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4 Udhërrëfyes për zhvillimin e Shëtitjes nëpër Trashëgiminë e Ballkanit Perëndimor

1. Hyrje

Interpretimi i trashëgimisë është art i krijimit të mardhënieve mes elementeve të 

vendndodhjes apo atraksionit nga njëra anë dhe mundësisë për krijimin e rëndësisë 

dhe vlerës së vizitorëve nga ana tjetër.

Sot kemi njerëz që punojnë nëpër vende të ndryshme – muze, parqe nacionale, 

agjensione për organizimin e udhëtimeve aventuristike apo kulturore dhe pa marrë 

parasysh se ku punojnë ata kanë një qëllim të përbashkët – bashkimin e vizitorëve 

me resurset.

Trashëgimia kulturore përfaqëson një vlerë unike dhe të pazëvendësueshme 

kulturore të një kombi, sepse e krijuar ndër breza, ajo tregon drejtpërdrejt nivelin e 

zhvillimit shoqëror por edhe arsimor, kulturor e madje edhe civilizues. Vlera e 

trashëgimisë kulturore, qoftë ajo materiale apo jomateriale, është në rritje konstante 

për shkak të jetëzgjatjes së tyre të natyrshme, por edhe për shkak  të jostabilitetit të 

rrethit, pikë së pari mendohet në zhvillimin e teknologjive të reja por edhe 

implementimin e stileve të reja të jetës. Kështu që kujdesi për ruajtjen e trashëgimisë 

kulturore në shekullin XXI nuk duhet të jetë vetëm detyrë deklarative e institucioneve 

kompetente, por edhe obligim moral i gjithë shoqërisë bashkëkohore, e cila duke 

njhohur rëndësinë e trashëgimisë kulturore krijon kushte për ruajtjen e saj në të 
1ardhmen.

Në kuadër të projektit Heritage Walks&Talks është përgatitur një “Udhërrëfyes për 

zhvillimin e Shëtitjeve nëpër treshëgiminë e Ballkanit perëndimor”. Qëllimi i këtij 

Udhërrëfyesi është që të japë udhëzime të hollësishme dhe përshkrim të zhvillimit të 

prodhimit turistik Shëtitje nëpër trashëgimi. Ky udhërrëfyes është menduar që të jetë 

një doracak i llojit të vet për zhvillimin e prodhimit turistik Shëtitje nëpër trashëgimi i 

cili do të jetë në të gjitha gjuhët lokale të vendeve të Ballkanit Perëndimor. 

Me këtë projekt janë përfshirë tetë lokalitete në Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoninë e 

Veriut. Këto vende janë: Feliks Romuliana, Lepenski Vir, Perëndesha e pyjeve dhe 

Bubanji në Serbi, Shasi e Barutana në Mal të Zi si dhe Përmendorja e të 

pamposhturve dhe Ohri në Maqedoninë e Veriut. Këto vende tani paraqesin shembuj 

se si është e mundur të zhvillohet Shëtitja nëpër trashëgimi nëpër vende të caktuara 

dhe së bashku me këtë dokument njësoj të implementohet edhe në vende tjera.

1 h�ps://www.slovackizavod.org.rs/sr/kulturno-nasledje 
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Projekti Heritage Walks&Talks është implementuar nga ana e Shoqatës Manifesto 

dhe partnerët. Është i financuar përmes donacionit të Këshillit Regjional për 

Bashkëpunim të Bashkimit Europian dhe Projekti për zhvillimin dhe promovimin e 

turizmit. Projekti i Këshillit Regjional për Bashkëpunim është i financuar nga ana e 

Bashkimit Europian dhe implementohet duke u përpjekur për të kontribuar në 

rritjen e konkurencës së gjithë ekonomive të Ballkanit Perëndimor duke përkrahur 

zhvillimin dhe promovimin e ofertës së përbashkët të turizmit aventuristik dhe 

kulturor. Ky publikim paraqet një nga rezultatet e projektit Heritage Walks&Talks.
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2. Kujt i dedikohet Shëtitja 

nëpër treshëgimi

Trashëgimia kulturore është krijuar përmes shtresimeve shekullore të ndikimeve të 

civilizimeve dhe kulturave të ndryshme. Atraktiviteti historik i pa shfrytëzaur aqë sa 

duhet, apo vendet turistike të pavalorizuara sa duhet etj., janë vetëm disa nga 

problemet të cilat projekti Heritage Walks&Talks i ka njoft dhe është munduar t'u japë 

zgjidhje nga situata e pavolitshme.

Në Europë me dhjetëra mijëra njerëz janë të inkuadruar në procesin e arsimit joformal 

të vizitorëve të lokaliteteve të trashëgimisë kulturore, natyrore, përmendoreve dhe 

muzeve. Por me siguri vetëm një pjesë e vogël e këtyre grupeve e kuptojnë nocionin e 

interpretimit të trashëgimisë kulturore. Një numër i vogël i njerëzve që punojnë në 

fushën e trashëgimisë kulturore i janë nënshtruar trajnimit të duhur, apo një lloj 

edukimi zyrtar me qëllim të përmirësimit të aftësive të komunikimit. Ata janë kryesisht 

udhëzues apo kuratorë të cilët kanë filluar me përvojë akademike të përqëndruar në 

kërkime nga fusha të ndryshme që lidhen me trashëgiminë kulturore dhe natyrore si 

për shembull biologjia, arkeologjia, arti etj., dhe pastaj njohuritë e përvehtësuara në 

këtë mënyrë u transmetojnë vizitorëve. Ata shpesh vlerësohen shumë si ekspert të një 

fushe të veçantë, por nuk kanë njohuri dhe aftësi të përshtatshme në fushën e 

komunikimit dhe shpjegimit. Kjo çon rregullisht në interpretime joadekuate të gjërave 

që ndodhen në vendet e trashëgimisë kulturore ose natyrore.

Ky udhëzues i dedikohet organizatave turistike, agjencioneve dhe shoqatave nga 

fusha e turizmit si dhe akterëvë tjerë të përfshirë në interpretimet e trashëgimisë. 

Dokumenti ka për qëllim të kontribuoj në krijimin e konceptit Shëtitje nëpër trashëgimi 

nëpër vendet tjera të Ballkanit Perëndimor, duke përcaktuar procesin e krijimit të tyre. 

Shembull i mirë i kësaj praktike është Shëtitje nëpër trashëgimi në kuadër të projektit 

Heritage Walks&Talks.

2. Kujt i dedikohet Shëtitja 

nëpër treshëgimi

Udhëzuesi është krijuar për interpretuesit e trashëgimisë dhe udhëzuesit turistik. Roli 

i interpretuesit është të mundësojë, gjegjësisht të krijojë kënaqësi, mirëkuptim dhe 

admirim nga  vizitorët, gjegjësisht turistëve nga rajoni që e vizitojnë. Detyra e 

udhëzuesit është interpretimi i “gjuhës” së natyrës dhe historisë. Në këtë mënyrë 
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Interpretimi nuk është diçka që është e skalitur në gurë, por me ndryshimin e 

kohës dhe perspektivës kohore ai i nënshtrohet ndyshimeve dhe vëzhgimit të 

ngjarjeve nga e kaluara prej këndvështrimeve të ndryshme. Duke hapur 

perspektiva të reja dhe interpretime të reja të së kaluarës, ne mund t'i bëjmë këto 

vende tërheqëse për vizitorët e ri, përgjithësisht gjeneratave të reja, të cilëve e 

kaluara nuk u është paraqitur në mënyrë atraktive përmes programeve shkollore 

dhe të cilët nuk arrijnë t'i vendosin në kontekste të botës bashkëkohore. Me 

interpretime të reja dhe të freskëta ata zhvillojnë njohuri dhe pikëpamje të reja dhe 

veten e botën rreth tyre e shohin në një mënyrë të re moderne i cili është i 

përshtatur atyre dhe pamjes së tyre të botës.

