anketuarit në Komunën e Gostivarit do të
kishin shkuar në ngjarje kulturore edhe në komuna tjera edhe
nëse jeta kulturore në komunën e tyre i kënaq nevojat e tyre, dhe
si arsye për këtë i shprehin nevojat për vetë-përsosje, 42,7% nuk
do të kishin shkuar në ngjarje në komuna tjera ndërsa 4,9% zgjedhin tjetër opsion. Kjo ndoshta nga njëra anë tregon në mosbesimin e qytetarëve ndaj mundësisë që jeta kulturore në komunën të
përmirësohet, si dhe në nevojën të jenë në rrjedha me ngjarjet e
përgjithshme atraktive kulturore në komunat tjera.
Sa i përket shkallës së kënaqësisë të qytetarëve nga roli i
tyre në organizimin e jetës kulturore në Komunën e Gostivarit,
rezultatet e kësaj pyetje janë të shpalosura në Fotografinë 16.

Fotografia 16: Shkalla e kënaqësisë së qytetarëve nga roli i tyre në
organizimin e jetës kulturore në komunën e Gostivarit

Në pyetjen për kënaqësinë e qytetarëve nga roli i tyre në
organizimin e jetës kulturore në komunën, 42,3% nga të anketuarit
aspak nuk janë të kënaqur, 42,7% nga të anketuarit janë pjesërisht
të kënaqur dhe 15% prej tyre janë plotësisht të kënaqur.
Sa i përket pyetjes për rëndësinë e kulturës si aspekt zhvillimor në Komunën e Gostivarit, një numër i madh i të anketuarve
mendojnë se ky është një segment tejet i rëndësishëm. Rezultatet
e kësaj pyetje janë të shpalosura në Fotografinë 17.
Sipas rezultateve, 71,1% nga të anketuarit mendojnë se
kultura është aspekt i rëndësishëm i zhvillimit të përgjithshëm të
komunës dhe përveç kësaj e potencojnë lidhjen midis zhvillimit
ekonomik dhe atij kulturor, përderisa 16,7% nga të anketuarit
mendojnë se kultura është aspekt pjesërisht i rëndësishëm i zhvillimit lokal dhe 12,2% nga të anketuarit mendojnë se ekzistojnë
gjëra më të rëndësishme në të cilat komuna duhet të fokusohet,
siç janë papunësia, infrastruktura.
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Fotografia 17: Rëndësia e kulturës si aspekt i zhvillimit të
komunës së Gostivarit

Sa i përket pyetjes hipotetike për brendin e ri të Komunës së Gostivarit, pjesa më e madhe e të anketuarve mendojnë se
Kulla e sahatit do të kishte mundur të jetë tipari apo brendi i ri
i komunës. Rezultatet në këtë pyetje janë të shpalosura në Fotografinë 18.
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Fotografia 18: Brendi i ri i komunës së Gostivarit

Në pyetjen për karakteristikën më të njohur të Komunës së Gostivarit, 50,8% nga të anketuarit mendojnë se ajo është
Kulla e sahatit, 32,5% prej tyre mendojnë se ajo është burimi i
lumit Vardar, 5,3% mendojnë se është Amfiteatri i sapondërtuar
në lumin Vardar dhe 11,1% mendojnë se më shumë simbole të
komunës janë karakteristikë e qytetit, më shpesh burimi i lumit
Vardar dhe Kulla e sahatit si dhe potenciali artistik në komunën,
veçanërisht me fokus ndaj artistëve figurativ.

