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Fokus  Grupi ‘’Si të matet kultura ?!’’ 
është mbajtur më 19 qershor 2015 
në kuadër të projektit Forumi për 
Zhvillim Kulturor i cili ka për qëllim 
të zhvillojë më tutje dhe të forcojë 
Forumin Kulturor të themeluar në vitin 
2011, duke ofruar këshilla dhe njohuri 
të vlefshme për politikat kulturore të 
Kosovës. Projekti është i mbështetur 
nga Zyra e Bashkimit Evropian në 
Kosovë dhe Olof Palme International 
Center, ndërsa bartës të projektit 
janë Forumi Kulturor, Teatri ODA dhe 
DokuFest.

Diskutimi në focus grupin me temë ‘’Si 
të matet kultura ?!’’ është orientuar 
rreth çështjeve të trajtuara në 
hulumtimin e rradhës në kuadër të 
projektit, i cili ka analizuar mundësitë 
për të ndërtuar një sistem matës 
për sektorin e kulturës në Kosovë. 
Fokus grupi i mbajtur mbi këtë temë 
ka patur për qëllim validimin e të 
gjeturave preliminare të hulumtimit. 
Pjesëmarrës të këtij fokus grupi ishin: 
Sali Shohi (CHwB), Lindita Hajdari 
Salihi (DKRS, Komuna e Prishtinës), 
Shaban Maxharraj (Koha Ditore), 
Besa Luci (Kosovo 2.0), Doruntina 
Ukimeri (Forumi për Zhvillim Kulturor), 

Malbora Krajku (Forumi Kulturor), 
Laureta Haziri (Agjensioni i Statistikave 
të Kosovës), Valon Ibraj (ODA), Artan 
Krasniqi autor i hulumtimit dhe Flaka 
Xërxa lehtësuese e fokus grupit.

Analiza e shkurtër ‘’Si të matet kultura 
?!’’ shqyrton mundësinë e krijimit të 
një mekanizmi të qëndrueshëm të 
matjes së përgjithshme të prodhimit 
kulturor në Kosovë, duke u nisur nga 
fakti se edhe pse kultura matet me 
cilësi e jo sasi, statistikat kuantitative 
për kulturën megjithatë mbesin të 
rëndësishme. 

Hulumtimi nxjerr në pah se Kosovës i 
mungon një sistem matës për sektorin 
e kulturës, duke dhënë shembuj 
konkret se si ‘numërimet’ në sektorin 
e kulturës i takojnë një shablloni të 
përsëritur ndër vite nga Agjensia e 
Statistikave të Kosovës, i cili për 9 vite 
rresht bën matjen e kulturës në atë që 
e quan ‘’Statistikat për Kulturën’’. 

Hyrje
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Diskutimi në fokus grupin ‘’Si të 
matet kultura ?!’’ ishte mjaft konkret 
dhe i frytëdhënës në validimin e të 
gjeturave nga drafti i hulumtimit me po 
të njejtin emër. Fillimisht autori, Artan 
Krasniqi shpalosi para të pranishmëve 
të gjeturat preliminare të analizës 
së shkurtër ‘’Si të matet kultura ?!’’, 
hulumtim ky që tenton të analizojë 
sistemin matës në sektorin e kulturës. 

Edhe pse matja e kulturës ka të 
bëjë shpesh me kualitetin se sa me 
kuantitein, numrat mbeten shumë 
të rëndësishëm sa i takon matjes së 
kulturës. Pavarësisht kësaj, analiza 
‘’Si të matet kultura ?!’’ nxjerr në pah 
se Kosova ende nuk ka arritur që të 
ndërtojë një mekanizëm të statistikave 
kulturore dhe se ende dimension i 
konsumit kulturor nuk është i njohur 
për politikat kulturore në vend. 

Gjatë fokus grupit, autori Krasniqi ka 
shpalosur dy tabore të ndërtimit të 
analizës ‘’Si të matet kultura ?!’’. Njëri 
është i fokusuar në përvojat e huaja, 
konkretisht në atë se çka bën Bota e 
nuk bën Kosova. Ndërsa pjesa e dytë 
e hulumtimit shpalos atë se çka bën 
keq Kosova, konkretisht të gjeturat e 

hulumtimit shpalosin sistemin matës 
të pa konsoliduar mirë të Agjensionit 
të Statistikave të Kosovës.

