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Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

 

PLANI I PUNËS 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferizaj 

Dhjetor 2023 

 

 

 

Hyrje 

 

Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit është dikaster që funksionon në kuadër të Komunës së 

Ferizajt, me detyra, funskione dhe përgjegjësi institucionale, duke ushtruar detyra menaxhuese, 

krijuese e organizative në këto fusha: në kulturë, rini, sport, biblioteka dhe në atë të arkivit. Në 

kuadër të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, funksionojnë këta sektorë dhe njësi:  

  REPUBLIKA E KOSOVËS●REPUBLIKA KOSOVO●REPUBLIC OF KOSOVA  

KOMUNA E FERIZAJT●OPŠTINA UROŠEVAC●MUNICIPALITY OF FERIZAJ 

                                   Ferizaj-komuna.org 
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 Sektori i Kulturës 

 Njësia e kulturës 

 Teatri * 

 Galeria  

 Muzeu 

___________________________________________ 

 Sektori i Rinisë 

 Sektori i Bibliotekave 

 Sektori i Sportit 

 Arkivi 

 Zyra e administratës dhe financave\ drejtoria 

 

Kjo drejtori ka nën menaxhim disa objekte ku zhvillon punën dhe aktivitetet e saja. Këto janë: 

 

Teatri i Qytetit  

Galeria\ Muzeu 

Palestra e Sporteve  

Stadiumi i Qytetit  

Biblioteka e Qytetit  

Biblioteka në fsh. Nerodime 

Biblioteka në fsh. Talinoc i M. 

Biblioteka në fsh. Komogllavë 

Biblioteka në fsh. Dardani 

Arkivi Historik  

 

Përveç objekteve zyrtare, aktivitete zhvillohen edhe në hapësira të improvizuara, si: 

 

Bulevardi i Qytetit 

Sheshi i Qytetit 

Skena Verore e Teatrit, etj 

 



3 

 

Zakonisht në fillim vit, stafi udhëheqës i DKRS-së, parashtrojnë planet e përgaditura të sektorëve 

përkatës, përkatësisht njësive, pastaj ky plan bëhet një draft i përbashkët për gjithë drejtorinë, i cili 

vëhet në veprim qysh në fillim vit.  Natyrisht në të shumtën e rasteve ky plan shpesh teljkalohet 

me aktivitete, qoftë të organziuara nga DKRS, qoftë edhe si propozime nga jasht. Rrallë herë ndodh 

që një aktivitet i planifikuar anulohet. (Në raste të ndryshimeve klimatike të papërshtatshme, rastet 

e jashtëzkonshme, tragjeditë, etj.   

 

 

SHËNIM ME RËNDËSI 

Viti 2023  - vit jubilar 150 vjetori i themelimit të qytetit të Ferizajt (1873).  

Komuna e Ferizajt ka formuar një këshill të veçantë gjithëpërfshirës në shënim 150 vjetorit të 

themelimit të qytetit të Ferizajt (1873), vit jubile i cili do të shoqërohet me shumë iniciativa të 

shumta që do të realizohen gjatë gjithë vitit në fusha të ndëryshme: kulturore, sportive, ekonomike, 

turistike, nga trashëgimia, arkitektuara etj. 

Natyrisht edhe pjesa më e madhe e aktiviteteve kulturore nga plani i punës i DKRS-së janë në 

vigjilje të këtij jubileu. Përveç aktiviteteve të parapara nga ky kalendar (koncerte, ekspozita, 

promovime etj),  janë edhe disa iniciativa më të veçanta me karakter kulturor, që kanë dalur nga 

këshilli gjithëpërfëshirës në shënim të këtij jubileu, dhe natyrisht të cilat ndërlidhen me sektorin 

tonë: 

 Brendimi i 150 vjetorit \ rrjetet sociale, audio-vizuelizimi 

 Punimi i këngës emblematike për Ferizajn 

 Realizimi dokumentarit për qytetin e Ferizajt 

 Realizimi i një shfaqje teatrore dedikuar qytetit të Ferizajt 

 Video promovuese 

 150 fëmijë -  150 mundësi për të ardhmen e qytetit 

 Projekti i monografisë "Ferizaj" 

 Konferencë shkencore ndërkombëtare “Qyteti i Ferizajt” 

 Përkthimi i librit nga osmanishtja në shqip “Ferizaj toplantesi mushurjet” 

 Ekspozita me fotografi – “Ferizaj dje dhe sot” 

 Obelisku për “Kuvendin e Ferizajt” 

 Ekspozitë me libra të rallë dhe libra te autorve ferizajas 

 Koloni artistike dhe ekspozita nga artet pamore 

 Koncerte për 150 vjetorin  e Ferizajt  

 100 vjetori i FC Ferizaj etj. 

SEKTORI I KULTURËS 

Sektori i Kulturës si organ institucional kulturor, është pjesë e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit- Ferizaj, dhe bashkë me njësitë e tij, merret me menaxhimin dhe organizimin e aktiviteteve 

kulturore, si dhe organizime të tjera të kësaj natyre. 
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Sektori i Kulturës funksionon me këto njësi: 

 

 Sektori i Kulturës 

 Njësia e kulturës 

 Teatri *    (me ligjin për teatrot, teatri ka statut të ri)  

 Galeria  

 Muzeu 

 

STRATEGJIA KONÇIZE 2023 

Sektori i Kulturës (Njësia e Kulturës), në strategjinë e përhershme ka për qëllim zhvillimin e 

aktiviteteve kulturore profesionale, ruajtjen dhe bashkëpunimin e përhershëm me komunitetin 

artistik ferizajas e më gjërë, krijimin e atmosferës dhe kushteve më të përshtatshme, ruajtjen dhe 

kultivimin e trashëgimisë kulturore, promovimin e saj, si dhe krijimin e kontakteve dhe 

bashkëpunimeve me artistët dhe performuesit vendorë e ndërkombëtarë të kulturës. 

Në këtë sens, përveç kontributit në fushën profesionale, stafi udhëheqës i këtij sektori, pa dyshim 

se e ka vullnetin dhe dëshirën që të krijoj një pasqyrë të dinjitetshme të kulturës sonë në arenën 

ndërkombëtare, përmes bashkëpunimeve të ndërsjellta, diplomacisë kulturore, trashëgimisë dhe 

turizmit.  

 

Në përpilim të planit vjetor, Sektori i Kulturës, synon të ruaj traditën e aktiviteteve dhe 

manifestimeve tradicionale, përvjetorët dhe datat e rëndësishme kulturore, jubiletë, festivalet 

tradicionale etj. 

 

Gjashtë koncerte profesionale: 

17 shkurt-   Koncert - Dita e Pavarësisë 12 qershor- Koncert - Dita e Çlirimit 

02 gusht   -  Koncert – Ditët e Diasporës 

28 shtator - Koncert – Dita e Dëshmorëve 

28 Nëntor - Koncert-  Dita e Flamurit 

30 dhjetor -  Koncert - Festat e fundvit 

Zakonisht këto koncerte përkrahen nga Sektori i Kulturës, por bashkorganizohen me grupet 

kulturore, nga ansamble e artistë të pavarur. 

