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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, 
“Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, të ndryshuar, që 
financohet nga buxheti i shtetit. Ajo ka qenë në varësi të Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe prej 
këtij viti organizohet e funksionon në varësi të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

1.1. MISIONI

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

botimit të librave me përmbajtje letrare, historike dhe sociale;
•	 Organizimin dhe mbështetjen e veprimtarive edukative, kulturore dhe sociale, që kanë për qëllim 

ruajtjen dhe zhvillimin e gjuhës shqipe dhe kulturës amtare në diasporë.

1.2. VIZIONI

Qendra është në shërbim të misionit të ministrit përgjegjës për arsimin 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.

1.3. DETYRAT

Detyrat e Qendrës së Botimeve për Diasporën janë:
•	 Botimi i teksteve mësimore të miratuara dhe literaturës plotësuese, që do t’i shërbejnë 

mësimdhënies dhe ruajtjes së identitetit kombëtar në komunitetet shqiptare të diasporës, në 
koordinim me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, e cila qysh prej këtij viti do të bëjë 
edhe shpërndarjen e tyre.

•	 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.

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

•	 Organizimi dhe mbështetja e veprimtarive dhe projekteve në ndihmë të përhapjes së gjuhës dhe 
kulturës amtare në diasporë.
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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”, të ndryshuar, 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.

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. Qysh prej krijimit të QBD-së këtë detyrë e ka ushtruar znj. Mimoza Hysa 
Çuliqi.

Drejtori raporton dhe përgjigjet përpara ministrit përgjegjës 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”, të ndryshuar, 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 QBD-së.
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Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën është i përbërë nga:
znj. Voltisa Bleta, Ministria e Arsimit dhe Sportit (kryetare)
znj. Anila Ferizaj, Ministria e Arsimit dhe Sportit (anëtare)
znj. Enkeleda Riza, Ministria per Evropën dhe Punët e Jashtme (anëtare)
z. Stefan Çapaliku, Akademia e Shkencave e Shqipërisë (anëtar)
znj. Brunilda Spahiu, Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë (anëtare)

2.3. KËSHILLI KOORDINUES I ARSIMTARËVE NË DIASPORË

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë (KKAD) e nisi punën më 1 shkurt të vitit 2021. 
Ky Këshill ka për qëllim të japë informacionet e nevojshme të lidhura me çështjet e arsimit, si dhe 
propozime konkrete të lidhura me to. 

Misioni i KKAD-së është bashkimi i forcave arsimore dhe shkencore në diasporë dhe së bashku me 
institucionet të realizojë zgjidhjen e kërkesave të problemeve kyçe në unifikimin e shkollave shqipe 
në diasporë, pasi shkollat kanë për qëllim mbrojtjen e gjuhës dhe të identitetit kombëtar, të mbështetur 
në baza të forta didaktike, gjuhësore dhe shkencore me moton “Një gjuhë, një komb”, që duhet të jetë 
unike për të gjitha shkollat shqipe. 

Vizioni i KKAD-së është sensibilizimi i gjithë faktorëve kombëtarë (prindërit, shoqatat dhe 
institucionet shtetërore) që sa më parë të arrijmë në një platformë kombëtare, për një shkollë shqipe 
kombëtare, të unifikuar dhe funksionale.

2.4. 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.

Struktura dhe organika e QBD-së është sipas tabelës së mëposhtme:

SEKTORI I DIGJITIMIT, 
KOMUNIKIMIT DHE 

PROJEKTEVE

SEKTORI I BOTIMIT, 
KOORDINIMIT DHE 

SHPËRNDARJES

DREJTORI
KËSHILLI KOORDINUES 

I ARSIMTARËVE NË 
DIASPORË

KËSHILLI KOORDINUES 
I ARSIMTARËVE NË 

DIASPORË 

SEKTORI I FINANCËS 
DHE SHËRBIMEVE 

MBËSHTETËSE
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Sipas organizimit strukturor të miratuar, QBD-ja përbëhet nga 3 sektorë: Sektori i Digjitimit, 
Komunikimit dhe Projekteve; Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes; 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 gjitha veprimtarive mbështetëse të QBD-së me qëllim plotësimin e misionit 

të saj.
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3. SEKTORI I BOTIMIT, KOORDINIMIT DHE SHPËRNDARJES

3.1. SIGURIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE, LITERATURËS PLOTËSUESE DHE 
BOTIMEVE TË QBD-SË NË DIASPORË PËR VITIN SHKOLLOR 2022–2023, NË 
KOORDINIM ME MINISTRINË PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

Referuar pikës nr. 6 dhe 7 të VKM-së nr. 443, datë 26.06.2019, “Për organizimin e procesit mësimor 
dhe përzgjedhjen e arsimtarëve në Diasporë”, Urdhrit të Përbashkët nr. 4801 Prot., datë 8.9.2021, të 
Ministrisë së Arsimit dhe Sportit të Shqipërisë, nr. 4184 Prot., datë 7.09.2021, të Ministrit të Shtetit për 
Diasporën, si dhe nr. 01B/294 Prot., datë 29.09.2021, të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë 
dhe Inovacionit të Republikës së Kosovës, “Për miratimin e tekstit mësimor për diasporën “Gjuha 
shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, Vendimit nr. 2, datë 28.07.2022, të Këshillit Koordinues 
të Botimeve për Diasporën “Për miratimin e listës së teksteve shkollore për mësimin plotësues në 
diasporë për vitin shkollor 2022-2023”, si dhe referuar kërkesave të ardhura me shkresë nga Ministria 
për Evropën dhe Punët e Jashtme pranë Qendrës së Botimeve për Diasporën, me nr. 9030 Prot., datë 
4.07.2022, “Kërkesat për tekstet shqip për vitin shkollor 2022-2023”, protokolluar me tonën me nr. 68 
Prot, janë siguruar 6411 tekste shkollore për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë (5134 libra fizikë 
+ 1277 libra digjitalë).

1. Itali 1042 tekste;
2. Greqi 1342 tekste; 
3. Gjermani 645 tekste;
4. Zvicër  900 tekste; 
5. Belgjikë 150 tekste; 
6. Turqi 75 tekste; 
7. Hungari 20 tekste; 
8. Australi 20 tekste; 
9. Slloveni 15 tekste; 
10. Madrid 30 tekste; 
11. Kanada 405 tekste; 
12. Republika Çeke 20 tekste;
13. Rumani 10 tekste; 
14. Suedi 602 tekste; 
15. Mbretëri e Bashkuar 715 tekste; 
16. Kroaci 50 tekste;
17. Danimarkë 120 tekste; 
18. SHBA 250 tekste.
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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 punën 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.

Në databazën e QBD-së tashmë janë të regjistruar 574 kontakte mësuesish dhe rreth 320 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.

KANADA ITALIGJERMANI
ZVICËR

AUSTRALI HUNGARI TURQI BELGJIKË

SLLOVENIMADRIDREP.ÇEKERUMANI

DANIMARKË KROACI 
MBRETËRI

E BASHKUAR 

SHBA

SUEDI

1042 tekste

1342 tekste

405 tekste

75 tekste

645 tekste

20 tekste

900 tekste

20 tekste

10 tekste

120 tekste 50 tekste

250 tekste

715 tekste

20 tekste 30 tekste

150 tekste

602 tekste

15 tekste

GREQI
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3.3. BOTIME 

3.3.1. Botimi i tekstit të përbashkët për diasporën “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I

Në vitin 2022 u botua për herë të parë teksti i përbashkët për diasporën “Gjuha shqipe dhe kultura 
shqiptare”, niveli I, i cili është hartuar në përputhje me Kurrikulën e mësimit plotësues të gjuhës 
shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë e në mërgatë dhe është miratuar nga MASR-ja, Shqipëri, 
dhe MASH-i, Kosovë. 