Komunës së Gostivarit

Konkluzat nga përgjigjet në pyetësorët të cilat ishin
të shpërndara tek qytetarët e Komunës së Gostivarit, që kanë të
bëjnë me jetën kulturore mund të shikohen përmes 4 aspekteve
kryesore, dhe atë:
• Konsumim kulturor - preferencat e qytetarëve midis përmbajtjeve kulturore, dhe në lidhje të ngushtë me nevojat
kulturore të qytetarëve;
• Infrastruktura kulturore dhe oferta kulturore– në kuptim
objekte dhe ngjarje të cilat mund të ofrojnë përmbajtje
kulturore në komunën;
• Pjesëmarrja qytetare në proceset në nivel lokal, dhe atë, jo
vetëm për rolin e qytetarit të informuar mirë por edhe
si pjesëmarrës aktiv në krijimin e programeve dhe marrjen e vendimeve për jetën kulturore në komunën, duke e
përfshirë këtu edhe qëndrimin/marrëdhënien e qeverisjes
lokale ndaj pjesëmarrjes participative të qytetarëve;
• Tipari i dëshiruar i ardhshëm dhe i ri i komunës së Gostivarit.
Qytetarët e Komunës së Gostivarit më së shumti shkojnë
në kinema apo teatër, ndërsa rrallë frekuentojnë edhe ngjarje tjera
kulturore, siç janë ekspozita, balet, filharmoni, koncerte të ndryshme. Një nga arsyet për situatën e këtillë të konsumimit kulturor
është pamundësia të frekuentohen ngjarje të këtilla në komunën e
tyre (për shembull koncert filharmonik), por edhe mundësia për
ta bërë këtë në komunë tjetër është e limituar. Është me rëndësi
të përmendet se në Komunën e Gostivarit ekziston sallë private
bashkëkohore kinemaje, si dhe Qendër e kulturës e cila mundëson
ngjarje të ndryshme kulturore, prej të cilave, formë më e shpeshtë
janë shfaqjet teatrore. Por, edhe pse ekziston traditë e artistëve
të mirëfilltë figurativë, Komuna e Gostivarit nuk posedon galeri,
dhe përveç kësaj ekzistimi vetëm i institucioneve nacionale kulturore dhe marrëdhëniet komplekse sa i përket decentralizimit
të kulturës nuk e lehtësojnë qasjen e qytetarëve në institucionet
nacionale me përmbajtje lokale kulturore. Ndoshta këtu duhet të
kërkohen arsyet për frekuentimet e ngjarjeve në komunat tjera,
ose nevojës për hapje të vendeve të reja kulturore dhe restaurimit
të infrastrukturës ekzistuese kulturore (fizik apo programor).
Qytetarët e Komunës së Gostivarit relativisht mirë e njohin historinë kulturore dhe infrastrukturën kulturore në komunën, por rrallë e frekuentojnë, apo më saktësisht rrallë shkojnë në
ngjarje kulturore të organizuara në këto vende. Është me rëndësi
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të përmendet se qytetarët e Komunës së Gostivarit më shpesh e
njohin Qendrën e kulturës si pikë kulturore në komunën, gjë e
cila, nga njëra anë e potencon përgjegjësinë e saj në mënyrën se si
e programon kulturën në radhët e saj, por nga ana tjetër tregon se
ekziston koncentrim i ngjarjeve dhe tendencë për institucionalizim të kulturës.
Përveç kësaj, qytetarët e Komunës së Gostivarit janë të
interesuar për ngjarjet në komunat tjera, edhe pse një pjesë e
madhe e tyre do të kishin mbetur në komunën e tyre nëse do të
ishin të kënaqur nga oferta kulturore.
Tendencat e këtilla të nevojave kulturore dhe format e
konsumimit kulturor tregojnë se ekziston nevojë për angazhim
më të dukshëm dhe më të madh të Komunës së Gostivarit dhe
veprimtarëve të saj kulturorë në promovimin e pasurisë kulturore
të Komunës së Gostivarit, por edhe nevojë për përtrirjen e tyre
kulturore dhe pasurimin me përmbajtje të ndryshme. Aspekt i
rëndësishëm në këtë proces është komunikimi me qytetarët dhe
informimi i vazhdueshëm i tyre për ngjarjet kulturore në komunën. Përveç kësaj, për nevojat kulturore të qytetarëve në Komunën e Gostivarit ekziston nevojë për diversifikim të ngjarjeve,
rritje të numrit të ngjarjeve, si dhe deinstitucionalizim të kulturës
jashtë institucioneve ekzistuese të kulturës. Edhe pse institucionet
nacionale kulturore janë pika të rëndësishme kulturore të jetës
në komunat, dhe infrastrukturë e rëndësishme kulturore, sot, në
botë ku secili mund të jetë artist dhe çdo vend mund të jetë hapësirë për ekspresion kulturor, diversifikimi i vendeve të cilat mund
të shfrytëzohen për ngjarje kulturore dhe posaçërisht fokusi ndaj
aktiviteteve të skenës joinstitucionale kulturore në Komunën
e Gostivarit si dhe shfrytëzimit të hapësirës publike (shembull:
parqe, rrugë, sheshe) dhe hapësirave tjera (shembull: Qendra
tregtare) si vende të ngjarjeve kulturore është një gjë esenciale.
Qytetarët angazhimin e komunës në organizimin e
jetës kulturore e vlerësojnë pjesërisht mirë edhe pse potencojnë
se ekziston nevojë për iniciativë dhe përfshirje më të madhe të
komunës në krijimin dhe organizimin e ngjarjeve kulturore dhe
ndoshta edhe marketing përfaqësim më i madh i ngjarjeve të cilat
ajo i organizon. Qytetarët në të njëjtën kohë janë të pakënaqur
edhe nga shkalla e pjesëmarrjes së tyre në proceset në nivelin lokal, e që kanë të bëjnë me jetën kulturore si dhe nga roli i tyre
si qytetarë në proceset e planifikimit dhe zbatimit të jetës kulturore në Komunën e Gostivarit. Ata këto procese i vlerësojnë
si komunikim në një drejtim përmes të cilit vetëm transmetohen
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informacionet nga ana e komunës, dhe që nga ana tjetër i bën ata
të jenë vëzhgues pasivë të ngjarjeve në nivel lokal. Në këtë kontekst, ekziston nevojë për përfshirje më të madhe të qytetarëve në
proceset e strukturimit, vendimmarrjes dhe implementimit të aktiviteteve kulturore në nivel lokal respektivisht krijim i politikave
participative të cilat e afirmojnë përfshirjen e qytetarëve.
Si efekt nga komunikimi i pamjaftueshëm midis komunës
dhe qytetarëve, një pjesë e madhe e qytetarëve nuk e shfrytëzojnë
e-komunikimin me komunën dhe nuk i njohin shërbimet të cilat
faqja e internetit e komunës i ofron, e të cilat mund ta lehtësojnë
komunikimin midis komunës dhe qytetarëve dhe të kontribuojnë
ndaj zhvillimit të e-demokracisë në komunën.
Sa i përket identitetit të ri të Komunës së Gostivarit,
qytetarët e Komunës së Gostivarit mendojnë se Kulla e sahatit
është tipari më njohur i komunës, si dhe burimi i lumit Vardar,
të cilin qytetarët e njohin por rrallë e frekuentojnë, është resurs
enorm natyror i cili ofron mundësi të numërta për shfrytëzim
kulturor.
Për fund, qytetarët pajtohen se kultura është aspekt i
rëndësishëm për zhvillimin e komunës, dhe siç duket gjen vendin
midis problemeve tjera të dukshme në komunën.