Të pranishmit në këtë fokus grup, të 
cilët i përkisnin sektorit të kulturës, 
trashëgimisë kulturore, institucioneve 
shtetërore dhe të pavarura të kulturës 
si dhe shoqërisë civile,  janë njohur për 
së afërmi me praktikat e statistikave 
evropiane të kulturës, konkretisht 
edicionit të 2011-tës “Eurostat 
Pocketbook – Cultural Statistics”, 
që paraqet statistikat kulturore për 
vendet e BE-së, vendet kandidate 
për anëtarësim dhe ato jashtë BE-
së (Islanda, Litenshtajni, Norvegjia 
dhe Zvicra). Raporti i Eurostatit për 
‘’Statistikat Kulturore’’ nxjerr në 
pah rëndësinë e demografisë dhe 
të indeksit kulturor në raport me 
konsumin kulturorë. Në praktikat e 
tilla, del se jo vetëm numri i vizitorëve 
është i rëndësishëm, por edhe shkalla 
e arsimit, niveli ekonomik etj. Këto 
të dhëna edhe pse në shikim të 
parë duken të pa rëndësishme, janë 
shumë domethënëse në kontekst të 
planifikimit të politikave kulturore, 
për arsye të identifikimit të nivelit 
të audiencës dhe atyre për të cilët 

Përmbledhje e diskutimeve kryesore
Të gjeturat preliminare të raportit
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prodhohet produkti kulturor.

Fatkeqsisht, hulumtimi nxjerr në 
pah mangësitë e mëdha të sektorit 
të kulturës dhe politikave kulturore 
në vend të lidhura ngusht edhe me 
mangësinë e ‘indeksit kulturor’. 
Bazuar në prakikat e Eurostatit, del të 
jetë shume e nevojshme arritja e një 
‘indeksi kulturor’ i cili do të gjeneronte 
të dhëna për shprehitë kulturore të 
qytetarëve të Kosovës, përfshirë këtu 
leximin e librave, vizitat në kinema, 
teatër, muze, galeri etj. 

Analiza ‘’Si të matet kultura ?!’’ sjell në 
pah edhe qështje të tjera të cilat dalin 
shumë të rëndësishme në Raportin e 
Eurostatit për ‘’Statistikat Kulturore’’. 
Njëra lidhet me trashëgiminë kulturore 
dhe rëndësinë e raportimit të siteve të 
trashëgimisë, monumenteve kulturore 
e deri të artefakteve të ndryshme të 
trashëgimisë. Krahasuar me listën e 
pa përditësuar të monumenteve në 
mbrojtje të përkohshme të Kosovës, 
të cilën e siguron MKRS, dhe numrin 
e madh të artefakteve të cilat janë në 
posedim të personave të paautorizuar, 
si p.sh. hulumtuesit e ndryshëm, 
arsimtarët e lëndëve në shkolla fillore 

dhe të mesme etj. rëndësia që i ipet 
këtij sektori në raportin e Eurostatit 
krahasuar me gjendjen në vendin tonë, 
lë shumë për tu dëshiruar. 

Raporti i Eurostatit mbi ‘’Statistikat 
Kulturore’’ i kushton rëndësi të 
veçant edhe raportimit të numrit të të 
punësuarve dhe numrit të kontribuesve 
në sektrotin kulturor. Sërish, në bazë 
të të gjeturave në hulumtim, kjo bie 
rënd ndesh me situatën në Kosovë, ku 
nuk numërohen prodhimet e kulturës 
ardhur nga institucionet e pavarura 
të kulturës, pa numëruar këtu as 
kontributin e artistëve të cilët nuk kanë 
kontratë punë me asnjë institucion, por 
që mund të kontribojnë në të arriturat 
kulturore të vendit.

Eurostati raporton edhe për shifra të 
cilat identifikojnë të hyrat shtetërore 
si rezultat i ‘’shitjes’’ së produktit 
kulturor, duke u nisur nga instrumentet 
muzikore të prodhuara në një vend, 
e deri te veprimtari të caktuara 
kulturore. Edhe me këtë, hulumtimi 
‘’Si të matet kultura ?!’’ sjell në pah se 
sa pak i kushton rëndësi shteti yne me 
politikat e veta kulturore gjenerimit të 
mjeteve përmes shitjes së produktit 
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kulturor.

Më pas para të pranishmëve në 
fokus grup, nga Artan Krasniqi është 
prezentuar një analizë e hollësishme 
e punës së Agjensionit të Statistikave 
të Kosovës, e kategorizuar si �Çka 
bën dobët Kosova ?!’. Nga të gjeturat 
e analizës, del se ky agjension operon 
me një metodologji të paqartë për 
publikun, bazuar në të cilën prodhon 
një raport vjetor rreth 20 faqësh i cili 
ka shumë mangësi në të dhënat e 
shqyrtuara por edhe shumë gabime 
në raportim (përsëritje të shifrave nga 
vitit në vit, përputhje shifrash në mes 
qytetesh të ndryshme etj).

Bazuar në të gjeturat në hulumtim, 
përgjat fokus grupit është diskutuar 
hollësisht për raportimet në rastet e 
veçanta, siç janë shifrat të cilat vijnë nga 
teatrot, muzetë, biblotekat e sidomos 
galeritë.  Raportimi i hamendësuar 
ka befasuar të pranishmit, të cilët 
kanë dhënë sygjerime konkrete se si 
kjo qështje mund të përmirsohet në 
parimin e themelimit të një mekanizmi 
matës i cili do të përvetësohej nga të 
gjitha insitucionet e kulturës.