Gjithashtu, ky udhëzues është paraparë që të shërbejë edhe si frymëzim për ata 

që shkruajnë këto interpretime konkretisht për ata që krijojnë tabela, fllajera, 

broshura, panoe, mbishkrime etj., Ata sigurojnë që infrastruktura që i ndihmon 

vizitorëve siç janë shtigjet, qendrat e vizitorëve, ndërtesat e muzeve etj., të 

përshtaten në rrëfimin interpretues dhe shërben si kontekst i përshtatshëm për 

mundësitë interpretuese e të të nxënit.

interpretuesi mund të hapë dritare të reja të perceptimit dhe të shtojë dimensione të 

reja në jetën e vizitorëve. Përmes interpretimit, vizitori mund të krijojë një lloj lidhje 

emocionale me trashëgiminë kulturore dhe natyrore të rajonit si dhe të angazhohet 

për ruajtjen e saj. Në këtë pikëpamje, interpretimi paraqet ndihmë vizitorëve të 

formojnë një qëndrim ndaj trashëgimisë kulturore dhe natyrore të vendit që e vizitojnë 

duke i nxitë vizitorët që të angazhohen në ruajtjen dhe menaxhimin e qëndrueshëm të 

atij vendi. Gjithashtu pikë kyçe e çdo interpretuesi është t'u sigurojë vizitorëve një 

ndjenjë relaksuese dhe argëtimi. Njerëzit që vijnë zakonisht janë pushues, të cilët nuk 

duan të mësojnë por dëshirojnë relaksim dhe argëtim. Interpretimi duhet të kontribuoj 

në krijimin e një lidhje emocionale të vizitorëve me vendet e veçanta që vizitojnë, si dhe 

njëkohësisht t'i motivojë që të ndihmojnë me mjete materiale, por edhe të 

kontribuojnë me kohën dhe mundin e tyre në mbrojtjen e trashëgimisë jo vetëm në 

këto lokalitete të cilat i vizitojnë por edhe t'u ndryshojë paragjykimet lidhur me 

tashëgiminë kulturore e natyrore në përgjithësi.

Në përgjithësi, benefitet më të mëdha që Udhërrëfyesi i sjell banorëve të vendeve 

të caktuara, turistëve dhe vizitorëve tjerë, është i tillë sepse ndihmon në 

plotësimin e avancimit të interpretimeve të trashëgimisë kulturore e natyrore e 

këtë edhe ndikon pozitivishtz në përjetimin e këtyre vendeve nga njerëzit, turistët 

por edhe të vizitorëve.
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3. Roli i bashkësive lokale 

në formimin e Shëtitjes 

nëpër trashëgimi

§ Hulumtimi në terren dhe njohja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore të 

këtyre vendeve potenciale 

§ A mund të vizitohet diçka prej të cilës do t'i mbesë në mëndje vizitorit kur të 

kthehet në shtëpi?

3. Roli i bashkësive lokale 

në formimin e Shëtitjes 

nëpër trashëgimi  

Gjatë zgjedhjes së vendeve dhe pikave të interesit për zhvillimin e Shëtitjeve nëpër 

trashëgimi, duhet shqyrtuar dhe analizuar disa nga pyetjet thelbësore siç janë:

§ Kyçja e bashkësive lokale

§ Kërkime dhe identifikime të hollësishme të trashëgimisë kulturore në të gjitha 

vendet e mundshme, nga punimet shkencore, burime të ndryshme përmes 

internetit etj. 

§ Kyçja e sektorit kulturo-historik në proçesin e zhvillimit të trashëgimisë 

kulturore dhe natyrore 

§ Përse ky vend dhe burimet e tij janë të rëndësishëm për këta vizitorë, 

gjegjësisht për këta turistë apo banorë lokal? 

§ Në çfarë mase përputhen këto karakteristika me interesat e vizitorëve 

(përveç si vend potencial për pushim)?

Si të bëjmë identifikimin e vendeve për valorizimin e trashëgimisë kulturore:

§ Çfarë janë për këta turistë/banorë lokal këto vende dhe burimet e tyre?

§ Kyçja e palëve të interesuara lokale 

§ Analiza e të gjitha dobive dhe pengesave për zhvillimin e trashëgimisë 

kulturore për çdo vend, lokalitet etj. 

§ Analiza e të gjitha rezultateve dhe informatave

§ Vendimarrja përfundimtare 
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Interpretimi i trashëgimisë ka ndikim pozitiv në bashkësinë lokale. Inkuadrimi i 

banorëve lokal dhe bartësve të trashëgimisë në këto interpretime nënkupton 

motivimin e njerëzve të punojnë së bashku. Përparësi për komunitetin janë ndjenja e 

përkatësisë, bashkësisë, respektimit dhe mirëkuptimit të forcës së trashëgimisë dhe 

kulturës në përgjithësi. Shumë me rëndësi është kyçja e palëve të interesuara nga 

këto lokalitete.

§ Mundësisht të kenë qasje dhe të 

vizitohen brenda një dite duke mos 

humbur kohë në transport

Shëtitja nëpër trashëgimi është përgatitur nga ata që jetojnë dhe punojnë nëpër 

vendet e caktuara ose kanë një prirje të veçantë për atë vend. Shëtitja është e 

menduar të jetë ashtu që duke kombinuar tregimet e të gjithë pjesëmarrësve nga 

pikëpamja e punës hulumtuese, duke konsultuar burimet shkencore si dhe 

përjetimet e banorëve lokal të bëhet grumbullimi i njohurive dhe zbulimi i ngjarjeve 

interesante për vendet në fjalë.

§ Të lidhura me trashëgiminë kulturore 

dhe/ose turizmin

§ Atraktive për vizitorët

§ Konaku i Radull Begut

Pasi që kemi të bëjmë me trashëgimi kulturore, 

pikat e interesit do duhej të ishin:

§ Në afërsi të vendit primar të vizitës 

(sipas shembullit afër Feliks 

Romulianës)

§ Banja e Gamzigradit

Pasi që të zgjedhet vendi primar, hapi i dytë është gjetja e pikave të përbashkëta të 

interesit. Pikat e interesit janë vende të cilat janë ”motiv dytësor i vizitave” të ndonjë 

turisti dhe paraqesin shtesë destinacionit kryesor të turistit.

