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1. QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

Qendra e Botimeve për Diasporën është institucion i krijuar me VKM-në nr. 
469, datë 26.07.2018, që financohet nga buxheti i shtetit dhe organizohet e 
funksionon në varësi të Ministrit të Shtetit për Diasporën.

MISIONI

Qendra e Botimeve për Diasporën ka për mision:
 9 Mbështetjen e mësimit të gjuhës shqipe;
 9 Njohjen dhe përhapjen e kulturës kombëtare në diasporë përmes botimit 

të teksteve shkollore, botimit të librave me përmbajtje letrare, historike dhe 
sociale;

 9 Organizimin dhe mbështetjen e veprimtarive edukative, kulturore dhe sociale, 
që kanë për qëllim ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe dhe kulturës amtare 
në diasporë.

VIZIONI

Qendra është në shërbim të misionit të ministrit përgjegjës për diasporën në 
përfaqësimin dhe nxitjen e politikave të bashkëpunimit dhe të ndërveprimit 
me të gjithë shqiptarët, me qëllim fuqizimin dhe bashkëpunimin në të gjitha 
fushat me shqiptarët jashtë kufijve të Republikës së Shqipërisë dhe shtetet ku 
ata banojnë.

DETYRAT

Detyrat e Qendrës së Botimeve për Diasporën janë:

 9 Botimi dhe shpërndarja e teksteve mësimore të miratuara dhe literaturës 
plotësuese, të cilat do t’i shërbejnë mësimdhënies dhe ruajtjes së identitetit 
kombëtar në komunitetet shqiptare të Diasporës.

 9 Përgatitja dhe zbatimi i projekteve dhe programeve për mësimin e gjuhës 
shqipe në distancë nëpërmjet internetit, si dhe rrjeteve e kanaleve elektronike 
të komunikimit masiv.

 9 Zhvillimi dhe ruajtja e identitetit kombëtar përmes mësimit të gjuhës, 
kulturës së prejardhjes, si dhe njohjes dhe promovimit të trashëgimisë 
kulturore kombëtare.

 9 Organizimi dhe mbështetja e veprimtarive dhe projekteve në ndihmë të 
përhapjes së gjuhës dhe kulturës amtare në diasporë.

2. STRUKTURA

Në përputhje me pikën 6 dhe 8 të VKM-së nr. 469, datë 26.07.2018 “Për krijimin, 
organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, Qendra 
e Botimeve për Diasporën drejtohet dhe përfaqësohet nga drejtori dhe pranë saj 
funksionon Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën, si organ këshillimor 
e vendimmarrës për çështjet e botimeve për diasporën.
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2.1. DREJTORI

Drejtori i Qendrës së Botimeve për Diasporën është autoriteti përgjegjës për 
drejtimin, organizimin dhe administrimin e veprimtarisë së QBD-së .

Drejtori e përfaqëson QBD-në në marrëdhënie me të tretët. Ai emërohet në detyrë 
nga ministri përgjegjës për Diasporën. Gjatë vitit 2020 këtë detyrë e ka ushtruar znj. 
Mimoza Hysa.

Drejtori raporton dhe përgjigjet përpara Ministrit të Shtetit për Diasporën për 
aktivitetin e QBD-së, në mënyrë periodike.

 

2.2. KËSHILLI KOORDINUES I BOTIMEVE PËR DIASPORËN

Bazuar në VKM-në nr. 469, datë 26.07.2018 “Për krijimin, organizimin dhe 
funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, pranë QBD-së funksionon 
Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën, si organ këshillimor dhe vendimmarrës 
për çështjet e botimeve për diasporën.

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën është organ kolegjial, i përbërë nga 
pesë anëtarë, i cili ka përfaqësues nga:

– Ministria përgjegjëse për punët e jashtme;
– Ministria përgjegjëse për arsimin;
– Ministria përgjegjëse për diasporën;
– Akademia e Shkencave e Shqipërisë;
– Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë.

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën ka këto kompetenca:

a) Mbledh dhe shqyrton kërkesat vjetore për botime për diasporën si dhe shqyrton 
kërkesat e herëpashershme, të cilat mund të mos jenë parashikuar në kërkesat 
vjetore.

b) Miraton programet e botimeve të QBD-së, në përputhje me dokumentet 
strategjike për marrëdhëniet me diasporën.

c) Planifikon shpërndarjen e teksteve të botuara nga Qendra e Botimeve për 
Diasporën.

ç) Merr vendime për çështje të tjera, në përputhje me detyrimet e legjislacionit në 
fuqi. 

d) I propozon ministrit përgjegjës për diasporën botimin e teksteve të tjera.
dh)I propozon ministrit përgjegjës për diasporën çmimet e shitjes së teksteve, të 

cilat vendosen duke respektuar dispozitat e ligjit nr. 9616, datë 27.9.2006, “Për 
librin në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, dhe kategoritë që përfitojnë 
falas kopje të teksteve të botuara nga QBD-ja, të cilat miratohen me vendim të 
Këshillit të Ministrave.

Ky Këshill ka edhe kompetenca të tjera, në përputhje me ligjin, të ngarkuara nga 
ministri përgjegjës për diasporën ose nga drejtori i Qendrës.

Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën është i përbërë nga:
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Biblioteka Kombëtare Piro Misha (kryetar)
Ministri i Shtetit për Diasporën Ada Ilia (anëtare)
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme Mira Hoxha (anëtare)
Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë Anila Ferizaj (anëtare)
Akademia e Shkencave Floresha Dado (anëtare)

2.3. STRUKTURA ADMINISTRATIVE

Struktura e Qendrës së Botimeve për Diasporën është miratuar me urdhrin nr. 76, datë 
15. 04. 2019 të Kryeministrit “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës së 
Botimeve për Diasporën”. Sipas kësaj strukture të miratuar, QBD-ja është e përbërë nga 3 
sektorë dhe një personel prej 15 punonjësish.

Bazuar në urdhrin nr. 76, datë 15. 04. 2019 të Kryeministrit, struktura dhe organika e 
QBD-së, është sipas tabelës së mëposhtme: 

Sipas organizimit strukturor të miratuar, QBD-ja përbëhet nga 3 sektorë: Sektori i 
Digjitimit, Komunikimit dhe Projekteve, Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes 
dhe Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.

Sektori i Digjitimit, Komunikimit dhe Projekteve është përgjegjës për: 
Krijimin, mirëmbajtjen dhe pasurimin e faqes online të librave në formë elektronike; 
Krijimin, ruajtjen dhe konsolidimin e marrëdhënieve të QBD-së; 
Hartimin dhe ndjekjen e projekteve të QBD-së.

Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes është përgjegjës për:
Ndjekjen e procesit të përzgjedhjes, miratimit, botimit, shpërndarjes së teksteve 

shkollore për diasporën; 
Ndjekjen e punës së grupit të punës ndërinstitucional për miratimin e teksteve 

shkollore për diasporën;
Ndjekjen e prokurimit të teksteve mësimore dhe shpërndarjen e tyre sipas kërkesave të 

diasporës; 
Mbajtjen e lidhjeve dhe hartimin e një bazë të dhënash të shkollave, qendrave 

mësimore, shoqatave të diasporës të interesuara për tekstet shkollore; 
Bashkërendimin e punës për shpërndarjen e teksteve shkollore për diasporën si dhe të 

botimeve të tjera që janë objekt i punës së QBD-së.

Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse është përgjegjës për:
Kryerjen e të gjithë veprimtarive mbështetëse të QBD-së me qëllim plotësimin e misionit 

të saj.
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3.1.  SIGURIMI DHE SHPËRNDARJA E TEKSTEVE SHKOLLORE,    
        LITERATURËS PLOTËSUESE DHE BOTIMEVE TË QBD-SË  
        NË DIASPORË PËR VITIN SHKOLLOR 2020–2021
     

Bazuar në VKM-në nr. 443, datë 26.06.2019, Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes 
përgatiti procesin e sigurimit të teksteve shkollore në diasporë për vitin 2020-2021, duke 
nisur punën me mbërritjen e kërkesave për tekste shkollore të dërguara në përfaqësitë 
diplomatike të Shqipërisë në vendet pritëse të Diasporës shqiptare dhe të përpunuara nga 
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme përmes shkresës nr. 6390 Prot., dt. 10.06.2020, 
“Lista përfundimtare e teksteve shkollore 2020-2021 për Diasporën”. 

Lista me kërkesat për tekste shkollore u shqyrtua nga Këshilli Koordinues i Botimeve për 
Diasporën, i cili mori vendimin nr. 7, datë 11.06.2020, të Këshillit Koordinues të Botimeve për 
Diasporën “Për miratimin e listës së teksteve shkollore dhe literaturës shtesë për mësimin 
plotësues në diasporë”. 

Qendra e Botimeve për Diasporën siguroi në kohë sasinë e kërkuar të teksteve (në total 
17 079 tekste) dhe u kujdes që çdo tekst të ishte i pajisur me pullën hologramë të certifikimit 
të Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë dhe me logon e Qendrës së Botimeve për 
Diasporën, si dhe më pas i dërgoi ato në ministrinë përgjegjëse për punët e jashtme. 