Diskutimi është thelluar edhe 
në mundësinë e shfrytëzimit të 
statistikave të kulturës në gjenerimin 
e të hyrave ekonomike. Poashtu është 
diskutuar gjatë edhe për rëndësinë 
e përfshirjes së institucioneve të 
pavarura të kulturës në cilindo 
format të ardhshëm të Agjensionit të 
Statistikave të Kosovës.  

Raporti i fokus grupit ‘’Si të matet 
kultura ?!’’ sjell më posht hollësisht 
qështjet më të diskutuara përgjat fokus 
grupit, duke listuar rekomandimet e 
dalura nga diksutimet e pjesemarrësve 
të cilat do të shërbejnë në prodhimin  
e raportit final ‘’Si të matet kultura?!’’.
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Pjesa më e madhe e diskutimit 
në fokus grup është fokusuar mbi 
punën e deri tanishme të Agjensioni 
të Statistikave të Kosovës. Autori i 
raportit, Artan Krasniqi ka prezentuar 
të gjeturat konkrete të cilat 
dëshmojnë për parregullsi të shumta 
të këtij agjensioni. Është raporuar për 
paqartësi në metodologjinë e punës, 
për përputhshmëri në skajshmëri 
të  numrave të vizitorëve të qyteteve 
të ndryshme, për jo-përgjegjshmëri 
të zyrtarëve në raportim dhe të 
tjera të gjetura të cilat dëshmojnë 
për luhatshmërinë e të vertetave të 
raportuara nga ky agjension. ‘’Në 
raportin i cili ka gjithsejtë 19 faqe nuk 
tregohet shumë për metodologjinë e 
punës dhe nuk tregohet se si mblidhen 
të dhënat nga terreni, edhe pse në 
intervistë flitet për një mbledhje të 
informative nga komunat përkatëse. 
Ajo çka vërehet është një shabllon nga 
i cili është vështirë të dilet’’ , është 
thënë nga Artan Krasniqi gjatë fokus 
grupit. Ai ka shpalosur se ASK nga 
viti në vit vazhdon të punojë me një 
tabelë pune, në të cilën si duket me 
hamendësi ndërrohen të dhënat. Se 
agjensioni nuk është serioz në punën 
e tij tregon edhe jo-gadishmëria e tyre 

për t’i përditësuar informatat, ku ndër 
të tjera Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit ende figuron si Ministria e 
Kulturës, Rinisë, Sportit dhe Qështjeve 
Jo-Rezidente. 

Gjatë fokus grupit është kritikuar rëndë 
puna e agjensionit dhe raportimi me 
‘hamendësime’ sa i përket vizitorëve 
të rasteve specifike në institucione të 
kulturës (të elaboruara më poshtë në 
raport). ‘’Dyshimi është se raportimi 
i drejtorive përkatëse nëpër komuna 
bëhet me metodën e ‘hamendësimit’. 
ASK nuk ka mekanizma për verifikimin 
e metodova të tilla dhe ndodh që të ju 
besoj symbyllurazi’’, ka theksuar më tej 
Krasniqi.

Por zyrtarja për Kulturë dhe Sport 
pranë Agjensionit të Statistikave të 
Kosovës, Laureta Haziri, ka shpalosur 
vështirësitë e punës së ASK deri 
më tani, duke ngritur paralele për 
mundësinë e gabimeve në punë. Haziri 
ka dëshmuar se puna është e bazuar 
në zyrtarë komunalë, të cilët nga 
viti në vit ndodh edhe të ndërrohen 
për shkak të zgjedhjeve vendore. Si 
razultat shpesh vie deri te raportimi 
tërësisht i kundërt, të cilin raportim 

Agjensioni i Statistikave të Kosovës
Metodologjia e punës dhe sistemi matës
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agjensioni nuk ka mekanizma se si ta 
verifikoj. Haziri ka ndarë eksperiencën 
e saj me Komunën e Prishtinës, duke 
treguar se si ajo personalisht shkon 
në insitucionet e caktuara të kulturës 
për të marrë numrin e vizitorëve në 
baza vjetore. Bazuar në këtë përvojë 
ASK nga viti 2016 do të filloj me një 
metodologji të re të punës, pyetësori 
i së cilës veç është duke u punuar. ‘’Ne 
kemi menduar që duke filluar nga viti 
i ardhshëm, ta punojmë ne vet një 
anketë, ku do të shkojmë direkt në 
mbledhjen e të dhënave, dhe të mos 
bazohemi në zyrtarët komunal. Pra 
rasti i Prishtinës të aplikohet edhe 
me komunat e tjera, në mënyrë që të 
dalim me shifra të sakta’’, është thënë 
nga Laureta Haziri. 