Intervista të orientuara
Intervista e orientuar është instrument hulumtues i cili
mundëson hulumtim të mendimeve dhe qëndrimeve rreth pyetjeve specifike në vend të diskutimit të hapur. Në këtë rast pyetjet
ishin të formuluara me qëllim që të hulumtohen mendimet dhe
qëndrimet e personave të intervistuar sa i përket jetës kulturore
në komunën e Gostivarit. Pyetjet në intervistën u formuluan nga
ana e ekipit të QAP Multimedia në konsultime me ekipin lokal
dhe mund të grupohen në grupet vijuese të pyetjeve:
- Pyetje të përgjithshme për Komunën e Gostivarit që kanë
të bëjnë me trendet e përgjithshme të lëvizjes së popullatës në komunën e Gostivarit; problemet akute dhe më të
mëdha në komunën dhe ndikimet nga brenda dhe nga
jashtë; përparësitë dhe rrethanat e volitshme në komunën
e Gostivarit; qëndrimin për punën e Këshillit të komunës
dhe administratës komunale; qëndrimin për masën e informimit të qytetarëve për aktivitetet në komunën, si dhe
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përfshirjen e tyre në procesin e vendimmarrjes dhe prioritetet e komunës së Gostivarit për 4 vitet e ardhshme;
- Pyetje nga fusha e kulturës, por në lidhje me komunën e
Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me: qëndrimin sa i përket
potencialit të komunës së Gostivarit të tërheqë vëmendjen
edhe të qytetarëve tjerë nga komunat tjera; qëndrimin ndaj
punës së institucioneve që punojnë në fushën e kulturës në
komunën e Gostivarit dhe procesin e decentralizimit në
kulturën; qëndrimin ndaj bashkëpunimit të Komunës së
Gostivarit me Ministrinë e kulturës; prioritetet e Komunës
së Gostivarit në fushën e kulturës; dhe vizionin e komunës
për 15 vitet e ardhshme;
- Pyetje për marrëdhënien midis sektorit civil dhe Komunës së Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me marrëdhënien
e Komunës së Gostivarit me sektorin civil dhe qëndrimin
ndaj rolit të formave të ndryshme të organizimit shoqëror
(këshill shtëpiak, individë, OJQ) në proceset e vendimmarrjes në komunën e Gostivarit;
- Pyetje për statusin e grupeve të ndryshme të minoriteteve
në Komunën e Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me politikën të cilën komuna e praktikon ndaj minoriteteve; qëndrimin për marrëdhëniet midis grupeve të ndryshme etnike në Komunën e Gostivarit; qëndrimin ndaj përkrahjes
të cilën e siguron Komuna e Gostivarit për aktivitete të
cilat kanë të bëjnë me nevojat e minoriteteve dhe hapa të
ardhshme drejt përfshirjes më të mire të minoriteteve në
Komunën e Gostivarit;
- Pyetje për marrëdhënien midis mediave dhe Komunës së
Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me qëndrimin për marrëdhënien e mediave nacionale elektronike ndaj ngjarjeve
në Komunën e Gostivarit; marrëdhënien e Komunës së
Gostivarit me mediat lokale, si dhe prezantimin e Komunës së Gostivarit në mediat;
- Pyetje për marrëdhënien e sektorit afarist me Komunën
e Gostivarit të cilat kanë të bëjnë me raportin e komunës
së Gostivarit me sektorin afarist; për projekte të cilat komuna i ka zbatuar në partneritet me sektorin afarist, si dhe
bashkëpunimin e Komunës së Gostivarit me organizata
ndërkombëtare dhe donatorë të huaj.
Përzgjedhja e personave të intervistuar u bë nga ana e
ekipit lokal të komunës së Gostivarit në konsultime me QAP
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Multimedia, ndërsa kontaktimi i tyre u bë nga ana e ekipit lokal.
Të gjitha intervistat ishin të udhëhequra nga ana e QAP Multimedia si anë e pavarur në procesin dhe ato ishin të incizuara dhe më
vonë të transkribuara.
Konkluzat nga intervistat e orientuara, të cilat u zbatuan me përfaqësues të Komunës së Gostivarit, para së gjithash me
persona të cilët sjellin vendime (Kryetari i këshillit të Komunës
së Gostivarit, shefi i kabinetit të Kryetarit të komunës, anëtarë të
këshillit nga parti të ndryshme politike), mund të klasifikohen në
6 kategori, edhe atë konkluza për çështje të cilat kanë të bëjnë me
komunën (në përgjithësi), jetën kulturore në komunën, situatën
me minoritetet, sektorin e OJQ-ve, mediat dhe sektorin afarist.
Nga rezultatet, respektivisht nga përgjigjet e të anketuarve, të cilat kanë të bëjnë me zhvillimin e kulturës në Komunën e Gostivarit, mund të konkludohet se të gjithë të intervistuarit mendojnë se kultura është segment tejet i rëndësishëm i
rregullimit lokal shoqëror.
Gjithashtu, ekziston vullnet politik nga të gjitha partitë
politike të cilat janë prezente në skenën gostivarase që të investohet në çdo kuptim në zhvillimin kulturor. Deri në këtë moment
nuk është bërë asnjë plan për zhvillim kulturor të komunës.
Si problem kryesor me të cilin ballafaqohet komuna, të
gjithë të anketuarit e përmendën distribuimin e ujit në Komunën
e Gostivarit, respektivisht mospasjen e stacionit pastrues.
Të gjithë të anketuarit, mendojnë se oferta kulturore
duhet të përforcohet, sepse jeta kulturore në Komunën e Gostivarit nuk është në nivelin e duhur.
Pothuajse të gjithë të anketuarit mendojnë se regjenerimi i kulturës duhet të fillojë me regjenerimin e hapësirave, resurseve
njerëzore dhe programeve dhe aktiviteteve kulturore.
Sa i përket pyetjes: institucione nacionale dhe lokale në
kulturë, këtu kishim qëndrime të ndryshme, dhe atë njëri nga opsionet është që të gjitha institucionet të cilat ekzistojnë në Gostivar, duhet të transferohen nën ingerencat e vetëqeverisjes lokale,
por me kusht që të mos kenë borxhe paraprake dhe të jenë në
nivel të duhur sa i përket infrastrukturës. Mendimi tjetër është se
ato duhet të mbesin nën ingerencat e Ministrisë së kulturës, por
se duhet të ketë ndërlidhje më të madhe me qeverisjen lokale.
Për zhvillimin e sektorit kulturor, janë të nevojshme
disa parakushte: raport më dinamik midis nivelit nacional dhe
atij lokal, resurse njerëzore të përmirësuara (profesionalizimi i
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ekipeve), më shumë mjete financiare (linja të reja financiare dhe
mënyra të financimit, me ndihmë edhe nga qeverisja qendrore).
Sa i përket vizionit për komunën e Gostivarit, të gjithë të
intervistuarit dëshirojnë ta shohin Gostivarin si një qytet të zhvilluar, me sektor afarist të zhvilluar, me resurse natyrore të shfrytëzuara (burimin e lumit Vardar), qytet me infrastrukturë mire
të rregulluar urbanistike, qytet me ofertë të pasur dhe të shumëllojshme kulturore për të gjithë qytetarët.
Të anketuarit mendojnë se Gostivari duhet të bëhet qytet
i hapur për të gjithë qytetarët dhe aktivitetet kulturore në qytetin
të jenë të qasshme për të gjithë. Sa i përket konceptit multikulturor të qytetit, mendimet ishin të njëjta, se bashkëjetesa në Gostivar është në nivel të lartë.
Një nga konkluzat është se duhet të rishikohen mundësitë
për zhvillim të institucioneve të reja në fushën e kulturës (bibliotekë, klube rinore), dhe të planifikohet investimi në këtë sektor.
Sa i përket sektorit të OJQ-ve, të anketuarit mendojnë
se me përjashtim të disa rasteve, kapacitetet në këtë sektor janë
në nivel të ulët. Posaçërisht në fushën e kulturës, pothuajse nuk
ekzistojnë iniciativa serioze nga ana e sektorit civil.
Sa u përket mediave, të gjithë të anketuarit mendojnë se
në Gostivar nuk ekzistojnë mjaft media lokale të cilat e informojnë popullatën dhe se Komuna e Gostivarit është mirë e përfaqësuar në hapësirën lokale mediale të cilën e mbulon Komuna e
Tetovës.
Në pyetjet në lidhje me sektorin afarist, të gjithë të anketuarit mendojnë se sektori afarist nuk është i kyçur në planifikimin e zhvillimit të qytetit, dhe se duhet të gjenden mekanizma që
ky sektor të ketë rol të rëndësishëm për zhvillimin e komunës.