Brenda muajit shtator 2020, Qendra e Botimeve për Diasporën, në bashkëpunim me 
Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe Postën Shqiptare, përfundoi me sukses 
të gjitha dërgesat e teksteve shkollore falas për mësimdhënien në Diasporë, sipas kërkesave 
të përfaqësive diplomatike dhe konsullore jashtë vendit. U shpërndanë sipas kërkesave:

1. Greqi        2623  tekste

2. Belgjikë + Luksemburg  403  tekste

3. Spanjë    185  tekste

4. Rumani   70 tekste

5. Çeki    40  tekste

6. Ukrainë   133  tekste

7. Francë    160  tekste

8. Suedi    882  tekste

9.  Finlandë   1380  tekste

10.  Norvegji   372  tekste

11.  Gjermani   987  tekste

12.  Angli    910  tekste

13.  Turqi    282  tekste

14.  Zvicër    1006  tekste

15.  Sllovaki   25  tekste

16.  Itali    4480 tekste

17.  Slloveni   105  tekste
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18.  Kroaci    370 tekste

19.  Kanada   1350  tekste

20.  SHBA    725 tekste

21.  Austri    592 tekste

 

Këto tekste u shpërndanë falas në përmbushje të VKM-së nr. 523, datë 1.7.2020, “Për 
miratimin e çmimeve dhe kategorive që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për 
Diasporën për vitin shkollor 2020-2021”

Sasisë prej 17 079 tekstesh i shtohen dhe 1100 tekste plotësuese, të cilat iu shpërndanë 
mësuesve të gjuhës shqipe në Itali, në aktivitetin “Takim me mësuesit shqiptarë në Itali”, të 
organizuar në datat 7 dhe 8 shkurt 2020, në Reggio Emilia të Italisë. Kështu, sasia totale e 
librave të shpërndarë gjatë vitit 2020 nga QBD-ja është 18 179 gjithsej. 
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3.2. PËRDITËSIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE DHE MËSUESVE    
      TË GJUHËS SHQIPE NË DIASPORË

Në përmbushje të detyrës së koordinimit dhe shpërndarjes së teksteve shkollore, Sektori 
i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes ka vijuar me përditësimin e bazës së të dhënave të 
shkollave dhe mësuesve të gjuhës shqipe në diasporë të krijuar që në vitin e parë të punës. 

 Gjatë vitit 2020 janë shtuar rreth 200 kontakte të reja të grumbulluara nga aktiviteti 
“Takim me mësues ne Diasporë”, të organizuar në Reggio Emilia të Italisë, si dhe gjatë 
komunikimeve të vazhdueshme online me drejtuesit e lidhjeve të arsimtarëve, mësues dhe 
anëtarë shoqatash shqiptare në diasporë.

Në databazën e QBD-së janë të regjistruar 478 kontakte mësuesish dhe rreth 300 shkolla/ 
kurse të mësimit shqip në Diasporë. Për prezantimin e vendndodhjes së shkollave shqipe 
në diasporë është hartuar dhe një hartë digjitale në portalin zyrtar të Qendrës së Botimeve 
për Diasporën.

3.3. BOTIME 

Në vitin 2020 në kuadër të ruajtjes, zhvillimit dhe mësimit të gjuhës shqipe në diasporë, 
Qendra e Botimeve për diasporën ka planifikuar të botojë botime dygjuhëshe, që synojnë 
pasurimin e fjalorit të lexuesve të diasporës me fjalë të reja në gjuhën shqipe, si dhe zotërimin 
dhe përdorimin e dy gjuhëve në të njëjtën kohë.

Pjesë e këtij projekti është botimi “Fjalor dygjuhësh për fëmijë”, seria me rrëfime “Klasikët 
dygjuhësh”, si dhe botimi i 10 tregimeve të përzgjedhura nga “Tregime të moçme shqiptare” 
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me autor Mitrush Kutelin.

3.3.1. Programi i botimeve të librave dygjuhësh
          1. Fjalori dygjuhësh për fëmijë

Fjalori dygjuhësh për fëmijë është konceptuar për 
fëmijë të moshës deri në 6 vjeç dhe shoqërohet me 
ilustrime të përzgjedhura me kujdes për të qartësuar 
dhe për të konkretizuar edhe më shumë fjalët, duke 
i bërë ato më të kuptueshme. Përzgjedhja është 
orientuar drejt fjalëve që hyjnë në përditshmërinë 
e fëmijëve nëpërmjet leximeve të ndryshme, 
programeve televizive, të folurit në familje etj.

Projekti i botimit të këtij fjalori u miratua me 
vendimin nr. 6, datë 07.11.2019, nga Këshilli 
Koordinues i Botimeve për Diasporën. Gjatë vitit 
2020 përfundoi përgatitja për botim dhe u hodh në 
faqen e uebit të QBD-së (www.qbd.gov.al) “Fjalor dygjuhësh për fëmijë” në 9 gjuhë, 
përkatësisht: shqip-italisht, shqip-anglisht, shqip-greqisht, shqip-frëngjisht, shqip-
gjermanisht, shqip-kroatisht, shqip-spanjisht, shqip-turqisht dhe shqip-ukrainisht.

Ky fjalor u shumëfishua në 1000 kopje për gjuhët: shqip-italisht (1000 kopje), shqip-
anglisht (1000 kopje), shqip-greqisht (1000 kopje), shqip-ukrainisht (500 kopje).

NR. TITULLI FAQE BOTUAR/SHTYPUR PUBLIKUAR NË UEB

1. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – ANGLISHT 118  9    9   

2. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – GREQISHT 118  9    9   

3. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – ITALISHT 118  9    9   

4. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – UKRAINISHT 118  9    9   

5. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – GJERMANISHT 118 –  9   

6. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – TURQISHT 118 –  9   

7. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – FRËNGJISHT 118 –  9   

8. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – KROATISHT 118 –  9   

9. FJALOR DYGJUHËSH PËR FËMIJË SHQIP – SPANJISHT 118 –  9  

2. Seria “Klasikët dygjuhësh”

Në serinë “Klasikët dygjuhësh” përfshihen titujt më të mirë të klasikëve, të ilustruar 
në mënyrë interesante, duke ofruar një mënyrë të thjeshtë për të mësuar gjuhën dhe 
duke kombinuar dy gjuhë në të njëjtin libër. Seria “Klasikët dygjuhësh” e shtëpisë 
botuese spanjolle “LIBSA”, përmban 7 libra me lidhje speciale, me nga dy përralla 
apo vepra klasike për çdo libër (gjithsej 14 rrëfime të letërsisë për fëmijë). 
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Seria ka në përbërje rrëfenjat: 

1.  Hirushja – Pinoku; 

2.  Piter Pani – Bukuroshja e fjetur; 

3.  Rosaku i shëmtuar – Kësulëkuqja; 

4.  E bukura dhe Bisha – Ujku dhe 7 kecat;

5.  Sirena e vogël – Udhëtimet e Guliverit; 

6. Libri i xhunglës – 3 derrkucët; 

7. Ushtari prej plumbi / Borëbardha

Projekti i botimit të serisë “Klasikët dygjuhësh” u 
miratua me vendimin nr. 7, datë 07.11.2019, të Këshillit 
Koordinues të Botimeve për Diasporën në 5 gjuhë 
(shqip-italisht, shqip-anglisht, shqip-greqisht, shqip-
gjermanisht, shqip-frëngjisht).

Gjatë vitit 2020 përfundoi përgatitja për botim dhe 
u hodhën në faqen e uebit të QBD-së (www.qbd. gov.
al) 7 librat në 3 gjuhë (21 gjithsej), përkatësisht: shqip-
italisht, shqip-anglisht, shqip-greqisht. Gjatë këtij viti, 
përralla “Hirushja/Pinoku” u shumëfishua në 1000 kopje për gjuhët: shqip-italisht, shqip-
anglisht, shqip-greqisht.

NR. TITULLI FAQE BOTUAR/SHTYPUR PUBLIKUAR NË UEB

1. HIRUSHJA / PINOKU
Anglisht 64  9    9   

Greqisht 64  9    9   
Italisht 64  9    9   

2. PITER PANI / BUKUROSHJA E FJETUR
Anglisht 64 –  9   
Greqisht 64 –  9   
Italisht 64 –  9   

3. ROSAKU I SHËMTUAR / KËSULËKUQJA
Anglisht 64 –  9   
Greqisht 64 –  9   
Italisht 64 –  9  

4. E BUKURA DHE BISHA / UJKU DHE 7 KECAT
Anglisht 64 –  9   
Greqisht 64 –  9   
Italisht 64 –  9   

5. SIRENA E VOGËL / UDHËTIMET E GULIVERIT
Anglisht 64 –  9   
Greqisht 64 –  9   
Italisht 64 –  9   

6. LIBRI I XHUNGLËS / 3 DERRKUCËT
Anglisht 64 –  9   
Greqisht 64 –  9   
Italisht 64 –  9   

7. USHTARI PREJ PLUMBI / BORËBARDHA
Anglisht 64 –  9   
Greqisht 64 –  9   
Italisht 64 –  9   
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3. Botimi dygjuhësh i dhjetë tregimeve të përzgjedhura nga vëllimi  “Tregime të moçme shqiptare”   
      

Në vazhdim të projektit të botimeve dygjuhëshe, QBD-ja 
po përgatit botimin e dhjetë tregimeve të përzgjedhura nga 
vëllimi “Tregime të moçme shqiptare”, me autor Mitrush 
Kutelin, që do të përkthehen në pesë gjuhë: anglisht, italisht, 
greqisht, gjermanisht dhe frëngjisht.

Këto tregime dhe përralla do të shërbejnë për zgjerimin e 
njohurive, marrjen e informacionit dhe kultivimin e dijeve 
të nxënësve në Diasporë për gjuhën, letërsinë dhe kulturën 
amtare. Ky botim do të shërbejë edhe si tekst ndihmës për 
shkollat në Diasporë, me qëllim zgjerimin e njohurive të 
tyre mbi gjuhën shqipe. Vepra e njeh brezin e ri të Diasporës 
me një autor të rëndësishëm të letërsisë shqipe, si dhe me 
një gjuhë të pasur, duke kultivuar ndjenjën e krenarisë për 
identitetin kombëtar shqiptar në Diasporë, duke i njohur 
ata me pasurinë e tregimeve të moçme shqiptare, si dhe me 
madhështinë e trashëgimisë sonë popullore.

Në këtë botim do të përfshihen ilustrimet e Gazmend Lekës.

Në projekt janë angazhuar përkthyes të rëndësishëm e me përvojë, si: Andrea Grill në 
gjuhën gjermane, Evelyne Noygues në gjuhë franceze, Eugenio Scalambrino në gjuhën 
italiane, Eleana Zhako në gjuhën greke dhe Ron Berisha në gjuhën angleze.
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3.3.2. Botimi i revistës “Letra nga Diaspora”

Projekti për krijimin e një reviste letrare u diskutua gjatë 
zhvillimit të Takimit të Shkrimtarëve të Diasporës më 22.02.2020 
dhe u miratua nga Këshilli Koordinues i Botimeve me vendimin 
nr. 6, datë 11.06.2020, “Për miratimin e botimit të një reviste 
letrare në shqip dhe në anglisht”. 

