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Përkufizimi ligjor si treguesi i parë i pranisë së politikave të 

kultures 
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Administratës Shtetërore 

Qeverisja e mirë dhe përfshirja e kulturës në politikat zhvillimore 

Buxheti publik që administrohet nga MKRS për projektet e kulturës 

Shoqëria civile dhe kultura 
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Shtojca 2: Literatura

Përmbajtja



HULUMTIM I POLITIKAVE QEVERISËSE NË KULTURË NË KOSOVË • 5

Hulumtimi është kryer duke 
shfrytëzuar metoda kualitative 
të hulumtimit. Hulumtimi është 
kryer si kombinim i analizës së 
kornizës aktuale ligjore, analizës së 
literaturës në fushën e politikave 
të kulturës si dhe intervistave me 
bartësit e përgjegjësive të caktuara 
në kulturë. 

Hulumtimi ka tentu me identifiku 
nivelin e demokratizimit në 
politikat aktuale dhe pozitën e 
institucioneve publike të kulturës 
dhe institucioneve të pavarura të 
kulturës në Kosovë në sistemin e 
krijuar politik. 

Gjatë hulumtimit, fillimisht është 
bërë analiza e kornizës ligjore, 
dhe identifikimi i pozitës së 
institucioneve të kulturës në ligjet 
për kulturë. 

Stacion � Qendra për Art 
Bashkëkohor Prishtinë, ka zhvilluar 
indikatorë duke u bazuar në 
përgjegjësitë e institucioneve 
dhe bartësve individual të 

përgjegjësive, për të vlerësuar dhe 
identifikuar procesin e hartimit të 
politikave.

Indikatorët janë ndarë në katër 
shtylla: 

1. Indikatorët për institucionet 
e pavara të kulturës, apo atyre 
të cilat nuk janë të themeluara 
nga shteti, kanë përfshi: 
identifikimin e qëndrushmërisë 
së institucioneve, sa kanë 
qasje në resurse publike, 
sigurim  të hapësirës për 
zhvillimin e veprimtarsë ; qasja 
në vendimarrje; kapaciteti 
për avokim dhe mundësia e 
realizimit të programeve pa 
nevojën që këto institucione 
të largohët nga misioni dhe 
organizimi i brendshëm.

2. Indikatorët e institucioneve 
publike kanë përfshi 
qëndrushmërinë në hapësirë, 
paga, identifkimi i trajektorës 
dhe qasja në fonde publike; 
trajektorja e hartimi të 

Metodologjia
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programit; si dhe qasja në 
vendimarrje në MKRS. 

3. Indikatorët për Ministrinë 
e Kulturës Rinisë dhe Sportit 
janë të bazuar në identifikimin 
e praktikave të hartimit 
dhe zbatimit të politikave, 
duke përfshi numrin e  
konsultimeve gjatë një viti 
me grupe të interesit për 
hartimin e politikave; vendosja 
e prioriteteve në mënyrë 
transparente dhe përmes 
konsultimeve; vendimarrjën 
e brendshme , avokimin e 
brendshëm të zyrtareve, 
ekzistencën dhe përbërjen e 
komisioneve vendimarrëse 
për financimin e projekteve të 
kulturës dhe rolin e Minsitrit në 
këto procese.

4. Kultura në politikat 
publike me indikatorë që 
kanë tentu të identifikojnë 
kordinimin mes zyrtarëve, 
përmes numrit të takimeve 
ministrisë, planifikimit 

afatgjatë të strategjik, mënyrën 
transparent të administrimit të 
fondeve publike, ekzistencës 
së strategjisë nacionale për 
kulturën.

Intervistat kanë qenë burimi 
i rëndësishëm i të dhënave 
të hulumtimit. Intervistat, 
gjatë periudhës dy mujore të 
zbatimit të hulumtimit, janë 
realizuar me 28 përfaqësuës 
të instancave të ndryshme1 
përfaqësuës të institucionet 
e pavarura të kulturës dhe 
shoqërisë civile, përfaqësuës 
të institucioneve publike, 
si dhe zyrtarë e udhëheqës 
të Ministrisë së Kulturës 
Rinisë dhe Sportit, Ministrisë 
së Integrimeve Evropiane, 
Ministrisë së Tregëtisë dhe 
Industrisë, me artist dhe krijuës 
individual. Këto intervista 
kanë mundësuar mbushjën 
e vakumit të informativ në 
lidhje me politkave publike të 
1 Lista e tw intwrvistuarwve gjendet nw 
aneksin 1
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institucionet qeveritare, si dhe 
passqyrimin e gjendjës aktuale 
të institucioneve të kulturës. 
Indikatorët kanë shërbyer 
si udhëzuës për hartimin e 
pyetjeve të personalizuara 
për intërvistat, si dhe kanë 
pasë rol të rëndësishëm gjatë 
procesit të analizës të gjetjeve 
të hulumtimit.

Drafti final i Strategjisë 
zhvillimore të Kulturës në 
Kosovë, si politikë e pregaditur 
për këtë kontekst në vitin 
2003, ka shërbyer si literaturë 
bazë e hulumtimit dhe politikë 
krahasuese me politikat që  
implementohën aktualisht në 
Kosovë. 

Hulumtimi po ashtu përfshinë 
edhe analizën mbi shoqërinë 
civile dhe kulturën, gjendjen 
e artistëve individual si dhe 
analizë të kontekstit historik, si 
faktorë të rëndësishëm që kanë 
pasë ndikim të drejpërdrejt 
në zhvillimin e politikave të 

kulturës.   
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Për të kuptuar se si funkicionojnë 
institucionet publike të kulturës 
në politakat aktuale, hulumtimi 
tenton me lexu kontekstin 
historik të themelimit të këtyre 
institucioneve. Kjo ndërrmarje 
është e nevojshme edhe për shak 
të mungesës të hulumtimeve të 
kësaj natyre.  

Teatri Popullor Rajonal e pastaj 
Teatri Popullor Krahinor, tash i 
njohur si Teatri Kombëtar i Kosovës 
u themelua në fillim të muajit tetor 
të vitit 1946 në Prizren.

Ansambli �Shota�, ishte themeluar 
në vitin 1948. 

Kosovafilmi, u themelua në fillim 
të vitit 1969, me vendimin e 
Kuvendit të Kosovës, si organizatë 
për prodhimin, distribuimin dhe 
shfaqjen e filmave. 

Ansambli i Parë i Baletit Kosovar 
ishte formuar në vitin 1972.2

2 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
�Institucionet e Kulturës�, http://www.
mkrs-ks.org/?page=1,119 MKRS (qasur 

Muzeu i Kosovës është formuar 
në vitin 1949 me emrin muzeu 
Krahinor i Kosovës, i përberë prej 
sektorëve: Arkeologjik, etnologjik, 
natyror, LNÇ dhe Lëvizjes së 
punëtorëve. Muzeu u hap per 
publikun në vitin 1951.3

Shyqri Nimani, drejor i parë i 
Galerisë së Arteve në Prishtinë, 
në kumtesën e tij të paraqitur në 
konferencën e projektit �Back 
to the future� të organizuar 
nga Stacion � Qendra për Art 
Bashkëkohor Prishtinë në lidhje 
me fillimet e arteve pamore në 
Kosovës shkruan: Pas Çlirimit 
(1945) në Kosovë u themeluan 
me rradhë � Shkolla e Mesme e 
Arteve Aplikative në Pejë (1949), 
Grupi i Artit Figurativ në Shkollën 
e Lartë Pedagogjike në Prishtinë 
(1962), Akademia e Arteve në 
Prishtinë (1972), pastaj Shoqata e 

me 10 qershor, 2014).
3 Bashkim Ballaqa, Naime Rexhepi, 
Laureta Haziri, Statistikat e Kulturës 2012 
(Agjencia e Statistikave të Kosovës, 2013) 
fq. 4.  

Institucionet e kulturës 
dhe konteksti historik
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Artistëve Figurativë dhe Aplikativë, 
me një numër të konsiderueshëm 
artistësh të profileve dhe të 
disiplinave të ndryshme artistike 
si piktorë, skulptorë, grafistë dhe 
dizajnerë grafikë e industrial, 
pastaj Kolonia Artistike në qytetin 
piktoresk të Deçanit. Si kurorë e të 
gjitha këtyre aktiviteteve në fund 
erdhi krijimi i Galerisë së Arteve 
të Kosovës (2 shkurt, 1979), si një 
rrjedhë spontane dhe si imperativ 
i kohës.4

Në ceremoninë e hapjes, z. Pajazit 
Nushi, nënkryetar i Këshillit 
Ekzekutiv të Kosovës, pos të 
tjerash ai tha: “... jam i bindur se 
me themelimin e këtij institucioni 
realizohen synimet fisnike të shumë 
brezave, sidomos të atyre të arteve 
të bukura, të cilët me veprat e 
tyre kanë pikturuar Galerinë e 
Arteve shumë kohë para se këtë ne 
4 Prezentimi i Shyqri Nimanit në konfer-
encën e projektit �Kthimi në të ardhmen�, 
organizuar nga Stacion � Qendra për Art 
Bashkëkohor Prishtinë, 7 prill 2011 http://
stacion.org/en/Back-to-the-future (qasur 
me 20 prill 2014).

e institucionalizuam”.” ... artet e 
bukura kanë arritur një veprimtari 
shpirtërore në Kosovë dhe ato 
e karakterizojnë kohën tonë, 
evolucionin shoqëror, shpirtëror 
dhe moral të njeriut tonë dhe të 
bëhët njëra ndër komponentët e 
zhvillimit integral ... “5

Për t�i kuptuar këto zhvillime në 
kulturë që kishin ndikime edhe 
në shoqëri duhet thënë që �në 
vitin 1974, Krahina Socialiste 
Autonme e Kosovës për herë të 
parë kishte kushtetutën e saj, në 
bazë të, të cilës kishte të drejtë të 
rregulloj e pavarur /ështjet sociale, 
ekonomike si dhe organizmat 
politik.  Kushtetuta e përcaktonte 
Kuvendin e Kosovës si autoritetin 
më të lartë në krahinë. Kuvendi 
përbëhëj nga Këshilli i punëtorëve 
të bashkuar (90 delegatë), Këshilli 
i komunave (50 delegatë) dhe 

5 Stacion – Center for Contemporary Art 
Prishtina, “Conferences and Presenta-
tions: Back to the Future”, 7 prill, 2011 
http://stacion.org/en/Back-to-the-future 
(qasur me 25 Qershor 2014). 
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Këshilli shoqëroro-politik (50 
delegatë)�6

Kuvendi i Kosovës ishte themeluesi 
i të gjitha institucioneve të kulturës 
të nivelit Krahinor. Në vitin 1970 
ishte themeluar edhe Universiteti i 
Prishtinës, i cili u zyrtarizua me një 
mbledhje solemne të Kuvendit. 

“Me 16 janar 1975, një vit pasi që 
kushtetuta ishte miratuar, Kryesia 
e Sërbisë kërkoj një rishikim, 
duke pohuar se kushtetuta solli 
përçarje në Republikën e Sërbisë, 
dhe vetëm Sërbia ndër të gjitha 
njësitë e tjera federative tjera, nuk 
e ka siguruar �të drejtën historike 
të një shteti kombëtar brenda 
federatës Jugosllave.� Konfilikti u 
zgjidh nga arbitri suprem, Tito, në 
një mbledhje mes përfaqësueve 
të Komitetit Qendëror të Sërbisë 
6 Momčilo Pavlović, “Yugoslavia – 
the constitution of 1974 and some 
political results,” TransConflist, 19 
prill 2013 http://www.transconflict.
com/2013/04/yugoslavia-the-consti-
tution-of-1974-and-some-political-re-
sults-19/ (qasur me 25 Qershor 2014). 

(T. Vlaškalić), Komisionit Rajonal 
të Vojvodinës (D. Alimpić), dhe 
Komisionit Rajonal të Kosovës 
(M. Bakalli) që është mbajt me 27 
korrik 1977. Tito insistoi të mbaj 
kushtetutën ashtu si ishte sa i 
përket pozitës të krahinave, kështu 
duke u bërë konsistent në parimet 
e balancës etnike dhe nënshtrimit 
të fuqisë të njësisë më të madhe 
federative dhe aspiratave të 
supozuara për centralizmi dhe 
unitarizëm.�7

Viti 1981 i gjenë �shqiptarët 
e Kosovës sërish në rrugë. Në 
demonstratat e pranverës 1981 
shqiptarërt ishin te dy palët, 
demostruëset edhe policia. Në 
vitin 1981 Lidhja e Komunistëve 
të Kosovës ishte partia që e 
udhëhiqte Krahinën Socialiste 
Autonome të Kosovës. Mahmut 
Bakalli ishte ende Sekretar i 
Komitetit Qëndror të Lidhjës së 
Komunistëve të Kosovës. Ai dha 
dorëheqje me 6 maj 1981 pas 
demostratave të studentëve në 
7 Po aty.
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Prishtinë.8

Pas kësaj kohe ndërhyrjet 
politike në kulture, të cilat në 
Kosovë asnjëherë nuk ishin 
ndërpre, shtohën. Sipas Fadil 
Hysjat, ndërhyrjet nuk janë ba 
prej njerëzve të politikës, por 
janë ba prej njerëzve të artit që 
i kanë shërby politikës. Ata ishin 
shëndrru në lexues kompetent të 
metaforave individuale që mujnë 
me pasë një mesazh kundër shtetit 
që është mendu në atë kohë. 

Zhvillimi tjetër dramatik që 
ndikoj në të gjitha strukturat e 
shoqërisë në Kosovë, ndodhi 
me 3 Mars 1989. Në këtë ditë u 
vendosën edhe një herë masat e 
jashtëzakonshme në Kosovë dhe 
u vendos ora policore. Me 24 
mars 1989 Kuvendi i Vojvodinës 
i miraton amandamentet në 
Kushtetutën e Sërbisë, të cilat nën 
8 Stacion – Center for Contemporary Art 
Prishtina, “Conferences and Presenta-
tions: Back to the Future”, 7 prill, 2011 
http://stacion.org/en/Back-to-the-future 
(qasur me 25 Qershor 2014). 

presion i miraton edhe Kuvendi 
i Kosovës. Me 28 mars 1989 në 
Beograd solemnisht shpallen 
amandamentet në Kushtetutën 
e Serbisë me të cilat Krahinave 
i ishte marrë e drejta e vetos 
në ndryshimet e kushtetutës së 
Serbisë, dhe i ishte marrë një 
pjesë e funksioneve ligjëvënëse, 
ekzekutive dhe gjyqësore. 

Në Kosovë gjatë kësaj kohe 
ndodhin demonstrate të mëdha 
në të cilat ishin vrarë qytetarë të 
Kosovës që protestonin kundër 
ndryshimeve kushtetuese9. 

Në të njëjtën kohë, po ndodhte 

9 Këto ngjarje shumë më vonë ishin temë 
e një vepre të rëndësishme arti.  XY the 
reconstruction of the crime 1996/7 nga 
Milica Tomic, merrëj me krimin e të har-
ruarit absolut të vrasjes të protestuesve, 
shqiptarëve, qytetarëve të cilët me 28 
mars 1989 protestonin kundër marrjës së 
subjektivitetit politik që garantohej nga 
kushtetuta federative. Milica Tomic, “XY 
the reconstruction of a crime” http://
milicatomic.wordpress.com/ëorks/xy-the-
reconstruction-of-the-crime/ (qasur me 2 
korrik 2014).
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një proces global që për ne e 
përkufizon konktekstin e gjërë 
gjeo-politik. 

Boris Buden për këtë proces, 
thotë: �Sot në e nënvlerësojmë 
në mënyrë naïve dimensionin 
real të, të ashtuquajturës rëniës 
së komunizmit. Revolucionet e 
1989/1990 në Europë Lindore 
thjesht nuk e kanë zëvendësuar 
një siststem të caktuar, historikisht 
bankrupt të socil(izm) me 
një të ri demokratik. Por, ato 
shënojnë simbolikisht fundin 
e shoqërisë së tillë � momenti 
ku jo vetëm një eksperiment i 
historic caktuar shoqëror por e 
gjithë eksperimentimi njerëzor 
me socialën ka marrë fundin. Kjo 
është /farë është post-komunizmi 
është në fakt � për jetën jo pas 
socializmit, por pas shoqërisë së 
tillë.�

Rënia e socializmit në Kosovë solli 
edhe zhdukjën përfundimtare 
të autonomisë politike të 
Kosovës brenda Jugosllavisë, 

dhe me këtë dhe të Kuvendit të 
Kosovës, themeluesit të të gjitha 
institucioneve publike të kulturës.

Me ndryshimet kushtetuese 
Kosova ishte përsëri nën 
administrimin e drejtpërdrejt të 
Sërbisë. Policia në demonstratat 
e 1990 ishin policia serbe të cilët 
ishin pjesë e apartit shtypës të 
administratës Sërbe. Me 2 korrik 
1990, në hyrje të ndërtesës së 
Kuvendit të Kosovës, nga shumica 
e delegatëve u shpall Deklarata 
Kushtetuese për Kosovën si njësi 
e barabartë në Federatë apo 
Konfederatën Jugosllave. Deklarata 
e lexuar në hyrje të Kuvendit 
thirrej edhe në një deklaratë të 
Akademisë së Shkëncave dhe 
Arteve të Kosovës.  

Politikat e aspiruara të Sërbisë 
ishin bërë publike vetëm disa vite 
më herët në Memorandumin 
e Akademisë së Shkëncave dhe 
Arteve të Sërbisë (1986)10, një 

10 Serbian Academy of Arts and Sciences, 
“Serbian Academy of Arts and Sciences 
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dokument që fillimisht u denua 
nga establishmenti i atëhershëm 
politik, si dokument që nxiste 
nacionalizmin.11 

Viti 1990 për Kosovën, përve/ 
humbjës së autonomisë, 
shënon fillimin e një dekade të 
ri-artikulimit të idesë për një 
identitet të ri politik dhe kulturor 
si dhe pavarësinë e shtetit të 
Kosovës si projekt. Artistë dhe 
shkrimtar, akademik të Akademisë 
së Shkencës dhe Arteve të Kosovës, 
dhe punëtorët e kulturës ishin në 
krye të këtij procesi. 

Fadil Hysaj në intervistën për 
hulumtimin në lidhje me këto 
rrethana dhe ndikimin në 
kulturë thotë: Në rrethana jo 
normale, në shoqni diktatoriale, 
të dhunshme, në okupim, në 
(SANU) Memorandum, 1986,” Making 
the History of 1989, Item #674, http://
chnm.gmu.edu/1989/items/show/674 
(accessed July 08 2014, 10:30 am).
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Memo-
randum_of_the_Serbian_Academy_of_
Sciences_and_Arts

situate të aparthedit, që ka qenë 
Kosova, në periudha gjenocidi, 
kultura është e para ose me thanë 
substance e parë që bjen viktimë 
ose që zhduket. Njerëzit e kulturës, 
krijuesit janë viktimat e para sepse 
ata janë njerëzt, janë individet 
të cilat sovranitetin e vetë nuk e 
bartin në asni parti ose në asnjë 
sektorë shoqnor. 

Shumica e institucioneve publike të 
kulturës, që ishin krijuar më herët, 
në këtë kohë u bënë të paqena 
për shumicën e qyetetarëve të 
Kosovës. Institucionet e vetme të 
kulturës në atë kohë kishin filluar 
me vetë-iniciativë të njerëzve 
të kulturës dhe funksiononin 
edhe jashtë sistemit paralel që 
funkcionontë si sistem i organizimit 
politik të shumicës së qytetarëve 
të Kosovës. 

Në lidhje me zhvilimet në kulturë 
në këto rrethana, Shkelzen Maliqi 
thotë �në fillim, ky sistem ishte 
kundër organizimit të ekspozitave 
në kafeteri, apo aktivitetete jashtë 
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institucioneve sepse kanë menduar 
që kjo është njëfarë degradimi i 
kulturës�.12

“Një zhvillim tjetër që ndodhi 
në këtë kohë dhe që lidhej 
me përjashtim e shumicës së 
qytetarëve të Kosovës nga e 
drejta për shërbimet e ndryshme 
shoqërore dhe shëndetësore, 
ishtë shfaqja e shoqërisë civile 
si furnizues kryesor të këtyre 
shërbimeve.”13 Në vitin 1994 në 
Kosovë hapët zyra e Fondacionit 
Soros. Kjo zyrë për një kohë të 
gjatë ka pasur rol të rëndësishëm 
edhe në zhvillimet në kulturë në 
Kosovë. 

Në këto rrethana, për shkak se 
hapësira private ishte shëndrruar 
në hapësirën e vetme të 
institucionalizuar si publike, 
politike, ekonomike dhe kulturore 
për shumicën e qytetarëve të 
Kosoëvs, edhe institucionet e 

12 Intërvistë me Shkelzen Maliqi, filozof,  
Tiranë, 3 maj 2014. 
13 KCF

rëndësishme të pavarura të 
kulturës ishin të regjistruar si 
ndërrmarje private.14 �Kultura e 
pavarur në këto kushtë, kishte 
qenë një lloj përpjekje për edhe 
një rezistencë tjetër, ndaj kulturës 
tradicionale apo kulturës dhe artit 
që i shërben politikës drejtpërdrejt. 
Përkundër bindjes, që në ato 
kushte, kultura dhe arti duhej 
të ishin vetëm propagandë, ka 
ekzistuar edhe një tendencë e 
thellë që arti në një mënyrë tjetër 
të socializohet dhe të mbrohet. 
Kjo kishte ardhë më së shumti në 
shprehje në artet pamore edhe në 
disa projekte që njëfarë forme e 
kanë ndryshu gjithë skenën e artit 
dhe kulturës. Më vonë kjo kishte 
ndodhë edhe me dramën. Me 
artet pamore edhe mas viteve të 
90-ta, Kosova për herë të parë ka 
hy në bashkëkohësi. Kjo ka ndodhë 
kur arti në Kosovë ka fillu të 
reflektoj në probleme me të njejtat 
mënyra të shprehjës si edhe arti 
14 Alisa Maliqi, �Si u bë Galeria 
�Dodona��, Dekada e Dodonës 
1992-2002,(Prishtinw: TRFK, 2003). Fq.54. 
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botëror�15.

Produkti kryesor kulturor �zyrtar� 
që u prodhua në këtë kohë ishte 
dhe mbetet i pranishëm edhe 
sot në Kosovë. Shënjuesit e kësaj 
politike që bazohej në krijimin e 
traditës së re edhe një identiteti të 
veçantë shtetnor sot është janë të 
dukshëm në institucionin kryesor 
të shtetit të pavarur të Kosovës - 
Vula e Kryetarit të Kosovës është 
krijuar nga elementet e flamurit 
të �Dardanisë� që është pjesë 
e  ikongrafisë shtët-krijuese të 
Ibrahim Rugovës, Kryetarit të parë 
të Kosovës, dhe si e tillë paraqet 
pamjen e dukshme të asaj idelogjie 
politike dhe kulturore, të krijuar 
edhe për nevojën imanente të 
Kosovës për nji identitet specifik 
kulturor16.

15 Intervistë me Shkelzen Maliqi, filozof,  
Tiranë, 3 maj 2014
16  Migjen Kelmendi, “Lego Kosova 
e Zotit Rugova,” Gazeta Java, 2002.
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Lufta, largimi i administrates 
Serbe dhe ndryshimet dramatike 
në shoqëri sollën te punëtorët e 
kulturës dhe politikanët ndjenja 
të entuziazmit dhe hapësirën 
për ri-krijimin e institucioneve 
dhe mundësitë për vazhdimin 
e procesit të shtet-ndërtimit. 
Në fillim të këtij procesi rol 
të rëndësishëm kishin edhe 
organizatat donatore të 
shoqërisë civile. Për �bashkësinë 
nderkombëtare� statusi politik i 
Kosovës ende nuk ishte vendosur.

Nga marsi i 1999 deri në janar të 
viti 2000 në Kosovë ka funcionuar 
Qeveria e Përkohshme e Kosovës 
me Kryeministër Hashim Thaçin. 
Në këtë qeveri Ministër i Kulturës 
ishte Sabit Gashi. “Ministria e 
Gashit kishte emëruar të gjithe 
stafin drejtues të institucioneve 
kulturore publike, por meqenëse 
qeveria nuk njihet nga Misioni i 
OKB ne Kosove (UNMIK) dhe nuk 
ka buxhet, keta zyrtare duhet te 
arranzhohen në një fare mënyre 

për të paguar stafin e tyre.” 17

Pas marrëveshjes për shuarjen 
e Qeverisë së Përkohshme dhe 
shuarjen e Qeverisë së Republikës 
së Kosovës, Parlamentitë të 
Republikës së Kosovës dhe 
Presidencës së Republikës së 
Kosovës, me të gjitha strukturat 
përkatëse politike, ekonomike, 
të sigurisë dhe administrative, 
që ishte bërë në kuadër të 
shpërbërjes së përgjithshme të 
të gjitha strukturave paralele të 
Kosovës deri në atë datë, në pajtim 
me Marrëveshjen e nënshkruar më 
15 dhjetor 1999 për themelimin 
e Strukturës së Përbashkët të 
Përkohshme Administrative 
të Kosovës, dhe në pajtim me 
rregulloren e UNMIK-ut 2000/1 të 
datës 14 janar 2000,18 themelohet 
17 Mufail Limani, �Kaosi i pas luftës 
dëmton kulturën në Kosovë,� Institute for 
War and Peace Reporting 10 nëntor 2005 
http://iwpr.net/sq/report-news/kaosi-i-
pas-luftes-demton-kulturen-ne-kosove 
(qasur me 30 qershor 2014). 
18 Qendra për informim të Kosovës, �In-
formatori nr. 2539,� Qendra për informim 

Fillimi i ri dhe ri-krijimi 
i instituconeve
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Departamenti i Kulturës  – 
Autoritet Qeveritar Qendror. 

