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1. PROJEKTI ZEMER E EVROPES, HE-ART
ORIGJINA
Projekti Zemra e Evropës, HE-ART, në të vërtetë eshte
krijuar qe prej kohes kur ka filluar zbatimi i projektit
GEOSS, i Sllovenisë, që nga viti 1981.
Në atë kohë, ndërtuesit e GEOSS u zotuan se do të
udhëzohen në krijimin e zemrës së Sllovenisë duke u
frymezuar dhe marre mendimin nga Zdravljica (poema),
himni kombëtar slloven, i cili nga zemra po rrit
ndërgjegjësimin, na lidh ne dhe të gjithë njerëzit në
miqësi, si ne nivelin individual ashtu edhe, kombëtar
dhe ndërkombëtar.

MISIONI I GEOSS
Projekti rrjedh nga misioni i GEOSS, nga pika
qendrore e zemrës së Sllovenisë. Ne te njejten
menyre sikurse misioni i GEOSS në 1981 u formua
nga ndërtuesit kryesorë të kësaj zemre: inisiatori
Jože Dernovšek dhe autori, Peter Svetik. Ata
donin të krijonin një pikë që, përmes vetë-zbulimit
dhe vetë-pranimit, të siguronin lidhje, miqësi,
dhembshuri dhe pranim të ndërsjellë të të gjithë
njerëzve, pavarësisht nga dallimet e tyre, mënyrat
e të menduarit dhe përkatësia. Në vitin 2012, Anka
Kolenc inicioi zgjerimin ndërkombëtar të projektit
me Ditën Ndërkombëtare të Miqësisë, fluturimin e Crow.

PERSE SHOQERIA TEATRALE KOLENC?
Misioni kryesor i shoqatës (Shoqata Teatrale Kolenc) është të mësojë dhe
përhapë njohuri përmes përvojës së artit dhe natyrës.
Përveç shumëllojshmërisë së gjerë të shfaqjeve pedagogjike, të
animuara dhe aktiviteteve sipas kurrikulave të shkollave sllovene,
shoqata është gjithashtu një ofrues i autorizuar i shoqatës GEOSS për të
gjitha programet dhe guidat e udhetimin që lidhen me misionin e saj.
Me një qasje profesionale teatrale, shoqata organizon turne të drejtuara
në shtigje të ndryshme arsimore që lidhen me trashëgimininë kulturore
dhe historinë, arkeologjinë, etnologjinë, paleontologjinë, gjeologjinë dhe
artin.
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Me këto detyra dhe me një qasje të tillë (pra përmes artit dhe natyrës),
Shoqata Teatri Kolenc dëshiron t'u përcjellë njerëzve përvojat që kanë të
bëjnë me vlera të tilla si respekti, dashuria, dhembshuria, guximi, zemra.
Paraardhësit tanë u shoqëruan gjithashtu me këto vlera, pasi mbi bazën e
kësaj, gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndodhi edhe ngjarja Fluturimi i
Crow, i cili ishte baza për inicimin e projektit të Teatrit Familjar Kolenc në
pikat e zemrës së rrjeteve ndërkombëtare të qyteteve . Në këtë mënyrë,
ne gjithashtu do të krijojmë dhe lidhim pikat e zemrës së Zemrës së
Evropës në shoqatën Teatrale Kolenc.

ZEMRA E EUROPES, "HE-ART" PERSHKRIM I SHKURTER I PROJEKTIT
Organizatat partnere nga shtatë vende janë përfshirë në projekt (përveç
Sllovenisë, vendet pjesëmarrëse janë: Italia, Franca, Shqipëria, Bullgaria,
Suedia, Spanja, Greqia). Projekti ka për qëllim bashkëpunimin
ndërkombëtar dhe krijimin dhe fuqizimin e një rrjeti të pqendrueshem të
pikave të zemrës me tipare që burojnë nga misioni fisnik i GEOSS.
Cdo pikë zemre kulturore ndërkombëtare do të jetë një qendër krijuese
për të planifikuar, dizajnuar, ekzekutuar ngjarje kulturore që do të
promovojnë vlerat e zemrës si pranimi i diversitetit, mirëkuptimit,
njerëzimit, miqësisë në solidaritet, lidhjes së përzemërt në ruajtjen e
identitetit të individit, dhembshurinë
dhe
mbijetesën
e
qëndrueshme në Toke - në një nivel individual, kombëtar dhe
ndërkombëtar. Përmes rrjetit He-art, ne do të krijojmë një shembull të
turizmit kulturor dhe do të krijojmë një impuls të pikës së zemrës
që do të funksionojë për lokalitetin, qytetin, atdheun dhe për
bashkëpunim dhe lidhjen ndërkombëtare. Ndër të tjera, ne do të
trajtojmë edhe problemet e të rinjve, papunësinë, globalizimin, imigrimin,
shtetësinë evropiane, skepticizmin, stigmatizimin….

.
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2. PARTNERET E PROJEKTIT ZEMRA E EUROPES,
HE-ART
SHQIPERIA
SHOQATA SHQIPTARE E AMBJENTALISTEVE INDUSTRIALE (AAIE)
Eshtë themeluar në 28 Shtator 2000 në Tiranë. Përmes projekteve të saj të
zhvillimit mjedisor dhe social-ekonomik,
AAIE kërkon të ndihmojë zhvillimin social
dhe ekonomik të Shqipërisë dhe vlerëson
iniciativa të ndryshme për mënyrat e
administrimit të kushteve sociale, me theks të veçantë në problemet
mjedisore dhe të popullatës.

Bashkia Lezhë
Bashkia e Lezhës është një nga 61 bashkitë në Shqipëri, e
vendosur në veri-perëndim të vendit. Komuna përbëhet nga
10 njësi administrative që mbulojnë 508 km katrorë dhe ka
një popullsi prej 112,350 banorë, nga të cilët përafërsisht.
50,000 jetojnë në Lezhë. Bashkia ndodhet në zemër të
venave kryesore të trafikut të vendit, që lidh veriun dhe jugun dhe lindjen
dhe perëndimin. Qyteti i Lezhës ka një pozitë të favorshme gjeografike për
turizmin. Komuna ka një trashëgimi të pasur natyrore (29 km vijë
bregdetare, laguna, lumi Drin, i cili përshkon qytetin e Lezhës, afërsia e
maleve, etj.). Eshtë gjithashtu një zonë me rëndësi të madhe historike dhe
kulturore, me një kompleks monumental, arkeologjik, etnografik,

BULGARIA
BASHKIA SANDANSKI
Bashkia e Sandanski-t ndodhet në jug-perëndim të
Bullgarisë dhe është komuna më e madhe në rrethin
Blagoevgrad. Ajo ze një sipërfaqe prej 1002 kilometra
katrorë me një popullsi prej 46,113 banorë dhe 54
vendbanime, përfshirë qytetin më të vogël në Bullgari qytetin e Melnik. Motoja e Komunës është "Një vend i
bukurisë, historisë dhe shëndetit".
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Bashkia e Sandanski-t përfshin një pjesë të madhe të luginës Sandanski
Petrich, përgjatë mesit të lumit Struma, shpatet perëndimore dhe
jugperëndimore të Pirin, pjesë të maleve Slavyanka, Maleshevo dhe
Ograzhden.
Bashkia e Sandanski-t ka burime materiale dhe jo-materiale dhe një
infrastrukturë të zhvilluar mirë të turizmit. Një klimë unike e krijuar nga
erërat e ftohta të Maleve Pirin, Ograzhden dhe Slavyanka dhe masa te
nxehta të ajrit të Mesdheut nga Greqia. Klima me një kombinim të 80
burimeve minerale ka tërhequr banorët që nga fundi i shekullit të 13-të.

PARTNERI SHOQATA EUNI
Shoqata është e vendosur në Bullgari - një
vend i vendosur në Evropën Jugperëndimore
dhe kufizohet me Rumaninë, Serbinë dhe
Maqedoninë, Greqinë dhe Turqinë, dhe Detin
e Zi. Sofja është kryeqyteti dhe qyteti më i madh.

Euni Partners është një OJf me qendër në Blagoevgrad, Bullgari, që punon
në fushën e arsimit dhe trajnimit; përmes projekteve sociale, kulturore dhe
artistike; me synime të zhvillimit të qëndrueshëm dhe këshillim.
Euni Partners ka më shumë se 80 anëtarë nga një larmi të grupeve
profesioniste, duke përfshirë: universitete, arsim dhe trajnim, media dhe
teknologji të reja, biznes, OJQ, etj.

FRANCE
MATA-MALAM
Mata-Malam është një institucion teatror dhe video-film prodhues. Ajo
punon ndërkombëtarisht për të mbrojtur vlerat e teatrit të gjallë si një mjet
për të ngritur humanizmin qenies njeresore ne realitetin e tij. Dëshira e
këtij institucioni eshtë që të identifikoje sa më shumë njerëz mendësorë në
këtë fushë.
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Mendimi që i udhëhoqi anëtarët në kohën e themelimit të Mata-Malam, i
dedikohej ruajtjes së një kujtese të gjallë, si një lidhje midis së kaluarës dhe
së ardhmes për të vlerësuar të tashmen duke reflektuar vlerat e tolerancës.

GREQI
BASHKIA E LARIS-es
Larissa është kryeqyteti i rajonit të
Thesalisë në Greqinë qendrore. Sipërfaqja
e përgjithshme e Bashkikse është 335.12
kilometra katrorë dhe ka një popullsi prej
160,000 (regjistrimi i vitit 2011). Ai gjithashtu ka një hapesire të
konsiderueshme rurale dhe ka një numër të madh të organizatave publike,
institucioneve arsimore dhe financiare dhe institucioneve të kujdesit
shëndetësor, duke pasur gjithashtu një infrastrukturë të konsiderueshme
prodhuese dhe veprimtari tregtare.
Larissa ka 8,000 vjet histori, dhe ka dy teatro antike në qytet. Ajo gjithashtu
ka një histori të rëndësishme bashkëkohore të kulturës dhe infrastrukturës Teatri i parë i famshëm rajonal i bashkikse, Galeria e Arteve Komunale në
Larissa - G.I. Muzeu Katsigras me një koleksion të madh artesh dhe punëtori
arti për fëmijë, Muzeu i Historisë Etnografike Larissa dhe Muzeu Arkeologjik
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ITALI
COMITATO 10 FEBBRAIO
COMITATO 10 FEBBRAIO ka 400 anëtarë në Itali, Evropë, SHBA,
Australi, Amerikën e Jugut.
Në 2004, ne Itali u miratua një ligj për pushimet më 10 shkurt,
duke u festuar çdo vit si Giorno del Ricordo (Dita e Kujteses).
Organizata COMITATO 10 FEBBRAIO u krijua pasi u miratua ky ligj, për të
ruajtur kujtesën e historise së popullit italian në anën lindore të Adriatikut.
Organizata beson fuqimisht se njohja e (gjithë) historisë është thelbësore
për ndërtimin e një identiteti Evropian.
Aktivitetet e shoqatës:




kujtesë historike
promovimi i kulturës, gjuhës, traditës italiane si pjesë e enigmës
së identitetit evropian

Bashkia e Rietit
Ka një popullsi më të vogël se 48.000. Kryeqyteti i provincës qendrore eshte
goditur nga një tërmet. Komuna është Qendra Gjeografike e Italisë, siç
është Vače në Slloveni.
Njerëzit e kohës romake e quanin atë umbilicus
Italie, kërthizë e Italisë. Fatkeqësisht, në tërmetin
e fundit, qendra e Rieti gjithashtu vuajti shumë,
dhe ende po lufton për të shpëtuar ekonominë
dhe trashëgiminë e saj.
Të rinjtë nga Rieti u kthyen në qytetin e tyre për
të ndihmuar komunitetin e tyre të rimarrë veten.
Komuniteti Evropian gjithashtu ka qenë i dobishëm për të ndihmuar në
rindërtimin e qytetit nga Banka Evropiane e Investimeve me 1 miliard euro.
Ne mund të jemi krenarë për Bashkimin Evropian.
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SLOVENIA
SHOQERIA TEATRALE KOLENC
është autori dhe partneri kryesor i projektit që përfaqëson Komunën e Litija.
Shoqata është teatri i parë pedagogjik në Slloveni. Ajo eshtë një organizatë
profesionale që fillim isht ka operuar si një
grup interesi në fazën fillestare që nga viti 1992.
Që nga viti 2003, Shoqata funksionon si një
organizatë profesionale prej 10 anëtarësh dhe
bashkëpunon me shumë organizata, shkolla
dhe institucione të tjera arsimore, kompani,
shoqata në Sllovenia dhe jashtë saj. Ky projekt
autor është tashmë projekti i dytë ndërkombëtar i
financuar nga Evropa për Qytetarët.
Misioni themelor i shoqatës (Teatri i Shoqërise Kolenc) është të mësojë dhe përhapë
vetëdijen përmes përvojës së artit dhe natyrës. Përveç shumëllojshmërisë së gjerë të
shfaqjeve pedagogjike, të animacionit dhe ngjarjeve sipas kurrikulave të shkollave
sllovene, shoqata është gjithashtu një ofrues i autorizuar i shoqatës GEOSS për të
gjitha programet dhe udhëtimet e drejtuara sipas misionit te saj. Me një qasje
profesionale teatrore, shoqata organizon turne të drejtuara në shtigje të ndryshme
arsimore që lidhen me trashëgimininë kulturore dhe historinë, arkeologjinë,
etnologjinë, paleontologjinë, gjeologjinë dhe artin.

SHOQATA PER ZHVILLIM DHE MBROJTJE E GEOSS
GEOSS është një
jashtëzakonshëm.

shoqatë

me

rëndësi

të

veçantë

Shoqata GEOSS është kujdestari ligjor dhe iniciatori i gjithë
përmbajtjes simbolike të qendrës së Sllovenisë - qendrës
gjeometrike të Sllovenisë. Shoqata është ndërdisiplinore
dhe funksionon në katër nivele:
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dhe

njerëz

të

1. GEOSS - shoqata është përgjegjëse për zhvillimin dhe informimin më të
madh të zonës GEOSS, për zbatimin teknik të të gjitha detyrave të saj dhe
për lidhjen sociale në zonë më të gjerë GEOSS.
2. GEOSS - koncesioni është një pjesë e shoqatës që zbaton ligjin GEOSS
dhe, respektivisht i jep forme dhe zbaton përmbajtjen e zonës qendrore të
trashëgimisë kulturore të Sllovenisë. Pika GEOSS ka një vlerë të
konsiderueshme simbolike për Sllovenët, pasi ajo përfaqëson zemrën e një
vendi në të cilin janë mbledhur cilësitë e tij më të lavdishme, dhembshurisë
dhe dashurisë; ajo gjithashtu përfaqëson rrënjosjen mijëvjeçare të
Sllovenëve në këtë zonë. Orientimi kryesor dhe qëllimi kryesor i shoqatës
është të lidhë diversitetin në rrënjët e përbashkëta të Sllovenëve dhe të
krijojë lidhje midis popujve të Evropës, si dhe botës.
3. Pjesa profesionale e shoqatës është Qendra e Ekspertëve GEOSS (qendra
për arkeologji, etnologji, antropologji, gjeologji, ekologji, biologji dhe
pedagogji), e cila kërkon të sigurojë një themel profesional për të gjitha
projektet e GEOSS.
4. GEOSS - kryqëzimi për OJQ-të në nivel rajonal, funksionon si një sistem
mbështetës për OJQ-të - si një qendër për OJQ-të për rajonin Zasavje.