Por kjo deklaratë e zyrtares për 
kulturë dhe sport pranë ASK nuk është 
arsyetuar nga të pranishmit në fokus 
grup, të cilët kanë ngritur rëndësinë 
e krijimit të një sistemi matës të këtij 
institucuoni sikurse edhe rëndësinë e 
verifikimit të informatave. Sipas tyre, 
raporti është prodhim i ASK dhe kjo 
e bën përgjegjës këtë insitucion për 
të gjitha shifrat e publikuara në këtë 
raport.
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Lëshimet e shumta në raportin e 
Agjensionit të Statistikave të Kosovës 
vërehen pikërisht në rastet specifike 
të objekteve të kulturës. Shifrat e 
prezentuara për vizitorët e muzeve, 
teatrove, galerive, biblotekave dhe 
objekteve të trashëgimisë , janë 
shifra të dalura nga tabela të cilën e 
ka në çarkullim ASK në baza vjetore. 
Por numrat e raportuara nga viti në 
vit flasin për paradokse të shumta, 
që dërgojnë deri në përputhshmëri 
të numrit të vizitorëve në rastin e 
qyteteve të ndryshme.

Në fokus grup janë shpalosur të 
gjeturat e analizës për rastet specifike. 
Statistikat e agjensionit nisin me 
raportimet për kinematë. Raportohet 
për numrin e kinameve, të ulesëve që 
sallat e tyre posedojnë dhe për numrin 
e filmave të shfaqur. Por të gjeturat e 
këtij hulumtimi vlerësojnë se mungon 
një analizë më e hollësishme sa i takon 
këtij sektori.  ‘’Rapoti i ASK-së nis me 
kinematë, e kinematë e dijmë që nuk  
janë institucione shtetërore por në 
fakt janë biznese private. Ne aktualisht 
numërojmë kinema në Prishtinë, në 
Pejë dhe në Prizren. Raporti nuk mat 
vlerën e Dokufestit, që është njëri prej 

institucioneve më të mëdha kulturore 
e që ka arritur edhe famë botërore dhe 
që ka impakt pozitiv edhe në aspektin 
ekonomik’’, ka vlerësuar Krasniqi. 

Në analizë është e shtuar një pytje: Si 
është e mundur që një qytet nuk ka 
kinema, p.sh. Deçani nuk ka kinema, e 
në anën tjetër aty janë shfaqur X filma 
dhe është përcjellur nga Y shikues?!

Në këtë pyetje është përgjegjur 
zyrtarja e ASK-së e pranishme në fokus 
grup, e cila ka theksuar se shumica e 
qyteteve ushtrojnë aktivitete kulturore 
në Shtëpitë e tyre të Kulturës. ‘’Në 
vitit 2012 në publikimin e statistikave 
të kulturës është cekur me një 
fusnotë se Prishtina dhe Peja e kanë 
nga një kinema, ndërsa komunat e 
tjera aktivitetin e vet e ushtrojnë 
nëpër Shtëpitë e Kulturës.’’ Mirëpo 
kjo e dhënë dërgon në një tjetër 
problematikë e cila lidhet me ligjin 
mbi të drejtat e autorit. Në këtë 
rast Deçani bën shkeljen e ligjit, i cili 
shfaq një film pa të drejtat e autorit, 
në këtë rast në lokalet e Shtëpisë së 
Kulturës. Sikur raportimi i Agjensionit 
të Statistikave të Kosovës do të bëhej 
me profesionalizëm, në ratet si këto 

Statistikat e rasteve specifike
Kinematë, Teatrot, Muzetë, Galeritë dhe Biblotekat
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do të mund të shihej ndikimi edhe i 
vet agjensionit, i cili do të mund ta 
ndalonte që vet komuna të bënte 
shkeljen e ligjit.

Të tjera parregullsi janë parë edhe 
në raportimin e rastit të teatrove, ku 
poashtu analiza dëshmon se është 
duke u punuar me një lloj shablloni, 
në bazë të të cilit raportohet për 
numrin e ulëseve, numrin e shfaqjeve 
dhe numrin e teatrove. Edhe këtu 
na del një problem për aryse se 
bëhet shkelja e ligjit të teatrove. ASK 
nuk është e harmonizuar me Ligjin 
për Teatro të vitit 2005 dhe atë të 
amandamentuar ë vitit 2012, ku në te 
dy rastet kategorizohet qartazi teatri 
profesional, teatri kombëtar, ai qytetit 
etj. Të gjeturat në analizën ‘’Si të matet 
kultura ?!’’ rekomandojnë Agjensionin 
e Statistikave që në ri-formulimin e 
tabelës së re të bëjnë kategorizimin 
e teatrove bazuar në legjislacionin në 
fuqi. Analiza poashtu bën thirrje për 
ndarjen e saktë të shikuesve të teatrit, 
atyre të Filharmonisë së Kosovës si dhe 
të Ansamblit Shota, të cilët të gjithë 
momentalisht janë të përgjithsuar në 
raportin vjetor të ASK-së. 