§ Ëmbëltorja Stella-lux

Për shembull, në kuadër të projektit Heritage Walks&Talks, si vend kryesor i vizitës 

është zgjedhur, mes tjerash Feliks Romuliana, kurse si pika interesi janë cekur:

§ Restorani Dva brata 

§ Muzeu popullor i Zajeçarit
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Shembulli 1  Lepenski Vir, projekti Heritage Walks&Talks

Në kuadër të projektit Heritage 

Walks&Talks  është themeluar 

Shëtitja nëpër trashëgimi në të cilën 

rol të rëndësishëm zë bashkësia 

lokale, si dhe palët e interesuara 

lokale. Një nga vendet e zgjedhura 

është edhe Lepenski Viri.  Takimi me 

palët lokale të interesuara është bërë 

në Milanovcin e Poshtëm, vend ky 

afër lokalitetit, ku edhe ndodhet selia 

e Parkut nacional Gjerdapi si dhe i 

Organizatës lokale turistike. Disa nga përfaqësuesit lokal të palëve të interesuara 

ishin përfaqësuesit e Parkut nacional të ngarkuar me punë për trashëgiminë 

kulturore, drejtori i Organizatës turistike Majdanpek (që përfshin edhe Millanovcin e 

poshtëm), drejtori i muzeut në Lepensi Vir si dhe përfaqësuesit e agjensioneve lokale 

turistike. Theks i veçantë është vënë në lindjen e civilizimit, në strukturën e parë 

urbane të botës bashkëkohore, në vlerat e përhershme (kulti i paraardhësve, jeta në 

harmoni me kushtet lokale, arti) që personalizojnë Lepenski Virin. U prezantuan 

sygjerime, këshilla dhe ide interesante në mënyrë që interpretimet të jenë sa më 

atraktive dhe interesante, por prapë me plot përmbajtje interesante dhe tërheqëse 

për njerëzit e shek. XXI. Palët e interesuara dhanë kontributin e vet me idejat, 

sygjerimet, dijen dhe  me përvojen e tyre në fushën e kulturës dhe turizmit.

Shembulli 2  Perëndesha e pyllit, kodra Hisar, projekti Heritage Walks&Talks

Perëndesha e pyllit në kodrën e 

Hisarit, në Leskovac, është shem-

bull i shkëqyer i rëndësisë së 

bashkësisë lokale në themelimin e 

Shëtitjes nëpër trashëgimi. Përmes 

palëve lokale të interesuara, qëllimi 

ishte gjetja e vendeve më pak të 

njohura e që ia vlen të vizitohen, në 

vendet të cilat zakonisht nuk janë të 

valorizuara në mënyrë turistike, 

gjegjësisht në të cilat nuk ka shumë 

vizitorë e as infrastrukturë turistike K
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por që janë vende shumë interesante dhe të rëndësishme pët t'u vizituar. Një prej tyre 

gjithsesi është Perëndesha e pyjeve, e cila u “gjet” përmes ndihmës së palëve lokale 

të interesuara. Disa përfaqësues të palëve të interesuara meritor për krijimin e 

Shëtitjes nëpër trashëgimi sihin edhe përfaqësuesit e Administratës së qytetit të 

Leskovacit, përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, përfaqësuesit e Muzeut 

popullor të Leskovacit dhe ata të shkollave të mesme profesionale dhe biznesit lokal. 

Palët e interesuara dhanë kontributin e tyre me ideja, sygjerime, dije dhe përvojë nga 

fusha e kulturës dhe turizmit. U dhanë sygjerime edhe për pikat të ndryshme të 

interesit, gjegjësisht lokaliteteve të cilat do duhej përfshirë dhe potencuar. U 

shqyrtua mundësia më e mirë për interpretimin e tyre.

Ashtu siç ishte paramendu në kuadër të projektit, për zhvillim të suksesshëm të 

interpretimit të trashëgimisë kulturore dhe asaj natyrore është i domosdoshëm 

bashkëpunimi mes palëve të interesuara, siç janë institucionet kulturore, 

organizatave turistike si shtetërore ashtu edhe private, menaxhmentit të lokaliteteve 

arkeologjike, institucioneve arsimore që shkollojnë kuadër për nevojat e turizmit, 

agjensioneve turistike dhe ofertuesve tjerë të këtij lloj turizmi.
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4. Interpretimi i trashëgimisë

Ekzistojnë dy lloje të interpretimit të trashëgimisë:

Interpretimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore është një qasje sistematike ndaj 

arsimit joformal, posaçërisht i dedikuar për t'i kumunikuar opinionit ide të 
2rëndësishme lidhur me vendin ose fenomenin.

§ Interpretimi indirekt ose përmes ndërmjetsuesit

Interpretimi i trashëgimisë është arti i krijimit të marrëdhënieve midis elementeve të 

një lokacioni ose koleksioni nga njëra anë dhe krijimi i kuptimit dhe vlerës për 

vizitorët nga ana tjetër. Me ndihmën e medieve ilustrative, nga dora e parë, zbulohen 

kuptime më thelbësore, marrëdhënie dhe vëzhgime më të thella të përvojës dhe jo 

vetëm fakte të fituara me informacione gjatë komunikimit. Interpretimi i 
3trashëgimisë gjithashtu përmban një element strukturor të të mësuarit.

Interpretimi i trashëgimisë bëhet në vendet e trashëgimisë kulturore ose natyrore, siç 

janë vendet e mbrojtura, ndërtesat historike, muzetë, kopshtet zoologjike apo 

kopshtet botanike etj. Gjithashtu, duhet pasur parasysh se interpretimi nuk është i 

dedikuar për një audiencë profesionale apo edhe të mirëinformuar. Andaj është 

shumë e rëndësishme shkathtësia e interpretuesit.  Ai duhet të përvehtësojë 

teknikën e drejtimit, duke përfshirë udhëzimin dhe pozicionimin e duhur të vizitorëve 

në vende të rëndësishme, kohën e duhur të komentimit, tonin e zërit me të cilin 

komunikojnë, saktësinë në paraqitje dhe të ngjashme   (Rabotiq, 2010).

§ Interpretimi i drejtëpërdrejtë ose indirekt i trashëgimisë 

4. Interpretimi i trashëgimisë   

2  http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/
3 Colardyn, D. and Bjornavold, J. (2004) 'Validation of Formal, Non-Formal and Informal 
Learning: Policy and Practices in EU Member States.' European Journal of Education 39 (1), 
69-89, 71 
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https://www.researchgate.net/publication/328146147_Uloga_interpretacije_u_promociji_a
rheoloskog_nasleda_SrbijeThe_Role_of_Interpretation_in_the_Promotion_of_Archaeological
_Heritage_of_Serbia

4

Interpretimi indirekt duke përdorë teknologjitë të reja vë theksin në përvojën vizuele 

dhe senzacionin. Interpretimi indirekt nënkupton komunikimin përmes përdorimit të 

mjeteve të ndryshme mediatike siç janë pllakatet, broshurat, panotë, udhëzuesit 

audio-vizuel, shtigjet e paisura me tabela, sinjalizimet turistike ose tabela 

interaktive.

Interpretimi direkt ose përmes 

ndërmjetësimit realizohet me 

interaksion në mes interpretuesit 

(iterpretuesi, udhëheqësi, kustosi, 

informuesi, ciceroni) dhe vizitorit, 

gjegjësisht turistit. Mënyrat dire-

kte të interpretimit të trashë-

gimisë janë të lloj-llojshme, që 

nga klasiket, në vendndhodhje, 

përmes ligjeratave tematike, 

vizita dhe shëtitje me ciceron, ose jashtë atraksionit ku mund të përjetohet përmes 

teknologjive të reja dhe mjeteve të interpretimit indirekt. Mirëpo, disa autorë, duke 

filluar nga supozimi se të gjithë njerëzit kanë njohuri dhe aftësi të mjaftueshme për të 

zbuluar vlerën e trashëgimisë vetëvetiu, besojnë se interpretimi, në fakt, prandalon 
4

përvojnën që do merrej drejtëpërdrejt. 

Vizitorët nuk duhet ta perceptojnë interpretimin si një aktivitet mësimi. Ajo duhet të 

jetë interesante, tërheqëse, një aktivitet joshës që vizitorët i përafron me 

trashëgiminë kulturore dhe u krijon afërsi emotive duke i relaksuar dhe argëtuar.

Interpretimi ka për qëllim të motivojë audiencën e synuar duke përmbushur nevojat e 

tyre në atë mënyrë që duke ua rritur pritjet njëkohësisht edhe ua përmbushu ato. 