Teksti është ndërtuar në tri pjesë që u korrespondojnë përkatësisht klasave I, II, III.

Ai është bazuar në Urdhrin e përbashkët nr. 762/1 prot., datë 9.02.2021, të Ministrit të Shtetit për 
Diasporën; nr. 915/1 prot., datë 9.02.2021,  të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë të Republikës 
së Shqipërisë; nr. 234 prot., datë 16.02.2021, të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 
së Republikës së Kosovës, “Për miratimin e paketës së dokumenteve mbi procedurat e zhvillimit 
të konkursit të teksteve mësimore për diasporën, kritereve për recensuesit e teksteve mësimore për 
diasporën dhe shpalljen e konkursit për tekstet mësimore për diasporën” dhe pasi Komisioni u dërgoi 
për miratim ministrave përgjegjës të të dy vendeve listën e renditjes së teksteve mësimore. 

Ky tekst u shpall si tekst fitues mësimor i renditur i pari në konkursin për tekstet mësimore për 
diasporën dhe do të përdoret për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë nga Republika e Shqipërisë dhe 
Republika e Kosovës me titullin “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, Niveli I, i përgatitur nga 
Shtëpia Botuese “Albas” në bashkëpunim me Shtëpinë Botuese “Dukagjini”.

3.3.2. Programi i botimeve të librave dygjuhësh

Në vijim të programit të librave dygjuhësh, si dhe në kuadër të ruajtjes, zhvillimit dhe mësimit të 
gjuhës shqipe në diasporë, gjatë vitit 2022, Qendra e Botimeve për Diasporën planifikoi botimin e 
librave dygjuhësh, 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 ishte botimi i “Tregime të moçme shqiptare”, me autor Mitrush Kutelin.

Botimi dygjuhësh i dhjetë tregimeve të përzgjedhura nga vëllimi “Tregime të moçme shqiptare” 

“Tregime të moçme shqiptare”, me autor Mitrush Kutelin, i përkthyer në 5 gjuhë, gjatë këtij viti 
u botua në gjuhët shqip-anglisht, shqip-gjermanisht, si dhe u shumëfishua sërish në gjuhët shqip-
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greqisht, shqip-italisht.
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. Po ashtu, 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 me pasurinë e tregimeve të moçme shqiptare, si dhe me 
madhështinë e trashëgimisë sonë popullore.
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3.3.3. Botimi në anglisht i numrit të dytë të revistës “Letra nga 
Diaspora”

Projekti për krijimin e një reviste letrare 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”.

Kryeredaktore e revistës është gazetarja Arta Marku. Ky botim me 
intervista, analiza, retrospektivë, krijimtari vjen me synimin jo vetëm 
të mbrojtjes dhe përhapjes së gjuhës shqipe përmes letrave të bukura, 
por dhe vendosjen e urave të komunikimit të autorëve shqiptarë në kohë 
apo vende të ndryshme, mes vetes dhe lexuesit, shqiptar apo të huaj, 
në mbështetje të krijimtarisë më të mirë. Revista është konceptuar me 
rubrika të ndryshme, si: intervista ekskluzive, krijimtari dhe biseda me shkrimtarë, recensa, dossier, 
retrospektivë, si dhe informacion mbi botimet e reja.

3.3.4. Botime informuese

Në kuadër të organizimit të aktiviteteve me qëllim informimin dhe 
promovimin e punës së Qendrës së Botimeve për Diasporën, gjatë 
vitit 2022 janë përgatitur materiale të ndryshme, si:

1. Katalogu i botimeve të QBD-së

Përgatitja e Katalogut të botimeve të QBD-së është dëshmi e 
strategjisë së ndjekur gjatë këtyre viteve në ndihmesë të shkollave 
shqipe në mërgatë. Katalogu ka disa nëndarje, që përbëjnë dhe 
drejtimet e punës së Qendrës së Botimeve për Diasporën. Kështu, 
në të janë paraqitur:

•	 Teksti mësimor “Të mësojmë gjuhën amtare dhe kulturën shqiptare”, në tre nivele, të hartuara në 
mbështetje të mësimdhënies së gjuhës shqipe në diasporë, të miratuara nga Ministria e Arsimit, 
Sportit dhe Rinisë e Republikës së Shqipërisë. 

•	 Materialet mësimore bazë për hartimin e platformës digjitale: “Mëso shqip”, ku përfshihen 7 
tekste, të miratuara nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën. Këto materiale u hartuan 
në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës dhe 
bazohen në programin e kurrikulës së përbashkët të hartuar nga Ministritë e Arsimit të Shqipërisë 
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dhe Kosovës.
•	 Programi i botimeve dygjuhëshe, që përbën një kapitull tjetër të rëndësishëm në botimet e QBD-

së, si: a) “Fjalor dygjuhësh për fëmijë” në 9 gjuhë: shqip-anglisht, shqip-italisht, shqip-greqisht, 
shqip-frëngjisht, shqip-gjermanisht, shqip-turqisht, shqip-ukrainisht, shqip-spanjisht, shqip-
kroatisht. b) Seria “Klasikët dygjuhësh”, me 7 libra me përralla klasike në 3 gjuhë: shqip-italisht, 
shqip-greqisht, shqip-anglisht. c) “Tregime të moçme shqiptare”, të Mitrush Kutelit, në 5 gjuhë: 
shqip-italisht, shqip-frëngjisht, shqip-greqisht, shqip-anglisht, shqip-gjermanisht.

•	 Revista letrare “Letra nga Diaspora”, në dy gjuhë: shqip dhe anglisht.
•	 Teksti i përbashkët për diasporën “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I.
•	 Botimet informuese të Qendrës së Botimeve për Diasporën, në të cilat dëshmohet ecuria 

institucionale e Qendrës së Botimeve për Diasporën përgjatë dy viteve.

2. Botime promocionale për aktivitetin mbarëkombëtar “Shqipja në diasporë”

Në kuadër të organizimit të aktivitetit mbarëkombëtar dyditor me titull “Shqipja në diasporë”, i cili 
u zhvillua në datat 26 nëntor 2022 në Tiranë, me pjesëmarrje të gjuhëtarëve, studiuesve, mësuesve 
nga gjithë bota, dhe 27 nëntor 2022 në Shkodër me pjesëmarrjen e shkrimtarëve dhe përkthyesve, u 
përgatitën materiale promocionale, si: 

−	 Kartolina “Merr një fjalë me vete”. U realizuan kartolina me disa fjalë të përzgjedhura nga 
Fjalori i gjuhës shqipe, për ta sjellë fjalën lehtësisht të kuptueshme dhe të thjeshtë për t’u përdorur. 
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Një ndër to ishte edhe fjala e përzgjedhur 
“tungjatjeta”, e cila u vendos edhe në çantat e 
mirëseardhjes, si një formë urimi për të gjithë 
pjesëmarrësit në aktivitet.