Galeritë janë poashtu institucione në të 
cilat Agjensioni i Statistikave të Kosovës 
bën matje. Në analizë janë ngritur tri 
pasaktësi logjike. Gjatë diskutimeve 
në fokus grup është ngritur dilema se 
si është e mundur që institucione të 
ndryshme të artit pamor të kenë numër 
fiks të vizitorëve?! Është qështja se si 
numërohen ata?! Mund të ndodh që 
në Mitrovicë të kenë shkuar fiks 4000 
vetë, por nuk është e mundshme nëse 
kjo përsëritet çdo vit dhe aq më tepër 
nëse kjo shifër përsëritet për qytete të 
ndryshme.  

Dyshimi është se raportimi i drejtorive 
përkatëse nëpër komuna bëhet me 
metodën e ‘hamendësimit’. ASK 
nuk ka mekanizma për verifikimin e 
metodova të tilla dhe ndodh që të ju 
besoj symbyllurazi. 

Në rradhë të dytë, ose është gabim 
ose duhet të jetë rastësi në kufi të 
mrrekullisë, që dy qytete të kenë 
numër të njejtë të ekspozitave dhe 
numër të njejtë të vizitorëve (që në 
këto raste është fiks). Kështu, Ferizaji 
dhe Mitrovica, sipas ASK-së në vitin 
2013 kanë hapur nga 9-të ekspozita 
dhe kanë numëruar njësoj vizitorë, 
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saktësisht 2767. Nuk është analizuar 
se si është e mundur që fiks 2767 
vizitorë të shkojnë në dy institucione 
të ndryshme. 

Dhe e treta, si ka mundësi që Istogu, 
me dyfish më pak banorë se sa Gjilani, 
të organizoj dyfish më pak ekspozita 
se ky qytet, e të grumbulloj dyfish 
më shumë vizitorë?! ‘’Statistikat sipas 
ASK-së janë kështu: Istogu ka patur 4 
ekspozita në 2013-tën dhe në secilën 
prej tyre e kanë parë mesatarisht nga 
250 vetë apo në total 1000 vizitorë. 
Ndërsa Gjilani i ka hapur 8 ekspozita 
dhe këto janë ndjekur nga 600 vizitorë’’, 
ka ngritur shqetësimin autori i raportit, 
Artan Krasniqi.  

Në këto dhe shifra të tjera të 
raportuara nga ana e Agjensionit të 
Statistikave, është kërkuar më shumë 
informata lidhur me sistemin matës. 
Sali Shoshi nga CHwB, i pranishëm 
në fokus grup, ka pyetur lidhur me 
metodën e verifikimit të informatave 
të marrura nga zyrtarët komunal. ‘’Ne 
i dërgojmë pyetësorët në komunë, në 
zyret regjionale, dhe ata i plotësojnë 
pyetësorët. Nëse në shohim se diçka 

është e pasaktë, ose i thërrasim me 
telefon, ose shkojmë edhe njëherë 
i verifikojmë. Gjithmonë ka shumë 
paqartësi. Ndodh që vitin e kaluar i ka 
dhënë dikush tjetër të dhënat, ndërsa 
në ndërkoh është ndërruar ky zyrtar 
dhe jep të dhëna totalisht tjera’’, është 
shprehur zyrtarja Haziri, duke aluduar 
në pamundësinë e ASK që të ndikojë në 
vërtetësinë e informatave të marrura 
nga zyrtarët komunal.

Situata del të jetë më shpresëdhënëse 
sa i takon rastit të biblotekave, të cilat 
kanë sistem më të besueshëm për 
matjen e lexuesve.
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Edhe pse praktikat nga raporti i 
Statistikave për Kulturë i Eurostatit 
flasin për rëndësinë e raportimit të 
vizitave në objektet dhe lokalitetet e 
trashëgimisë kulturore, për rastin e 
Kosovës nuk bëhet fjalë për një gjë të 
tillë. Natyrisht nuk bie mbi barrën e 
ASK-së mungesa e listës së përhershme 
të monumenteve kulturore të cilën 
do të duhet ta prodhonte MKRS, e në 
bazë të së cilës do të bëhej një raport i 
vizitave në këto objekte dhe lokalitete. 

Në mungesën e shifrave se sa eksporton 
dhe importon në vlerë monetare tregu 
i kulturës, mundon edhe dokumentimi 
se sa të hyra gjenerojnë objektete 
muze të trashëgimisë kulturore.

Marrë shkas nga këto të gjetura të 
analizës ‘’Si të matet kultura ?!’’, 
të pranishmit në fokus grup kanë 
ngritur rëndësinë e ekzistimit të 
strukturave menaxhuese të objekteve 
të trashëgimisë kulturore.  Lidhur me 
këtë Sali Shohi nga CHwB ka deklaruar: 
‘’MKRS nuk e ka trajtuar idenë e krijimit 
të ekonomisë përmes potencialeve që 
i ka. Në rrethana normale, institucioni 
i cili nuk gjeneron të hyra do të duhet 
të mbyllej, sikurse edhe performanca 

e menaxherit të atij institucioni do të 
matej me biznes plan. Ka mundësi që 
objektet e trashëgimisë të vihen në 
funksion për mbajtjen e konferencave 
dhe ekspozitave të ndryshme, dhe në 
këtë mënyrë të gjenerohen të hyra.’’