 

Festivalet 
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Festivali i Recitatorëve 

Festivali ndërkombëtar i Karikaturës 

Festivali Ndërkombëtar i Muraleve Mural Fest 

Festivali ndërkombëtar i filmit FerFilm 

Festivali “Fëmijët e Gëzuar” 

Festivali i Teatrove 

Festivali “Kosovarja Këndon” 

 

Si dhe dhjetra festivale të tjera, që organizohen nga grupet e pavarura kulturore, por që përkrahen 

nga DKRS, siç janë: Festivali Ferfolk, Festivali për fëmijë Sidorela, Festivali për fëmijë  A-mol, 

Diamond, Playfest, Pianofest, Ferforest etj. 

 

Repertoari i rregulltë i Teatrit – Repertor i rregulltë mujor me shfaqje teatrore nga prodhimi i 

teatrit tonë, si dhe shfaqjet mysafire . Katër premiera për të rritur dhe një për fëmijë. Një nga 

premierat të jetë nga dramaturgjia kombëtare.  Në këtë bllok nuk përfshihet Festivali i Teatrove, 

që është manifestim i veçantë. 

Fushatë sensibilizuese në për pasurimin e fondit të muzeut. Kjo fushatë vazhdon gjatë gjithë 

vitit, duke u zgjeruar edhe në fushën e trashëgimisë kulturore, vizita të shumta, e pritje të vizitorëve 

etj. 

Promovime librash - Këto promovime vijnë kryesisht nga Klubi Letrar “De Rada” në 

bashkëpunim me Sektorin e Kulturës, por dhe nga krijues të pavarur. Përveç librave me karakter 

letrar, promovohen edhe libra monografik nga studiues e individë të pavarur.  

 

Ekspozita dhe ngjarje nga arti pamor -  Gjatë vitit kalendaritk realizohen afro dhjetë aktivitete 

nga kjo fushë, si: ekspozita kolektive, personale, bienale, ligjerata, koloni etj. 

Mbrëmje filmi - Sektori i Kulturës në bashkëpunim me grupet rinore, organizon mbrëmje filmi 

në çdo javë, me filma të huaj dhe të vendit. Filmat shfaqen në kinon e improvizuar me kualitet jo 

profesional. Këtu nuk hyn Festivali i Filmit– Ferfilm, i cili është manifestim i veçantë. 

 

 

SYNIMET AFATGJATE 

 

Natyrisht veç strategjisë së përgjithshme, sektori i kulturës bashkë me njësitë përkatëse, synojnë 

që puna me aktivitete të përditshme të jetë çdo herë më e avancuar dhe afatgjate, duke synuar 

kushte më të mira e ambient më të përshtatshëm për funksionim. 
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Ky synim mbetet më shumë si insistim i yni në instanca më të larta shetërore, që edhe Ferizaj të 

ketë hapësira e objekte të mjaftueshme ku do të funksiononte kultura në nivel më profesional.  

 

Synim i përhershëm mbetet bashkëpunimi me organizatat e grupet kulturore tradicionale, si: AKV 

“Kastriotët”, SHAF “Zef Kolombi”, Klubin Letrar “De Rada”, Shkolla e Arteve “Çesk Zadeja”, 

Kori e Orkestra e Qytetit, si dhe Teatri i Qytetit që është si subjekt i pavarur. Natyrisht 

bashkëpunimi do të vazhdoj edhe me grupet e vogla që kanë bashkëpunuar gjithnjë ky sektor,  dhe 

ato që kanë karrierë të re. 

 

Teatri i Qytetit “Adriana” 

 

 Teatri “Adriana”, në programin e saj afatgjatë synon të përfëshijë vepra të verifikuara artistike me 

artistë të njohur vendas e ndërkombëtarë me nivel të lartë artistik, që brenda tyre kanë dramën 

socio-psikologjike të grup-moshave të ndryshme, të ndërthurur me të bukurën-artin. 

Fokus tjetër është këmbimi i shfaqjeve dhe prezantimi në festivale kombëtare dhe ndërkombëtare, 

duke synuar që Teatri “Adriana” të jetë ndër teatrot më të mira në nivel vendi, me këto synime: 

 Programe me cilësi të lartë artistike me audiencë më të gjerë 

 Forcimi të marrëdhënieve me sektorin privat dhe bizneset 

 Forcimi të marrëdhënieve me  komunitetin e të rinjve 

 Lidhja e publikut me një repertor të rregullt teatror  

 Sigurimin e jetëgjatësisë së projekteve  

 Shfaqjeve nga dramaturgjia shqiptare, pa anashkaluar edhe atë botërore.  

 Hapja e xhirollogarisë bankare të teatrit si mundësi e sponzorizimeve të drejtpërdrejta.  

 Meremetimi dhe resataurimi i teatrit (rregullimi i uleseve, etj)  

 Gjetja e sallave alternative për prova dhe aktivitete shtesë etj. 

 

 

Galeria e Arteve 

 

Bashkëpunime - Galeria e Arteve, bashkë me institucionet tjera kulturore, synon të vazhdoj ritmin 

e bashkëpunimeve me SHAF “Zef Kolombi” si dhe artistë të tjerë ferizajas. Pastaj me galeritë 

kombëtare e ndërkombëtare, shoqata të artistëve në Kosovë, Maqedoni, Shqipëri e rajon, si dhe 

organizata, mediume e partnerë tjerë. 

Krijimi i koleksionit të Galerisë: Koleksionimi i veprave të artistëve dhurues nga ekspozitat 

personale, kolonitë artistike, pastaj nga çmimi blerës i galerisë, etj. 

Fuqizimi i galerisë: Organizimi i debateve televizive, publike, debate pas çdo ekspozite; ligjërata 

me profesorë, artistë, ekspertë  të njohur në  fushën e historisë së artit, estetikës, filozofië, artit 

bashkëokohor etj. 

Krijimi një mini-biblioteke me literaturë rreth fushës së artit. 
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Mbajtja e uork shop-ve (puntorive): Qeramikë, skenografi, mozaik, skulpturë, pry art, grafikë, 

pikturë  monumentale, multimedia ej. 

Kurse të artit figurativ- pamor - Një variant i kursit periodik. 

Zbulimi dhe përkrahja e artistëve të rinjë - Bashkëpunimi me shkollat dhe aktivitete garuese 

nëpër shkolla, me me artistë te rinj dhe stimulimi në forma të ndryshme, sipas nevojave. 

Galeria e arteve ka përpiluar një plan strategjik më të detajuar me në një format më të zgjeruar, i 

cili plan gjendet në dokumentacionin e DKRS-së. 