Këto procese sot shihen edhe si 
koha e ri-krijimit të institucioneve 
të autonomisë të re, nën 
protektoratin e UNMIK-ut. Ishte 
arritë një pajtim që të ringjallën 
institucionet që Kosova i ka pasë 
gjatë autonomisë. Këto institucione 
i kanë trashëgu punëtorët, 
mënyrën e punës, statutet, pak 
a shumë janë të njëjtë, vetëm që 
tashmë administrohën me një 
qasje tradicionale për kulturën, 
librin, teatrin, e kështu me 
rradhë.19

Një nga ilustrimet më të mira për 
gjendjen e artit dhe kulturës në 
Kosovë në atë kohë është rasti i 
Kosovafilmit, institucionit publik 
që ishte themeluar në fillim të vitit 
1969, me vendimin e Kuvendit të 
Kosovës, dhe kishte funksionuar 
të Kosovës http://www.kosova.com/arki-
vi1997/i000204.htm (qasur me 30 qershor 
2014).
19 Intervistë me Shkelzen Maliqi, filozof,  
Tiranë, 3 maj 2014. 

si organizatë për prodhimin, 
distribuimin dhe shfaqjen e 
filmave. 

Në atë kohë KFOR20 kishte 
vendosur shtabin e saj qendror 
në ndërtesen e Kosovafilmit, në 
të cilën edhe sot qëndron. Ky 
kompleks nga KFOR-i sot njihet si 
�Film City�.

�Kur Isa Qosja, regjisori dhe 
producenti më i mirë në Kosovë, 
u ankua për këtë, KFOR-i sugjeroi 
që ai të vazhdonte punën e tij në 
kinemanë kryesore të Prishtinës, 
Kino Rinia. Për fat të keq kjo nuk 
mund të behej sepse ambjentet 
ishin dhënë me qera per disa 
kafene dhe qebaptore. Drejtori 
20 KFOR derives its mandate from UNSCR 
1244 of 10 June 1999 and the Mili-
tary-Technical Agreement (MTA) between 
NATO and the Federal Republic of Yugo-
slavia and Serbia. KFOR is operated under 
Chapter VII of the UN Charter and, as 
such, is a peace enforcement operation, 
which is more generally referred to as a 
peace support operation. http://www.
nato.int/cps/en/natolive/topics_48818.
htm
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i kinemasë insistoi që kjo ishte 
menyra e vetme për të nxjerrë të 
ardhura per të paguar punonjësit 
e tij�21.

Luan Shllaku, drejtor i Fondacionit 
të Kosovës për Shoqëri të Hapur, 
duke e përshkruar investimin e 
Fondacionit në culture, në ato 
rrethana thotë: �Fondacioni filloi 
me punë, edhe sfida e parë që 
ishte këtu, edhe përkrahjën e parë 
që e kemi bërë atëhërë në kulturë 
ishtë për Qeverinë e Përkohshme 
dhe më vonë Departmentin e 
Kulturës që ishte krijuar nga 
UNMIK-u. Në atë kohë shteti ishtë 
bërë copë-copë dhe ne pothuasje 
të gjithë buxhetin e patëm dhënë 
për Ministrinë e Kulturës; tek 
atëherë donte me kthy në lojë 
teatrin e madh, teatrot rajonale, 
institucionet.22 
21 Mufail Limani, �Kaosi i pas luftës 
dëmton kulturën në Kosovë,� Institute for 
Ëar and Peace Reporting 10 nëntor 2005 
http://iëpr.net/sq/report-neës/kaosi-i-
pas-luftes-demton-kulturen-ne-kosove 
(qasur me 30 qershor 2014).
22 Intervistë me Luan Shllaku, Drejtor, 

Kjo kohë ka sjellë edhe vërshimin 
e fondeve të donatorëve, që 
ka ndikuar edhe në krijimin e 
institucioneve të pavarura të 
kulturës që nuk ishin me status 
publik apo privat. Krijimi i këtyre 
institucioneve ishte kombinim 
i entuziazmit dhe dëshirës të 
artistëve, por edhe mirëkuptimit 
të donatorëve të huaj. Kur ka pasë 
fonde edhe entuziazëm skena ka 
funksionu.23

Qendra për Art Bashkëkohor � CAC 
ka funksionuar nga viti 2000 deri 
në vitin 2004.24 Projekti Missing 
Identity, pjesë e të cilës ka qene 
edhe Galeria e Institutit Exit në 
Peje ka funkcionu prej vitit 2003 
deri në vitin 2006.25 Festivali 
Dokufest është krijuar në vitin 
2002. Tetari Oda është krijuar në 
Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Ha-
pur, Prishtinë, maj 2014.
23 Po aty.
24 Intervistë me Visar Mulliqi, Themeluës 
i CAC, Prishtinë, qershor 2014.
25 European Cultural Parliament, http://
www.kulturparlament.com/author/erzen_
shkololli/ (qasur me 5 korrik 2014).
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vitin 2003,26 Stacion � Qendra për 
Art Bashkëkohor është krijuar në 
vitin 2006. 

26 Teatri ODA, �Për ne�, http://www.
teatrioda.com/sq/Per-ne (qasur me 12 
Qershor 2014).
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Në vitin 2001, pas zgjedhjeve 
të para parlamentare, si pjesë 
e Qeverisë së Kosovës, që për 
Kryeministër kishte Bajram 
Rexhepin, krijohet Ministria e 
Kulturës. Ministër i Kulturës 
në këtë kohë zgjedhet Behgjet 
Brajshori.27 Në këtë vit Department 
i Kulturës i themeluar si Autoritet 
Qeveritar Qendror bëhet pjesë e 
Ministrisë së Kulturës28.

Në këtë kohë, Minisitria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit nisi një proces 
që si i tillë ka mbetur i vetmi i 
kësaj natyre në këtë sektor. Procesi 
për të krijuar një Strategji për 
Zhvillimin e Kulturës është zhvilluar 
rreth dy viteve, mes vitit 2001 dhe 
2003. Ky proces ishte zhvilluar në 

27 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Spor-
tit, �Ish ministrat� http://www.mkrs-ks.
org/?page=1,116, (qasur me 5 Qershor, 
2014).
28 Gjejlane Hoxha, Kamuran Goranci, 
Fetah Bakija, Festa Nela, Faton Deva, Kad-
rush Cani, Raport Sektorial Raporti i Zhvil-
limit hapwsinor pwr sektorin e Kulturws, 
(Prishtinw: Institucionet e Pwrkohshme 
Vetwqeveriswse tw Kosovws, 2004) f.6. 

një kontekst ku entuziazmi për 
krijimin e shtetit dhe institucioneve 
shtetërorë ishin të mëdha. Gjatë 
kësaj kohe dhe këtij procesi, 
takime diskutime dhe punëtori të 
panumërta kishin ndodhur, thotë 
Luan Mulliqi, drejtori i atëhershëm 
i Galerisë së Arteve të Kosovës, 
i cili ishte zgjedhur të ishte 
kordinatori i gjithë procesit. Për 
Strategjinë ai shprehet:

“Kjo strategji është punu gati dy 
vjet. Kanë marrë pjesë rreth me sa 
e di unë në atë kohë 95-96 krijues; 
procesi ka qenë i ndarë në grupe 
punuese29

Procesi i punës për të krijuar një 
strategji të tillë, dhe çfarë përmban 
strategjia kujtohët pak nga njerëzit 
të cilët ishin pjesë e procesit, 
por është eklipsuar tërsisht nga 
realiteti politik dhe opinion publik.

Publiku sot nuk ka qasje në 
dokumentet finale të prodhura 
29 Intërvistë me Luan Mulliqi, ish Drejtor, 
Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Maj 
2014.

Strategjia e Zhvillimit 
të Kulturës në Kosovë
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nga ky proces. Publiku nuk ka 
qasje as në dokumentet që e kanë 
udhëhequr këtë process. 

Gjatë intervistave është thënë 
që është punuar një dokument 
i Strategjisë në 60 faqe dhe një 
dokument i përbledhur në 20 faqe. 
Këto dokumente sot nuk janë 
publike dhe hulumtuesit nuk kanë 
pasë qasje në to30.

Gjatë hulumtimit është gjetur 
vetëm dokumenti zyrtar i 
strategjisë, i nënshkruar nga 
Ministi i Kulturës Behgjet Brajshori. 
Ky dokument është përmbledhja 
e shkurtë e Strategjisë. Në fazat 
e mëvonshme të hulumtimit, po 
ashtu është siguruar edhe drafti 
final i Strategjisë i pregaditur 
nga Simon Mundy, i cili ishte 
kontraktuar si eksperti kryesor i 
huaj i politikave të kulturës në këtë 
proces. Asnjë nga këto dokumente 
nuk janë gjetur përmes kanaleve 

30 Intërvistë me Luan Mulliqi, ish Drejtor, 
Galeria e Arteve e Kosovës, Prishtinë, Maj 
2014.

zyrtare. 

Zhvillimet, ngjarjet dhe pasojat 
që ndodhën pas hartimit të 
Strategjisë janë të rëndësishme 
të dokumentohen. Këto 
zhvillime paraqesin përvojat 
në politikë bërje dhe faktet 
historike të rëndësishme për 
zhvillimet në kulturë, por 
edhe janë të rëndësishmë për 
shkak se një proces politik dhe 
institucional i ngjashëm sot 
duket i pamundshëm; dhe së 
dyti sepse ky proces ilustron 
praktikat qeverisëse, fshirjën 
nga kujtesa institucionale të një 
procesi institucional dhe politik, 
dhe implementimin selektiv të një 
dokumenti i cili ka pasë synim të 
instalonte praktikën e qeverisjës 
së mirë, dhe të jetë bazë për 
demokratizimin e sektorit të 
kulturës. 

Ky proces po ashtu thekson 
mungesën e transparencës, 
kulturës dhe përgjegjësisë 
institucionale për arkivimin e 
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dokumenteve zyrtare që ndikon 
edhe në mungesën e vazhdimësisë 
së punës politikëbërje në këtë 
sektor. 

Duke u bazuar në draftin final, 
Strategjia ka synu me hapë 
rrugë për ndryshime radikale 
në qeverisje dhe si document 
përbënte një kthesë ambicioze nga 
mënyra se si kultura menaxhohej 
deri atëherë, dhe si menaxhohet 
sot.

Në pikën 5. në të cilën përshkruhen 
raportet ndërmjet Qeverisë dhe 
Sektorit të Kulturës ky dokument 
thotë:

Qeveria harton politikat që 
krijojnë institucionet e nevojshme 
për një jetë energjike kulturore, 
puna e institucioneve duhët 
të jetë e pavarur nga kontrolli 
qeveritar, edhe pse qeveria 
duhët të mbikëyqr efektshmërinë 
e qeverisjës së institucioneve 
kur ato financohën nga fondet 
publike. Qeveria nuk duhët të ketë 

rol në imponimin e vlerave apo 
qëndrimeve në sektorin privat, 
edhe pse mund të rregulloj ashtu 
që paratë publike të kthehën 
në shërbime publike. Gjithnjë 
duhët të ketë një balancë mes 
nevojës së arsyeshme që paratë 
e taksapaguesve të shpenzohën 
në mënyrë të drejtë dhe që 
liria për të zhvilluar kulturën 
dhe institucionet e kulturës pa 
ndërhyrje politike. Këtë balancë 
shpreson ta ruaj strategjia duke 
vendos detyrat kryesore për 
Ministrinë e Kulturës të Kosovës, 
dhe duke propozuar institucione 
të reja për të mbështetur principet 
e balancës dhe transparencës.”31

Gjejlane Hoxha në një intervistë 
për këtë process ka thënë 
“Dokumentin nuk e ka përtërirë 
askush, asnjëra prej ministrive. 
Aty ka pasur plane të ndryshme 
përfshirë edhe krijimin e një 
Qendre Nacionale për Kulturë. 
Po të ndodhte, sot do të 
31 Simon Mundy, DRAFT of Kosovo - A 
Cultural Strategy for Development.
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kishim çdo teatër e kinema të 
bashkuar në një kompleks të 
tërë. Atë e ka përkrahur Këshilli 
i Evropës, UNMIK-u, Sorosi dhe 
KulturKontakt�.32

Ministri aktual i Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit Memli Krasniqi, po 
ashtu pohon se ka probleme 
të mëdha me �kujtesën 
institucionale, sidomos për 
periudhën gjatë kohës së UNMIK-
ut,�. Ai thotë se personalisht i ka 
kërkuar këto dokumente kur është 
emëruar Ministër, por ka arritur 
të siguroj vetëm një pjesë të tyre, 
�Ndoshta tingëllon absurde, por 
kurrë nuk ka pasë strategji të 
aprovuar zyrtarisht për zhvillimin e 
kulturës në Kosovë�33

32 Arbër Selmani, �Kosova ende 
pa strategji shtetërore për kul-
turën�, Gazeta Zeri, 23 qershor, 
2013 http://zeri.info/artikulli/8341/
kosova-ende-pa-strategji-shteter-
ore-per-kulturen (Qasur me  12 prill 
2014) 
33 Intervistë me Memli Krasniqi, 
Ministër i Kulturës Rinisë dhe Sportit, 

Strategjia si proces është zhvilluar 
në bashkëpunim të ngushtë me 
bartësit e institucioneve publike, 
me donatorë, si dhe me individ 
të shumtë të cilët kanë punuar 
në art dhe kulturë në atë kohë. 
Megjithatë, edhe pse procesi 
zyrtarisht është inicuar nga 
Ministria, ish ministri Brajshori 
tregon se �Ka pasë shumë 
vullnet nga komuniteti për të 
pasë një dokument të tillë, nisma 
ka ardhë nga ata�34 Ministri 
Behgjet Brajshori e ka nënshkruar 
dokumentin final, duke e bërë 
strategjinë një dokument zyrtar të 
politikave.  Si rezultat kjo ministri 
u bë ndër të parat që kishin një 
dokument të tillë.35 Përfundimi i 
mandatit të Ministrit Brajshorit, 
zyrtarisht ka lënë strategjinë pa 
Prishtinë, 20 maj, 2014. 
34 Intervistë me Behgjet Brajshori,  
Ministwr (2001 -2003), Ministria e Kultur-
ws Rinisw dhe Sportit, Prishtinë, 30 maj, 
2014. 
35 Intervistë me  Kamuran Goranci, Dre-
jtor, Departamenti i Kulturës, Ministria e 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, Prishtinë,  7 
qershor 2014. 
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plan të veprimit dhe implikime 
financiare.

Megjithatë, janëe identifikuar 
pjesë të zgjedhura të Strategjisë 
që janë implementuar dhe ëstë 
identifikuar që Stategjia ende 
shërben si udhërrëfyes për disa 
zyrtarë të lartë të MKRS-së.36 

Për hulumtimin, duhet të 
theksohet që dy dokumentet në 
të cilat hulumtuesit kanë pasur 
qasje, ai i nënshkruar nga Minsitri 
Brajshori dhe drafti i dërguar 
nga Simon Mundi, kanë dallime. 
Gjatë intërvistave është thënë 
që në përmbajtjen e dokumentit 
të nënshkruar kanë ndikuar 
këshilltarët politik të Ministrit 
Brajshori.37 Luan Mulliqi gjatë 
intervistës ka thënë: �Rezistenca 
më e madhe ka qenë prej zyratrëve 

36 Intervistë me  Kamuran Goranci, Dre-
jtor, Departamenti i Kulturës, Ministria e 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, Prishtinë,  7 
qershor 2014.
37 Intwrvistw me Luan Mulliqi, Dre-
jtor (1999-2009) i Galerisw sw Arteve e 
Kosovwsmaj 2014. 

të Ministrisë së Kulturës, edhe 
pse ata e kishin nisë dhe financu 
këtë proces. Atëherë Këshillat që 
propozoheshin me Strategji si pjesë 
e admnistrimit të institucioneve 
publike ishin të pakuptueshëm 
për disa�. Institucione edhe më 
herët, kur ishin krijuar, kishin 
të instaluara instrumente të 
ngjashme të adminsitrimit. Galeria 
e Arteve kur ishte krijuar kishte 
një strukturë udhëheqëse në të 
cilën përvec drejtorit dhe stafit 
professional dhe administrativ, që 
përzgjedheshin më konkurs publik, 
e kishte edhe Bashkësinë Punuese 
të Galerisë, e cila duhej të kishte 
në fillim 6 veta; Përfaqësuesit 
e deleguar nga institucionet e 
ndryshme, me pesëmbëdhjetë 
anëtarë dhe Komisionin për blerjen 
e veprave artistike për Koleksionin 
e Galerisë me pesë anëtarë, me 
mandat dyvjeçar38.

38 Prezentimi i Shyqri Nimanit në konfer-
encën e projektit �Kthimi në të ardhmen�, 
organizuar nga Stacion � Qendra për Art 
Bashkëkohor Prishtinë, 7 prill 2011 http://
stacion.org/en/Back-to-the-future (qasur 
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Disa të intervistuar, që ishin ftuar 
të merrnin pjesë në këtë process, 
gjithashtu kanë thënë që ata kanë 
parë dy dokumente të ndryshme 
dhe që procesi nuk ka qenë serioz, 
dhe se dokumenti përmbate 
�vizatim të ëndrrave�. �Kanë qenë 
disa projekte, të ndërtohët shtëpia 
e operës �Ibrahim Rugova� që 
kushton 20 milion euro, minimum, 
por që nuk kanë qenë shumë të 
lidhura me realitetin. Jo që Kosovës 
nuk i duhët një opera, por së 
pari është dashtë të përcaktohën 
prioritet, mënyrën e rregullimit 
edhe me barazu praktikisht  edhe 
me iu dhënë hapësirë krijimit 
të tipit të ri të institucioneve �39 
Ngjashëm si Maliqi për këtë proces 
janë shprehur edhe disa persona 
të tjerë të cilët ishin ftuar të jenë 
pjesë e procesit.40

Gjithashtu, gjatë intervistave 

me 2 qershor 2014).
39 Intërvistë me Shkelzen Maliqi, Filozof, 
Tiranë, 3 maj 2014.
40 Intërvistë me Florent Mehmeti, Drejtor,  
Teatri ODA, Prishtinë, maj 2014..

është kuptu që në Kosovë deri 
në vitin 2010 janë hartuar rreth 
400 strategji, të cilat nuk janë 
implementuar asnjëherë. �Arsya 
për mos implementimin e tyre 
mund të jetë edhe tek fakti që në 
proces nuk përfshihët stafi civil, 
por vetëm stafi politik.  Donatorëve 
ju kisha thënë të kenë kujdes kur 
të bënë strategjitë, nësë jeni të 
koncenturar në nivelin e lartë 
politik, për shkak se një mandat 
është i shkurtë dhe ato mbesin në 
nivel të lartë politik, ndërsa stafi 
civil është permanent�41. 

Drejtori i Departamentit të MKRS-
së, ka qenë i përfshirë në një 
proces të tillë, dhe është shprehur 
se procesi i hartimit të politikave 
në MKRS �nuk bëhet në mënyrë 
stihike; ata gjithmonë bazohen në 
strategjinë që është hartuar në 
fillim.�42

41 Intwrvistw me Luan Shllaku, Drejtor, 
KFOS, 6 maj 2014.
42 Intërvistë me Kamuran Goranci, 
Drejtor, Departamenti i Kulturës, MKRS, 
Prishtinë, 7 qershor 2014. 
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Një tregues tjetër i dukshëm i 
pranisë së Strategjisë në politika 
aktuale është edhe ekzistenca dhe 
puna e Qendrës Kinematografike 
të Kosovës, që ishte paraparë 
me dokumentin e nënskruar nga 
Ministri Brajshori. Puna e një 
institucioni të ri të planifikuar me 
këtë dokument e kundërshton 
botëkuptimin që qarkullon që 
kjo Strategji asnjëherë nuk është 
implementuar.

Kjo gjetje dhe të tjera kanë sjellë 
në përfundim hulumtimin që 
pjesë të kësaj Strategjie janë 
implementuar, por politika e 
kësaj Strategjie që në natyrën 
e saj paraqet një dokument, 
për atë kohë bashkëkohor, që 
propozon kontrollimin e ndikimit 
të politikanëve në kulturë, 
mbikqyrjen e shpenzimit të parasë 
publike dhe stimulimin e krijimit 
të institucioneve dinamike dhe një 
skene të demokratizuar të artit 
dhe kulturës, asnjëherë nuk është 
implementuar. 

Që nga ajo kohë Ministria e 
Kulturës, Rinisë dhe sportit ka pasë 
5 ministra të tjerë të Kulturës43. 
Përceptimi publik që ky fakt 
ka kontribuar në zhvillimin e 
përgjithshëm të skenës kulturore 
është tregues i drejtpërdrejtë i 
moszbatimit të parimeve kryesore 
të dokumentit për Strategjia e 
Zhvillimit të Kulturës në Kosovë 
dhe implementmit të një politike 
të re të kulturës. 

Sot Minsitria e Kulturës funksionon 
pa një dokument zyrtar strategjik 
apo program për zhvillimin e 
kulturës, një nga obligimet e 
parapara si pjesë e punës apo 
portofolios të institucionit. 
Ministria e Kulturës Rinisë dhe 
Sportit është e mandatuar të 
hartoj dhe implementoj politikat 
e kulturës44. Politikat e vetme të 
43 Behgjet Brajshori(2001- 2003); Astrit 
Haracia (2004 � 2007); Skënder Hyseni 
(2007 � 2008) Valton Beqiri (2008 � 2010); 
Lutfi Haziri (2010); Memli Krasniqi (2011 
� 2014)
44  Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
�Departamenti i Kulturës: Profili,” http://
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kulturës që implementohen nga 
MKRS janë politikat programore 
që pregaditen nga Departamenti i 
Kulturës në MKRS.45

Pjesë të dokumenteve të 
Strategjisë për Zhvillimin e Kulturës 
në Kosovë do të analizohen në 
pjesët e tjera të këtij raporti, për 
ndikimin që e kanë prodhuar në 
politikat zyrtare dhe funksionimin 
e sektorit të kulturës. Ky hulumtim 
dhe analiza e hulumtimit gjenë 
këtë ndikim edhe në legjislacionin 
e kulturës që është krijuar 
menjëherë pas këtij procesi. 

www.mkrs-ks.org/?page=1,7Rregullimi I 
brendshem; (qasur me 20 prill, 2014).
45 Intërvistë me Kamuran Goranci, 
Drejtor, Departamentii Kulturë, MKRS, 
Prishtinë, 7 qershor 2014.
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Kjo pjesë e raportit merret me 
analizën e ligjeve të cilat në 
raport me dokumentet zyrtare 
që janë të bëra publike paraqesin 
edhe politikat e vetme aktuale 
të kulturës, në bazë të të cilave 
rregullohet dhe adminsitrohët 
fusha e artit dhe kulturës në 
Kosovë. 

Pjesë e kësaj analize janë: Ligji për 
institucionet e kulturës (Ligji Nr. 
02/L-57 2006), Ligji për teatrot 
(Ligji Nr. 04/L � 106 2011), Ligji për 
kinematografinë (Ligji Nr. 2004/22 
2004), ligji për filharmoninë, 
operën dhe baletin e Kosovës (Ligji 
Nr. 02/L-59 2006), Ligji për për 
Ansambilin Shota dhe Ansamblet 
e tjera (Ligji Nr. 04/L-164), Ligji për 
veprimtarinë botuese dhe librin 
(Ligji Nr. 02/L-51) 

Këto ligje paraqesin rëndësinë për 
institucionet publike, por githashtu 
kanë ndikim të drejtpërdrejtë 
në zhvillimin e institucioneve të 
pavarura të artit dhe kulturës 
dhe krijimtarinë artistike dhe 

kulturore. Analiza merret me 
nocionet dhe përkufizimiet 
e përdorura për institucionet 
publike dhe dhe të pavarura të 
kulturës në legjislacionin e Kosovës 
dhe trajtimin e institucioneve 
të pavarura në legjislacionin e 
Kosovës. 

