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K
a kohë që qyteti juglindor përmendet va-
zhdimisht për gjallërinë dhe atmosferën 
festive që po u dhuron qytetarëve të 
vet dhe turistëve të rastësishëm, ose jo.  

Publikimi i “Kalendarit të aktiviteteve”, i pari i këtij 
lloji në Shqipëri, që liston me ambicie një mori ak-
tivitetesh kulturore dhe festash përgjatë periudhës 
Mars-Dhjetor 2009, është vetëm fillimi i një viti të 
mbushur me ngjarje, aktivitetete të rëndësishme 
kulturore kombëtare dhe ndërkombëtare, festa, pa-
naire etj.dëshira për t’i dhënë vendin që meriton të 
ketë Korçës, entuziazmi me të cilin qytetarët kor-
çarë kanë pritur të gjitha aktivitetet si edhe rritja 
e numrit të turistëve nga dita në ditë, kanë nxitur 
bashkinë e qytetit të punojë me përkushtim për t’i 
dhënë Korçës imazhin e një qyteti që gjallërohet 
nga dita në ditë. e ku tjetër mund të kaloni fundja-

Korça, qyteti 
i feStave
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PërMbajtja

Aktivitetet sipAs muAjve
mos hArroni të vizitoni në korçë
jetA nAtës në qytet

Aktivitetet kryesore 2009

hArtA e qytetit
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va të paharrueshme, përveçse në Korçë, në qytetin 
që këndon, kërcen, shijon birrë, dëfrehet, admiron 
një pikturë, duartroket në koncert, ngrin në aparat 
ato që duhet të mbeten përgjithmonë.., në qytetin 
që thjesht i pëlqen të jetojë dhe të ndihet... 
në kalendar duhet të shënoni datat kur në Korçë 
nuk duhet të mungoni. “festa e birrës”, “festa e 
lakrorit”, “Java e kulturës”, ”Karnavalet”, “Kolonia e 
Skulptorëve”, “Panairi i fundvitit”, janë vetëm disa 
nga aktivitetet e këtij viti. 
Ky është qyteti, që të gjithë duhet ta vizitoni, ky 
është qyteti i festave!
Mirësevini në Korçë!

www.bashkiakorce.gov.al



K
orça,  the heart of  southeaster albania, 

is frequently mentioned for its  festive 

atmosphere.

The ”Events Calendar 2009”, the first of 

its kind in albania,  lists a number of important na-

tional and international cultural activitie, fests and 

fairs held  from  March through december 2009.

in order to provide Korça its due credit, the Mu-

nicipality has worked tirelessly to ensure its citizens 

and visitors enjoy a festive atmosphere all the year 

round.

Come and enjoy an  unforgetable weekend, in the 

city that sings, dances, drinks beer,  admires a pic-

Korça, the 
feStive City
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ture, applauses  a concert, enjoys a play ..., the 

city that simply likes to live and to be felt.

Underline the dates to be in  Korça. ”Beer fest”, 

”Pie fest”, ”Cultural week”, ”Carnivals”, ”Sculptures 

colony”, ”the  end year fair”.

this is the city to visit, this is the city of fests!

Welcome to Korca!

www.bashkiakorce.gov.al
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Aktivitetet kryesore gjAtë vitit 2009

festa e Birrës 
13 – 16 gusht 2009

Ju nuk duhet të mungoni në Korçë nga data 13 -16 gusht. 
aktivitetet e shumta të verës kulmojnë me festën më të 
madhe në qytet,  “festën e Birrës”, e cila organizohet për 
të tretën herë rradhazi.
Mijëra vizitorë vendas dhe të ardhur nga jashtë Shqipërisë 
do të shijojnë për 4 netë birrën e ftohtë, produktet tradi-
cionale të Korçës, muzikën më të mirë. 
argëtim, shoë, rritëm deri në orët e para të mëngjesit. 
festa e birrës....vetëm në Korçë.

www.festaebirrës.com

6 Qershor 2009

Korça e njohur për Karnavalet e famshme, e ka rikthyer 
këtë traditë duke e shndërruar në një nga festat më të 
bujshme të qytetit. 
në muajin qershor, trupa karnavalesh vendase dhe 
të huaja do të parakalojnë me madhështi para mijëra 
qytetarëve dhe vizitorëve, që do të bëhen pjesë e një 
feste të paharrueshme.
nuk ka Karnavale, pa “Karnavalet e Korçës”.