−	 Broshura informuese “Shqipja në diasporë”. 
Për aktivitetin dyditor u përgatit Broshura 
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informuese, në të cilën janë paraqitur agjendat e dy ditëve të aktivitetit, si dhe një prezantim i 
shkurtër i të ftuarve dhe moderatorëve sipas paneleve përkatëse.

4. SEKTORI I DIGJITIMIT, KOMUNIKIMIT DHE PROJEKTEVE

4.1. PROJEKTE

4.1.1. Projekti i përgatitjes së materialeve ndihmëse për mësimdhënien në diasporë

Në zbatim të Ligjit nr. 16/2018 “Për diasporën”, i ndryshuar; VKM-së nr. 469, datë 26.07.2018, 
“Për krijimin, organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, e ndryshuar ku 
përcaktohet si detyrë kryesore e QBD-së mbështetja e mësimit të gjuhës shqipe, njohja dhe përhapja 
e kulturës kombëtare në diasporë si përmes botimit të teksteve shkollore, ashtu edhe përmes nxitjes 
së eksesit online për mësimdhënien e gjuhës shqipe, pika 2c; vendimit nr. 2 të Këshillit Koordinues të 
Botimeve për Diasporën me nr. 31/1, datë 23.01.2020, “Për miratimin e krijimit të Platformës online 
për mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë”; marrëveshjes dypalëshe të bashkëpunimit midis 
Qendrës së Botimeve për Diasporën dhe Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të 
Tiranës “Për koordinimin e punës për studimet, kërkimin shkencor dhe krijimin e mundësive alternative 
të mësimit të gjuhës shqipe në diasporë” me nr. 269 prot., datë 01.10.2020, Qendra e Botimeve për 
Diasporën botoi online 7 tekste të përgatitura nga specialistët e fushës: prof. dr. Aljula Jubani, prof. 
asoc. dr. Linda Mëniku, prof. asoc. dr. Rozana Rushiti, dr. Maklena Çabej, prof. dr. Dhurata Shehri, 
prof. dr. Persida Asllani dhe mësuesja nga diaspora prof. asoc. dr. Adriana Bejko.

Tekstet didaktike për mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë janë: 
1. “Mësojmë shqip”, Niveli A1;
2. “Mësojmë shqip”, Niveli A1, Tekst për mësuesin;
3. “Mësojmë shqip”, Niveli A2;
4. “Mësojmë shqip”, Niveli A2, Tekst për mësuesin;
5. “Gjuha shqipe për diasporën”, Fletore pune, Niveli A1-A2;
6. “Lexime plotësuese për diasporën”, Niveli A1/A2;
7. “Përralla dhe legjenda për diasporën”, Lexime plotësuese dygjuhëshe.

Këto tekste janë të aksesueshme në format digjital në faqen e ueb-it të Qendrës.

Përgatitja dhe realizimi i videove të mësimit për mësimin e gjuhës shqipe në diasporë, si 
përmbajtje e platformës digjitale të mësimdhënies në diasporë

Me synim nxitjen e mësimit digjital, duke qenë se e ardhmja po shkon drejt këtij edukimi, përmirësimin 
e programit të mësimit të gjuhës shqipe në diasporë me anë të teknologjisë, si dhe lehtësimin e procesit 
të mësimdhënies në diasporë, u mendua përgatitja e materialeve didaktike me anë të 30 videove të 



22

shkurtra demonstruese, të cilat do të përgatiten me përmbajtjen e tekstit “Gjuha shqipe dhe kultura 
shqiptare”, niveli I, si dhe të materialeve ndihmëse të sipërcituara.

Këto video do t’u vijnë në ndihmë mësuesve, nxënësve në diasporë, por edhe nxënësve të huaj që 
dëshirojnë të mësojnë gjuhën shqipe, duke qenë se edhe interesi për mësimin e gjuhës shqipe është 
në rritje. Ato do të jenë një mjet praktik i përdorur nga mësuesit në diasporë për të arritur te nxënësit 
e tyre, duke kapërcyer të gjitha barrierat fizike dhe problemet sociale.

Këto materiale në format video do të publikohen nga Qendra e Botimeve për Diasporën në kanalin 
e saj në YouTube dhe në rrjetet e saj sociale, duke synuar që të përbëjnë bazën e platformës “Mëso 
shqip” dhe do të ndihmojnë në procesin e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë.

Këto video do t’u krijojnë mundësi nxënësve që të mos presin në mënyrë pasive transferimin e 
njohurive të reja nga mësuesja/ mësuesi tek ata, por të marrin pjesë aktive, t’i rikthehen disa herë 
videos për të zbërthyer përmbajtjen e saj, të kenë mundësi të marrin shënime, të nxjerrin konceptet 
kryesore të temës së paraqitur, të ndërveprojnë dhe të diskutojnë me njeri-tjetrin.

4.1.2. Bashkëpunimi me institucionet brenda dhe jashtë vendit

Gjatë vitit 2022 ka vijuar bashkëpunimi me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit të Republikës së 
Shqipërisë, si dhe me Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit të Republikës së 
Kosovës për rishikimin 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 për tekste dhe materiale 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 Evropën dhe 
Punët e Jashtme për vendosjen e kontakteve me shkollat shqipe, shoqatat kulturore dhe mësuesit në 
diasporë për sigurimin e kërkesave për tekstin e përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, 
niveli I, dhe literaturës plotësuese për vitin shkollor 2022–2023.

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.
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5. AKTIVITETE

5.1. PREZANTIMI I QBD-SË NË SEMINARIN E MËSUESVE NË SELANIK, GREQI 
(5 nëntor 2022)

Qendra e Botimeve për Diasporën mori pjesë në seminarin njëditor të mësimit plotësues të gjuhës 
shqipe me tematikë “Informimi i ndërsjellë, shkëmbimi i përvojave në shërbim të rritjes së cilësisë 
së mësimdhënies”, i cili u organizua nga shoqata shqiptare “Progresi-Proodos” në Selanik të Greqisë 
dhe Lidhjes së Shoqatave Shqiptare “Iliria” në Malmo të Suedisë.

Ndër të tjera Qendra e Botimeve për Diasporën dhuroi 100 tekste shqip-greqisht të platformës 
dygjuhëshe, për mësuesit dhe fëmijët e pranishëm në seminar.

5.2. PJESËMARRJA NË PANAIRIN E LIBRIT TIRANA 2022 (16-20 nëntor 2022)

– Qendra e Botimeve për Diasporën mori pjesë në Panairin e Librit 2022, nëpërmjet bashkëpunimit 
me “Albania Letteraria” të portalit “Albania News”, me një stendë të veçantë ku u paraqiten botimet 
e QBD-së.
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Aktiviteti letrar promovues “Kuteli në gjuhën italiane”, i organizuar nga “Albania Letteraria” dhe i 
mbështetur nga Qendra e Botimeve për Diasporën, u mbajt në datë 17 nëntor në sallën ovale të Pallatit 
të Kongreseve.

– Qendra e Botimeve për Diasporën ka mbështetur gjithashtu dhe takimin e grupit “Book Lovers” 
nga Londra, Mbretëri e Bashkuar, që zhvilloi një tavolinë të rrumbullakët kushtuar lexuesit.

Aktiviteti letrar promovues i grupit “Book Lovers”, i mbështetur nga Qendra e Botimeve për 
Diasporën, në ndihmesë të njohjes së letërsisë shqipe në Angli u mbajt më datë 19 nëntor në sallën 
ovale të Pallatit të Kongreseve.