 

Muzeu i Qytetit 

 

Muzeu i Qytetit, që gjendet me një objekt me Galerinë e Arteve, veç aktiviteteve të rregullta, 

vizitave dhe punës së përditshme, synon që këto - aktivitete të zgjerohen dhe të avancohen në nivel 

sa më profesional. 

Trashëgimia kulturore e regjionit të Ferizajt, që është e pasur me treva arkeologjike dhe 

monumente e objekte kultutore, një pjesë e tyre që ende nuk janë pjesë nën mbrojtje të përhershme 

ose të përkohshme të MKRS-së, të synojmë që të futen në këtë listë.  

Synim tjetët mbetet promvimi më i shpeshtë i këtyre pasurive natyrore në forma të ndryshme, me 

vizita të vendorëve e ndërkombëtarëve, pastaj përmes mediumeve e senzibilizimeve të tjera. Prej 

pikave më të veçanta për vizitorë mbeten Bifurkacioni, Mulliri i Nikës, si dhe Kisha ortodokse e 

Xhamia e Madhe që gjenden në të njejtin oborr. 

Meqenëse Muzeu i Qytetit të Ferizajt, tani ka vazhdimisht vizitorë nga të gjitha kategoritë e 

mysafirëve (vendorë e ndërkombëtarë, nxënësë, studentë, e mysafirë të rëndomtë), gjithashtu dhe 

ka eksponate të rëndësishme dhe vlera të larta historike.  

Por gjithësesi vazhdimisht është në përpjekje për të sjellur risi dhe qasje të reja, për një muze sa 

më të kompletuar duke plotësuar edhe me sektorët me artefakte. Pastaj  inventarizimin e muzeut 

me inventar të nevojshëm për ruajtjen mbrojtjen dhe prezantimin artefakteve (bazamente 

profesionale, hapësira të përshtatshme, etj). 

Pastrimi dhe mbrojtja e eksponateve nga të metalit nga dëmtuesit e ndryshëm; 

Uorkshopet apo punëtoritë që ndërlidhen me Trashëgiminë Kulturore. 

 

Muzeu i Qytetit- Ferizaj, luan rol të rëndësishëm në jetën e përgjitshme kulturore, trashëgiminë 

tonë, të kaluerën tonë historike, si dhe pasqyrën tonë kombëtare.   

(Njësia për trashëgimi e muze, ka pëgaditur një plan specifik me synime dhe plane afatgjate, i cili 

dokument gjendet në zyret e DKRS-së ) 
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KALENDARI I  

AKTIVITETEVE KULTURORE 2023 

 

Janar  

 

- Takime të shpeshta, rishikime, konsultime, e planifikime të përbashkëta me stafin punonjës 

dhe grupet kulturore.  Takime me përfaqësuesit e AKV “Kastriotët”, Klubin Letrar “De 

Rada”, SHAF “Zef Kolombi”, Shkollës së Arteve “Çesk Zadeja”, ”Korit dhe 

Orkestrës së Qytetit, Trupën Artistike Regjionale, si dhe grupe të tjera kulturore të cilat 

lidhën drejtpërdrejt me planifikimet e përbashkëta.  

 

- Hapja e thirrjes publike- Me këtë thirrje ftohen të gjitha organizatat, kulturore, rinore e 

sportive etj për aplikim në projekte, të cilat gjatë vitit zbatohen në përputhshmëri me planin 

e punës së DKRS-së.  

 

Vizita të organizauara në Muzeun e Qytetit dhe Galerinë e Arteve.  
Këto vizita realizohen nga nxënës të shkollave, studentë, mërgimtarë, ndërkombëtarë, si 

dhe qytetarë të rëndomtë. Llojet e këtyre vizitave vazhdojnë gjatë gjithë vitit. 

 

- Promovim libri - Klubin Letrar “De Rada” dhe Sektori i Kulturës 

Promovime librash të këtij lloji organizohen kohë pas kohe gjatë gjithë vitit, qoftë nga 

Klubi Letrar “De Rada”, të përkrahura nga Sektori i Kulturës, por shpeshherë edhe 

organizime të pavaruara. 

 

- Repertori mujor i teatrit  
(Repertori i teatrit publikohet çdo fillim muaji me reprizat e shfaqjeve tona dhe mysafire) 

 

Shkurt 

 

- Në muajin shkurt vëmendje të veçantë i kushtohet manifestimit: 17 Shkurti - Përvjetori 

Pavarësisë së Kosovës, ku organizohen një mori aktivitetesh si: koncerte  shfaqje teatrore; 

ekspozitë kolektive; aktivitete rinore, takime letrare; nga trashëgimia kulturore; programe 

për fëmijë; mbrëmje muzikore-poetike; turnire sportive etj.| 

 

- Ekspozitë kolektive 17 shkurti Dita e Pavarësisë së Kosovës - Kjo ekspozitë realizohet 

në vigjilje të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, e cila ka një përkujdesje të veçantë nga 

Drejtoria e Kulturës. Punimi më i mirë vlerësohet me çmimin blerës “Gursel Sylejmani”. 

 

-  Orë letrare për Ditën e Pavarësisë – Organizon Klubi Letrar “De Rada” 

 

- Ligjerata mbi trashëgiminë kulturore - Njësia për Trashëgimi e Muze 

Llojet e këtyre ligjeratave me shkollat fillore e të mesme, organizohen disa herë gjatë vitit. 
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Mars  

 

- Premierë e re teatrore nga Teatri i Qytetit “Adriana”  

- 7 mars- Dita e Mësuesit- Aktivitet kulturor -  

- 8 marsi – Dita e Gruas  

 Debat me shkas: “Festivali “Kosovarja Këndon”- dje, sot dhe nesër” 

 Ekspozitë e grave piktore - Organizon SHAF “Zef Kolombi” dhe Galeria e Arteve. 

 

- Ekspozitë individuale e artistit ferizajas nga mërgata 

Ekspozita individuale apo kolektive të këtij lloji caktohen kohë pas kohe gjatë vitit, 

varësisht nga organizimi, përgaditjet apo propozimet nga komuniteti artistik. 

 

- 21 marsi - Dita botërore e poezisë KL De Rada –  
Shpërndarje dhe lexim të poezive. KL“De Rada”, shkollat dhe nga grupe tjera kulturore. 

- 24 mars – Aktivitet përkujtimor nga bombardimet e NATO-s- 
Ligjerata, debate me të rinj etj. 

 

- Vizitë në terren nga Zyra për Trashëgimi e Muze   

Lloji i këtyre vizitave me qëllim sensibilizimi bëhen disa herë gjatë vitit. 

 

Prill 

 

-  “Njohje fillestare me artin skenik” –  

Program ligjerues dhe praktik me shkollat e mesme si një aktivitet teatror për të rinj.  