SHOQATA PER MBESHTETJEN E SHOQERISE CIVILE
Ideja e fillimit të Shoqatës për përkrahjen e shoqërisë civile erdhi kur
themeluesit zbatuan një projekt për qytetarinë aktive dhe kuptuan se kjo
temë ishte akoma vetëm një koncept pa realizim real në shoqëri, i cili është
apatik dhe shkëputet nga vendimi kombëtar demokratik -proceset e bërjes.
Qëllimi kryesor i shoqatës është të ndihmojë individët si dhe organizatat
joqeveritare që të marrin pjesë në mënyrë efektive në formulimin e
politikave evropiane dhe të ushtrojnë në mënyrë aktive të drejtat që ata, si
qytetarë evropianë, kanë. Shoqata informon dhe siguron ndihmë në gjetjen
e partnerëve në nivel kombëtar dhe evropian. Ajo inkurajon dhe mbështet
pjesëmarrjen qytetare në çështjet evropiane duke siguruar njohuri dhe
informacion të dobishëm. Ai synon të përmirësojë kushtet për përfshirjen e
shoqërisë civile dhe organizatave joqeveritare në nivelin lokal, rajonal,
kombëtar dhe Evropian.
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SPANJE
BSHKIA E MEDINA DEL CAMPO
Medina del Campo është një qytet me origjinë
para-romake me një pozitë të shkëlqyer
gjeografike, e vendosur në jug-perëndim të
krahinës së Valladolid, dhe 45 km nga kryeqyteti
me të njëjtin emër. Mbulon një sipërfaqe prej
104,49 kilometra katrorë, në një lartësi mbi
nivelin e dtit prej 720 metrash. Sot, popullsia
është rritur në më shumë se 20.000.
Përkrah kryeqytetit, bashkia eshtë qendra ekonomike, krahina më dinamike.
Aktivitetet përfshijnë tregtinë, bujqësinë dhe industrinë e mobiljeve.
Qyteti ka një zyrë postare, stacion treni dhe stacion ekspres të trenit, dhe
është 65 km nga Aeroporti Villanubla.
Vendndodhja gjeografike e Medina del Campo lejon që ajo të mbetet një
lidhje e privilegjuar pasi mund të udhëtohet nga këtu në çdo vend.
Këshilli i Qytetit Medina del Campo filloi mijëvjeçarin e ri me krijimin e një
shërbimi lokal të zhvillimit dhe zbatimin e planeve sektoriale të zhvillimit që
shënuan rrugën e punës intensive dhe kërkuan për Medina del Campo që të
mund të marre pjesë në projekte të ndryshme evropiane , duke përmirësuar
më tej aspektet sociale, mjedisore dhe ekonomike që kontribuojnë në një
cilësi të lartë të jetës në një mënyrë të ekuilibruar dhe të qëndrueshme.
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SUEDI
IFALL – INTEGRIMI PER ALLA
IFALL është një organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 2013 në
Örkelljunga në jug të Suedisë. Eshtë një organizatë vullnetare me vullnetarë
që vijnë si nga komuniteti lokal, ashtu edhe nga programet e shkëmbimit
ndërkombëtar, siç është Erasmus Plus EVS (Shërbimi Vullnetar Evropian).
"IFALL" nënkupton Integrimin per Alla, që do të thotë "Integrim për të
gjithë". Qëllimi kryesor i organizatës është të promovojë integrimin
midis kulturave dhe të veprojë kundër dhunës së mundshme midis tyre, në
Suedi dhe në vendet e tjera. Për të arritur qëllimet e tyre, vendet e
aktiviteteve multikulturore janë në dispozicion, bazuar në aktivitete
të kohës së lirë, shkëmbime ndërkombëtare dhe kurse trajnimi për
të rinjtë dhe të rriturit. Në këtë mënyrë, ne u mundësojmë njerëzve
të ndajnë përvojat dhe të ndërtojnë një rrjet social multikulturor bazuar në
vlerat e përbashkëta. Si rezultat, rritet ndërgjegjësimi për rëndësinë e
kulturës si dhe cilësinë e jetës së individëve.
Zyra e IFALL është multikulturore. Punonjësit e tanishëm janë nga Suedia,
Turqia, Mbretëria e Bashkuar, Portugalia, Italia dhe Afganistani. Drejtuesi i
ekipit për projektin "Zemra e Evropës, HE-ART" është Necmettin Meletli,
themelues i IFALL, menaxher i projektit dhe ekspert në dramë dhe teatër
për fëmijë, dhe koordinator i projektit dhe shpërndarja e tij.
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Bazuar në përvojën e fituar që nga viti 1981 nga aplikuesi i projektit,
partneri kryesor, Teatri i Shoqatës Kolenc, ne propozojmë

3. INSTRUKSONE PER KRIJIMIN DHE AKTIVITETIN E QENDRAVE
HEART
Duhet të zbatohet një plan për pozicionimin teknik të qendrave HEART dhe financimin e
tij.
Për krijimin teknik të një qendre te HEART na duhen:
Një vend ku është e mundur të operohet, prezantohet, informohet, kryen seminare (në
Slloveni kjo është pika GEOSS, në Greqi - Mill Pappas, në Bullgari - monument i
Spartakut dhe ndoshta komuna Sandanski ...) dhe që mund të quhen qendra HEART e
Evropës - HE-ART.
Shenja e qendres HEART, duke ndjekur shembullin e shabllonit të paraqitur në këtë
broshurë duhet të shfaqet dukshëm përpara secilës qender të HEART, para çdo
prezantimi të një qendre të veçantë të HEART, .
Në organizatat pjesëmarrëse, duhet të gjejmë një transportues i cili do të pranonte pikën
e zemrës si një detyrë të përhershme (veprimtari të përhershme në shoqatë, ose
veprimtari të përhershme në komunë, e cila është pjesë e planit vjetor, në mënyrë që të
sigurojë së paku mbështetje minimale fondet për funksionimin e përhershëm të pikës).
Në organizatat pjesëmarrëse, duhet të gjejmë një percues i cili do të pranonte qendren
HEART si një detyrë të përhershme (veprimtari të përhershme në shoqatë, ose veprimtari
të përhershme në bashki, e cila është pjesë e planit vjetor, në mënyrë që të sigurojë së
paku mbështetje minimale fondesh për funksionimin e përhershëm të qendres).
Vendi i punës (së pari disa orë në javë, pastaj të paktën një vend pune) - në
bashki ose në një OJQ, duke shtuar detyrat e nevojshme për funksionimin e qendres
HEART, në fillim, në disa pozicione të ngjashme pune, të cilat kaNE punë të kryer te
lidhura me kulturën, turizmin, trashëgiminë… I përgjigjet TENDERVE që mund të na
ndihmojnë të zbatojmë programin tonë të përzemërt…
Eshtë e nevojshme të aplikohet për tenderat tematikë, përmes të cilave mund të kryhet
programi …
Duhet të hartohet një plan për aktivitetet e vazhdueshme të projektit në
mjedisin e vet - secili pjesëmarrës shqyrton qasjen më të mirë për t'i përshtatur - në
mjedisin e tyre;
në këtë mënyrë ne marrim një program të përhershëm të HEART, me përmbajtje që
është e përshtatshme për funksionimin e qendres HEART, për turizmin kulturor, i cili po
vendoset në këtë pikë me projektin Zemra e Evropës, HE-ART.
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Që në fillim, duhet të jemi të vetëdijshëm që po bëjmë një qender kombëtare të HEART
me vetëdije për identitetin tonë! Kjo do të thotë që duhet të jemi vazhdimisht të lidhur
me rrjetin tonë të përbashkët të projektit Zemra e Evropës, HE-ART!
Kjo do të thotë që partnerët duhet të bashkëpunojnë rregullisht përmes Skype
ose ndonjë lidhje tjetër për të dërguar kontributet e tyre tek partneri kryesor, i
cili boton përmbajtjen e projektit në faqen e internetit të projektit. Partnerët
duhet të përkthejnë përmbajtjen e projektit në gjuhën e tyre amtare
vazhdimisht. Partnerët duhet të publikojnë kontribute kulturore dhe ngjarje që
lidhen me qendren e zemrës, nën titullin Zemra e Evropës edhe në You Tube
Tuaj.
Këtu duhet të mbështetemi te kultura jonë, trashëgimia jonë natyrore dhe kulturore dhe
të gjitha aspektet e krijimtarisë dhe jetës që rrjedhin prej saj.
Kur ne sinqerisht dhe fme rymëzim përdorim përmbajtjen që lidhet me artet
interpretuese për promovimin e përmbajtjes së vetë dikujt, ne i japim energji
përmbajtje, entuziazëm, pasion dhe jetë! Ajo që na zgjon dhe
na intereson!

Mbi këtë bazë, organizatat gjithashtu duhet të eksplorojnë, edukojnë
dhe, përmes artit dhe natyrës, të ndërtojnë një turizëm kulturor të
vet në nivelin personal, - lokal dhe rajonal, - kombëtar dhe ndërkombëtar. Këtu po flasim për pasurinë tonë materiale dhe jomateriale (shpirtërore),
të cilën e trashëguam nga paraardhësit tanë, dhe e krijojmë vetë.
Në përputhje me projektin Zemra e Evropës, HE-ART, ne gjithashtu do të ndërtojmë
identitetin tonë të përbashkët evropian, i cili mund të rrjedhë vetëm nga lidhja
dhe respektimi i të gjitha dallimeve tona.
PERMBAJTJE SPECIFIKE DHE PROPOZIMI TEKNIK

Sugjerimi ynë është të planifikohen ngjarje të ndryshme në " qendren e
zemrës", ngjarje që na mbështesin në atë që jemi. Vetë-kujdesi i shëndetshëm na jep
forcën më të madhe për të admiruar të tjerët dhe ata që janë të ndryshëm.
Këto mund të jenë ngjarje, të lidhura me trashëgiminë historike të qytetit dhe bashkisë,
me prezantime të kulturës dhe mënyrën e përditshme të jetës së qytetarëve, ngjarjet
mund të lidhen me patriotizëm, mund të jenë ide që i lidhën
paraardhësit, letërsinë, mundemi me zemër admironi
mençurinë e të parëve tanë…
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Ne mund të përgatisim një festival të filmit etnologjik dhe të prezantojmë filmin më
realist dhe më të përzemërt, si një atraksion turistik… dhe të gjitha këto llogjikisht t’i
lidhim me misionin e qendres së zemrës.
Kur menduam për ngjarjet e qendres se zemrës , Zemra e Evropës, HE-ART, sigurisht që
nuk mund të kalonim “magjinë e miqësisë” që ushqehemi në GEOSS që nga viti
1981! Të gjithë e dimë tani që promovimi i parë i përqafimit ishte italian, edhe pse
promovuesi i tij dr. Leo Buscaglia e performoi atë në Amerikë, por gjithashtu duhet të
vijë në jetë në spanjisht, greqisht, italisht, suedisht, frëngjisht, bullgarisht,
shqip.
Në "qendren e zemrës" ne, sigurisht, përgatisim edhe ngjarje, të cilat mund t'i lidhim me
promovimin e vlerave të BE-së; ne pamë filmin Here Comes J emima, i cili
paraqet konfliktin e zgjidhur pozitivisht të imigrantit Jemima.
Ekzistojnë filma të mrekullueshëm që na dekurajojnë
në mënyrë dramatike - për shembull filmi Wonder me
Julia Roberts, filmi i Valentine Cohen Naked Hearts, të
cilin ajo e krijoi për projektin Zemra e Evropës, HEART dhe më shumë ... Në të gjitha përpjekjet për
impuls te “qendres së zemrës” ne natyrisht që
nuk mund të harrojmë për mbulimin me media
dhe promovimin e vazhdueshëm të ngjarjeve
dhe planeve.
Duhet
të
gjejmë
aktivitete
mbështetëse
të
vazhdueshme
(turizëm,
kulturë,
organizata
etnologjike, etj.).
Turizmi ka një rol jashtëzakonisht mbështetës
në përhapjen dhe promovimin e kulturës.
Turistët tërhiqen nga atraksionet, tregimet, intimiteti në eksplorimin e stilit të
jetës ...
Ne kemi nevojë për të trashëguar trashëgiminë tone te brendshme në përfaqësimin dhe
funksionimin e "qendres së zemrës" dhe ta pajisim atë me energjinë e artit.
Ne duhet të përqafojmë dallimet tona dhe t'i promovojmë ato si një margaritar që do të
admirohet me kënaqësi nga e gjithë bota.
Ne gjithashtu duhet të përballemi me vetë-pranimin, gjithashtu në ato pika që nuk na
pëlqejnë në shikim të parë (pranoji ato, bëj qejf me ta në mënyrë teatrale, të hetosh për
cilat kushte mjedisore kanë lindur.
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Sidomos në ato pika që nuk na pëlqejnë - ne duhet të përdorim artin duke provuar dhe
mbajtur lart një pasqyrë për ta, në mënyrë që t'i pranojmë dhe kuptojmë ato, dhe t'i
arrijmë t'i duam (p.sh. partneri slloven prezantoi një karakter llafazan për këtë qëllim, i
cili simbolikisht përfaqëson mosbesim të tepruar, madje edhe hipokrizi, në mënyrë që të
mund të mbijetonim).
Eshtë e nevojshme të kërkohen cilësitë e mrekullueshme te gjithesecilit , t'i përfaqësojë
ato dhe t'i promovojë ato me përzemërsi dhe ngrohtësi, të përfaqësosh burimet për
krijimin e tyre.
Ne duhet të përfaqësojmë dashurinë tonë.
Bëni një kartë identiteti të vetive të një personi.
Ne duhet ta mësojmë dashurinë nga pikënisja: të duam apo të kemi të drejtë?
Ne duhet të ruajmë identitetin dhe integritetin tonë, veçoritë tona etnologjike.
Ndërgjegjësimi i kulturës dhe i stilit të jetës duhet të promovohet në të gjitha fushat.
Ne duhet të integrojmë - me ndjenjën e lidhjes - cilësitë tona dhe tiparet e
mrekullueshme në ZEMREN E EVROPES, HE-ART.

Duhet të “jetojmë” turizmin
rikrijimin
e
punëve
që
zemër problemet evropiane,
stigmatizimin…

kulturor - krijimin dhe
përfaqësojnë
me
emigracionin,

Organizimi i një festivali me këtë temë… Organizimi i partnerëve pritës… Krijimi sinkron i
një performance të përbashkët (p.sh. i njëjti problem me qasje të ndryshme etnologjike)
do të rekomandohej shumë…
Të gjithë duhet të postojmë rregullisht në një uebfaqe të përbashkët dhe të jemi të
azhurnuar me ngjarjet, Do të ishte mirë nëse do të ishim në gjendje të përgatisnim një
ngjarje tematike të përbashkët vjetore me mbështetjen e një kompanie transmetuese.
Ne duhet të përpiqemi për konferenca video vjetore.
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4. Rrjeti i QENDRAVE të ZEMRA E EVROPES, HE-ART


SHENJIMI NEPERMJET ETIKETIMIT TE TE GJITHE QENDRAVE TE HE-ART



PERSHKRIMI I KRIJIMIT DHE AKTIVITETIT TE CDO QENDRE TE HE-ART
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QENDRA HEART
ZEMRA E EUROPES, HE-ART

TIRANA, ALBANIA

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 shtete dhe 13 partnere pjesemarres ne projektin Zemra e Europes
HE-ART.
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (drejtuesi I projektit-Shoqata Teatrale Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata ne mbeshtetje te shoqerise civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata per zhvillim dhe mbeshtetje e GEOSS).

Shqiperi Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale dhe Bashkia Lezhë
(administrator Iizemres se Europes)
Bulgaria: Bashkia e Sandanski (administrator i zemres se Europes) dhe Shoqata Euni
Partners.
France: Mata-Malam (administrator i zemres se Europes).
Greece: Bashkia Larissa (administrator i zemres se Europes)
Italy: Komiteti 10 Shkurti dhe Bashkia Rieti (administrator i zemres se Europes)
Spain: Keshilli bashkiak i Medina del campo City Council (administrator administrator i
zemres se Europes)