Poashtu është vënë në pah rëndësia 
e raportimit të numrit të vizitorëve 
në lokalitetet më të rëndësishme të 
trashëgimisë kulturore në vend. Duke 
marrë si shembull Ulpianën dhe Kalanë 
e Prizrenit, debatuesit kanë theksuar 
së sikurse të raportohej numri i 
vitorëve në baza ditore, do të arrihej 
në një interesim edhe më të madh në 
të ardhmen.

Menaxhimi i objekteve të 
trashëgimisë kulturore
Statistikat në përfitimet ekonomike nga kultura
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Në rradhën e mangësive të raportimit 
të Agjensionit të Statistikave të 
Kosovës, Besa Luci nga Kosovo 2.0, ka 
ngitur qështjen e mos përfshirjes së 
insitucioneve të pavarura të kulturës. 
‘’Jo domosdoshmërisht shifrat flasin 
për një impakt kulturor. Sepse ka 
akivitete kulturore të cilat nuk tërheqin 
një numër të madh të shikuesve/
ndjekësve, por që kanë vlerë të 
rëndësishme kulturore’’, ka thënë 
ajo. Përshirja e pa kontestueshme e 
të gjithë kontribuesve në statistikat 
e kulturës, do t’i bënte mirë të gjithë 
procesit të plotikave kulturore në të 
ardhmen.

Shqetësim tjetër i dalur nga analiza ‘’Si 
të matet kultura ?!’’ është shpërfillja 
e kontribuesve në kulturë të cilët nuk 
janë zyrtarisht punëtor të ndonjë 
insitucioni. Agjencia e Statistikave 
e Kosovës e mat vetëm numrin e të 
punësuarve në institucionet publike 
të kulturës. Por Kosova nuk ka fare të 
dhëna për numrin e të punësuarve në 
institucionet e pavarura të kulturës, 
sikurse nuk ka statistika as për numrin 
e artistëve të pavarur në vend. 

Institucionet e pavarura të kulturës
Kultura që nuk matet
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Institucionet e Kulturës dhe 
gjenerimi i statistikave
Krijimi i një mekanizmi matës

Pjesa qëndrore e diskutimit në fokus 
grupin ‘’Si të matet kultura ?!’’ i ka 
takuar rëndësisë së krijimit sa më 
të shpejtë të një mekanizmi matës 
për kulturë. Poaq sa është kritikuar 
metodologjia e matjes së kulturës nga 
Agjensioni i Statistikave të Kosovës, 
të pranishmit në fokus grup kanë 
parë plotësisht të papërgjegjshëm 
qëndrimin e institucioneve vendore të 
kulturës sa i përket kësaj qështjeje. 

Doruntina Ukimeri nga RrOK është 
shprehur se është tëjet e rëndësishme 
që të krijohet një sistem matës, dhe 
qështja e raportimit të numrave 
për kulturë të mos lihet vetëm në 
mëshirë të shablloneve të ASK-së dhe 
papërgjegjësive të zyrtarëve komunal. 
Besa Luci nga Kosovo 2.0 poashtu ka 
insistuar në krijimin sa më të shpejtë 
të një sistemi të tillë matës. ‘’Do të 
ishte mirë që të arrihej në një format 
të cilin do ta shfrytëzonin të gjitha 
insistucionet e kulturës. Sepse edhe 
nëse ASK del vet në terren që t�i 
mbledh të dhënat është rreziku që 
prap të vihet në shifra të gabueshme. 
Pra është mirë që kjo qështje të 
insitucionalizohet në mënyrë që të 
gjitha institucionet ta kenë një mënyrë 

se si ëë emblidhen dhe raportohen të 
dhënat gjatë vitit��, është shprehur 
ajo duke inisituar edhe në krijimin e 
një sistemi pasues i cili do të bënte 
verifikimin e të dhënave.

Duke qenë se parregullsitë më 
të mëdha kanë dalur të jenë në 
istitucionet të cilat nuk kanë sisitem 
matës të vizitorëve dhe shikuesve, 
nga të pranishmit në fokus grup është 
rekomanduar që të gjitha institucionet 
të gjejnë një mënyrë për matjen e 
vizitorëve, qoft përmes angazhimit 
të një punonjësi apo edhe përmes 
formave të tjera. ‘’Duhet të ndërtohet 
një sistem që edhe nëse hyrja është e 
lirë (pa pagesë), të lëshohen bileta në 
të cilat shkruan se hyrja është falsa 
dhe në bazë të tyre dhe numrit rendor 
të bëhet matja e shikueshmërisë. 
Në të kundërtën edhe Agjensioni i 
Statistikave e ka të vështirë të arrij deri 
te shifrat e sakta’’, ka deklaruar Valon 
Ibraj nga ODA. Ai më tej ka theksuar 
se kjo do të shërbente për matjen 
e performancës së një institucioni 
të cakutar kulturor si dhe do t’i 
shërbente vet institucionit për nevoja 
të raportimit ndaj donatorëve. 
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‘’Insistucionet duhet të gjejnë mënyrë 
se si të vijnë deri te statistikat. P.sh. 
galeritë mund të fillojnë me gjetjen e 
mënyrave se t’i masin vizitorët. Unë 
vij nga sekroti i OJQ-ve dhe ne e kemi 
shumë problem raportimin për shkak 
të pasaktësisë së statistikave. Shifrat 
të cilat raportohen dhe gjendja në 
terren është krejtësisht e ndyrshme. 
Për këtë arsye është më mirë që të 
mos raportohet fare, se sa të ipen 
informata të gabueshme’’, ka deklaruar 
Sali Shoshi. 