Pjesëmarrësit diskutuan mbi rëndësinë e ruajtjes së gjuhës shqipe e të kulturës shqiptare në diasporë, 
të mësimit dhe të pasurimit të gjuhës përmes librit shqip, jo vetëm atij didaktik, por mbi të gjitha atij 
artistik. Gjithashtu u diskutua mbi rëndësinë e krijimit të bibliotekave të librit shqip dhe të qendrave 
kulturore në shërbim të ruajtjes së gjuhës dhe kulturës shqiptare në diasporë.

5.3. TAKIMI MBARËKOMBËTAR “Shqipja në diasporë”

Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD), në vazhdën e takimeve të përvitshme me mësuesit dhe 
shkrimtarët në diasporë, si dhe në kuadër të 110-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë dhe të 50-vjetorit 
të Kongresit të Drejtshkrimit, organizoi aktivitetin dyditor me titull “Shqipja në diasporë”, në 
bashkëpunim me Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe me praninë e institucioneve kryesore 
kërkimore shkencore dhe universitare në Shqipëri, Kosovë e diasporë, të institucioneve të mësimdhënies 
së gjuhës shqipe në botë, si dhe të autorëve, shkrimtarëve e përkthyesve brenda dhe jashtë vendit.

Aktiviteti u zhvillua në datat 26 nëntor 2022 në Tiranë dhe 27 nëntor 2022 në Shkodër, me prani fizike 
dhe virtuale.

Aktiviteti synoi ndërtimin e një dialogu ndërinstitucional dhe ndërshtetëror me qëllim nxitjen e 
hartimit të politikave bashkëkohore dhe programeve mbarëkombëtare për ruajtjen dhe zhvillimin 
e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare jashtë vendit; fuqizimin e bashkëpunimit me institucionet e 
mësimdhënies së gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë; shkëmbimin e përvojave midis 
mësuesve, gjuhëtarëve, autorëve, shkrimtarëve dhe përkthyesve për problemet që lidhen me mësimin, 
përdorimin, ruajtjen dhe promovimin e gjuhës shqipe në mërgatë.

Takimi i datës 26 nëntor trajtoi problemet që lidhen me ruajtjen e gjuhës shqipe në mërgatë, nevojën 
për hartimin e politikave mbarëkombëtare mes Shqipërisë dhe Kosovës për një program të përbashkët 
për gjuhën shqipe dhe kulturën shqiptare në diasporë, vendosjen e lidhjeve dhe bashkëpunimin mes 
katedrave, departamenteve dhe instituteve arsimore për gjuhën dhe kulturën shqiptare brenda dhe 
jashtë trojeve shqiptare, si dhe zgjerimin dhe fuqizimin e rrjetit të shkollave, kurseve dhe shoqatave 
që mbështesin mësimdhënien e gjuhës shqipe në diasporë.
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Takimi i datës 27 nëntor u konceptua si vijim i takimit të parë “Letra nga diaspora”, të organizuar 
nga QBD-ja në vitin 2020 me shkrimtarë, autorë, përkthyes, drejtues të shoqatave kulturore dhe 
revistave letrare shqiptare jashtë vendit, që japin ndihmesë në ruajtjen, lëvrimin e gjuhës shqipe, si 
dhe promovimin e kulturës shqiptare në diasporë. 

5.4. PËRFUNDIMET E TAKIMIT “SHQIPJA NË DIASPORË”

1. Domosdoshmëria e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërshtetëror (Shqipëri, Kosovë,  
Maqedoni e Veriut) për ruajtjen dhe mbështetjen e gjuhës shqipe në diasporë;

2. Zbatimin e marrëveshjeve të përbashkëta mes Shqipërisë dhe Kosovës (MAS dhe MASHTI) 
për mbështetjen e mësimit plotësues në diasporë;

3. Vijimi i punës së Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve të Unifikuara për përgatitjen 
e teksteve të nivelit të dytë dhe të tretë për mësimin plotësues në diasporë;

4. Përmirësimi i bashkëpunimit me mësimdhënësit e vendeve Skandinave (Suedi, Finlandë, 
Norvegji) ku mësimi i gjuhës shqipe është i integruar në programet shkollore, me qëllim 
diskutimin për përshtatjen e teksteve me programet për mësimin e gjuhës amtare të shteteve 
përkatëse;

5. Krijimi i kushteve për marrëveshje ndërshtetërore mes vendeve shqipfolëse dhe vendeve të BE-
së për përfshirjen e mësimit të gjuhës shqipe si lëndë me zgjedhje në zbatim të së drejtës për 
ruajtjen e gjuhës amtare;

6. Nevoja për trajnime të vazhdueshme të mësuesve në diasporë; 7. Krijimi i kushteve për vijimin 
e seminarit të përbashkët mes MAS dhe MASHTI për mësimin plotësues në diasporë;

8. Mundësimi i hapjes së shkollave verore për fëmijët e brezit të dytë dhe të tretë të diasporës;
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9. Mundësimi i konkursit të dijes për fëmijët e diasporës, si aktivitet nxitës dhe promovues për 
gjuhën shqipe;

10. Përfshirja e teksteve alternative të mësimit të gjuhës shqipe si gjuhë e huaj për brezin e dytë dhe 
të tretë të emigrantëve, si dhe në ndihmesë të mësimit të gjuhës shqipe për të huajt;

11. Domosdoshmëria e krijimit të urave të bashkëpunimit mes programeve, katedrave dhe 
departamenteve të gjuhës shqipe në vende të ndryshme të botës me shkollat, kurse e gjuhës 
shqipe;

12. Certifikimi i Gjuhës Shqipe sipas Kornizës evropiane për gjuhët e huaja (Common European 
Framework of Reference for Languages); 

13. Bashkërendimi i iniciativave ekzistuese që krahas ndihmës të tanishme me libra dhe mjete 
mësimore për shkollat, ku mësohet gjuha shqipe, të organizohet dhe shpërndarja falas dhe në 
mënyrë të vazhdueshme të librave akademike dhe botimeve periodike nëpër bibliotekat kryesore 
akademike në botë;

14. Krijimi i institucionit të Lektorit të Diplomuar të Gjuhës Shqipe dhe fillimi i një programi, ku 
këta lektorë do të mund të japin mësim gjuhën shqipe në bazë të kontratave me universitete dhe 
institucione te tjera me natyrë akademike;

15. Krijimi i instituteve të kulturës shqiptare në disa vende të caktuara, kryesisht në Evropë, botën 
anglo-saksone, Kinë dhe Japoni, jo vetëm aty ku diaspora shqiptare është e ndjeshme, por edhe 
në vende ku është e nevojshme të investohet për një njohje më të thellë të çështjeve shqiptare.