Sweden: IFALL – Integration för Alla (administrator i zemres se Europes)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝TIRANA˝
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ZEMRA E EUROPES, HE-ART
HEART POINT: TIRANA, ALBANIA
EMRI/Vendi i qendres “Zemra e Evropes”: Tirana's HE-ART
Adresa Administrative: City Centre, Kalaja e Tirana's, Bashkia
Tirane, Kryeqyteti i Shqiperise
Administrator i Qendres “HEART”: AAIE Albania (Shoqata Shqiptare e
Ambjentalisteve Industriale)
Vend-ndodhja e Qendres:
'HE-ART e Tiranes' u krijua duke u bazuar ne principet themelore te
iniciatives se projektit HEART—Zemra e Europes. Duke synuar per te sjelle
nje experience ekselente qe qendres HEART te projketit Slloven, HEART I
Tiranes u pershtat dhe vendos ne qender te kryeqytet te Shqiperise, ne
Tirane. Kalaja e Tiranes eshte pika qendrore e qytetit, e lehte e
mundesushme nga vizitoret dhe symbol i jetes dhe zhvillimit historic te
Tiranes. Organizata AAIE, nuk do te kish bere
dot nje zgjedhje me te mire ne funksion te
qellimit per te zgjedhur nje “Tirana Zemra e
Europes HEART”. Kalaj ne te cilen eshte
pozicionuar HEART Tirana, eshte nje pike e
qytetit
qe
siguron
lidhjen,
mardhenien
shoqerore, ndjenjat, mirekuptimin e te gjitheve
qe na rrethojne pavaresisht diferencave,
menyres se se menduarit dhe perkatesise. Te
gjitha keto vlera e virtute, ne vleresimin tone e
bejne qendren e krijuar HEART te Tiranes nje experience unike dhe te
vlefshme.
Plani i aktiviteteve per kuadrin rregullator Brenda vendit.
Plani i aktiviteteve per qendren Zemra e Tiranes, eshte pershtatur ne
perputhshmeri me principet akademike te teorive normative dhe te
pranueshmerise. Gjate planifikimit te aktviteteve te HERAT Tirana, u moren
ne konsiderate interest e aktoreve locale dhe te partnereve te tjere te
projektit bazuar ne realitetin shqiptar. “Qendra Heart” eshte krijuar per te
qene nje qender creative per zhvillim te mendimit dhe ngjarjeve sipas
aktiviteve.
Diskutimet e sesioneve ndermjet anetareve dhe debatet interactive jane
planifikuar si aktivitetet kryesore dhe te rregullta per te diskutuar rruget dhe
mjetet per qellimin e perbashket te bashkejeteses, respektit, ne
perputhshmeri me interesave te projektit, interesave te aktoreve dhe
shoqerise Shqiptare.
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Aktivitet ne kuader te projektit do te permbushen nga anetaret e projektit
dhe deshirat e vizitoreve per mbrojtje dhe nga fuiqia e tregut kur mungojne
rregullat e konkurences apo jane inefektive si dhe promovojne vlerat e
tolerances, kuptueshmerise dhe mbrojtjes nga institucionet oportuniste.
Plani dhe permbajtja per aktivite te qendrueshme te projektit:
Sapo u krijua qendra “Zemra e Tiranes”, AAIE beri te mundur ndertimin e
nje plani te qendrueshem per aktivitetet e projektit. Me qellim promovimin e
vlerave te projektit dhe principet e qendres dhe te siguroje qendrueshmerine
e aktiviteteve eshte planifikuar qe stafi managerial I projektit te organizoje
cdo tre muaj takime informuese lidhur me mbarevajtjen e aktiviteteve dhe
te infromoje vizitoret rreth vleres se qendres dhe vijimesine eprojektit e
projekteve te tjera.
Ne aktivitetet e tjera te, nje vend te rendesishem do ti dedikohet principeve
te projektit HEART, duke prezantuar dhe dhene infromacion per ide te
zhvilluara te projektit, per zhvillime te metjesshme nga partnered,
bashkepunetoret lokale; diferencat ne culture dhe menyren e jeteses,
problem specifike, te trasehguara, simbole, artin kulinar dhe identiete, me
qellim sigurimin e qendrueshmerise dhe ruajtjes se praktikave me te mira.
Plani i zhvillimit turizmin kulturor:
Te inspiruar nga shoqata teatrore Kolenc, mesimdhenia dhe pedagogjia
profesionale e tyre, qendra “Tirana's HE-ART” do te rrise ndergjegjesimin e
identitetit dhe inkurajoje menyren e te menduarit qe ne jemi nje mjet
meditues qe e formojme vete qenesine dhe destining tone. Ne kete qender,
misioni themelor i qendres “Tirana HEART” shperndahen vlerat positive te
trashegimise kulturore, nga te cilat ne formojme eksperiencen, gjallerojme
vlerat si: ndergjegjesimi, respekti, dashuria, kurajo, qe formojne bazen e
rrenjeve tona dhe qenesise Shqiptare.
Krahasimi dhe rigjallerimi i ketyre karakteristikave ne nivelin personal,
kombetar dhe nderkombetar eshte vizioni dhe misioni yne. Kjo eshte baza e
turizmit kulturor. Promovimi i aktiviteteve te turizmit kulturor te Tiranes dhe
te gjithe Shqiperise, qe kane te bejne me menyren e jeteses se njerezve,
historine e atdheut, artin, arkitekturen, fene si edhe elemente te tjera qe
formesuan jeten tone, jane temat kryesore te trajtuara ne eventet tona.
Promovimi i Identitetit tuaj ne HEART POINT:
Bazuar ne njohurite thelbesore te marra gjate projektit “Zemra e Europes”,
vecojme preznatimin e zj. Vera Haliti, anetare e Shoqates Humanitare
SLOGA. Puna e saj ne BE si dhe disa strategji te sajat per integrimin e
emigranteve, ishte nje frymezim i paster per ne.

21

Rasti ne Suedi, ku gjuha shqipe eshte e integruar ne kurrikulen e arsimit
fillor ishte nje pike e madhe reflektimi per ne kur krijuam Heart Point
“Tirana”. Per tu integruar me mire ne nje shoqeri te huaj, eshte thelbesore
qe njeriu te ruaje identitetin, kulturen dhe gjuhen e tij, dhe ne te njejten
kohe te integrohet, por jo te asimilohet. “Te mos ndalemi se qenuri
shqiptar”, mund te jete kjo nje parulle per t’u perdorur ne aktivitete te
metejshme te pjesemarresve per vlerat e perbashketa te identiteti tone si
shqiptare.
Promovimi i Trashegimise Kulturore ne HEART POINT:
Heart Point “Tirana” eshte nje iniciative qe manifeston simbolet me te mira
dhe me fisnike te zones sone. Shtigjet tona te trashegimise kulturore jane
multidisiplinare dhe lidhen me historine, arkeologjine, etnologjine,
gjeologjine, paleontologjine, biologjine dhe artin. Mikpritja eshte nje shenje
dalluese e kultures shqiptare qe daton prej qindra vjetesh. Ne Kanunin e
Leke Dukagjinit, qe njihet si kodi civil i lashte shqiptar thuhet : “Shtepia
eshte gjithmone e hapur per mysafire”, “shqiptaret jane njerez miqesore dhe
i bejne vizitoret te ndjehen shume te mirepritur. Te vendosur ne kryqezimin
e Romes Antike dhe Perandorise Bizantine, shume pushtues kane kaluar
neper rajon, duke lene gjurmet e kulturave te tyre.
Ende ekzistojnë thesare të dukshme dhe mbetjet e disa prej civilizimeve të
mëdha në botë, përfshirë Helenët, Romakët, Bizantinët, Osmanët, Venetët
dhe Italianët modernë. Turistët kanë mundësinë të prekin rrënojat e disa
prej këtyre civilizimeve të fuqishme, në parqet tona arkeologjike. UNESCO
gjithashtu ka nderuar Shqipërinë duke shtuar tre site në listën kulturore
prestigjioze të trashëgimisë botërore. Por kultura e Shqipërisë nuk ndalet
këtu - praktikat artizane janë të gjalla dhe tradita e vendit për të kënduar
izo-polifonik, nën mbrojtjen e UNESCO-s, njihet si unike në botë. Lidhja e
gjallë e Shqipërisë me trashëgiminë e saj të pasur kulturore është gjithashtu
e komplimentuar nga angazhimi i saj për të mbajtur ritmin e një jete shumë
të gjallë dhe bashkëkohore, duke i bërë jehonë afinitetit dhe pranisë së saj
në mjedisin kulturor evropian. Shqipëria është një vend ku fetë e ndryshme
kanë bashkëjetuar paqësisht njëra-tjetrës, gjatë gjithë historisë dhe është
lavdëruar si shembull i harmonisë fetare në të gjithë botën
Promovimi i lidhjes se HE-ART POINT “Tirana” me “HE-ART POINT” te tjera
te projektit Zemra e Europes, HE-ART:
Janw 8 organizatat partnere te projektit, pervec Shqiperise, janw dhe: Itali,
France, Slloveni, Bullgari, Spanje, Greqi dhe Suedi. Secili prej ketyre
shteteve kane krijuar pikat e tyre fokale per kete projekt.
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Pika e zemrës "HE-ART" e Tiranës synon të promovojë lidhjen ideologjike
dhe filozofike midis Heart Point , duke njohur dhe përhapur vetëdijen e
trashëgimisë sonë kulturore në mënyrë që të na njohin, të na përqafojnë me
dhembshuri dhe të na duan ashtu siç jemi. Është planifikuar që për çdo
ngjarje dhe aktivitet partnerët tanë të projektit të shpërndajnë informacione
në lidhje me aktivitetin e projektit. Të qënurit pikë lidhëse ndërkombëtare
midis vendeve në të gjithë botën një pikë qendrore e veprimtarisë sonë do
të jetë promovimi i vlerave dhe trashëgimisë së shteteve partnere dhe
organizatave. Sa herë që pika e zemrës së Tiranës do të vizitohet nga
turistët nga vendet partnere, ne do të theksojmë se HEART POINT është një
mjet lidhës midis kulturave të vendeve dhe njerëzve.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
Pika e zemrës së Tiranës është e vendosur në Kalanë e Justinianit, ose
thjesht e njohur si Kalaja e Tiranës në Shqipëri. Historia e saj daton para
vitit 1300 dhe është një mbetje e epokës Bizantine. Kalaja është vendi ku
kaluan rrugët kryesore lindje-perëndim dhe veri-jug, dhe formuan zemrën e
"Tiranës". Fortifikimi aktual ka tre kulla të njohura dhe po kalon një proçes
restaurimi, për qëllime turistike. Brenda mureve të fortifikuar të ishkështjellës, ka shumë ndërtesa që mund të vizitohen, përfshirë restorante,
hotele dhe institucione kulturore. Bazuar në vendndodhjen e Heart Point
"Tiranë", domethënia historike dhe kulturore e vendit është një vlerë e
shtuar e trashëgimisë historike për projektin tonë. Vetë Kalaja e Tiranës
organizon në mënyrë periodike aktivitete dhe ngjarje në të cilat pika e
zemrës së Tiranës mund të integrohet si partner që promovon trashëgiminë
kulturore dhe historike.
Ngjarjet që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së mëparshme:
ndeshen me vlerat e jetës dhe fuqinë e qëndrimit pozitiv ndaj jetës.
Kultura e Shqipërisë, një term që mishëron elementet artistike, kulinarie,
letrare, muzikore, politike dhe sociale që janë përfaqësuese të Shqipërisë
dhe shqiptarëve. Kultura shqiptare është formuar në mënyrë të
konsiderueshme nga gjeografia dhe historia e Shqipërisë. Ajo u rrit nga ajo e
ilirëve, me besimet e tyre pagane dhe mënyrën specifike të jetës në zonat e
pyllëzuara të Evropës Jugore të largët.
Organizimi i ngjarjeve informuese në Heart Point "Tiranë" bazuar në vijim:
Falë historisë së saj të gjatë, Shqipëria është shtëpia e shumë monumenteve
të vlefshme siç janë ndër të tjera mbetjet e Butrintit, qytetet mesjetare të
Beratit dhe Gjirokastrës, amfiteatri romak i Durrësit , Varret Ilire dhe Kalaja
e Bashtovës.
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Shembuj të tjerë të kontributeve të rëndësishme në arkitekturë mund të
gjenden në Apoloni, Byllis, Amantia, Phoenice, Shkodër dhe shumë të tjerë.
Përkundër faktit se është një vend i vogël, Shqipëria ka tre site në Listën e
siteve të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe një element të
trashëgimisë kulturore jo-materiale. Kodikët e Beratit janë jashtëzakonisht
të rëndësishëm për bashkësinë globale dhe gjithashtu zhvillimin e letërsisë
antike biblike, liturgjike dhe higjiografike.
Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Trashëgimia kulturore është pasuri materiale dhe shpirtërore që kemi
trashëguar nga paraardhësit tanë. Kjo pasuri nuk është vetëm rreth nesh,
por edhe brenda nesh. Ai përshkon çdo qelizë të qenies sonë.
Lidhja e veprave letrare / filmave etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin
dhe admirimin e diversitetit:
Heart Point "Tirana" kryen aktivitetet e saj duke organizuar në mënyrë
periodike filma të trashëgimisë artistike dhe kulturore. Përmes aktiviteteve
tona synojmë që në të njëjtën kohë të jemi një pikë takimi e kulturave, ku
njerëzit e Tiranës, të ftuarit dhe të gjithë ata që duan filma kulturorë kanë
një javë në komunikim në gjuhën kinema. Disa dokumentarë: "Tinguj të
zjarrtë" nga Ardian Murraj, "Poeti 15 vjeç" nga Halil Kamberi, "Vallëzimi
shqiptar" nga Endri Keko.
Promovimi i një identiteti të projektit ne Heart Point "Tirana",
duke pranuar njëri-tjetrin, duke pranuar larminë dhe duke i promovuar ato
si një margaritar që të gjithë do ta admirojnë.
Përballja e vetë-pranimit edhe në ato pika që nuk na pëlqejnë në impaktin e
parë
(Për të zbuluar në cilat rrethana në mjedisin që u krijuan, për t'i falur ata,
për të bërë satirë teatrale, letrare ose muzikore të tyre ...)
Për tiparet që nuk na pëlqejnë, përdorim artin me përvojë, krijojmë
personazhet tona dhe mbajmë pasqyrën tek ata, në mënyrë që të gjithë t’i
pranojmë, kuptojmë dhe i duam.
Bazuar në qëllimin, përmes Heart Point "Tirana", ne dëshirojmë vetëzbulimin dhe vetë-pranimin, sigurojmë lidhjen, miqësinë, dhembshurinë dhe
pranimin ndërnjerëzor të të gjithë njerëzve, pavarësisht nga dallimet e tyre,
mënyrat e të menduarit dhe përkatësia
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Ngjarjet do të zhvillohen

së bashku me prezantimin e trashëgimisë

kulturore, promovimin e vlerave të zemrës, si pranimin e dallimeve,
mirëkuptimin, humanitetin, miqësinë dhe solidaritetin, lidhjen e përzemërt
me ruajtjen e identitetit të vet, dhembshurinë dhe mbijetesën afatgjatë në
Tokë - në personale, nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Përmes ngjarjeve
tona do të adresojmë problemet e rinisë, papunësinë, globalizimin, imigrimin
dhe stigmatizimin e imigrantëve, nënshtetësinë evropiane, Euroscepticizmin
dhe problemet e tjera që përshkojnë jetën sot.
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HEART POINT
ZEMRA E EUROPES, HE-ART
SPARTAK, BULLGARI

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 vende dhe 13 organizata partnere marrin pjesë në projektin “Zemra e Evropës”
HEART
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (Partneri Udhëheqës-Shoqata e Teatrit Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata për Mbështetjen e Shoqërise Civile) dhe

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata për Zhvillim dhe Mbrojtje “GEOSS”).
Shqipëri: Shoqata Shqiptare e Ambientalistëve Industrialë AAIE – SRC&IT dhe Bashkia
Lezhë (administrator i Heart Point)
Bullgari: Bashkia e Sandanskit (administrator i Heart Point) and Shoqata Euni Partners.
Francë: Mata-Malam (administrator i Heart Point).
Greqi: Bashkia e Larisës (administrator i Heart Point)
Itali: Komiteti i 10 Shkurtit dhe Bashkia e Rietit (administrator i Heart Point)
Spanjë: Këshilli i Qytetit te Medina del Campo (administrator i Heart Point)
Suedi: IFALL – Integrimi për Alla (administrator i Heart Point)

Municipality of Lezhë (heart point administrator)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝SPARTAK˝
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ZEMRA E EVROPES , HE-ART
PIKA E ZEMRES: SANDANSKI - BULLGARI

Emri i Heart Point: "Spartak"
Vendndodhja administrative: Bashkia e Sandanski, Bullgari.
Administratori i Heart Point: Administratori nuk është përcaktuar ende, por
ka të ngjarë të ketë lidhje me vendndodhjen administrative. Sipas projektit
Zemra e Evropës, HE-ART, partnerët bullgarë kanë rënë dakord që ata duan
të përhapin misionin e projektit me një
karakter, i cili në Bullgari mishëron vlera të
ngjashme me vlerat e projektit Zemra e
Evropës, HE-ART. Kjo është pa diskutim
Spartakus.
Plani i aktiviteteve për rregullimin
normativ brenda vendit:
Procedurat për rregullimin e normativës në
lidhje me pikën e zemrës janë shumë të
ngadalta dhe kërkon kohë. Për momentin, përpjekjet dhe detyrat kanë filluar
në nivelin komunal. Deri në kohën kur "Spartak" bëhet një pikë protokolli
shtetërore, sigurisht që do të duhen disa vjet, siç ndodhi në Slloveni, ku pika
e parë e zemrës e aprovuar nga Ligji dhe ka protokollin dhe koncesionin e
veçantë. Pika e zemrës GEOSS gjithashtu mbështetet financiarisht nga
Republika e Sllovenisë (pika e zemrës GEOSS u llogarit dhe përcaktua në
1981, por akti që rregullon GEOSS u miratua në 2003).
Plani i përmbajtjes për aktivitetet e përhershme të projektit:
-Themelimi dhe zhvillimi i Komunës së Sandanski si një qendër
ndërkombëtare turistike që ofron një produkt turistik të larmishëm gjatë
gjithë vitit.
-Përmbajtja e pikës sonë të zemrës në "Spartak" do të prezantohet përmes
artit me dashuri dhe entuziazëm nga ekspertë të trajnuar dhe të autorizuar
të partnerit të projektit.
-Vendosja dhe mirëmbajtja e turizmit për shërbimin e infrastrukturës,
përfshirë rrugët lokale që lidhin monumentet e kulturës dhe trashëgimisë
kulturore;
-Tërheq turistët përmes reklamave në vend dhe jashtë saj për përmbajtjen
dhe kuptimin e pikës së zemrës dhe vendeve të tjera turistike të vendosura
në territorin e Bullgarisë.
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-Ruajtja dhe përmirësimi i cilësisë së burimeve të turizmit, përfshirë
burimet natyrore dhe antropogjene.
-Diversifikimi i ofertës turistike duke popullarizuar atraksionet lokale pak
të njohura dhe duke organizuar aktivitete, ngjarje, festivale dhe ngjarje
që përfaqësojnë pasurinë e rajonit të Pirin dhe Bullgarisë.

Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor:
-Zhvillimi i turizmit kulturor është një aktivitet që është përfshirë në
Strategjinë Kombëtare të Turizmit. Përveç që është një mundësi për të
përhapur vlerat e saj të paqes, miqësisë dhe punës ekipore në të gjitha
aspektet e jetës (në nivelin lokal, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar) në
botëkuptimin e popullatës; gjithashtu ndihmon në diversifikimin e produktit
turistik dhe është një investim i shkëlqyeshëm për të tërhequr turizmin gjatë
gjithë vitit.
Bashkia e Sandanskit është e pasur me site dhe burime kulturore të cilat do
të lidhen me projektin Zemra e Evropës, HE-ART. Në Sandanski mund të
vizitoni muzeun arkeologjik në qytetin e Sandanski, së bashku me gjetjet e
zbuluara tashmë arkeologjike në qytet dhe bashki, qytetin e Melnik si një
rezervë arkitekturore, fshatin Rozhen dhe Manastirin Rozhen, muzeun
historik të Melnik dhe të tjerët.
Një aspekt tjetër i këtij lloji të turizmit, i cili është fitimprurës dhe shumë i
popullarizuar, është organizimi dhe mbajtja e ngjarjeve të ndryshme si
pushime, festivale dhe më shumë.
Kapërcimi i përqendrimit të fluksit turistik vetëm në qytetet Sandanski dhe
Melnik dhe lidhjen e tyre me përmbajtjen dhe misionin e Zemrës së Evropës,
HE-ART dhe stimulon zhvillimin e turizmit në njësite e tjera administrative te
Sandanskit.
Tërheqja e investitorëve në turizmin kulturor pasuruar me vlerat e
promovuara nga projekti Zemra e Evropës, HE-ART.
Krijimi i produkteve të reja për turizmin vendor me një përmbajtje të lidhur
me projektin Zemra e Evropës, HE-ART.
Implementimi i programeve, iniciativave dhe ngjarjeve bashkëpunuese të
zemrës për promovimin e llojeve të specializuara të turizmit së bashku me
strukturat shtetërore, joqeveritare, rajonale dhe bashkiake.
Zhvillimi i bashkëpunimit ndërkufitar dhe partneritetit publik-privat
me vendet partnere të projektit Zemra e Evropës, He-art, i cili do të krijojë
një identitet të përbashkët evropian bazuar në turizmin kulturor të vendeve
partnere.
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Promovimi i identitetit tuaj në Heart Point:
Më shumë se 3.200 vjet më parë njerëzit kanë njohur vetitë shëruese të ajrit dhe ujit në këto
toka dhe themeluan qytetin antik në Sandanskin e sotshëm. Veteranët e pasur romakë të trupave
të Perandorit Trajan, kishin kuptuar edhe bukurinë e këtij rajoni. Nga origjina e këtyre trojeve u
rrit Spartaku, tani po kumton me krenari dashurinë e tij, njerëzimin dhe të drejtën e lirisë në
hyrje të qytetit të Sandanski. Të gjitha këto vlera janë pjesë e pikës së zemrës së projektit dhe
identitetit të qytetit, dhe ne do t'i shoqërojmë edhe me identitetin bullgar.
Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në Hear Point:
Legjenda historike tregon se diku në afërsi të qytetit të sotëm të Sandanski lindi dhe u rrit
udhëheqësi trim thrakas Spartaku. Sot, ky thrakian legjendar dhe origjina e tij e këtyre tokave
janë të pavedkshme me një kompleks përkujtimor "Spartacus", i cili mirëpret dhe dërgon
mysafirët e Sandanski në hyrje të qytetit.
Trashëgimia kulturore e Sandanski, si materiale ashtu edhe shpirtërore, është gjithashtu
veçanërisht interesante dhe e gjerë. Si pjesë e projektit, për zhvillimin e turizmit kulturor ne do
të inkurajojmë prezantimin e të gjitha tipareve të trashëgimisë kulturore që na formësojnë atë që
jemi: nga trashëgimia e pasur e kuzhinës, tek bimët dhe aromat (me fokus të veçantë në aromën
e trëndafilave), mozaikë të bukur, bazilikë dhe manastire, qeramikë etj.

Promovimi i lidhjes së pikës suaj të zemrës me pikat e tjera të
zemrës së projektit Zemra e Evropës:
Fitimi i zemrave dhe mendjeve të qytetarëve me mesazhe pozitive dhe mision të projektit
Zemra e Evropës, HE-ART, është qartë se është një detyrë e vazhdueshme luftarake për
pjesëmarrësit e projektit. Sidoqoftë, kur kohërat janë të vështira, rusët dhe brokerët e
frikës dhe zemërimit kanë tendencë të dalin në pah, veçanërisht kur nuk ka ndonjë
kundërveprim efektiv nga drejtuesit politikë që ofrojnë arsye për shpresë dhe besim.
Këtu, projekti, që lidh pikat e zemrës së vendeve të ndryshme, mund dhe duhet të luajë
një rol më të spikatur. Plani më i detajuar për lidhjen me pikat e tjera të zemrës së
projektit "Zemra e Evropës", do të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
Dashuria e mirëfilltë ndaj së kaluarës dhe traditave të këtyre tokave janë arsyeja që
popullsia lokale të ruajë me xhelozi folklorin dhe zakonet në shkëlqimin dhe larminë e
tyre unike. Mos u çuditni nëse kur vizitoni Sandanski ose fshatrat përreth tij, ju do të
gjendeni në mesin e disa festivaleve tradicionale, panaireve të shumta të fshatrave ose
festave. Ata janë një pjesë e rëndësishme e jetës së vendasve dhe një përvojë e
jashtëzakonshme për mysafirët e destinacionit.
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“"Pirin Folk ”është një festival ndërkombëtar i folklorit të Ballkanit që
zhvillohet në Shtator (fundjavën e parë) në qytetin e Sandanski. Është një
nga festivalet më prestigjioze në Bullgari i cili çdo vit mbledh pjesëmarrës
nga vende të ndryshme dhe është një vend takimesh për traditat, kulturat
dhe gjuhët në emër të këngëve folklorike.
“Balkan Youth Festival” zhvillohet në Shtator (fundjava e dytë) në Sandanski
dhe është ngjarja më e madhe ndërkombëtare e të rinjve në Evropën JugLindore. Kjo u jep të rinjve mundësinë që të zgjerojnë botëkuptimin dhe
kontaktet e tyre në një gamë të larmishme interesash, aftësish dhe
mundësish të ndryshme në etapa të ndryshme.

Në shtator (fundjavën e kaluar) nisemi drejt qytetit më të vogël në Bullgari
dhe "Festivalit të Korrjes" në Melnik. Me këngë dhe vallëzime në sheshin në
Melnik prodhuesit e verës dhe dashamirësit e verës nderojnë dhe shprehin
mirënjohjen e tyre për pijen hyjnore të Dionysus, ndërsa bekojnë dy fuqitë e
mëdha - pjellorinë e tokës dhe punën njerëzore.
Viti "Yeardo" në shkurt (fundjava e dytë) "Golden Grapes Festival" në Melnik
mbledh prodhuesit e verës dhe njohësit e verës Melnik në një verë festive
duke shijuar, vallëzuar dhe kënduar.
Ngjarje që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së
mëparshme:
Popullsia lokale e Bashkisë së Sandanski ka mbajtur dhe ruajtur folklorin dhe
etnografinë për rajonin, të cilat janë bërë pjesë e stilit të jetesës së njerëzve
këtu dhe janë përcjellë brez pas brezi. Dëshmi për këtë është numri i madh i
kuvendeve dhe grupeve popullore, që punojnë në qendrat dhe organizatat e
komunitetit lokal.
Folklori dhe etnografia në këtë rajon kanë karakteristikat e tyre unike. Tipike
janë këngët e Pirinit, të realizuara me dy zëra dhe vallëzimi horo
maqedonas, ritëm 8/8 (horo i shpejtë). Instrumente muzikore të përdorura
gjerësisht janë gaida (bagazhi), kemene, dajre dhe svorche. Tipike janë
edhe zourla, e kombinuar me një daulle.
Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Çarë është folklori i Pirin pa artin e "motrave Bisserov" nga fshati me të
njëjtin emër? Në qershor, solisti i treshes me famë botërore - Lyubimka
Bisserova prezanton para publikut folklorin autentik vendor në "Me Këngët e
Bisserov Sisters Festival". Viti "Yeardo" të ftuar të festivalit janë grupe
folklorike përfaqësuese nga vende të ndryshme.
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Fshati Sklave është një nga vendbanimet më të vjetra në Komunën e
Sandanski. Viti "Yeardo" pak para festës së krishterë - Fryma e Shenjtë
mbahet në një panair me mijëra vjet traditë - në këtë vend më parë
organizohej tregu më i madh i skllevërve në Antikitet nga ku vjen edhe emri
i fshatit (fjala latine - sklav do të thotë a rob). Legjenda thotë se Spartaku
Thrakas u shit si skllav i këtij panairi. Në ditët e sotme këtu është organizuar
një riprodhim i tregut antik romak me mallra që tregtohen mijëra vjet më
parë, shitje të skllevërve meshkuj dhe femra, beteja spektakolare të
gladiatorëve.
Vizitorët kanë mundësinë të shijojnë pjatat dhe pijet që nga koha e
Romakëve dhe Thrakasve. Master artistë dhe zejtarë tregojnë se si të bëjnë
armë, pajisje shtëpiake dhe monedha.
Lidhja e veprave letrare:
Éric Teyssier: Spartacus. Entre le mythe et l'histoire.
Theresa Urbainczyk: Spartacus. Anëtarët në veprim.
Theresa Urbainczyk: Revolta skllevërësh në antikitet.
Filmat etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin dhe admirimin e diversitetit:
"Unë ëndërroj njerëz të moshuar" është një film për fshatin e vogël të
Sushitsa në Bullgarinë e Jugut dhe banorët e tij, për një traditë të lashtë që
ata e kanë ruajtur pothuajse të paprekur edhe sot e kësaj dite dhe për një
miqësi - të përjetshme si vetë tradita.
Ngjarjet në lidhje me shtetësinë:
Në botën ku jetojmë sot, as më i madhi dhe më i forti në mesin e vendeve
në Evropë nuk është aq i fortë apo aq i madh sa të përballet me problemet
në botën globale. Kjo është arsyeja pse është bukur të jesh bashkë dhe i
bashkuar. Të bashkuar nga vlerat që ndajmë. Fqinjët sot, evropianët sot,
janë ata fqinjë që janë më bashkëpunuesit në botë.
Dhe deri 60 vjet më parë, ata ishin armiq të vdekshëm. Bullgarët janë një
popull që e duan lirinë. Spartak ishte një Bullgar, megjithëse atëherë ai nuk
u quajt kështu dhe Bullgaria quhej Thraki. Thrace dhe Dakia, ish krahinat e
Perandorisë Romake, tani janë pjesë e një bashkimi që nuk është një
perandori.
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Promovimi i i identitetit tuaj në projektin "Heart Point"
-Pranimi i njëri-tjetrit, pranimi i larmisë suaj dhe promovimi i tyre si një
margaritar që të gjithë do të admirojmë.
-Duke u përballur me vetë-pranimin edhe në ato pika që nuk na pëlqejnë në
impaktin e parë (të zbulojmë në cilat rrethana në mjedisin që u krijuan, t’i
falim ata, të bëjmë satirë teatrale, letrare apo muzikore prej tyre)
Për tiparet që nuk na pëlqejnë, përdor artin me përvojë (siç e bëmë atë në
mënyrë të përsosur në performancën tonë të përbashkët), krijoni
personazhet tuaj dhe mbajeni pasqyrën tek ata, në mënyrë që të gjithë t’i
pranojmë, kuptojmë dhe i duam.
Spartacus ka fituar lavdinë e tij si një udhëheqës i madh, dhe në shekullin
XIX dhe XX, emri i tij shërben për të justifikuar dhe përhapur një larmi
idesh, ndonjëherë jashtëzakonisht radikale. Do të ishte më e besueshme dhe
e vërtetë nëse shohim në fytyrën e tij jo vetëm një luftëtar të patrembur
dhe një "revolucionar", por përkundrazi një reformator të paplotësuar që
përfaqëson trimëri, njerëzim, dhembshuri dhe liri. Ose thjesht si Spartakus
Thracian - njeriu që u përpoq dhe dha jetën e tij për të ndryshuar botën e
ardhshme, ta bëjë atë më të mirë dhe më njerëzor.
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HEART POINT
ZEMRA E EUROPES, HE-ART
SAMONAK, FRANCE

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 vende dhe 13 organizata partnere marrin pjesë në projektin “Zemra e Evropës”
HEART
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (Partneri Udhëheqës-Shoqata e Teatrit Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata për Mbështetjen e Shoqërise Civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata për Zhvillim dhe Mbrojtje “GEOSS”).
Shqipëri: Shoqata Shqiptare e Ambientalistëve Industrialë AAIE – SRC&IT dhe Bashkia
Lezhë (administrator i Heart Point)
Bullgari: Bashkia e Sandanskit (administrator i Heart Point) and Shoqata Euni Partners.
Francë: Mata-Malam (administrator i Heart Point).
Greqi: Bashkia e Larisës (administrator i Heart Point)
Itali: Komiteti i 10 Shkurtit dhe Bashkia e Rietit (administrator i Heart Point)
Spanjë: Këshilli i Qytetit te Medina del Campo (administrator i Heart Point)
Suedi: IFALL – Integrimi për Alla (administrator i Heart Point)
Municipality of Lezhë (heart point administrator)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝SAMONAC˝
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ZEMRA E EUROPES, HE-ART
HEART POINT: SAMONAC - FRANCE
Emri i Heart Point: INDUCTION (festival) në Samonac, Francë
Vendndodhja administrative: Le Bourg 33710 Samonac
Administratori i HEART POINT: Valentine Cohen / M ata-Malam
Përshkrimi i përvojës se si perputhet me HEART POINT:
Grupi i projekteve të zgjeruara të Zemrës së Evropës, i formuar nga Teatri
Mata-Malam në Samonac, u pajtuan me vlerat e paraqitura në projektin e
HEART POINTS, por jo domosdoshmërisht se si ato do të transmetohen /
prezantohen në secilin vend partner dhe si do të kuptohen nga njerëzit që
janë "jashtë" projektit. Kjo është arsyeja pse ne kemi diskutuar në detaje se
si publiku duhet të ndihet i përfshirë dhe si ta përgatisim publikun që të jetë
sa më i përgjegjshëm ndaj vlerave që ne duam t'i japim. Ky adaptim është
gjithashtu një pjesë integrale e projektit.
Plani i aktiviteteve për rregullimin normativ brenda vendit:
Korniza rregullatore specifike e vendit nuk është hartuar ende.
Plani i përmbajtjes për aktivitetet e përhershme të projektit:
Në lidhje me "festivalin INDUCTION", i cili është një projekt madhor i krijuar
brenda Zemres se Europes, HE-ART, qëllimi është të inkurajojmë njerëzit me
çdo veprimtari që merret me çështjet e migracionit, në lidhje me këtë edhe
konfuzionin emocional të individëve dhe shoqërisë, tolerancën dhe mënyrën
e trajtimit të artit me kapitalizmin që kundërshton njerëzimin. Në botimin e
parë, tekstet e paraqitura bazoheshin në përvojat personale që flasin për një
realitet më të gjerë (p.sh., mërgimi, migrimi). Ajo paraqiti këngën vizive
"Zemra të zhveshur", me regji nga Valentine Cohen, e krijuar pjesërisht në
zemrën e Evropës, ngjarja e projektit HE-ART në Greqi, në bashkëpunim me
pjesëmarrësit e veprimtarisë. Ne do të veprojmë në një mënyrë të ngjashme
paraprakisht.
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor:
Ende nuk është hartuar një plan përmbajtje për turizmin kulturor.
Promovimi i identitetit tuaj HEART POINT:
Identiteti i Teatrit Mata-Malam bazohet kryesisht në vlera të tilla si;
toleranca, hapja dhe solidariteti. Ne përdorim teatrin dhe videon (këngët
vizive) si një mjet për të përçuar këto vlera. Ne përpiqemi t'i japim këto
vlera, veçanërisht brezave të rinj, në mënyrë që ata të zgjerojnë horizontet
e tyre, t'i kuptojnë ato dhe t'i kalojnë ato.
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Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në HEART POINT:
Ne morëm pjesë në projektin "De mémoire d'homme" (përkthim: "Në
kujtesën e gjallë"), i cili flet për njerëzit e drejtë francezë midis kombeve që
ndihmuan dhe shpëtuan hebrenjtë gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Promovimi i lidhjes së HEART POINT me pikat e tjera të projektit
"Zemra e Evropës":
Ne planifikojmë që të bashkëpunojmë me Euni Partners (Bullgari) dhe
Bashkinë Lezhë (Shqipëri) për ngjarjen tjetër të festivalit tonë (INDUCTION)
duke bashkuar forcat me artet. Me një larmi idesh, ne do të inkurajojmë
bashkëpunimin e vazhdueshëm me projektin Zemra e Evropës, partnerë HEART.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
Ne bashkëpunuam me disa shkolla të mesme në Bordo për të përkujtuar
genocidët (në janar). Gjatë provave te teatrit, ne përdorëm dëshmitë e
Shoah-it dhe të gjenocideve armene dhe ruandane si pika fillestare për t'i
shpallur ato në Bordeaux, veçanërisht para sinagogës. Aktualisht jemi duke
punuar në një projekt për skllavërinë me një fakultet të vendosur afër (zona
rurale).
Ngjarjet që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së
mëparshme:
Kjo detyrë ka të bëjë me turizmin kulturor dhe nuk është bërë asnjë plan
për të.
Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Gjatë veprimtarisë për të përkujtuar gjenocidet, studentët e përfshirë
në projekt morën pjesë në një shfaqje për të cilën u dëshmuan Marcelina
Loridan-Ivens, një e mbijetuar nga Shoah, e cila rrëfente përvojat e saj duke
prekur thellë studentët dhe të gjithë të pranishmit. Kjo na jep mundësinë të
reflektojmë për atë që po ndodh sot me migrimet dhe luftërat e ndryshme
nëpër botë.
Lidhja e veprave letrare:
Në Festivalin e Induksionit shtatorin e kaluar, ne i bëmë haraç trashëgimisë
letrare të Frankofonisë, frymëzuar nga projekti "Zemra e Evropës", HE-ART.
Kohët e fundit kemi pasur mundësinë të marrim pjesë në Mobilizimin e
Refugjatëve Bienvestë dhe në Samonac (faqja Mata-Malam) prezantuam një
tekst ku përshkruan përvojat e emigrantëve me fjalët e tyre, emigrantët që
jetuan në "Xhungla e Calais" (një kamp emigrantësh dhe refugjatësh afër
Calais, Francë).
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Filmat etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin dhe admirimin e diversitetit:
Lista e tyre nuk është bërë ende, por kjo është detyra e projektit të së
ardhmes.
Ngjarjet në lidhje me shtetësinë:
Zyrtarët e zgjedhur vendorë, si Kryetari i Bashkisë së Samonac, po punojnë
me ne për të ndjekur përparimin tonë, dhe për festivalin INDUCTION,
bashkia vë në dispozicion materialin dhe e vendos atë në zonën lokale.
Promovimi i një identiteti të projektit (identiteti i projektit Zemra e Evropës)
në HEART POINT:
Plani, i cili akoma nuk është specifik për këtë detyrë, po zhvillohet në
kontekstin e ekspozimit të identitetit të Teatrit Mata-Malam, i cili nuk ka një
identitet kaq të veçantë kombëtar si partnerët e tjerë, por ka funksionuar
me identitetin e "Zemrës së Evropës", të cilën ajo e njeh si pjesë e
funksionimit të saj.
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HEART POINT
ZEMRA E EUROPES, HE-ART
MULLIRI I PAPPASE, GREQI

