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- Shembull i rrallë i një lloji arkitekture e cila është tipike e 
periudhës Osmane

- Berati është dëshmitar i një bashkëjetese përgjatë shekujve të 

komuniteteve të ndryshme fetare dhe kulturore

- Kala të ndërtuar kryesisht nga shekulli 13 dhe më vonë por e cila 
e ka origjinën e saj në shekullin e IV para Krishtit. Kalaja ka 
shumë kisha bizantine, më të shumtat prej shekullit të XIII, si dhe 
disa xhami të ndërtuara gjatë kohës së pushtimit Turk e cila filloi 
në vitin 1417



Vlera dhe Atribute

� Banesat karakteristike popullore me vlera 
arkitektonike, funksionale, ekonomike etj..

� Fortifikimi i Kalasë me vlerë arkitektonike, 
arkeologjike, historike etj..

� Kishat Bizantine dhe Xhamitë me vlera 
arkitektonike, artistike, historike etj..

� Artizanati, toleranca dhe harmonia fetare si dhe 

vlera të tjera të trashëgimisë së jo të prekshme.



Banesa

� Banesat karakteristike popullore me vlera 
arkitektonike, funksionale, ekonomike 
etj..



Fortifikimi I 
KalasëFortifikimi i Kalasë me 

vlerë arkitektonike, 
arkeologjike, 
historike, urbanistike, 
peizazhi etj..



Kishat Bizantine dhe Xhamitë

Kishat Bizantine dhe Xhamitë me vlera 
arkitektonike, artistike, historike etj..



Artizanati, toleranca dhe harmonia 
fetare si dhe vlera të tjera të 
trashëgimisë jo të prekshme



Restaurime në Vite

Vlera të Trashëgimisë: Historike, arkitektonike, arkeologjike, 

edukative, ekonomike, shoqërore, artistike etj.. 



Ish-Manastiri i Shën Gjergjit



Pazari Vjetër i Qytetit

� Pazari vjetër u prish si fillim nga Italianët 
ndërsa kërkonin të rindërtonin qytetin në 
1942, dhe pjesa tjetër u prish midis viteve 
1965-1967 



Plan i Integruar i
Menaxhimit të

Trashëgimisë Kulturore

Vlera të reja:
- Funksionale
- Ekonomike
- Natyrore
- Edukative
- Vlera e identitetit kombëtar dhe kulturor



Projekti Sustcult

� Metodologji e përbashkët ndërkombëtare 
për menaxhimin e integruar të 
trashëgimisë kulturore

� Zhvillimi ose përmirësimi i planeve të 
menaxhimit në sitet partnere bazuar mbi 
metodologjinë e përbashkët



Plani për Parandalimin e 
Katastrofave

Rreziqet: Rënia e Zjarrit, Rënia e 
Shkëmbinjve, Zhvillimi i Pakontrollueshëm



Projekti SharePlan

Sinergji midis ruajtjes së Trashëgimisë
Kulturore dhe zhvillimit social ekonomik, në
mënyrë që të rritet qëndrueshmëria, të
mbrohet identiteti kulturor dhe të
përmirësohet jetëgjatësia e siteve



Projekti i Revitalizimit të Kalasë

� Rehabilitimi i Infrastrukturës Nëntokësore 
dhe Mbitokësore

Riparimi i Kalldrëmeve



Trashëgimia Industriale

Zona Industriale 

e Beratit gjatë 
komunizmit

Ish-Kombinati 

i Tekstileve 



Ish Kombinati i Tekstileve



Fabrika e Qumështit



Fabrika e Vajit të Ullirit



Vlerat

� Ekonomike

� Funksionale

� Kulturore dhe Historike

Menaxhimi trashëgimisë sonë duke u 
bazuar në vlerat që ato mbartin dhe 
gjithëpërfshirjen e tyre është një 
udhërrëfyes i pagabueshëm ruajtjes, dhe 
dhënies së trashëgimisë një rol në jetën 
sociale.



Tower Bridge



Faleminderit

Një falenderim të veçantë:

Fondacionit Trashëgimia Shqiptare dhe Z. Ilir Parangoni për 
materialet e vendosura në dispozicion.

Z.Dritan Çokut për fotot e vendosura në dispozicion