Interpretimi gjithashtu kërkon të angazhojë në mënyrë aktive vizitorët duke lidhur 

përmbajtjen me njohuritë, interesat, ndjenjat dhe vlerat e tyre personale duke 

inkurajuar zbulimin, angazhimin e shqisave dhe të vëzhgimit.

Principet e interpretimit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore

Në vitin 1957, Friman Tilman, ka dhënë 6 principe për interpretim kualitativ të 

trashëgimisë kulturore, e që edhe sot janë të pranueshme. Ato janë:

2) Informacionet si të tilla nuk janë interpretim. Interpretimi është zbulim i 

bazuar në informacion dhe këto janë gjëra krejtësisht të ndryshme. 

Sidoqoftë, secili interpretim përfshin informacion.

1) Çdo interpertim që nuk lidh atë që tregohet ose përshkruhet me diçka 

brenda personalitetit ose përvojës së vizitorit do të jetë e mangët. 
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§ Lidh vendin ose objektet me njohuritë, përvojën dhe vlerat e vizitorëve

§ Rrisin vetëdijen për rëndësinë e vendit të tyre dhe fitojnë mbështetjen e 

komunitetit për ruajtjen dhe menaxhimin e tij,

§ Të arrijnë qëllimin që vizitorët të mësojnë për vendin e vizituar,

§ Zbulon rëndësinë e vendit apo objekteve të cilat vizitorët mund t'i kuptojnë 

dhe vlerësojnë, dhe

6
Interpretimi në të vërtetë është një formë e storytelling-ut (tregimi)

§ Të arrijnë qëllimet e organizatës së tyre në lidhje me audiencën e synuar dhe 

palët e interesit,

§ Pasurojnë përvojën e vizitorëve.

Nëse bëhet në mënyrë efektive, interpretimi profesional ndihmon menaxherët e 

zonave të mbrojtura, muzeumeve, por edhe komunat, rajonet dhe destinacionet 

turistike që të:

Si u shërben interpretimi i trashëgimisë, menaxherëve dhe vizitorëve?

§ Të rritet numri i vizitorëve dhe të ardhurat nga ta përmes programeve dhe 

aktiviteteve cilësore interpretuese, dhe

6) Interpertimi që ka të bëjë me fëmijët (psh deri në moshën 12 vjeçare) nuk do 

duhej të ishte më i mangët se sa prezentimi për të rritur, por duhet të ndjekë 

një qasje krejtësisht ndryshe. Për të qenë i suksesshëm duhet një program i 
5

veçantë.

Interpretimi i mirë gjithmonë bazohet në përvojën nga dora e parë dhe shpesh me 

kontaktet personale me popullsinë e një vendi të caktuar.

Interpretimi shkakton katër efekte:

§ Nxit kurreshtjen dhe interesimin e vizitorëve 

4) Qëllimi kryesor i interpretimit nuk është mësimi por provokimi.

3) Interpretimi është një art që kombinon shumë aftësi, pavarësisht nëse 

materiali i disponueshëm është shkencor, historik apo arkitektonik. Secili art 

në një masë të konsiderueshme është mësim i vlefshëm.

5) Interpretimi duhet të synojë të paraqesë tërësinë, e jo një pjesë të saj, dhe 

duhet t'i drejtohet plotësisht njeriut dhe jo ndonjë faze të zhvillimit të tij. 

https://airandspace.si.edu/rfp/exhibitions/files/j1-exhibition 

guidelines/3/Six%20Principles%20of%20Interpretation.pdf

  http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/

5

6
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§ Zhvillojnë kurreshtjen e tyre për të zbuluar më shumë rreth trashëgimisë 

natyrore ose kulturore të cilën e përjetojnë,

§ Fitojnë një kuptim më të thellë për rëndësin dhe raportin që si ato që shohin 
7mund të jetë e rëndësishme për ta. 

Interpretimi i mirë u ndihmon vizitorëve dhe banorëve lokal që të:

§ Në parqet dhe rezervatet 

kombëtare dhe natyrore,

§ Në muzeje,

Ku përdorohet interpretimi

Interpretimi është mjet për të arritur një qëllim, mënyrë e tregimit të historive të cilat 

përmes mesazheve frymëzojnë njerëzit.

§ Mësojnë se pse ai vend, koleksion, objekt ose ngjarje nga e kaluara 

konsiderohet e rëndësishme,

§ Në shumë atraksione 

turistike.

Nuk janë të gjitha kumunikimet lidhur me trashëgiminë interpretative. As të gjithë 

udhëzuesit, panotë apo eksponatet në vendet e tilla nuk janë interpretuese. Disa i 

gjasojnë si leksioneve për studentë, deri sa tjerët thjeshtë ofrojnë informata të thata 

shkencore.

Përkundër kësaj, interpretimi përfshin angazhimin e vizitorëve në një eksperiancë të 

dorës së parë dhe u ndihmon të zbulojnë tregime që kanë ndikim, domethënie dhe 
8

rëndësi.

§ Kënaqen në atë vend sepse në interpretim përdoret një qasje joformale e bërë 

për njerëzit në pushime, dhe 

§ Në qytete dhe bashkësi 

lokale më të vogla,

§ Të përmirësojë imazhin e atij vendi, muzeu, bashkësisë lokale ose rajoni 

përmes rrëfimeve afirmative për ato vende nga ana e vizitorëve të kënaqur.

Interpretimin do ta gjeni të përfshirë në një gamë të gjërë mediash, nga shëtitjet e 

organizuara, përmes tabelave informative dhe broshurave të zakonshme,  e deri 

ekspozitat interaktive dhe telefonëve të mençur me GPS:

 http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/scope/

http://www.interpret-europe.net/feet/home/heritage-interpretation/benefits/ 7

8
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Çdo interpretim duhet të ketë një 

komponentë emocionale, sepse 

turizmi modern është i lidhur me 

përvojet dhe emocionet të cilat turisti 

dëshiron që përveç fotografive, të 

mbledh edhe emocione të cilat do t'i 

kujtojë gjatë dhe ato të njejtat t'ia 

përçojë tjerëve. Përjetimet e lidhura 

me emocione lënë gjurmë të thella 

dhe shpesh herë janë më të rëndë-

sishme se fotografitë apo selfit. Disa 

nga vizitorët janë autorë të bllogjeve 

dhe vllogjeve kështu që përjetimet e tyre në mënyrë indirekte ndikojnë në rritjen e 

popullaritetit të vendit. Nuk duhet harruar se mu këto vende të cilat nuk janë shumë të 

vizituara e të njohura, vende të cilat më së shumti i preferohen turistëve. Turistët e tillë 

shpesh u shmangen vendeve dhe hapsirave të famshme dhe kërkojnë përvoja të 

fshehura dhe autentike. Veçanërisht është i rëndësishëm kontakti me popullatën 

lokale dhe pranimi i rekomandimeve – ku të drekoni, ku të qëndroni dhe çka të vizitoni. 

Vetëm kësisoji mund të përjetohet lokaliteti i caktuar dhe të krijohet një ekskluzivitet i 

caktuar në turizëm (pa marrë parasysh a ka të bëjë me aksesueshmërinë, 

autenticitetin apo veçantinë) për të cilën turistëve bashkëkohor u intereson.

4.1  Mësimi përmes interpretimit 

Krijoni kontekste kuptimplote. Interpretimi duhet të përmbajë kontekst, ide, 

përmbajtje, ashtu që vizitori të mund shumë lehtë ta kuptojë përkundër asaj që ka 

ditë deri atëherë. Bëhuni kreativ. Nxisni inkuadrimin e vizitorëve në interpretim. 