Focus grupi
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Fokus grupi është vegël hulumtuese me të cilën përmes hulumtimit të perceptimeve, qëndrimeve, besimeve dhe mendimeve të një grupi homogjen pjesëmarrësish (maksimum deri më 10
pjesëmarrës) fitohen të dhëna kualitative që kanë të bëjnë me pyetje të caktuara. Në këtë rast, dy grupe pjesëmarrësish në mënyrë
të orientuar diskutonin për temat vijuese:
- Probleme në fushën e kulturës në komunën e Gostivarit;
- Nevojat e artistëve dhe sektorit civil sa i përket kulturës në
komunën e Gostivarit;

Komunës së Gostivarit

- Identiteti (i vjetër dhe i ri) i komunës së Gostivarit;
- Raporti i qeverisjes lokale ndaj artistëve dhe sektorit civil në
komunën e Gostivarit.
Përzgjedhja e fokus grupit u bë nga ana e ekipit lokal nga
Komuna e Gostivarit, në konsultime me QAP Multimedia,
ndërsa përmbajtja e fokus grupeve u caktua nga ana e ekipit lokal.
Fokus grupet ishin të udhëhequra nga ana e QAP Multimedia, si
anë e pavarur në procesin, ndërsa të njëjtat ishin të incizuara e
më vonë të transkribuara. Si më të përshtatshëm në kontekstin
kulturor të komunës së Gostivarit u zgjodhën artistë të cilët
veprojnë në komunën e Gostivarit, si pjesë e fokus grupit të parë,
si dhe përfaqësues të sektorit joqeveritar të komunës si pjesë e
fokus grupit të dytë. Gjatë udhëheqjes së fokus grupeve, të gjithë
pjesëmarrësit në mënyrë të barabartë kishin mundësi ti shprehin
qëndrimet e tyre për të gjitha pyetjet, respektivisht temat të cilat
ishin të prezantuara. Për secilën temë, respektivisht pyetje me
radhitje të ndryshme, të gjithë pjesëmarrësit ishin të përfshirë në
mënyrë aktive në shprehjen e qëndrimeve të tyre dhe në sjelljen e
konkluzave të cilat janë lëndë e kësaj broshure.
Konkluzat nga fokus grupet në komunën e Gostivarit
të cilat u mbajtën me dy grupe qëllimore: punëtorë kulturorë
dhe përfaqësues të sektorit OJQ, dhe mund të klasifikohen në
4 kategori, dhe atë konkluza për pyetjet që kanë të bëjnë me:
nevojat, problemet, (ri)definimin e identitetit të qytetit dhe
marrëdhënien e komunës ndaj qytetarëve.
Nga përgjigjet e pjesëmarrësve në fokus grupet mund të konkludohet se një nga problemet kryesore në Gostivar është partizimi (politizimi) edhe në radhët e artistëve. Gjithashtu si problem
u identifikua ekzistimi i kapaciteteve të ulëta të kuadrove të cilat
punojnë në institucionet kulturore në fushën e menaxhimit kulturor. Pastaj u përmend edhe problemi i mungesës së transparencës gjatë marrjes së vendimeve që kanë të bëjnë me kulturën në
nivel (buxhet) komunal. Gjithashtu u përmend edhe problemi i
mungesës së komunikimit midis institucioneve të nivelit nacional
dhe atij lokal.
Të gjithë pjesëmarrësit në fokus grupet mendojnë se duhet të
investohet në hapësira alternative në të cilat artistët do të mund ta
shprehin potencialin e tyre kreativ.
Sa i përket identitetit të qytetit, shumica nga pjesëmarrësit
në fokus grupet mendojnë se Gostivari duhet të jetë qytet i artit
vizual, qytet i Ferat Muratit (fitues i çmimit Nobël i cili rrjedh nga