Karnavalet e Korçës
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Korça 
Carnivals
june 6th 2009

Korca is well known for 
her famous Carnival. it 
has revitalised this tradi-
tion, creating one of the 
most sensational activi-
ties of the city. 
in June, local, national 
and international groups 
will  parade in front of  
thousand of citizens and 
visitors. Come and  
enjoy  unforgettable 
celebration.

top events of 2009

Beer fest
August 13th  – 16th  2009
Summer events reach their peak with the organisation of 
the biggest fest of the year “Beer fest”. organised for the 
third time, thousand of national and international visitors 
will enjoy the cold beer and   traditional food.
entertainment till the early morning. Beer fest.....only in 
Korça.
www.festaebirres.com



  
Kalendari i aKtiviteteve

2009

Aktivitetet kryesore gjAtë vitit 2009

Simpoziumi ndërkombëtar 
“Skulptura e Parkut” 

25 Qershor – 6 korrik 2009

Ky aktivitet i rëndësishëm ndërkom-
bëtar u realizua për herë të parë 
në Shqipëri, vitin e kaluar në Ko-
rçë. Përgjatë dy javëve të muajve 
të verës, skulptorë nga vende të 
ndryshme të botës vijnë në qyte-
tin tonë dhe skalitin veprat e tyre 
në gur. të gjitha skulpturat e tyre i 
falen qytetit.
organizimi i përvitshëm i këtij sim-
poziumi,  synon ta kthejë  parkun 
“rinia” të qytetit në një muze të 
hapur të artit bashkëkohor.

Kolonia ndërkombëtare e 
Piktorëve “ditët e Mios”
25 – 28 tetor 2009

Kolonia e piktorëve, që zhvillohet për të tretin vit rrad-
hazi në qytet, mori emrin e piktorit të famshëm korçar, 
vangjush Mio. Piktorë nga Shqipëria dhe jashtë saj janë 
tashmë pjesë e kësaj kolonie. Për piktorët, Korça mbetet 
një studio e madhe, me hapësira për t’u eksploruar,  be-
fasuese për pasurinë që mbart, e cila është  mjaft frymë-
zuese për të ushtruar talentin e tyre. aktiviteti synon jo 
vetëm vendosjen e urave të komunikimit mes artistëve, 
por sidomos promovimin e vlerave të qytetit. 
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top events of 2009

the international Sympozium 
“ Sculpture of the Park”

june 25th – july  
6th  2009

during two weeks al-
banian and interna-
tional sculptors  come 
to the city to partici-
pate in this interna-
tional symposium. 
their sculptures are 
given as a gift to the 
city park. 
the second annual  
organisation of this 
sympozium, aims to 
establish  “rinia” park 
as an open museum of  
contemporary art.

the international Painters 
Colony “Mio’s days”
october 25th  – 28th  2009
the painters colony  held for the third time in the city, was 
named after the famous Korça painter vangjush Mio and 
aims to establish communication among participants and 
promote the city’s cultural asset. Painters from albania 
and abroad will treat Korça as an open studio,exploring 
the city to enspire their talent. 
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Aktivitetet kryesore gjAtë vitit 2009

Konkursi ndërkombëtar 
i Fotografisë “sotir”
13 – 15 MAj 2009

Nën emrin e fotografit të madh korçar Kristaq Sotiri, njërit 
prej profesionistëve që ndërtuan traditën e fotografisë 
në Shqipëri,  në qytetin e Korçës zhvillohet Konkursi 
Ndërkombëtar i Fotografisë. Fotografë nga vende të 
ndryshme të botës, qëndrojnë për disa ditë në Korçë dhe 
konkurojnë me punët e tyre, që qëndrojnë të ekspozuara 
në galerinë ”Guri Madhi” të qytetit.
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top events of 2009

“sotir” international 
Photography  Competition 
MAj 13th -15th  2009
the ”Sotir” international Photography Competition is 
named after Kristaq Sotiri, a professional photographer, 
who hepled to establish the tradition of photography. 
Photographers from different countries, come to Korça to 
present their work in this competition. their photos are 
exhibited in the ”Guri Madhi” art Gallery.
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Aktivitetet kryesore gjAtë vitit 2009

festa e lakrorit
korrik 2009
lakrori i famshëm me dy petë, 
i Korçës është shndërruar në 
një festë popullore për qytetin 
dhe jo vetëm. në muajin ko-
rrik, në parkun e qytetit, gra 
korçare do të hapin petë para 
syve kureshtarë të vizitorëve 
që mezi presin të shijojnë 
lakrorin e sapopjekur në saç. 
Muzikë, program për fëmijë 
dhe të tjera surpriza do të jënë 
pjesë e festës më të veçantë të 
qytetit. 

fundjava e Muzikës-live
gjAtë fundjAvAve Qershor - korrik 2009

Përgjatë muajve të verës në baret e qytetit shijohet muz-
ika live nga më të mirët. Solistë dhe grupe të njohura të 
muzikës shqiptare performoj-
në mbrëmjeve deri në orët 
e para të mëngjesit në baret 
kryesore të qytetit. 
aktivitete të tjera muziko-
re surprizë do t’ua shtojnë 
më tepër gjallërinë ditëve të 
nxehta të verës në qytetin e 
njohur të serenatave. 

festojmë së bashku 1 qershorin
1 Qershor

festa e madhe, e përvitshme, 

e fëmijëve mbledh në qendër 

të parkut ”rinia” qindra fëmi-

jë të moshave të ndryshme 

që argëtohen në këndet e 

shumta të ngritura enkas për 

këtë festë, si këndi i lojrave, i 

maskave, i vizatimit etj. 
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Pie fest
july 2009
inspired by the  famous Korca 
pie “the lakror”, the Pie fest 
, has become a popular event 
for the city. in July, in the city 
park, women from  Korca  in 
front of the curious eyes of  
visitors can bake “lakror” in  
the traditional way. Music, 
child program and other sur-
prises will be part of this spe-
cial event of the city.

live Music Weekends
june-july 2009
Well known albanian Mu-
sicians perform in the 
city main bars until early 
morning. 
Come and enjoy our tra-
dition of music in the 
“City of Serenades”.