Kjo revistë synon promovimin e krijimtarisë së shkrimtarëve 
që zhvillojnë veprimtarinë e tyre jashtë vendit, duke i konsideruar 
si pjesë të rëndësishme të letërsisë shqipe, përmirësimin e 
komunikimit të shkrimtarëve jashtë vendit me lexuesin shqiptar, 
përmirësimin e komunikimit të letrave shqipe me lexuesin e huaj 
përmes përkthimit në gjuhë të huaj të krijimtarisë më të mirë etj.

Revista përmban pjesë nga krijimtaria e autorëve të diasporës, 
intervista, dosje për autorë të ekzilit të harruar apo të anashkaluar, të albanologëve apo 
përkthyesve të huaj që i kanë kushtuar vëmendje letërsisë shqipe, informacion për botime 
të reja të autorëve të diasporës etj. 

Revista letrare do të botohet dy herë në vit (çdo gjashtë muaj) në gjuhën shqipe dhe në 
gjuhën angleze, dhe do të shpërndahet falas në bibliotekat më të rëndësishme jashtë vendit.

Këtë vit u përgatit dhe u botua numri i parë i revistës në gjuhën shqipe. 

3.3.3. Botime informuese

Në vitin 2020 në kuadër të organizimit të 
aktiviteteve, me qëllim informimin dhe promovimin 
e punës së Qendrës në Diasporë janë përgatitur 
materiale të ndryshme promocionale, si:

1. Broshura informuese për krijimtarinë e 
autorëve të ftuar në Takimin e Shkrimtarëve 
të Diasporës. Kjo broshurë shërbeu si 
projekt pilot për revistën letrare “Letra 
nga Diaspora”. Në këtë broshurë u paraqit  
krijimtaria e autorëve: Albana Shala, Anilda 
Ibrahimi, Anissa Markarian, Arben Dedja, Bashkim Shehu, Bessa Myftiu, Denata Ndreca, 
Durim Taçi, Entela Tabaku, Flutura Açka, Griselda Doka, Rudolf Marku, Shqiptar Oseku, 
Thanas Medi.

2.  Kartolina për promovimin e krijimtarisë së shkrimtarëve shqiptarë. U realizuan 30 kartolina ku 
në secilën prej tyre paraqitej një shkrimtar shqiptar në Diasporë së bashku me një fragment të 
shkurtër të krijimtarisë së tij. Kartolinat u shpërndanë në Takimin e Shkrimtarëve të Diasporës 
dhe aktivitete të tjera.

3.  Postera të realizuar për të informuar rreth aktiviteteve të QBD-së.

4.  Blloqe, stilolapsa, çanta dhe dosje me logon e QBD-së etj.

TA K I M I  I  S H K R I M TA R Ë V E  T Ë  D I A S P O R Ë S

KËSHILLI I MINISTRAVE
MINISTRI I SHTETIT PËR DIASPORËN MINISTRIA E KULTURËS

QENDRA E BOTIMEVE
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Fjalori dygjuhësh për fëmijë

Pra, në përfundim, gjatë vitit 2020 nga Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes janë përgatitur 
për botim 30 tituj librash, nga të cilët: 
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1. Hirushja / Pinoku

2. Piter Pani / Bukuroshja e Fjetur 

3. Rosaku i shëmtuar / Kësulëkushja
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4. E bukura dhe Bisha / Ujku dhe 7 kecat

5. Sirena e Vogël / Udhëtimet e Guliverit

6. Libri i xhunglës / 3 derrkucët
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7. Ushtari prej plumbi / Borëbardha
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QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

RAPORTI VJETOR 2020

SEKTORI I KOMUNIKIMIT

DIGJITIMIT DHE PROJEKTEVE

JANAR, 2021
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4.1. PROJEKTE

4.1.1.   Sigurimi dhe përdorimi i platformës  digjitale “SCHOOLME“ 

Qendra e Botimeve për Diasporën ka siguruar 
gjatë vitit 2020 aksesin e 300 mësuesve në 
platformën digjitale të mësimdhënies “SchoolMe”. 
Kjo mbështetje rezultoi shumë efikase dhe e 
domosdoshme sidomos në kushtet e pandemisë. 
Shkollat shqipe në Diasporë përmes aksesit falas 
në platformën digjitale “SchoolMe” arritën të 
vijojnë zhvillimin e mësimit në distancë edhe gjatë 
periudhës së mbylljes së shkollave. 

Për një rezultat sa më të kënaqshëm të këtij 
projekti, Sektori i Komunikimit, Digjitimit dhe Projekteve u kujdes së pari për një informim 
sa më të mirë të mësuesve për dobinë e përdorimit të platformës dhe së dyti për mundësimin 
e trajnimeve dhe demonstrimeve të mësimit përmes kësaj platforme në rrjetet sociale. 

Për mësuesin:

 9 Pasja e mësimeve të gatshme të plota online në formën e video-mësimeve dhe 
kuiceve të vendosura në një platformë shumëfunksionale, të strukturuar mirë dhe të 
aksesueshme lehtësisht;

 9 Lehtësim në përgatitjen e mësimit,
 9 Rritje e cilësisë dhe produktivitetit të orës së mësimit;
 9 Rritje e pëlqyeshmërisë së  orës së mësimit;
 9 Rritje e shumëllojshmërisë së situatave në të cilat përdoret gjuha shqipe;
 9 Prani e të gjitha temave mësimore në lëndët bazë dhe e temave shtesë;
 9 Prani e ushtrimeve të zgjidhura që rritin ndërveprimin në klasë dhe e mbajnë nxënësin 

të përqendruar në mësim gjatë gjithë orës së mësimit;
 9 Mundësia e përdorimit të metodave të ndryshme didadaktike, si: blended learning, 

flipped classroom, learning by doing dhe kontrolli e vetëkontrolli i njohurive;
 9 Mësime cilësore me artikulim të këndshëm dhe shumë të qartë, me imazhe e 



2524

organizim shumë cilësor;
 9 Mundësia për të organizuar mësimin në përputhje me nivelin e çdo nxënësi duke i 

caktuar atij paraprakisht planin e tij mësimor dhe mundësinë për të tejkaluar shpejt 
prapambetjen në krahasim me grupin;

 9 Mundësia për të filluar mësimin e shpejtë të bazave të shqipes nëpërmjet mësimeve 
të posaçme, shumë të kuptueshme, me animacione dhe të artikuluara mirë në dituri 
natyre, abetare, gjuhë, matematike, histori për ciklin e ulët etj;

 9 Mundësi për gjithëpërfshirje edhe për nxënësit me nevoja të veçanta.

Për nxënësin:

Mësim i këndshëm dhe modern i gjuhës shqipe, nëpërmjet gramatikës dhe përfshirjes;
• Mundësi për të parë dhe mësuar vetë paraprakisht, duke ardhur në klasë më i 

përgatitur, dhe kështu duke marrë pjesë me kënaqësi në mësim për të praktikuar sa 
më shumë të folurit dhe diskutimin;

• Konkretizim, regjistrim dhe rikujtim i lehtë i njohurive të shpjeguara më parë ose 
aktuale, plotësim i boshllëqeve dhe nivelim i shpejtë i njohurive;

• Përmirësim i të folurit nëpërmjet dëgjimit të saktë dhe të shpeshtë të mësimeve;
• Zgjerim i fjalorit nëpërmjet situatatave të ndryshme;
• Pamje e plotë panoramike e gjuhës shqipe, historisë, gjeografisë së trojeve shqiptare 

dhe lëndëve të tjera, që plotësojnë kuptimin dhe përdorimin e shqipes në çdo 
situatë.

Duke pasur parasysh reagimet e mësuesve dhe rezultatet e arritura, ky vit i parë mund 
të merret si vit-pilot, në të cilin u konfirmua vlera e platformës dhe e përdorshmërisë së saj.

4.1.2.   Krijimi i Platformës digjitale të mësimdhënies “Mëso shqip”

Në kuadër të misionit të Qendrës së Botimeve për Diasporën për të mbështetur mësimin e 
gjuhës shqipe në Diasporë, është vlerësuar parësore krijimi i një platforme digjitale, e cila do 
të mundësohet falas për cilindo që është i interesuar të njohë dhe të mësojë gjuhën shqipe.

Platforma digjitale për mësimin e gjuhës shqipe synon:

a. lehtësimin e procesit të mësimdhënies së gjuhës shqipe në Diasporë;
b. organizimin e mësimdhënies në çdo kohë dhe pa kushtëzim vendndodhjeje;
c. lehtësimin e krijimit të klasave virtuale;
d. pasjen e mësimeve të gatshme të plota online në formën e video-mësimeve dhe 

kuiceve të vendosura në një platformë shumëfunksionale, të strukturuar mirë dhe të 
aksesueshme lehtësisht;

e. lehtësim në përgatitjen e mësimit;
f. rritjen e cilësisë dhe produktivitetit të orës së mësimit;
h. mundësinë e përdorimit të metodave të ndryshme didaktike, si: blended learning, 

flipped classroom, learning by doing dhe kontrolli e vetëkontrolli i njohurive.

Për realizimin e këtij objektivi madhor u organizua puna në disa drejtime:

- U hartua projekti për krijimin e platformës digjitale “Mëso shqip”;
- U paraqit projekti dhe u miratua nga Këshilli i Koordinimit të Botimeve me vendim 

nr. 2, datë 23.01.2020;



- U përgatitën fisha për aplikime në thirrje për mbështetje financiare meqenëse 
realizimi i këtij projekti madhor kërkonte angazhim më të madh si në burime 
financiare ashtu dhe në ekspertizë të kualifikuar; 

- Në muajin prill u aplikua me fishën “Learn Albanian Language” në thirrjen e hapur 
nga CEI (Central European Initiative);

- Në muajin qershor u aplikua në thirrjen e hapur nga Ambasada Bullgare;

Projektet e paraqitura janë në fazë vlerësimi. 