Për rëndësinë e ekzistimit të një 
sistemi matës është pajtuar edhe 
Shaban Maxharraj nga Koha Ditore, 
i cili ka komentuar për të keq 
raportimet e njejta për aktivitete në 
qytete të ndryshme dhe të tjera shifra 
të parregullta të gjetura në raportin 
vjetor të ASK. ‘’ Sipas kësaj logjike, 
përpos teatrit i cili e ka sistemin e 
biletave, asnjë institucion tjetër nuk 
ofron të dhëna të sakta, dukë përfshirë 
galeritë, muzetë, filharomoninë etj. Te 
gjitha raportojnë me hamendësime’’.

Në ngritjen e këtij sistemi matës të 
cilin institucionet e kulturës duhet 
ta pëvetësojnë, është folur edhe për 

rëndësinë që ky sistem matës do 
të kishte për politikat e ardhshme 
kulturore. Statistikat e sakta në kulturë 
do të ndihmonin edhe në ndrajen e 
buxhetit dhe identifikimin e nevojave 
të insitutcioneve të caktuara. 
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- Institucionet e kulturës në vend 
duhet të punojnë në krijimin e një 
mekanizmi të gjenerimit të statisti-
kave në kulturë

- Agjensioni i Statistikave të 
Kosovës duhet të qartësojë metod-
ologjinë e punës sikurse që duhet 
të punoj në krijimin e një sistemi të 
besueshëm matës dhe raportues.

- Agjensioni i Statistikave të 
Kosovës rekomandohet të bazohet 
në përvojat e mira të Raportit të 
Eurostatit mbi “Statistikat Kul-
turore’’, duke përfshirë marrjes në 
shqyrtim të demografisë, indeksit 
kulturor, institucioneve të pavarura 
të kulturës, shifrave të eksportit 
dhe importit etj.

- Institucionet e kulturës duhet t’i 
kushtojnë rëndësi statistikave të 
kulturës me qëllim të planifkimit 
më të mirë të politikave kulturore 

- Agjensioni i Statistikave të 
Kosovës duhet të standardizoj 

raportimin me ligjet që janë në 
fuqi, praktikisht të bëj katego-
rizimin dhe emërtimin e insti-
tucioneve të kulturës bazuar në 
legjislacionin në vend (rasti i Ligjit 
për Teatro)

- Në statistikat për kulturë është e 
rëndësishme të përfshihen edhe 
insitucionet e pavarura të kulturës 
dhe individët të cilën operojnë në 
mënyrë të pavarur në sektorin e 
kulturës

- Statistikat e kulturës rekoman-
dohet të raportojnë mbi eksportin 
dhe importin e produkteve kul-
turore me qëllim të promovimit të 
gjenerimit të hyrave përmes shitjes 
së produktit kulturor

- Agjensioni i Statistikave të 
Kosovës rekomandohet që të 
raportojë edhe për çmimet e bile-
tave hyrëse për aktivitete të caktu-
ara në institucionet kulturore

- Agjensioni i Statistikave të 
Kosovës rekomandohet që të ndër-
toj një sistem të verifikimit të in-

Rekomandime
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formatave të marrura nga zyrtarët 
komunal me qëllim të ndërtimit të 
një raportimi të besueshëm

- Në rastin e raportimit me parreg-
ullsi nga zyrtarët komunal (shifra 
të përsëritshme, jo korrespon-
dente me numrin  e aktiviteteve 
etj.), Agjensioni i Statistikave të 
Kosovës rekomanohet të analizojë 
të dhënat dhe të raportojë mbi 
pasaktësinë e tyre

- Sektori i trashëgimisë së kulturës 
rekomandohet të prodhojë më 
shumë aktivitete dhe mundësi 
shfrytëzimi, pra të punohet në 
menaxhimin e objekteve kulturore, 
në mënyrë që të ketë më shumë 
vizitorë, e rrjedhimisht më shumë 
shifra të raportuara në fundvit

- Të gjitha institucionet e kulturës 
rekomandohet të ideojnë një 
mundësi për matjen e vizitorëve, 
përmes një punonjësi të an-
gazhuar enkas për numërimin 
e tyre, përmes lëshimit të listës 
së pjesëmarrësve apo përmes 

dhënjes së biletave hyrëse edhe 
në rastet kur hyrja është e lirë (pa 
pagesë) me qëllim të arritjes së 
shifrave për raportim