16. Hartimi i një projekti për pajisjen me libra shqip të bibliotekave kryesore në vende të ndryshme 
të botës;

17. Mundësimi i pajisjes me libra në gjuhën shqipe të bibliotekave të institucioneve të vuajtjes së 
dënimit nëpër botë;

18. Mundësimin e pranisë së gjuhës shqipe në festivalet kryesore të shumëgjuhësisë në disa vende 
të botës;

19. Bashkëpunim me festivalet kryesore ndërkombëtare për prani dhe prezantim të gjuhës dhe 
letërsisë shqipe;

20. Mundësi zgjerimit të projektit të dygjuhësisë nëpërmjet mbështetjes së përkthyesve të huaj të 
interesuar për përhapjen e gjuhës dhe letërsisë shqipe;

21. Mundësi mbështetje të revistave kulturore të diasporës që promovojnë gjuhën dhe letërsinë 
shqipe.

5.5. ORGANIZIMI I TRAJNIMEVE PËR MËSUESIT NË DIASPORË

Për t’u ardhur në ndihmë mësuesve në diasporë për probleme të ndryshme, gjatë këtij viti janë kryer një 
sërë trajnimesh, në përfundim të të cilave janë shpërndarë edhe certifikata për mësuesit pjesëmarrës.
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5.5.1. Trajnimi online në Tiranë, i organizuar nga QBD-ja

Më 8 tetor 2022 u zhvillua në Tiranë Trajnimi online për mësuesit e gjuhës shqipe dhe kulturës 
shqiptare në diasporë, i përgatitur dhe i mbajtur nga Qendra e Trajnimeve të Shtëpisë Botuese “Albas” 
për paketën didaktike “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, të hartuar nga Shtëpia Botuese 
“Albas” dhe Shtëpia Botuese “Dukagjini”, për modulin “Mësimdhënia e gjuhës shqipe për mësuesit 
e diasporës”.

Trajnimi i mbajtur në formatin online 
në platformën “Zoom” u zhvillua me 
qëllim që mësuesit e gjuhës shqipe dhe 
kulturës shqiptare në diasporë të njihen 
me përmbajtjen shkencore dhe aspektin 
didaktik e pedagogjik të mësimdhënies 
së librit “Gjuha shqipe dhe kultura 
shqiptare”, niveli I.

Tematikat e trajtuara në trajnim ishin:
−	 Prezantimi i librit – Qëllimet dhe parimet e krijimit të tekstit,
−	 Prezantimi i librit – Struktura dhe përmbajtja,
−	 Shkrim-leximi fillestar,
−	 Njohja e gjuhës amtare për komunikim,
−	 Arritja e rezultateve të të nxënit,
−	 Aspekte të mësimdhënies dhe didaktike.

Në fund të trajnimit, 112 mësuesit që morën pjesë u pajisën me certifikatën e pjesëmarrjes.
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5.5.2. Trajnimi në Milano të Italisë, 17 dhjetor 2022

Në Milano të Italisë u zhvillua trajnimi njëditor për mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe kulturës 
shqiptare në diasporë me temë “Metodat e mësimdhënies me në qendër nxënësit”, i organizuar nga 
shkolla shqipe “Dora e Pajtimit” në bashkëpunim me Qendrën e Botimeve për Diasporën, e pranishme 
gjithashtu në trajnim.

Gjatë trajnimit u trajtuan metodat e mësimdhënies me në qendër nxënësin, teknikat më të suksesshme 
të mësimdhënies, modele të tyre dhe zbatime praktike. Në fund u diskutuan përfundimet dhe u 
shpërndanë certifikatat e pjesëmarrjes.

5.5.3. Trajnimi në Tegerfelden (Kantoni i Argaut) të Zvicrës, 18 dhjetor 2022

Qendra e Botimeve për Diasporën në bashkëpunim me Këshillim Koordinues të Arsimtarëve në 
Diasporë organizoi trajnimin njëditor për mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në 
diasporë me temë “Metodat e mësimdhënies me në qendër nxënësit”.

Në trajnim u trajtuan metodat e mësimdhënies me në qendër nxënësin, teknikat më të suksesshme të 
mësimdhënies, modele të tyre dhe zbatime praktike.

Në fund u diskutuan përfundimet dhe u shpërndanë certifikatat e pjesëmarrjes.
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6. AKTIVITETE TË KËSHILLIT KOORDINUES TË ARSIMTARËVE NË 
DIASPORË

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë (KKAD) e ka nisur punën më 1 shkurt 2021. Ky 
Këshill ka për qëllim dhënien e informacioneve të nevojshme për çështjet e arsimit dhe propozime 
konkrete të lidhura me to.

Misioni i KKAD-së është bashkimi i forcave arsimore dhe shkencore në diasporë, së bashku me 
institucionet që realizojnë zgjidhjen e kërkesave dhe problemeve në unifikimin e shkollave shqipe në 
diasporë, pasi shkollat kanë për qëllim mbrojtjen e gjuhës dhe identitetit kombëtar.

Vizioni i KKAD-së është sensibilizimi i të gjithë faktorëve kombëtarë (prindërit, shoqatat dhe 
institucionet shtetërore) për arritjen sa më parë të në një platforme kombëtare, të unifikuar dhe 
funksionale për një shkollë shqipe kombëtare.

Këshilli Koordinues i Arsimtarëve në Diasporë (KKAD) festoi dyvjetorin e themelimit të tij. 
Në takim u pasqyrua puna dyvjeçare, takimet me përfaqësuesit institucionalë, organizimi i 
manifestimeve rreth datave historike, si dhe kontributi dhe këmbëngulja e anëtarëve të Këshillit në 
konsultimet e njëpasnjëshme rreth teksteve shkollore.
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7. PREZANTIMI DHE PROMOVIMI I PUNËS SË QBD-SË DHE NGJARJEVE TË TJERA 
KULTURORE DHE ARSIMORE NË DIASPORË

Që nga krijimi i saj, Qendra e Botimeve për Diasporën ka menaxhuar me efikasitet 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 u pasuruan me tituj 
të rinj. Botimet e reja dygjuhëshe të Qendrës së Botimeve për Diasporën janë të aksesueshme në 
formatin digjital dhe u janë vënë në dispozicion të shkollave, mësuesve, nxënësve në diasporë etj.

Edhe gjatë vitit 2022, Qendra e Botimeve për Diasporën vendosi 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, Instagram dhe 
LinkedIn dhe me kanalin e saj në YouTube, duke u bërë të njohur në një masë të madhe shkollash, 
mësuesish, shkrimtarësh dhe çdo personi të interesuar misionin, vizionin dhe punën e saj, si dhe duke 
krijuar një urë komunikimi me ta sa i takon çështjeve të mësimdhënies dhe problematikave të tjera 
lidhur me diasporën. 

Gjithashtu, përmes rrjeteve të saj sociale, ajo ka shërbyer si burim informacioni për të rejat më të 
fundit lidhur me mësimdhënien në diasporë, përditësimet e legjislacionit në lidhje me mësimdhënien, 
si dhe informacione të dobishme për historikun e gjuhës shqipe, personalitete të spikatura historike, 
ngjarje kulturore etj. 
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Në muajin nëntor, Qendra e Botimeve për Diasporën (QBD), në kuadër të 110-vjetorit të shpalljes 
së Pavarësisë dhe të 50-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit, ndërmori nismën “Nëntori i shqipes”, 
si projekt promocional për gjuhën shqipe në rrjetet sociale, ku përfshiheshin një sërë rubrikash, si: 
Shqipja në poezi, Shqipja në publicistikë, Shqipja në gegnisht, Shqipja në toskërisht, Shqipja në 
përkthim, Shqipja në muzikë, Shqipja në folklor, Drejtshkrimi i fjalëve në gjuhën shqipe, Sinonimet, 
Fjala shqipe në vend të fjalës së huaj, Mësojmë alfabetin e gjuhës shqipe, Merr një fjalë me vete etj.