Pikat “Heart” na lidhin ndwrkombwtarisht me turizmin kulturor, prezantimi i
trashëgimisë dhe identitetit tonë natyror dhe kulturor, duke na çuar në
dhembshuri, pranim të ndërsjellë, paqe, admirim për diversitetin dhe
qytetarinë evropiane mbi këto baza.
8 vende dhe 13 organizata partnere marrin pjesë në projektin “Zemra e Evropës”
HEART
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (Partneri Udhëheqës-Shoqata e Teatrit Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata për Mbështetjen e Shoqërise Civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata për Zhvillim dhe Mbrojtje “GEOSS”).
Shqipëri: Shoqata Shqiptare e Ambientalistëve Industrialë AAIE – SRC&IT dhe Bashkia
Lezhë (administrator i Heart Point)
Bullgari: Bashkia e Sandanskit (administrator i Heart Point) and Shoqata Euni Partners.
Francë: Mata-Malam (administrator i Heart Point).
Greqi: Bashkia e Larisës (administrator i Heart Point)
Itali: Komiteti i 10 Shkurtit dhe Bashkia e Rietit (administrator i Heart Point)
Spanjë: Këshilli i Qytetit te Medina del Campo (administrator i Heart Point)
Suedi: IFALL – Integrimi për Alla (administrator i Heart Point)
Municipality of Lezhë (heart point administrator)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝MULLIRI I PAPPASE˝
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ZEMRA E EUROPES, HE-ART
HEART POINT: LARISSA, GREQI
Emri/vendndodhja e HEART POINT: M ullirit të P appas
Vendndodhja administrative: Georgiadou 54, 41221, Larisa, Greqi.
Administratori i HEART POINT: Zyra e Kultures dhe Shkences ne Bashkine Larisa.
Përshkrimi i përvojës së marrëveshjes për vendimet thelbësore në lidhje me krijimin e
HEART POINT:
"Mulliri i Pappas" ishte paramenduar sipas parimeve të
adresuara nga projekti "Zemra e Evropës", HE-ART, pasi
kultura është me përkufizim një dialog aktiv midis
zërave, grupeve dhe individëve të ndryshëm, për të
hapur
zemrat
dhe
mendjet
drejt
diversitetit,
ndërkulturalizmit dhe shprehjes së lirë . Përvojat e
deritanishme janë shumë pozitive sipas diskutimeve në
lidhje me vendosjen e një HEART POINT dhe kjo është
një nga arsyet që "Mullirit të Pappas" i Larissa u zgjodh për të HEART POINT.
Plani i aktiviteteve për rregullimin normativ brenda vendit:
Në vendin tonë nuk ka asnjë kornizë ligjore kombëtare që duhet të adresohet gjatë
vendosjes së HEART POINT ne Greqi.
Plani i përmbajtjes për aktivitetet e përhershme të projektit:
Ka shumë aktivitete të ndryshme që zhvillohen në "Mulliri i Pappas" (udhëtime
studimore, aktivitete edukative, vizita në muze, shfaqje, festivale, mësime, etj.) Drejtuar
vizitorëve të të gjitha moshave dhe grupeve (fëmijë, adoleshencë, të rritur, të moshuar,
studentë , arsimtarë, turistë, vizitorë, etj). Tashmë ka shumë ngjarje të përhershme në
"Mill of Pappas" dhe qytet (Festivali i Teatrit të Kukullave, Festivali i Arteve Performuese
Mylos, Mylos Dance Festival, Pinios River Festival, LA Comics Festival, Festivali
Ndërkombëtar i Kinemasë 'ARTFools', Panorama e Kinemas Greke 'Theodoros
Aggelopoulos', Hapur Nights Festival) që mund të përfshijë tema dhe projekte që lidhen
me projektin "Zemra e Evropës", HE-ART. Ne do t'i lidhim dhe promovojmë këto ngjarje
edhe në të ardhmen.
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor:
Duke përfituar nga statusi monumental i "Mullirit të Pappas" si pjesë e programit të
turizmit kulturor të qytetit, gjatë projekteve që zhvillohen në "Mill of Pappas", palët e
interesuara do të informohen për temat e projektit HE-ART dhe do të inkurajohen për të
promovuar diskutime dhe për të adresuar këto çështje të pranimit, pavarësisht nga
diversiteti, hapja dhe përfshirja sociale. "Mulliri i Pappas" është një pjesë e shëtitjes
kulturore të Larissa, e cila përfshin dy Teatrot Antike: Bazilikën e Shën Akilit

dhe Bezesteni, ndërsa ajo pret dy nga pesë muzetë e qytetit (Muzeu i
Kukullave dhe Muzeu i Kokrrave dhe Miellit) ).
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Promovimi i identitetit tuaj në HEART POINT:
"MulliRI i Pappas" ishte mulliRI më i madh në Thesali nga fundi i shekullit të 19-të deri në
mesin e viteve '80 dhe lidhet me historinë e gjatë të Larises si qendra e prodhimit
bujqësor, dhe është monumenti më i rëndësishëm i periudhës moderne të qytetit dhe sot
vazhdon të evokojë kujtime nga e kaluara dhe të lidhë të tashmen me stinët e rritjes më
të vjetër.
Bashkia Larisa vazhdoi blerjen e kompleksit në 1988, duke synuar ruajtjen e këtij
monumenti të trashëgimisë industriale dhe gjithashtu promovimin e dinamikës së madhe
kulturore të qytetit.
Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në një HEART POINT:
Si monument, kompleksi ndërtimor i Mullirit të Pappas është në vetvete një pjesë e
trashëgimisë kulturore të qytetit. Për më tepër, dy muzetë që janë pritur në kompleks,
Muzeu i Kukullave dhe Muzeu i ri i Grurit dhe Miellit (i lidhur me historinë e ndërtesës)
janë pjesë e trashëgimisë kulturore të përgjithshme të Larises që përfshin gjithashtu
trashëgiminë jo-materiale.
Promovimi i lidhjes së HEART POINT me pikat e tjera të projektit "Zemra e
Evropës":
Si një qendër kulturore e bashkëpunimit dhe krijimit artistik, "Mulliri i Pappase" po
mirëpret të gjitha sinergjitë dhe projektet e përbashkëta. Në pikën tonë të zemrës do të
jenë të disponueshme për vizitorët informacion mbi aktivitetet dhe misionet e pikave të
tjera të zemrës së projektit Zemra e Evropës, HE-ART.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
Muzetë në "Mulliri i Pappase" organizojnë aktivitete edukative posaçërisht për fëmijë dhe
gjithashtu turne, ngjarje dhe aktivitete për të gjitha moshat. Përveç kësaj, shumë grupe
kanë vizita studimore dhe projekte tematike të lidhura me historinë e ndërtesës.
Ngjarje që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së mëparshme:
Një ekspozitë e përhershme fotografish nga një fotograf i mirënjohur vendas Takis
Tloupas që tregon mënyrën e jetës në rrafshinat Thesaliane që nga mesi i viteve 40 dhe
vizitohet vazhdimisht nga grupe të të gjitha moshave në të njëjtën kohë me Muzeun e
Grurit dhe Miellit. Muzeu Etnografik dhe Historik i Larises ka më shumë se 25.000 objekte
nga 15 deri në mesin e shekullit të 20-të nga Larisa dhe zona më e madhe e Thesalisë.
Muzeu organizon shumë ngjarje dhe ekspozita, programe edukative, workshope dhe
vizitohet nga e gjithë vendi. Ne do t'i thellojmë qëllimet tona arsimore me misionin e
projektit të përzemërt "Zemra e Evropës", HE-ART.
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Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Muzeu Diachronic i Larissa përfaqëson historinë e Thesalisë nga epoka
Paleolitike deri në periudhën Osmane dhe është shumë aktiv në
organizimin e ngjarjeve tematike në aspekte të ndryshme të historisë së
gjatë të rajonit, në bashkëpunim me Bashkinë e Larises dhe Shoqatën e
Miqve të Muzeut Diakronik. Kjo na jep mundësinë për të shqyrtuar më
tej të kaluarën dhe mençurinë e të parëve tanë, mbi të cilët ne
ndërtojmë jo vetëm tonin - por identitetin tonë të përbashkët evropian.
Lidhja e veprave letrare:
Shumë vepra letrare lidhen me zhvillimin dhe të kaluarën tonë.
Filmat etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin dhe admirimin e
diversitetit:
Si bashki ne nuk prodhojmë një përmbajtje të tillë, por do ta
inkurajojmë Muzeun në Larisa në këtë aktivitet.
Ngjarjet në lidhje me shtetësinë:
23 tetor: një festë një javore e çlirimit të Larises nga gjermanët
(ekspozita, aktivitete, etj.)
Ne do të studiojmë ngjarjet dhe ngjarjet që mbështesin shtetësinë e
Greqisë. Ne do ta paraqesim atë duke e kombinuar atë me zemrën e
projektit Zemra e Evropës, HE-ART.
Promovimi i një identiteti të projektit" Zemra e Evropës" në HEART
POINT:
Trashëgimia jonë kulturore d.m.th. trashëgimia e Larises dhe Greqise do
të hulumtohet me kujdes dhe bazuar në përfundimet e saj, trashëgimia
jonë kulturore do të respektohet, vlerësohet dhe dashurohet.
Bazuar në dashurinë tonë për veten, ne do të mësojmë të pranojmë
njëri-tjetrin, së bashku me tolerimin dhe admirimin e diversitetit
ndërkombëtar, dhe keshtu do te krijojme HEART POINT tone sipas
projektit "Zemra e Europes".
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Duke u përballur me vetë-pranimin edhe në ato pika që nuk na pëlqejnë
në shikim të parë (të zbulojmë në cilat rrethana në mjedisin që u
krijuan, t’i falim ata, të bëjmë satirë teatrale, letrare apo muzikore të
tyre ...)

Për tiparet që nuk na pëlqejnë, përdorim artin me përvojë (siç e bëmë atë
në mënyrë të përsosur në performancën tonë të përbashkët në Suedi),
krijojmë karakteret tona dhe pasqyrojmë tek ata në mënyrë që
përfundimisht të mund t'i kuptojmë shkaqet që nënvizojnë disa modele të të
menduarit dhe sjelljes dhe ne mund t'i pranojmë, kuptojmë dhe i duam ata.

Si bashki ne nuk do të prodhojmë veçori me këtë lloj përmbajtjeje, por do t'i
inkurajojmë artistët, interpretuesit dhe udhëzuesit - interpretuesit e
trashëgimisë kulturore që të adresojnë qëllimisht çështje të barazisë,
pranimit, solidaritetit dhe diversitetit. Shumë nga palët e interesuara,
kolegjet tona përfshijnë tashmë disa nga ato mesazhe në punën e tyre.
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HEART POINT
ZEMRA E EUROPES, HE-ART
RIETI, ITALI

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 vende dhe 13 organizata partnere marrin pjesë në projektin “Zemra e Evropës”
HEART
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (Partneri Udhëheqës-Shoqata e Teatrit Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata për Mbështetjen e Shoqërise Civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata për Zhvillim dhe Mbrojtje “GEOSS”).
Shqipëri: Shoqata Shqiptare e Ambientalistëve Industrialë AAIE – SRC&IT dhe Bashkia
Lezhë (administrator i Heart Point)
Bullgari: Bashkia e Sandanskit (administrator i Heart Point) and Shoqata Euni Partners.
Francë: Mata-Malam (administrator i Heart Point).
Greqi: Bashkia e Larisës (administrator i Heart Point)
Itali: Komiteti i 10 Shkurtit dhe Bashkia e Rietit (administrator i Heart Point)
Spanjë: Këshilli i Qytetit te Medina del Campo (administrator i Heart Point)
Suedi: IFALL – Integrimi për Alla (administrator i Heart Point)
Municipality of Lezhë (heart point administrator)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝RIETI˝
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HEART OF EUROPE, HE-ART
HEART POINT: RIETI, ITALY
Emri: Qendra e Zemrës se I talisë
Vendndodhja Administrative Bashkia e Rietit
Administrtori i HEART POINT: Sheshi “Vittorio Emanuele II”, administratori është, në
parim, personi i autorizuar i cili ka nënshkruar Memorandumin për bashkëpunimin e
përhershëm dhe të qëndrueshëm të projektit Zemra e Evropës, HE-ART, zëvendësi ose
pasardhësi i tij.

Përshkrimi i përvojës së marrëveshjes për vendimet thelbësore në lidhje me krijimin e
HEART POINT:
Vendimi për pikën e zemrës, Zemra e Evropës, HE-ART, qendra e zemrës së Italisë në
Rieti, u mor në bashkëpunim me shoqatën Komiteti i 10 Shkurtit, e cila tashmë kishte
bashkëpunuar me Teatrin Familjar Kolenc në 2013, në projektin “ Dita ndërkombëtare e
miqësisë në aleancë, fluturimi i Crow drejt lirisë ”.
Plani i aktiviteteve për rregullimin normativ brenda vendit:
Plani i veprimtarisë nuk ka përfunduar ende, është në ndërtim e sipër. HEART POINT i
projektit" Zemra e Evropës", HE-ART, qendra e zemrës së Italisë në Rieti, pritet të
përurohet në nëntor. Rruga drejt rregullimit normativ, në mënyrë që zemra të jetë
gjithashtu një element shtetëror i aprovuar zyrtarisht, do të shqyrtohet më tej.
Plani i përmbajtjes për aktivitetet e përhershme të projektit: HEART P OI N T i
projektit" Zemra e Evropës", HE-ART, në Rieti, do të vendoset si një shembull i turizmit
kulturor. Me krijimin e tij, pulsi i vlerave të pikës së zemrës do të përhapet gjithashtu në
bashkësinë lokale, atdheun, dhe për bashkëpunim dhe lidhje ndërkombëtare.