Për realizimin e anës teknike të Platformës Digjitale, Qendra e Botimeve iu drejtua Agjencisë 
Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit (AKSHI). Kjo agjenci është ende në proces vlerësimi 
të fondit limit të nevojshëm për realizimin e këtij projekti.

Për realizimin e anës përmbajtësore QBD-ja ka ngritur grupin e punës me specialistë të 
fushës të mundësuar nga Fakulteti Histori Filologji i Universitetit të Tiranës, bazuar në 
marrëveshjen nr. 269 Prot., dhe datë: 01.10.2020.

Parashikohet që projekti i platformës digjitale “Mëso shqip” të realizohet në gjashtëmujorin 
e parë të vitit të ardhshëm.

4.1.3. Projekti: Abroad but Boosting my Albanian – ABBA

Në përputhje me detyrat e QBD-së për mbështetjen e mësimit të gjuhës shqipe, si dhe në 
përshtatje të programit “Ongoing Funding Opportunity Program” hapur nga Ambasada 
Amerikane, Sektori i Projekteve ka paraqitur për vlerësim në muajin nëntor projektin me 
titull “Abroad but Boosting my Albanian – ABBA”.
Ky projekt synon të zgjidhë dy probleme të mëdha që lidhen me mësimdhënien në diasporë: 
Së pari, mungesën e aftësive digjitale të mësuesve për të vepruar në përputhje me kërkesat e 
mësimdhënies online në përputhje me masat paraprake të diktuara nga epidemia Covid-19. 
Së dyti, rritjen e numrit të ulët të regjistrimit në shkollat shqiptare të gjuhës në diasporë 
(5% e fëmijëve shqiptarë) gjë që rrezikon asimilimin e brezit të dytë e të tretë të shqiptarëve 
jashtë vendit.
 Projekti është në fazën e vlerësimit.

4.2. BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET BRENDA DHE JASHTË VENDIT 

Gjatë vitit 2020, Qendra e Botimeve për Diasporën ka rritur komunikimin institucional 
dhe shkëmbimin e informacionit mes drejtorive të Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe 
institucioneve të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Ka vijuar bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sportit dhe Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Kosovës për hartimin dhe miratimin e “Standardeve 
për Tekstet Mësimore të Mësimit Plotësues të Gjuhës Shqipe në Diasporë dhe Mërgatë”, në 
përputhje me legjislacionet e të dyja vendeve.
Me Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sportit ka vijuar bashkëpunimi për hartimin e Regjistrit 
Kombëtar të Mësuesve në Diasporë, për përcaktimin e nevojave të teksteve dhe materialeve 
plotësuese për mësimdhënien në diasporë, për zgjerimin e hartës së shkollave, për sigurimin 
dhe konfirmimin e numrit të mësuesve dhe nxënësve të gjuhës shqipe në diasporë.



Është ndërtuar gjithashtu një marrëdhënie e ngushtë bashkëpunimi me Ministrinë për 
Europën dhe Punët e Jashtme për vendosjen e kontakteve me shkollat shqipe, shoqatat 
kulturore dhe mësuesit në diasporë, për sigurimin e kërkesave për tekste shkollore dhe 
literaturë plotësuese, si dhe për shpërndarjen brenda afatit të teksteve mësimore për vitin 
shkollor 2020-2021.
Bazuar në marrëveshjen e lidhur mes Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Postës 
Shqiptare, (Marrëveshja nr. 264 Prot., dhe datë: 11.12.2019), ka vijuar bashkëpunimi me 
qëllim lehtësimin e dërgesës në kohë të teksteve për mësimdhënien në diasporë në vendet 
përkatëse, sipas kërkesave të bëra nga vetë mësuesit e gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare 
atje, për vitin shkollor 2020-2021.
Qendra e Botimeve për Diasporën ka nënshkruar gjatë vitit 2020 këto marrëveshje:

1. Marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë me nr. 269 Prot. datë 
01.10.2020. 

Kjo marrëveshje synon bashkëpunimin e ndërsjellë institucional me qëllim:

- Hartimin, seleksionimin, përshtatjen, përmirësimin e teksteve shkollore dhe literaturës 
plotësuese për mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë;

- Ofrimin e përvojës për didaktikën e mësimdhënies së gjuhës shqipe jashtë vendit si 
dhe përgatitjen e materialeve didaktike të mësimdhënies në shërbim të një platforme 
digjitale të mësimit të gjuhës shqipe;

- Organizimin e aktiviteteve dhe konferencave të përbashkëta shkencore për trajnimin 
e mësuesve në diasporë; 

- Krijimin e grupeve të punës për aplikimin në projekte të përbashkëta në thirrjet e 
projekteve të publikuara nga donatorë të ndryshëm etj.

2. Marrëveshje bashkëpunimi me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë nr. 307/2 Prot., datë 
17.11.2020.

Kjo marrëveshje synon bashkëpunimin e ndërsjellë institucional me qëllim:

- Hartimin, seleksionimin, përshtatjen, përmirësimin e teksteve shkollore dhe 
literaturës plotësuese për mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në 
diasporë në kuadër të programit të botimeve dygjuhëshe;

- Ofrimin e përvojës për përgatitjen e botimeve dygjuhëshe si dhe përgatitjen e 
materialeve didaktike të mësimdhënies në shërbim të një platforme digjitale të 
mësimit të gjuhës shqipe, si gjuhë e dytë;

- Organizimin e aktiviteteve dhe konferencave të përbashkëta shkencore për trajnimin 
e mësuesve në diasporë; 

- Krijimin e grupeve të punës për aplikimin në projekte të përbashkëta në thirrjet e 
projekteve të publikuara nga donatorë të ndryshëm etj.



3.  Marrëveshje bashkëpunimi me Fondin Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës. 
Kjo marrëveshje synon bashkëpunimin e ndërsjellë institucional me qëllim:
- Zhvillimin, plotësimin, zgjerimin dhe promovimin e projektit “Digjitalizimi i Veprave 

Shqiptare”; 
- Ofrimin e përvojës në shërbim të platformës “Digjitalizimi i Veprave Shqiptare”; 
- Organizimin e aktiviteteve, seminareve dhe konferencave të përbashkëta për gjuhën, 

letërsinë dhe kulturën dhe vlerat shqiptare në diasporë; 
- Krijimin e grupeve të punës për aplikimin në projekte të përbashkëta në thirrjet e 

projekteve të publikuara nga donatorë të ndryshëm.

QBD-ja gjithashtu u është përgjigjur kërkesave dhe nevojave të institucioneve të diasporës, 
si: qendra kulturore, klube e shoqata dhe kërkesave individuale të anëtarëve të diasporës 
në kohë reale.

4.3.  DIGJITIMI I TEKSTEVE MËSIMORE DHE VEPRAVE LETRARE

Në faqen zyrtare të Qendrës së Botimeve për Diasporën është krijuar një ndarje e veçantë 
për tekstet mësimore, literaturën plotësuese dhe librat për fëmijë në format digjital, të cilat 
ofrohen falas për mësimdhënien në diasporë. 
Një rëndësi të veçantë ka përbërë përmbyllja e projektit për ofrimin falas të tekstit  “Të 
mësojmë gjuhën amtare dhe kulturës shqiptare 1, 2, 3”  (për nxënësit shqiptarë  jashtë  
Republikës  së  Shqipërisë, klasa 1-3, 4-6, 7-9), me autor Ikbale Isaku, Anila Hasani, Fatmir 
Xhemalaj, Artur Hasani, të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, në zbatim 
të “Programit të integruar  të mësimit shqip në diasporë”. 
Projekti iu paraqit Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën, i cili e miratoi blerjen 
e të drejtave me vendimin nr. 271 Prot., datë 01.10.2020, për “Miratimin e blerjes së të 
drejtave të tekstit shkollor për Diasporën në tre nivele”. Qendra e Botimeve pë Diasporën ka 
nënshkruar kontratën për blerjen e të autorit nga shtëpia botuese “Filara” dhe për kalimin e 
tyre në pronësi të Qendrës së Botimeve për Diasporën, si në formë digjitale, ashtu edhe në 
formë të shtypur. 
“Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare 1,2,3”, është tekst i hartuar në bazë 
të programit të miratuar nga Ministria e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës 
së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë në 
Diasporë. Teksti është fitues i konkursit 
të shpallur nga Ministria e Arsimit, në 
vitin 2011 dhe është përgatitur për fëmijët 
e klasës së I–III. Me anë të tij, fëmijët 
shqiptarë do të mësojnë të shkruajnë 
dhe lexojnë shqip; do të mësojnë për 
territoret, historinë e trashëgiminë 
kulturore të shqiptarëve.
Në vitin 2021 do të përfundojë rishikimi 
dhe redaktimi i plotë i tri vëllimeve të 
këtij teksti dhe do të ofrohet falas në 
formatin e digjituar. 