Një çështje tjetër e rëndësishme 
për kontekstin kohor është rasti i 
projekt-ligjeve që fillimisht kanë 
qenë të pjesë të programeve 
legjislative të Qeverisë, por nuk 
janë miratuar në Kuvend. 

Këto projekt-ligje janë: 

•	 Projekt-ligji për 
Muzetë. Ky projekt-ligj nuk 
është pjesë e Programit 
legjislativ për vitit 2014 
të Qeverisë së Republikës 
së Kosovës, miratuar me 
vendimin Nr./03/162, datë 
27.12.2013.

•	 Projektligji për 
Artistët dhe Krijuesit e 
Pavarur. Projektligji për 

Korniza ligjore dhe politikat 
aktuale të kulturës
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Artistët dhe Krijuesit e 
Pavarur nuk është pjesë e 
Programit Legjislativ për 
vitin 201446  

•	 Projektligji për 
Sponzorizimet. Projektligji 
për Sponzorizimet është 
pjesë e Programit legjislativ 
për vitit 2014.47

Vonesat në miratimim e këtyre 
ligjeve, posaqerisht Ligjit për 
Sponzorizimet dhe Ligjit për 
Artistët dhe Krijuesit e Pavarur, 
drejtpërdrejtë ka ndikuar në punën 
dhe veprimtarinë e institucioneve 
të pavaruara të artit dhe kulturës, 
si dhe në punën dhe veprimtarinë 
e aristëve individual. Këto ligje 
nëse do të miratoren kanë ndikim 
edhë në punën e institucioneve 
46 Daniels Pavluts dhe Ilir Hoxha, Rishi-
kimi Funksional i Ministrisë së Kulturës 
Rinisë dhe Sportit, (Prishtinë: FRIDOM, 
2009) f.8.
47 Zyra e Kryeministrit, Programi Legjisla-
tiv për Vitin 2014 (Prishtinë: Republika e 
Kosovës, 2013) f.4.  

publike të kulturës. Me këto ligje 
do të mund  përmirsoheshin 
mundësitë për zhvillimin e 
veprimtarisë artistike dhe do të 
mund të rritej qëndrueshmëria 
financiare e institucioneve të 
kulturës.
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Legjislacioni i Kosovës që 
administron artin dhe kulturën 
në pjesën më të madhe është i 
krijuar t’i adminstrojë institucionet 
publike të kulturës të themeluara 
nga institucionet shtetërore si 
Kuvendi i Kosovës, Qeveria apo 
Komunat, dhe jo të administrojë 
fushat e caktuara të veprimtarisë 
artistike dhe kulturore48. Kjo 
karakteristike e këtyre ligjeve ka 
qenë më e theksuar në verzionet e 
para të ligjeve por një qasje e tillë 
përveç në emërtim është bartur 
dhe koncentruar edhe në verzionet 
e reja të ligjeve. 

Në strukturën e ligjeve që 
administrojnë artin dhe kulturën 
në Kosovë, Ligji për institucionet 
e kultures49 njihet edhe si ligji 
bazik për kulturën në Kosovë. Këtij 
ligji do të duhet t’t referoheshin 
48 Intërvistë me Memli Krasniqi, Ministër i 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, Prishtinë, maj 
2014.; Intërvistë me Kamuran Goranci, 
Drejtor, Departamenti për Kulturë, MKRS, 
Prishtinë, qershor 2014. 
49 Ligji për Institucionet e Kulturës, Ligji 
Nr. 02/L-57, neni 1, gusht 2006.  

të gjitha institucionet që e 
administrojnë artin dhe kulturën 
dhe të gjitha institucionet publike 
të kulturës. Sot me këtë ligj thirren 
vetëm institucionet që nuk e kanë 
ende ligjin ‘e tyre’ si p.sh.Galeria 
Kombëtare e Kosovës. Të gjitha 
institucionet e tjera publike të 
kulturës e kanë ‘ligjin e tyre’.

Në Ligjin për Institucionet e 
Kulturës, në nenin 1 gjenden tri 
përkufizime me këtë renditje: 

•	 Institucion i kultures: sipas 
këtij ligji është personi 
juridik i themeluar dhe 
i organizuar me ligj i cili 
merret me aktivitete, me 
punë dhe me veprimtari 
kulturore e artistike.

•	 Institucion publik: i kulturës 
është personi publik 
juridik i themeluar dhe 
i organizuar me ligj i cili 
merret me aktivitete, me 
punë dhe me veprimtari 
kulturore e artistike 

Përkufizimi ligjor si treguesi i parë 
i pranisë së politikave të kulturës
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publike. 

•	 Institucion privat: i kulturës 
është personi juridik 
jopublik i themeluar 
dhe i organizuar me ligj 
i cili merret me punë, 
me aktivitete dhe me 
veprimtari publike 
kulturore dhe artistike. 50

Në këtë ligj nuk ka përkufizim 
që përshkruan nominalisht 
ekzistencën e institucioneve 
të pavarura të kulturës, por 
ekzistenca e përkufizimit 
‘institucion i kulturës’ si i vetëm, 
pa fjalët publik dhe privat, 
krijon hapësirë për pritjet që ky 
përkufizim të jetë përkufizimi për 
institucionet e kulturës që nuk janë 
institucione publike apo private. 

I vetmi dallim në përkufizim të 
dy llojeve të institucioneve nga 
ky nen, institucioneve të kulturës 
dhe institucioneve publike të 
kulturës, është përshkrimi që 

50 po aty. 

institucioni publik i kulturës merret 
me “aktivitete, me punë dhe me 
veprimtari kulturore e artistike 
publike” ndersa institucioni i 
kulturës merret me “aktivitete, me 
punë dhe me veprimtari kulturore 
e artistike”. Fjala publike është e 
vetmja fjalë që e bënë dallimin e 
llojit të këtyre institucioneve, edhe 
në emërtim edhe në përshkrimin e 
verprimtarisë. 

Gjatë leximit të mëtutjeshëm të 
nenit, shihet që neni dhe ligji nuk 
e konkretizojnë dhe materializojnë 
ekzistencën e institucioneve të 
kulturës që nuk janë institucione 
publike apo private, dhe kjo shihet 
në paragrafin e fundit të këtij neni 
në të cilin thuhet: 

“Themeluesi i institucionit të 
kulturës është subjekt juridik (në 
cilësi të personit juridik apo fizik) 
i cili ka vullnet dhe interes për 
themelimin e institucionit publik 
ose privat në nivel të organizimit, 
funksionimit dhe veprimtarisë”51.

51 Ligjin Nr. 02/L-57 Për Institucionet e 
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Me këtë paragraf, ky ligj 
pamundëson të drejtën e 
themelimit të institucioneve të 
kulturës që nuk janë private apo 
publike të kulturës, e drejtë kjo e 
paraparë në pjesën e parë të nenit. 

Kjo qasje e ligjit konkretizohet 
edhe në Kreun XII. të këtij ligji. Në 
këtë pjesë të ligjit nuk gjendet më 
nocioni “institucion i kulturës”, si i 
veçantë nga institucionet publike 
dhe private. 52

Përkufizimi “institucion i kulturës” 
vazhdon të përmendet në të gjitha 
seksionet e tjera të ligjit, por jo në 
paragrafet në të cilat përmendet 
funkcionim i institucioneve 
publike dhe private dhe jo në 
nenet ku përmendet financimi i 
institucioneve.53

Kulturës, 18 Gusht 2006.
52 Po aty.
53 Shih Ligji për Institucionet e Kulturës, 
Ligji Nr. 02/L-57 Neni 63, pika 63.1,ku 
thotw “Aktivitetet, puna dhe veprimtaria 
e institucioneve publike të kulturës së 
Kosovës, themelues apo bashkëthemelues 
i të cilëve është Kuvendi i Kosovës, Qever-

Mungesa e përkufizimit ‘institucion 
i kulturës’ në këtë pjesë të ligjit , 
len të kuptohet që aty ku është 
përdorur përkufizmi ‘institucion 
i kulturës’, në pjesët e tjera të 
ligjit në të cilat nuk përmenden 
institucionet publike apo private,  
ligjëvenësi ka nënkuptuar 
institucionet publike të kulturës, 
që përkufizohen në nenin 1 
të këtij ligji. Kjo bëhet e qartë 
fillimisht në Nenin 59 në të cilin 
thuhet: “Mbikëqyrjen e punës 
dhe veprimtarisë së institucionit e 
ushtron themeluesi, përkatësisht 
Ministria e Kulturës po qe se me 
ligj nuk është paraparë ndryshe.”  

Kuvendi i Kosovës është themelues 
i institucioneve publike të kulturës, 
ndërsa Ministria e Kulturës i 
mbikqyrë institucione publike të 
ia ose Ministria financohen nga Buxheti 
i Konsoliduar i Kosovës”. Institucionet 
private të kulturës në aktivitetet dhe 
veprimtarinë e tyre mund të përkrahen 
financiarisht nga Buxheti i Konsoliduar i 
Kosovës.”
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kulturës.

Është me rëndësi të theksohet se 
përkufizimi “institucion i kulturës” 
që sipas përkufizimit në këtë ligj i 
përshtatet punës së institucioneve 
të pavarura të kulturës, pëveç që 
gjendet në nenin 1 të këtij ligji, nuk 
gjindet askund tjetër në ligjet e 
tjera të Kosovës. 

Në përgjithësi, diskursi publik dhe 
diskursi i zyrtarëvë qeveritar dhe 
donatorëve bën dallimin e qartë 
në mes të institucioneve dhe jo-
institucioneve, dhe institucione i 
quan vetëm institucionet publike, 
ndërsa institucionet e pavarura 
të kulturës i quan operatorë 
kulturorë. 

Për këtë hulumtim ka qenë me 
rëndësi që të hulumtohet thelbi 
i këtyre përkufizimimeve ligjore, 
këtij diskursi dhe këtyre politikave, 
dhe pasojat që kanë sjellë.

Përkufizimi “operatorë kulturorë” 
nuk ekziston në legjislacionin e 
Kosovës. Ky përkufizmim gjendet 

në dokumentet e Strategjisë për 
Zhvillimin e Kulturës në Kosovë, 
por në këto dokumente me këtë 
përkufizim përkufizohen të gjitha 
institucionet e kulturës dhe jo 
vetëm institucionet e pavarura të 
kulturës.

Në dokumentet e Strategjisë për 
Zhvillimin e Kulturës në Kosovë, 
e cila si proces i ka parapri 
pregaditjes së këtyre ligjeve, 
institucionet e kulturës ndahen 
në dy grupe: Institucione që 
financohen nga fondet publike 
dhe institucionet që marrin fonde 
publike. Këto dokumente njohin 
ekzistencën e institucioneve të 
pavarura dhe bëjnë dallimin vetem 
në nivelin e financimit nga fondet 
publike.  

Ndërsa tërë legjislacion e Kosovës, 
institucionet e pavarura të 
kulturës, që nuk janë publike 
apo private, përkufizohen si 
institucione private, dhe janë të 
vendosura në të njëjtën kategori 
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me subjektet profitabile.54 

Nëse këto përkufizime krahason 
me përkufizimet e përdorura në 
dokumentet e Strategjisë për 
Zhvillimin e Kulturës në Kosovë, 
edhe aty krahas përkufizimit 
publik gjindet përkufizimi 
institucion privat që i atribuohet 
institucioneve të kulturës që 
marrin fonde publike. 

Në këtë dokument përshkruhen 
institucionet të cilat për shkak 
që niveli i financimit qeveritar 
i veprimtarisë së tyre mbetet 
i vogël mbesin efektivisht 
organizata private. Në këtë grup 
të institucioneve dokumenti i 
përfshinë edhe institucionet 
private dhe organizatat jo-fitim 
prurëse. 
Këto gjetje të hulumtimit i shohin 
të lidhura këto zgjidhje ligjore dhe 
këto përkufizime me dokumentet e 
54 Shih Ligjin pwr Ansamblin  Shota dhe 
ansamblet tjera neni 3, pika 1.1; Shih ligjin 
pwr filharmoninw neni 5; Shih ligjin pwr 
Veprimtarinw botuese dhe librinm neni 3 
pika 3; Ligji pwr teatrot neni 3 pika. 

Strategjisë për Zhvillimin e Kulturës 
në Kosovë, dhe e bën edhe më të 
qartë ndikimin që këto dokumente 
e kanë pasur në krijimin e 
legjislacionit por edhe diksursit 
qeveritar dhe publik. 

Në të njejtën kohë, kjo gjetje, në 
këtë pjesë të analizës së ligjeve 
dhe diskursit publik, e thekson 
edhe praktikën e marrjes selektive 
të përkufizimeve nga dokumentet 
dhe mospasqyrimin e dokumentit 
në frymën dhe përmbajtjën e 
ligjeve.

Përkufizimi i institucioneve të 
pavarura të kulturës si institucione 
private, nuk mund të shihet vetëm 
si mosnjohje e përkufizimeve 
elementare ligjore. Në këtë 
kontekst, ky përkufizim ka krijuar 
edhe arsyetimin institucional pse 
këto institucione të kulturës, që 
nuk janë as publike as private, 
nuk kanë status publik apo nuk 
paraqesin interesin publik.
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Në nenin 4 të Ligjit për Teatrot, 
që mbulon themelimin e teatrove 
thuhet: 1. Teatrot në Republikën e 
Kosovës themelohen nga personat 
fizikë dhe juridikë dhe kanë status 
publik apo privat.

Edhe në këtë nen, në pikën 
1 përjashtohet mundësia 
e ekzistencës të tetrove të 
pavarura si institucione me status 
jofitimprurës, por përkufizimi 
nga Neni 1.8. Shoqatë teatrore 
- organizatë joqeveritare e 
cila merret me promovimin e 
veprimtarisë teatrore len të 
kuptohet që ligji në një formë 
njeh ekzistencën e verimtarisë së 
pavarur joprofitabile të teatrit. 
Por ligji edhe në këtë nen nuk i 
njeh institucionet që e praktikojnë 
këto veprimtari si �institucione 
të kultures�, edhe pse sipas 
Ligjit për institucionet e kulturës, 
Dispozitat e Përgjithshme, Neni 1, 
Përkufizimiet thuhet: Institucion 
i kulturës sipas këtij ligji është 
personi juridik i themeluar dhe 
i organizuar me ligj i cili merret 

me aktivitete, me punë dhe me 
veprimtari kulturore e artistike. 

Edhe në këtë pjesë të këtij ligji 
bëhet i qartë trajtimi tjetër i 
rezervuar për Tetrot Publike dhe 
Teatrot Private dhe tjetër për 
�orgnaiztata joqeveritare�. Këto 
dy kategori dallohen jo vetëm nga 
neni në të cilin paraqiten por edhe 
në veprimtarinë që duhet ta bëjnë 
sipas ligjit. Derisa Teatri Publik dhe 
Teatri Privat në këtë ligj merren 
me përgatitjen, organizimin dhe 
realizimin e shfaqjeve teatrore 
dhe shfaqjeve tjera skenike, 
�organizatat joqeveritare�, që në 
këtë ligj janë quajtur �shoqata 
teatrore�, sipas këtij ligji duhet 
të merren me promovimin e 
veprimtarisë teatrore. 

Nëse lexohet ky ligj si është 
i shkruar, mund të krijohet 
përshtypja se teatrot e pavarura 
jofitimprurëse në Kosovë, 
që merren me përgatitjen, 
organizimin dhe realizimin e 
shfaqjeve teatrore dhe shfaqjeve 

E drejta e themelimit 
të institucioneve dhe 
diferencimi i veprimtarisë së tyre
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tjera skenike, duke u marrë me 
këtë veprimtari e shkelin këtë ligj.

Përkufzime të njejta në raport 
më institucionet e pavarura të 
kulturës në lëgjislacionin e Kosovës 
përshkruajnë politikën aktuale të 
kulturës në raport me institucionet 
e pavarura të kulturës.

Për këtë kohë është e 
rëndësishme të theksohet prania 
në legjislacionin e Kosovës 
e përkufizimit ‘institucion i 
kulturës’, që parasheh mundësinë 
për krijimin dhe njohjen e 
institucioneve të kulturës që 
nuk janë publike apo private. 
Ky përkufizim në Ligjin për 
institucionet e kulturës, është 
mbetja e vetme e hapësirës që 
parasheh mundësinë për trajtim 
të barabartë të institucioneve 
të pavarura të kulturës dhe 
institucioneve publike të kulturës. 

Kjo hapësirë mund të jëtë edhe 
platforma për ndërtimin e 
politikave dhe një legjislacioni 

të ri i cili bazohet në politika 
publike që janë transparente dhe 
gjithpërfshirëëse dhe që bazohen 
në interesin e përgjithshëm për 
zhvillimin e tërë shoqërisë dhe tërë 
sektorit të artit dhe kulturës. 
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Tabela më poshtë pasqyron të 
gjitha ligjet që janë miratuar 
dhe që adminsitrojne artin dhe 
kulturën në Kosovë. Tabela 
përmban edhe projekt-liigjet që 
kanë qene të planifikuara dhe që 
nuka janë miratuar.
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Ligji Data e miratimit Çka rregullon
Ligji për 
Ansamblin 
Shtetëror 
të Këngëve 
dhe Valleve 
“Shota” dhe 
ansamblet 
tjera 

6 nëntor 2008 Përfshinë rregullimin e veprimtarisë 
kulturore-artistike, përgatitjen e shfaqjeve, 
veprave koreografike, këngëve, valleve 
dhe vlerave të trashigimisë shpirtërore 
materiale.

Ligji për të 
drejtat e 
autorit dhe 
të drejtat e 
përafërta 

21 tetor 2011 Ky ligj rregullon të drejtat e autorit që, 
në bazë të pronës intelektuale, u takojnë 
autorëve përkitazi me veprat e tyre në 
lëmin e letërsisë, shkencës dhe artit.

Ligji për 
veprimtarinë 
botuese dhe 
librin 

16 mars 2006 Ky ligj ka për qëllim të përcaktojë parimet 
dhe normat themelore për zhvillimin 
e veprimtarisë botuese, të zhvillojë 
krijimtarinë letrare, artistike, shkencore, 
profesionale dhe kulturore në Kosovë.  
Gjithashtu, ligji synon të sigurojë rolin 
dhe rëndësinë e botuesit në sigurimin, 
përhapjen dhe afirmimin e prodhimit final 
së bashku me faktorët e tjerë që marrin 
pjesë në shkrimin, hartimin, botimin e 
librit dhe të produkteve të përafërta me të, 
si dhe të krijojë kushte që shkrimi, botimi, 
ruajtja, mbrojtja, përhapja dhe promovimi 
i librit tё shpallet veprimtari me interes 
kombëtar.

Ligji për 
teatrin

24 maj 2011 Ky ligj garanton të drejtën e lirisë krijuese 
për të gjitha format dhe shprehjet artistike 
skenike  dhe njëkohësisht rregullon 
themelimin, organizimin, funksionimin, 
drejtimin, menaxhimin dhe financimin e  
teatrove, pozitën e artistëve teatrorë
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dhe çështje të tjera të 
rëndësishme për teatrot.  
Fushëveprimi i këtij ligji 
përfshin veprimtarinë teatrore, 
përgatitjen dhe shfaqjen 
publike të  veprave dramatike 
dhe të performansave të 
ndryshme skenike.

Ligji për 
kinematografinë 

Ligji i ri është në proces 
të hartimit, ndërsa ai 
aktual është miratuar 
më 8 korrik 2004

Ky ligj përcakton normat 
themelore për ushtrimin 
dhe mbarëvajtjen 
e kinematografisë. 
“Kinematografia“ përfshin 
prodhimin, ndistribuimin dhe 
shfaqjen e veprave filmike si 
veprimtari themelore si dhe 
veprimtaritë plotësuese që janë 
të domosdoshme për ecurinë e 
kinematografisë.

Ligji për 
institucionet e 
kulturës 

6 prill 2006 Ligji pёr institucionet e kulturës 
ёshtё ligj bazik sistemor 
dhe i rёndёsisё sё veçantë 
pёr kulturën. Me kёtё ligj 
rregullohen kushtet, kriteret 
dhe procedurat e themelimit 
tё  institucioneve tё kulturës, 
karakteri, struktura organizative 
dhe menaxheriale e tyre, punёt  
dhe veprimtaria, obligimet 
dhe pёrgjegjёsitё, çështjet 
statusore, si dhe çështjet 
tjera pёr  veprimtarinë dhe 
funksionimin e institucioneve tё 
kulturës.
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Projekt-ligji për 
muzetë

Në vitin 2007, ka nisur 
procesi i hartimit të 
një ligji, i cili do të 
rregullonte specifikisht 
punën e muzeve. E 
në vitin 2010 ai ishte 
përfshirë në Strategjinë 
Legjislative të Ministrisë 
së Kulturës. Ndonëse 
kishte kaluar në parim 
në një mbledhje të 
Qeverisë së Kosovës 
të mbajtur në gusht 
të vitit 2010, ligji nuk 
kishte kaluar miratimin 
në Kuvend. A është ne 
programin legjislativ për 
2014?

Ky projekt-ligj përcakton 
rregullat bazë për mënyrën e 
organizimit, funksionimit dhe 
klasifikimit të muzeve në vend, 
si dhe organet përgjegjëse për 
mbikëqyrjen e veprimtarive të 
tyre në shërbim të shoqërisë, 
me qëllim ekspozimin, ruajtjen 
dhe administrimin e objekteve 
muzeore, pjesë të pasurisë 
së trashëgimisë kulturore 
kombëtare. 

Ligji për 
bibliotekat

6 prill 2012 Ky ligj përcakton parimet 
dhe normat themelore të 
veprimtarisë bibliotekare dhe të 
organizimit dhe funksionimit të 
bibliotekave.

Ligji për 
trashëgiminë 
kulturore

6 nëntor 2006 Qëllimi i këtij ligji është që 
të rregullojë legalisht fushën 
e trashëgimisë kulturore në 
lidhje me ruajtjen, mbrojtjen, 
qasjen publike, komunikimin 
dhe pajisjen e burimeve të 
domosdoshme me qëllim që 
trashëgimia të shijohet nga 
gjeneratat e tashme dhe të 
jetë e gatshme për gjeneratat 
e ardhshme si një dokument 
historik dhe kulturor.
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Ligji për 
sponzorizimin

Kur është nisë puna 
në të. Nuk është ne 
programin legjislativ për 
2014.

Ligji për artistët 
individual

Kur është nisë puna në 
të. Është ne programin 
legjislativ për 2014?

Ligji për 
Menaxhimin 
e Financave 
Publike

2 korrik 2012 Me këtë ligji administrohen 
të gjitha fondet publike për 
kulturë në Kosovë.
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Kjo pjesë e raportit do të 
hulumtojë pozitën e institucioneve 
të pavarura të kulturës në politikat 
aktuale të kulturës në Kosovë. 

Sipas një defincioni “Institucion 
i kulturës është një institucion 
publik apo jo-fitimprurës i cili 
përfshihet në pasurimin kulturor, 
intelektual, shkencor, ambiental, 
arsimor apo artistik të njërëzve”55 

Në 2014, në Kosovë, një individ 
i cili punon në një institucion 
të pavarur të kulturës, lehtë 
mund të vie në përfundim se 
ekzistenca apo mos-ekzistenca e 
politikave, hapësirës, dhe ligjeve 
që njohin, rregullojnë, fuqizojnë 
dhe sigurojnë ekzistëncën dhe 
mundësitë për një ambienti të 
begatë për praktikat e pavarura 
artistike  dhe institucionet e 
pavarura të kulturës, në një 
shoqëri janë treguësit më 
të dukshëm për zhvillimit të 
55 Oregon law, “Cultural Institution”, 
http://www.oregonlaws.org/glossary/
definition/cultural_institution (qasur me 
10 maj,2014).

shoqëirsë, apo të ekzistencës (ose 
mos-ekzistencës) të demokracisë 
funksionale (apo mungesën e) të 
një vizioni strategjik për zhvillimin 
ekonomik dhe shoqëror të një 
vendi.  

Institucionet e pavarura të 
kultures, në bazë të legjislacionit 
në fuqi, që mundëson ekzistencën 
e tyre, janë të rexhistruara 
si “shoqata ose fondacione 
joqeveritare, jo-fitimprurëse 
që në misionin e tyre kanë 
edhe zhvillimin e veprimtarive 
kulturore.”56

Aktualisht,  37 institucione 
të pavarura të kulturës janë 
të regjistruara në Forumin 
Kulturor57, dhe një numër i madh 
i institucioneve të kulturës janë 
rrjetëzuar në nivelin lokal(Rrok 
Prizren, Peje, Gjilan). Megjithatë, 
shifër zyrtare për numrin e saktë të 
56 Ligji Nr.04/L-57 për Lirinë e Asociimit 
në OJQ, 12 Shkurt 2009.
57 Forumi kulturor, “Anwtarwt e Rrjetit”, 
http://www.forumikulturor.net/?page=1,5 
(qasur me 20 qershor, 2014). 