13

top events of 2009

June 1st Celebrations
june 1st  
houndreds of children gather 
in “rinia” park to enjoy dif-
ferent activities, including 
playgrounds and painting 
and drowing corners. all cre-
ated especially for them.
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Panairi i fundvitit
dhjetor, 2009
Me sloganin “festojmë edhe në dimër!”, dhe nën deko-
rin e mrekullueshëm që vesh qytetin në muajin dhjetor, 
Korça organizon Panairin e fundvitit, të vetmin në Shq-
ipëri. atmosferës festive, i shtohen shtëpitë e drurit, lod-
rat, ëmbëlsirat, pijet tradicionale (vera e nxehtë), mollët 
e pjekura, gështenjat, muzika  në shesh, ekspozita të 
hapura e të tjera.  

Aktivitetet kryesore gjAtë vitit 2009

Parada e Babagjyshit
30 dhjetor 2009
çdo 30 dhjetor, Babagjyshi i vitit të ri me karrocë dhe 
shumë babagjyshë të tjerë të vegjël bëjnë paradën tradi-
cionale në bulevardet kryesore të qytetit që finalizo-
het në sheshin e panaireve, para Katedrales “ringjallja 
e Krishtit”. dhurata, muzikë, argëtim dhe surpriza për 
fëmijët në prag të ndërrimit të viteve. 

14



  
eventS Calendar

2009
15

top events of 2009

Santa’s Parade 
deceMber 30th 2009
during the annual Santa Parade, the cuty enjoys a car-
riage drawn Santa, locally known as “Babagjyshi” acco-
maied by many other santas as they parade through the 
city. there are presents, music and entertainmen, includ-
ing many surprises for the children.

the  end year fair
deceMber 2009
With the slogan “Korça celebrates even in  winter” and 
under the wondeful decorations that cover the city in de-
cember,  Korca organises its end year holiday fair, the 
only one in albania.  the festive atmosphere is enhaced 
with  wooden houses, toys sweets, traditional drinks (hot 
wine), baked apples,music and open exhibitions.
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Aktivitetet sipAs MuAjve

MARS

pRill

Promovimi i librit me poezi i autorit Skënder rusi, 
”korçës, një fjalë dashurie” - MarS 

biblioteka ”thimi Mitko”

ekspozitë e historisë hungareze 
”budapesti dhe rilindja”- 20-27 MarS  

Qendra kulturore ”v. Mio”

Pranvera frankofone (festa e frankofonisë dhe 
promovimi i librit të autorit Maks velo) - 23-26 MarS 

Aleanca franceze
kinema ”Milleum”

”hiqe Ministrin nga priza” Komedi me regji të Guri Koços - Prill 

teatri ”A. Z. Çajupi”

rin Show 2009 - Prill 

teatri ”A. Z. Çajupi”

të promovojmë traditat dhe vlerat rome - 8 Prill 

teatri ”A. Z. Çajupi”

Koncert i artisteve Zhulieta Sheremeni, ilia lulo dhe entela Kotelli - 
Prill 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Panairi i poçerisë - 13 -18 Prill 

sheshi para katedrales së qytetit

dita e tokës - 22 Prill 

sheshi para katedrales së qytetit

”fluturoi dhe shtergu i fundit” veprimtari artistike kushtuar lasgush 
Poradecit me rastin e 100-vjetorit të lindjes - Prill 

biblioteka ”thimi Mitko”

Konkursi në pikturë i nxënësve të shkollës ”tefta tashko Koço”  
20 Prill 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Koncert recital i nikolla Kondakçi (violinë) dhe Paola Kondakçi (piano) 
27 Prill 

Qendra kulturore ”v. Mio”
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events by Months

MARCH

ApRil

17

Presentation of  ”Korça, a love Word” by the poet Skender rusi. 
MarCh 

 ”thimi Mitko” library

hungarian historical exhibition ”budapest and rennainsance” 
20th -27th  MarCh 

”v. Mio” cultural center

frankophone spring ( frankophon fest  and the presentation of  Maks 
velo’s book) - 23rd -26th  MarS 

french Aleance
”Milleum” cinema

”Switch off the Minister” a comedy of Guri Koços - aPril 

”A. Z. Çajupi” theatre

rin Show 2009 - aPril 

”A. Z. Çajupi” theatre    

to promote the tradition and values of roma people - 8th aPril  

”A. Z. Çajupi” theatre

Concert of  Zhulieta Sheremeni, ilia luloand entela Kotelli - aPril 

”v. Mio” cultural center

Pottery fair - 13th - 18th aPril  

city square, in front of the cathedral

earth day  -  22nd  aPril 

city square, in front of the cathedral

”Went even the last  adjutant ” artistical activity for  lasgush Poradec’s 
100 birthday - aPril 

