
 

ART & TRASHËGIMI 

një botim periodik për trashëgiminë kulturore shqiptare,   

tashmë me dy numra në treg :   

 

Berati – Qyteti i Bardhë 

Gjirokastra -  Qyteti i Gurtë 

Numri i dytë:    Gjirokastra, 

Qyteti i Gurte 
 

Joshja dhe misteri i qytetit të gurtë  

Prof.  Dr. Ardian Marashi 

 

Argirokastro - përtej legjendës         

Prof. Dr .Luan Përzhita 

 

Kalaja e Gjirokastrës                              

Prof. Gjerak  Karaiskaj 

 

Xhamitë e Qytetit Muze të Gjirokastrës 

Prof. Aleksandër Meksi 

 

Rruga e Gjirokastrës drejt UNESCO-s 

Engjëll Serjani 

 

Thesare arkeologjike nga Shqipëria 

Beti Njuma 

 

Vepra madhore e Eqrem Çabejt- pjesë e 

ndërgjegjes kombëtare, shkencore e 

kulturore të botës shqiptare 

Prof. Seit Mansaku 

 

E drejta për trashëgiminë kulturore është 

pjesë integrale e të drejtave të njeriut 

Lejla Hadzic 

 

ARGJIRO: Një dritare për promovimin e 

kulturës dhe trashëgimisë shqiptare 

Ilda Mara 

 

Mjaltë trashëgimie nga Gjirokastra 

Gjergj Frasheri 

 

 Gjirokastra është magjepëse 

Ajo më mrekulloi pothuajse përnjëherë, qysh në hapat e para që 

bëra në rrugët e saj të kalldrëmta.  Prandaj, për  mua është një 

kënaqësi  personale të kem mundësinë të shpreh admirimin tim 

për këtë  qytet dhe të bëj thirrje për një ruajtje të plotë të tij.  

Trashëgimia kulturore është udhëtimi i paraardhësve tanë, i 

brezave të shkuar, janë përpjekjet e tyre kreative për t’iu 

përshtatur mjedisit ku kanë jetuar, përpjekjet për të rregulluar 

marrëdhëniet mes tyre, për të mbrojtur veten, për të begatuar 

dhe përparuar dhe për t’u ngritur përmbi rrethanat, qofshin të 

natyrës apo ato të krijuara nga njeriu.                                                                           

                              Ambasador Ettore Sequi                                                            

Shef i Delegacionit të Bashkimit  Europian në Shqipëri 

Art & Trashëgimi është botim i organizatës ARGJIRO  në bashkëpunim me Qëndrën 

e Studimeve Albanologjike. 

Shërndarja në te gjitha Libraritë. 

Cmimi 3000 Lekë/ 25 euro 

Nëse bëni abonim një vjeçar  (4 numra)  do të përfitoni 30% zbritje.  

(2 100 lekë në vend të 3000 lekë / 17,50€  në vend të  25€)  

 

Për abonime dërgoni një email në adresën:  

abonime@art-trashegimi.com 

ose    telefononi në: 04 2255908                                  

 

 

mailto:abonime@art-trashegimi.com