4.4. PREZANTIMI DHE PROMOVIMI I PUNËS SË SHKOLLAVE SHQIPE  
         NË DIAPORË DHE QBD-SË

Në më  shumë  se  një vit  që  nga  krijimi i saj, Qendra  e Botimeve për diasporën ka menaxhuar 
rrjetet sociale dhe portalin e saj zyrtar www.qbd.gov.al. Ky portal ka qenë përfaqësimi i 
drejtpërdrejtë i QBD-së me shkollat në diasporë, mësuesit, nxënësit, shoqatat, qendrat 
kulturore dhe subjektet e interesuara të diasporës përgjatë gjithë vitit. Faqja e internetit ka 
tregues të qartë për çdo rubrikë dhe secila prej tyre është përditësuar rregullisht. Ky portal 
është lehtësisht i shfletueshëm nga të gjithë.
Gjatë këtij viti është përditësuar harta e digjitalizuar e shkollave në Diasporë dhe është 
paraqitur shpërndarja e tyre.
Tekstet shkollore, botimet  për  diasporën,  librat për fëmijë dhe librat për të rritur janë 
pasuruar me material të reja. Botimet e reja dygjuhëshe të Qendrës së Botimeve për Diasporën 
janë të aksesueshme në formatin digjital dhe janë vënë në dispozicion të shkollave, mësuesve 
dhe nxënësve në diasporë.
Gjatë vitit 2020, Qendra e Botimeve për Diasporën ka vendosur në portalin e vet, në kuadër të 
rritjes së transparencës vendimet e marra nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën, 
Komisioni i Përbashkët Shqipëri-Kosovë për miratimin e teksteve mësimore për Diasporën 
dhe Vendimet e Këshillit të Ministrave për 
Qendrën e Botimeve për Diasporën.
QBD-ja ka punuar gjatë gjithë vitit me profilin e 
institucionit në Facebook, Twitter dhe me kanalin 
e saj në YouTube, në mënyrë që të bëjë të njohur 
në një masë të madhe shkollash, mësuesish, 
shkrimtarësh dhe çdo personi të interesuar 
misionin, vizionin dhe punën e saj.
E përqendruar në detyrën e saj për zhvillimin 
dhe ruajtjen e identitetit kombëtar përmes 
mësimit të gjuhës, kulturës së prejardhjes si 
dhe njohjen dhe promovimin e trashëgimisë 
kulturore kombëtare Qendra e Botimeve për 
Diasporën është përpjekur të garantojë cilësinë 
e mesazhit të përcjellë në publik, në mënyrë që 
ai të jetë i qartë, i thjeshtë dhe tërheqës.
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5. AKTIVITETE 
 
5.1.  TAKIM ME MËSUESIT SHQIPTARË NË ITALI

Në datat 7 dhe 8 shkurt 2020 u zhvillua në Reggio Emilia të Italisë aktiviteti “Takim me 
mësuesit shqiptarë në Itali”. Ky takim u organizua mbi bazën e një programi të përbashkët, 
hartuar në bashkëpunim me Lidhjen e Mësuesve Shqiptarë në Itali në qytetin e Reggio 
Emilias, duke shërbyer si një vend takimi mes Qendrës së Botimeve për Diasporën (QBD-

së) dhe mësuesve dhe nxënësve të komunitetit shqiptar atje.
Temë kryesore e këtij aktiviteti ishte mësimdhënia, duke pasur si qëllim shkëmbimin e 

përvojave të mësuesve dhe diskutimin për metodat më të përparuara të mësimdhënies në 
diasporë. Në këtë aktivitet morën pjesë rreth 100 pjesëmarrës, mësimdhënës nga shkolla 
shqipe në Itali, autoritete shqiptare dhe italiane, shoqata të ardhura nga çdo krahinë e Italisë, 
përfaqësues të komunitetit shqiptar në Itali, si dhe 3 përfaqësues të QBD-së.

Qendra e Botimeve për Diasporën prezantoi punën e institucionit, projektet në proces në 
ndihmesë të mësimdhënies në diasporë, si dhe paketën e librave plotësues të siguruar. Ky 
takim shërbeu si një urë lidhëse ndërmjet Qendrës së Botimeve për Diasporën me mësuesit 
pjesëmarrës. Qendra e Botimeve për Diasporën dha kontributin e saj në mësimin e gjuhës 
shqipe, duke plotësuar nevojat e mësuesve në diasporë për tekste plotësuese që mundësojnë 
mësimin e gjuhës shqipe përmes argëtimit, si dhe njohu nga afër mësuesit e gjuhës shqipe 
në Itali dhe problematikat që ata hasin çdo ditë në punën e tyre. Në përfundim të takimit 
u shpërndanë 100 sete me literaturë plotësuese (1100 tekste gjithsej). QBD-ja në këtë takim 
mori kontakte të reja dhe siguroi komunikim të mëtejshëm.

5.2. TAKIMI I SHKRIMTARËVE TË DIASPORËS

Në datën 22 shkurt 2020 në Tiranë, u organizua aktiviteti “Takimi i Shkrimtarëve të 
Diasporës”, i cili u zhvillua në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës së Shqipërisë dhe 
Ministrin e Shtetit për Diasporën.

Ky takim, i konceptuar si kuvendim mes njerëzve të letrave, brenda dhe jashtë vendit, 
bëri bashkë autorë, përkthyes, gazetarë, kritikë dhe studiues nga diaspora dhe Shqipëria. 
Takimi evidentoi një komunitet të rëndësishëm krijuesish që ruajnë dhe lëvrojnë gjuhën 
shqipe në mërgatë dhe njëkohësisht vendosin urat e komunikimit mes gjuhës shqipe dhe 
asaj të huaj. Shkrimtarë të njohur, të vlerësuar brenda dhe jashtë vendit diskutuan rreth 
temës së Atdheut, gjuhës dhe kulturës shqiptare në krijimtarinë e tyre.



Ky takim u hap me fjalën e Ministrit të Shtetit 
për Diasporën, z. Pandeli Majko, i cili u shpreh se 
letërsia shqiptare në migrim, duhet vendosur në 
kontekstin e zhvillimeve të diasporës shqiptare. 
Distanca dhe mungesa e atdheut prodhuan 
letërsi, art dhe identitet kombëtar.

Aktiviteti ishte i organizuar në gjashtë 
panele dhe në të morën pjesë 30 shkrimtarë 
shqiptarë të diasporës dhe jo vetëm, ndër të cilët 
përmendim: Albana Shala, Anilda Ibrahimi, 
Anissa Markarian, Arben Dedja, Ardian Ndreca, 
Bashkim Shehu, Bessa Myftiu, Denata Ndreca, 
Durim Taçi, Enkel Demi, Entela Tabaku, Etleva 
Petriti, Flutura Açka, Griselda Doka, Ismete Selmanaj-Leba, Iskra Thoma, Jozef Radi, Livio 
Muçi, Luan Topçiu, Ndue Ukaj, Rudolf Marku, Shqiptar Oseku, Stefan Çapaliku, Thanas 
Medi, Virion Graçi, Persida Asllani, Diana Kastrati, Arta Marku, Ben Andoni, Lili Sula, Alda 
Bardhyli, përfaqësues të lidhjes së shkrimtarëve në diasporë, autorë, përkthyes, gazetarë, 
kritikë dhe studiues nga diaspora, Shqipëria etj.

Temat e diskutuara në këtë takim ishin:

1. Revistat kulturore në diasporë
2. Pluraliteti i kujtesave dhe letërsia
3. Letërsi identitare apo identitete gjuhësore e kombëtare likuide?



4. Udhët e kthimit: lashtësia e një miti modern
5. Përkthimi dhe promovimi i letërsisë shqipe jashtë vendit

Në përmbyllje të këtij takimi u hodhën ide për projekte të ardhshme, u diskutua mbi 
mundësitë e bashkëpunimit mes institucioneve të diasporës dhe autorëve e shkrimtarëve 
jashtë vendit, si dhe u hartuan detyrat dhe angazhimet për takimin e vitit të ardhshëm.

5.3. TAKIME ONLINE ME PËRFAQËSUES TË SHKOLLAVE SHQIPE NË DIASPORË

Gjatë muajve maj-qershor 2020, në kuadër të situatës së krijuar në shkollat shqipe në 
diasporë prej gjendjes së pandemisë globale, Qendra e Botimeve për Diasporën zhvilloi disa 
takime online me përfaqësues të shkollave 
shqipe, me qëllim marrjen e informacioneve 
dhe gjetjen e zgjidhjeve për problematikat e 
ngritura.
Qendra e Botimeve për Diasporën ka 
organizuar gjithsej 9 takime online me 
përfaqësues të mësimdhënies së gjuhës 
shqipe nga 11 shtete, si: Italia, Greqia, 
Gjermania, Zvicra, Anglia, SHBA-ja, 
Kanadaja, Finlanda, Turqia, Spanja, Suedia 
të përmbledhura si më poshtë, ku janë 
pasqyruar çështjet kryesore të ngritura gjatë 
çdo takimi.

Këto takime nxorën në pah një sërë problematikash. Propozimet më të rëndësishme janë:

1.  Nxitja e procesit të hartimit të teksteve të unifikuara për diasporën, në përputhje 
me kurrikulën e përbashkët të miratuar nga ministritë përgjegjëse për arsimin në 
Shqipëri dhe Kosovë;

2.  Hartimi i një platforme digjitale të mësimit të gjuhës shqipe;
3. Bashkërendimi i punës me institucionet shtetërore të Shqipërisë, Kosovës dhe vendeve 

ku janë përqendruar komunitetet shqiptare, për të mirorganizuar mësimdhënien e 
gjuhës shqipe në sistemin shkollor të vendeve përkatëse;

4. Domosdoshmëria e hartimit të një politike mbështetëse promocionale për promovimin 
e gjuhës shqipe jashtë vendit, si një mënyrë nxitëse themelore për ndërgjegjësimin e 
komunitetit shqiptar në diasporë dhe shmangien e asimilimit të tij në vendet pritëse.

5.  Ndihmesa me tekste dhe materiale didaktike plotësuese për shkollat shqipe në 
diasporë;

6.  Mbështetja dhe organizimi i procesit të trajnimit të mësuesve të gjuhës shqipe dhe
 kulturës shqiptare në mërgatë;
7. Mbështetja dhe organizmi i shkollave verore dhe ekskursioneve në atdhe të nxënësve 

të gjuhës shqipe në mërgatë;
8. Pasurimi i bibliotekave pranë komuniteteve shqiptare në mërgatë me libra në gjuhën 

shqipe;
9. Organizimi i aktiviteteve letrare, konkurseve dhe panaireve me prani të shkrimtarëve 

e përkthyesve të gjuhës shqipe, me qëllim promovimin e gjuhës dhe njohjen më të 



mirë të kulturës shqiptare jashtë vendit.
10. Rihapja e procesit të regjistrimit të mësuesve në regjistrin shtetëror të mësuesve të
 gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në diasporë.