- 18 prill- Dita Ndërkombëtare e Monumenteve Historike-  

Aktivitet tradicional që organizon Zyra për Trashëgimi e Muze 

- 23 Prilli -  “Dita e Librit”  
      Klubi Letrar “De Rada” & Biblioteka e Qytetit- Aktivitete të ndryshme letrare. 

 

Maj 

- 02- 06 Maj - Festivali ndërkombëtar i filmit FERFILM-it, edicioni i XI- të- 

Festival që promovon vlerat kinematografike, turistike dhe të trashëgimisë kulturore. Ruan 

primatin e një aktiviteti të pavarur por që organizohet ngusht me Sektorin e Kulturës. 

- 9 maj - Dita e Europës - Aktivitet kulturor- festiv 

- 18 Maji - Ndërkombëtare e Muzeve  
Konferencë për trashëgiminë kulturore- Aktivitete të ndryshme gjatë ditës. 

- 19 maj - Festivali për fëmijë “Diamond Fest” 

            Festivali Diamond Fest, edicioni i 10-të jubilar. Organizatore Njomza Mezini. 

 

- 21 Maji -Dita e Kulturës  - Ligjerata, debat rreth kulturës, etj.  
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- 25 Maj - Festivali i Recitatorëve  -  

Interpretimin artistik i poezisë, që ka për qëllim identifikimin dhe nxjerrjën e talentëve të 

rinj, kryesisht nga shkollat e mesme dhe fillore, në interpretimin artistik të poezisë. 

 

 

 

 

Qershor 

 

- 1 Qershori - Dita ndërkombëtare e fëmijëve – Defile i përbashkët i fëmijëve, grupet 

kulturore e sportive; shfaqje për fëmijë dhe koncert për fëmijë, etj. 

 

- Festivali i muzikës për fëmijë - FËMIJËT E GËZUAR”. Edicioni i 35-të  

Ky  festival organizohet SHM “Tonic Sound”, dhe përkrahet nga DKRS. Është festival 

garues ku mbledhë fëmijët këngëtarë nga Ferizaj, Kosova e më gjërë. 

 

- 2- 12 Qershor “DITËT E KULTURËS 2023” - Është manifestim i zgjeruar kulturor, që 

organizohet nga Sektori i Kulturës. Gjatë dhjetë ditëve, realizohen dhjetëra aktivitetesh: 

promovim librash, balet, koncert i muzikës klasike, muzikës moderne, për fëmijë, shfaqje 

për të rritur, për fëmijë, “mbrëmje e filmi”, rock mbrëmje, ekspozitë, shfaqje mysafire etj.  

 

- Ekspozita kolektive tradicionale - Çmimi “Ditët e Kulturës” Ekspozitë garuese, e cila 

zakonisht hap manifestimin Ditët e Kulturës. Në ceremoni shpallët vepra më e mirë. 

 

- 8 qershor – Dita e Shkollës së Arteve “Çesk Zadeja”  
              Koncert festiv dhe ekspozitë nga artistët e rinj 

 

- 12 qershor -  “Dita e Çlirimit” – manifestim i veçantë ku pos pjesës artistike, 

bashkangjiten disa aktivitete nga zyra e kryetarit, si: homazhe, akademi solemne, etj.  

 

- 12 Qershor – Koncert festiv në shesh 

 

- 16- 23 qershor Festivali i Muraleve “Mural Fest”- edicioni i VII-të. Manifestim nga 

fusha e artit pamor që ka karakter ndërkombëtar. Festivali ka një ekip të veçantë punues, 

por njëkohësisht ka vëmendje të veçantë edhe nga Sektori i Kulturës-DKRS. 

 

- Premierë e re teatrore nga Teatri i Qytetit “Adriana” 

 

- Ekspozitë me fotografi nga Trashëgimia Kulturore e trevës së Ferizajt; 

Njësia për Trashëgimi e Muze dhe Agjencioni Shtetëror i Kosovës 

 

- Koncert jubilar – 50 vjetori i grupit TRIX (Veli Sahiti)  
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Korrik- Gusht 

 

- 27 Korrik – 02 Gusht - DITËT E DIASPORËS - Manifestim dedikuar mërgimtarëve, që 

vijnë në këtë periudhë në vendlindje. Gjatë kësaj periudhe organizohen ativitete kulturore 

argëtuese, si:, koncerte, ekspozitë, koncert me raspsodë, DJ me të rinj, rock, karaoke etj. 

 

- 21- 23 korrik  -“Muzat e Jezercit” - Koloni letrare me krijues nga të gjitha trojet shqiptare 

Organizon Klubi Letrar “De Rada”  

 

- Ekspozitë me fotografi nga trashëgimia kulturore 
Ekspozitë me fotografi në ambient të hapur, organizuar nga Zyra për Trashëgimi e Muze, 

ku prezantohet trashëgimia kulturore e trevës së Ferizajt.  

 

- Koloni Artistike “Ditët e Mërgatës”-  Kjo koloni artistike e organizuar nga Galeria e 

Arteve dhe SHAF “Zef Kolombi”, ekskluzivisht për mërgimtarërt. 

 

-  3-4 gusht Panairi i librit  
          Aktivitet tradicional në promovim dhe shitje të librit – Organizon Klubi Letrar “De Rada”  

 

- AKV “Kastriotët” – synim për pjesëmarrje në  Festivalin e Izmirit – Turqi. 

 

- Tribunë shkencoro-historike nga trashëgimia kulturore 

Tema: Treva e Ferizajt, organizon Njësia për Trashëgimi e Muze. 

 

Shtator  

 

- 1 – 6 shtator - “Festivali i Teatrove” - Edicioni i 53-të.  

Aktiviteti tradicional mbarëkombëtarë, shumë i rëndësishëm, ku garojnë trupa teatrore nga 

profesioniste nga Kosova, Maqedonia, Shqipëria etj. DKRS i kushton një vëmendje të 

veçantë këtij manifestimi, i cili konsiderohet si manifestimi më i madh kulturor në Ferizaj. 

 

- “28 shtatori - Dita e Dëshmorëve” - Manifestim përkujtimor, ku përpos pjesës zyrtare 

organizohet edhe pjesë artistike (recital, këngë etj.)  

- “Ora e Astritit”  - Aktivitet letrar me karakter garues- Klubi Letrar “De Rada” 

 

- Ekspozitë konteporane nga arti  bashkëkohor – Organizon Galerisë së Arteve me 

punime të veçanta, si: video art, instalacione pikturë, skulpturë, fotografi bashkëkohore etj.  

 

- AKV “Kastriotët” – koncert në diasporë – (Zvicërr e Gjermani) 
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- 100 mijë poetë për ndryshime –  

Aktivitet letrar i cili zhvillohen edhe në rrjete ndërkombëtare, ku lexohen poezi.  