- Raportimi i saktë nga ana insti-
tucioneve të kulturës do të shër-
bente edhe për matjen e perfor-
mancës së vet objekteve kulturore 
dhe menaxhmentit të tyre

- Rekomandohet që të raporto-
het sa më shumë për numrin e 
vizitorëve në lokalitetet dhe ob-
jektet e trashëgimisë kulturore 
me qëllim të promovimit sa më të 
madh të tyre 

.
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www.forumikulturor.net 
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Forumi për Zhvillim Kulturor

Teatri Oda organizoi një mori takimesh 
informative gjatë fundvitit 2011 me 
qëllim të krijimit të një rrjeti të për-
bashkët të organizatave të kulturës në 
Kosovë.  Në këto takime morën pjesë 
më se 60 pjesëmarrës, përfaqësues nga 
organizata të ndryshme të  kulturore dhe 
kështu  u krijua mundësia e  organizimit 
të  Kuvendit themelues, i cili  u mbajt me 
23.03.2012 dhe vuri  themelet  e Rrjetit 
të Organizatave të Pavarura të Kulturës 
– Forumi Kulturor. Kuvendi Themelues 
vuri themelet e Forumit Kulturor duke 
anëtarësuar 22 organizata të pavarura 
në kuadër të Rrjetit. Përmes votave 
demokratike u aprovua statuti, njëkohë-
sisht u zgjodh edhe Kryesia e rrjetit. Fo-
rumi Kulturor është etnitet i regjistruar si 
rrjet i organizatave të pavarura kulturore 
si anëtare. Si Sekretariat i përkohshëm i 
Forumit Kulturor është vendosur të jetë 
Teatri ODA deri në momentin e ngritjes 
së kapaciteteve për të formuar një Sek-
retariat profesional të rrjetit.

Forumi Kulturor i Kosovës është Rrjet i 
Organizatave të Pavarura të Kulturës të 
Kosovës themeluar me qëllim të:

- Fuqizimit të organizatave të pavarura 
kulturore, duke i zhvilluar kapacitetet e 

tyre për realizimin e  programeve të tyre,

- Afirmimit të  organizatave anëtare,

- Përfshirjes  së organizatave anëtare në 
proceset vendimmarrëse,

- Rritjes së përkrahjes së skenës së pavar-
ur të kulturës,

- Mbrojtjes dhe përmirësimit të pozitës 
së organizatave anëtare karshi insti-
tucioneve relevante të Kosovës dhe 
jashtë saj. 

Forumi Kulturor synon të përmbushë 
misionin e vet nëpërmjet aktiviteteve si:

- Komunikimi dhe rrjetëzimi i organizat-
ave të pavarura në fushën e kulturës

- Shkëmbimi dinamik i informacioneve 
dhe përvojave

- Aktivitetet e lobimit dhe avokimit

- Trajnimet specifike për nevojat e organi-
zatave anëtare

- Organizimi i debateve dhe forumeve

- Bashkërenditja e aktiviteteve artistike 
dhe kulturore
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Forumi për Zhvillim Kulturor është 
projekt që ka për qëllim të zhvillojë më 
tutje dhe të forcojë Forumin Kulturor të 
themeluar në vitin 2012, duke ofruar 
këshilla dhe njohuri të vlefshme për 
politikat kulturore të Kosovës. Projekti 
është i mbështetur nga Zyra e Bashkimit 
Europian në Kosovë, e bartës të projektit 
janë Forumi Kulturor, Teatri ODA dhe Do-
kuFest. Projekti ka filluar me aktivitetet 
e para në dhjetor të vitit 2013, ndërsa 
parashihet të zgjasë deri në nëntor të 
vitit 2015. Në një periudhë dy vjeçare, 
Forumi për Zhvillim Kulturor do të prod-
hojë të paktën 28 produkte të politikave 
të kulturës, të cilat do të rezultojnë nga 
hulumtime, debate, fokus grupe dhe 
konferenca.  Projekti do të forcojë rrjetin 
e komunitetit të kulturës së pavarur, të 
ndërtojë kapacitetet e saj të brendshme 
dhe të ndikojë në hartimin e politikave 
kulturore të Kosovës përmes prodhimit 
të dijes për kulturë. Po ashtu, projekti 
do të nxisë dialogun dhe bashkëpunimin 
mes sektorit të kulturës së pavarur dhe 
autoriteteve publike në mënyrë që të 
dalë me zgjidhje konkrete për zhvillimin 
kulturor në Kosovë.

Forumi për Zhvillim Kulturor

Projekt i financuar 
nga BE-ja dhe i 
menaxhuar nga 
Zyra e Bashkimit 
Europian në Kosovë

Implementuar nga:



forumikulturor.net
facebook.com/ForumiKulturor
twitter.com/forumikulturor