”thimi Mitko”library 

Painting competition of the art school  ”tefta tashko Koço” - 20th april 

”v. Mio” cultural center

recital of  nikolla Kondakçi (violin) and Paola Kondakçi (piano) 
27th  aPril  

”v. Mio” cultural center
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ditë të muzikës së dhomës - 3-7 qerShor 
Qendra kulturore ”v. Mio”

festojmë së bashku 1 qershorin - 1 qerShor 
parku ”rinia”

Për një Korcë më të pastër - 5 qerShor 

Karnavalet e Korçës - 6 qerShor 
në qendër të qytetit

Panairi i librit ”Korça 2009” - qerShor 
biblioteka ”thimi Mitko”

netët korçare të poezisë - qerShor 
 biblioteka ”thimi Mitko”

Java e kinemasë - 15-19 qerShor 

Koncert me muzikë klasike - 20 qerShor 
Qendra kulturore ”v. Mio”

festa e muzikës - 21 qerShor 
bashta ”themistokli gërmenji”

Simpoziumi ndërkombëtar i Skulptorëve ”Skulptura e parkut” 
25 qerShor - 6 KorriK 

parku ”rinia”

Aktivitetet sipAs MuAjve

MAJ

QERSHOR

Koncert vokal – instrumental  v. Kamenica, r.Ciko - 5 MaJ 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Koncert instrumental nga instrumentiste italiane - 6 MaJ 

Qendra kulturore ”v. Mio

festivali europian i Koreve - 7-10 MaJ 

katedralja ”ringjallja e krishtit”

Koncert  duo Piano M.vrame, K.vrame - 17 MaJ 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Konkursi Ndërkombëtar i Fotografisë ”Sotir” - MaJ 

Qendra kulturore ”v. Mio”

“humor dhe këngë” variete me libret të Maksi Stikos - MaJ 

teatri ”A. Z. Çajupi”

Pjesë teatrale me kukulla me regji të ligoraq rizës  - MaJ  

teatri ”A. Z. Çajupi”
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MAY

JUNE

19

events by Months

vokal - instrumental Concert v. Kamenica, r.Ciko - 5th May  

”v. Mio” cultural center

instrumental concert by italian musicians - 6th May 

”v. Mio” cultural center

the european festival of Choirs - 7th -10th May 

cathedral ”christ revival”

Piano duo Concert M.vrame, K.vrame - 17th May  

”v. Mio” cultural center

”Sotir” international Photography Competition - May 

”v. Mio” cultural center

“humor and songs” variety by Maksi Stikos - May  

”A. Z. Çajupi” theatre

a children play by ligoraq riza - May  

”A. Z. Çajupi” theatre

Music days  - 3rd -7th  JUne 
 ”v. Mio” cultural center

June 1st Celebration - 1St JUne  
rinia park

for a Cleaner Korca - 5th JUne  

Korca Carnival - 6th JUne  
the center of the city

Book fair 2009 - JUne  
 ”thimi Mitko” library

Poetry nights - JUne  
 ”thimi Mitko” library

Cinema week - 15th -19th JUne  

Classical music Concert - 20th JUne  
”v. Mio” cultural center

Music fest  - 21st JUne 
”themistokli gërmenji” park 

the international Sculpture Sympozium ”Sculptures of the park” 
25th JUne -  6th JUly 

rinia park
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KORRiK

GUSHT

fundjava e muzikës live  
baret e qytetit

festa e lakrorit  
parku i qytetit

festa e birrës - 13-16 GUSht

20

Aktivitetet sipAs MuAjve

www.festaebirres.com
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JUlY

AUGUST

21

live music weekends  
city bars

Pie fest  
city park

Beer fest - 13th-16th aUGUSt

events by Months

www.festaebirres.com



TETOR

SHTATOR
Koncert vokal i artistëve adrian Xhema (tenor), Shirli Polena (soprano) 
dhe Kristina Petrollari (Piano)  - 6 Shtator 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Mbrëmje muzikore ”nga folku tek jazz” - 12 Shtator 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Java e kulturës - 22-29 Shtator 

dita e trashëgimisë kulturore - 29 Shtator 

vizitë falas në muzeumet dhe galerinë e qytetit

festivali i sazeve - Shtator 

dramë satire franceze “testamenti” me regji të Sesilia Plasarit - Shtator  

teatri ”A. Z. Çajupi”

në qytet pa makinën time - 22 Shtator  

në qendër të qytetit

Muzika e shek. Xviii violine, piano, kanto - 26 Shtator 

Qendra kulturore ”v. Mio”
 