 

- Tribunë shkencore me muzetë rajonalë të Kosovës  

Bashkëpunimi dhe harmonizimi i punëve që ndërlidhen me fushën e muzeologjisë dhe 

trashëgimisë kulturore. 

- 10-12 shtator - FerFolk - Festivali ndërkombëtar i valleve për fëmijë.  

Organizon grupi i vajzave“Shamikuqet” 

 

- 28 shtator - Fetivali Ndërkombëtar i Karikaturës nga SHK “HiTHi” - Edicioni i 9-të.  

Organizator: SHK “HiTHi” & Galeria e Arteve. Sektori i Kulturës i kushton rëndësi të 

veçantë këtij aktiviteti.   

 

Tetor  

- Festivali i muzikës për fëmijë Sidorela - Ky festival organizohet nga OJQ Artistic Center, 

por që ka vëmendjen edhe nga Sektori i Kulturës. 

  

- Ekspozitë  Individuale  - Koloni e artistëve të rinj (puntori) 

- Fushatë sensibilizuese-intensifikim i takimeve me njerëz nga fusha e trashëgimisë. 

        

-   Premierë e re teatrore nga Teatri i Qytetit “Adriana” (premiera e tretë) 

 

- Shfaqje për fëmijë - premierë  

- Festivali ndërkombëtar i këngës për fëmijë A-Mol - Ky festival organizohet nga grupi i 

fëmijëve A-mol,  me pjesëmarrje edhe ndërkombëtare. 

 

Nëntor 

- Repertori mujor i teatrit (reprizat e shfaqjeve tona e mysafire). 

 

- 28 Nëntor - Kosovarja Këndon 2023 - Edicioni i 51 – të-  

Festivali “Kosovarja Këndon” është ndër festivalet më të vjetra në Kosovë e rajon nga 

fusha e artit muzikor me karakter garues, ku prezantohen këngëtare nga Kosova e më gjërë. 

Sektori i Kulturës dhe AKV “Kastriotët” do të formojnë një këshill artistik dhe organizativ 

në shënim të këtij jubileu të rëndëishëm.  

 

- Ekspozitë  Kolektive  “Salloni i Nëntorit-2023”- Organizon Galeria e Arteve, në 

bashkëpunim me komunitin artistik. 

- Ekspozitë Kolektive- Bienali Mbarëkombëtarë i Skulpturës 
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(Ekspozitë që mbahet çdo dy vite. Zakonisht formohet një grup i veçantë punues    që 

merren me ecurinë e këtij aktiviti (shpallja e konkursit, pranimi i punimeve, ekspozimi etj.) 

Dhjetor 

 

- Ekspozitë konteporane nga arti bashkëkohor 

Video art, performancë, instilacione, pikturë, skulpturë, fotografi etj.           

Organizon Galeria e Arteve 

- 30 dhjetor- Program kulturo artistik për fundvit –  

Sektori i Kulturës, zakonisht në fundvit organizon një program artistik festiv me artistë 

ferizajas. Poashtu në këtë natë bëhet edhe shpallja e artistit të vitit.  

 

Në këtë mbrëmje bëhet një prezantim vizuel i punës një vjeçare të këtij sektori,  pastaj 

ndahen mirënjohje e falënderime të tjera për kontribues të fushës së kulturës gjatë vitit 

2023.  

 

Shënim: Në këtë kalendar janë përfëshirë vetëm aktivitet e rëndësishme kulturore të organizuara 

nga insitutcionet kulturore dhe ato në bashkëpunim. Në kalendar nuk janë të prfëshirat aktivitetet 

e rëndomta, (vizitat takimet, komunikimet etj). Poashtu nuk janë të prfëshira edhe aktivite tjera të 

pavarura. Kalendari mund të pësoj ndryshime të pjesshme, varësisht prej rrethanave, si dhe 

projekteve të paparapara. 

ME RËNDËSI: Viti 2023 është vit jubilar i themelimit të qytetit të Ferizajt (1873). Prandaj pjesa 

dërmuese e aktiviteteve kultutore i dedikohen 150 vjetorit të themelimit të qytetit të Ferizajt. 

 

SEKTORI I RINISË 

Sektori i Rinisë funksionon në kuadër të DKRS-së në Ferizaj,  i cili organizon, promovon dhe 

përkrah aktivitete rinore (kulturore, zbavitëse, promovuese, informuese dhe mësimore) për 

grupmoshat rinore (15- 24).  Ky sektor përkrah organizimeve edhe iniciativave rinore, organizon 

aktivitete në shënim të ditëve të rëndësishme në fushën e rinisë, si: Dita botërore e Rinisë, Java e 

Rinisë, Muaji i Rinisë, Muaji i Vullnetarizmit etj. 

Bashkëpunon vazhdimisht me grupe rinore, e sidomos me KVR-në, organ rinor që përfshinë disa 

organizata rinore, poashtu bashkangjitet në shumë aktivitete të natyrave tjera që organizojnë 

sektorët tjerë në këtë drejtori, apo vet Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  Veç planit të 

paraparë, gjatë vitit kalendarit parashihen edhe aktivitete e propozime të reja, të cilat gjejnë 

bashkëpunim në këtë sektor dhe arrihen suksese të përbashkëta. 

 

Gjithësei po japim kalendarin vjetor me aktivitetet e parapara: 
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Nr Aktiviteti Resurset Periudha 

1.1 Funksionalizimi i Këshillit Veprimit Rinor Lokal 

me Organizatat e Shoqërisë civile me orientim rinor 

 

KVRL 

20 janar 

30 mars 

1.2 Puntori dy ditore për Planin e Veprimit për Rini dhe Strategjinë 1 (vjeçare) për Rininë 

në nivel komunal, bazuar në Strategjinë Kosovare për Rininë për vitin 2020-2023 

 

DKRS 

20 shkurt 11 

Prill 

1.3 Përformancë teatrale (teatri për të rinjtë) 

në bashkëpunim me Qendrën e Rinisë Rahovec 

SHL-K 15 shkurt 12 

mars 

1.4 Klasa për mësimin e gjuhës angleze 

në bashkëpunim me Njësitin LMT-Kfori Amerikan për nxënësit filloristë 

KFOR 16 shkurt 13 

maj 

1.5 Vizitë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit-Departamentit të Rinisë DKRS 20 Prill 

10 qershor 

1.6 Ofrimin e trajnimeve në fushën e aftësive të buta, IT, shkrim të projekteve  

me organizatat ofruese të këtyre shërbimeve 

 

DKRS 

15 maj 

30 qersor 

1.7 Java e Kforit në bashkëpunim me Njësitin LMT-Kfori Amerikan,organizimi i 

aktiviteteve sportive,ecje në natyre,ligjerat për edukim shëndetësor,fotografi 

KFOR 30 maj 

30 qershor 

1.8 Organizimin e mini-panairit për vajzat dhe gratë ndërmarrëse,  

në bashkëpunim me Zyrën e Punësimit, Organizatat e Shoqërisë Civile me fokus gratë 