Ne do të promovojmë miqësi ndërkombëtare që tejkalon kufijtë e konceptimeve tona për
mënyrën e jetesës thjesht materiale, të mbijetesës dhe na inkurajon drejt vlerave dhe
qëllimeve të qëndrueshme të miqësisë evropiane bazuar në të kuptuarit, pranimin e
diversitetit dhe dhembshurinë.
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor: N e do të krijojmë një seri ngjarjesh
kulturore dhe sportive për të përfshirë komunitetin lokal dhe për të inkurajuar takimin
dhe përfshirjen. Ne do t'ua prezantojmë kulturën dhe trashëgiminë kulturore turistëve
dhe vizitorëve të huaj për ata që nuk e njohin atë.
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Në shoqatën "Roots of the World" (origj.: Radici nel Mondo) janë bashke me
prezantuesen zj.Laura, anëtare që mund të paraqesin trashëgiminë kulturore me eros
pedagogjike dhe entuziazëm!
Promovimi i identitetit tuaj në HEART POINT:
Me organizimin e tubimeve dhe ngjarjeve do të promovojmë njohuritë për territorin
vendor dhe shtetëror, historinë, tipikitetin dhe trashëgiminë e tij. Kështu do të rritet
ndërgjegjësimi për identitetin tonë unik dhe të larmishëm dhe si rezultat do të pranohet
dhe dashurohet dhe te behet burim i një krijimtarie tonë të mrekullueshme.
Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në HEART POINT:
Me organizimin e takimeve dhe pamjeve profesionale turistike në Zemrën e Evropës, HEART, qendra e zemrës së Italisë do të stimulojmë prezantimin e monumenteve kryesore
dhe vendeve në zonë. Takimet do të synojnë ngritjen e vetëdijes, njohjes, pranimit dhe
entuziazmit të përzemërt se kush jemi dhe çfarë jemi.
Promovimi i lidhjes së pikës suaj të zemrës me pikat e tjera të zemrës së
projektit "Zemra e Evropës":
Në Zemrën e Evropës, HE-ART, qendra e zemrës së Italisë, Rieti, ne do të inkurajojmë
komunikimin dhe shkëmbimin me pika të tjera HEART POINT, duke krijuar takime dhe
shkëmbime kulturore edhe për fëmijët në shkollat fillore dhe të mesme. Në ngjarje të
ndryshme do të prezantojmë projektin "Zemra e Evropës", HE-ART, qendra e zemrës së
Italisë, Rieti, si dhe pika të tjera të projektit, me qëllim që të pranojmë njëri-tjetrin sa
më shumë që të jetë e mundur dhe që misioni i përzemërt i projektit tonë evropian
identiteti në mënyrën tonë të jetës, gjen shtëpinë e tij të vërtetë.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
FESTA DI SANT'ANTONIO-GIUGNO ANTONIANO,
SAN DOMENICO DI GUZMAN
Ngjarje që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së mëparshme:
FESTA DI SANT'ANTONIO-GIUGNO ANTONIANO,
SAN DOMENICO DI GUZMAN

Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Këto përfshijnë udhëtime të drejtuara në vendet e shenjta të Fonte Colombo dhe Greccio,
pasi ato nënvizojnë mençurinë e Shën Françeskut të Asizit, i cili me jetën e tij përfaqëson
lumturinë në modesti dhe dashuri.
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Renditja e ngjarjeve:
FESTA E DIELLIT
Filmat etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin dhe admirimin e diversitetit:
Plani për përhapjen e zbatimit të projektit me ndihmën e filmave etnologjikë
do të bëhet në të ardhmen në bashkëpunim me Muzeun Rieti.
Ngjarjet në lidhje me shtetësinë:
FESTA E REPUBLIKES , BOMBARDAMENTO COMMEMORATIONS
Promovimi i një identiteti të projektit (identiteti i projektit Zemra e
Evropës) në HEART POINT TUAJ:
Në pikën tonë të zemrës, projekti "Zemra e Evropës", HE-ART, Qendra e
zemrës së Italisë, Rieti, ne do të inkurajojmë pranimin e njëri-tjetrit,
pranimin e diversitetit tonë dhe ndërkombëtar dhe promovimin e tyre si një
margaritar që të gjithë do të admirojmë.
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HEART POINT
ZEMRA E EUROPES, HE-ART
GEOSS, SLLOVENI

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 vende dhe 13 organizata partnere marrin pjesë në projektin “Zemra e Evropës”
HEART
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (Partneri Udhëheqës-Shoqata e Teatrit Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata për Mbështetjen e Shoqërise Civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata për Zhvillim dhe Mbrojtje “GEOSS”).
Shqipëri: Shoqata Shqiptare e Ambientalistëve Industrialë AAIE – SRC&IT dhe Bashkia
Lezhë (administrator i Heart Point)
Bullgari: Bashkia e Sandanskit (administrator i Heart Point) and Shoqata Euni Partners.
Francë: Mata-Malam (administrator i Heart Point).
Greqi: Bashkia e Larisës (administrator i Heart Point)
Itali: Komiteti i 10 Shkurtit dhe Bashkia e Rietit (administrator i Heart Point)
Spanjë: Këshilli i Qytetit te Medina del Campo (administrator i Heart Point)
Suedi: IFALL – Integrimi për Alla (administrator i Heart Point)
Municipality of Lezhë (heart point administrator)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝GEOSS˝
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ZEMRA E EUROPES, HE-ART
HEART POINT: GEOSS, SLOVENIA
Emri: QENDRA E ZEMRES SE SLLOVENI SE, GEOSS
Vendndodhja Administrative: Shoqata GEOSS, Vače 10, 1252 Vače
Administratori i HEART POINT: Shoqata e GEOSS ne
bashkepunim me Teatrin e Familjes Kolenc dhe Shoqaten e
Teatrit Kolenc.
Përshkrimi i përvojës së marrëveshjes për vendimet
thelbësore në lidhje me krijimin e HEART POINT:
Pika e zemrës së Sllovenisë në të vërtetë është duke u
formuar për aq kohë sa është llogaritur qendra e projektit të
zemrës së Sllovenisë - që nga viti 1981. Me iniciativën e
themeluesit dhe krijuesit të projektit "Qendra Gjeometrike e Sllovenisë",
anketuesi Peter Svetik , menjëherë pas llogaritjeve të qendrës, u ra dakord
që qendra të shndërrohej në një pikë simbolike të zemrës së Sllovenisë, e
cila do të funksiononte në një mënyrë që ndërthur mendimet dhe veprimet
më fisnike që kanë Sllovenët dhe do të promovojnë pranimin reciprok,
dhembshurinë, lidhjen dhe miqësi pavarësisht nga dallimet fetare, politike
apo të tjera në nivelin personal, rajonal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Projekti u drejtua nga mendimi, marrë nga
poema Zdravljica, e shkruar nga poeti më i madh
slloven Francë Prešeren, e cila u bë himni
kombëtar kur u formua Republika Sllovene.
Plani i aktiviteteve për rregullimin normativ
brenda vendit:
Këto aktivitete u zhvilluan pas pavarësisë së
Sllovenisë, nga 1991 në 2003.
Me përpjekjet e mëdha të Peter Svetik dhe Institutit Gjeodezik Ljubljana, të
cilët përgatitën të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, dhe gjithashtu me
ndihmën e grupit parlamentar nën udhëheqjen e Franci Rokavec, i cili dha
iniciativën për "Aktin GEOSS", i cili përcakton funksionimin dhe misionin e
GEOSS, u miratua në vitin 2003. Mbi këtë bazë, Qeveria e Republikës së
Sllovenisë mori një vendim për koncesionin e menaxhimit të Shoqatës
GEOSS.
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Plani i përmbajtjes për aktivitetet e përhershme të projektit:
Një pjesë e përmbajtjes së planifikuar për aktivitete të përhershme të
zemrës në GEOSS bazohet në një marrëveshje koncesioni të nënshkruar nga
Qeveria e Republikës së Sllovenisë dhe Shoqata për zhvillimin dhe mbrojtjen
e GEOSS (Shoqata e shkurtuar GEOSS) dhe përmban kujdestarinë për
kopshtarin, rregullimin dhe zbatimin teknik të GEOSS dhe për përmbajtjen,
derivimin teknik dhe financiar të të gjitha ngjarjeve që ndodhin në GEOSS.
Pjesa e dytë e planit të përmbajtjes për aktivitete të përhershme të projektit
është një pjesë integrale e zemrës së projektit, plani HE-ART, i cili i
referohet kryesisht veprimtarisë ndërkombëtare dhe përshkruhet në këtë
broshurë. Detyrat që parashikohen dhe përshkruhen këtu bazohen në
përvojën tonë si partner kryesor dhe tashmë janë filluar të zbatohen.
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor:
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor të pikës së zemrës GEOSS
pjesërisht përmban përmbajtjen e trashëgimisë lokale të zonës më të gjerë
të GEOSS, e cila ka qenë e lidhur me vendosjen e saj në trashëgiminë
kulturore të Sllovenisë që nga viti 1981. Ne po ofrojmë turne interaktive
teatrale të trashëgimia natyrore dhe kulturore në zonën më të gjerë të pikës
së zemrës GEOSS, "Zemra e Evropës", HE-ART, për fëmijë dhe të rritur,
ngjarje me tematikë të trashëgimisë si
"Dita e Mesjetës" dhe "Dita e Bariut" dhe
shfaqje teatrale kushtuar interpretimit dhe
zhvillimit mirëkuptimi dhe pranimi i
trashëgimisë së tyre kulturore.
Pjesa e dytë e planit të përmbajtjes së
turizmit kulturor në lidhje me HEART POINT
"GEOSS" përfshin promovimin e projektit
"Zemra e Evropës", HE-ART, promovimin dhe informacionin bazë të pikave
të zemrës së vendeve partnere, një prezantim teatral me zemër të thjeshtë
të diversitetit të identitetit.
Promovimi i identitetit tuaj në HEART POINT:
Për të promovuar identitetin tonë, udhëzuesit prezantojnë dhe interpretojnë
trashëgiminë duke ndjekur një program të veçantë,
përmes të cilit ne prezantojmë veten mbi pikat e
trashëgimisë së zonës lokale dhe bëjmë një analizë
argëtuese të identitetit tonë, nga ku dhe si eshte
formuluar ajo.
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Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në HEART POINT:
Në qendër të zemrës së Sllovenisë, në GEOSS, ne paraqesim
simbole sllovene që flasin për rrënjosjen tonë në territorin
slloven dhe për karakteristikat tona themelore . Ne paraqesim
trashëgiminë tonë materiale dhe shpirtërore, e cila inkurajon të
kuptuarit e thelbit slloven për ne dhe për vizitorët.
Promovimi i lidhjes së HEART POINT me pikat e tjera të
zemrës së projektit "Zemra e Evropës":
Promovimi i trashëgimisë kulturore sllovene dhe lokale në
"GEOSS", na ofron mbështetje për t'u lidhur me pika të tjera të zemrës së projektit
"Zemra e Evropës", HE-ART.
Lidhja e parë do të jetë një lidhje e dukshme, d.m.th një mbishkrim në formë pllakate,
mbi të cilën logoja dhe teksti do të tregojnë qartë se ne jemi një nga pikat e zemrës së
projektit "Zemra e Evropës", HE-ART.
Në zemër në GEOSS kemi gjithashtu një plan përmbajtje i cili promovon shoqata me
pika të tjera të zemrës, "Zemra e Europes", HE-ART, e cila shënon rëndësinë indikative të
projektit, Heart Point-ve dhe turizmit kulturor. Ne e paraqesim këtë në ngjarje të
ndryshme dhe ne guidat.
Për shkak të të gjitha aktiviteteve tona lidhëse dhe lidhjes së vendosur të përzemërta
midis organizatave partnere të Zemrës së Evropës, He-art, ne do t'i publikojmë në faqen
e internetit të "Zemrës së Evropës", HE-ART, në Facebook, dhe do të organizojmë
gjithashtu video konferenca përmes Skype dhe përmes të dërguarit. Plani i përmbajtjes
do të azhurnohet dhe përmirësohet vazhdimisht dhe, si partner kryesor, inkurajojmë të
gjitha organizatat partnere pjesëmarrëse të krijojnë projekte të reja bashkëpunuese dhe
lidhje zemre.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
Të gjitha ngjarjet që ndodhin në GEOSS kanë të bëjnë me kulturën, si dhe me
trashëgiminë kulturore dhe historike. Ka 9 nga këto ngjarje:
1. Dita kulturore në GEOSS, në shkurt
2. Dita e Flamurit, në Prill
3. Takimi i korit të pensionuar të Zasavje dhe
Posavje, në maj
4. Dita e ZVVS, në maj
5. Dita e GEOSS dhe Zemra e Artë e zemrës së Sllovenisë, në Qershor
6. Dita Kombëtare dhe Dita e Trashëgimisë Kulturore, në Qershor
7. Fluturimi i Crow në Liri, Dita Ndërkombëtare e Miqësisë së Aleancës, në shtator
8. Festival i përzemërt i trashëgimisë dhe Sheshi Vače, në tetor
9. Pasdite e muzikës me Anton Lajoviç, në Nëntor
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Ngjarje që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së
mëparshme:
Kjo ditë fshati organizohet një herë në vit, në gusht, nga Shoqata e Grave
dhe Vajzave Vače. Yeardo vit, ngjarja i kushtohet një prej elementeve të
jetës së dikurshme kulturore dhe stilit të jetës në jetën e mëparshme të vetë
-mjaftueshme të sheshit Vače. Tema në vitin 2019 ishte “Bletët dhe
bletarja”.
"Panairi i Andrew" është organizuar në pjesën e parë të dhjetorit nga
Komuniteti Lokal Vače. Panairi i Andrew quhet gjithashtu "Dita e fijeve" dhe
në të kaluarën aktiviteti kryesor në atë ditë ishte shitja e fijeve, megjithëse
ata shisnin edhe produkte të tjera shtëpiake dhe bagëti. Por në ditët e
sotme fshatarët shesin shumë gjëra në këtë panair; panairi ka edhe rrahjen
teatrale të një jete të dikurshme që Drama Group GEOSS sjell në panair.
Brokerat dhe lojëra të ndryshme të vjetra ishin atëherë dhe atje luheshin
edhe nga të rriturit, mund te gjenden këtu.
Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Dita e Kulturës Sllovene në GEOSS - i kushtohet kujtimit të poetit më të
madh slloven, France Prešeren, i cili ishte gjithashtu një njeri i urtë i
jashtëzakonshëm; vepra e tij përfshin 4 tema kryesore të jetës: dashuria,
profesioni, kombësia dhe të jetuarit. Këto aspekte, ne të gjithë duhet të
përballen dhe të rriten në jetën tonë. Kjo është arsyeja pse Dita e Kulturës
Sllovene në GEOSS quhet edhe Konfirmimi me Zemër i asaj që jemi, festa e
dashurisë, familja, shkolla dhe jeta.
Pavarësisht nga natyra e ngjarjes, ne shpesh kujtojmë mençurinë e
shkrimtarit slloven, priftit protestant, Primož Trubar (1508-1586), i cili
konsiderohet një nga figurat qendrore të kulturës dhe historisë sllovene. Ai
konsiderohet babai i gjuhës letrare sllovene dhe iniciatori i formimit të një
vetëdije për unitetin e hapësirës kulturore, gjuhësore dhe politike sllovene.
Trubar shërbeu si prift në Slloveni dhe Gjermani, duke përhapur besimet
protestante të Martin Luther si mbështetës i mësimeve dhe, sipas ideve të
Reformatorëve që librat fetarë duhet të ishin në gjuhë të mbrendshme, ai
filloi me shkrimin e librave në gjuhën sllovene; prandaj një nga librat e parë
të shkruar në Sllovene janë "Katekizmi" i tij dhe "Libri i Alfabetit". Ai i dha
mençurinë e tij popullit slloven kur ishte më e nevojshme, kur u ndanë midis
vendeve të ndryshme me fjalët: "Qëndroni dhe duroni".
Në një kohë globalizimi ekstrem dhe humbjes së identitetit, kjo është
mençuria që tani të gjithë ne kemi nevojë për një vetëdije dhe jetë të duhur
- gjithashtu në nivelin ndërkombëtar.
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Lidhja e veprave letrare:
Ndër të gjitha veprat letrare sllovene, poema Zdravljica është
deri më tani mbase vepra letrare më lidhëse. France Prešeren
e shkroi atë në 1844, 175 vjet më parë. Ajo na lidh me veten,
si dhe me atë lokalitetin kombëtar dhe ndërkombëtar. Pjesa
e Zdravljica, e cila është edhe himni kombëtar slloven, (me
një fjalë të pakufizuar) dolli për të gjithë kombet e botës që
duan paqe dhe dashuri kudo, kështu që ne të gjithë mund të
jemi vetëm fqinjë të dashur dhe jo armiq dashakeq ndaj njëritjetrit!
Poema është akoma revolucionare sot për shumë njerëz. Në ditët e sotme,
rregulli i fitimit dhe fuqisë drejton shumë vende në botë, ne kemi ende
luftëra dhe të arratisur sot edhe pse ne të gjithë diku në thellësinë e qenies
sonë jemi të vetëdijshëm se pa pranimin, lidhjen, dhembshurinë dhe
dashurinë, pasardhësit tanë nuk do të jenë në gjendje të mbijetojnë.
Stanza e fundit e kësaj poezie të çmuar shkon së bashku me një udhëzim:
tani dolli për ne! Për të gjithë ne që jemi miqësuar dhe që e dimë se mund
të jemi vëllezër sepse mendojmë mirë në zemrat tona. Pra, - 175 vjet më
parë, poeti ynë tashmë e dinte se ishte e nevojshme të mendohej nga
zemra - dhe të pasurohej mendja e ftohtë, racionale me gjuhën e zemrës.
Filmat etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin dhe admirimin e diversitetit:
Plani është të zhvillojë një shoqatë më të ngushtë me Shoqërinë Etnologjike
Sllovene, e cila që nga viti 2007, së bashku me Muzeun Etnografik Slloven
dhe Qendrën Kërkimore Shkencore të Akademisë Sllovene të Shkencave dhe
Arteve, ka qenë duke organizuar Festivalin Ndërkombëtar të Filmit
Etnografik (DEF).
Festivali u krijua si një azhornim i rishikimit vjetor të filmave etnografikë
Sllovenë, i cili u organizua nga Muzeu Etnografik Slloven. Pas zgjerimit të
konceptit në vitin 2007, kohëzgjatja e festivalit është zgjatur nga një në
pesë ditë. Komisioni përzgjedhës, zgjedh rreth 30 filma për programin e
rregullt të festivalit. Festivali është natyrë jo konkurruese. 99 filma nga e
gjithë bota kanë mbërritur për tenderin e këtij viti dhe 38 prej tyre u
prezantuan në festival. Ne mendojmë se do të jemi në gjendje të lidhemi me
të paktën disa, pasi ata të gjithë inkurajojnë mirëkuptimin dhe admirimin
për diversitetin.
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Ngjarjet që lidhje me popullsinë:
Meqenëse popullsia sllovene bazohet në kulturë dhe trashëgimi kulturore, pothuajse të
gjitha ngjarjet që ndodhin në zemër të GEOSS kanë të bëjnë me vete popullsinë. Më të
lidhurat me të janë: Dita e Popullsisë dhe Dita e Trashëgimisë Kulturore, Dita e Flamurit
dhe Dita e ZVVS.
Promovimi i një identiteti të projektit (identiteti i projektit Zemra e Evropës) në
pikën tuaj të ZEMRES:
Synimi dhe ideja e projektit Zemra e Evropës, HE-ART, është që identiteti Evropian mund
të jetojë vërtet me mbështetjen dhe pranimin e secilit dhe të gjithë të përfshirë. Kjo
është arsyeja pse ne do të përpiqemi gjatë gjithë kohës që përmes ngjarjeve tona të
mësojmë, të pranojmë dallimet tona dhe të promovojmë larminë e identitetit tonë si një
margaritar që të gjithë e admirojmë, në të cilin ndjehemi të sigurt, të pranuar dhe
krijues. Me këtë përfundim, programet tona do të vazhdojnë të jenë plotësuese dhe
fisnike, dhe promovimet do të jenë gjithnjë e më të përzemërta dhe bindëse; bindëse
edhe për ata që janë kryesisht të orientuar në fitim.