Mundësojuni vizitorëve që të ndjehen të kyçur në procesin e interpretimit. Jini 

personal – lidhni të dhënat me diçka për çka vizitorët interesohen e jo vetëm me atë 

që dinë. Kjo ndikon në krijimin e një lidhje emocionale.

I gjithë interpretimi duhet t'i referohet ndonjë pike apo teme kryesore, “imazh i madh” 

për ate çka është e rëndësishme për parkun, lokalitetin historik apo muzeun në të 

cilin ndodhet vizitori. Tema i ndihmon vizitorët që të kuptojnë atë se çfarë po dëgjojnë 

apo lexojnë, dhe se do ta mbajnë mend ate. Tema i lidh faktet, pamjet dhe tregimet. 

Ndihmon vizitorët të mbajë në mend rëndësinë e informatave të dhëna. Interpretimi 

nuk ka karakter të arsimit-formal dhe në të njerëzit marrin pjesë vullnetarisht, por 

prapë se prapë ka karakter edukativ dhe nënkupton kontekst joformal të mësimit.
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§ Interpretimi është i organizuar 

§ Interpretimi është argëtues

Interpretimi është temetik

Hami (1992) ka përshkruar katër fakte që ndihmojnë në arritjen e interpretimit të 

suksesshëm:

I gjithë interpretimi duhet të merret me një pikë kyçe apo temë, e cila i ndihmon 

vizitorit që të kuptojë atë çka dëgjon apo lexon dhe të njejtën ta mbajë në mend. 

Përshembull, çka është me rëndësi të veçantë për parkun, lokalitetin historik apo 

muzeun që është qëllim i vizitës. Tema i lidh faktet, objektet dhe tregimet. I ndihmon 

vizitorëve të mbajnë në mend rëndësinë e informatave të prezantuara. Tema shpreh 

idenë kryesore të programit të interpretimit. Ajo përfshinë mesazhin, zgjon interesin 

dhe të bën kurioz. Tema e mirë është inspirative, e lidhur me fenomienin karakteristik 

vetëm me objektin e vizitës. Tema gjithesi është mesazhi kryesor i cili përçohet 

përmes interpretimit, shpjegohet arsyeja e shkrimit të vetë interpretimit dhe paraqet 

mesazhin apo leksionin të cilin autori dëshiron ta përçojë te vizitori përmes 

interpretimit.

Çka e bën një temë interesante?

§ Qartë është e lidhur me lokalitetin, objektin apo fenomenin

§ Është e veçantë për atë lokalitet, objekt, fenomen 

§ Interpretimi është tematik

§ Tregon se si tema lidhet me njerëzit dhe problemet universale 

Interpretimi është i organizuar 

§ Është e lidhur me të tashmen 

Njerëzit, turistët vizitojnë vendet kulturore e natyrore për arsye të ndryshme. Ata janë 

ayt për t'u argëtuar dhe të mësojnë diçka të re, por parasëgjithash ata në këto vende 

shkojnë vullnetarisht. Programi interpretativ shtrohet me një model të thjeshtë – 

hyrja, shtjellimi dhe përfundimi. Në këtë mënyrë, vizitorët mund lehtësisht të 

përcjellin, kuptojnë dhe të mbajnë mend atë që është thënë. Secili aktivitet duhet ta 

ketë nga një hyrje të shkurtër. Hyrja duhet t'ua tërheq vëmendjen vizitorëve, t'u 

shpjegojë temën dhe t'u tërheq vëmendjen në atë se çka mund të shohin dhe 

dëgjojnë. Disa aktivitete siç janë ecja në mal, ngarja e biçikletës apo shëtitja duhet të 

përcillen me informacione të sigurisë. Gjithashtu janë të nevojshme edhe 

§ Interpretimi është relevant

§ Inspiron të tjerët
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Interpretimi është argëtues

Një nga njohuritë kryesore që duhet 

t'i ketë interpretuesi për të qenë sa 

më efektiv në prezantimet e veta 

është mënyra e të kuptuarit se si 

vizitorët i kuptojnë dhe mbajnë 

mend informacionet duke qenë në 

një atmosferë të relaksuar e cila nuk 

është e karakterit edukativ formal.  

Njerëzit marrin pjesë vullnetarisht 

në aktivitete intrepretuese dhe 

mund të largohen nëse janë të 

mërzitur ose nuk janë të interesuar. 

Shumë gjëra mund të ndikojnë në eksperiancat pozitive të vizitorëve. Një interpretues 

i mirë dhe i këndëshëm paraqet një fillim të mirë. Storytelling (rrëfime historish) 

Interpretimi është relevant

Interpertimi e bën të rëndësishme vizitën e njerëzve për këto trashëgimi kulturore 

apo natyrore. Interpretimi ndikon në krijimin e lidhjes emotive ndërmejt vizitorit dhe 

vendit të vizitës si dhe ndikon në njerëzit që të kujdesen për sigurinë, 

qëndrueshmërinë dhe menaxhimin e trashëgimisë kulturore apo natyrore.

§ Të ketë rëndësi, kuptim – informacioni i cili prezantohet duhet të ketë 

kontekst në mënyrë që vizitori të kuptojë atë çka dëgjon në raport me atë që di 

(kjo nxit lidhjen intelektuale); dhe 

Interpretimi relevant do duhej të:

informacionet logjistike, si psh., sa është kohëzgjatja e paraparë e aktivitetit, 

lokacioni, vështirësia e aktivitetit etj.

Dr. Hami potencon se për interpretimin e mirëorganizuar nuk ka nevojë shumë për 

mundimin e publikut.

§ Të jetë personale – të lidhen informatat me diçka që vizitorëve u intereson 

dhe jo të jetë thjeshtë vetëm për ta (kjo nxit lidhjen emocionale).

Ekzistojnë shumë metoda të interpretimit përmes të cilave informatat të cilat i jepni 

bëhen më të rëndësishme dhe më kuptimplota, e shumë prej tyre janë gjëra për të 

cilat keni njohuri dhe shërbeheni me to çdo ditë. Për shembull, mund të shërbeheni 

me shembuj, për krahasim, analogji, metaforë apo diça të ngjashme. Të jeshë 

personal mund të bëhesh duke përdorur shpeshherë fjalën “ku” – kjo teknikë është e 

njohur edhe si vetë-referncë. Kjo do të thotë se e nxisni publikun të mendojë për 

veten deri sa ju nuk u ofroni informacionet e reja.
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§ A është e disponueshme “e gjithë” historia, duke përfshirë këndvështrime 

dhe histori të ndryshme, dhe jo vetëm pamjen (aktuale) të pranuar?

§ A shfaqet përmbajtja tematikisht? Duke strukturuar përmbajtjen, vizitorëve u 

dërgojmë mesazhe kryesore të cilat i kanë të arritshme dhe mbresëlënëse. 

§ Nivel i lartë i kompetencës në komunikimin joverbal – me fjalë tjera: përmes 

fotografive – për audienca të ndryshme.

Si të dimë se a është një interpretim i suksesshëm apo jo?

Aftësia e përkthyesit është një parakusht për interpretim të suksesshmëm. Ai 

duhet të ketë teknikën e komunikimit verbal dhe joverbal si dhe të ketë aftësi të 

shkëlqyera organizative. Gjithashtu, ai duhet të ketë një koncept të përgatitur 

mirë të interpretimit.