33

Plan stratëgjik për zhvillimin kulturor të

ky qytet) apo qytet i pehlivanëve.
Sa i përket pyetjes për raportin e komunës ndaj qytetarëve, të
gjithë mendojnë se komuna duhet të jetë shumë më tepër aktive
sa i përket jetës kulturore në komunën. Kultura duhet të pozicionohet në krye të agjendës të vendimmarrësve, dhe asaj ti jepet
vendi i vërtetë (qendror) në planifikimin në nivel të qytetit.

Konkluza
Në fund mund të konkludohet se komuna e Gostivarit ka
potencial të hatashëm i cili mund të shfrytëzohet për zhvillimin e
qytetit, të gjithë të anketuarit të përfshirë në këtë hulumtim mendojnë se kultura është segment i rëndësishëm në rregullimin shoqëror
të komunës së Gostivarit dhe se është komponentë esenciale e rigjenerimit social, përmirësimit të kualitetit të jetës së qytetarëve, dhe
bile kultura mund të bëhet potencial për zhvillimin ekonomik të
komunës në ardhmëri.
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Strategji për zhvillim kulturor

Koncepti i zhvillimit të integruar lokal gjatë viteve, fitoi në popullaritet si zgjidhje për rritë dhe zhvillim të shpeshtë
sporadike dhe jopalnore të qyteteve dhe rajoneve. Qasja sektoriale tardicionale u bë joefektiv për shkak të kompleksiviteteit të
çështjes së zhvillimit, përaprimit në rrugën drejt decentralizimit,
msolidhshmërisë së ingerencave më territorialitetin ekonomik
dhe ekologjik dhe përfundimisht, për shkak të strukturave të menaxhimit të niveleve më të larta të cilat ndikojnë mbi vendimmarrjen rreth investimeve dhe alokimin e resurseve. Krahas
kësaj, qytete dhe rajonet përpiqen gjithnjë e më shpesh të gjejnë
mënyrë dhe mjete për t;I shfrytëzuar rrethanat ekonomike të cilat
i krijon globalizimi dhe njëkohësisht, të mbrohen nga ndikimet
dhe efektet negative eksterne globale.
Planifikimi strategjik në kontekst të zhvillimit të interguar rajonal, integron teori dhe prakitikë të pjesmëarrjes, negociatave dhe vendimmarrjes të palëve të involvuara. Kjo vë theks
edhe në qasjen territorial, ndjenjën e pronësisë së përbashkët,
partneirtetit dhe koordinimit horizontal dhe vertiakl. Në një
proces tipik të planifikimit strategjik, palët e intersuara pyeten
dhe kërkojnë përgjigje në aktër çështje themelore: (1) Ku jemi
tani? (2) Ku dëshirojmë të jemi? (3) Si do të arrijmë deri atje?
dhe (4) Si do ta dijmë se kemi arritur atje? Kjo ngërthen të kuptuarit e gjendjes momentale, imagjinimin e së ardhmes, analizë
të opsioneve straegjike, përcaktim të prioriteteve dhe marrjen e
vendimeve të rënda. Funksioni kyç dhe fokusi i planit strategjik
nuk është vetë “plani” ose instrumenetet dhe ahpata e procesit të
planifikimit, por ajo është koha dhe mundësia e të gjitha palëve të
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interesuara që të munden bashkërisht ta formëzojnë vizionin për
zhvillim dhe të mobilizohen të gjitha resurset për zbatiin e ti edhe
atë nëpërmjet fuqisë sociale dhe poltitike. Procesi i krijimit të
planit strategjik krijon platform e cila do tu mundësojë autoriteve
loakle dhe qytetarëve të punojnë bashkërisht që në mënyrë më efikase t’I definojnë dhe implementojnë vlerat e veta të përbashkëta,
synimet dhe qëllimet startegjike. Kur është i suskesshëm, planifikimi strategjik i rërzon kufijtë ndërmejt institucioneve dhe sektorëve, bën intergim dhe i orienton resurset drejt prioriteteve të
kontraktuara për zhvillim.