ZP 30 prill 

30 gusht 

1.9 Organizimin i tryezës regjionale për të rinjtë në bashkëpunim me OSBE-së  

dhe Sektoret e Rinisë në Komunat e Regjionit dhe Qendrat e Rinisë 

OSCE 20 prill 

30 shtator 

1.1 Shënimin e Ditës Ndërkombëtare për Rininë në bashkëpunim me Ministrin e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit 

MKRS 1-30 shtator 

2    

2.1 Organizimi i Kampit Veror për të rinjtë KVRL 31 qershor 

31 gusht 

2.2 Fushata vetëdijësuese për aktivitetin fizik për vajzat dhe gratë  

në bashkëpunim me Organizaten DEMSPORT 

DEM 

SPORT 

11 shtator 

22 tetor 
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2.3 Organizimi i puntorisë tre ditore për platformën e vetëmbrojtjes  

së shkollave fillore e të mesme dhe fushatë vetëdijesuese  

në bashkëpunim me Klubin e Karatesë “Lybeteni” dhe Drejtorinë e Arsimit 

DKA 

DKRS 

5 shtator 

22 dhjetor 

2.4 Formimi i Klubeve të vullnetarëve KVRL  15 shtator 

22 dhjetor 

2.5 Promovimi i databazës komunale për vullnetarizem DKRS 1 tetor 

10 dhjetor 

2.6 Shënimi i Ditës Ndërkombëtare të Vullnetarizimit 

në bashkëpunim me Kuvendin Rinor 

KR 1-15 dhejtor 

 

2.7 Konferencë vjetore për rininë DKRS 10 tetor 

15 nëntor 

2.8 Ditëlindjet e dhjetorit për të rinjtë nga familjet me vështirësi ekonomike DKRS 1-31 dhjetor 

2.9 Shpallja e vullnetarit të vitit 2023 DKRS 10-28 dhjetor 

 

 

 

SEKTORI I SPORTIT 

Sektori i Sportit merret me aktivitetet dhe manifestimet sportive, organizimet e brendshme dhe të 

jashtme me klubet e shoqatat sportive, (garave, stërvitjet etj)  krijim të kontakteve e 

bashkëpunimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta me me partnerë relavantë, federatat e sportit, 

Komitetin Olimpik të Kosovës, MKRS-në- Departamentin e Sportit, etj.  

 

Në kuadër të Sektorit të Sportit funksionojnë: 

 

Palestra e Sporteve 

Stadiumi i Qytetit 

Stadiumi i ri i Qytetit 

 

Synimi i Sektorit të Sportit është gjithnjë në përkujdesje të komunitetit sportiv. Kjo nëkupton si: 

 

Mbështetje në organizim të kuvendeve të klubeve sportive, planet e raportet të klubeve, 

Mbikqyrja profesionale dhe teknike për fillimi e stinorit te klubet sportive; 

Inicim në themelim të klubeve të reja; 

Përpilim të orareve për stërvitje dhe zhvillimin e lojërave kampionale; 
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Organizim i seminareve të ndryshme në të mirë të komunitetit sportive; 

Organizimi i turnireve të ndryshme (tradicionale, memorial, festive etj); 

Organizim dhe inicim i aktiviteteve të reja kreative në të mirë të komunitetit sportiv; 

Inicim për Projekt propozime; 

Inicime në përmirësim të infrastrukturës sportive; 

 Përcjellje e stërvitjeve dhe garave sportive (ligave); 

Përcjellje e punës së ekipeve, pjesëmarrëse në kampionate të Kosovës 

Takim pune me të gjithë trenerët e ekipeve; 

Kontrollimi i fushave sportive publike dhe shikimi i mundësivë për investime  

Analizë e stërvitjeve në sporte të ndryshme 

Përkrahje garave e reprezentacioneve shkollore në pjesëmarrje në gara republikane 

Realizimet e materialeve me rregullimin e arkivës së sporteve. 

Përgatitja e raportit vjetor të punës, planit vjetor të punës; 

Punë të tjera që dalin nga organizimet komunale dhe DKRS etj. 

 

Synimet në infrastrukturën sportive 

Ndertimi i fushave të futbollit në fshatra 

Ndertimi i i tabelave të Pingpongut dhe shahut  

Ndertimi i fushes së Volejbollit me rërë  

Ndërtimi i fushës së futbollit ne Dardani 

 

                                                                 

                                                        

KALENDARI   - SPORTI 2023 

 

JANAR  

 

- Organizimi i gjitha kuvendeve të klubeve sportive janar-shkurt sipas ligjeve në fuqi  

Zakonisht muaji janar shfrytëzohet si kohë për konsolidime, riorganizme dhe çështje të tjera. 

 

- Themelimi i klubit të Boullingut 

Është shtruar si një nevojë e kahershme që të jetësohet kjo iniciativë. 

 

SHKURT  

 

- Komiteti Olimpik i Kosovës- seminar me titull:  

“Shëndeti dhe Roli sportit - Hixhena dhe lendimet trupore” 

Ky seminar organizohet për të gjitha klubet sportive në Ferizaj, në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Arsimit, Drejtorinë e Kulturës, RInisë dhe Sporit dhe akterë të tjerë relevantë.   

 

- Themelimi i klubeve të reja për PAK.  

Në bazë të nevojave, inicitative në këtë fazë formohen klube të reja sportive. 

 

- Organizimi i turneut në  volejbollit për institucione (femrat) 
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Në vigjilje të përvjetorit të pavarësisë së Kosovës, organizohen turnire të tilla, të cilat pos që kanë 

karakter rekreativ, kan edhe karakter festiv. 

 

- Turnir në pingpong dhe shah për SHMU dhe SHML 

Poashtu në vigjilje të përvjetorit të pavarësië organizohet turnir në shah, me nxënës të shkollave. 

 

- Fillimi dhe zhvillimi i  lojërave dhe stërvitjeve 

Zakonisht kjo është periudha kur fillojnë zhvillimet lojrave dhe stërvitjeve nga klubet sportive. 

Sektori i Sportit, bashkë me stafin punonjës gjithnjë është në përkujdesje të këtyre organizimeve. 

 

MARS 

 

- Seminar  i organizuar nga MKRS për shoqatat dhe klubet sportive 

Ky seminar organizohet me qëllim të avancimit të dministratës te shoqatat dhe klubet sportive. 

 

- Organizimi i garave për shkolla sportive të lojërave me top 

Ky organizim bëhet në bashkëpunim me komunitetin sportive dhe Sektorin e Sportit. 

 

 

PRILL 

 

- Defile dhe krosi komunal - 3 prilli 2023 

Aktivitet tradicional kushtuar përvjetorit të demonstratve shqiptare (3 prill 1981) 

 

- Organizimi i garave për shkolla sportive të lojërave me top 

Ky organizim bëhet në bashkëpunim me komunitetin sportive dhe Sektorin e Sportit. 