Ekziston një numër i madh i pyetjeve që mund të bëhen dhe në bazë të përgjigjeve të 

të cilave mund të përcaktohet nëse interpretimi është i mirë apo jo, pavarësisht nëse 

është një interpretim i një vizite të organizuar apo ndonjë info tebele të thjeshtë, 

ekspozitë etj. 

Disa nga pyetjet konstruktive janë:

gjithashtu është një mjet i shkëlqyeshëm për mësim argëtues. Storytelling ka një 

efekt pozitiv në imagjinatën dhe emocionet mes vizitorëve dhe vendit të vizitës.

4.2 Si të zhvillojmë një interpretim efikas të trashëgimisë?

§ Nivel i lartë i kompetencës për të kuptuar parimet e interpretimit të 

trashëgimsë dhe aftësia për të zbatuar këto parime në mënyrë që vizitat që 

ata organizojnë të jenë tërheqëse, të rëndësishme dhe provokuese. 

§ A është përmbajtja relevante për vizitorët? Kjo kërkon një njohuri të mirë të 

§ Nivel i lartë i kompetencës për të kuptuar lëndën e shkrimit të tyre, përfshirë të 

kuptuarit e shpjegimeve të ndryshme (që ekzistojnë, ose kanë ekzistuar) të 

trashëgimisë kulturore dhe natyrore.

Për krijimin e suksesshëm të Shëtitjes nëpër trashëgimi dhe interpretim duket 

poseduar shkathtësi si në vijim:

§ Nivel të lartë të kompetencës gjatë komunikimit me shkrim, përmes 

publikimeve të ndryshme. Kjo nënkupton aftësinë e organizimit të 

përmbajtjes e cila është e qartë sipas hierarkisë. 

§ Niveli i lartë i kompetencës për të kuptuar parimet e mira të dizajnit (gjatë 

organizimit të takimeve, info tabelave etj.).
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§  A shprehen përmes interpretimit ndjenja të veçanta ndaj trashëgimisë (edhe 

në atë se çka shkruhet por edhe si/dhe ku thuhet)?

§ A është tërheqëse përmbajtja e interpretimit (relevante, provokative)?

§ A është i qëndrueshëm interpretimi, si nga aspekti i mjedisit jetësor ashtu 

edhe në aspektin financiar?

Nëse përgjigja për këto pyetje është pozitive, atëherë kjo do të thotë që interpretimi 

është organizuar me sukses. 

Përveç kësaj, interpretatori duhet ta kuptojë organizatën për të cilën punon dhe 

qëllimin e interpretimit të cilën po e bëjnë.

§ Të dini se çka kanë mësuar vizitorët pas 

interpretimit.

§ Të dini se çfarë efekti keni arritë me anë të 

interpretimit ke vizitorët, me çfarë përshty-

pjesh ikin

audiencës së synuar, si dhe metoda adekuate për interpretim. Me idenë e të 

kuptuarit ose depërtimit në audiencën e synuar, kjo duhet të përfshijë 

informacionet demografike siç janë mosha, gjinia, nacionaliteti, prejardhja 

kulturore por edhe në aspektin e qëndrimit intelektual të audiencës së synuar. 

Pyetja e parë për të filluar procesin e vlerësimit është “pse”? Pse si organizator i 

çmoni aktivitetet tuaja interpretative? 

§ A është interesante, tërheqëse mënyra në të cilën bëhet interpretimi? Shumë 

vizitorë, kohën e tyre të lirë dëshirojnë ta kalojnë në një atmosferë të relaksuar 

e jo duke mësuar, kështu që kjo është një nevojë që duhet të plotësohet por 

me vetë karakterin arsimor joformal të interpretimit. 

§ A e njihni kualitetin e këtyre prodhimeve / 

aktiviteteve? A janë tërheqës, motivues, të 

arritshëm, të kuptueshëm... në mënyrë që të 

përmirësoni veprimet tuaja, prodhimet 

gjegjësisht interpretimet tuaja.

Me qëllim që të sigurohemi se interpretimi është i suksesshëm, procesi i vlerësimit të 

tij është i nevojshëm.

Pyetja e dytë gjatë procesit të evaluimit është “Kujt t'i drejtohemi për informata 

kthyse”? Palët potenciale të interesuar janë vizitorët, udhërrëfyesit, organizatori i 

interpretimeve, eksperti etj.

§ Në mënyrë që të identifikohen barrierat që 

pengojnë në arritjen e rezultateve.
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§ Pytësorët – si forma më e përhapur e vlerësimit. Nuk janë të vështirë për 

përpilim dhe japin rezultate konkrete. Problem është vetëm fakti se nuk janë 

shumë të pëlqyeshëm sepse kërkojnë një kohë të caktuar për t'i mbushur dhe 

shpesh mund të jenë të mërzitshëm.

§ Vështrimi i sjelljeve/disponimit të pjesëmarrësve gjatë interpretimit.

Cilat janë mjetet për evaluimin e interpretimit? 

Pyetja e tretë gjatë procesit të evaluimit 

është “Si”? Kjo pyetje i referohet mënyrave 

ose instrumenteve të mbledhjes të 

dhënave. Meqë kemi të bëjmë me mësim 

joformal gjatë interpretimit të trashëgimisë 

kulturore dhe natyrore, vetë procesi i 

vlerësimit duhet të jetë motivues, argëtues 

dhe i relaksuar. Në lidhje me këtë, e 

rëndësishme është të merret parasysh se 

cilat dëshmi tregojnë qartë nëse produkti ose procesi i vlerësuar është mjaft i mirë. Si 

e dimë se po bëjmë gjërat e duhura dhe si e dimë se po veprojmë drejtë? Udhëzuesi, i 

cili ofron interpretim personal, gjatë vizitave përmes pytjeve joformale lehtësisht 

mund të vijë në përfundim se çka vizitorët konsiderojnë interesante e çka jo.

§ Intervistat – individuale ose në grup, të përqëndruar në pyetjet ose gjatë 

storytelling.

§ Një termometër i madh me vendet e shënuara për dhënien e përgjigjeve 

Pozitive / Negative.

Ato mund të jenë:

§ Tabela e vogël me emotikonët për përgjigje (paraqitja e fytyrave në bazë të 

shenjave – zakonisht shenjat e pikësimit, numëra apo shkronja – për të 

paraqitur ndjenjat dhe disponimin te personat).

Një mjet interesant dhe inovativ i vlerësimit janë distinktvë, gjegjësisht Distinktivët 

digjital Smitsonian të cilat vizitorëve u japin mundësin për ta bërë testin, zakonisht 

në shtëpi përmes internetit, për atë që mësuan gjatë një vizite në një sit dhe mund të 

marrin një token dixhital ose një simbol që tregon aftësinë që ata përvehtësuan. Kjo 

qasje garanton mësim, argëtim dhe vlerësim të shkëqyeshëm.
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Tregimet (storytelling) janë një ndër aftësitë më të vjetra njerëzore, intelektuale dhe 

emocionale. Tregimi i mirë, ajo që futet mirë në memorie, duhet të përmbajë disa 

elemente të përdorimit në masën e duhur. Kombinimi i përkryer nënkupton që:

§ Tregoni shkakun dhe pasojën e një veprimi

4.3 Storytelling, mjet i fuqishëm i interpretimit të suksesshëm

§ Lidhni shkencën me histori njerëzore

§ Shërbehuni me krahasime përgjithësisht të 

pranueshme 

§ Përdorni personifikimin

Sipas Sem Hamit (1992), ekzistojnë shumë metoda që informacionet teknike të bëhen 

interesante:

§ Tregimi tërheq vëmendjen tuaj

§ Krijon lidhje mes jush dhe rrëfimtarit.