Institucionet e 
pavarura të kulturës
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institucioneve të kulturës të cilat 
prodhojnë produkte të kulturës 
apo ekspozojnë at dhe kulturë nuk 
ka. 

Institucionet e pavarura të kulturës 
nuk regjistrohen si institucione të 
kulturës nga MKRS58. 

Praktika e mos njohjës ligjore59 
dhe institucionale të institucioneve 
të pavarura shfaqet e qartë 
edhe në shënimet Agjencisë së 
Statistikave të Kosovës. Publikimi i 
Agjencisë së Statistikave të Kosovës 
përmban të dhëna statistikore 
lidhur me �aktivitetet kulturore 
të Kinemave, Teatrove, Galerive, 
Muzeve, Bibliotekave, Ansambleve 
si dhe përmban të dhëna për 
numrin e të punësuarve”60 nëpër 

58 Intërvistë me Kamuran Gorancin, 
Drejtor, Departamenti i Kulturës, MKRS, 
Prishtinë, maj 2014.
59 Shih kapitullin e analizws sw kornizws 
ligjore nw faqe19.
60 Bashkim Ballaqa, Naime Rexhepi, 
Laureta Haziri, Seria 5:Statistikat Sociale: 
Statistikat e Kulturës 2012 (Agjencia e 
Statistikave të Kosovës, 2013) fq.3. 

institucionet publike të kulturës. 
Në këto publikime nuk ka të dhëna 
statistikore lidhur me aktivitetet 
kulturore të Kinemave, Teatrove, 
Galerive, Muzeve, Bibliotekave, 
Ansambleve apo Festivaleve të 
pavarura. Raporti nuk përmban 
as të dhëna për numrin e të 
punësuarve nëpër institucione 
e pavarura të kulturës.  Mirëpo,  
Agjencia e Statistikave të Kosovës 
njeh si institucion apo Galeri edhe 
Galerinë e Minsitrisë së Kulturës, 
një zyre e MKRS-së që funksionon 
jashtë ligjeve ekzistuese për 
kulturën dhe nuk është e 
regjistruar si institucion i kulturës.61  

Këto statistika nuk janë 
problematike vetëm pse nuk 
rexhistrojnë institucionet e 
pavarura të kulturës dhe punëtorët 
e kulturës që punojnë në këto 
institucione, por gjithashtu 
paraqesin problem për pasqyrimin 

61 Bashkim Ballaqa, Naime Rexhepi, 
Laureta Haziri, Seria 5:Statistikat Sociale: 
Statistikat e Kulturës 2012 (Agjencia e 
Statistikave të Kosovës, 2013) fq.3..
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real të të dhënave për institucionet 
dhe aktivitetet e kulturës në 
Kosovë, që do duhej të ishte bazë 
për krijimin e politikave zhvillimore 
në kulturë. Këto të dhëna po ashtu 
janë problematike edhe pasi që me 
këto statistika zhduket një pjese 
e punës që përkrahet nga fondet 
publike. 

Kjo politikë, dhe korniza aktuale 
ligjore pasqyron mendësinë 
qeverisëse dhe tendencën për 
shmangien nga përgjegjësia 
publike për të mundësuar krijimin 
dhe demokratizimin e hapsirës për 
funksionimin e institucioneve të 
pavarura të kulturës dhe zhvillimin 
e veprimtarisë artisitike në Kosovë. 

Në legjislacionin e Kosovës 
që administron artin dhe 
kulturën, institucionet e 
pavarura të kulturës me 
status ligjor të institucioneve 
jofitimprurëse, përkufizohen 
si institucione private të 
kulturës dhe janë të vendosura 
në të njëjtën kategori me 

subjektet fitimprurëse.  Ndërsa 
përkufizimi i shoqërisë civile, 
që është pjesë e indeksit të 
shoqërisë civile 2011, këtë 
veprimtari e sheh si: “Hapësira 
shoqërore, jashtë familjes, 
shtetit, dhe tregut, e cila është 
krijuar nga veprimet individuale 
dhe kolektive, organizatat dhe 
institucionet jo për përfitim, që 
nuk hyjnë në garë për pushtet, 
por për të avancuar interesat e 
përbashkëta�62.

Në këtë dokument: ‘Fjalët ‘jo për 
përfitim’ dhe ‘që nuk hyjnë në 
garë për pushtet’ janë shtuar në 
përkufizimin e propozuar fillimisht, 
me qëllim të vënies së theksit në 
çështjet vijuese: 

•	 Parimi jo-për-përfitim është 
një nga parimet kryesore 
që e dallojnë shoqërinë 
civile nga sektorët tjerë (siç 
është sektori privat); 

62 Taulant Hoxha, Raporti Analitik për 
Kosovë i Indeksit të Shoqërisë Civile të 
CIVICUS (Prishtinë:  Fondacioni Kosovar 
për Shoqëri Civile, 2011), fq. 9.
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•	 Mos hyrja në garë për 
pushtet është një parim 
shumë i rëndësishëm që 
e dallon shoqërinë civile 
nga sektorët tjerë (siç janë 
partitë politike).63 

”Institucionet publike të kulturës 
në Kosovë kanë trajtim tjetër 
nga të tjerat për shkak të statusit 
publik, ligjor. Përgjegjësinë 
për funksionimin e këtyre 
institucioneve e ka marrë shteti, 
që në momentin e themelimit të 
tyre.”64 Sipas ligjeve aktuale shteti 
nuk ka përgegjësi për funkcionimin 
e institucioneve të pavarura të 
kulturës. 

Në raport me shoqërinë, ky 
botëkuptim ka prodhuar edhe 
pabarazianë në mes të punëtorëve 
të kulturës, varshmërinë dhe 
hierarkinë shoqërore që nuk 
bazohet në parime apo politika 
që reflektojnë interesin e 
63 Po aty.
64 Intervistë me Memli Krasniqi, Ministër i 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, Prishtinë, maj 
2014.

përgjithshëm; ky botëkuptim 
ka gjetur mbështetjen edhe 
në diskriminimin ligjor si alibi 
dhe mekanizëm që bënë të 
mundur edhe shpërndarjen 
joproporcionale të fondeve publike 
dhe krijimit të hapësirës për artin 
dhe kulturën. 

Ky botëkuptim theksohet edhe më 
shumë nëse analizohen mundësitë 
për ndikim që bartësit e këtyre 
institucioneve i kanë në raport me 
donatorët dhe mekanizmat e tjerë 
të shtetit.

Është i njohur përkushtimi i 
donatorëve ndërkombëtar 
për të ndihmuar fuqizimin 
e institucioneve të Kosovës. 
Gjatë hulumtimit është arritur 
deri te të dhënat që donatorë 
të rëndësishëm të kulturës 
kordinohën rregullisht me 
Ministrinë “për të mos pasur 
përkrahje të dyfishtë të projekteve 
të operatorëve kulturor”. Në 
ëeb faqet këtyre donatorëve, 
institucionet e kulturës ndahen 
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në institucione dhe operatorë të 
kulturës.

Këto praktika kufizojnë zhvillimin 
e veprimtarisë artistike dhe ri-
theksojnë politikat që përkrahjen 
e projekteve të institucioneve 
të pavaruar të kulturës nuk e 
bazojnë në kritere vlerësuese dhe 
potencialin shoqëror të projekteve.

Kjo ndodhë në rrethanat në të cilat 
fondet publike strukturore për 
institucionet e pavarura të kulturës 
nuk ekzistojne, dhe në kohën 
kur fondet publike për projektet 
e institucioneve të pavarura të 
kulturës janë të kufizuara dhe jo 
proporcionale me programet e 
tyre.

Një tregues tjetër që ndërlidhet 
me politikat aktuale dhe 
institucionete e pavaruara 
të kulturës janë raportet që 
institucionet qeveritare i bëjnë 
për punën e tyre në Kornizën 
Afat Mesme të Shpenzimeve, ku 
MKRS në raportin e saj vjetor për 

vitin 201365 deklaron: Në fushën e 
kulturës kemi arrit të promovojmë 
skenën tonë kulturore në ngjarjet e 
mëdha të kulturës në botë, arritjen 
e marrëveshjeve të bashkëpunimit, 
pjesëmarrjen në ekspozitën 
ndërkombëtare të arkitekturës në 
Bienalen e Venedikut, në festivalin 
më të famshëm të muzikës në botë 
Montreux Jazz Festival, e në shume 
festivale tjera. 

Në të njejtën kohë, sektori i 
pavarur është ende në gjendje 
të mbajë prezencë të fuqishme 
në Kosovë dhe jashtë Kosovës, 
me veprimtarinë që e krijon, jo 
më për shkak të mundësive reale 
që kjo veprimtari të ekzistojë në 
Kosovë por më shumë në bazë 
të punës të punëtorëve të këtyre 
institucioneve, të cilët edhe si 
individ përfaqësojnë pjesën më 
të angazhuar të punëtorëve të 
kulturës, që punën në kulturë e 

65 Ministria e Financave, Korniza Afat-
mesme e Shpenzimeve 2014  - 2016, 
(Prishtinë: Republika e Kosovës, 2013) 
f.84.
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shohin mbi të gjitha si angazhim 
për të avancuar interesat e 
përbashkëta të shoqërisë dhe 
vendit. Në Kosovë ka më shumë 
individë që janë të suksesshëm 
sesa institucione. Këtu ende nuk 
është arritur të bëhen struktura të 
rëndësishme që e mbajnë gjallë 
skenën kulturore në Kosovë.”66

“Kultura e pavarur duhet të 
mbetet e pavarur, por duhet me 
gjetë mënyra se si të përkrahën 
projektet e saj. Ndoshta 
mundet me u bë një kategori e 
institucioneve të pavarura që 
munden me fitu një status të 
partneritet mes shtetit dhe këtyre 
institucioneve. Partneritetit kish 
me qenë në rregull, që shteti 
me i ndihmu këto institucione 
me ndërtu salla, edhe me siguru 
mjete elementare që projektet e 
tyre me vazhdu, me rroga  është 
interes publik. 

66 Intervistë me Arben Zharkun, Drejtor, 
Qendra Kinematografike e Kosovës, 7 
mars, 2014.

Per shembull edhe Ministria 
e Kulturës duhet me bë 
kategorizimin e institucioneve 
të cilat janë me interes jetik për 
Kosovën, për shembull Dokufesti 
është jetik sa teatri kombëtar. 
Mundët ndoshta 3 ose 5 vitë të 
ju sugurohët përkrahja, Dokufesti 
e ka një tradite  edhe mandej 
mundet edhe me u vlerësu 
rregullisht nga shteti, dhe ndoshta 
një vit tjetër kur të fuqizohet 
ekonomikisht mundet me pasë 
buxhet 5,000 euro më pak�67

Festivali Dokufest edhe në vitin 
2013 ishte ngjarja me më së 
shumti publicitet që organizohet 
në Kosovë. Përve/ vizibilitetit që 
është krijuar nga programi dhe 
popullariteti i kësaj ngjarje, nga 
e cili përfitojnë qytetit i Prizrenit 
dhe Kosova, kjo ngjarje vazhdon të 
gjenerojë vullnetarizëm në shoqëri 
dhe të hyra të konsiderueshme 
për ekonominë e qytetit të 
Prizrenit68, Teatri ODA edhe në 
67 Intërvistë me Shkelzen Maliqi,  
68 Instituti GAP, Impakti ekonomik i Do-
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vitin 2013 ka qene platforma 
kryesore në të cilën organizohen 
ngjarjet e kulturës në Kosovë dhe 
me shikueshmërinë që përdoret 
si njësi matëse për relevancën 
‘popullore’69 të institucionit, 
tejkalon shikueshmërinë e Teatrit 
Kombëtar70, Stacion – Qendra 
për Art Bashkëkohor Prishtinë ka 
vazhduar të investojë në ekpozimin 
permanent dhe cilësor të artit 
bashkëkohor dhe investimin 
në  promovimin e diskursit kritik 
shoqëror dhe transformin e debatit 
kulturor dhe shoqëror në Kosovë71. 

Sipas një hulumtimi të realizuar 
kufest për periudhën 2011-2014, shkurt 
2011, në http://www.institutigap.org/
repository/docs/ImpaktiEkonomikDo-
kufest.pdf 
69 Teatri ODA, �Për ne�, http://www.
teatrioda.com/sq/Per-ne, 2013 (qasur me 
1 Korrik 2014).
70 Në  teatrin ODA gjatë një viti, mesa-
tarisht ndodhin rreth 200 ngjarje artistike 
me rreth 50.000 vizitorë, në http://www.
teatrioda.com/?cid=1,2 
71 Stacion Qendra për Art Bashkëkohor, 
�About us�,  http://www.stacion.org/ 
(qasur me 1 Korrik 2014).

në vitin 2012 në institucionet e 
pavarura të kulturës në vitin 2012 
kanë punuar 957 punëtorë të 
kulturës, prej tyre 738 vullnetarë 
ndërsa 219 janë të punësuar”72. 

72 Shkelzen Maliqi, Albana Lumi, Skena 
e Pavarur Kulturore në Kosovë (Prishtinë: 
Qendra për Studime Humanistike �Gani 
Bobi�, 2012) fq.6.
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 “Artistët bashkëkohorë të Kosovës 
janë Avangarda e Ballkanit” është 
thënë nga Rene Block, në vitin 
200373. 

Në Programin e Qeverisë së 
Kosovës të vitit 2008-2011, 
thuhet: �Mungesa e kujdesit të 
mjaftueshëm për kulturën ka 
ndikuar dukshëm në shpërbërjen 
e komunitetit artistik, i cili 
është ndër komunitetet më të 
paorganizuara në Kosovë. Pagat e 
dobëta (nëse janë të punësuar) i 
detyrojnë artistët që të mbijetojnë, 
duke kërkuar punë në profesione 
tjera ose të braktisin Kosovën 
73 Rene Block  si drejtor i muzeut Frideri-
cianum në Kassel, ai ka konceptuar dhe 
ka kuruar projektin In den Schulden des 
Balkans (30 gusht � 23 nëntor 2003) e cila 
ka treguar veprat e 88 artistëve nga 12 
shtete dhe rajone (Shqipëria, Bosnia dhe 
Herzegovina, Bullgaria, Kroacia, Greqia, 
Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, 
Serbia, Slloveni, Turqi) të cilët së bashku 
janë definuar me termin �Ballkan�. Në 
këtë ekspozitë kanë marrë pjesë 7 artistët 
nga Kosova dhe ngjarja si e tillë ka qene 
e rëndësishme për zhvillimet në skenën e 
artit bashkëkohor në Kosovë.

në kërkim të një ambienti më 
të përshtatshëm për karrierë 
artistike. Mungesa e investimeve 
në projekte artistike dhe kulturore 
ka pasur si pasojë zvogëlimin 
e interesimit të publikut për 
konsumimin e vlerave artistike 
dhe kulturore si dhe mungesën e 
promovimit të kulturës së Kosovës 
jashtë vendit.�74 

Që nga ajo kohë, edhe përkundër 
“emanipimit të udhëheqjes 
insititucionale dhe hapësirave 
me të mëdha në institucionet 
kulturore artistike për artistët”75, 
veprimtaria artistike e artistëve 
individual dhe krijuesve të pavarur 
ka mbetur në nivele të ulta të 
zhvillimit; statusi i ligjor artistëve 
individual ka mbetur i parregulluar 
me ligj. 

Deri më sot ende nuk është 
aprovuar Ligji për Artistët 
74 Zyra e Kryeministrit, Programi Qever-
itar 2008 – 2011, (Prishtinë: Prill 2008, 
Qeveria e Kosovës), fq. 53.
75 Intërvistë me Alban Muja, artist, Prisht-
inë, qershor 2014.

Artistët individual 
dhe krijuesit e pavarur
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individual dhe Krijuesit e pavarur 
që dikur ka qenë pjesë e programit 
legjislativ të Qeverisë së Kosovës. 

Ky ligj do të duhej të bëntë 
rregulimin e të drejtave dhe 
sigurisë së veprimtarisë të 
individëve kreativ, ndër to edhe 
sigurimin social e shëndëtësor për 
artistët indvidual, përshkrim ky 
i paraparë edhe në dokumentet 
e Strategjisë për Zhivillimin e 
Kulturës në Kosovë. 

Një pjesë e këtyre synimeve që 
në këtë dokument përshkruhen si 
prioritete të Ministrit të Kulturës 
dhe Ministrisë së Kulturës në 
raport me artistët individual janë 
plotësuar me Ligjin për të drejtat 
e autorit dhe të drejtat e përafërta 
(Nr. 04/L-065) që është miratuar 
në vitin 2011. Fuqizimi i sistemit 
të së drejtës së autorit dhe të 
drejtave të përafërta është një nga 
pesë (5) objektivave të MKRS-së të 
shprehura në KASH 2014-2016. 

Në dokumentet e Strategjisë për 

Zhvillimin e Kulturës në Kosovë, 
në raport me artistët pamor 
parashiheshin detyrat e Ministrisë 
së Kulturës, që do të duhet të: 

•	 sigurohej që më e mira e 
artit bashkëkohor të arrijë 
te publiku në hapësirat 
adekuate të ekspozimit

•	 të simulojë tregun për 
veprat e artit

•	 të ndihmojë artistët nga 
Kosova të kenë vëmandjen 
ndërkombëtare

•	 përmirsojë edukimin, 
sigurinë financiare dhe 
rrethanat profesionale të 
artistëve,

Pasojë direkte e pozitës jomeritore 
të sektorit të kulturës së pavarur 
është pozita e degaduar e artistit 
në Kosovë. Sipas një raporti 
hulumtues, përveç mungesës 
evidente të hapësirave kulturore, 
artistët ballafaqohen edhe me 
realitetin e mbijetesës ekonomike. 
Vetëm 3.4% e artistëve në Kosovë 
i sigurojnë 70 deri 90 % të të 
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ardhurave të tyre nga veprimtaria 
artistike.76.  

Sot, aristët individual përveç që 
kanë në dispozicion Konkursin e 
hapur të MKRS-së që hapet çdo 
vit në fillim të vitit, me të cilin 
zakonisht kërkojnë përkrahjen e 
shpenzimeve të udhëtimin jashtë 
vendit apo shuma të vogla për 
ngjarje afat-shkurta, kanë pak 
qasje edhe në skemat grantuese 
të donatorëve ndërkombëtarë në 
Kosovë.

Megjithatë disa artist janë 
shprehur se mund të gjejnë fonde 
për realizimin e një pune në 
mënyra të ndryshme, fillimisht 
duke iu përshtat kritereve që 
kanë për një temë të caktuar nga 
donatorët. Gjatë intervistave me 
artistë, është kuptuar që ka artistë 
pamor edhe kur aplikojnë dhe nuk 
marrin përkrahje nga programet 
76 Teatri ODA, EC Ma Ndryshe dhe ATTA, 
Hulumtimi i Hapësirave Kulturore në 
Kosovë, 2008, në http://www.ecmandry-
she.org/repository/docs/Hapesirat_kul-
turore_ne_Kosove.pdf

e donatorëve ndërkombëtarë, 
i shohin në këto skema �më 
madhore� dhe jo të dizanuara për 
punën e tyre, kur në to i shohin në 
listën e projekteve të përkrahura 
Teatrin Kombëtar dhe institucione 
të tjera publike të kulturës. 

Mirëpo një problem i dukshëm 
për funkcionimin e skenës së artit 
është edhe mungesa e tregut 
për art në Kosovë. Sot është e 
pamundur që një artist individual 
të funkcionojë në Kosovë pa 
qenë i punësuar dikund tjetër në 
mënyrë që të financoj prodhimin e 
punëve, dhe të siguroj mbijetesën 
ekonomike. Në të kaluarën Galeria 
e Arteve ka bërë edhe blerjen e 
veprave të artit të artistëve dhe 
ka funcionuar si një mekanizëm 
i rëndësihëm përkrahës për 
veprimtarinë artistike. Sot në 
Kosovë nuk ka galeri private apo 
treg të artit që do të ndikontë 
në stimulimin e veprimatarisë 
artistike.

Në GKK ende nuk ka rregullore 
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të miratuar për blerjen e veprave 
të artistëve individual. Ky është 
një nga veprimtaritë e Galerisë77. 
Rregullorja e paraparë do ta 
rregullonte procesin, që parasheh 
edhe formimin e komisionit për 
blerje e veprave dhe kriteret 

77 Sipas Neni 6 i Statutit të GKK thotë 
Galeria nxitë, zhvillon, avancon, publikon 
dhe promovon artin pamor në vend dhe 
jashtë përmes: 
1. Hartimit të politikave dhe propozimit të 
masave për ndritjen e cilësisë profesion-
ale në fushën e artit.
2. Shkëmbimeve artistike, punëtorive, 
ekspozitave
3. Publikimeve. Monografive, katalogëve 
dhe materialeve të tjera të tjera pro-
movuese të botuara apo edhe vizuale në 
sferën e artit dhe kulturës,
4. Programeve të edukimit me fëmijët dhe 
kategoritë e tjera sociale, trajnimeve dhe 
debateve në fushën e artit dhe kulturës 
dhe bibliotekës,
5. Hulumtimeve në sferën e artit dhe 
kulturës,
6. Mbledhjes, blerjes, ruajtjes dhe restau-
rimit të Kolekcionit Nacional dhe promov-
imit të tij
7. Informimit publik nëpërmjet mediave 
si dhe formave të tjera të informimit të 
publikut

për zgjedhjen e e anëtarëve në 
komision dhe për zgjedhjen e 
veprave78.

MKRS gjatë kësaj kohe nuk 
ka krijuar skema grantuese 
për rezidenca ndërkombëtarë 
artistike apo skema që përkrahin 
substancialisht veprimtarinë 
artistike individuale në baza vjetore 
dhe hulumtimet artistike. 

Zhdukja e skemave grantuese si 
Programi Zvicerran për Kulturë - 
Pro Helvetia si duket më së shumti 
ka ndikuar në rënien e veprimtarisë 
të artistët individual79.  Në lidhje 
me qasjen e artistëve individual në 
fondet publike, më së shumti është 
raportuar se artistëve individual 
nga këto fonde ju sponzorohen 
biletat e udhëtimit. 

Në të njejtën kohë, në kontekstin 
kosovar ditët e fundit është bërë 
publike një program bashkëpunimi 
78 Intwrvistw me Eliza Hoxha, Kryetare e 
Kwshillit Drejtuws, Galeria Kombwtare e 
Kosovws, 
79 Intervistw 
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në mes të institucionit publik 
të kinematografisë në Kosovë – 
QKK dhe FAMU80, që ka gjasë në 
ndikojë drejtperdrejtë në krijimin 
e mundësive për përmirsimin e 
edukimit të krijuesve individual 
dhe veprimtarisë artistike. 

Skema të ngjajshme nuk ekzistojnë 
në lëmitë e tjera të artit dhe 
kulturës dhe gjatë intervistave 
është kuptuar që lobimi i 
vazhdueshëm i udhëheqësve të 
QKK-së në MKRS, ka rezultuar në 
krijimin e këtij programi.

QKK jo vetem me këtë skeme 
edukimi, por sidomos me 
mundësitë e konsiderueshmë 
buxhetore të cilat janë dhënë nga 
MKRS në dispozicion për Fondin 
për Kinematografinë, kohët e 
fundit ka funkcionuar si një burim 
i rëndësishëm i fondeve publike 
edhe për zhvillimin e krijimtarisë 
artistike. QKK ishte paraparë 
80 Qendra Kinematografike e Kosovës, 
�FAMU Scholarship�, QKK http://www.
qkk-rks.com/?id=27 (qasur 15 qershor, 
2014). 

edhe me Startegjinë 2003 dhe si 
model paraqet një përjashtim nga 
modelet e tjera të administrimit 
të fondeve publike për kulturë në 
Kosovë.81 

Një gjë tjetër që e dallon këtë fond 
nga fondet e tjera publike është 
që në këtë fond nuk kanë qasje të 
drejtpërdrejte artitët individual. 
Gjatë intervsitave me artistë është 
kuptuar që kjo është një cështjë që 
këta artsitë e shohin si pengësë për 
zhvillimin e veprimtarisëe së lirë 
artistike. 82

Në Ligjin për Kinematografinë, 
ne kreun Kreun V - Konkursi per 
projekte filmike, në nenin 3.2. 
thuhet: Të drejtë pjesëmarrjeje në 
konkurs kanë të gjithë personat 
juridikë, vendës ose të huaj të 
regjistruar në Kosovë si subjekt 
biznesi për prodhimin e filmit 
(producentët filmikë), si dhe 
kineastët me statusin e artistit 
81 Ministria e Kulturws, Rinisw dhe Spor-
tit, Strategjia e Zhvillimit tw Kulturws nw 
Kosovw, 
82 Intervistw
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të lirë, nëse me këtë ligj nuk 
përcaktohet ndryshe. 83

Në Nenin 34, përvec tjerash 
thuhet: Pjesëmarrësi në konkurs, 
paraqet: skenaristin, kopjen e 
verifikuar të regjistrimit si subjekt 
biznisi dhe si producent. 