5. 4.  TAKIMI MBARËKOMBËTAR I MËSUESVE NË DIASPORË (i anuluar)

Qendra e Botimeve për Diasporën në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë dhe Ministrin e Shtetit për Diasporën të Republikës së Shqipërisë dhe përfaqësues nga 
Këshilli Koordinues për Diasporën nisi të organizonte Konferencën e Parë Mbarëkombëtare 
të Mësuesve në Diasporë, në datën 14 mars 2020, me qëllim shkëmbimin e përvojave, 
vlerave dhe dijeve në fushën e arsimit dhe mësimdhënies ndërmjet mësuesve nga vende të 
ndryshme të botës.

Në takim konfirmuan  se do të merrnin pjesë rreth 150 mësues nga diaspora.
Gjatë këtij aktiviteti do të paraqiteshin kumtesa me tema të ndryshme, që do të trajtonin 

tekstet dhe literaturat e përdorura në diasporë, metodologjinë e mësimdhënies, teoritë e të 
nxënit për nxënësit që jetojnë në diasporën shqiptare, sfidat me të cilat ballafaqohen mësuesit 
në shkollat e komunitetit shqiptar etj.

Objektivi i këtij takimi ishte rritja e bashkëpunimit në fushën e arsimit dhe kulturës 
shqiptare, si dhe rritja e ndërveprimit të komuniteteve shqiptare në diasporë.

Rritja e bashkëpunimit të mësuesve, profesorëve të gjuhës shqipe nga vende të ndryshme 
të botës në Diasporë dhe përcaktimi i teksteve të domosdoshme në mësimdhënie. Krijimi i 
urave të bashkëpunimit dhe diskutimit për literaturën e përdorur dhe mungesat e teksteve 
mësimore të nevojshme për zhvillimin e 
mësimit dhe përhapjes së gjuhës shqipe 
në Ddiasporë.

Edhe pse nga ana organizative çdo 
gjë ishte gati: agjenda e takimit, mësuesit 
pjesëmarrës, materialet promocionale, 
paketat me literaturën shtesë për çdo 
mësues pjesëmarrës etj., takimi u anulua 
një javë përpara organizimit të tij për 
shkak të situatës së krijuar nga Covid-19 
dhe për shkak të Urdhrit të nxjerrë nga 
Këshilli i Ministrave për anulimin e 
të gjitha aktiviteteve, mbledhjeve dhe 
konferencave.

Ak�vite� organizohet nga Qendra e Bo�meve për Diasporën
me mbështetjen e Ministrit të Shte�t për Diasporën, 

si dhe Ministrisë së Arsimit, Spor�t dhe Rinisë. 

MINISTRI SHTETIT 
PËR DIASPORËN

MINISTRIA E ARSIMIT
SPORTIT DHE RINISË



36

QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

RAPORTI VJETOR 2020

BASHKËPUNIME NDËRSHTETËRORE

JANAR, 2021



3736

6.1. KOMISIONI I PËRBASHKËT SHQIPËRI-KOSOVË PËR MIRATIMIN 
       E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, 
Rinisë dhe Sporteve dhe Ministrisë së Diasporës së Republikës së Kosovës, si dhe 
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës “Për 
organizimin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare”, datë 
23.03.2015, u ngrit grupi i kurrikulës, që finalizoi “Kurrikulën e mësimit plotësues të 
gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në Diasporë dhe Mërgatë”. Mbi bazën e kësaj 
kurrikule do të hartohen tekstet e përbashkëta shkollore për mësimin e gjuhës shqipe 
në diasporë.

Në zbatim të kësaj marrëveshjeje u ngrit Komisioni i Përbashkët Shqipëri-Kosovë 
për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën. Pjesë e këtij komisioni janë 
përfaqësues nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë së Shqipërisë, si dhe nga 
Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë së Kosovës.

Në vijueshmëri të marrëveshjeve të sipërcituara, si dhe pas stabilizimit të situatës 
politike në Kosovë, u ringrit në korrik të këtij viti Komisioni i Përbashkët i Shqipërisë 
dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, bazuar në Urdhrin 
për ngritjen e grupit të punës nr. 2-1151, datë 7.07.2020 të Ministrisë së Arsimit dhe 
Shkencës të Republikës së Kosovës, në Urdhrin nr. 3752, datë 22.07.2020, të Ministrit 
të Shtetit për Diasporën “Për koordinimin nga ana e Qendrës së Botimeve për 
Diasporën të veprimtarisë së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për 
Hartimin dhe Miratimin e Teksteve 
për Diasporën”.

Për funksionimin e këtij 
Komisioni u miratua VKM-
ja nr. 756, datë 23.9.2020, “Për 
funksionimin e Komisionit të 
Përbashkët të Shqipërisë dhe 
Kosovës për Miratimin e Teksteve 
të Përbashkëta për Diasporën”, ku 
Qendra e Botimeve për Diasporën, 
institucion në varësi të Ministrit të 
Shtetit për Diasporën, u përcaktua 
në rolin e sekretariatit teknik të procesit të mësipërm.

Komisioni ka zhvilluar mbledhjen e përbashkët në Tiranë më datë 4 dhe 5 gusht 
2020, në të cilën janë marrë vendimet e mëposhtme: 

1.  Miratimi i znj. Anila Ferizaj si kryetare dhe znj. Shqipe Gashi si zëvendëskryetare 
të Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve 
Mësimore për Diasporën;

2. Rishikimi dhe finalizimi i “Rregullores së organizimit të punës së Komisionit të 
Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për 
Diasporën;

3.  Miratimi i “Kalendarit të Ri të Punës 2020-2021 të Komisionit të Përbashkët të 
Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën”.
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Komisioni, në mbledhjen e radhës të 
organizuar më datë 12–13 tetor 2020, në 
Prishtinë, përgatiti draftin e paketës së 
dokumenteve mbi procedurat e zhvillimit 
të konkursit të teksteve mësimore për 
diasporën, si dhe hartoi standardet për 
tekstet mësimore në diasporë dhe mori 
vendimin për:

1. Hartimin dhe miratimin e 
“Standardeve për Tekstet Mësimore 
të Mësimit Plotësues të Gjuhës 
shqipe në Diasporë dhe Mërgatë”, 
në përputhje me legjislacionet e të dyja vende.

Komisioni ka vijuar me komunikimin dhe mbledhje online përgjatë muajit nëntor.

Më datë 3 dhe 4 dhjetor u organizua në Tiranë mbledhja e radhës për hartimin e paketës së 
dokumenteve për shpalljen e konkursit për tekstet mësimore për mësimdhënien në diasporë. 
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7.1. BUXHETI I AKORDUAR PËR VITIN 2020

Qendra e Botimeve për Diasporën, duke iu referuar planit për zbatimin e politikave të veta 
dhe në mbështetje të ligjit “Për menaxhimin financiar të Buxhetit” ka zbatuar një menaxhim 
sa më efektiv dhe të mirëmenaxhuar të Buxhetit të akorduar për të.
Në mbarim të vitit 2020 rezulton se shpenzimet efektivisht të realizuara prej saj janë:

 1. Shpenzime personeli (paga dhe sigurime)    15.420.277 lekë
 2. Shpenzime korrente (mallra dhe shërbime)   28.070.225 lekë
 3. Shpenzime kapitale për pajisje zyre dhe investime 10.803.118 lekë
 4. Shpenzime për fond të veçantë (606)     60.000 lekë
 TOTAL         54.353.620 lekë

7.2. BUXHETI I REALIZUAR PËR VITIN 2020

7.2.1. Shpenzime korrente (602)

Fondi i shpenzimeve korrente është realizuar me vlerën 28.070.225 lekë ose 99% e fondit 
të planifikuar për 2020.

Ky fond zë një pjesë të rëndësishme të realizimit të buxhetit për vitin 2020 pasi janë kryer 
kryesisht shpenzime, si:

• Realizimi i blerjes së teksteve mësimore dhe shpërndarja e tyre në vendet ku ka 
përqendrim të komunitetit shqiptar në diasporë.

• Realizimi i shpenzimeve për botimet e realizuara gjatë vitit 2020, si: botimi i fjalorëve 
dhe serisë së përrallave dygjuhëshe.

• Realizimi i shpërndarjes së teksteve shkollore dhe literaturës plotësuese, fjalorëve 
dhe serisë dygjuhëshe nëpërmjet Postës Shqiptare. Duhet përmendur që ky shpenzim 
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ka zënë një peshë të konsiderueshme në buxhetin e QBD-së pasi ka një vlerë prej 
9.730.885 lekë ose 34% të gjithë buxhetit të akorduar për zërin 602.

• Realizimi i aktivitetit për Takimin e Shkrimtarëve të Diasporës të mbajtur në muajin 
shkurt të këtij viti.

• Realizimi i shpenzimeve operative, si: materiale promocionale, kancelari, dhe të tjera 
shpenzime operative për mirëfunksionimin e aktivitetit të Qendrës së Botimeve për 
Diasporën.

7.2.2. Shpenzime Kapitale (231)

Fondi i shpenzimeve kapitale është realizuar me vlerën 10.803.118 lekë ose 98% e fondit 
të planifikuar. Këto shpenzime ishin të planifikuara kryesisht për realizimin e zërave 
si më poshtë:

• Blerje pajisjesh zyrash (mobilje për sallën e mbledhjeve të Qendrës së Botimeve për 
Diasporën).

• Blerje të drejtash autori. Ky zë është përdorur për blerjen e te drejtave të autorit për 
botimet e realizuara sipas projekteve të përmendura nga sektorët përkatës.

• Blerje automjeti 8+1tip furgon, i cili do të shërbejë për të realizuar shpërndarjen e 
librave në vendet më të afërta të Evropës dhe për të ulur koston e shpërndarjes së 
librave me operatorin e shpërndarjes, Postën Shqiptare.

7.2.3. Shpenzime për fondin e pagave dhe sigurimeve (600, 601)

Qendra e Botimeve për Diasporën ka nisur punë me strukturë të plotë me Urdhrin e Kryeministrit, 
nr. 76, datë 15.04.2019 dhe menjëherë pas miratimit të strukturës së saj ka nisur procesi i rekrutimit 
sipas VKM-së nr. 469, datë 26.07.2019 “Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së 
Botimeve për Diasporën” sipas Kodit të Punës.