Kolonia ndërkombëtare e artistëve  figurativë ”ditët e Mios” 
25 – 28 tetor 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Pjesë teatrale me kukulla me regji të ligoraq rizës  - tetor 

teatri A. Z. Çajupi

Guidë për të madhin vangjush tushi, artistit i Popullit - 25 tetor 

shtëpia e Artistit të popullit, vangjush tushi

Konkursi ”ese në gjuhën franceze” - 28 tetor  

Aleanca franceze

Kalendari i aKtiviteteve
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Aktivitetet sipAs MuAjve



SEpTEMBER

OCTOBER

recital by adrian Xhema (tenor), Shirli Polena (soprano) and Kristina 
Petrollari (Piano) - 6th SePteMBer 

”v. Mio” cultural center

Musical evening  ”from  folk to  Jazz” - 12th SePteMBer 

”v. Mio” cultural center

Cultural week - 22th – 29th SePteMBer 

Cultural day legacy - 29th SePteMBer 

free entrante to all the museums

festival of popular musical instruments - SePteMBer 

french drama  “testament” by   Sesilia Plasarit - SePteMBer  

”A. Z. Çajupi” theatre

day without cars - 22nd  SePteMBer 
the city center

Music of  Xviii century violin, piano, canto - 26th SePteMBer 

”v. Mio” cultural center

international Painters Colony ”Mio’s days” - 25th – 28th  oCtoBer 

”v. Mio” cultural center 

a children play by ligoraq riza - oCtoBer 

”A. Z. Çajupi” theatre

Guide for the great artist vangjush tushi  - 25th  oCtoBer 

the house of the artist, vangjush tushi

the competition ”essays in french language” - 28th  oCtoBer 

french alliance

eventS Calendar
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ditës e traditës frankofone - 10-11 nëntor 

Aleanca franceze

Koncert për fëmijë ”të drejtat e fëmijëve” - 20 nëntor 

teatri ”A. Z. Çajupi”

dramë “vallja e vdekjes” - nëntor  

teatri ”A. Z. Çajupi”

Panairi i fundvitit  

në qendër të qytetit

Konkursi Kombëtar i artistëve figurativë - 20 dhJetor 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Koncert i Korit ”Pax dei” - dhJetor 

katedralja ”ringjallja e krishtit”

Parada e Babagjyshit - 30 dhJetor 

ekspozita e fëmijëve ”Cicërima mbi telajo” - 31 dhJetor 

Qendra kulturore ”v. Mio”

Aktivitetet sipAs MuAjve

NENTOR

DHJETOR
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events by Months

year’s end fair  

the city center

national Painters Competition - 20th deCeMBer 

”v. Mio” cultural center 

”Pax dei” Concert  - deCeMBer 

cathedral ”christ revival”

Santa’s Parade - 30th deCeMBer 

Children exhibition - 31th deCeMBer 

”v. Mio” cultural center 

the days of french tradition - 10th -11th noveMBer  

french alliance

Koncet ”Children’s rights” 20th noveMBer

”A. Z. Çajupi” theatre

drama “the dance of the death” - noveMBer 

”A. Z. Çajupi” theatre
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Muzeu Kombëtar 
i Artit Mesjetar 
Muze me një koleksion ikonografik 

nga më të mëdhenjtë në numër në 

europë 

M
uzeu është çelur në vitin 1980. eksponatet 

dhe fondet e pasura të tij përbëhen nga 

objekte historike, kulturore e artistike të 

periudhës mesjetare, që lidhen kryesisht 

me trashëgimninë e krishtere bizantine dhe atë pas bi-

zantine. ikonat, objektet prej guri, koleksioni prej met-

alesh të çmuara, druri të gdhendur, tekstili, letre etj., 

janë shembuj të një larmie vlerash të paçmuara. Kolek-

sioni ikonografik që ky muze posedon, është një nga 

më të mëdhenjtë në numër rreth 6.500 ikona. Muzeu 

ka sallën e ekspozitës me rreth 200 objekte arti, disa 

laboratorë ekzaminimi  e konservimi, mjediset e fondeve 

si edhe një infrastrukturë modeste mikroklimaterike. në 

sallën e ekspozitës paraqiten një pjesë e veprave më 

të mira. Midis tyre dal-

lohen ikonat e shek. 