Përkufizimi artist i lirë dhe 
subjekt jo-profitabil që paraqitet 
në nenin 3.1 me nenin 3.2 janë 
të përjashtuar nga e drejta e 
pjesëmarrjeje në konkursin e 
QKK-së, i dizajnuar si përkrahje 
për ushtrimin e veprimtari 
kinematografike. Sipas këtij ligji të 
drejtën për përkrahje nga Fondit 
për Kinematografinë, i themeluar 
me këtë ligj (Kreun VI) kanë 
vetem institucionet profitabile të 
përkufizuara si subjekte biznesi.84 

Në raport me qasjen në fundet 
publike, ky ligj e tajkalon praktikën 
e trajtimit jo të barabartë, në 
83 Ligji Nr.2004/22 për kinematografinë, 8 
korrik 2004.
84 Ligji Nr.2004/22 për kinematografinë, 8 
korrik 2004.

raport në institucione e pavarura 
të kulturës dhe artitët individual, 
që gjindet në ligjet e tjera dhe e 
pamundëson krejtësisht qasjen në 
fondet publike për kienastëtme 
statusin e artistëve të lire. Ky ligj 
dhe politikat e QKK-së gjithashtu 
e pamundësojnë qasjen në 
fondet publike për institucionet e 
pavarura të të kulturës që merrën 
me veprimtari kinematografike. 

Në këtë moment, Fondit për 
Kinematografinë i krijuar nga 
buxheti i Ministrisë së Kulturës 
shpenzohet i tëri nga “subjektet 
e biznesit” të regjistruara për 
prodhimin e filmit (producentët 
filmikë) në Ministrinë e Tregëtsë 
dhe Industrisë. Kjo përmendet 
edhe në rregulloren për 
subvencionet nga QKK.85 

85  Ministria e Kulturës 
Rinisë dhe Sportit, Rregullore 
nr. 02/2013 për Subvencionimin 
e Projekteve Filmike nga Qendra 
Kinematografike e Kosovës 
(Prishtinë: MKRS, 2013).
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Me këtë përmbajtje ligji, përveq 
qasjes përjashtuese ndaj artitëve 
të lirë  dhe institucioneve të 
pavarura kulturës, është në 
kundërshtim me pikat 1, 8 dhe 
9 nga dokumenti që përshkruan 
Parimet themelore të hartimit 
ligjor të Zyrës Ligjore të Zyrës së 
Kryeministrit, pikat. Në këtë rast 
Ligji për kinematografi në nenin 
1 dhe 34 dhe Rregullorja për 
subvencionimin nuk përputhen me 
njëra tjetrën. 

Edhe më problematike për natyrën 
e këtij ligji është ekzistenca në 
të e definicionit ‘interes publik’, 
që ka të bëjë edhe me ‘interesin 
publik’ për krijimin e mundesisë 
për përkrahjen e veprimtarisë 
kinematografike, në këtë rast 
i njihet vetëm subjekteve të 
biznesit që ushtrojnë veprimtari 
kinematografike. 

‘Nëse me Konkursin e QKK-së 
përkrahen filmat e animuar, 
pse mos të përkrahej video si 
medium artistik?”, kanë thënë të 

intervisuarit gjatë hulumtimit.

Një investim tjetër i rëndësishëm 
për artistët individual është 
pjesëmarrja zyrtarë e Kosovës në 
Bienalin e Venedikut, ngjarjen më 
të rëndësihëm të artit bashkëkohor 
dhe arkitekturës, në të cilën këtë 
platformë shtetet promovojnë të 
arriturat e investimit dhe zhvillimet 
në kulturë. 

Ky projekt përmendet edhe 
nga MKRS në raportin për vitin 
2013 86si një ndër projektet e 
rëndëishme të MKRS. Por në 
këtë rast, pa krijimin e skemave 
të ngjajshme të përkrahjes si 
QKK – FAMU, pa fuqizimin e 
të gjitha institucioneve të artit 
dhe investimit strategjik të 
drejtpërdrejtë në programet e 
shkëmbimit ndërkombëtar për 
artistët, programet e shkëmbimit 
të residencave të institucioneve 
të artit në Kosovë dhe krijimin e 
86 Ministria e Financave, Korniza Afat-
mesme e Shpenzimeve 2014  - 2016, 
(Prishtinë: Republika e Kosovës, 2013) 
f.84.
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skemave afatgjata të përkrahjes 
për artistët e Kosovës, kjo 
platformë do të duhej të vazhdojë 
të bazohej në në mashkëpuniin 
me artistët që nuk punojnë në 
Kosovë, dhe me këtë do të humbë 
edhe relevanca e kësaj platforme 
të rëndësishmë për zhvillimin e 
veprimtarisë artistike të Kosovës 
si tregues i zhvillimit të shoqërisë 
dhe vendit.
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Në ligjin për institucionet e 
kultures87, Institucion publik i 
kulturës është personi publik 
juridik i themeluar dhe i organizuar 
me ligj i cili merret me aktivitete, 
me punë dhe me veprimtari 
kulturore e artistike publike. Po 
në këtë ligj thuhet: Institucionet 
publike të kulturës të një rëndësie 
të veçantë janë institucionet e 
themeluara në bazë të ligjeve të 
veçanta.   

”Institucionet publike të kulturës 
në Kosovë kanë trajtim tjetër 
nga të tjerat për shkak të statusit 
publik, ligjor. Përgjegjësinë 
për funksionimin e këtyre 
institucioneve e ka marrë shteti, që 
në momentin e themelimit të tyre. 
Shteti e merr përgjegjsinë edhe 
për t�i paguar pagat e puntorëve 
të këtyre institucioneve, siguron 
mbarëvajtjen, siguru lokacionet 
edhe të gjitha të tjerat. Dhe 
normalisht shteti është i obliguar 
poashtu me i siguru mjetet për 
87 Ligji Nr 02/L-57 pwr Institucionet e 
Kulturws, 18 gusht 2006. 

pjesën kreative artistike të këtyre 
institucioneve.”88, ka thënë MInsitri 
i Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
Memli Krasniqi gjatë intervistës për 
këtë hulumtim. 

Në  Ligjin për Kinematografinë 
thuhet: Qendra Kinematografike 
e Kosovës ka për objektiv 
realizimin e politikave në fushën 
e kinematografisë që pasqyrojnë 
interesin publik. 

Për t’i kuptuar përkufizimet 
“institucione publike të 
kulturës”89, “interes publik”90, 
“institucione të rendësisë së 
vëcantë”91së pari duhet ta 
analizojmë qëndryshmërinë  e këtij 
dikursi.

Nëse i referohemi listës së 
institucioneve publike dhe 
88 Intërvistë me Memli Krasniqi, Ministër i 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, Prishtinë, maj 
2014.
89 Ligjin Nr. 02/L-57 për Institucionet e 
Kulturës, 18, Gusht 2006
90 Ligji Nr.2004/22 për kinematografinë, 8 
korrik 2004.
91 source

Institucionet publike të kulturës 
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agjencioneve të pavarura të 
Kosovës92, në këto lista nuk mund 
të gjejmë asnjë institucion publik 
të kulturës. Këto institucione 
nuk gjinden as nëlistat e tjera 
të institucioneve, që e bën 
vetë nocionin institucion qe i 
atribuohet këtyre organizatave 
të jetë më shumë diskurs publik 
se sa një realitet. Në ëeb faqen 
e Agjencisë Anti Korupcion të 
Kosovës institucionet publike të 
kulturës gjenden të përshruara si 
”nën-institucione”93. Në këtë listë, 
drejtorët e këtyre institucioneve 
janë të shënuar si drejtorë në 
Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve dhe janë të ndërlidhur 

92 Agjencia Kundër Korrupcionit, �Lista e 
Institucioneve tw Pavarura,� http://akk-ks.
org/repository/docs/Institucionet_e_Pa-
varura.pdf, Agjencia Kundër Korrupcionit 
(qasur me 20  qershor 2014).
93 Agjencia Kundër Korrupcionit, 
�Deklarimet 2013: Ministria e Kul-
turës Rinisë dhe Sportit,�http://akk-ks.
org/?cid=1,1193&path=Qeveria/Min-
istria_e_Kultures,_Rinise_dhe_Sportit, 
Agjencia Kundër Korrupcionit (qasur me 
20 qershor 2014).

me një nën-institucion, që mund 
të jetë Teatri Kombëtar i Kosovës: 
Galeria Kombëtare e Kosovës: 
Filharmonia; etj.

Në të vërtëtë, jo vetëm 
drejtorët e këtyrë 
institucioneve por të gjithë të 
punësuarit në këto institucione 
të kulturës në kontrata e tyre 
të punës punëdhënës e kanë 
Minsitrinë e Kulturës, Rinisë 
dhe Sporteve. 

Zyrtarët e MKRS mendojnë 
që “në lidhje me menaxhimin 
e institucioneve publike këto 
zgjidhje më tëpër janë ngarkesë 
për Ministrinë se sa që lëjnë 
mundësi për dykuptimësi dhe 
paqartësi të punëtorët.

Në Ligjin për Kinematografinë, 
Kreun III, Institucionet Neni 
20.1.ky ligj thotë: Për realizimin 
e objektivave të politikës së 
zhvillimit të kinematografisë, 
për përmbushjen e 
përgjegjësive dhe të kërkesave 
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që pasqyrojnë interesin public  
në këtë fushë, themelohet 
Qendra Kinematografike e 
Kosovës si institucion me 
atributet e autoritetit qendror 
për kinematografi, në varësi të 
Ministrisë për Kulturë.94

Ky nen përvec tjerash, e 
përkufizon raportin e këtij 
institucionie me Ministrinë 
e Kulturës si institucion në 
varësi të MKRS-së. Përkufizmi 
i ngjashëm gjendët edhe 
në Statutin e ri të Galerisë 
Kombëtare të Kosovës. Në 
nenin 9 të këtij statuti thuhet: 
“Galeria është institucionë 
vartës i Ministrisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sporteve dhe 
veprimtarine e vet e realizon 
nëpërmes…”95

Ndërsa më Ligjin për 
institucionet e cultures, 
94 Ligji Nr.2004/22 për kinematografinë, 8 
korrik 2004.
95 Mnistria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
Statuti i Galerisë Kombëtare të Kosovës, 
(Prishtinë: MKRS, 2012), fq.5. 

Neni 63, pika 63.1.,thuhet: 
Aktivitetet, puna dhe 
veprimtaria e institucioneve 
publike të kulturës së 
Kosovës, themelues apo 
bashkëthemelues i të cilëve 
është Kuvendi i Kosovës, 
Qeveria ose Ministria 
financohen nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës.96

Ky nen përkufizon edhe 
themuesin edhe mënyrën e 
financimit të institucioneve 
publike, por në këtë ligj nuk 
përdoret nocioni ‘vartës të 
Minitrisë së Kulturës’ në raport 
me marrëdhëniet e këtyre 
institucioneve me themeluesit 
dhe financuaesit e këtyre 
institucioneve. 

Përkundrazi, në këtë ligj në nenin 4 
thuhet: Institucioni është i pavarur 
në ushtrimin e veprimtarisë së vet 
në pajtim me ligjin dhe me aktin e 
themelimit.  Në nenin 68, pika 

96 Ligji Nr. 02/L-57 për Institucionet e 
Kulturës, 18 gusht 2006.
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68.1. thuhet: Institucioni është i 
pavarur në qarkullimin juridik. 

Nga leximi i këtij ligji dhe 
statutit të ri të Galerisë 
Kombëtare të Kosovës shihet 
që ky statut nuk është në 
përputhje me ligjin me të cilin 
administrohet ky institucion. 
Duhet gjithashtu të thuhet që 
me këtë ligj sot administrohet 
vetëm Galeria Kombetare e 
Kosovës edhe pse ky ligj do të 
duhej të vlenete edhe si bazë 
për të gjitha ligjet e tjera me 
të cilat amdinsitrohen edhe 
institucionet e tjera publike 
të kulturës. Institucione e 
tjera publike të kulturës i kanë 
ligjet “e veta” dhe në këto ligje 
dhe në statutet e tyre këto 
instituconeve përshkruhen 
si institucione vartëse të 
Ministrisë së Kulturës, Rinisë 
dhe Sporteve.

Kjo ka rëndësi të madhe pasiqë 
ka ndikim të drejtpërdrejt në 
mënyrën se si institucionet 

funksionojnë në menaxhimin, 
buxhetin dhe qëndrushmërine 
dhe ndonjëherë edhe 
përmbajtjën97 që këto 
institucione e shpërndajnë. 

Përveq këtyre kontradiktave, 
gjatë hulumtimit janë verejtur 
edhe kontradikta të tjera në 
mes të ligjeve dhe statuteve të 
reja të institucioneve te të cilat 
ka struktura me detyrime të 
modifikuara ligjore të cilat nuk 
janë të parapara me ligjet e tjera 
dhe ligjet në bazë të të cilave 
administrohen këto institucione.

Prezenca e këtyre përputhshmërive 
në këto ligje që adminsitrojnë 
institucionet publike të kulturës 
dhe akte nen-ligjore janë në 
kundërshtim me parimet në bazë 
të të cilave hartohen ligjet në 
Kosovë, të bëra publike nga Zyra 
Ligjore e Zyrës së Kryeministrit, që 
janë paraparë nga Këshilli i BE-së. 
Pika 6 e këtij dokumenti thotë:

97 Intervisë me Jeton Nezirajn 
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1. Duhet të shmanget jo 
përputhshmëria me 
legjislacionin ekzistues, si dhe 
përsëritja e kotë e dispozitave 
ekzistuese. Çdo amendament, 
zgjerim ose shfuqizim i ndonjë 
akti duhet të paraqitet qartë;98 

Në këtë pjese të analizës do të 
përdoren pjese të konsiderueshmë 
të ligjeve dhe statuteve për të 
ilustruar papërputhshmëritë por 
edhe mos zbatimin e këtyre akteve 
ligjorë.

P.sh. Në ligjin për institucionet e 
kulturës, në Nenin 33 thuhet: 

Organet e institucionit janë: 

Drejtori;  
Këshilli drejtues;  
Këshilli profesional, përkatësisht 
artistik 

Në statutin e ri të Galerisë 
98 Zyra e Kryeministrit, 10 Parimet 
Themelore të Hartimit Ligjor që Janë 
Paraparë nga Këshilli I BE-së (Prishtinë: 
Republika e Kosovës, 2012).

Kombëtare të Kosovës, të 
nënshkruan nga Ministri i Kulturës 
me 19.10.2012, në Nenin 10 - 
Organet Drejtuese të Galerisë, 
thuhet: 

Organet Drejtuese të Galerisë janë:

Këshilli Drejtuës 
Drejtori

Në ligjin për institucionet e 
kulturës, neni 41 thuhet: Këshilli 
profesional, përkatësisht artistik 
shqyrton dhe vendos për çështjet 
profesionale, respektivisht artistike 
të punës së institucionit në kuadër 
të kompetencave të përcaktuara 
me ligj, me aktin e themelimit dhe 
me statutin e institucionit.  
Në statutin e ri të GKK nuk ekziston 
Këshilli Profesional, përkatësisht 
artistik. 

Nga intrevsitat me zyrtarë të MKRS 
dhe GKK është kuptuar Këshilli 
Drejtues dhe Artistik, të paraparë 
me ligj, janë fuzionuar në një 
Këshill drejtues. Kjo zgjidhje gjindet 
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në Statutin e ri të GKK. Gjatë 
intervistave është thënë që kjo 
zgjidhje është krijuar nga MKRS për 
të mundësuar funkcionimin më të 
mirë të institucioneve.99

Në Ligjin për Institucionet e 
Kulturës, detyrat e drejtorit të 
institucionit përshkruhen me 
nenin 34. Në këtë ligj dhe këtë 
nen, drejtorit të institucionit nuk i 
përshkruhen detyra të propozimit 
apo nxjerrjes të programit të 
punës.Këto detyra, në këtë ligj i 
ipen Këshillit Drejtues. Kjo mund të 
shihet në nenin 38 të këtij ligji në 
të cilin përveç tjerash thuhet:

Këshilli Drejtues nxjerr dhe 
miraton programin e punës, 
harton planin strategjik të 
zhvillimit të institucionit, aprovon 
dhe miraton buxhetin vjetor 
dhe mbikëqyr realizimin e tyre, i 
propozon themeluesit ndërrimin 
e veprimtarisë apo zgjerimin e saj, 

99 Intërvistë me Eliza Hoxha, Kryetare e 
këshillit drejtuës të GKK, Prishtinë, Maj 
2014. 

nxjerr vendime e akte të tjera në 
çështjet e caktuara dhe me interes 
për institucionin dhe kryen punë 
të tjera të përcaktuara me ligj, 
me aktin mbi themelimin dhe me 
statut të institucionit.100

Në statutin e ri të Galerisë, neni 
15 thotë: Drejtori i Galerisë 
është udhëheqës i Galerisë dhe 
organ ekzekutiv i tij i cili ka këto 
autorizime dhe përgjegjësi:

Pika 3.Propozon programin vjetor 
të punës, të cilin e aprovon këshilli 
drejtues.

Ky është një ndryshim rrënjësor 
i cili i jep detyrat e përpilimit të 
programit drejtorit të Galerisë dhe 
jo këshillit drejtues apo sipas Ligjit 
për institucionet e kulturës këshillit 
artistik. 

Këshilli drejtues sipas këtij statuti 
mundet vetëm të aprovojë 
programin e përpiluar nga drejtori 

100 Mnistria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
Statuti i Galerisë Kombëtare të Kosovës, 
(Prishtinë: MKRS, 2012), fq.5.
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i institucionit dhe në këtë mënyrë 
nuk ka ndikim në �çështjet 
profesionale, respektivisht artistike 
të punës së institucionit në kuadër 
të kompetencave të përcaktuara 
me ligj, me aktin e themelimit 
dhe me statutin e institucionit” 
ingerenca këto që në ligjin për 
institucionet i kanë Këshilli 
Profesional, përkatësisht artistik. 

Neni 11 i këtij statuti që merret 
me mandatin e Këshillit Drejtues 
thotë:

1. Këshilli Drejtues i Galerisë 
është organi më i lartë 
qeverisës i Galerisë.

2. Këshilli Drejtues provon 
politikat afatgjate të zhvillimit 
të Galerisë duke përfshirë 
politikën kulturore, artistike 
dhe strukturën organizative.

3. Këshilli Drejtues aprovon 
buxhetin dhe programin vjetor 
të Galerisënsi dhe ka qasje në 
dokumentacionin e rregullt dhe 

llogari mbajtjen101

Gjatë hulumtimit është kuptuar 
që Këshilli Drejtues i GKK merr 
mbi vete edhe detyra që nuk i 
janë dhënë me këtë statut, Këshilli 
Drejtues i GKK e bënë këtë duke 
e krijuar një Këshill të brendshëm 
selekcionues që përbëhët nga 
anëatër të Këshillit Drejtues, për 
të bëjë përgjedhjen e artistëve që 
bëhën pjesë e programit nëpërmes 
konkursit public. Me këtë praktikë 
Këshilli Drejtues propozon këtë 
pjesë të programin vjetor, detyrë 
që me statut i takon drejtorit 
të Galerisë. Këto praktika janë 
në kundërshtim me këtë statut. 
Sipas këtij statute Këshilli Drejtues 
ka të drejtë vetëm të aprovojë 
programin vjetor dhe jo të 
përzgjedhe apo të propozojë pjesë 
të programit vjetor.

101 Ministria e Kulturës Rinisë dhe 
Sportit, Statuti i Galerisë Kombëtare të 
Kosovës, (Prishtinë: MKRS, 2012), fq.6. 
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Edhe pse kjo zgjidhje ligjore në 
statut krijon hapësirë të nevojshme 
për drejtorët e institucioneve 
për të vendosur për çështjet 
që lidhen me përmbajtjen 
që këto institucione duhet të 
prodhojnë dhe si e tillë është hap 
përpara në raport më modelet 
e ngjajshme të menaxhimit 
të institucioneve të artit dhe 
kulturës, papërputhsmëria me 
legjislacionin aktual ndikon edhe 
në mos zbatimin e plotë të këtyre 
zgjidhjeve ligjore. Anëtarët e 
këshillave drejtues, mendojnë 
që me fuzionimin e dy këshillave 
të paraparë me ligj, ingerencat 
e të dy këshillave kanë kaluar të 
Këshilli Drejtues, e nëse lexohet 
ligji kuptohet që ingerecat me te 
mëdha për programin janë bartur 
të drejtori i institucionit. Këshillat 
drejtues sipas këtyre zgjidhjeve 
ligjore vetëm mund të aprovojne 
dhe kundërshtojnë programe por 
asnjëhërë nuk mund të propozojnë 
programe.

Por jo vetëm në strukturën 
udhëheqësë të GKK por edhe 
në trajektoren ekzistuese të 
raporteve të institucioneve publike 
të kulturës me MKRS-në Këshillat 
Drejtues kanë ende shumë rëndësi. 
Këshillat Drejtues kanë ndikim të 
derjtpërdrejtë në vendimmarjen e 
MKRS-së në lidhje me financimin 
e projekteve të institucioneve 
publike të kulturës102.

Këshillat Drejtues të institucioneve 
publike të kulturës në trajektorën 
e vendimmarrjes për përkrahjen 
financiare të projekteve të këtyre 
institucioneve nga fondet publike 
funkcionojnë si këshilla vlerësues 
të MKRS-së103. 

“Centralizimi i funksioneve 
mbështetëse në shumë mënyra 
është një gjë e mirë, por sipas 
mënyrës së kryer nga MKRS 
autonomia operacionale e 
institucioneve vartëse ka arritur 
102 Intërvistë me Memli Krasniqi, 
Ministër i Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
Prishtinë, maj 2014.
103 Po aty.
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pikën ku është e paqartë nëse 
institucionet operojnë si organe 
autonome ose si departamente 
të brendshme në vetë MKRS-së, 
thuhet në një raport të projektit 
FRIDOM të DFID që kishte 
hulumtuar strukturën e MKRS-së 
në vitin 2009.104

Gjatë hulumtimit është arritur 
edhe deri te të dhënat që disa 
donatorë të rëndësishëm të 
kulturës kordinohën rregullisht 
me Ministrinë, dhe Minsitria 
shpesh rekomandon te donatorët 
përkrahjen e institucioneve 
publike të kulturës të cilat sipas 
legjislacionit në fuqi janë vartëse të 
Minsitrisë.105

Drejtorët e institucioneve publike 
të kulturës tregojnë se si “në 
mungesë të buxhetit” përkrahen 
edhe nga ambasadat dhe 
104 Daniels Pavluts dhe Ilir Hoxha, Rishi-
kimi Funksional i Ministrisë së Kulturës 
Rinisë dhe Sportit, (Prishtinë: FRIDOM, 
2009) 
105 Intërvistë me Lila Skarveli, Culture for 
All, maj 2014, Prishtinë. 

donatorët e tjerë106.

Kjo e dhënë është indikator për 
mundësinë e monopolizimit edhe 
të fondeve të donatorëve. 

Ky angazhim i MKRS-së për të bërë 
të mundur punën e institucioneve 
të veta vartëse i tejkalon edhe 
suazat e ndikimimit në vendim-
marrje për financim nga fondet 
publike për kulturën. 

Kjo e dhënë dhe fakti që edhe 
sot drejtorët dhe punëtorët e 
institucioneve publike të kulturës 
zyrtarisht janë të punësuar 
në MKRS dhe mospajisja e 
institucioneve publike të MKRS-
së më kod të vecantë buxhetor 
ndikojnë drejtpërdrejtë në 
jetëgjatësinë e paqartësisë nëse 
MKRS-në funkcionon edhe sot si 
një institucion i madh i kulturës në 
Kosovë që financohet nga fondet 
publike.  