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 përmes mësimit të gjuhës, kulturës së 
prejardhjes, si dhe njohjes dhe promovimit të trashëgimisë kulturore kombëtare.
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8. BASHKËPUNIME NDËRSHTETËRORE

8.1. BASHKËPUNIME TË QBD-SË ME INSTITUCIONE PËRGJEGJËSE PËR ARSIMIN 
DHE DIASPORËN NË SHQIPËRI DHE KOSOVË

 Ky takim u organizua me kërkesë të QBD-së, në kuadër të parapërgatitjes me qëllim plotësimin 
e kërkesave për tekste mësimore për vitin shkollor 2022–2023 në diasporë, vijimin e punës 
për zbatimin e Marrëveshjeve të përbashkëta lidhur me mësimdhënien në diasporë, si dhe me 
problematikat e tjera që prekin fusha të përbashkëta të kompetencës së institucioneve tona.

Tema të punës së kësaj tryeze ishin:

•	 Planifikimi dhe organizimi i shpërndarjes të koordinuar të teksteve mësimore për diasporën; 
koordinimi me ambasadat dhen konsullatat e dy vendeve.

•	 Koordinimi i aktiviteteve të përbashkëta të dy vendeve në fushën e mësimdhënies në diasporë.
•	 Vijueshmëria e punës së Komisionit të Përbashkët për Miratimin e Teksteve për Diasporën.

	Më datë 29 shtator u organizua në mjediset e QBD-së në Tiranë tryeza e përbashkët e punës 
me përfaqësues nga institucionet qendrore përgjegjëse për diasporën të Kosovës dhe të 
Shqipërisë. 

Ky takim u organizua me kërkesë të QDB-së, në kuadër të vijimit të punës për zbatimin e marrëveshjeve 
të përbashkëta. 

Tema të punës së kësaj tryeze të përbashkët ishin:

•	 Koordinimi i punës për grupet e përbashkëta të punës për plotësimin e kërkesave dhe shpërndarjen 
e teksteve në diasporë;

•	 Përcaktimi i hapave për vijimin e punës së Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës 
për tekstet e përbashkëta për mësimdhënien në diasporë;

•	 Koordinimi i punës për organizimin e seminareve, trajnimeve dhe aktiviteteve të përbashkëta për 
mësimdhënien në diasporë.

Nga të pranishmit u theksua nevoja dhe domosdoshmëria e koordinimit të nismave mes institucioneve 
përgjegjëse në Shqipëri dhe Kosovë për sa i përket mësimdhënies në diasporë, organizimit të 
seminareve dhe trajnimeve të përbashkëta për mësuesit në diasporë, si dhe nevojën për vijimin e 
punës së Komisionit të përbashkët për nivelin II dhe nivelin III të tekstit të përbashkët “Gjuha shqipe 
dhe kultura shqiptare”, me qëllim përmbylljen e teksteve mësimore për diasporën. 

Në përfundim u la detyrë informimi i institucioneve përgjegjëse në Shqipëri dhe Kosovë për 
ndërmarrjen e hapave konkrete në ndihmesë të zgjidhjes së problemeve të parashtruara.
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8.2. KOMISIONI I PËRBASHKËT SHQIPËRI-KOSOVË PËR MIRATIMIN 
       E TEKSTEVE MËSIMORE PËR DIASPORËN, 2022

Në zbatim të Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë 
të Republikës së Shqipërisë, si dhe Ministrisë së Diasporës, Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë të Republikës së Kosovës “Për organizimin e përbashkët të mësimit të gjuhës shqipe 
dhe kulturës shqiptare”, datë 23.03.2015, është ngritur Komisioni i Përbashkët Shqipëri-Kosovë për 
Miratimin e Teksteve Mësimore për diasporën. Pjesë e këtij komisioni janë përfaqësues nga Ministria 
e Arsimit dhe Sportit e Republikës së Shqipërisë dhe nga Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e 
Teknologjisë e Republikës së Kosovës.

Përmes VKM-së nr. 756, datë 23.09.2020, “Për funksionimin e Komisionit të Përbashkët të Shqipërisë 
dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për diasporën”, Qendra e Botimeve për Diasporën 
mbështet punën e Komisionit duke realizuar funksionin e sekretariatit teknik të këtij komisioni.

Komisioni i Përbashkët i Shqipërisë dhe Kosovës për Miratimin e Teksteve Mësimore për Diasporën, 
rinisi punën më datë 12 – 13 dhjetor 2022, duke zhvilluar mbledhjen e radhës në Prishtinë me qëllim 
planifikimin e punës për shpalljen e konkursit për hartimin dhe miratimin e teksteve mësimore për 
diasporën, niveli II dhe III.

Në përfundim të këtij takimi, komisioni miratoi: Vendimin nr. 1 për kalendarin e punës për vitin 2023 
dhe Vendimin nr. 2 për rishikimin e paketës së dokumenteve për procedurat e konkursit të teksteve 
mësimore për diasporën.
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9. SEKTORI I FINANCËS DHE SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

9.1. BUXHETI I AKORDUAR PËR VITIN 2022

Sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 295, datë 11.5.2022 “Për rishpërndarjen e numrit të 
punonjësve organikë dhe të fondeve buxhetore në njësitë e qeverisjes qendrore, për vitin 2022” 
sipas të cilit buxheti i paracaktuar për QBD-në kalonte nga programi 01110, “Planifikim, menaxhim, 
administrim”, i miratuar për vitin 2022, për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, në programin 
09120, “Arsimi bazë (përfshirë parashkollorin)”, i miratuar për vitin 2022, për Ministrinë e Arsimit 
dhe Sportit, Qendra e Botimeve për Diasporën ka nisur realizimin e programit të saj përmbajtësor 
dhe shpenzimet buxhetore në gjashtëmujorin e dytë të vitit 2022, gjë që ka ndikuar në realizimin e 
buxhetit.

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 2022 rezulton se shpenzimet efektivisht të realizuara prej saj janë:

 1. Shpenzime personeli (paga dhe Sigurime)    11.000.000 lekë
 2. Shpenzime Korrente (mallra dhe Shërbime)   20.400.000 lekë
 3. Shpenzime Kapitale për pajisje zyre dhe investime    5.500.000 lekë
 4. Shpenzime për fond të veçantë (606)         0 lekë
 TOTALI           3.690.000 lekë

9.2. BUXHETI I REALIZUAR PËR VITIN 2022

9.2.1. Shpenzime Korrente (602)

Fondi i shpenzimeve Korrente është realizuar me vlerën 18.241.495 lekë ose 89.42 % e fondit të 
planifikuar për 2022.

Ky fond zë një pjesë të rëndësishme të realizimit të buxhetit për vitin 2022, pasi janë kryer kryesisht 
shpenzimet si:
• Realizimi i blerjes/sigurimit të teksteve shkollore për mësimin plotësues në diasporë për vitin 

shkollor 2022-2023 “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, tekst mësimor për diasporën 
i Shtëpisë Botuese “Albas” dhe Shtëpisë Botuese “Dukagjini” i renditur i pari në listën e fituesve 
të konkursit për tekstin mësimor për mësimin plotësues në diasporë dhe në mërgatë për vendet 
ku ka përqendrim të komunitetit shqiptar në diasporë.