Përballja
e
vetëpranimit edhe në ato pika
që nuk na pëlqejnë në
shikim të parë ose nuk na
pëlqejnë fare:
Secili vend partner ka
në formën e tij kombëtar
d.m.th në identitetin e
tyre kombëtar, tipare që
janë më të vështira për t'u pranuar gjatë vendosjes së një mënyre të qëndrueshme të
jetës dhe bashkëpunimit. Jeta mund të jetë e qëndrueshme vetëm nëse është e sinqertë,
morale dhe etike. Për një kohë të gjatë, ne nuk kemi asnjë alternativë.
Për shkak të kushteve të caktuara mjedisore, ne - sepse nuk e dinim ndryshe në atë fazë
të zhvillimit - reaguam në një mënyrë që sot për ne duket e papranueshme dhe ne nuk
duam ta përballojmë atë ose ta pranojmë.
Ne duhet ta ndryshojmë këtë dhe të rishqyrtojmë sjelljet që nuk janë pozitive, të
përzemërta dhe të sinqerta. Ne duhet të përcaktojmë kushtet shkaktuese të mjedisit, në
mënyrë që të falim veten për lindjen e tyre, të bëjmë satirë teatrale, letrare ose
muzikore dhe në fund të vendosim për t'i ndryshuar ato.
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Prandaj, personazhi sipas një gojëdhëne fshatare (grua) të fshatit u krijua
në zemrën e GEOSS vite më parë, që përfaqëson përulje të tepruar sllovene,
servitutin, indekuivitetin, pranimin e tepërt të kompromiseve dhe madje
edhe hipokrizinë, sepse deri vonë (1991), Sllovenët , si komb, nuk ishin të
pavarur dhe silleshin kështu, sepse ata po përpiqeshin të mbijetojnë sa më
mirë. Kjo butësi e tepruar, por edhe qëndrueshmëri, dëshmon edhe
karakteristikat e pemës së lisit dhe kjo është pikërisht arsyeja pse një pemë
prej lemre është një simbol i Sllovenëve.
Për tiparet që nuk na pëlqejnë, ne duhet - nëse është e mundur - të
përdorim artin eksperimental (siç e bëmë atë në mënyrë të përsosur në
performancën tonë në Suedi), krijoni personazhet tona dhe mbajmë një
pasqyrë për ta. Pikërisht kjo është ajo që bëri shkrimtari slloven Ivan Cankar
në veprat e tij të jashtëzakonshme - ai krijoi personazhe, të cilët mishërojnë
karakteristikat sllovene, si përulësia, modestia, mosbesimi, zilia, etj, në
mënyrë që të njohim veten në to dhe ta zhdukim atë nga përditshmëria jonë
sjellje, por në të njëjtën kohë për të kuptuar, pranuar, dashuruar
dhembshur, por të kuptojmë se tani nuk kemi më nevojë për to.
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HEART POINT
HEART OF EUROPE, HE-ART
MEDINA DEL CAMPO, SPAIN

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 shtete dhe 13 partnere pjesemarres ne projektin Zemra e Europes
HE-ART.
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (drejtuesi I projektit-Shoqata Teatrale Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata ne mbeshtetje te shoqerise civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata per zhvillim dhe mbeshtetje e GEOSS).
Shqiperi Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale dhe Bashkia Lezhë
(administrator i zemres se Europes)
Bulgaria: Bashkia e Sandanski (administrator i zemres se Europes) dhe Shoqata Euni
Partners.
France: Mata-Malam (administrator i zemres se Europes).
Greece: Bashkia Larissa (administrator i zemres se Europes)
Italy: Komiteti 10 Shkurti dhe Bashkia Rieti (administrator i zemres se Europes)
Spain: Keshilli bashkiak i Medina del campo City Council (administrator administrator i

zemres se Europes)
Sweden: IFALL – Integrimi för Alla (administrator i zemres se Europes)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝MEDINA DEL CAMPO˝
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HEART OF EUROPE, HE-ART
HEART POINT: MEDINA DEL CAMPO, SPANJE
Emri / vendndodhja e pikës e zemrës: Centro de Dinamización Empresarial Simón Ruiz.
Vendndodhja administrative: Avda. Portugalia nº 58, 47400, Medina del Campo,
Valladolid.
Administratori i HEART POINT: David Muriel Alonso
Përshkrimi i përvojës së marrëveshjes për vendimet thelbësore në lidhje me krijimin e
SHENIMIT HEART POINT:
Për shkak të lidhjes tematike të ngjarjeve tona, ne vendosëm që drejtimi teknik i Pikës
së Zemrës të koordinohej nga Shërbimi i Zhvillimit Lokal të Sallës së Qytetit Medina del
Campo. Ideja është të krijojmë një entitet me hapësirën e tij që do të vendoset në
Spitalin e vjetër Simón Ruiz, një ndërtesë e shekullit të gjashtëmbëdhjetë që aktualisht
është në proces rehabilitimi. Ndërtesa do të jetë pika e takimit të kaluarës, të tashmes
dhe të ardhmes në tokën tonë. Nga këtu ne do të koordinojmë projektet në lidhje me
zhvillimin lokal, turizmin kulturor, kulturën, projektet evropiane dhe ngjarjet kryesore të
përshkruara - "Java e Rilindjes" dhe "VideoArt" dhe "Mapping me" Festival.
Përmbajtja e planit për aktivitetet e përhershme të projektit:
Ngjarjet që tashmë kanë një traditë do të përfshihen në zemrën e Zemrës së Evropës, HE
-ART, për shkak të projekteve natyrore dhe misionit tematik të lidhur. Këto ngjarje janë:
Java e Rilindjes: çdo vit gjatë një jave të muajit gusht, Medina del Campo rikrijon
ngjarjet e saj më të rëndësishme historike të shekujve të pesëmbëdhjetë dhe
gjashtëmbëdhjetë me bashkëpunimin e shoqatave, kompanive dhe grupeve argëtuese, të
cilat bëjnë programe mesjetare, nga e gjithë Spanja dhe Evropa dhe vetë njerëzit nga
Medina. Rreth 4000 shtesa dhe rreth 100,000 vizitorë marrin pjesë në rekreacione, akte,
punëtori dhe aktivitete argëtuese për të gjithë audiencën.
Një treg i rilindjes me afro 200 tregtarë ofron vizitorëve produktet e tyre. Në vitin 2019
do të jetë nga 14 deri më 21 gusht.
Festivali “Mapping With”: Festuar gjatë Javës së Rilindjes, ky festival novator ndërthur të
kaluarën dhe të tashmen e qytetit. Disa ditë më parë, studentë Mentor nga Program of
New Technologies vijnë nga e gjithë bota për të punuar në projektet e tyre. Këto projekte
janë projektuar më pas në fasadat e dy prej ndërtesave më të rëndësishme historike në
Medina del Campo, kishës së Shën Antolín dhe Town Hall.
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Plani i aktiviteteve për rregullimin normativ brenda vendit:
Deri më tani, ne ende nuk kemi qenë në gjendje të hartojmë një plan
rregullimi që projejkti"Zemrës së Evropës", HE-ART, gjithashtu do të jetë
zyrtarisht një pikë kombëtare e HEART POINT. Në të ardhmen, ne do ta
bëjmë patjetër këtë dhe t'i qasemi verifikimit zyrtar të shtetit.
Plani i aktiviteteve të projekteve të përhershme:
Dy ngjarjet kryesore do të zhvillohen çdo vit dhe brenda këtyre dy ngjarjeve
menjëherë mund të fillojmë me promovimin mjaft masiv të projektit "Zemra
e Evropës", HE-ART:
Java e Rilindjes, e cila u zhvillua në vitin 2019 nga 14 në 21 Gusht, dhe
Festivali “Mapping me”, i cili u zhvillua si pjesë e Javës së Rilindjes në fund
të çdo dite nga 10 deri në 18 gusht 2019.
Java e Rilindjes organizohet nga Shërbimi Lokal i Zhvillimit të Bashkisë
Medina del Campo Town dhe shoqatat ‟Comunera Hacia Medina del Campo”
dhe ‟Orden de Caballería de la Jarra y el Grifo”. Gjatë takimeve periodike të
shoqatave dhe grupeve pjesëmarrëse vlerësohet mënyrat e zhvillimit të
ngjarjes, ata përgatisin programin e edicionit tjetër dhe të gjitha vendimet
më të rëndësishme merren në një formë të përbashkët dhe pjesëmarrëse.
Plani për aktivitete të tjera, siç është zbatimi i projektit "Zemra e Evropës",
HE-ART, me turizëm kulturor dhe ngjarje të tjera, ende janë duke u
përgatitur.
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor:
Një plan përmbajtje për turizmin kulturor do të lidhet me funksionimin e
"Zemrës së Evropës" së projektit, HE-ART, Hart point është ende në ndërtim
e sipër për shkak të trashëgimisë kulturore të gjerë të Medina del Campo.
Promovimi i identitetit tuaj në SHTYPIN E ZEMRES:
Java e Rilindjes ka logon e vet dhe faqen e saj të internetit
www.imperialesycomuneros.com. Java e Rilindjes mundësohet nga identiteti
i banorëve të Medina del Campo. Meqenëse e kemi lidhur këtë me pikën
tonë të zemrës së Zemrës së Evropës, HE-ART, reklamimi i të dy dysheve.
Për më tepër, të gjitha aktivitetet që lidhen me ngjarjen dhe në zemër
zhvillohen gjatë gjithë vitit dhe shpërndahen përmes Rrjeteve Sociale të
vetë Javës së Rilindjes dhe Këshillit Bashkiak.
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Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në Hart Point:
Gjatë Javës së Rilindjes dhe në Nëntor,pjeset historike bëhen bazuar në
ngjarjet që ndodhën në Medina del Campo: Djegia e Medinës, takimi i fundit
midis Mbretëreshës Elizabeth dhe vajzës së saj Juana.
Promovimi i lidhjes së pikës suaj të zemrës me pikat e tjera të
zemrës së projektit Zemra e Evropës:
Plani themelor për lidhjen e pikës së zemrës së Zemrës së Evropës, HE-ART,
Medina del Campo është që një përfaqësuese e Medina del Campo të marrë
pjesë në takime që zhvillohen në secilin nga vendet partnere të projektit,
për të shkëmbyer dije dhe ide . Ne gjithashtu do të informojmë organizatat
partnere në lidhje me ngjarjet tona, do t'i publikojmë ato në faqen e
internetit të Zemrës së Evropës, HE-ART.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike:
Përveç rekreacioneve të besueshme të ngjarjeve historike në Medina del
Campo, fillimi i festivalit përqendron shfaqjen e tij në trashëgiminë kulturore
dhe historike të qytetit të Medina del Campo. Puna, e parashikuar në fasadë,
kombinon këtë të kaluar historike me teknologjitë e reja që përdoren për të.

Ngjarje që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së
mëparshme:
Secila shoqatë dhe grup që merr pjesë vullnetarisht në Javën e Rilindjes i
jep jetë kulturës dhe një stil jetës së kësaj periudhe. Grupe të ngjashme
shoqërore që kanë ekzistuar në shekujt e pesëmbëdhjetë dhe
gjashtëmbëdhjetë dhe gjatë javës së Rilindjes ne rikrijojmë plotësisht
sjelljen e tyre, veshjen, mënyrën e luftimit, vallet e kohës, zakonet e
ndryshme, klasat shoqërore, repartet etj.
Ngjarjet që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve:
Duke vepruar kështu, ne përqëndrohemi më shumë në shoqatat
bashkëkohore. Medina del Campo i përket Shoqatës së Festivaleve Historike
dhe Rekreacioneve dhe Itinerarit Kulturor Evropian të Rrugëve të Carlos V.
Ҫdo vit, ka takime dhe konferenca që pasurojnë përmbajtjen që do të
zbatohet dhe prezantohet në ngjarjen tonë. Këshilltarët e këto dy shoqatave
tregojnë për ne se cilat janë mënyrat më të mira për të rikrijuar faktet tona
historike.
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Lidhja e veprave letrare:

Për të dokumentuar dhe rikrijuar formën e historisë, ne i referohemi Arkivit
historik te bashkise dhe Fondacionit "Muzeu Fair", i cili ruan arkivat me vlerë
të madhe historike.
Filmat etnologjikë që promovojnë mirëkuptimin dhe admirimin e diversitetit:
Prodhimet e Festivalit "VideoArt" dhe "Mapping with" janë ngarkuar në
Youtube, ku mund të shikohen gjithmone. Lidhjet video do të publikohen
gjithashtu në faqen e internetit të projektit Zemra e Evropës, HE-ART.
Promovimi i një identiteti të projektit Heart Point:
Përmes ndërgjegjësimit për aktivitete në këndvështrimin e zemrës sonë,
"Zemra e Evropës", HE-ART, ndërsa jemi të vetëdijshëm për identitetin
tonë, ne gjithashtu jemi më të vetëdijshëm për larminë e identiteteve të
vendeve të tjera. Ne gjithnjë e më shumë po kuptojmë dhe njohim veten në
identitetin e diversitetit që është identiteti ynë i përbashkët evropian. Ne do
të jemi në gjendje të bëjmë më shumë nga viti në vit dhe jemi të sigurt se
shumë prej projekteve tona do të jenë kohezive dhe bashkëpunuese në të
ardhmen.