§ Përdorimi i foljeve aktive në vend të atyre 

pasive  

§ Gjatë tërë kohës zgjon interesim tek ju

Rregullat për të shkruar një tregim të mirë - storytelling 

§ Ju fut në tregim përmes leximit ose dëgjimit

Disa nga rregullat themelore që duhet të zbatohen sa më shumë që të jetë e mundur 

janë: përdorimi i foljeve aktive jo pasive, përdorimi i theksimeve (madhësia e fontit, 

boldimi etj.) në mënyrë që të vëhet theksi në pikat kyçe, angazhimi i shqisave të 

vizitorëve apo fokusimi i tyre në përsonin e caktuar (real apo imagjinar) me qëllim që të 

arrihet qëllimi i tregimit. Rrëfimi i tregimit është mjet i fuqishëm për marrje 

eksperiance. Prandaj lehtë mund të themi se informacionet në formë të tregimeve për 

trurin janë më të kapshme. Përmbajtja e ofruar përmes rrëfimit konsiderohet si proces 

i dobishëm i të nxënit. Ndikon si “mjet për formim të idesë”, përkrah dhe nxit 

imagjinatën, ngrit aftësinë e mbamendjes si dhe ndikon në zhvillimin e identitetit. Ky 

proces është i përforcuar përmes dy faktorëve: elementin imagjinar dhe me elementin 

emocional të rrëfimit – Storytelling-ut.

§ Mendoni për atë se çka do të jetë interesante 

për lexuesin tuaj. Bëni kujdes që fjala hyrëse 

e secilës pjesë e tekstit të ketë diçka 

interesante. 

§ Përqëndrohuni tek individi
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Për të përcjellë mesazhet tuaja përdorni fotografi, diagrame, harta dhe grafikone.

Kini kujdes në gjatësinë e fjalive tuaja. Mundohuni 

që fjalitë zakonisht të kenë dhjetë deri në njëzet 

fjalë dhe përdorni pasuse – më të vogla se 50 fjalë. 

Pjesët dhe fjalitë më të shkurtra mundësojnë lexim 

më të lehtë të tekstit.

Sa herë të keni mundësi përdorni folje aktive e sa më pak pasive. P.sh., thuani, “Ne 

mund të përdorim gjetjet më të fundit për të riinterpretuar ngjarjet e kaluara” në vend 

të “shpikjet e fundit mund të përdoren për të riinterpretuar ngjarjet e kaluara”. 

Shërbehuni me fjalë të kapshme për lexuesin, gjuhën e përditëshme – mos përdorni 

lokalizma, sepse eksizston mundësia që mos t'ju kuptojnë të gjithë.

Shkruani me gjuhë të thjeshtë. Thuhet se Mark Tueni ka shkruar: “Do t'ju shkruaja një 

letër të shkurtër, por nuk pata kohë”. Të jeshë konciz kërkon kohë dhe mund. Shkruani 

thjeshtë dhe në mënyrë koncize.

Rrëfimi do duhej të ishte nxistës, të jetë provokues, kështu që gjeni një titull interesant 

që lidhet me temën tuaj. Merrjani vëmendjen njerëzve!

Fjalët e shkurtra dhe të thjeshta e bëjnë tekstin tënd 

më të qasshëm. Në se ka nevojë të kyçni shprehje 

teknike mund t'i fusni ato në italik ose t'i shpjegoni 

kur i përdorni për herë të parë.

Përdorni shprehje dhe gjuhë që do të përdornit kur flisni me dikë në një atmosferë të 

relaksuar, nuk keni nevojë të jeni shumë profesionist.

Gjithmonë shërbehuni më shumë me fjalë të shkurtra se sa të gjata.

Ndajini paragrafet e tekstit duke u dhënë nëntituj që tërheqin vëmendjen. Ata u 

mundësojnë lexuesve që të skanojnë tekstin në mënyrë që të gjejnë pjesët që u 

interesojnë.

§ Ndihmojini publikut tuaj që të kapë temën. Shpikni metoda se si t'i lidhni ato 

që shkruani me përvojat, intereset dhe perceptimin kulturor të audiencës tuaj.

Përdorni metafora dhe krahasime. Kjo u ndihmon lexuesve që ta kenë më të kapshme 

atë që thoni lidhur me diçka që të tjerët nuk kanë dijeni.

Për t'ia arritur qëllimit me rrëfimin tënd, mbështe-

tuni te gjërat që njerëzit mund të ndiejnë, të shohin, 

të përjetojnë, dëgjojnë. Nëse është e përshatshme, 

sugjeroni disa gjëra që ata mund të bëjnë, kërkojnë 

dhe për të cilat do të mendojnë ose diskutojnë. Jini 

të matur, mos nxitoni dhe mos i nxisni.
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Në procesin e modernizimit të mënyrës së prezantimit të lokalitetit, rëndësi 

thelbësore ka përdorimi i teknologjive të reja përmes të cilave ringjallin të kaluarën në 

një mënyrë vizuelisht tërheqëse. Kështu, Feliks Romuliana (Gamzigradi), si i vetmi 

Shëndeti dhe siguria e vizitorëve nuk 

cenohet nga interpretimi. Kjo nënkupton 

vendosjen e paneleve të interpretimit në 

vende të sigurta, si dhe që udhëzuesi të jetë 

plotësisht i vetëdijshëm për të gjitha 

rreziqet e mundshme në vendin ku ndodhet. 

Ata gjithashtu duhet të jenë të vetëdijshëm 

se cila procedurë është e përshtatshme në 

rast të një incidenti ose aksidenti. 

 4.4 Shembuj të praktikës së mirë të intrepretimit të trashëgimisë

Faktorët që ndikojnë në interpretimin e suksesshëm të trashëgimisë

Në nivelin intelektual, këto mund të jenë interpretime të mundshme në gjuhë të 

ndryshme, interpretime shtesë për të kapërcyer ndryshimet kulturore, duke siguruar 

informacion të përshtatshëm për moshën e lexuesit. 

Rëndësia e këtyre këshillave varet nga vendndodhja që interpretohet dhe përbërja e 

palëve të interesuara. Sidoqoftë, të gjitha që cekëm më lartë duhet të merren parasysh 

nëse synojmë një interpretim të suksesshëm.

Emocional do të thotë që vizitorët të kenë një reagim ndaj interpretimit. „Reagimi“ 

mund të nënkuptojë gjëra të ndryshme, nga rritja e njohurive në lidhje me temën e 

interpretimit, përmes përgjigjes emocionale, deri te ndryshimi në sjellje. Vizitorët 

krijojnë një lidhje emocionale me trashëgiminë dhe dëshirën për ta mbrojtur atë. 

Vizitorët, e të gjitha moshave dhe aftësive fizike, kanë qasje në interpretim. Kjo mund të 

jetë edhe diçka shumë e thjeshtë si lejimi i vizitorëve që t'i afrohen aqë panetilt të 

interpretimit (si dhe lëndës së interpretimit) në mënyrë të të kenë mundësi ta lexojnë. 

Është e nevojshme që të sigurohet një ashensor ose një rampë në mënyrë që të gjithë 

vizitorët që vijnë të kenë mundësi të afrohen objeketeve të prezantuara e jo vetëm 

këmbësorët. Gjithashtu, duhet që të sigurohen dhe ndihmesa audio vizuele në mënyrë 

që vizitorët me nevoja të veçanta të kenë mundësi të kenë qasje në interpretim. Këto 

mund të jenë mjete ndihmëse siç janë audio përshkrimet e tekstit në panele, aparate 

dëgjimi, teksti i shkruar me shkronja të mëdha etj.