- Organizimin e seminarit me shkolla “Sporti dhe dopingu-droga” 

Ky seminar ka krakter sensibilizues dhe vetëdijësues ndaj dukurive negative nëpër shkolla. 

- Turne në futsall dhe Volejboll për shkollat SHMU dhe SHML(f,m) 

Aktivitet kreativ, në socializim dhe aftësim të grupeve të reja sportive në futboll. 

  

 

MAJ 

 

- Turnir  në Hendibasket 

Ky aktivitet sportive rekreativ zhvillohet në bashkëpunim me sportistët me nevoja të veçanta. 

 

- Organizimi i garave komunale në Çiklizëm 

Zakonisht muaji maj është shumë i përshtatshëm për garat në çiklizëm. 

 

- Organizimi i ligës të shkollave fillore në sporte me tope 

Ky organizim bëhet në bashkëpunim me shkollat fillore dhe Sektorin e Sportit. 

- Organizimi i garave PAK (Gollball) 

Aktivitet sportive, rekreativ që organizohet me komunitetin sportiv të caktuar 
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- Organizimi i turneut memorial në pingpong “Ahmet Hoxha 2023” 

Ky aktivitet sportiv mbahet çdo vit në këtë në dedikim të heroit të Kosovës, sportitstit Ahmet 

Hoxha. 

 

QERSHOR 

 

- Turnir ndërkomëtar në boks  

Ky turnir në boks mbahet në nderim të ish-bokserit ferizajas Muharrem Mehmeti 

 

- 12 qershori- Ditës së Çlirimit  

Në nderim të kësaj date, organizohen disa aktivitete sportive, përkatësisht turnire sportive, si: 

 

- Turnir në futboll të vogël; Turnir në pingpong; Turnir në shah; Turnir në volejboll- 

istitucionet, në shtatë regjionet e Kosoves (f) Turnir në çiklizëm, etj. 

 

- Përgatitja e reprezentacioneve shkollore dhe pjesëmarrja në gara republikane 

Kjo inciativë bëhen në bashkëpunim me Sektorin e Sportit dhe shkollat përkatëse. 

 

 

KORRIK\ GUSHT  

 

- Organizimi i marrshutave për gjitha grupmoshat në viset malore 

Aktivitet veror alpin ku involvohen individë dhe grupe sportive të këtij lloj sporti. 

 

- Ditët e Mërgatës 

Si manifestim që organizon DKRS në nderim të mërgimtarëve tanë që vijnë në ktë periudhë në 

vendlindje, edhe Sektori i Sportit organizon disa aktivite në kuadër të këtij manifestimi. 

 

- Turrnir në minifutboll në platonë e qytetit “Ditët e Diasporës” 

- Organizimi i lojrave elementare në ujë (pishinë) 

- Olimpiada fshatare “Lojra të vjetra popullore” 

 

SHTATOR 

 

- Në prag të kampionatit vjeshtor 

Zakonishtë në këtë periudhë fillojnë përgatitjet për kampionatin vjeshtor të ekipeve dhe fillimi i 

stërvitjeve për të gjitha klubet sportive. 

 

Në shënim të 28 shtatorit- Ditës së Dëshmorëve në komunën e Ferizajt, organizohet: 

Turnir për nderë të dëshmorëve të kombit në futsal 

 

- Turnir në peshkim “Epopeja e Jezercit” 

- Turnir në handibasket 
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- Fillimi i ligës në hendboll për SHMU. 

  

 

TETOR 

 

- Turnir në volejboll “Ismet Ramadani” 

Është aktivitet tradicional, që përpos se mbledhë dashamiërët dhe lojtarët e volejbollit, 

njëkohesisht i dedikohet dëshmorit të kombit, ish sportistit Ismet Ramadani. 

 

- Organizimi i garave sportive për shkollat sportive 

Sektori i Sportit kontribon në zhvillim dhe senzibilizim tek të rinjët e shkollave që të inkuadrohen 

në aktivitete sportive. 

 

- Organizimi i krosit komunal vjeshtorë për SHMU dhe SHML 

Ky aktivitet sportiv e rekreativ ka karakter në socializim tek të rinjët. 

  

 

NËNTOR 

 

- Rithemelimi i klubit të skitarisë “Kastrioti” 

Sporti i skijimit është sport i njohur në komunën tonë. Prandaj në të mirë të traditës sportive, është 

moment që ky klub me nam të rikthej aktivitetin. 

 

- Turnir në futboll për femra 

Sektori i Sportit ka shtuar kujdesin që ky sport i veçantë për gjininë femrore të avancohet shumë 

e më shumë. 

 

- Turnir në futsall dhe volejboll për shkollat SHMU dhe SHML (f\m) 

Ky aktivitet sportiv e rekreativ ka karakter në socializim tek të rinjët, si dhe njohje më të afërt me 

sportin e futbollit, përkatësisht volejbollit. 

 

 

DHJETOR  

 

- Aktivitete rekreative me nxënës “ skijim në Brezovicë” 

Sport dimëror siç është skijimi, Brezovica zakonisht është vendi i këtij lloj sporti. 

                                                             

PËRFUNDIM: Ky kalendar përfshinë aktivitetet e veçanta që organizon ky sektor por jo 

aktivitetet e rëndomta të cilat janë përditshmëri në këtë sektor, gjegjësit në Palestrën e Sporteve, 

në stadiumin e qytetit, si dhe në hapësirat tjera që mënaxhohen nga ky sektor. Kalendarri 

poashtu shërben si një orientim për punëtorët e sektorit dhe dashmirët e sportit ferizajas. 
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Poashtu pjesa dërmuese e aktiviteteve sportive mbahen në vigjilje të 150 vjetorit të qytetit të 

Ferizajt. 

                                

 

 

 

SEKTORI I BIBLIOTEKAVE 

 

Sektori i Bibliotekave funksionon në kuadër të DKRS-së me detyra e përgjegjësi funksionale sipas 

rregullave të punës. Zyret e këtij sektori janë objektin e Bibliotekës së Qytetit. 

 

Në kuadër të këtij sektori funskionojnë: 

Biblioteka e Qytetit 

Bibiliteka në fshatin Nerodime 

Biblioteka në fshatin Dardani 

Biblioteka në fshatin Komogllavë 

Biblioteka në fshatin Talinoc i M. 

 

 Pasurimi i fondit librar, blerja e titujve të rinj 

 

 Një ndër segmentet kyç për suksesin e bibliotekës është pasurimi i fondit librar. Bibliotekat janë 

qendër informacioni, dhe si të tilla duhet ta pasurohen në vazhdimësi me botimet e reja  krahas 

kërkesave të lexuesve. Kështu do të rritet edhe numri i lexuesve. Synim tjetër është ruajtja e 

koleksioneve librare, që biblioteka të ketë koleksione të shumta në periudha të gjata kohore.               