Hyrje
Komuna e Gostivarit ka pranuar konceptin e zhvillimit të integruar dhe vendosi që të kyçet në mënyrë aktive në
procesin e krijimit të Planit strategjik për zhvillimin e kulturës,
dhe në këtë drejtim në mënyrë aktive i përfshiu të gjithë faktorët
relevant në këtë proces: duke filluar prej elitave politike të cilat
marrin vendime në nivel të komunës, operatorët kulturorë, të
rinjtë, artistët, si dhe publikun më të gjerë. Si rezultat i procesit
trevjeçar të planifikimit dhe përpilimit të këtij dokumenti, definohet vizioni, misioni dhe qëllimet strategjike të cilat duhet të
jenë boshti rreth të cilit do të duhet të lëvizë komuna në pesë vitet
e ardshme në sferën e kulturës.

Vizioni

36

Vizioni për zhvillim të kulturës në Gostivar është:
Të shndërrohet në qytet që do të njihet për ofertën e tij
kulturore, kryeqendër e kulturës së gjallë dhe të llojllojshme, ku
arti, kultura gjenden në qendrën e rigjenerimit social, ekonomik
dhe mjedisor. Qytet i cili shndërrohet në destinacion të njohur
turistik të burimit të Vardarit dhe përfundimisht qytet i cili duke
shfrytëzuar parimet e inkluzivitetit dhe llogaridhënies si dhe
shfrytëzimit të arritjeve të reja teknologjike ndihmon që të inspirojë, t’i mbështesë dhe t’i bëjë më të mirë, më lumtur dhe më të
pasur qytetarët e vet.

Komunës së Gostivarit

Misioni
Qyteti i Gostivarit të sigurojë servis adekuat dhe profesional të qytetarëve, i cili do të mundësojë dhe mbështesë zhvillim të qëndrueshëm kulturor nëpërmjet sigurimit të qytetatrisë
aktive, diversitetit kulturor, programeve të reja dhe inovative,
zhvillim të industrive kreative, sigurim të inkluzionit social dhe
zhvillimit ekonomik.
Instrumentet: legjislativë relevante për këtë kulturë lokale
politike, financim, menaxhment, participim, edukim, punësim,
pronësi.

Qëllimet
Qëllimi strategjik 1: Infrastrukturë kulturore e riparuar
në komunën e Gostivarit modele të të reja të promovuara të institucioneve kulturoret.
Qëllimi strategjik 2: Vlera dhe potenciale kulturore të
promovuara të komunës së Gostivarit, si dhe zhvillim I industrive
creative.
Qëllimi strategjik 3: Menaxhment i avancuar në kulturën
e institucioneve dhe faktorëve në nivel të komunës së Gostivarit.
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Plani i aksionit për zbatimin e
strategjisë për kulturë në
Komunën e Gostivarit
(2012-2016)

Komunës së Gostivarit
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Në periudhën 2012-2016 Komuna e Gostivarit do të fokusohet drejt riparimit të infrastrukturës
kulturore e cila ekziston, si dhe do të fillojë procesin e ndërtimit të një Qendre të re kulturore e
cila drejtpërsëdrejti do tu përgjigjet nevojave të qytetarëve nga sfera e kulturës, si dhe objekte
të reja kulturore të cilat kanë rëndësi për zhvillimin e kulturës dhe identitetit të komunës.
Me këtë rast do të promovohet modeli i ri i institucioneve kulturore (Sipas shembujve të
Hollandës)
Komuna e Gostivarit
Sektori civil në komunën e Gostivarit, sektori i biznesit, institucionet nacionale kulturore
dhe Ministria e kulturës e RM-së
Burimi i riparuar i lumit Vardar dhe i adaptuar për turizëm aktiv dhe për mirëmbajtje të
manifestieve kulturore
v. 2012 – 2016
Buxheti komunal, partneriteti publiko-privat, donacione, kredi
Çështje të rregulluara pronësore-juridike; bahskëpunim pozitiv me institucionet nacionale
të klturës dhe pushtetin qendror; donacione dhe huazime të miratuara prej institucioneve
ndërkombëtare

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Bartës

Partnerë

Rezultatet

Korniza kohore

Burimet e financiave

Supozimet/parakushtet

Qëllimi strategjik 1:

Infrastruktura kulturore në komunën e Gostivarit tërësisht e riparuar dhe
projekte të filluara infrastrukturore me rëndësi kulturore për
komunën e Gostivarit

1.1.2 Përpunim i skenës
mobile montazhi

1.2.1. Dokumentacion i
kompletuar teknik

Nën-rezultat

Rezultati� 1.2:
�����

1.1.3 20 tabela të
përpunuara informative me
informacione turistike

1.1.2 Tender i shpallur dhe
realizues i zgjedhur

1.1.1. Dokumentacion i
kompletuar tenderik

Nën-rezultat

Rezultati� 1.1:
�����

NP Komunalec

Sektori privat

Partner

Nëntor
2012

Korrik
2012

Janar
2012

Dhjetor
2012

Tetor
2012

Qershor
2012

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Tabela të vendosura

Aktivitete të përfunduara
ndërtimore

I kompletuar i tërë dokumentacioni

Indikatorët

Sektori privat

Partner

Маrs
2012

Јаnar
2012

Maj
2012

Shkurt
2012

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Skenë e vendosur sipas
specifikacionit

I kompletuar i tërë dokumentacioni

Indikatorët

Adaptimi i amfiteatrit te lumi Vardar në qytet për ngjarje kulturore

Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizmit
Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizmit

Bartës

Komuna e
Gostivarit

Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizimit
Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizimit

Bartës

Revitalizimi i burimit të lumit Vardar dhe adaptimi i tij për turizëm aktiv kulturor

1.3.3 Projekt ideor i hartuar
për qendrën kulturore

Janar
2014

Janar
2013

Janar
2013

Qershor
2014

Janar
2014

Janar
2014

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Draf version i përpunuar i projektit