Faktori fizik
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Përveç Feliks Romulianës, përparim i dukshëm vërehet edhe në lokalitet tjera si 

përshembull Sirmiumi. Qëllimi kryesor i tij është të edukojë vizitorët në vendet 

arkeologjike përgjatë rrugës romake Aquileia-Emona-Sirmium-Viminacium, 

gjegjësisht promovimi i tyre turistik përmes futjes së teknologjisë së Realitetit virtuel 

në mënyrë që t'u japë vizitorëve një pamje më të afërt të vendbanimit në kohërat 

antike. Kështu, gjatë vitit 2017, u bë një rindërtim 3D i Pallatit Perandorak të 

Sirmiumit, i cili mund të shihet sot përmes monitorëve interaktivë në vend, duke sjell 

vizualisht atmosferën e kësaj ndërtese madhështore (Plemiq, 2018).

Interpretimi është hartuar 

sipas modelit të kërkimit të 

thesarit. Vizitorit i jepet një 

detyrë për zgjidhjen e së cilës 

ai duhet të arrijë në vendin e 

c a k t u a r  m e  n d i h m ë n  e 

leg jendës  së  ob jekteve 

muzeale që e çojnë atë në 

historinë e sitit. Kështu, 

v iz i tor i  për  një  kohë të 

shkurtër bëhet një arkeolog i 

cili eksploron pjesë të pallatit, merr pjesë në ritualet fetare të epokës Romake, duke 

mësuar detaje të shumta nga biografia e Perandorit Galerius, si dhe informacione se 

si romakët jetuan dhe kaluan kohën e tyre të lirë. Ky lloj interpretimi indirekt është 

shumë interesant, duke krijuar një përvojë personale që mbahet mend, veçanërisht 

midis brezave të rinj.

lokalitet romak në Serbi i cili është i futur në listen e trashëgimisë botërore UNESCO. 

Gjatë vitit 2015 ai ka fituar një aplikacion android për telefonë dhe tablet me të cilën 

përcjell trendet botërore muzeale  në mënyrë që sa më mirë të bëhet interaksioni mes 

vizitorëve dhe objekteve të paraqitura. Gjithashtu në vitin 2016, këtu poashtu është 

bërë paisja me një qendër moderne multimediale për vizitorë, si vend ku ata do të 

mund të njoftohen me pamjen e Feliks Romulianës në kohën e lulëzimit të saj dhe kjo 

bëhet përmes përdorimit të 3D syzeve dhe hologrameve. Me lëvizje të dorës para 

ekranit mund të “Shëtisësh” nëpër rekonstruksionin e kompleksit mbretëror, përmes 

animacioneve tridimensionale (e ashtuquajtura realiteti i zgjëruar) në panelet 

interaktive, si dhe artefaktet origjinale e magjepsin ambientin autentik. Aplikimi i tillë 

i arritjeve të fundit teknologjike ka si qëllim kryesor të afrojë historinë dhe 

trashëgiminë kulturore shtresën e gjërë të popullsisë, duke thyer paragjykimet për 

arkeologjinë si një shkencë e destinuar vetëm për profesionistët e shkolluar, e që, 

megjithëse implementimet e fundit, tashmë kanë pasur një efekt pozitiv në rritje të 

vizitueshmërisë, si me vizitorë vendas ashtu edhe të huaj (Plemiq, 2018).
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Interpretimi indirekt ose rrethanor duke përdor teknologji të reja vë theksin në 

përvojën vizuele dhe senzacionin. Sidoqoftë, shtrohet pyetja, në çfarë mase një qasje 

e tillë është e mjaftueshme për të stimuluar një përshtypje më të qëndrueshme të 

vizitorit dhe për t'i siguruar atij një përvojë të vërtetë arsimore? Interpretimi i 

menjëhershëm, në formën e tij thelbësore, duhet parë si një histori interesante, e cila 

komunikon koncepte dhe hollësi të ndryshme historike, kulturore ose shkencore në 

një fjalim të qartë të kuptueshëm për një person të zakonshëm që nuk zotëron njohuri 

profesionale. Ai synon të provokojë emocione dhe admirim të këndshëm tek vizitori, si 

dhe një marrëdhënie respekti për mjedisin natyror dhe kulturor, prandaj rëndësia e tij e 

jashtëzakonshme nuk duhet të neglizhohet. Interpretimi i suksesshëm nuk imponon, 

por vetëm sugjeron përfundime konkrete për vizitorin, e inkurajon atë të mendojë dhe 

përjetojë të mirën kulturore përmes një prizmi krejtësisht personal, i cili në mënyrë më 

efektive kontribuon në cilësinë e njohurive dhe përvojave të fituara. E gjithë kjo tregon 

nevojën për të punuar domosdoshmërisht në interpretimin e drejtpërdrejtë.
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5. Përfundim

Udhërrëfyesi për zhvillimin e Shëtitjeve nëpër trashëgiminë e Ballkanit ka për qëllim t'i 

ndihmojë organizatave turistike, shoqatave të fushës së turizmit, ciceronët, kustosët 

dhe palëve tjera të interesuara në mënyrë që sa më mirë të paraqesin trashëgiminë e 

kësaj pjese të Ballkanit dhe ta bëjnë sa më atraktive por edhe të rëndësishme si për 

vizitorët ashtu edhe për banorët lokal. Kjo është një ndër gjërat thelbësore të 

interpretimit kualitativ nga e cila mvaret interesimi i vizitorëve por edhe i banorëve lokal 

në angazhim për ruajtjen e trashëgimisë.

Interpretimi synon t'u shpjegojë vizitorëve dhe turistëve rëndësinë e vendeve, 

artefakteve dhe objekteve dhe të kontribuojë në kuptimin, përshtypjen pozitive dhe 

admirimin, dhe kështu të rrisë ndërgjegjësimin për nevojën e ruajtjes së trashëgimisë 

kulturore dhe historike. Prandaj, disponueshmëria, diversiteti dhe, mbi të gjitha, cilësia 

e mediave interpretuese kanë një ndikim të rëndësishëm jo vetëm në vlerësimin turistik 

të atraksioneve arkeologjike, por edhe në konkurrencën e destinacionit ku ato 

ndodhen. Prandaj, është e nevojshme të theksohet interpretimi i drejtpërdrejtë, në të 

cilin faktori njerëzor, ekzistenca e interpretuesve, kuratorëve dhe udhëzuesve të 

trajnuar del në pah. Nga ata pritet që jo vetëm të kenë njohuri të mira për lokalitetin 

arkeologjik si dhe ambientin përreth, por edhe të kenë dije shtesë nga fushat tjera. 

Njëkohësisht duhet të kenë edhe aftësi tjera prej të cilave mvaret efikasiteti i përcjelljes 

së dijes dhe kualiteti i përjetimit të vizitorëve. Rruga më e sigurt dhe më e shkurtër për 

realizimin e një qëllimi të tillë do të ishte krijimi i programeve të posaçme të trajnimit, 

eventualisht, certifikimi „interpretues i trashëgimisë kulturore“.

5. Përfundim

Një ndër shembujt e zhvillimit të Shëtitje nëpër trashëgimi është realizuar përmes 

projektit Heritage Walks&Talks, ku është formuar interpretimi i trashëgimisë në tetë 

lokalitete në tri shtete: Serbi, Mal të Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Qëllimi i projektit 

Heritage Walks&Talks ka arritur qëllimin e vet për të prezantuar trashëgiminë kulturore 

dhe historike të kësaj pjese të Ballkanit në një mënyrë tjetër, dhe plotësisht moderne e 

bashkëkohore.
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