Shpenzimet e realizuara për fondin e pagave dhe të sigurimeve shoqërore për vitin 2020 janë 
mbështetur te struktura dhe numri faktik i punonjësve të Qendrës së Botimeve për Diasporën si dhe 
duke iu referuar vendimit nr. 187 “Për kategoritë e pagave për punonjësit e administratës publike...”.

Konkretisht janë shpenzuar 15.420.277 lekë ose 100% e fondit të parashikuar për vitin 2020.
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7.3. TABELA E BUXHETIT DHE REALIZIMI PËR VITIN 2021

Buxheti i Miratuar TOTALI 2020 REALIZUAR 2020 Në %

602 (sh. korrente) 28,439,603 28,070,225.00 0.99

231 (investime) 11,000,000 10,803,118.00 0.98

600/601 (paga/sig.) 15,420,277 15,420,277.00 1.00

606 (fond i veçantë) 100,000 60,000.00 0.60

TOTAL 54,959,880 54,353,620 0.99

Duke iu referuar kësaj tabele, Qendra e Botimeve për Diasporën ka arritur të realizojë 100% 
buxhetin e akorduar prej Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për vitin 2020, duke arritur 
të realizojë të gjitha projektet e rëndësishme të planit të saj vjetor, si dhe përmbushjen e 
misionit të saj.

7.3.1.	Menaxhimi	i	financave

Gjatë vitit 2020, Sektori i Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse ka evidentuar të gjitha 
shpenzimet e kryera në përputhje me regjistrin e parashikimeve dhe detajimit të brendshëm 
të buxhetit të akorduar. Të gjitha shpenzimet (në lekë dhe valutë) janë pasqyruar në ditarët 
përkatës, bankë, magazinë dhe arkë.
Në zbatim të ligjit për menaxhimin financiar dhe kontrollin si dhe Udhëzimin për zbatimin 
e tij, sektori i financës ka përgatitur dhe likuiduar brenda afateve të përcaktuara urdhër-
shpenzimet për faturat e marra nga realizimi i prokurimeve, pagesat e pagave, honoraret 
dhe dietat e punonjësve. Numri i urdhër-shpenzimeve për vitin 2020 është 260.
Janë përgatitur dhe dërguar për ekzekutim brenda afatit list-pagesat për pagat dhe 
sigurimet shoqërore, shëndetësore të punonjësve. Raportimet në ministrinë e Financave 
dhe Ekonomisë si dhe rakordimet me Degën e Thesarit janë ekzekutuar brenda afateve të 
lejuara. Janë likujduar të gjitha detyrimet tatimore pranë Drejtorisë rajonale të Tatimeve 
Tiranë.

7.3.2. Burimet njerëzore

Pas miratimit të strukturës së Qendrës së Botimeve për Diasporën me Urdhrin e Kryeministrit 
nr. 76, datë 15.04.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës së Botimeve 
për Diasporën” si dhe realizimit të procedurave të rekrutimit, Qendra e Botimeve për 
Diasporën për vitin 2020 nuk ka pasur ndryshime thelbesore në personel.
Qendra e Botimeve për Diasporën që prej formimit të saj ka patur si filozofi udhëheqëse 
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ngritjen e kapaciteteve solide të burimeve njerëzore dhe të një strukture organike, e cila do 
ta mbështesë në punën e saj për realizimin e misionit dhe objektivave të vazhdueshme.
Personi përgjegjës për burimet njerëzore disponon dosjet e personelit dhe i menaxhon ato 
me korrektësi në përputhje me Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë.

7.3.3. Protokolli

Në bazë të ligjit nr. 9154/2003 “Për Arkivat”, është bërë pritja e dokumenteve të hyra në 
institucion dhe pajisja e tyre me kartelën shoqeruese, numrat e protokollit dhe përcjellja e 
tyre në sektorët përkatës për ndjekje dhe zbatim. E njëjta procedurë ligjore është ndjekur 
edhe për shkresat dalëse.
Personi përgjegjës për Protokollin, trajnuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, është 
pajisur me certifikatën përkatëse për seminarin teoriko-praktik për krijimin, evidentimin, 
klasifikimin, shërbimin dhe ruajtjen e dokumenteve, dhe si rrjedhojë është i kualifikuar dhe 
vepron me përgjegjësi të plotë në kryerjen e punës së ngarkuar.

7.3.4. Magazina

Në zbatim të udhëzimit nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 
sektorit publik” i ndryshuar, në magazinimin e artikujve është ndjekur dhe zbatuar ligji 
në fuqi duke shoqëruar çdo hyrje dhe dalje nga magazina me fletëhyrjen dhe fletëdaljen 
përkatëse. Në muajin dhjetor 2020, Qendra e Botimeve për Diasporën do të përmbyllë edhe 
procesin e inventarizimit të institucionit.

7.3.5. Prokurimet

Qendra e Botimeve për Diasporën në përmbushje të misionit të saj dhe duke iu referuar 
buxhetit të miratuar për vitin 2020, ka hartuar regjistrin e parashikimeve për prokurimet 
publike. Në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të ndryshuar, 
Qendra e Botimeve për Diasporën për periudhën janar-dhjetor, ka kryer dhe realizuar me 
sukses procedurat e prokurimit publik, si: kancelari, blerje tekstesh shkollore për mësimin 
e gjuhës shqipe në diasporë, shtypshkrime dhe botime, organizim eventi në kuadër të 
aktivitetit të përditshëm protokollar, takim me shkrimtarët e diasporës, blerje furgoni 
8+1, blerje paisjesh zyrash, printime materiale promocionale, revista dhe broshura, blerje 
materiale dhe pajisje anti COVID-19, shërbim D.D.D dhe dezinfektim për Covid-19, blerje 
biletash transport ajror, shërbim transport mallrash/udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, 
si dhe prokurime të tjera që i referohen regjistrit të prokurimeve publike të ngarkuar online 
në faqen zyrtare të APP-së.
Në regjistrin e parashikimeve janë ngarkuar në total 23 zëra për prokurim, të cilët janë 
realizuar të gjithë me sukses.
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A. PROJEKTE VJETORE

1.  HARTIMI I TEKSTEVE TË REJA TË MËSIMDHËNIES PËR DIASPORËN   
     PËRMES KONKURRIMIT MBARËKOMBËTAR

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin, 
organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, pika 2/a, 
QBD-ja si përgjegjëse për botimin e teksteve shkollore për Diasporën, ka ndërmarrë 
dhe mbështetur ngritjen e Komisionit të Përbashkët Shqipëri–Kosovë për Hartimin 
e Teksteve të Përbashkëta për Diasporën. Detyrat dhe përgjegjësitë e këtij komisioni 
dhe të Qendrës së Botimeve të Diasporës janë përcaktuar me Vendim të Këshillit të 
Ministrave nr. 756, datë 23.9.2020, “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët të 
Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve të Përbashkëta për Diasporën”. 

Përgjatë vitit 2020 në përmbushje të objektivave të përcaktuara nga “Marrëveshja e 
bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë 
dhe Ministrisë së Diasporës së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë së Republikës së Kosovës për organizimin e përbashkët 
të mësimit të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë dhe në mërgatë” 
firmosur më 25 mars 2015, janë ndërmarrë hapa të rëndësishëm përpara për përgatitjen 
e procesit për shpalljen e konkursit të teksteve mësimore për diasporën. 

Për vitin 2021, synohet rishikimi dhe vijimi i punës së Komisionit të sipërcituar, me 
qëllim përmbylljen e procesit dhe miratimin e teksteve mësimore për nivelin e parë. 

2. SIGURIMI DHE SHPËRNDARJA E TEKSTEVE SHKOLLORE
    PËR VITIN 2021-2022
Sigurimi i kërkesave për tekste shkollore nga Ministria për Europën dhe Punët e 
Jashtme brenda muajit qershor 2021; sigurimi i teksteve brenda muajit korrik dhe 
shpërndarja e tyre deri në shtator 2021.
Për vitin 2020, sigurimi dhe shpërndarja e teksteve mësimore u realizua brenda 
afatit të paracaktuar. Shpërndarja e teksteve mësimore dhe literaturës plotësuese u 
zhvillua në dy faza:

1. Në fazën e parë u shpërndanë 1100 tekste plotesuese, në aktivitetin “Takim me 
mësuesit shqiptarë në Itali”, të organizuar në datat 7 dhe 8 shkurt 2020, në Reggio 
Emilia të Italisë. 

2. Në fazën e dytë, brenda muajit shtator 2020, Qendra e Botimeve për Diasporën, në 
bashkëpunim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe Postën Shqiptare, 
përfundoi me sukses të gjitha dërgesat e teksteve shkollore falas për mësimdhënien 
në Diasporë, sipas kërkesave të përfaqësive diplomatike dhe konsullore jashtë vendit. 
Në zbatim të VKM-së nr. 523, datë 1.7.2020, “Për miratimin e çmimeve dhe kategorive 
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që përfitojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën për vitin 
shkollor 2020-2021”, Qendra e Botimeve për Diasporën siguroi në kohë sasinë e 
kërkuar të teksteve prej 17 079 copë dhe u kujdes që çdo tekst të ishte i pajisur me 
pullën hologramë të certifikimit të Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë dhe me 
logon e Qendrës së Botimeve për Diasporën. Këto tekste mësimore si dhe literatura 
plotësuese u shpërndanë në 20 shtete dhe 22 përfaqësi diplomatike, përkatësisht 
në: Greqi, Belgjikë, Luksemburg, Spanjë, Rumani, Itali, Slloveni, Republikën Çeke, 
Ukrainë, Francë, Suedi, Finlandë, SHBA, Angli, Turqi, Kroaci, Poloni, Norvegji, 
Gjermani, Zvicër, Sllovaki, Kanada dhe Austri. Ky proces u përfundua brenda muajit 
shtator të vitit 2020.

Kështu, sasia totale e librave të shpërndarë gjatë vitit 2020 nga QBD-ja është 18 179 gjithsej.