13-14, duke vijuar më 

pas me kryeveprat e 

kryemjeshtrat si onu-

fri, nikolla, vëllezërit 

Zografi e bijtë e tyre, 

mësues Kostandini, 

onufër qiprioti, Simoni 

i adrenicës si dhe të tjera vepra e autorë që kanë punuar 

në viset shqiptare e jashtë tyre. drejtimet kryesore të 

aktivitetit të muzeut janë ekspozimi, mbrojtja, konser-

vimi, restaurimi i objekteve si dhe studimi, puna shken-

core dhe aktiviteti ndërkombëtar.
www.cchnet.it
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National Medieval 
Museum of Art
the museum’s iconographic collec-

tion is one of the richest in europe

t
he Museum was inaugurated in the year 1980. 
its rich archives include historical, cultural and 
artistic exhibits from the mediaeval period, 
which concern mainly the Christian Byzantine 

and, later on, the Byzantine heritage. the icons, stone 
exhibits, collection of precious metals, carved wood, tex-
tile and paper point to a variety of valuable values.the 
museum’s iconographic collection is one of the richest, 
with 6,500 icons being registered. this preserved trea-
sure has been protected and studied, and has become 
of one of the most culturally important acts undertaken 
by those who facilitated its safety and helped create the 
national Medieval art Museum. the Museum has a per-
manent exhibition on show, with around 200 art objects. 
the exhibition contains a part of the best medieval works 
by anonymous or unidentified authors. A prominent 
place is reserved for the 13th-14th-century icons, there 

are also masterpieces 
by old masters, includ-
ing onufri, nikolla, the 
Zografi brothers and 
their sons, teacher Ko-
standin, onufër qiprioti, 
Simon from adrenica, 
and other works by au-
thors who have worked 

in albanian territories 
and outside of them. this collection contains works by 
around 150 albanian and foreign iconographers hitherto 
discovered. the main objectives of the Museum perfor-
mance include public exhibiting and promotion, protec-
tion, conservation and restoration of the objects, study 
and research, and international activities.

www.cchnet.it
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Muzeu i Arsimit 
“Mësonjëtorja e 
parë shqipe” 

djepi i arsimit shqiptar

M
uzeu është ngritur në godinën ku më 7 
mars 1887 u hap e para shkollë  shq-
ipe, ose sic njihet nga të gjithë “Më-
sonjëtorja”. 

Godina ishte dhuruar për shkollë nga patrioti kor-
çar diamanti tërpo. në stendat e muzeut ekspozo-
het fotokopja e abetares së parë shqipe e shkruar 
nga patrioti naum veqilarxhi, si dhe abetarja e 
dytë e patriotit Kostandin Kristoforidhi. 

fotot e atdhetarëve të shquar që dhanë kon-
tributin e tyre në çeljen e kësaj shkolle si Pandeli 
Sotiri, Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi, apo figura 
të shquara të arsimit si motrat qiriazi etj, janë 
gjithashtu të ekspozuara në në këtë muze.

Mos hArroni te viZitoni korÇen
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The First 
Albanian School
education Museum

t
he Museum is located in the same building 
where the first Albanian school, Mëson-
jëtorja, was opened on March, 7, 1887. 
this building was a donation by the pa-

triot diamanti tërpo, to be used as a school. the 
Museum displays a photocopy of the first Albanian 
reading primer written by naum veqilharxhi, and 
the second albanian reading primer written by 
Kostandin Kristoforidhi. Photos of the illustrious 
patriots, who contributed to the opening of this 
school, include Pandeli Sotiri, Petro nini luarasi, 
nuçi naçi. outstanding education personalities, 
including the qiriazi sisters, are also show at this 
Museum.

WhAt to visit While in korÇA
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Tuma e 
Kamenicës
jeta, vdekja, kultura dhe identiteti i 

një komuniteti prehistorik

t
uma ilire e Kamenices, ne qytetin e Kor-
çës rezulton të jetë një nga vendvarrimet 
më interesante të zonës së Ballkanit. 
Gjetja e rrallë e skeletit të një gruaje ilire 

me skeletin e një fëmije në barkun e saj (3 mijë 
vjet p.e.s) si edhe skeleti i një burri në moshë të 
pjekur, ia shton edhe me shume vlerat kesaj qen-
dre arkreologjike. 

tuma me diameter 74 metra x 40 metra eshte 
zbuluar ne rreze te nje kodre rreth 3 km larg 
qytetit të Korçës Gjate tre viteve të gërmimit në 
të janë gjetur rreth 210 varre. 

Ka mjaft të dhëna interesante në këtë monu-
ment arkeologjik, pasi zbulohet jeta, kultura, za-
konet dhe ritualet e banoreve ilire qe nga shek. X 
deri ne shekullin e vi para eres se re.

www.kamenicatumulus.org
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Kamenica 
Tumulus
life, death, culture and the identity 

of a prehistoric community 

t
he Kamenica illyrian tumulus outside 
the city of Korça is one of the most at-
tractive burial places in the Balkans. the 
skeleton of an illyrian woman carrying a 

child’s skeleton in her womb (3000 B.C.), and the 
skeleton of a man in advanced age, have been 
unearthed here.  the tumulus is 74 x 40 me-
ters in diameter and was dug out at the foot of a 
hill, around 3 kilometers from Korça. after three 
years of the digging, around 210 tumuli were un-
covered. this archaeological monument provides 
interesting data, as light is shed on the illyrian 
inhabitants.