• Realizimi i shpenzimeve për botimet e realizuara gjatë vitit 2022, si: botimi i librit “Tregime të 
moçme shqiptare”, me autor Mitrush Kutelin, në gjuhët greqisht, italisht, anglisht dhe gjermanisht, 
si dhe i Katalogut të botimeve të Qendrës së Botimeve për Diasporën. 

• Realizimi i aktivitetit të përvitshëm dyditor “Shqipja në diasporë” i mbajtur në muajin nëntor të 
këtij viti.

• Realizimi i shpenzimeve operative, si për materiale promocionale, kancelari dhe shpenzime të 
tjera operative për mirëfunksionimin e aktivitetit të Qendrës së Botimeve për Diasporën.
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9.2.2. Shpenzime Kapitale (231)

Fondi i shpenzimeve Kapitale është realizuar me vlerën 1.674.500 lekë ose 30.45% e fondit të 
planifikuar. Këto shpenzime ishin të planifikuara kryesisht për realizimin e zërave si më poshtë:

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

Në realizimin e pjesshëm të këtij zëri ka ndikuar nisja e lëvrimit të buxhetit për QBD-në në 
gjashtëmujorin e dytë të vitit 2022.

9.2.3. 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”, i ndryshuar, sipas Kodit të Punës.

Shpenzimet e realizuara për fondin e pagave dhe të sigurimeve shoqërore për vitin 2022 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 9.109.659 lekë ose 83% e fondit të parashikuar për vitin 2022.

9.3. TABELA E BUXHETIT DHE REALIZIMI PËR VITIN 2022

Buxheti i miratuar TOTALI 2022 REALIZUAR 2022 Në %

602 (sh. korrente) 20.400.000 18.241495 89.42%

231 (investime) 5.500.000 1.674.500 30.45%

600/601 (paga/sig.) 11.000.000 9.109.659 83%

606 (fond i veçantë) 0 0 0

TOTALI 36.900.000 29.025.654 78.66%

Duke iu referuar kësaj tabele, Qendra e Botimeve për Diasporën ka arritur të realizojë 78.66% të 
buxhetit të akorduar prej Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për vitin 2022, duke arritur të 
realizojë të gjitha projektet e rëndësishme të planit të saj vjetor dhe përmbushjen e misionit të saj.

9.3.1. Menaxhimi i financave

Gjatë vitit 2022, 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 mara nga realizimi i prokurimeve, pagesat e pagave, honoraret dhe dietat e punonjësve.
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Janë përgatitur dhe dërguar për ekzekutim brenda afatit listë 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 likuiduar të gjitha detyrimet 
tatimore pranë Drejtorisë Rajonale të Tatimeve, Tiranë.

9.3.2. 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 2022 nuk ka 
pasur ndryshime thelbësore në personel.

Qendra e Botimeve për Diasporën që prej formimit të saj ka pasur si filozofi udhëheqëse ngritjen e 
kapaciteteve solide të burimeve njerëzore dhe të një strukture organike, e cila do të 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 të Republikës së Shqipërisë.

9.3.3. 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 shoqëruese, 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, i 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, është i kualifikuar dhe vepron me përgjegjësi të plotë në 
kryerjen e punës së vet.

9.3.4. 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 2022, 
Qendra e Botimeve për Diasporën do të përmbyllë edhe procesin e inventarizimit të institucionit.

9.3.5. Prokurimet

Qendra e Botimeve për Diasporën, në përmbushje të misionit të saj dhe duke iu referuar buxhetit 
të miratuar për vitin 2022, ka hartuar regjistrin e parashikimeve për prokurimet publike. Në zbatim 
të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, 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 diaspore”, “shtypshkrime 
dhe botime”, “organizim eventi në kuadër të aktivitetit të përvitshëm takim me shkrimtarët dhe 
mësuesit e diasporës”, “printime materiale promocionale, revista dhe broshura”, “shërbim d.d.d. dhe 
dezinfektim”, “blerje biletash transporti 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 25 zëra për prokurim, nga të cilët të gjithë zërat 
janë realizuar me sukses.
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10. PLANI I PUNËS PËR VITIN 2023

10.1. VIJIMI I PUNËS SË KOMISIONIT TË PËRBASHKËT SHQIPËRI–KOSOVË

Bazuar në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 469, datë 26.07.2018, “Për krijimin, 
organizimin dhe funksionimin e Qendrës së Botimeve për Diasporën”, i ndryshuar, 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 Botimit 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 2022 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 2023 synohet rishikimi dhe vijimi i punës së Komisionit të sipërcituar, me qëllim 
përmbylljen e procesit dhe përkatësisht:
−	 shpalljen e konkursit për tekstin e përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli 

II dhe niveli III; 
−	 miratimi i tekstit të mësipërm në dy nivele.

10.2. SIGURIMI I TEKSTEVE SHKOLLORE DHE LITERATURËS 
PLOTËSUESE PËR VITIN SHKOLLOR 2023–2024

Sigurimi i kërkesave për tekstin e përbashkët “Gjuha shqipe dhe kultura shqiptare”, niveli I, 
si dhe plotësimi i kërkesave për literaturë plotësuese në koordinim me Ministrinë për Evropën 
dhe Punët e Jashtme brenda muajit maj 2023; sigurimi i teksteve brenda muajit korrik dhe 
dorëzimi i tyre në MEPJ brenda muajit gusht 2023.

Koordinimi i punës ndërmjet MEPJ-së dhe QBD-së për shpërndarjen e teksteve mësimore për 
vitin 2023-2024.
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10.3. PËRDITËSIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE DHE MËSUESVE 
TË GJUHËS SHQIPE NË DIASPORË

Në përmbushje të detyrës së koordinimit për sigurimin dhe shpërndarjes së teksteve shkollore, 
Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes, gjatë vitit 2023, do të vijojë punën 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.

Të gjitha ndryshimet do të pasqyrohen në hartën digjitale të publikuar në portalin zyrtar të 
Qendrës së Botimeve për Diasporën.

10.4. PROJEKTE VJETORE

Gjatë vitit 2022, Sektori i Botimit, Koordinimit dhe Shpërndarjes përgatiti projektet e 
mëposhtme, të cilat u miratuan në mbledhjet e Këshillit Koordinues të Botimeve për Diasporën.

1. Projekti “Jam shqiptar”

Projekti “Jam shqiptar” është konceptuar si një cikël me materiale didaktike për mësimdhënien 
në diasporë, me udhërrëfyes të trashëgimisë kulturore për 10 qytete të Shqipërisë dhe Kosovës, 
si: Tirana, Durrësi, Shkodra, Berati, Gjirokastra, Kruja, Vlora, Prishtina, Prizreni, Gjakova, 
për t’u shërbyer fëmijëve të diasporës që të njohin më nga afër Shqipërinë dhe Kosovën, kjo 
në vijim të programit të librave dygjuhësh. Ky projekt u miratua nga Këshilli Koordinues i 
Botimeve për Diasporën (KKBD) në mbledhjen e mbajtur më datë 02.09.2022.

Udhërrëfyesit është menduar të përkthehen në 5 gjuhë të huaja krahas shqipes, si: anglisht, 
italisht, greqisht, frëngjisht, gjermanisht, dhe të botohen e të publikohen online në faqen 
zyrtare të QBD-së.