Kështu që për të shkëmbyer informacione në lidhje me Projektin Zemra e
Evropës, HE-ART,
pika ne Medina del Campo në lidhje me të gjithë
pjesëmarrësit që ne po komunikojmë përmes emailit me një grup WhatsApp.
Takimet periodike mbahen afërsisht çdo dy muaj.
Ngjarja jonë përqendrohet në pjesëmarrjen e qytetarëve përmes shoqatave
dhe individëve që janë përfshirë vullnetarisht në rikrijimin e grupeve
shoqërore të shekujve XV dhe XVI dhe kryerjen e aktiviteteve dhe
punëtorive në të cilat pjesa tjetër e popullsisë mund të marrë pjesë. dhe
vizitorët.
Në lidhje me Festivalin "VideoArt" dhe "Mapping with", Programi Mentor
mbahet gjatë javës. Ky program është trajnim për midis 30 dhe 35 njerëz
nga e gjithë bota nga sektori i arteve.
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HEART POINT
HEART OF EUROPE, HE-ART
INGEBORRARP, SUEDI

Qendra e Europes na lidh nderkombetarisht me turizmin kulturor, identitetin,
trashegimine kulturore dhe natyrore dhe na frymezon ne pranueshmerine,
paqen, diversitetin dhe admirimin ne ndryshimin e individit ne boten qe na
rrethon.
8 shtete dhe 13 partnere pjesemarres ne projektin Zemra e Europes
HE-ART.
Slloveni: Društvo Gledališče Kolenc (drejtuesi I projektit-Shoqata Teatrale Kolenc),
Društvo za podporo civilne družbe (Shoqata ne mbeshtetje te shoqerise civile) dhe
Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a (Shoqata per zhvillim dhe mbeshtetje e GEOSS).

Shqiperi Shoqata Shqiptare e Ambjentalisteve Industriale dhe Bashkia Lezhë
(administrator Iizemres se Europes)
Bulgaria: Bashkia e Sandanski (administrator i zemres se Europes) dhe Shoqata Euni
Partners.
France: Mata-Malam (administrator i zemres se Europes).
Greece: Bashkia Larissa (administrator i zemres se Europes)
Italy: Komiteti 10 Shkurti dhe Bashkia Rieti (administrator i zemres se Europes)
Spain: Keshilli bashkiak i Medina del campo City Council (administrator administrator i
zemres se Europes)

Sweden: IFALL – Integration för Alla (administrator i zemres se Europes)

LOGO PER QENDREN ZEMRA E EUROPES
˝INGEBORARRP˝
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ZEMRA E EVROPES, HE-ART
HEART POINT: INGEBORRARP, SUEDI
Emri : Ingaborrarp friluftsmuseum, Ingeborrarp 403, Eket Sweden
Vendndodhja administrative: Ifall, kungsvägen 22 286 34 .rkelljunga
Administratori i HEART POINT: Felicia Campbell
Përshkrimi i përvojës së marrëveshjes për vendimet themelore në lidhje me krijimin e HE-ART
POINT : Ndërsa lexojmë për projektin Zemra e Evropës, HE-ART, nisma e pikës së zemrës, dhe
vendosëm të punojmë së bashku në kornizën Ifall, ishte e qartë që muzeu në natyrë
Ingeborrarp do të ishte më i përshtatshmi për këtë. Ingeborrarp është një vend ku trashëgimia
kulturore është e gjallë dhe e pranishme në një mënyrë moderne. Ende trashëgimia e vjetër
suedeze mbahet gjallë për të gjithë që të kenë mundësinë të zbulojnë dhe të ndërtojnë
vetëdijen e tyre për të dhe të drejtojnë identitetin e tyre. Është një vend ku kultura moderne
dhe tradicionale takohen në një mënyrë krijuese. Ingeborrarp mban gjallë trashëgiminë e vjetër
suedeze për jetën e njeriut.
Planet për rregullimin normativ brenda vendit: Plani i aktiviteteve Ingeborrarp gjithashtu do
të zyrtarizohet legalisht dhe do të zbatohet në të ardhmen.
Ingeborrarp është një vend ku çdokush mund të shohë trashëgiminë e gjallë të ndërtuar nga
kushte jashtëzakonisht të vështira në një shoqëri të drejtë dhe të barabartë. Duke treguar se si
Suedia u ndërtua gjithashtu nga emigrantët, ajo do të ketë një ndikim në klimën e sotme.
Plani i përmbajtjes për aktivitetet e përhershme të projektit: Ingeborrarp do të organizojë ditë
tematike për fëmijët që të shijojnë historinë suedeze në një mënyrë kulturore. Do të
organizohen punëtori javore të teatrit, ku do të takohen kultura, vlerat dhe historia.
Plani i përmbajtjes për turizmin kulturor: Në zemër të Zemrës së Evropës, HE-ART Ingeborrarp, ne do të organizojmë ditë tematike të aktiviteteve të mëparshme të jetës që janë
pjesë e trashëgimisë sonë - për shkolla dhe familje. Do të tërheqim gjithashtu turistë verorë me
ngjarje të ngjashme. Do të zhvillohet edhe shfaqja teatrore teatrore. Ingeborrarp gjithashtu do
të organizojë turne interaktivë të kulturës dhe historisë së vjetër suedeze.
Promovimi i identitetit tuaj në HEART POINT: Identiteti i zemrës sonë është natyra suedeze
dhe ndjenja e një vendi të shkëlqyeshëm. Fqinjët janë shumë larg, kështu që ka vend për kaq
shumë njerëz. Identiteti ynë gjithashtu përbëhet nga një mirënjohje për këtë bukuri natyrore
dhe një dëshirë të madhe për t’u përfshirë në të dhe për të qenë e bukur për ne. Prandaj, në
zemër të Ingeborrarp, ne do të organizojmë ngjarje ndërvepruese dhe teatrale që theksojnë
dhe thellojnë këtë identitet.
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Promovimi i trashëgimisë suaj kulturore në një pikë të zemrës: I ngeborrarp
është duke punuar vazhdimisht në prezantimet e drejtpërdrejta të trashëgimisë
kulturore. Për turne të udhëhequr në muzeun e hapur, ne përdorim një qasje interaktive
dhe dramë si një mjet komunikimi me audiencën.
Promovimi i lidhjes së HEART POINT me pikat e tjera të zemrës së projektit
Zemra e Evropës: N ë fazën fillestare të planifikimit, promovimin e integrimit të
pikës së zemrës së Zemrës së Evropës, He-art, Ingeborrarp, do të fillojmë të
promovojmë përmes Facebook dhe faqja fillestare. Ne gjithashtu do të botojmë
kontributet, lajmet dhe aktivitetet tona në Zemrën e Evropës, He-art dhe faqja e
internetit e projektit. Ne gjithashtu do të lidhemi me pika të tjera të zemrës, duke pasur
broshurat e tyre turistike, të cilat janë falas në Ingeborrarp dhe gjithashtu do të
publikohen në internet për mysafirët tanë dhe partnerët ndërkombëtarë.
Ngjarjet në lidhje me trashëgiminë kulturore dhe historike: I ngeborrarp do të
ketë ekspozita drama dhe shfaqje ku do të paraqitet mënyra e të jetuarit, trashëgimia
kulturore materiale dhe shpirtërore. Përzierja e kulturës së vjetër dhe të re suedeze do të
sillet këtu me shfaqjet që rrjedhin nga veprat e vjetra letrare, përrallat, tregimet,
përrallat, përrallat etj, por edhe ato të reja.
Ngjarje që përfaqësojnë kulturën dhe mënyrën e jetesës së mëparshme: M e
turne interaktive të pikës sonë të zemrës Zemra e Evropës, HE-ART, Ingeborrarp, ne do
të prezantojmë kulturën dhe stilin e jetesës së mëparshme, mjetet, veshjen, zakonet dhe
zakonet. E gjithë kjo, do të jetë një përvojë që do të kontribuojë në vetë pranimin dhe
ndërgjegjësimin e identitetit të një personi dhe pranimin e dhembshur të njëri-tjetrit.
Ngjarje që përfaqësojnë mençurinë e paraardhësve: Ne do të punojmë në
shfaqje dramash dhe ekspozita ku mençuria e të parëve tanë të vjetër, suedezë do të
shfaqet dhe prezantohet që audienca ta përjetojë atë. Për më tepër do të kemi tryeza të
rrumbullakëta dhe diskutime interaktive të paraleleve me modernitetin.
Lidhja e veprave letrare: N ë I ngeborrarp janë paraqitur vepra të shkrimtarëve
të vjetër suedezë vendorë dhe kombëtarë, të cilët janë të lidhur me pikën e zemrës,
Zemra e Evropës, HE-ART.
Promovimi i një identiteti të projektit (identiteti i projektit Zemra e Evropës) në
pikën tuaj të ZEMRS: N ë pikën e zemrës së I ngeborrarp, ne do të promovojmë
identitetin e përbashkët të zemrës së Zemrës së Evropës së projektit, HE-ART, përmes
pamfletave, një broshurë projekti , njoftime në internet dhe publikime në internet. Në
çdo mënyrë, ne do të përpiqemi të realizojmë atë që i jemi zotuar vetes me projektin
Zemra e Evropës, HE-ART - duke pranuar njëri-tjetrin, duke pranuar larminë tuaj dhe
duke i promovuar ato si një margaritar që të gjithë do të admirojmë.
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5. TURIZMI KULTUROR ME INTERPRETIMIN E TEATRIT TE
TRASHEGIMISE
Në mesin e ngjarjeve të projektit që të gjithë partnerët kanë përjetuar së bashku gjatë
vitit të kaluar, reflektimet tona fillestare, në të cilat bazohet projekti Zemra e Evropës,
HE-ART, janë konfirmuar vazhdimisht. Ndoshta përvoja më koncize dhe akademike e
menduar dhe e verifikuar nga ngjarja e 6-të, në Rieti, u dha nga prof. Alessandro Zucconi
që është pedagog në "Menaxhimin e Kontaktit" në Universitetin e Romës (Fakulteti i
Shkencave Humane) dhe Antropologjinë e Turizmit në
Universitetin LUISS në Romë. Profesori jeton në Romë, por
punon edhe në Rieti, ku njihet mirë me situatën dhe turizmin
kulturor me të cilin ai na ka informuar dhe i cili lidhet me të
gjitha ngjarjet e projektit tonë të Zemrës së Evropës HE-ART
deri më tani.
Alessandro së pari u prezantua dhe shprehu kënaqësinë e tij
për pjesëmarrjen në ngjarjen Zemra e Evropës, HE-ART, në
Rieti, e cila gjithashtu lidhet me punën e tij. Ai është pedagog në Fakultetin e Romës dhe
përpjekjet e tij janë përqendruar kryesisht në eksplorimin se si turizmi ndryshon midis
vendeve të ndryshme. Ai gjithashtu është i përfshirë në turizëm dhe përpiqet të
shpjegojë disa koncepte që hasim në turizëm te njerëzit që punojnë në turizëm, e
ndonjëherë edhe për turistët.
Ai së pari përmendi Konventën e Kombeve të Bashkuara në Buenos Aires, Argjentinë, në
1982, e cila përshkruan përkufizimet themelore në turizëm. Në këtë kongres, ata
gjithashtu premtojnë se turizmi është mënyra më e mirë për të parandaluar luftërat,
keqkuptimet dhe keqkuptimet, pasi bazohet në të mësuarit për jetën e vërtetë të
njerëzve, kulturën e tyre dhe mënyrën e jetesës në pjesë të ndryshme të botës, që është
një mënyrë që të kuptojnë dhe përqafojnë vërtet diversitetin, një mënyrë për miqësi,
lidhje dhe bashkëpunim.
Prof. Alessandro gjithashtu na prezantoi me uljet dhe ngritjet e turizmit; turizmi elitar me
fillimet e tij dhe turizmi masiv me rritjen e tij, duke rënë dhe duke u ngritur përsëri.
Ekziston edhe një turizëm që nuk bazohet në njohjen e njerëzve dhe për nga natyra e tij
nuk është turizëm kulturor, siç është në Dubai; turizmi i bazuar kryesisht në fitim dhe
duke mos ndjekur misionin e tij themelor, duke kuptuar një qenie njerëzore.
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Kjo është arsyeja pse është veçanërisht e rëndësishme që udhëzuesit dhe punëtorët e
turizmit të paraqesin jetën e vërtetë, jetën e vërtetë për vizitorët; kulturën dhe stilin e
jetës në mjedisin e tyre dhe në vendin e tyre. Përgjegjësia jonë nuk është që ta kënaqim
të ftuarin me veçoritë kulturore të mjedisit të tij, por ta prezantojmë jetën tonë reale,
kulturën tonë, trashëgiminë tonë kulturore dhe stilin e jetës në një mënyrë që ai të jetë
në gjendje të na kuptojë, të na pranojë dhe të na dojë.
Ky është drejtimi i zhvillimit të turizmit, si dhe përdorimi i përvojës dhe të gjitha shqisave
që kemi në dispozicion për të jetuar në këtë botë.
Pra, ne me të vërtetë pasurojmë njerëz, parandalojmë luftëra me turizëm, rrisim fluksin
e kapitalit në vend dhe jemi të përfshirë në rritjen tonë shpirtërore.
Prandaj, dashuria është e pranishme kudo, është thelbësore në të gjitha profesionet dhe
marrëdhëniet. Ne mund të jemi udhërrëfyes të mirë vetëm nëse mendojmë dhe bëjmë në
zemrat tona, siç rekomandohet nga poeti më i madh i Sllovenisë France Prešeren në
poezinë e tij Zdravljica.
Është një thirrje që ndjehemi aq fort për veten tonë sa jemi të pakënaqur dhe
paplotësuar nëse nuk e ndjekim atë. Nëse e ndiejmë këtë thirrje dhe dëshirë për
ndihmuar të tjerët të kuptojnë trashëgiminë e tyre, përmbajtjen e tyre të jetës, për
ndihmuar ata të fitojnë një kuptim më të thellë të botës dhe ta zhvillojnë atë, ne duhet
vendosim dhe ta ndjekim atë. Përkatësisht, kjo thirrje
është themeli i dashurisë dhe entuziazmit të udhëzuesit që
buron prej saj.

të
t'i
t'i
të

Në shkencën pedagogjike kjo dashuri quhet erozione
pedagogjike.
Kjo dashuri, ky eros ka tre përbërës:
- Erozionet pedagogjike personale, të manifestuara nga
nevoja për të formuar pozitivisht një qenie njerëzore,
- Një eros i vërtetë pedagogjik, i manifestuar në një dashuri për kulturën dhe
trashëgiminë kulturore, në mënyrë që të njohim vërtet përmbajtjen që duam të
përçojmë.

- Një eros pedagogjik krijues që manifestohet në dëshirën për qëndrueshmëri, në të cilën
përmbajtja e trashëgimisë do të jetojë dhe do të na frymëzojë në mënyrë krijuese, si
diçka që vjen nga ne dhe nga e cila tërheq forcë dhe entuziazëm.
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Kur dikush e kupton se misioni i tij është të jetë një udhëzues turistik, instrumenti i tij i
paçmuar është arti dhe përvoja e tij. Nga përvoja me perkushtim e artit, gjenerohet
energji që na zgjon dhe na mundëson një përvojë të gjallë.
Nëse ne, si udhëzues, takohemi me një dëshirë të tillë, jemi në rrugën e duhur.
Pavarësisht nga përvoja artistike dhe teatrale, erërat pedagogjike do të na bëjnë të
interpretojmë një trashëgimi, e cila do të jetë e gjallë, e vërtetë dhe e paharrueshme. Do
të ndiqni misionin e vërtetë të turizmit kulturor, i cili është në rrugën e kohërave
moderne, dhe i cili u përshkrua në hyrje të këtij kapitulli nga prof. Alessandro Zucconi.
Në turizmin kulturor, në interpretimin e trashëgimisë, në të ardhmen, një punë e gjallë e
udhëzuesve turistikë që përfshijnë artin - veçanërisht qasjen interaktive teatrore - do të
ketë një mision të madh për të krijuar mirëkuptim, dhembshuri, pranim të përzemërt,
paqe, bashkëpunim të ndërsjellë dhe ndërkombëtar. Përmbytja e informacionit, e cila
është akoma mjaft domethënëse nga udhëzuesit e vitit 2019 në ditët e sotme,
megjisthëe është e arritshme për pothuajse të gjithë në internet, së shpejti do të bëhet
qesharake dhe e tepërt, përveç nëse fjalët janë bartësi i gjallërisë dhe përvojës live.
Ata do të bëhen një përvojë sepse, përmes analizës, përgjegjësisë dhe maturise, ne do t'i
njohim ato në kuptimin e vërtetë dhe do t'i integrojme me jetën. Një mentalitet i
orientuar nga kapitalizmi që shkatërron qëndrueshmërinë, entuziazmin dhe forcën
krijuese të përzemërt do të zbehet ashtu siç nuk ka ekzistuar kurrë.

Ata do të bëhen një
analizës se kujdesshme
do t'i njohim ato në
do t'i përvetësojmë me
orientuar nga kapitalizmi
qëndrueshmërinë,
krijuese të përzemërt do
ka ekzistuar kurrë.

përvojë sepse, përmes
dhe të përgjegjshme, ne
kuptimin e vërtetë dhe
jetën. Një mentalitet i
që
shkatërron
entuziazmin dhe forcën
të zbehet ashtu siç nuk
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