www.kamenicatumulus.org

WhAt to visit While in korÇA
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Muzeu 
Arkeologjik 
Muzeu u krijua në vitin 1985 dhe mori formë më të gjërë 
e më të plotë pas riorganizimit të tij në vitin 1990. Ky 
muze  është vendosur në dy banesa karakteristike kor-
çare të fillimit të shekullit të XIX,  të cilat për vlerat arki-
tektonike të tyre janë shpallur monumente 
kulture. Muzeu arkeologjik Kombëtar është 
i veçantë në llojin e vet ai është përqën-
druar në prehistorinë e zonës juglindore 
e  fillon nga periudha neolitike dhe deri në 
fazën e zhvilluar të epokës së hekurit. në 
këtë muze janë përfaqësuar disa vendban-
ime të rëndësishme prehistorike si Maliqi, 
Potgoria, dunaveci, trajani duke u përmb-
yllur me një sezon të vogël të periudhave 
pas prehistorike. tek Muzeu arkeologjik 
Kombëtar ka rreth 1.200 objekte të ekspo-
zuara, shumica me perkatësi nga epokat e neo-eneoli-
tike, bronzit dhe epokes së hekurit.

Muzeu i Artit 
Oriental “Bratko”
Muzeu  u çel në qershor të vitit 2003, 
duke përmbushur ëndrrën e korçarit, ar-
tistit, fotografit dhe koleksionistit të artit 
aziatik dhe antikiteteve, Xhorxh dhim-
itër Boria (1903-1990).  veprat e artit 
që ndodhen në këtë muze, rreth 430, 
janë kryesisht altar kinez, veshje per gra 
japoneze, funde ripa kineze, shpatë in-
doneziane, medalje europiane, piktura 
japoneze, fotografi të ndryshme etj.
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Archaeological 
Museum
the Museum was inaugurated in 1985, and was renovat-
ed in 1990. the Museum is housed by two characteris-
tic Korça early 19th-century dwellings. these dwellings, 
on account of their architectural values, have declared 

Monuments of Culture. the archaeological 
Museum focuses on the pre-history of the 
south-eastern albanian territories, starting 
from the neolithic age down to an advanced 
stage of the iron age. the said Museum 
contains exhibits representing important 
pre-historic settlements, including Maliq, 
Podgoria, dunavec, and trajan, and devotes 
a small section to post pre-historic periods. 
the Museum is home to around 1,200 ob-
jects, with their majority being from the 

neolithic, Bronze and iron ages.

“Bratko” Oriental 
Art Museum
this Museum was inaugurated in June 2003. With its 

creation, the dream of Xhorxh dhimitër 
Boria (1903- 1990), artist, photogra-
pher and asian art and antiquity collec-
tor from Korça, became a reality. the art 
works housed in this Museum, around 
430, include mainly Chinese altars, Japa-
nese women’s clothes, Chinese skirts and 
belts, indonesian spade, european med-
als, Japanese painters, and various pho-
tos.

33
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Pazari i vjetër 
i Korçës
Pazari është objekt me vlera të hershme historike, kul-
turore dhe arkitekturore. Karakterizohet nga ndërtesa 
në përgjithësisht një dhe dykatëshe, rrugica të ngushta 
e një stil ndërtimi që tërheq vëmendjen e vizitorëve. në 
shekujt e kaluar pazari ka qenë vendi i shkëmbimeve 
tregëtare nga turqia, Greqia, trieste dhe venecia. ai ka 
qenë i shquar për hanet e vendosur njëri pas tjetrit ku ia 
vlen të veçohet hani i elbasanit dhe hani i Manastirit, të 
cilët shërbenin si fjetore për njerëzit që vinin nga 
jashtë qytetit. tregu me rreth 1.000 dyqane arriti 
kulmin e tij gjatë fundit të shekullit të XIX dhe fil-
limit të shekullit të XX. në strukturën urbanistike 
të qytetit, pazari krijonte një ansambël më vete. 
të dy pjesët e pazarit që ndaheshin nga lumi lid-
heshin me ura të drunjta, ndërsa rruga kryesore 
që vinte nga qyteti, e kalonte lumin mbi një urë të 
gurtë me qemerë, sipër së cilës ngrihen dyqane. 
Pazari është djegur tre herë por është ndërtuar 
sërish. Pazari aktualisht vazhdon të funksionojë 
dhe ka vlera historike dhe monumentale.

Xhamia e 
Iliaz Bej Mirahorit
Kjo xhami është monumenti më i vjetër i qytetit i vi-
tit 1484 dhe mbart vlera historike, kulturore e fetare e 
arkitektonike. Gjendet në jugperëndim të bule-
vardit “fan noli” dhe atij “Kiço Greço”. Xhamia e 
Mirahorit është xhamia e parë me kube e ndër-
tuar në Shqipëri. në brendësi është e lyer me 
të bardhë dhe i përket shekullit të XiX, me disa 
piktura të Mekës dhe Medinës në mur. Minarja 
është dëmtuar rëndë nga një tërmet i shekullit 
të Xviii dhe tani xhamia nuk e ka më minaren 
e saj. Para se ta vizitoni në brendësi, mos har-
roni t’i hidhni një sy me vëmendje pamjes së 
jashtme.