Konstruksion i siguruar financiar

Transfer i pronësisë së parcelës për
ndërtim të Komunë së Gostivarit

Indikatorët

Bartës
Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizmit
Komuna e
Gostivarit

Nën-rezultat

1.4.1 Dokumentacion i
kompletuar teknik

1.4.2 Konstruksion i siguruar
financiar për projektin

Sektori privat,
BNJLV

Partner

Korrik
2014

Korrik
2014

Dhjetor
2014

Tetor
2014

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Konstruksion i siguruar financiar

I gjithë dokumentacioni i
kompletuar

Indikatorët

Kompletimi i dokumentacionit rreth projektit për ndërtim të urës e cila do t’i lidh
Qendrën e kulturës dhe Amfitetarin

Sektori privat

Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizmit
dhe BNJLV

Rezultati� 1.4.
����

Sektori privat,
BNJLV

Komuna e
Gostivarit

1.3.2 Konstruksion i siguruar
financiar për projektin

Kadastra, Shërbimi
juridik i komunës,
Gjyqi

Partner

Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizmit

Bartës

Kompletimi i dokumentaconit në lidhje me projektin për përpunim
të qendrës së re kulturore

1.3.1 Çështje të rregulluara
pronësore-juridike rreth
parcelës për ndërtim

Nën-rezultat

Rezultati� 1.3.
�����

Јаnar
2015

Qershor
2015

Draft version i përpunuar i projektit

Partner

Sektori privat

Sektori privat

Sektori privat

Komuna e
Gostivarit,
Sektori për
veprimtari
komunale
Komuna e
Gostivarit,
Sektori për
veprimtari
komunale
Komuna e
Gostivarit,
Sektori për
veprimtari
komunale

1.5.1 Tabelë e vendosur në
rrugën rajonale e cila shpie
drejt qytetit

1.5.2 Rregullimi i hyrje-daljes
prej qyteti (këmbësore dhe
horti-kulturore)

1.5.3 Pesë bilborde
informative të vendosura

Janar
2012

Janar
2012

Janar
2012

Mars
2012

Mars
2012

Mars
2012

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Numri i bilbordeve të vendosura

Hyrje-dalje e rregulluar drejt
qytetit

Tabelë e vendosur lajmërimi

Indikatorët

Rregullimi i qasjeve drejt komunës së Gostivarit (hyrja në qytet)

Sektori privat

Bartës

Nën-rezultat

Rezultati� 1.5.
����

1.4.3 Projekt ideor i hartuar
për urën

Komuna e
Gostivarit,
Sektori i
urbanizmit
dhe BNJLV

Në periudhën 2012-2016 Komuna e Gostivarit në mënyrë aktive do të merr pjesë në
organizimin dhe përkrahjen e ngjarjeve të cilat i promovojnë vlerat kulturore dhe
potencilat e komunës
Komuna e Gostivarit
Sektrori qytetar në Komunën e Gotivarit, sektori i biznesit, institucionet kulturore
nacionale dhe Ministria e kulturës së RM-së
2.1 Organizimi i promovimit të Kullës së Sahatit
2.2 Promovim i veprës së nobelistit Ferid Murad
2.3 Promovim i artit tradicional dhe bashkëkohor në Gostivar
v. 2012 – 2016
Buxheti komunal, partenriteti publiko-privat, donacione, kredi
Marrëdhënie të rregulluara pronësore-juridike; bashkëpunim pozitiv me institucionet
nacionale të kulturës dhe pushtetin qendror; donacione dhe huazime të miratuara nga
institucionet ndërkombëtare

Bartës

Partnerë

Rezultatet

Korniza kohore

Buriem financimi

Supozime/parakushte

Vlera dhe potenciale të promovuara kulturore të komunës së Gostivarit

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Qëllimi strategjik 2:

Komuna e
Gostivarit

2.1.3 Organizimi i 2
koncerteve me muzikë
kamertale në vit te Kulla e
Sahatit

Komuna e
Gostivarit

Komuna e
Gostivarit

2.2.1 Konsultimi me
familjarët e nobelsitit për
shfrytëzim të shtëpisë së tyre
si vend për muze për vizita
turistike

2.2.2 Adaptimi i shtëpisë së
Ferid Murad në muze

Nën-rezultat

Bartës

Komuna e
Gostivarit

2.1.2 Organzimi i 2
ekspozitave në vit te Kulla e
Sahatit

Rezultati� 2.2:
�����

Komuna e
Gostivarit

Bartës

2.1.1 Shtypja e 500 kartelave
promotive

Nën-rezultat

Rezultati� 2.1:
�����

Janar
2012

Janar
2012

Janar
2012

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Маrs
2012

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Janar
2012

Prill
2012

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar

Dhjetor
2012

Маrs
2012

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar

Partner

Indikatorët

Projekt i përgatitur për adaptim
të shtëpisë me sepcifikacion të
definuar

Kontratë e nënshkruar për
shfrytëzim të shtëpisë së nobelsitit

Indikatorët

Numri i ekspozitave të realizuara.
Numri i vizitorëve.

Numri i ekspozitave të realizuara.
Numri i vizitorëve.

Numri i kartolinave të shtypura

Promovim i veprës së nobelistit Ferid Murad

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar

Partner

Organizimi i promovimit të Kullës së Sahatit

Komuna e
Gostivarit
Komuna e
Gostivarit

2.3.2 Organizimi i Ditës së
piteve

Bartës

2.3 .1 Organizimi i 3 ngjarjeve
me art bahskëkohor në
komunë

Nën-rezultat

Rezultati� 2.3:
�����

Janar
2012
Janar
2012

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar
Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Sektori privat dhe
Shoqëri të artistëve
në Gostivar

Partner

Numri i pjesëmarrësve
Numri i vizitorëve.