Për vitin 2021-2022 Qendra e Botimeve për Diasporën ka parashikuar të publikojë dhe të 
botojë tekstin mësimor “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare”, niveli i parë, 
niveli i dytë dhe niveli i tretë, i hartuar në bazë të programit të miratuar nga Ministria e 
Arsimit, Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë, për fëmijët shqiptarë në diasporë 
dhe i shpallur si tekst fitues në konkursin e shpallur nga Ministria e Arsimit, në vitin 2011. 
Blerja e të drejtave të publikimit dhe botimit të tekstit mësimor të sipërcituar është miratuar 
me vendim nr. 271 Prot., datë 01.10.2020 për “Miratimin e blerjes së të drejtave të tekstit 
shkollor për Diasporën në tre nivele” të Këshillit Koordinues të Botimeve. 

Përveç tekstit mësimor të miratuar nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Qendra 
e Botimeve për Diasporën do të parashikojë një fond dhe për blerjen e tekstit fitues për 
mësimdhënien në diasporë që parashikohet të shpallet nga Komisioni i Përbashkët i 
Shqipërisë dhe Kosovës në muajin qershor.

3. SIGURIMI DHE SHPËRNDARJA E LITERATURËS PLOTËSUESE 
    PËR VITIN 2021-2022

Gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2021 është parashikuar vijimi i punës me 
përgatitjen, publikimin në variant digjital dhe botimin e literaturës plotësuese të 
miratuar sipas platformës së botimeve dygjuhëshe. Në këtë platformë përfshihen:  
fjalorë dygjuhësh, përralla klasike dygjuhëshe, përmbledhja “Tregime të moçme 
shqiptare” të Mitrush Kutelit në pesë gjuhë, të miratuara me Vendime të Këshillit 
Koordinues për Botimin pranë QBD-së në vitin 2020. 

Shpërndarja e literaturës plotësuese do të parashikohet në muajin gusht-shtator, 
njëkohësisht me dërgesën e teksteve mësimore për vitin shkollor 2021-2022.

4. HARTIMI DHE BOTIMI I LIBRAVE DYGJUHËSH PËR    
    MËSIMDHËNIEN NË DIASPORË

Në vitin 2021 është parashikuar përfundimi i procesit të hartimit dhe botimit të 
përmbledhjes “Tregime të moçme shqiptare” të autorit Mitrush Kuteli, në zbatim të 
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vendimit nr. 5, datë 11.06.2020, “Për miratimin e botimit dygjuhësh të 10 tregimeve 
nga vëllimi “Tregime të moçme shqiptare” të Mitrush Kutelit në shqip-anglisht, 
shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-gjermanisht, shqip-frëngjisht. 
Në janar të vitit 2021 do të përmbyllet dhe procesi i botimit në gjuhën shqipe dhe 
angleze të revistës letrare “Letra nga Diaspora” të miratuar me vendim nr. 6, datë 
11.06.2020, “Për miratimin e botimit të një reviste letrare në shqip dhe në anglisht”.
Gjatë vitit 2021 do të botohet dhe nr. 2 dhe 3 i revistës letrare “Letra nga Diaspora”.

5. KRIJIMI DHE SIGURIMI I PLATFORMËS DIGJITALE TË 
MËSIMDHËNIES NË DIASPORË

Një nga projektet më të rëndësishme të vitit 2021 do të jetë krijimi i Platformës digjitale 
të mësimdhënies së gjuhës shqipe, në zbatim të vendimit nr. 2, datë 23.01.2020, “Për 
miratimin e krijimit të Platformës online për mësimin e gjuhës shqipe në Diasporë”. 
Do të vijojë puna e nisur për përgatitjen e përmbajtjes së platformës prej grupit të 
punës së ngritur nga Qendra e Botimeve për Diasporën me specialistë të fushës 
të mundësuar nga Fakulteti Histori-Filologji i Universitetit të Tiranës, bazuar në 
marrëveshjen nr. 269 Prot., dhe datë: 01.10.2020.
Realizimi i këtij projekti është në varësi dhe të mbështetjes financiare nga programet 
ndërkombëtare të projekteve në të cilat ka aplikuar QBD-ja në vitin 2020. 

Qendra e Botimeve për Diasporën do të sigurojë ndërkohë dhe aksesin e mësuesve 
në diaporë në platformat digjitale të mësimdhënies të Ministrisë së Arsimit, Sportit 
dhe Rinisë së Republikës së Shqipërisë. Përmes kësaj platforme mësuesit do të kenë 
mundësi ndjekjeje të mësimeve audiovizuale të programit mësimor nëntëvjeçar të 
miratuar nga Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sportit.

B.  AKTIVITETE

1.   TAKIMI I SHKRIMTARËVE TË DIASPORËS 

Qendra e Botimeve për Diasporën do të kthejë në traditë Takimin e Shkrimtarëve 
të Diasporës, të zhvilluar në vitin 2020 më 22 shkurt. Data, vendi dhe mënyra e 
zhvillimit të këtij takimi do të përcaktohen në vijimësi në përputhje me zhvillimet 
dinamike të situatës pandemike në vend dhe në botë. 

Takimi synon të bëjë bashkë autorë, përkthyes, gazetarë, kritikë dhe studiues nga 
diaspora dhe Shqipëria. Takimi synon evidentimin e një komuniteti të rëndësishëm 
krijuesish që ruajnë dhe lëvrojnë gjuhën shqipe në mërgatë dhe njëkohësisht vendosin 
urat e komunikimit mes gjuhës shqipe dhe asaj të huaj. Shkrimtarë të njohur, të 
vlerësuar brenda dhe jashtë vendit do të diskutojnë rreth temës së atdheut, gjuhës 
dhe kulturës shqiptare në krijimtarinë e tyre. Në takimin e këtij viti do të promovohet 
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dhe numri i parë i revistës letrare “Letra nga Diaspora” në gjuhën shqipe dhe në 
gjuhën angleze. 

2.  TAKIMI I MËSUESVE TË DIASPORË

Gjatë vitit 2020 QBD-ja kishte parashikuar zhvillimin e Takimit të parë të Mësuesve 
të Diasporës në datë 14 mars në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe 
Rinisë. Për shkak të situatës pandemike ky takim nuk u zhvillua. 
Duke qenë se ky është një nga aktivitetet më të rëndësishme të QBD-së, zhvillimi i 
tij është parashikuar këtë vit në një muaj të përshtatshëm, në varësi të zhvillimeve të 
pandemisë në vend dhe në botë. 

Takimi ka për qëllim shkëmbimin e përvojave dhe dijeve në fushën e arsimit dhe 
mësimdhënies në diasporë. Gjatë këtij aktiviteti do të paraqiten kumtesa me tema 
të ndryshme që do të trajtojnë problematikën me tekstet dhe literaturat e përdorura 
në diasporë, metodologjinë e mësimdhënies, teoritë e të nxënit për nxënësit që 
jetojnë në diasporën shqiptare, sfidat me të cilat ballafaqohen mësuesit në shkollat 
e komunitetit shqiptar etj. Objektivi i këtij takimi është rritja e bashkëpunimit në 
fushën e mësimdhënies, si dhe rritja e ndërveprimit të komuniteteve shqiptare të 
mësuesve në diasporë.

3. PJESËMARRJE NË PANAIRE KOMBËTARE DHE NDËRKOMBËTARE, 
    SI DHE AKTIVITETE PËR MËSIMDHËNIEN DHE LETËRSINË SHQIPE 
    BRENDA DHE JASHTË VENDIT

Qendra e Botimeve për Diasporën do të synojë praninë e saj në panairet kryesore 
ndërkombëtare me qëllim vendosjen e kontakteve dhe përditësimin me botimet më të 
mira në fushën e mësimdhënies apo të letërsisë për fëmijë. Kështu do të planifikohet 
pjesëmarrja në Panairin Ndërkombëtar të Librit në Bolonja, Festivalin Multikulturor 
të Selanikut etj në varësi të situatës pandemike në vend dhe në botë.



50



5150

QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

RAPORTI VJETOR 2020

SHTOJCA 1

VENDIME TË KËSHILLIT KOORDINUES TË BOTIMEVE PËR DIASPORËN;

VENDIME TË KOMISIONIT TË PËRBASHKËT TË SHQIPËRISË DHE KOSOVËS

JANAR, 2021
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QENDRA E BOTIMEVE PËR DIASPORËN

RAPORTI VJETOR 2020

SHTOJCA 2

TREGUESI I LEGJISLACIONIT PËR VITIN 2020

JANAR, 2021
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SHTOJCA 2

TREGUESI I LEGJISLACIONIT PËR VITIN 2020

A.      VENDIME TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS  
 SË SHQIPËRISË

1. Vendim Nr. 408, datë 20.5.2020, “Për miratimin e çmimeve të shitjes së teksteve të 
botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, “Klasikët dygjuhësh” dhe “Fjalor dy-
gjuhësh për fëmijë” dhe të kategorive që përfitojnë falas kopje të teksteve”;

2. Vendim Nr.523, datë 1.7.2020, “Për miratimin e çmimeve dhe të kategorive që përfi-
tojnë falas tekstet e botuara nga Qendra e Botimeve për Diasporën, për vitin shkollor 
2020-2021”;

3. Vendim Nr.765,  datë 23.9.2020 “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët të   
Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve të Përbashkëta për Diasporën”;

B. MARRËVESHJE 

1. Marrëveshje bashkëpunimi e Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe  Fakultetit të 
Historisë dhe të Filologjisë, nr. 269 Prot., datë 01.10.2020;

2. Marrëveshje bashkëpunimi e Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Fakultetit të 
Gjuhëve të Huaja, nr. 307/2 Prot., datë 17.11.2020;

C. RREGULLORE

1. “Rregullorja e brendshme për përzgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm”, me 
vendim të Drejtorit të QBD-së,  Nr. 65 Prot., datë    6.02.2020;

2. “Rregullore e funksionimit të revistës letrare “Letra nga Diaspora”, me vendim të 
Drejtorit të QBD-së, Nr. 65.1 prot., datë 25.11.2020.
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