 

 Automatizimi i koleksioneve librare në programin Aleph 500 

 

Biblioteka, do të bëjë regjistrimin e koleksioneve librare në këtë program. 

 

- Antarësimi i lexuesve, shërbimi në huazim të librit, dhe përzgjedhja në bazuar në këkesat e tyre 

- Inventarizimi i librave, vulosja, katalogimi në inventar, si dhe shpërndarja e librit nëpër sektore 

përkatëse. Sistemimi i tyre, sipas bazës së Kud-it në rafte përkatëse. 

 

 Ngritja e nivelit profesional të punës 

 

  Biblioteka, gjatë punës së përditshme prioritet ka profesionalizmin sipas standarteve 

bibliotekare. Shërbimi i lexuesve në bazë të kërkesave të tyre, prioritet i bibliotekarëve. Huazimi 
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i librit konform rregullave dhe i përpiktë për të qenë në shërbim të lexuesve. Duke ngritur nivelin 

profesional, dhe seriozitetin në punë, ngritet edhe numri i lexuesve në bibliotekë.  

 

Bashkëpunimi me bibliotekat  në degë   

 

Biblioteka do të bashkëpunoje me degët në fshatrat Talinoc i Muhaxherëve, Neredime dhe 

Komogllavë, Dardani për të pasuruar fondin librar, kushtet e punës infrastrukturore, si dhe 

ngritjen e nivelit  të punëve në mënyrë profesionale. 

 

Menaxhimi i brendshëm 

 

Mbarëvajtja e sektorëve, sektorët e librit-kujdesi ndaj fondit librar, sektori i përpunimit të 

koleksioneve librare, periodikut, salla e informatikës, sallat e leximit.Sistemimi i punëve të 

brendshme që biblioteka të jetë qendër e informacionit të shpejtë dhe korrekt me shfrytëzuesit e 

fondeve tona. 

 

Aktivitete të tjera 

 

Veç detyrave të përditshme që bënë ky sektor me stafin e saj në përkujdesje të librave dhe 

lexuesëve, gjithësesi gjatë vitit organizon edhe aktivitete e veprimtari të tjera në fushën e librit dhe 

të kulturës. Në vahzdim japim një draft të planifikimeve: 

 

 Takime me  shkrimtarë             

 Shënimi i ditës botërore të librit 

 Dita botërore e poezisë 

 Promovim Libri 

 Shenimi i Ditës së Pavarësisë  17 Shkurti 

 Aktivitet në kuadër të “Ditëve të Kulturës” 

 Aktivitet në kuadër të “Ditëve të diasporës” 

 Orë letrare 

 Pjesëmarrja në Panairin e Librit në Prishtinë dhe Tiranë\ përcjellja e botimeve të reja 

 2 prilli – Dita Ndërkombëtare e librit për fëmijë 

 Aktivitet: “Java e Biblitekës në Kosovë” 

 Dita e Çlirimit 12 qershori 

 Zgjedhja e lexuesit më të mirë 

 Hapje ekspozitash 

 

 

 

ARKIVI HISTORIK 



22 

 

Arkvi Historik është njësi në kuadër të DKRS-së që përkujdeset për lëndët arkivore, mirëmbajtjen 

dhe evidentimin e tyre. 

 

Duke u bazuar në planin afatmesëm të zhvillimit të shërbimit arkivor për Komunën e Ferizajt, 

Arkivi Historik në Ferizaj bënë planprogramin e punës për vitin 2023.  Këtu përfshihen të gjitha 

punët e regjistërve ekzistues të shuara dhe atyre themeluese. Lidhur me këtë lëmi kryhen këto 

punë: 

1. Sitemimi dhe rregullimi i lëndës arkivore,  

2. Përpunimi i i mateialit arkivor dhe vendosja në rafte 

3. Përfundimet e fondeve të mbetura gjatë vitit të kaluar 

4. Mbrojtja teknike (mbrojtja kundër zjarrit, ndriçimi ajrosja etj) 

5. Evidentimi dhe shtejllimi i lëndës arkivore dhe materialit regjistratorik 

6. Asgjësimin i mateialit arkivor të cilit me ligj i ka kaluar afati i ruajtjes 

 

 

PËRFUNDIM 

 

Ky plan i punës i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për vitin 2023, është përgaditur nga 

secili udhëheqës i sektorit përkatës, përkatësisht njësisë që funskionojnë në kuadër të kësaj 

drejtorie, dhe pastaj është kondenzuar, përshtatur dhe lektururar, si i gatshëm për shërbim dhe 

publikim. 

 

Synimi i stafit të drejtorisë është që ky plan të realizohet në përpikëri, por në bazë të përvojave të 

punës në këtë drejtori, zakonisht aktivitetet e shumta tejkalojnë këtë plan, e rrallë herë nuk 

realizohen aktivitetet e planifikuara. 

 

 

 

Sabri Pajaziti 

Udhëheqës i Sektorit të Kulturës 

sabri.pajaziti@rks-gov.net 

Tel: 049 921 338 

 

Skender Bedriu 

Udhëheqës i Galerisë së Arteve 

galeria.ferizajt@hotmail.com  

tel: 049 921 232 

 

 

 

Ilir Bytyçi 

Zyrtar për Trashëgimi e Muze 

ilir-bytyci@hotmail.com 

tel: 049 921 238 

 

Fatmir Hyseni 

Drejtor i Teatrit “Adriana” 

Fatmirhyseni8@gmail.com  

tel: 044 227 007 

 

Bashkim Haxhimusa 

Udhëheqës i Sektorit të Sportit 

bashkimsprt@hotmail.com 

tel: 049 921 216 

 

Teauta Demiri 

Udhëheqëse e Sektorit të 

Bibliotekave 

Bibliteka_fer@hotmail.com 

tel:049 921 343 

Bekim Sallahu 

Zyrtar i Arkivit Historik 

bekimsallahu@hotmail.com 

tel: 049 924 629 

 

Agon Zhinipotoku 

Zyrtar për Rini 

Zhinipotoku90@hotmail.com 

Tel: 044 666 563 

mailto:sabri.pajaziti@rks-gov.net
mailto:galeria.ferizajt@hotmail.com
mailto:ilir-bytyci@hotmail.com
mailto:Fatmirhyseni8@gmail.com
mailto:bashkimsprt@hotmail.com
mailto:Bibliteka_fer@hotmail.com
tel:049
mailto:bekimsallahu@hotmail.com
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Dashurie Ahmeti 

Udhëheqëse e Sektorit të Rinisë 

Dashurie.Ahmeti@rks-gov.net 

tel: 049-979-801 

  

 

 

Xhemile Murati- Shabani 

 

Drejtoreshë e Drjetorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

Komuna e Ferizajt 

Xhemile.shabani@rks-gov.net 

Tel: +383 49 995 666 
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