106 Intërvistë me Ahmet Brahmaj, Dre-
jtor, Baleti Kombëtar i Kosovës, Prill 2014, 
Prishtinë.
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Ushtrimin e këtij funksioni 
të MKRS-së e bënë të qarte 
funkcionimi i institucionit i cili 
promovohet si Galeria e Ministrisë 
së Kulturës (GMK) e cila ligjërisht 
nuk ekziston si institucion por 
përkufizohet nga MKRS si  �një 
“zyre”e drejtpërdrejt e MKRS 
në kuadër të Departamentit të 
Kulturës.107 Për programin e saj 
është përgjegjës “Këshilli Vlerësues 
dhe Përzgjedhës” i përbërë nga 
tre anëtarë të jashtëm. Të dy këto 
përkufizime �zyre� dhe “Këshilli 
Vlerësues dhe Përzgjedhës” janë 
gjetje të cilat janë të panjohura 
në legjislacionin e Kosovës që 
administron Kulturën. GMK ka 
program publik të ekspozitave 
por nuk ka Këshill drejtuës apo 
Drejtor, si trupa menaxhues të 
paraparë për secilin institucion 
të kulturës, sipas ligjeve në fuqi. 
GMK ka kordinator dhe funkcionon 
ligjërisht si sektor i DASMP-së 

107 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Spor-
tit, �Galeria e Minsitrisë Qafa�,MKRS, 
http://www.mkrs-ks.org/?page=1,61 
(qasur me 05 qershor, 2014).

dhe veprimtaria e kësaj hapësirë 
“përkrahet nga MKRS nga kodi 
buxhetor 803.”108

Ekzistenca e Galerisë se Ministristë 
së Kulturës e bënë MKRS-në 
edhe të funksionojë hapur si 
institucion i kulturës, që nuk është 
e paraparë me ligjet e Kosovës. 
Në anën tjetër,  GMK-ja është 
edhe tregues që ligjërisht është 
e mundur që edhe institucionet 
të cilat nuk janë publike mund të 
përkrahen nga kodi buxhetor 803 
nga i cili përkrahën projektet e 
institucioneve publike të kulturës. 

108 Intervistë me Kamuran Goranci, Dre-
jtor, Departamenti për Kulturë, Ministria e 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, qershor 2014. 

Ministria e Kulturës 
si institucion i kulturës
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“Kombëtarizimi” i institucioneve 
të kulturës si term është 
problematizuar fillmisht në një 
artikull të Koha Ditore e cila ishte 
publikuar me 20 Janar 2013, dhe 
i referohët ndërrimit të emërave 
të institucioneve të Kosovës. Me 
2013, Baleti i Kosovës dhe Galeria 
e Arteve e Kosovës iu ndryshuan 
emrat në Baleti Kombëtar i 
Kosovës dhe Galeria Kombëtare 
e Kosovës. “Udhëheqësit e këtyre 
institucioneve janë shprehur 
publikisht se ndryshimi i emrit 
nuk ka të bëjë  me identitetin 
shqiptar, por më shumë të 
diferencohën institucionet  e 
kulturës në vend”109. Në Statutin 
e Galerisë Kombëtarë të Kosovës, 
të nënshkruar nga Minsitri i 
Kulturës me 19.10.2012 emërtimi i 
Galerisë së Arteve të Kosovës është 
ndryshuar në Galeria Kombëtare të 
Kosovës. 

Ky përkufizim në të vërtetë ishte 

109 Artan Krasniqi, “Galeria e Baleti “kom-
bëtarizohën” me emërtime” , Koha Ditore, 
20 janar 2013. 

shfaqë më herët. Në Rregulloren 
Për Organizimin dhe Funkcionimin 
e Brënshëm të MKRS; Numër: 
03/2010; Datë: 14.05.2010, Në 
nenin 10, shkruan: Minisitria e 
Kulturës, Rinisë dhe Sporteve 
ka këto Institucione Kulturore 
Kombëtare, të cilat funksionojnë 
sipas legjislacionit përkatës në fuqi.

1. Muzeu i Kosovës dhe rrjeti i tij,
2. Teatri Kombëtar i Kosovës,
3. Instituti i Kosovës për 

Konservim dhe Resturim dhe 
rrjeti i tij,

4. Instituti Arkeologjik i Kosovës
5. Filharmonia,Opera dhe Baleti i 

Kosovës
6. Biblioteka Kombëtare e 

Kosovës
7. Ansambli i Valleve dhe këngëve 

�Shota�,
8. Galeria e Arteve të Kosovës,
9. Qendra Kinematografike e 

Kosovës,
10. Kosova filmi 

“Kombëtarizimi” si proces ka më 
shumë implikime se që mund të 

Interesi publik dhe nacionalizimi 
i institucioneve publike
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vërehën në shikim të parë, dhe 
kjo nuk është e lidhur vetëm me 
ideologji politike apo nuk asocohet 
vetëm me procesin e shtet-
ndërtimit110. 

Së pari, ky process është 
problematik pasiqë krijon opinion 
publik dhe detyrime publike për 
rrspektimin e një hierarkie të 
institucioneve që përcaktohët 
në momentin e themelimit, 
dhe jo nga rëndësia e programit 
të institucionit për intersat e 
përgjithshëm. Në këtë process 
institucionet e kulturës të 
themeluara nga shteti rangohën 
si me rëndësi më të madhe 
kombëtare dhe diferencohën nga 
institucionet e kulturës të cilat nuk 
themelohën nga shteti. 

Me këto politika, institucionet 
e pavarura nuk mund të kenë 
rëndësi ‘kombëtare.’

Ahmet Brahmiaj, tash drejtor i 
110 Intervistë me Kamuran Gorancin, 
Drejtor, Departamenti i Kulturës MKRS, 
Prishtinë, maj 2014

Baletit Kombëtar të Kosovës, thotë 
se do t’ia shohë hairin emrit të 
ri. Ai thotë se emri ia rrit vlerën 
edhe afirmon artin e lëvizjës në 
Kosovë. “Së pari, ky është balet 
kombëtar, domethënë shtetëror. 
E dyta, çdo vend që e vizitojmë 
ose me këdo që bashkëpunojmë e 
kemi shumë më lehtë kur i themi 
se jemi balet kombëtar. Na merr 
shumë më seriozisht, sepse në 
CV-në e tij thotë se kam punuar 
me një balet kombëtar, e jo me 
një balet të Kosovës. Kosova 
mund të ketë 100 trupa të baletit, 
por një është kryesori”.Ka thënë 
Brahimaj.Ai ka thënë se ideja ka 
qenë e tij, madje e kahmotshme. 
Por këtë të drejtë ia ka mohuar 
prania ndërkombëtare në Kosovë. 
“Kur e kemi bërë ligjin, nuk ka 
lënë UNMIK-u që të emërohët 
Baleti Kombëtar i Kosovës. …. 
Edhe Brahimaj këtëë nuk e lidh 
me konceptin e kombit dhe të 
identitetit.“Edhe Teatri Kombëtar 
i Kosovës, e ka fjalën “Kombëtar,” 
por mund të inskenohët një 

Buxheti publik për 
Institucionet Publike të kulturës
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dramë serbe pa problem” thotë 
Brahimaj.111

Ky process për këto institucione ka 
implikime të qarta për menaxhimin 
dhe buxhetin e tyre. The next 
attempt me 2014, u shfaq në 
publik kur kryetarja e Gjakovës, 
Mimoza Kusari deklaroi se teatri 
i qyetetit do të bëhet teatri 
kombëtar i Gjakovës.112  Premtim 
të njejtë gjatë fushatës zgjedhore 
ka dhënë edhe një nga kandidatët 
për Kryetarë të Gjilanit: �Teatri 
i Qytetit të Gjilanit do të ketë 
statusin e teatrit kombëtar, krahas 
Teatrit të Prishtinës dhe Teatrit 
të Gjakovës, ashtu siç ishte deri 
në vitin 2010 dhe se do të arrihet 
edhe krijimi i stafit rezident të 
teatrit dhe të angazhuar, si dhe 
do të krijohet �kod� i veçantë 
financiar, i cili do të shërbejë për 
111Artan Krasniqi, “Galeria e Baleti “kom-
bëtarizohën” me emërtime”, Koha Ditore, 
20 janar 2013.
112 Radiogjakova,  “Mimoza: TPGJ-së t’i 
kthehët statusi i teatrit kombëtar”, 14 
Shkurt 2014, http://www.radiogjakova.
info/?p=18791 (qasur me 2 Maj 2014).  

pagat e punëtorëve dhe realizimin 
e projekteve artistike�, shprehet 
Kadriu.113 

Në këtë moment të vetmet 
institucione të kulturës që kanë 
status publik në nivel të qyteteve 
janë teatrot, kështu, nuk ka ndonjë 
institucion tjetër përmes të cilës 
mund të ilustohët një process I 
tillë. Prandaj, trajektorja e teatrove 
prej institucioneve nën menaxhim 
të MKRS-së, në procesin e tyre nën 
menaxhimin e komunave e deri 
tek tentimi per t’u shndërruar në  
institucione kombëtare, ilustron 
qartë implikimet financiare dhe 
menaxhuese të ‘kombarizimit’. 

Në vitin 2005, është hartuar ligji 
i parë për teatrin. Me këtë ligj, 
teatrot e qyteteve që janë teatro 
publike mund të financohëshin 
nga: “Buxheti i MKRS; Buxheti i 
Qytetit, përkatësisht i Komunës; 
113 Enver Sadiku, “Premtime për kulturë 
me standarde evropiane�, 28 tetor, 2013, 
http://zeri.info/artikulli/18973/prem-
time-per-kulture-me-standarde-evropiane 
(qasur me 10 Qershor 2014).
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Të hyrat vetanake, të realizuara 
nga veprimtaria e teatrove;   
testamenti, sponsorët, dhuratat 
dhe të hyrat tjera�114

Ky status ndryshoj rrënjësisht me 
1 janar 2010, kur ka hyrë në fuqi 
marrvëshja e mirëkuptimit  mes 
Ministrisë së Kulturës, Ministrisë 
së Pushtetit Lokal, Ministrisë së 
Ekonomisë dhe Financave dhe 
kuvendeve komunale, sipas së cilës 
menaxhimi i teatrove profesioniste 
të qyteteve nga niveli qendror 
kalojnë në nivël komunal.115 Është 
me rëndësi të përmendet që ky 
ndryshim ishte propozuar më herët 
nga një project i DFID që kishte 
hulumtuar strukturën e MKRS-së 
në vitin 2009.116

114 Ligji Nr. 02/L-12  Për Teatrin, 23 mars 
2005.
115 Agjencia e Lajmeve EKONOMIA, “MK 
mbeter pa 6 teatro”, Agjencia e Lajmeve 
Ekonomia, 23 dhjetor 2009 http://www.
ekonomia-ks.com/?page=1,5,1898 (qasur 
me 25 qershor 2014). 
116 Daniels Pavluts dhe Ilir Hoxha, Rishi-
kimi Funksional i Ministrisë së Kulturës 
Rinisë dhe Sportit, (Prishtinë: FRIDOM, 

Këto procese i kanë paraprirë 
amandamentimit të ligjit, i cili u 
bë në vitin 2011. Në intërvista 
për hulumtimin është thënë 
se teatrot e qyteteve kanë 
humb shumë, dhe tash e tutje, 
“mund të menaxhohën dhe 
mbikëqyrën vetëm nga kuvendi 
komunal117. Bekim Lumi tregon 
se gjatë kohës kur ka qenë duke u 
amandamentuar ligji për teatrin, 
ai e organizuar një peticion 
kundër amandametimit i cili është 
nënshkruar nga 40 profesionist 
kredibil të fushës. Zyrtarshht, 
nga zyrtarët e MKRS-së ky proces 
njihet si procesi i decentralizimit të 
kulturës118. 

Si rezultat, teatrot e qyteteve 
shkuan nga një buxhet që ishte 
minimum 50,000  deri 90,000 
euro119 në një buxhet prej 5,000 
2009) 
117 Ligji Nr. 04/L - 106  Për Teatrot, 24 maj 
2011 
118 Intervistë me Kamuran Gorancin, 
Drejtor, Departamenti i Kulturës MKRS, 
Prishtinë, maj 2014
119 Intervistw,  May 2015 
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euro nga buxheti i komunave 
dhe 10,000 që marrin çdo vit nga 
konkursi i hapur120 .  Aktualisht, 
teatri i Gjakovës, Pejës, Mitrovicës, 
Gjilanit dhe Ferizajit i kanë 
kushtet e vështira financiare121 
Kryetari i dikurshëm i komunës së 
Ferizajit“Agim Aliu ishte i bindur 
se buxheti i planfikuar me këtë 
ligj për teatrin e qytetit është i 
papërballueshëm për institucionin që 
ai e drejton. ”122. 

Në këtë kohë, procesi i 
‘nacionalizimit’ shihet nga këto 
Komuna si menyrë e këthimit 
nga procesi i decentralizimit dhe 
kthimi nën menaxhimin e MKRS-
së dhe më këtë edhe financimit 
120 Kodi  805 i buxhetit tw MKRS-sw lejon 
qw edhe institucionet publike tw apliko-
jnw nw konkurs tw hapur.   
121 Koha NET, “Teatrot e qytet-
eve, në luftë për mbijetesë”, Koha 
net, 15 Mars 2013 http://koha.net/
arkiva/?page=1,5,138771 (qasur 12 Maj 
2014)
122 Koha Net, �Teatrot e Qyteteve në 
Luftë për Mbijetesë,� 15.03.2013 http://
koha.net/arkiva/?page=1,5,138771 (qasur 
me 10 qershor, 2014). 

të drejtpërdretë nga MKRS, por 
kriteret për të ‘fituar’ këtë status 
nuk janë bërë asnjëhërë publike. 
Nuk dihet pse Teatri i Gjakovës 
mund të bëhët Kombëtar dhe 
Teatri i Ferizajt apo Skënderajt nuk 
mund të bëhën Kombëtar. 

Nuk është bërë publik as arsyetimi 
pse ky status mund t’i atribuohet 
vetëm institucioneve publike të 
kulturës.

Ndërsa nëse i referohemi ligjeve 
të Kosovës dhe gjetjes në to 
të përkufizimizimeve �interes 
publik�, �interes i veçantë� dhe 
�kombëtar’, apo diskursit publik 
të politikanëve dhe zyratarëve 
qeveritar, duhet të theksohet që 
këto përkufizimi të përdorura në 
ligje pa u thirrur në dokumente 
strategjike, politika, ligje të vecanta 
apo kritere të vlerësimit që 
arsyetojnë ekzistencën dhe futjen 
e tyre në funkcion të caktuar, 
janë në kundërshtim jo vetëm me 
parimet bazë të dokumenteve të 
Strategjisë për Zhvillimn e Kulturës 
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2003, por janë në kundërshtim 
edhe me parimet në bazë të të 
cilave hartohen ligjet në Kosovë, 
të bëra publike nga Zyra Ligjore 
e Zyrës së Kryeministrit. Parimi i 
7-të i këtij dokumenti thotë: Duhet 
të shmangen dispozitat që nuk 
kanë karakter legjislativ (dëshirat, 
deklaratat politike)123; 

123 Zyra e Kryeministrit, 10 Parimet 
Themelore të Hartimit Ligjor që Janë 
Paraparë nga Këshilli I BE-së (Prishtinë: 
Republika e Kosovës, 2012).
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Gjetje e këtij hulumtimit është që 
institucionet publike të kulturës, të 
themeluara nga Kuvendi i Kosovës, 
me aket e fundit nën-ligjore të 
janë bërë institucione vartëse të 
Ministrisë së Kulturës, Rinsië dhe 
Sprteve dhe Organe Qendrore të 
Administratës Shtetërore. 

Në Ligjin për Administratën 
shtëtërore të Republikës së 
Kosovës, në të cilin thirret 
Rregullorja (QRK)-Nr. 01/2014 
Për organizmin e brendshëm 
dhe sistematizimin e vendeve të 
pnës të Minsitrisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, në të cilën 
këto institucione përkufizohen si 
Organe Qendrore të Administratës 
Shtetërore, ne nenin 1, në të cilin 
përkufizohet qëllimi i ligjit thuhet: 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi 
i kornizës ligjore për organizimin, 
bashkëpunimin dhe menaxhimin 
e organeve të cilat ushtrojnë 
kompetenca ekzekutive. Në nenin 
96 të Kushtetutës së Republikës 
së Kosovës thuhet: Ministritë 
dhe organet e tjera ekzekutive 

themelohen, sipas nevojës, për 
kryerjen e funksioneve brenda 
kompetencave të Qeverisë.

Ndërsa më Ligjin për 
institucionet e kultures, nuk 
përdoret nocioni ‘vartës 
të Minitrisë së Kulturës’ 
apo Organe Qendrore të 
Administratës Shtetërore 
në raport me marrëdhëniet 
e këtyre institucioneve me 
themeluesit dhe financuaesit e 
këtyre institucioneve. 

Përkundrazi, në këtë ligj në nenin 4 
thuhet: Institucioni është i pavarur 
në ushtrimin e veprimtarisë së vet 
në pajtim me ligjin dhe me aktin e 
themelimit.  Në nenin 68, pika 
68.1. thuhet: Institucioni është i 
pavarur në qarkullimin juridik. 

Prezenca e këtyre 
papërputhshmërive në këto ligje 
që adminsitrojnë institucionet 
publike të kulturës dhe akte 
nen-ligjore janë në kundërshtim 
me parimet në bazë të të cilave 

Institucionet publike të kulturës 
si Organe Qendrore të 
Administratës Shtetërore
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hartohen ligjet në Kosovë, të bëra 
publike nga Zyra Ligjore e Zyrës 
së Kryeministrit, që janë paraparë 
nga Këshilli i BE-së. Pika 6 e këtij 
dokumenti thotë:

Duhet të shmanget jo 
përputhshmëria me legjislacionin 
ekzistues, si dhe përsëritja e 
kotë e dispozitave ekzistuese. 
Çdo amendament, zgjerim ose 
shfuqizim i ndonjë akti duhet të 
paraqitet qartë;124

124 Zyra e Kryeministrit, 10 Parimet 
Themelore të Hartimit Ligjor që Janë 
Paraparë nga Këshilli I BE-së (Prishtinë: 
Republika e Kosovës, 2012).
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Qeverisja e mirë dhe përfshirja e 
kulturës në politikat zhvillimore

Subvencioniminë kulturë i 
Qeverisë së Kosovës përbën 
më pak se 1% të buxhetit 
vjetor të Kosovës.125 Qeveria 
e Kosovës investon në kulturë 
rreth 5 euro për kokë banori në 
vit126

Që nga vitit 2002, fondi publik 
për projektet e kulturës 
në Kosovë administrohet 
nëpërmes vijave buxhetore të 
subvencioneve që menaxhohen 
nga Minsitria e Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, ministritë 
e tjera dhe komunat që këtë e 
bëjnë nëpërmes drejtorateve 

125 Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës, Ligji për Buxhetin e Republikës së 
Kosovës për vitin 2012, 1 janar 2012, në 
http://www.gazetazyrtare.com/
126 Kosova është afër vetëm Shqipërisë 
në këtë aspekt, e cila investon në kulturë 6 
euro për kokë banori në vit. Të dhënat për 
shtetet e tjera të Evropës: Maqedonia 24 
euro, Serbia 24 euro, Sllovenia 135 euro, 
Suedia 235 euro dhe Danimarka 294 euro. 
Burim: Compendium, Cultural policies and 
trendts in Europe, në http://www.cultur-
alpolicies.net/ëeb/countries.php

për kulturë, rini dhe sport. 
Minsitria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sporteve administron buxhetin 
më të madh publik për kulturën 
në Kosovë. 

Vendimi për t’i administruak 
këto fonde si subvencione 
përbën një politikë të caktuar 
të kulturës.

Të gjitha fondet publike për 
kulturën që shpërndahen si 
subvencione, për adminstrimin 
e tyre, Ministritë bazohen në tri 
nenet e Ligjit për Menaxhimin 
e Financave Publike. Nëse 
lexohen këto tri nene127 mund 
të kuptohet që këto tri nene e 
centralizojnë vendim-marrjen 
për subvencionet te ministrat 
e këtyre ministrive, apo në 
nivelin lokal të kryetarët e 
komunave. Spas këtyre neneve 
minsitrat janë të autorizuar 
edhe t’i krijojne edhe rregullat 
127 Ligji Nr. 03/L-048  për menaxhimin 
e financave publike dhe pwrgjegjwsitw,  
neni 50, 13 mars, 2008. 
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e këtij procesi.

MKRS, edhe pse e administron 
fondin më madh publik për 
kulturën nuk e ka të miratuar një 
rregullore për adminsitrimin e 
subvencioneve. Në nivelin qëndror 
vetëm QKK ka rregullore për 
adminsitrimin e subvencioneve,128 
dhe këshilla të ekspertëve që nuk 
janë punëtorë të QKK që bëjnë 
vlerësimin e projekteve.

Ministritë e tjera që 
planifikojnë të administrojnë 
një buxhet të caktuar 
nëpërmes subvencioneve, që 
ndeërlidhet me misionin e 
tyre, duhet të bëjnë kërkesë 
në Qeveri për të pasë këtë të 
drejtë. Në tri vitet e kaluara 
përveç fondit publik të kulturës 
që administrohet nga MKRS, 
edhe Ministria e Punëve të 
Jashtme - MPJ, Minsitria e 

128 Ministria e Kulturws, Regullore 
02/2013 pwr Subvencionimin e Projekteve 
Filmike nga Qendra Kinematografike e 
Kosovws, MKRS, 05 maj 2013.  

Integrimeve Europiane - MIE 
dhe Ministria e Diasporës 
kanë subvencionuar projekte 
të kulturës. MPJ dhe MIE para 
kësaj kohe nuk kanë pasur 
buxhet për subvencione në 
kulturë ndërsa Ministria e 
Diasporës është krijuar për 
herë të parë si pjesë e qeverisë 
aktuale.

Ministria e Punëve të Jashtme 
dhe Minsitria e Integrimeve 
Europiane në vitet e kaluara kanë 
qenë përkrahës të rëndësishëm 
të projekteve të kulturës, por si 
MPJ, MIE dhe Ministria e Diasporës 
në ëeb faqet e tyre nuk kanë 
informata publike që këto ministri 
kane fonde publike të dedikuara 
për projektet e kulturës apo i 
kanë të publikuara përfituesit e 
këtyre fundeve. Gjatë intervistave 
është kuptuar që vendimin për të 
krijuar subvencione për projekte 
të kulturës në këto ministri janë 
marrë nga ministrat e këtyre 
ministrive dhe këto vendime nuk 
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bazohen në politika afat-mesme 
apo afatgjata të Qeverisë apo që 
lidhen me vendimet startegjike për 
investimin në fushën e kulturës për 
dobi të punës së këtyrë ministrive 
dhe të kulturës129. 

Këto gjetje ngrisin pyetje për 
qëndrushmërinë e fondeve publike 
për kulturë dhe procesin se si 
admnistrohen këto fonde, pasi që 
këto fonde publike që janë vënë 
në këtë kohë në dispozicion varën 
krejtëisht nga vendimet individuale 
të ministrave, të cilët ministra 
sot mund të kenë vizion për 
relevancën e kulturës në misionin 
e tyre por ministrant neser edhe 
mund të mos e kenë. 

Ministrja e MIE Vlora Çitaku 
për hulumtimin ka thënë që me 
këtë buxhet ka tentuar të krijojë 
përparësi për institucionet e 
pavarura të kulturës, pasi që MKRS 
mbështëtjen e ka të koncëntruar 

129 Intërvistë me Vlora Çitakun, Ministre, 
Ministria e Integrimit Europian, Prishtinë, 
20 maj 2014

në institucionet publike të kulturës.

Këshilli Kombëtar për Integrim 
Evropian  ka prodhura edhe një 
dokument130, si pjesë të punës 
bazë për integrimin evropian të 
vendit, në të cilin analizohet edhe 
gjendja në kulturë në raport me 
integrimin evropian. Ky është 
ndër dokumentet e pakta zyrtare 
që analizon këtë sektor nga 
prizmi i një politike zhvillimore që 
ndërlidhet me sektorin dhe si i tillë 
është relevant edhe për kulturën. 

Në të njejtën kohë, këto dy minsitri 
kanë qenë të rëndësishme edhe 
për përkrahjen e projektevë të 
rëndësishme të institucioneve 
publike dhe projekteve qeveritare 
të kulturës.

Një rast i mirë i kordinimit të këtyre 
ministrive për implementimin 
e një projekti qeveritar është 

130 Këshilli Kombëtar për Integrim Evropi-
an, Raport Tryeza Tematike për Inovacion, 
Shoqria e Informacionit Politikat Sociale 
dhe Shëndetsore (Prishtinë: Republika e 
Kosovës – Presidenti, 2013) fq.
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rasti i pjesëmarrjes së Kosovës 
me pavilionet e arkitekturës 
dhe arteve pamore në Bienalin 
e Venedikut. Edhe ky proces 
kordinimi dhe angazhimi për 
këto projekte të rëndësishëm 
për kulturën dhe përfaqësimin 
ndërkombëtar të vendit është 
bazuar në një kolegialitet në mes 
të Ministrave të përfshirë dhe jo në 
ndonjë mekanizëm kordinimi apo 
strukturë të krijuar paraprakisht131.

Kjo praktikë krijon vështirësi jo 
vetëm në nivelin e shtrirjës së 
kulturës në politikat zhvillimore. 
Gjatë hulumtimit është kuptuar që 
edhe kur kordinimi ndodhë, pasi 
që nuk bazohet në dokumente të 
cilat identifikojnë prioritetet dhe 
kriteret, si dhe sigurojnë që procesi 
të jetë i drejtë, gjithpërfshirës 
dhe transparent, nuk mund të 
sigurohet që procesi nuk bartë 
edhe mundësi për ndikime të 
drejtpërdrejta politike në kulturë.  