Numri i ngarjeve
Numri i vizitorëve.

Indikatorët

Promovim i artit tradicional dhe bashkëkohor në Gostivar

Në periudhën 2012-2016 Komuna e Gostivarit do të merr pjesë në aktivitetet të cilat do t’i
avancojnë kapacietet e saja për menaxhim më efikas dhe participativ kulturor të resurseve të
komunës
Komuna e Gostivarit
Sektori qytetar në Komunën e Gostivarit, skenë e pavarur artistike, organizamt komunale
përgjegjëse për culture
3.1 Pjesëmarrje e rritur e publikut në planifikimin dhe organizimin e jetës kulturore në
komunë
3.2. Promovimi i modelit të ri të institucioneve kulturore, repsektivisht partneritet publikoprivat dhe buxhetim participativ të kulturës në komunën e Gostivarit
v. 2012 – 2016
Buxheti komunal, partneriteti publiko-privat, donacione
Marrëdhënie të rregulluara pronësore-juridike; bashkëpunim pozitiv me institucionet
nacionale të kulturës dhe pushtetin qendror; donacione dhe huazime të miratuara nga
institucionet ndërkombëtare

Bartës

Partnerë

Rezultatet

Korniza kohore

Burimet e financimit

Supozimet/parakushtet

Menaxhmetn i avancuar në kulturë te institucionet dhe faktrët në nivel të
Komunës ë Gostivarit

Përshkrimi i qëllimit
strategjik

Qëllimi strategjik���
3:

Komuna e
Gostivarit
Komuna e
Gostivarit

Komuna e
Gostivarit

Komuna e
Gostivarit

Komuna e
Gostivarit

3.1.2 Forimi i komisionit për
shqyrtim të projekteve

3.1. 3 Shpallje e publikuar për
mbështetje të projekteve nga
skena e pavarur kulturore

3.1. 4 Pjesëmarrje në trajnim
për menaxhment kulturor
dhe model të institucioneve
kulturore

3.1.5 Vizitë studimore në
Hollandë me qëllim të
njoftimit dhe partneiteteve
me institucione lokale në
kulturën në nivel të qytetit
Amsterdam

Bartës

3.1.1 Kritere të definuara,
tema dhe buxhet për
përkrahje të projekteve të
pavarura kulturore

Nën-rezultat

Rezultati� 3.1:
�����

Janar
2012

Sektori joqeveritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit

Sektori joqeveritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit

Маrs 2012

Маrs
2012

Janar
2012

Sektori joqeveritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit

Sektori joqeveritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit

Janar
2012

Korrik
2012

Mars
2012

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Dhjetor
2015

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Sektori joqeveritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit

Partner

Ekip i formuar punues

Ekip i formuar punues

Numri i projekteve të mbështetura.
Numri iprojketeve të parashtruara.
Lista e projekteve të mbështetura.
Numri i mediave të cilat kanë
informuar për ngjarjen.

Të njohur emrat e anëtarëve të
komisionit

Specifikacionet e përcaktuara
Mejetet financiare të përcaktuara
për kulturë

Indikatorët

Pjesëmarrje e rritur e publikut në planifikimin dhe organizimin e
jetës kulturore në komunë

3.2.1 Organizimi i takimeve
tematike ndërmejt Komunës
së Gostivarit dhe sektorit
privat 2 herë në vit

Nën-rezultat

Rezultati� 3.2:
�����

3.1.6 Procedurë e zhvilluar
për mbështetje të projekteve
nga sfera e kulturës
(Komisioni, publikimi i
shpalljes)
Sektori joqeveritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit
Korrik
2012

Dhjetor
2012

Procedurë e definuar për
mbështetje të projekteve

Komuna e
Gostivarit

Bartës
Sektori joqevritar
dhe shoqëritë
e artistëve të
Gostivarit

Partner

Јаnar
2012

Dhjetor
2015

Kohëzgjatja
Fillimi
Mbarimi

Numri i takimeve të realizuara.
Numri i biznesmenëvepjesëmarrësve.
Numri i artistëve të pranishëm.

Indikatorët

Promovimi i modelit të ri të institucioneve kulturore, repsektivisht partneritet publikoprivat dhe buxhetim participativ të kulturës në komunën e Gostivarit

Komuna e
Gostivarit

Plan stratëgjik për zhvillimin kulturor të
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Komunës së Gostivarit

Ekipi i cili mori pjesë:
Nafije Zendeli-Ziberi, Agim Mustafai, Shemije Elezi,
Burhan Ahmeti, Labinot Musliu,
Violeta Simjanovska dhe Katerina Mojançevska
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Botues: Qendra për arte performuese MULTIMEDIA
Qendra afariste tregtare “Mavrovka” Lamela C 1/1, 1000 Shkup, Maqedoni
E-mail: info@multimedia.org.mk
����������������������
Ueb: www.mutlimedia.org.mk
���������������������
Për botuesin: Violeta Simjanovska
Lektor në gjuhën maqedonase: Suzana Stojkovska
Përkthyes në gjuhën shqipe: Agim Mustafai
Lektor në gjuhën shqipe: Nafie Ziberi Zendeli
Dizajni: one degree desgin, Shkup
Shtypi: Data Pons, Shkup
Tirazhi: 500

ISBN 978-608-4652-04-5

Komunës së Gostivarit
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