Këta udhërrëfyes, të cilët është menduar të përgatiten me pak informacion dhe të shoqërohen 
me ilustrime tërheqëse në vend të përdorimit të fotove, do të jenë tepër të veçantë dhe 
interesantë për grup-moshën që është menduar t’u drejtohen, si dhe do t’i njohin ata me 
bukuritë magjepsëse të Shqipërisë dhe Kosovës. Ata do të shërbejnë për marrjen e njohurive 
rreth historisë dhe gjeografisë së qyteteve, trashëgimisë kulturore shqiptare, figurave të 
shquara, ku fëmijë dhe të rritur do të përfshihen në zbulimin dhe rizbulimin e trashëgimisë 
kulturore shqiptare.

Mosha e leximit: nga 8 vjeç.

Nëpërmjet këtyre udhërrëfyesve synohet:
−	 Të zbulohen dhe të rizbulohen veçoritë e Atdheut.
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−	 Fëmijët në diasporë të marrin njohuri për disa nga qytetet e Shqipërisë dhe Kosovës, 
për trashëgiminë kulturore, figurat e shquara shqiptare, si dhe do të afrohen më tepër me 
gjuhën shqipe.

−	 Të kultivohet ndjenja e krenarisë për identitetin kombëtar shqiptar në diasporë, duke i 
njohur fëmijët dhe të rriturit me pasurinë tonë trashëgimore.

2. Botimi dygjuhësh i vëllimit me poezi të zgjedhura nga krijimtaria e shkrimtarit 
Dritëro Agolli

Në vijimësi të projekteve të botimeve dygjuhësore, u përgatit projekti “Botimi dygjuhësh i 
vëllimit me poezi të zgjedhura nga krijimtaria e shkrimtarit Dritëro Agolli në shqip-anglisht, 
shqip-italisht, shqip-greqisht, shqip-gjermanisht, shqip-frëngjisht”, si material plotësues në 
mësimdhënien e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare në diasporë, dhe si premisë për nxitjen 
e dygjuhësisë dhe përqasjes së gjuhës amtare me gjuhën e vendit pritës. Ky projekt u miratua 
nga Këshilli Koordinues i Botimeve për Diasporën (KKBD) në mbledhjen e mbajtur më datë 
27.10.2022.

Në përzgjedhjen e autorit, Sektori u mbështet në:
•	 Praninë e krijimtarisë së Dritëro Agollit në listën e miratuar të teksteve të rekomanduara 

për Gjuhën shqipe sipas niveleve dhe grup-moshave të ndryshme, në kurrikulën e 
përbashkët të Shqipërisë dhe Kosovës për mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe të 
kulturës shqiptare në diasporë e në mërgatë.

•	 Nevojën për vijueshmërinë e programit dygjuhësh me një tekst me poezi, duke qenë se 
poezia komunikon dhe mësohet më lehtë nga nxënësit në diasporë, që përbëjnë gjithashtu 
një burim të rëndësishëm për zgjerimin e leksikut me fjalë të reja të gjuhës shqipe.

•	 Domosdoshmërinë e marrjes së njohurive për një nga autorët më të njohur dhe më 
përfaqësues të letërsisë shqipe të traditës.

Vëllimi me poezi të zgjedhura do të përfshijë poezitë më të bukura të Dritëroit të krijuara ndër vite.

Mosha e leximit: nga 8 vjeç e lart, por edhe për të rritur.

Botimi i këtij vëllimi me poezi të zgjedhura:
•	 Do të shërbejë si material ndihmës për shkollat në diasporë, me qëllim zgjerimin e 

njohurive të nxënësve mbi gjuhën shqipe dhe si tingëllon ajo jo vetëm në prozë, por 
edhe në poezi.

•	 Do të nxitet dygjuhësia, duke përqasur gjuhën amtare me gjuhën e vendit pritës.
•	 Fëmijëve dhe të rriturve në diasporë do t’u mundësohet thellimi i njohurive për gjuhën 

dhe për kulturën shqiptare.
•	 Do ta njohë brezin e ri të diasporës edhe me një prej shkrimtarëve më në zë të letërsisë 

shqiptare, Dritëro Agollin, si dhe do t’u kultivojë atyre ndjenjën e krenarisë për identitetin 
kombëtar shqiptar në diasporë.
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3. Botimi i numrit të tretë të revistës letrare “Letra nga Diaspora”

Projekti për përgatitjen e numrit të tretë të revistës letrare “Letra nga Diaspora” do të jetë 
vijimi i botimit letrar dygjuhësh në shqip dhe në anglisht. Ashtu si dy botimet e e para, ky 
botim i tretë do të vijë me synimin jo vetëm të mbrojtjes dhe përhapjes së gjuhës shqipe 
përmes letrave të bukura, por dhe vendosjen e urave të komunikimit të autorëve shqiptarë në 
kohë apo vende të ndryshme, mes vetes dhe lexuesit, shqiptar apo të huaj, në mbështetje të 
krijimtarisë më të mirë.

10.5. AKTIVITETE

1. Takimi mbarëkombëtar “Shqipja në diasporë” (takim dyditor i mësuesve dhe 
shkrimtarëve)

QBD-ja zhvilloi në muajin nëntor 2022 aktivitetin mbarëkombëtar dyditor me titull “Shqipja në 
diasporë”, me pjesëmarrje të gjuhëtarëve, studiuesve, mësuesve nga gjithë bota, shkrimtarëve 
dhe përkthyesve, duke i bërë bashkë me qëllim shkëmbimin e përvojave dhe dijeve në fushën 
e arsimit, mësimdhënies në diasporë, si dhe të vënies në pah të një komuniteti të rëndësishëm, 
të cilët ruajnë dhe lëvrojnë gjuhën shqipe në mërgatë dhe njëkohësisht vendosin urat e 
komunikimit mes gjuhës shqipe dhe asaj të huaj.

Takimi mbarëkombëtar “Shqipja në diasporë”, parashikohet të zhvillohet në dy ditë edhe për 
vitin 2023: një ditë takimi me mësuesit dhe ditën vijuese takimi me shkrimtarët.

2. Trajnime dhe seminare për mësuesit në diasporë

Për t’u ardhur në ndihmë mësuesve në diasporë për problematika të ndryshme, gjatë vitit 2023 
QBD-ja do të kryejë trajnime dhe seminare si virtualisht, ashtu edhe me prani fizike.

Parashikohet në veçanti zhvillimi i seminareve të mësuesve në dy prej vendeve me prani më 
të madhe të shqiptarëve në diasporë, si Greqia dhe Italia.

3. Bibliotekat në diasporë

Qëllimi i këtij projekti do të jetë pajisja me libra në gjuhën shqipe e bibliotekave, me tekste 
bazë dhe literaturë plotësuese për diasporën në vendet kryesore ku ka një përqendrim të 
shqiptarëve në Evropë, si: Itali, Greqi, Gjermani, Francë dhe Kroaci. Biblioteka e ngritur në 
këto vende, e vendosur pranë qendrave apo shoqatave kulturore shqiptare, e pajisur me libra 
të siguruar nga QBD-ja, do të përbëjë vendin e takimit dhe organizimit të aktiviteteve në 
nxitje të mësimit dhe lëvrimit të gjuhës shqipe.

4. Pjesëmarrja e QBD-së në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare

Qendra e Botimeve për Diasporën do të synojë praninë e saj në panairet kombëtare dhe 
ndërkombëtare, me qëllim vendosjen e kontakteve dhe përditësimin me botimet më të mira 
në fushën e mësimdhënies apo të letërsisë për fëmijë.
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