131 Intërvistë me Vlora Çitakun, Ministre, 
Ministria e Integrimit Europian, Prishtinë, 
maj 2014

Një proces tjetër që ka mundur të 
identifikohet në këtë kohë dhe që 
tregon praktika të kordinimit dhe 
shtrisjes së kulturës në politikat 
zhvillimore është rasti i themelimit 
të Këshillit Kombëtar për 
Turizëm nga Ministria e Tregtisë 
dhe Industrisë, në të cilin ka 
përfaqësues edhe të ministrive të 
tjera, duke përfshi edhe Ministrinë 
e Kulturës. Edhe pse ky proces 
ende nuk e ka mbërri synimin e 
hartimit të strategjisë për turizëm, 
kordinimi në fushën e turizmit dhe 
përfshirja e MKRS në këtë process 
është i rëndësishëm edhe për 
kulturën.132 Ministria e Diasporës 
së voni ka krijuar Strategjinë për 
Diasporën dhe në këtë strategji 
MKRS është një ndër ndër bartësit 
kryesor. MKRS ka qenë edhe pjesë 
e grupeve punuese për përpilimin 
e strategjisë dhe në këtë proces 
kanë marrë pjesë edhe disa 
organizata të shoqërisë civile. 
Kultura ka një vend të rëndësishëm 
132 Intërvistë me Bernard Nikaj, Ministër, 
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Prisht-
inë, maj 2014. 
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në këtë strategji, pasi që strategjia 
parasheh hapjen e disa qendrave 
kulturore për diasporën 133, por 
edhe përkundër këtij synimi 
strategjik në këtë process, nga 
dokumentet e bëra publike, 
nuk duket që në këtë process 
kanë marrë pjesë zyrtarë të 
institucioneve publike të kulturës 
apo institucioneve të pavarura të 
kulturës. 

Përfshirja e ekspertizës të 
vendit në procese të ngjajshme 
që ndërlidhën me sektorë të 
caktuar duhet të jetë praktikë e 
domosdoshme.

133 Ministria e Diasporës, Strategjia e 
diaspores dhe Mërgatës 2013 – 2018 (Pr-
ishtinë: Republika e Kosovës, 2013) 
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Ministria e Kulturës Rinisë dhe 
Sportit ka dy vija buxhetore 
përmes të cilës subvencionon 
kulturën. Vija buxhetore 803 
(tash e tutje Kodi 803) e cila 
përshkruhët si buxheti për 
Përkrahjën Institucionale për 
Kulturën, dhe vijën buxhetore 
805(tash e tutje 805)134 e 
përshkruar si Përkrahja e 
Kulturës gjithashtu që njihët 
si fondi për Promovimin e 
kulturës. Përmes këtyre dy 
vijave buxhetore Ministria 
subvencionon projektet e 
kulturës. Këto dy vija buxhetore 
nuk mbulojnë shpenzimet 
strukturore institucionale.
Kodi 803 rezervohët  për 
programet e instituiconeve 
publike të kulturës135,  për të 
cilat çdo vit në fillim të vitit 
134 Kodet
135 Institucionet Publike tw Kulturws 
janw Teatri Kombwtar i Kosovws; Galeria 
Kombwtare e Kosovws; Qendra Kine-
matografike e Kosovws; Baleti Kombwtar 
i Kosovws; Ansambli Shota; Filharmonia; 
Teatrot e qyteteve – Gjakovw, Gjilan, Mi-
trovica, Peja, Ferizaj, Prizren  

alokohën mjetet. Ndërsa 
buxheti nga Kodi 805 po 
ashtu I njohur si buxheti 
për ‘promovim të kulturës’ 
është linja buxhetore nga e 
cila ndër të tjera mund të 
kenë qasje në fonde publike 
edhe institucionet e pavarura 
të kulturës.  Edhe pse linja 
buxhetore kodi 805 njihët si 
linja për sektorin e pavarur, 
të drejtën për të aplikuar në 
këtë fond nuk e kanë vetëm 
institucionet e pavarura të 
kulturës por nga defincioni 
“Instucionet publike të 
kulturës, institucionet private 
të kulturës, individ, OJQ-të, të 
cilët kanë karakter kulturor, 
individ dhe grupe të tjera të 
artistëve” 136

Megjithatë edhe pse kodi 803 
përfqëson buxhet shumë më 
të lartë, vetëm institucionet 

136 Departamenti i Kulturës, �Konkurs Për 
projektet kulturore-artistike të vitit 2014�, 
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
16.12.2013,

Buxheti publik që 
administrohet nga MKRS 
për projektet e kulturës
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publike kombëtare të kulturës 
mbështetën nga kjo linjë, 
ndërsa në kodin 805 kanë qasje 
të gjithë. 137 

Ështe me rëndësi të theksohet 
se gjatë hulumtimit gjithashu 
është vërejtë që buxheti i 
dedikuar për kodin 803 në vitin 
2013 (Përkrahja Institucionale 
për Kulturën ) ka qene i 
projektuar të jetë 4,008,124 
euro, në vitin 2014 kjo shumë 
është 5,128,124 euro dhe 
vitin 2015 shuma arrinë në 
5,528,124 euro. Ky planifikim 
buxhetor tregon që është 
projektuar një rritje e buxhetit 
për institucionet publike të 
kulturës. Ndërsa kodi 805 
(Përkrahja e Kulturës) në të 
njejtin dokument në vitin 2013 
ka qenë e projektuar të jetë 
854,272 euro, në vitin 2014 
buxheti në këtë vijë buxhetore 
prap është 854,272 euro dhe 
në vitin 2015 mbetet 854,272 

137

euro. 

Pra projeksionet e Qeverisë 
së Kosovës nuk kanë paraparë 
rritje të buxhetit për këto tri 
vite (2013, 2014, 2015) në 
vijën buxhetore 805 që është 
vija kryesore buxhetore nga 
e cila përkrahen projektet 
e instituioneve jopublike 
të kulturës dhe artistëve 
individual.138

Sa i përket kodit 805, janë dy 
mënyra në bazë të të cilave 
administrohet linja buxhetore 
për promovim të kulturës, e 
para është përmes konkursit 
publik që shpallet në fillim 
të secilit vit, dhe e dyta 
nga kërkesat që i dërgohën 
Ministrisë së Kulturës Rinisë 
dhe Sportit gjatë vitit139 Kjo 

138 Ministria e Financave, Buxheti i 
Kosovws pwr vitin 2013,  file:///C:/Users/
Donjete/Downloads/4).tabela_3_1_Shqip.
pdf (qasur me 20 maj 2014)
139 Intervistë me Alban Muja, Artist, 
Prshtinë, qershor 2014. ; Intërvistë me  
Memli Krasniqi, Ministër, Ministria e 
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do të thotë që artistët dhe 
institucionet kulturore mund të 
paraqesin kërkesa për financim 
të projekteve të tyre gjatë tërë 
vitit.140 

Kulturës Rinisë dhe Sportit, Prishtinë, maj 
2014. 
140 Intervistë me Vlora Citaku, Ministre, 
Ministria e Integrimeve Evropiane, Prisht-
inë, qershor 2014.
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Konkursi i hapur është shpallë 
nga MKRS për herë të parë 
në 2008, përmes një vendimi 
të  Ministrit në atë kohë.141 
Është me rëndësi të theksohët 
që prej atëherë struktura e 
konkursit të hapur nuk ka 
ndryshuar. Konkursi nuk ëshët 
i strukturuar në diciplina, 
apo nivele të financimit dhe 
nuk ka ndonjë indikatorë që 
lidhë konkursin me politikat e 
kulturës që implementohën 
nga MKRS. 
Kriteret e publikuar në konkurs 
janë kritere për pjesëmarrje 
dhe jo kritërë për vlerësimin 
e projekteve dhe si të tilla 
asnjëherë nuk kanë ndryshuar. 
Në këtë pjesë të konkursit 
thuhet: “Projektet artistike 
duhët të jenë profesionale; 
promocionale; stimuluese; 
tradicionale; inovative; kritike 
dhe praktike.”142 

141 Intëvistë me Bekim Lumi, Regjisor/ 
Profesor, Univeristeti I Prishtinws, 8 maj 
2014. 
142 Departamenti i Kulturës, “Konkurs Për 

Konkursi i hapur i tëri 
administrohet si subvencion 
që menaxhohët duke u bazuar 
në Ligjin për Menaxhimin e 
Financave Publike, dhe nuk 
përfshin në të kritere vlerësimi 
të bëra publike siç është e 
domosdoshme për tenderë të 
tjerë publik që menaxhohen 
nga legjislacioni i Kosovës, siç 
është Ligji për Prokurim Publik. 

Për shkak se nuk ekziston 
ndonjë rregullore për 
subvencionim e projekteve 
të kulturës në MKRS, përmes 
intervistave e kemi kuptuar që 
pasi të mbyllet konkursi i hapur, 
projektet dërgohën në sektorët 
specifik143  në departamentin 
e kulturës të MKRS-së.  
projektet kulturore-artistike të vitit 2014”, 
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
16.12.2013,
143 Divizioni i arteve skenike dhe muz-
ikore përbrenda Departamentit të Kul-
turës në MKRS ka 4 sektorë:  Sektorin i 
Kinematografisë � Filmit; Sektori i Dramës 
� Teatrit; Sektori i Arteve Skenike-Muziko-
re;Sektorin e Arteve Vizuale 

Konkursi i hapur
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“Rekomandimet ju dërgohën 
drejtorit të Departamentit të 
Kulturës, Sekretarit Permanent 
dhe Ministritë të 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit, për 
konsultime.”144 Vendimi final 
merret nga Ministri i Kultutrës, 
Rinisë dhe Sportit145. Pastaj, 
ministri ka mandat që të ngritë 
apo ulë nivelin e financimit, 
dhe është autonomon për të 
marrë këtë vendim146 Sipas 
ligjit në fuqi për menaxhimin 
e financave publike, Ministri 
është I autorizuar që të nxjerrë 
rregullat për procesin e 
subvencioneve”147

Edhe pse ligji autorizon Ministrin 

144 Enita Westmoreland, How to develop an 
enlightened cultural policy for the new state of 
Kosova (Edinburgh: Queen Margaret Universi-
ty, 2013). 
145 Interviste me Memli Krasniqi, 
Ministwr, Ministria e Kulturws, Rinisw dhe 
Sportit, 20 maj 2014. 
146 Intervistë me
147 Ligji Nr. 03/L-048 Për Menaxhimin e 
Financave Publike dhe Përgjegjësitë, neni 
53.3. 2008.

të vë rregullat dhe rregullimin mbi 
të cilën fondët shpërndahën, MKRS 
nuk e ka bërë këtë. Në MKRS ende 
nuk ka rregullore zyrtare, të cilat 
rregullojnë procedurat vlerësuese 
për shpërndarjën e fondeve 
publike përmes subvencioneve 
apo e rregullojnë procesin.148 Gjatë 
intërvistave është kuptu që një 
rregullore është hartuar por e cila 
për shkak të fundit të mandatit të 
Ministrit, nuk është aprovu dhe 
rrjedhimisht nuk është në fuqi.149

Në mungesë të kritereve për 
vlerësim që do të duhej të bëhën 
publik në konkurs, nuk është e 
qartë se mbi cilën bazë merrën 
këto vendime. “Bazohët në një 
‘traditë’ deklaron një ekspert i 
politikave të kulturës në Kosovë 
“Nuk ka rregulla, secili department 
e din se cilën shumë do të ia ndaj 
secilit institucion, me të vërtetë 

148 Intërvistë me Memli Krasniqi, Minis-
ter, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
maj 2014. 
149 Intërvistë me Kamuran Goranci, 
Memli Krasniqi
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nuk ka lidhje me çfarë projekti 
aplikon një institucion.”150 

Dhe si u ndërtua kjo ‘traditë’, se si 
mundet një Ministri pa dokumente 
udhëzuese të alokoj fonde 
publike?“ Ata i trajtojnë organizatat 
e pavarura si jo mjaft serioze… e 
kam përshtypjën që është sikur ‘të 
iu ndihmojmë pak’, ‘të ju japim pak 
nidhmë.’151

Në vitin 2014 janë financuar 300 
projekte të kulturës, në shuma 
të ndryshme, përmes konkursit 
publik. Shuma e përgjithshme e 
projekteve të përkrahura ishtë 
800,000 euro.152

Nëse e analizojmë këtë strukturë 
të buxhetit dhe granteve apo 
subvencioneve dhe procesin 
me të cilin administrohen, dhe 

150 Intervistë me
151Po aty.
152 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Spor-
tit, �Mbi 800 mijë euro subvencionime 
për projekte të kutlurës�, 12.03.2014 
http://www.mkrs-ks.org/?page=1,6,749 
(qaur me 28 Prill 2014). 

e krahasojmë me atë që ishte 
e parpara në dokumentet e 
Strategjisë për Zhvillimin e Kulturës 
në Kosovë, mund të shohim që 
kjo strukturë do t’i takonte pikës 
3. Institucionet që marrin më pak 
së 40% të buxhetit ngë Ministria 
apo Autoritetet Lokale. Sipas kësaj 
strategjie, në këtë listë bëjnë pjesë 
një numër i madh i organizatave 
të kësaj kategorie dhe lista nuk 
duhet të shihet si përfundimtare 
por mund t’i përfshijë: Grupet 
teatrore pa ndërtesë, ansamblet 
e vogla muzikore, galeritë dhe 
muzetë privat, botuesit e librave 
dhe revistave, produkcionet, 
organizatat jofitimprurëse dhe 
rrjetet dhe projektet individuale 
të cilat trupat public dëshirojnë t’i 
përkrahin.

Dokumenti në lidhje me financimin 
e këtyre projekteve thotë: “Është 
me rëndësi që financimi i këtyre 
projekteve të jetë i hapur dhe 
i drejtë – por edhe që nismat 
kreative të mund të kenë mundësi 
të jenë miratuara shpejt pa 
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burokraci të panevojshme. Kështu 
që nën kujdësin e Ministrisë 
së Kulturës duhët të krijohet 
një Komision për Financimin 
e Projekteve, që përbëhet nga 
anëtarët e sektorit të kulturës 
si dhe nga zyratarët. Komisioni 
të takohej për çdo muaj për të 
vendosur për aplikimet. Për 
shuma të vogla – nën 15,000 
euro – zyrtarëve duhët të i 
delegohët autoriteti për të vendos 
për kërkesat, dhe ata vetëm ti 
raportojnë Komisionit për vendiet 
e tyre. Ndërsa, për shumat 
më të mëdha duhet aprovimi i 
Komisionit.”153 

Nga viti 2003 deri në vitin 2014, 
ne mund të vërejmë që procesi 
për financimin e projekteve nuk 
është transparent; nuk është 
krijuar ndonjëherë një Komision 
apo Komitet për Financimin e 
Projekteve në MKRS, që përbëhet 
prej anëtarëve nga sektori i 
kulturës dhe zyrtarët e Minsitrisë 
153 Simon Mundy, DRAFT of Kosovo - 
A Cultural Strategy for Development

dhe vendimet për administrimin 
e buxhetit publik për kulturën 
merren vetëm nga zyrtarët 
qeveritar dhe politik.

Këtë vit, me 13 mars 2014 është 
bërë publik vendimi i MKRS 
për përkrahjen e projekteve të 
instucioneve publike të kulturës, 
institucionvet private të kulturës, 
individ, OJQ-të, të cilët kanë 
karakter kulturor, individ dhe grupe 
të tjera të artistëve” 154 përmes 
konkursit publik.

Subvencionet për programin 
vjetor të institucioneve të 
pavarura të kulturës për vitet 
2012, 2013 dhe 2014 ishte:

154 Departamenti i Kulturës, “Konkurs Për 
projektet kulturore-artistike të vitit 2014�, 
Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, 
16.12.2013,
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Institucioni 2014 2013 2012
Dokufest 20.000 15.000
Tetri Oda 10.000 10.000
Stacion – Qendra për Art 
Bashkëkohor Prishtinë 9.000 8.000

Pri Film Fest 22.000 20.000
7 Arte 2.000 -
Skena Up - 15.000
DAM fest 5.000 -
Etno festi 15.000 15.000



88 • HULUMTIM I POLITIKAVE QEVERISËSE NË KULTURË NË KOSOVË

Sa i përket vlerësimit dhe 
vendim-marrjes për projektet 
e institucioneve publike dhe 
adminsitrimin e buxhetit nga 
kodi 803 të cilin e shfrytëzojnë 
institucionet publike të kulturës 
procesi e ka këtë trajektore: Në 
fund të secilit vit, në tetor apo 
nëntor, Departamenti i Kulturës në 
MKRS i dergon kërkesë Këshillave 
Drejtues të institucioneve publike 
dhe drejtorit të institucionit për 
të kuptuar programin vjetor 
dhe kërkesën buxhetore që këto 
institucione e kanë nga MKRS.

Këshillat Drejtues drejtues 
të këtyre institucioneve dhe 
drejtorët në fund të vitit e 
dergojnë në MKRS programin 
e aprovuar nga Këshillat 
Drejtues, ndersa drejtori i 
institucionit komunikon me 
Departamentin e Kulturës 
për buxhetin e programit. 
Në bazë të këtyre kërkesave 
Departamënti i Kulturës i krijon 
politikat zhvillimore të vitit. 

Në janar të vitit që fillon këto 
institucione e marrin infomatën 
për buxhetin programor që i u 
është ndarë nga MKRS për tërë 
vitin. 

Në MKRS nuk ka mekanizma 
vlerësues për projektet e 
institucioneve publike të 
kulturës.

“Në nuk mendojmë që 
është punë e Ministrisë apo 
Ministritë që të vlerësojmë 
punën e institucioneve të 
kulturës” Minisitri shtoi që 
Këshillat Drejtues të këtyre 
institucioneve janë meritorë të 
vlerësojnë programin e këtyre 
institucioneve.155

Kështu buxheti për programin 
e institucioneve alokohët në 
fillim të vitit. Ndërsa, pagat dhe 
mëditjët, investimet kapitale 
alokohën përmes vijave tjera të 
buxhetit të MKRS-së. 
155 Intërvistë me Memli Krasniqi, 
Ministër, Ministria e Kulturës Rinisë dhe 
Sportit, maj 2014. 

Financimi i projekteve të 
institucioneve publike të kulturës
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Kështu, asnjëherë nuk mund 
të ketë një pasqyrë të qartë në 
lidhje me buxhetin e tërësishëm 
të institucioneve publike të 
kulturës. 

Në këtë proces sipas analizës 
vërehet që këshillat drejtues 
të këtyre institucioneve duke 
përzgjedhur programin kanë 
rolin edhe të instancave 
vlerësuese të MKRS-së apo i 
zëvendësojnë këto instanca. 
Ministri tregon që në fund të 
procesit vetëm e nënshkruan 
vendimin. Por gjithashtu 
është thënë që institucionet 
publike të kulturës asnjeherë 
nuk e marrin tërë buxhetin që 
është kërkuar, me programin e 
institucioneve të miratruar nga 
Këshillat Drejtues.

Nëse e analizojmë këtë 
strukturë të buxhetit publik 
dhe institucionet të cilat marrin 
buxhet për projektet e tyre, 
dhe e krahasojmë me atë që 
ishte e parpara në dokumentet 

e Strategjisë për Zhvillimin e 
Kulturës 2003, mund të shohim 
që kjo strukturë do t’i takonte 
pikës 2 të Strategjisë që merrët 
me Institucionet e financuara 
nga fondet publike. Në këtë 
pikë të materialit thuhet:  
“Institucionet e financuara 
nga fondet publike janë ato 
organizata që marrin mbi 40% 
të të ardhurave finaciare ose 
nga Ministria e Kulturës ose 
nga Autoritete Lokale. Më 
poshtë në dokument rradhiten 
me kete renditje institucionet 
që i takojnë kësaj kategorie: 
teatrot, muzetë, qendrat e 
kulturës, arkivat, biblotakat, 
orkestrat, grupet e vallëzimit, 
ansamblet folklorike, disa 
(por jo medoemos të gjitha) 
shoqatat profesionale, disa 
festivale, disa galeri të arteve.” 
156

Dokumenti në vazhdim thotë: 
“Këto institucione duhet të 
156 Simon Mundy, DRAFT of Kosovo - 
A Cultural Strategy for Development
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vazhdojnë të financohen 
drejtpërdrejtë nga Ministria 
e Kulturës, me vendimet për 
alokimet buxhetore për këto 
institucine që mirren pas 
konsultimeve me Këshillin e 
Kosovës për Kulturë dhe vetë 
institucionet. Në asnjë fazë 
Ministri i Kulturës nuk duhet 
të përfshihet personalisht në 
vendimin për nivelin e nje 
alokimi buxhetor, edhe pse 
ai apo ajo mund të kërkojë 
nga zyrtarët e Ministrisë dhe 
Këshilli i Kosovës për Kulturë 
për të rishikuar një vendim 
nësë ka ankesa ndaj vendimit 
fillestar.”157 

Në dokument thuhet që: 
“Kjo është me rëndësi për të 
siguruar që institucionet e 
kulturës nuk do të bëhën sërish 
lodra personale të politikanëve 
dhe që nuk janë trajtuar me 
përparësi të padrejtë apo janë 
diskriminuar në krahasim me të 

157 Po aty. 

tjerët.” 158 Në politikat aktuale 
të implementuara që nga viti 
2002 deri në vitin 2014, vija 
buxhetore 803 alokohet vetëm 
për institucionet publike të 
kulturës që janë në varësi nga 
MKRS apo në disa dokumente 
edhe thuhet “që janë të MKRS-
së”.159  

“Kosova ka nevojë që të 
ketë një trup të pavarur 
dhe transparent që shërben 
sikur lidhje mes operatorëve 
kulturor, qeverisë, dhe 
komunitetit më të gjërë. 
Funksioni do të ishte të 
vepronte si një këshill 
këshilluës, i autorizuar nga 
parlamenti për të provide 
këshilla për legjislacionin e 
propozuar, për të raportuar 
kualitetin e punës që vjën nga 
institucionet e kulturës, për 

158 Po aty.
159 Ministria e Kulturës Rinisë dhe Spor-
tit, 03/2010 Rregullore për Organizimin 
dhe Funksionimin e Brendshëm të MKRS-
së (Prishtinë: MKRS, 2010) f.7.
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të këshilluar se si shpenzohën 
paratë nga Ministria e Kulturës 
dhe Autoritet Lokale dhe për 
të vlerësuar rezultatet, dhe për 
të monitoruar implementimin 
e strategjive në të ardhmën 
për kulturë. Gjithashtu do 
të raportonte për punën e 
trupave autonomon por të 
themeluara zyrtarisht nga kjo 
strategji.”160

Dokumënti më tutje e 
përshruan strukturën e Këshlllit 
dhe fushen e veprimit dhe 
përgjegjësitë e Këshillit. 

Në kohën e tashme ne e dimë që 
nuk ka një mekanizëm të tillë si 
Këshilli i Kosovës për Kulturë apo 
Komisione që kanë funkcione të 
ngjajshme, dhe që bejnë vlerësimin 
professional për projektet e 
institucioneve publike të kulturës. 
Kjo vijë e administrimit të fondeve 
publike dhe vendim-marrjes me 
politika aktuale të kulturës është 

160 Simon Mundy, DRAFT of Kosovo - 
A Cultural Strategy for Development

larguar krejtësisht. 

Kjo praktikë, në të gjitha rastet 
kur janë intervistuar zyrtarë të 
Minsitrive është arsyetuar me 
thënien që lejohet nga Ligji për 
Menaxhimin e Financave Publike, 
por nëse analizohet ligji dhe 
praktika, kjo praktikë vetëm i 
shfrytëzon hapësirat e lejuara 
nga një ligj i cili e koncentron tërë 
vendimmarrjen për vendime të 
tilla te Ministri. 

Ministri i Kulturës në intrevistë 
ka treguar që në fund të procesit 
vetëm e nënshkruan vendimin, por 
kjo nuk do të thotë që një Ministër 
tjetër do të veprojë në të njëjtën 
mënyrë. Me ligjin me të cilin janë 
duke u administruar këto fonde 
Ministri në fund mund të vendosë 
i pavarur edhe i pa ndikuar nga 
vendimeve e Keshillave Drejtues 
apo ndonjë instance tjetër dhe 
mbëtët krëjtësisht në vullnetin e tij 
edhe procesi edhe procedurat se si 
duhet të administrohen këto fonde 
publike.
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Nga analiza e dokumenteve 
publike dhe projeksionit të 
buxhetit për vitin 2014 shihet 
që buxheti që do të alokohet 
për programin e institucioneve 
publike të kulturës është 
5,128,124 euro.

Subvencionet për programin 
vjetor të institucioneve publike 
të kulturës për vitet 2012, 2013 
dhe 2014 ishte:

Institucioni 2014 2013 2012
Kosovafilm 10.000 10.000 10.000
Baleti 160.000 120.000 120.000
Shota 140.000 120.000 120.000
GAK 160.000 120.000 120.000
Galeria Qafa 25.000 20.000 20.000
Teatri Kombetar 330.000 300.000 300.000
QKK 700.000 600.000 600.000
Filharmonia 240.000 220.000 220.000
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Në vitin 2007 Platforma CIVIKOS, 
që është mekanizëm kordinuës i 
organizatave të shoqërisë civile në 
Kosovë dhe që synon të krijoi një 
“ambient për bashkëpunim zyrtar 
mes sektorit të shoqërisë civile 
dhe qeverisë” , ka nënshkruar një 
“memorandum për Bashkëpunim 
mes Qeverisë dhe Shoqërisë Civile 
(të përfaqësuar nga CIVIKOS)161.  
Rezultati i memorandumit 
ishte Strategjia e Qeverisë për 
Bashkëpunim mes Shoqërisë Civile 
dhe Qeverisë 2013-2017.  

Në faqen e parë të kësaj Strategjie 
shkruan: Parimet mbi të cilat 
është ndërtuar ky dokument 
strategjik janë: qeverisja e mirë, 
transparenca, pjesëmarrja 
qytetare në politikë bërje dhe 
llogaridhënia para qytetarëve. Si 
e tillë, kjo strategji paraqet bazat 
e bashkëpunimit të Qeverisë 
me shoqërinë civile në Kosovë, 
duke e obliguar Qeverinë e 

161 Platforma CIVIKOS, “Ballina”, CIVIKOS, 
2013 http://www.civikos.net/, (qasur me 
15 Qershor 2014).

Republikës së Kosovës që të 
angazhohet fuqishëm në krijimin 
e kushteve të favorshme për 
zhvillimin e sektorit të shoqërisë 
civile. Më këtë Strategji do të 
vendoset një komunikim i rregullt 
dhe i strukturuar me sektorin 
e shoqërise civile, partneritet 
dhe transparencë në proceset e 
bërjes së politikave, duke siguruar 
dhe ruajtur në të njejtën kohë 
pavarësinë e sektorit të shoqërisë 
civlie. Gjithashtu, me hartimin 
e kësaj Strategjie Qeveria e 
Republikës së Kosovës konfirmon 
gatishmërinë dhe vullnetin politik 
për t�i përfshirë qytetarët në 
vendim - marrje, të përmirësojë 
shërbimet për qytetarë nëpërmjet 
bashkëpunimit me shoqërinë civile 
si dhe ofrojë përkrahje finaciare 
dhe jo-financiare për zhvillimin 
e sektorit të shoqërisë civile dhe 
projekteve të propozuara nga ky 
sektor.162 

162 Zyra pwr Qeverisje tw mirw, Strateg-
jia Qeveritare pwr Bashkwpunim me 
Shoqrinw 2013 -2017 (Prishtinw: Qeveria, 
2013).

Shoqëria civile dhe kultura
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Nevojat kryesore të cilat i adreson 
kjo Strategji janë: 

• nevojën për të siguruar qasje 
gjithëpërfshirëse dhe mundësi 
të barabarta për të gjitha 

• organizatat e shoqërisë civile 
në bashkëpunimin e tyre 
me Qeverinë, nëpërmjet 
përcaktimit të rregullave 
dhe mekanizmave bazë për 
bashkëpunim; 

• nevojën për të bashkëpunuar 
në mënyrë transparente dhe 
bazuar në informata të qarta 
dhe në kohë nga të dyja palët, 
duke përfshirë edhe hapjen 
për publikun te të gjitha 
informacioneve me të cilat 
disponon Qeveria, nëse nuk 
është e përcaktuar ndryshe me 
ligj; 

• nevojën për të bashkëpunuar 
me sektorin e shoqërisë civile 
për të zhvilluar politikat, për 
tëpromovuar dialogun efektiv 
duke e përdorë një plan të 
përshtatshëm për të dyja palët; 

• nevojën për të siguruar 
bashkëpunimin me sektorin e 
shoqërisë civile në çështjet që 
janë preokupim i cilësdo pale; 
dhe 

• nevojën për të krijuar një 
frymë të hapur dhe të 
partneritetit në mes Qeverisë 
dhe shoqërisë  civile. 

Bazë për hartimin e kësaj strategjie 
janë prioritetet e Qeverisë së 
Republikës së Kosovës për politika 
më të mira publike, llogaridhënie 
e transparencë, besim më të 
madh të publikut dhe rritje të 
legjitimitetit.163

Një pikë e rendësishme e kësaj 
Strategjie, relevante edhe për 
këtë hulumtim, është fuqizimi i 
rolit mbikëqyrës të organizatave 
të shoqërisë civile në punën e 
Qeverisë gjatë pregatitjës së ligjeve 
dhe rregulloreve. Në intervistën 
163 Zyra pwr Qeverisje tw mirw, Strateg-
jia Qeveritare pwr Bashkwpunim me 
Shoqrinw 2013 -2017 (Prishtinw: Qeveria, 
2013).
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me Taulant Hoxhën, anëtar i 
Këshillit drejtuës të CIVIKOS, 
është kuptuar që në raport me 
institucionet publike dhe obligimin 
për konsultim, deri në vitin 2011 
Qeveria nuk ka pasë obligim të 
konsultohët më mekanizmat e 
shoqërisë për vendimet e saj. 

Ndërsa pas miratimit të rregullorës 
së punës së Qeverisë, Qeveria e 
ka marrë obligim të konsultohet 
“për gjithçka, përpos për këto 
rregulloret që janë më të vogla�. 
Në pyetjen nëse me rregulloret 
e vogla kuptohet rregulloret e 
brendshme, Hoxha përgjigjet: 
Nuk është shumë e qartë, 
duhet për gjithçka që ka nevoj 
për memorandum shpjegues; 
projekt ligjet, politikat, të 
gjitha dokumentet që janë të 
rëndësishme. Edhe pse kjo është 
pak e dykuptimtë. Në tri vitet 
e fundit ka pasë pëmisime në 
këtë drejtim. Së paku ftesat kanë 
ardhë.164

164 Intërvistë me Taulant Hoxha,  KCSF, 
maj 2014. 

Nga intervista gjithashtu është 
kuptuar që institucionet e pavarura 
të kulturës nuk kanë qenë të 
përfshira në procesin e pregaditjes 
dhe negocimit të Strategjisë. Edhe 
pse përjashtim nuk ka pasë në këtë 
process, nuk pasë qasje pro-active 
prej anës tonë që me u siguru që 
edhe institucionet e pavarura të 
kulturës të marrin pjesë. Edhe pse 
ka pasë organizata që kanë pasë 
njohuri për procesin, fatkeqsisht 
për shumicën e proceseve, ata që 
janë ma aktivë, marrin pjesë.

Në raport me shoqërinë civile, 
MKRS sot është me siguri 
institucioni kryesor qeveritar 
nga i cili ndikohet edhe korpusi 
i shqërisë civile, përkatsisht 
institucionet e pavarura të artit 
dhe kulturës. Pa marrë parasysh 
këtë fakt, zyrtarë që kryesojnë 
departamente të MKRS-së deri 
më tani nuk janë të informuar dhe 
nuk kanë qenë pjesë e proceseve 
qeveritare për kordinim me 
shqërinë civile165. Në të njejtën 
165 Intervistë me Kamuran Goranci, Dre-
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kohe, me këtë hulumtim është 
kuptuar që institucionet vartësë 
të MKRS-së nuk kanë qene pjesë 
e projekteve të tjera  monitoruese 
të cilat zakonisht kryhen nga 
organizata të shoqërisë civile në 
Kosovë166  

Në lidhje me modelet e 
financimit të shoqërisë civile kjo 
startegji përputhet me modelet 
e propozuara për fiancimin e 
kulturës në Strategjinë e Zhvillimit 
të Kulturës 2003. Në sekcionin e 
Strategjisë në të cilin përshkruhet 
roli i “Këshillit të Kosovës për 
Kulturë”, një nga detyrat e këtij 
këshilli përshkruhet të jetë marrja 
e vendimeve për projektet nëse 
Kosova do të operonte ndonjehere 
një lotari për kulturën.167

jtor, Departament i Kulturws, Ministria e 
Kulturës Rinisë dhe Sportit, maj  2014
166 Bordet e Agjencive të pavarura dhe 
ndërmarrjeve publike janë hulumtuar 
nga KIPRED �Menaxhimi publik: Analizë 
e bordeve të ndërmarrjeve publike dhe 
agjencive të pavarura� në 2011. 
167 Simon Mundy, DRAFT of Kosovo - A 
Cultural Strategy for Development

Duke e pasur parasysh që ky proces 
ende është larg arritjes në këtë 
fazë të zhillimit, nuk është e qartë 
nësë tanime është menduar për 
ndarjen e planifikuar të fondeve 
të një mëkanizmi të tillë eventual 
për institucionet e pavarura 
të kulturës. Një model i tillë i 
ndarjes së planifikuar për kulturën 
brenda korpusit të shoqërisë civile 
funkcionon në vendet e tjera të 
cilat bëjnë ndarjen e fondeve për 
shoqërinë civile dhe kulturën nga 
lotaritë dhe tatimet e mallrave të 
caktuar dhe ky do të duhej të ishte 
synimi edhe i shoqërisë civile dhe 
Qeverisë së Kosovës.

Për Luan Shllakun, drejtori 
Fondacionit të Kosovës për Shoqëri 
të Hapur Kultura dhe arti janë 
shembulli ma i mire i një kalimi nga 
një shoqni ku shteti don me majt 
në dorë të forte gjithçka. Nuk do 
të duhëj shteti me pas një buxhet, 
dhe një rrjet të institucioneve me 
thanë �këto janë të mijat�. Por 
nëse diçka shoqnia civile e gjanë 
mundet me marrë nën mandatin 
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e vetë plotësisht, njërin prej 
sektorëve kryesorë - është kultura. 
Mandej është sektori i drejtave 
të njeriut etj. Por une mendoj 
që në përgjithësi arti dhe kultura 
e ndjejnë vetën më së miri kur 
punojnë brenda hapësirës civile, se 
është atëherë je i lirë, dhe nuk je i 
futun në vija të kuqe  frymon qysh 
dush.168

168 Intërvistë me Luan Shllaku, Drejtor, 
KFOS, Prishtinë, maj 2014. 
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Ekzistenca e një projekti të 
shoqërisë civile brenda strukturës 
të Galerisë Kombëtare të 
Kosovës169, në këtë kohë është 
edhe një tregues i dukshëm 
i praktikës së mbështetjes të 
institucioneve publike të kulturës 
nga organizatat ndërkombëtare 
dhe vendore të shoqërisë civile.

“The Young Visual Artists Awards 
program (YVAA) është program 
169 /mimi YVAA organizaohet në këto 
institucione: ARDHJE AWARD � TICA, Ti-
rana, Albania, ZVONO AWARD � Sarajevo 
Centre for Contemporary Arts, Bosnia 
and Herzegovina, BAZA AWARD � Insti-
tute of Contemporary Art, Sofia, Bulgaria, 
RADOSLAV PUTAR AWARD � Institute 
for Contemporary Art, SCCA Zagreb, 
Croatia, JINDRICH CHALUPECKY AWARD 
� Jindrich Chalupecky Society, Prague, 
Czech Republic, ARTIST OF TOMORROË 
AWARD � Kosova Art Gallery, Prishtina, 
Kosovo, DENES AWARD � Contemporary 
Art Center, Skopje, Macedonia, DIMITRIJE 
BASICEVIC MANGELOS AWARD �  Remont 
Gallery, Belgrade, Serbia, OSKAR CEPAN 
AWARD � Foundation -Centre for Con-
temporary Arts, Bratislava, Slovakia, OHO 
AWARD � Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. Gallery in 
Center P47, Ljubljana, Slovenia.

shpërblyës për artist të rinj 
pamor të Europës Qendërore 
dhe Juglindore që organizohët 
nga Fondacioni për Shoqëri Civile 
(FCS)”170 . Pse në Kosovë është e 
mundurtë një institucion public 
i kulturës ta adminsitrojë një 
program të tillë dhe jo në vendet 
e tjera ku implementohet ky 
program është pytja me të cilin ky 
hulumtim ka tëntu me u marrë.

Në të gjitha vendet e tjera 
ky program organizohet nga 
institucionet e pavarura të kulturës 
që janë platforma të shoqërise 
civile. Nga përkufizmi për The 
Foundation for a Civil Society 
(FCS) shihet se �FCS ka qenë e 
ndër institucionet kryesore në 
krijimin dhe fuqizimin e sketorit 
jo-fitimprurës në rajon”171. Në 
rastin e Kosovës, ky program 
nuk ka ndihmuar krijimin dhe 
170 The Foundation for a Civil Society, 
“YVAA”, http://fcsny.org/?page_id=14, 
(qasur me 20 qershor 2014).
171 The Foundation for a Civil Soceity, 
“About us”, http://fcsny.org/?page_id=6, 
(qasur me 20 qershor 2014).

Artistët e së nesërmës 
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fuqizimin e sketorit jo-fitimprurës 
në vend. Edhe pse, në vitin 2003 
programi fillimisht i ishte ofruar 
nga Fondacioni i Kosovës për 
Shoqëri të Hapur Qendrës për Art 
Bashkëkohor – CAC, për nevoja të 
sigurimit të fondeve nga donatorët 
e tjerë për organizimin e programit 
edicioni i parë ishte organizuar 
në GAK “Në atë kohe jemi marrë 
vesh që vetëm dy-tri vitet e para 
ta organizojmë programin me 
GAK172. Sot ekspozita “Artistët e së 
nesërmës” vazhdon të organizohet 
nga GKK.

Gjatë viteve 2001-2004, CAC kishte 
organizuar edhe nje ngjarje unike 
për atë kohe, Festivalin e Video 
Artit173.

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri 
të Hapur e kishte mbështetur këtë 
program deri në kohën kur është 
mbyllur program i kulturës i këtij 

172 Intërvistë me Visar Mulliqi, 
Themeluës i CAC, Qershor 2014, Prishtinë.
173 Intervistë me Lulzim Zeqiri, Artist, 
Qershor 2014, Prishtinë. 

programi174. 

Nga intervistat me pjesëmarrësit 
në këtë process, nga ky kontekst 
kohor është vështirë të analizohen 
rrethanat që kanë sjellë deri te një 
zgjidhje e tillë, e veçantë vetëm 
për Kosovën. Kjo zgjidhje në raport 
me kontekstin ndërkombëtar të 
këtij programi krijon përshtypjen 
që në Kosovë nuk ka institucione të 
pavarura të artit dhe kulturës dhe 
nuk ka shoqëri civile. 

174 Intwrvistw me Luan Shllaku, Drejtor, 
KFOS, maj 2014. 
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Nga analiza e ligjeve me të cilat 
administrohen institucionet 
publike të kulturëspërgjegjësitë 
e Ministrit të Kulturës nuk janë 
vetëm të miratoj rregullimin 
e brendshëm të këtyre 
institucioneve, përmes statuteve 
dhe rregulloreve  të brendshme.. 
Ministri i Kulturës bënë edhe 
emërimin  e këshillave drejtues 
të këtyre institucioneve. Këshillat 
drejtues pastaj zgjedhin drejtorin 
ekzekutiv, dhe në disa raste 
dhe drejtorin artistik të këtyre 
institucioneve.175

Gjatë hulumtimit, Në Ligjin për 
Filharmoninë i aprovuar në vitin 
2006, në nenin 23 - Përbërja dhe 
përfaqësimi i Këshillit, vërehet 
nocioni �shoqëri civile�. 

175 Ministria e Kulturws Rinisw dhe 
Sportit, “Kwshillat e emwruar nga Minis-
tri” http://www.mkrs-ks.org/?page=1,142 
(qasur me 22 maj 2014). 

Shoqëria civile në këshillat 
drejtues të institucioneve

Në këtë nen thuhet:

23.1. Këshilli drejtues i Filarmonisë 
përbëhet nga 4 anëtarë dhe 
kryetari.

23.2. Në punën e Këshillit 
delegohen për anëtarë: 

- Një (1) anëtar nga Ministria e 
Kulturës, Rinisë dhe Sportit; 

- Një (1) anëtarë nga shoqëria 
civile; 

- Një (1) anëtar nga Fakulteti i 
Arteve; 

- Dy (2) anëtarë, punëtorë të 
rregullt në marrëdhënie pune 
nga radhët e institucionit të 

- Filarmonisë së Kosovës.176

Për hulumtmin ka qenë me 
rëndësi të kuptohet nëse ka 
dokumentacion që tregon mënyrën 
si �delegohen� në punën e këshillit 

176 Ligji Nr. 02/L-59  Për Filarmoninë, 
Operën dhe Baletin e Kosovës, 12 gusht 
2006
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anëtarët e këshillit. Në këtë rast, si 
zgjidhen anëtarët që përfaqësojnë 
shoqërinë civile dhe Fakultetin 
e Arteve? A janë këta anëtarë të 
përzgjedhur nga Ministri, i cili në 
fund e bën �delegimin� e këshillit 
apo këta anëtarë delegohen nga 
institucionet prej të cilave vijnë? 
Në rastin e shoqërisë civile, cili 
mekanizëm apo cilat mekanizma e 
bëjnë këtë përzgjedhje?

Gjatë hulumtimit është vërtetuar 
që Fakulteti i Arteve nuk ka 
pranuar kërkesë zyrtare nga MKRS 
apo Ministri për delegimin e një 
anëtari nga Fakulteti i Arteve në 
këshillat drejtues të institucioneve. 
Gjithashu, nuk është identifikuar 
një process komunikimi me 
mekanizmat kordinuas të shoqërisë 
civile të cilët do të delegonin një 
anëtar në këtë këshill. 

Edhe persona të ftuar nga shoqëria 
civile për tu bërë pjesë në proceset 
e përpilimit të dokumeneve 
startegjike e kanë konfimuar për 
hulumtimin që ftesa për tu bërë 

pjesë e këtyre proceseve ka ardhe 
drejtpërdrejtë nga Ministria.

Gjatë hulumtimit gjithashu është 
verejtë që nocioni �shoqëri civile� 
nuk ekziston më si term në ligjet 
aktuale, në nenet që përshkruajnë 
përbërjen e nevojshme të 
këshillave të institucioneve 
publike (Ligjet për institucionet e 
kulturës, ligji për teatrot, ligji për 
filarmoninë, baletin dhe operën)

Kjo është verejtur edhe në 
rastin e këshillave që kanë një 
përfshrje të gjerë të anëtareve nga 
institucionet e ndryshme, si p.sh. 
Në Ligji për veprimtarinë botuese 
dhe librin, nenin 7 thotë:  
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Këshilli i Librit përbëhet prej 11 
anëtarëve: 

1. Përfaqësuesi i autorizuar i 
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit; 

2. Përfaqësuesi i autorizuar i 
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë; 

3. Përfaqësuesi i Universitetit tё 
Prishtinës; 

4. Përfaqësuesi i Akademisë 
së Shkencave dhe të Arteve të 
Kosovës; 

5. Përfaqësuesi i autorizuar nga 
Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës; 

6. Përfaqësuesi i Bibliotekës 
Kombëtare dhe Universitare; 

7. Përfaqësuesi i Shoqatës së 
Botuesve të Kosovës; 

8. Përfaqësuesi i Institutit 
Albanologjik; 

9. Tre (3) krijues të afirmuar 
(sipas gjinive letrare: një poet, një 
prozator, një kritik letrar), sipas 
zgjedhjes së ministrit të Ministrisë 
së Kulturës. 
Edhe ky këshill në bazë të nenit 6, 
emërohet nga Ministri i Kulturës 

dhe është organ këshillëdhënës që 
ka për qëllim të japë iniciativa dhe 
të propozojë vendime në të mirë të 
veprimtarisë botuese, të librit dhe 
të leximit të tij.

Është me rëndësi të theksohet që 
kjo hapësirë për shoqërinë civile 
në vendimmmarje, përkatsisht 
në këshillat drejtues ka ekzistuar 
fillimisht edhe në ligjin e vjetër 
të ansamblit shota177 , por nuk 
ekziston në ligjin e ri të ansamblit 
shota dhe ansambleve të tjera178.

Përjashtim në këtë rregull përbën 
ftesa që Minsitri i Kulturës i ka 
drejtuar Kryetarit të Forumit 
Kulturor për të deleguar dy anëtarë 
në grupin punues për përpilimin e 
Strategjisë së Kulturës.

177 Shih Ligji Nr. 03/L-056 Për Ansamblin 
Kombëtar Shtetëror të Këngëve dhe Val-
leve �Shota� dhe për ansamblet e tjera, 6 
nëntor 2008. 
178 Shih Ligji Nr. 04/L-164 Për Ansamblin 
Kombëtar të Këngëve dhe Valleve �Shota� 
dhe për Ansamblet e tjera, 28 mars 2013.  
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1. Adem  Rusinovci, Dekan, 
Akademia e Arteve, Universiteti i 
Prishtinës

2. Alban Muja, Artist Pamor, 
Ligjërues Universiteti i Prishtinës

3. Arben Zharku, Drejtor,  Qendra 
Kinematografike e Kosovës 

4. Bekim  Lumi, Regjisor i Teatrit/
Profesor, Akademia e Arteve, 
Universiteti i Prishtinës

5. Blerta  Zeqiri, Regjisore/Drejtore, 
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe 
Sport, Komuna e Prishtinës 

6. Behgjet Brajshori,  Minister (2001- 
2003), Ministria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit

7. Bernard Nikaj, Minister, Ministria 
e Tregtisë dhe Industrisë

8. Driton Selmanaj, jurist, KDI
9. Dukagjin Gorani, Gazetar
10. Eliza Hoxha, Kryetare, Këshilli 

Drejtues , Galeria Kombëtare e 
Kosovës

11. Fadil Hysaj, Regjisor/ Profesor/ 
Anëtar i Këshillit Drejtuës të 
Teatrit Kombëtar të Kosovës

12. Florent Mehmeti, Drejtor, Teatri 
ODA 

13. Hana Qena, Artiste/ Drejtore, 
Festivali SKENA UP

14. Kamuran Goranci, Drejtor, 

Departamenti i Kulturës, Ministria 
e Kulturës, Rinisë dhe Sportit

15. Jeton Neziraj, Drejtor, Qendra 
Multimedia

16. Lila Strajveci, Culture for All
17. Luan Mulliqi, Skulptor,Drejtor 

(1999-2009)  i Galerisë së Arteve 
të Kosovës

18. Luan Shllaku, Drejtor, KFOS
19. Lulzim Zeqiri, Artist
20. Memli Krasniqi, Minister, Ministria 

e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 
21. Nebojsa Milikic, Artist 
22. Qendresë Deda, Artiste
23. Shkelzen Maliqi, Filozof, Anëtar i 

Këshillit Drejtues të GKK
24. Shpend Ahmeti,Kryetar i 

Komunës, Komuna e Prishtinës
25. Shqipe Jonuzi, Artiste
26. Taulant Hoxha, KCSF
27. Visar Mulliqi, Artist pamor, 

themelues i CAC
28. Vlora Çitaku, Ministre, Ministria e 

Integrimeve Evropiane

Shtojca I.  
Lista e të intervistuarve
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Agjencia Kundër Korrupcionit. 
�Deklarimet 2013: Ministria 
e Kulturës Rinisë dhe Sportit� 
qasur në: http://akk-ks.
org/?cid=1,1193&path=Qeveria/
Ministria_e_Kultures,_Rinise_dhe_
Sportit. 

Bllacka, Rexhepi, Haziri. Seria 
5:Statistikat Sociale: Statistikat 
e Kulturës 2012. Agjencia e 
Statistikave të Kosovës, 2013.

Dugolli Ilir. Ligjet pa politika � Të 
Papërdorshme, Të Pazbatushme 
dhe Të KotaPrishtinë: KIPRED, 
2006. 

Gazeta Zyrtare e Kosovës, Ligji 
për trashëgiminë kulturore, në 
http://www.gazetazyrtare.com/e-
gov/index.php?option=com_
ent&task=vieë&id=237&Itemid=28
Hoxha, Taulant. Raporti Analitik për 
Kosovë i Indeksit të Shoqërisë Civile 
të CIVICUS.Prishtinë:  Fondacioni 
Kosovar për Shoqëri Civile, 2011.
Koha Net. �Teatrot e Qyteteve në 
Luftë për Mbijetesë.�  15 mars 

2013. Qasur në: http://koha.net/
arkiva/?page=1,5,138771.
Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Ligji për Ansamblin Kombëtar 
Shtetëror të Këngëve dhe 
të Valleve �Shota� dhe për 
ansamblet e tjera.Ligji Nr. 
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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 

Forumi Kulturor

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