Mos hArroni te viZitoni korÇen
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Iljaz Mirahori’s 
Mosque 
Built in1484, this mosque is the most ancient monument 
in the city, and stands out for its historical, cultural, 
religious and architectural values. it is situated south-

west of the fan noli 
Boulvard. a number 
of paintings of the 
Mecca and Medina 
are hung on the 
walls. the minaret 
was damaged in an 
earthquake reported 
in the 18th century 
but has recently 
been characteristi-
cally rebuild.

Old Bazaar 
in Korça
the old Bazaar an area of historical, cultural and archi-
tectural values. two-stored buildings and narrow alleys 
characterize this place. its construction style is note-
worthy. for the past few centuries, the old Bazaar has 
been a place wherein merchandise brought from turkey, 
Greece, trieste and venice was exchanged. it was reput-
ed for its successive inns, with the elbasan inn and the 

Manastir inn being the most well-known. the 
market, with around 1,000 shops, reached 
its peak development towards late 19th cen-
tury and early 20th century.  Wooden bridg-
es used to connect both sides of the old Ba-
zaar, which were divided by the river. a stone 
arched bridge, with shops lining upon both 
sides, ensured continuity across the river. 
on three occasions, the old Bazaar burned 
down, but it was rebuilt each time. the old 
Bazaar is actually still in use and retains its 
historical and monumental values.
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Fshatra turistike 
voskopoja 

voskopoja ndodhet 20km larg qytetit te Korçës. fshati 
është i rrethuar nga kodra të larta dhe 
pyje me fiere. Klima në këtë fshat 
është me verë të freskët, dimër të 
ftohtë e me rreshje bore. Këtu ndod-
hen edhe disa pista natyrore për ski. 
Ky fshat mund të quhet një perlë e 
peisazhit shqiptar. Por jo vetëm! his-
toria e Voskopojës fillon të shkruhet në 
shekullin e Xiv. Megjithatë voskopoja 
shquhet për emrin e madh që krijoi në 
kulturë e arsim në shek. e Xvii. vosko-
poja është e njohur për 24 kishat me 
afreske nga më interesantet. Sot mbi-
jetojnë vetëm 7 prej tyre.
dy më të vizitueshmet janë Kisha 
e “Shën Kollit“ e ndërtuar në vitin 1721, ku ndodhen 
afreske biblikale si dhe piktura të davidit, Kostandinit, 
si dhe Manastiri i Shën Prodhomit,  ku  ka ngelur vetëm 
një kishë për shkak të zjarrit që shkatërroi pjesën tjetër 
të tij

dardha

dardha ndodhet në juglindje të qytetit të Korçës (20 
km). ai është një fshat malor i vendosur në një gropë  
ndërmjet kodrave të Shën Pjetrit, 
shkëmbit të vjeshtës dhe disa kodrave 
të tjera. Ky fshat ofron një klimë ideale, 
ajër të pastër të pasur me oksigjen gjë 
që e ben të preferuar gjatë gjithë vitit. 
rreshjet e shumta të dëbores dhe pistat 
natyrore të krijuara janë shumë të për-
shtatshme për zhvillimin e sporteve 
dimërore, veçanërisht atë të skive. nuk 
mund të lëmë pa përmendur  “Ujin e 
qelbur” të dardhës, burim me vlera ku-
rative për stomakun dhe veshkat. Për 
më tepër ky fshat dallohet për traditat 
e hershme dhe kostumet karakeristike 

dardhare. 
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Characteristic  villages
voskopoja 

voskopoja is situated  20 km  from Korca. the village 
is sorrounded by high hills and fern 
forests. the climate in this village is 
with pleasant cool summers and cold 
snowy winters . 
natural skii slopes are found there. 
the history of voskopoja begins in 
the Xiv century.
voskopoja is well known as the base 
of culture and education in the Xvii 
century and    voskopoja is famous 
for its 24 churches.their murals are 
fascinating. today only seven of the 
original twenty four chuches have 
survived.
“St. Kolli” Church built in 1721, 

where contains biblical murals and paintings of david 
, Kostandin, and the Monastery of St. Prodhom, where  
only one church remains  because of  fire, are  two of 
the most visited.

dardha

Situated in the southeast of Korca ( 20 km), dardha 

lays in a valley among the hills of Saint Peter, autums 

rock and some other hills. this village 

offers an ideal climate, fresh air with 

high level oxygen. the snow falls and 

the natural  slopes are very suitable 

for  development of winter sports, es-

pecially skii. We cannot leave withour 

mentioning the “Ujin e qelbur” 

(dirty water) in dardha, a curative 

source for the stomach and kindeys. 

this village is well known for its an-

cient traditions and characteristic 

costumes. 
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Jeta e natës në qytet
skena Park
muzikë live nga vëllezërit prifti
çdo fundjavë
tel: 082 242867

“shtëpia 1821”
çdo të premte “karaoke”
çdo të shtunë të fundit të muajit “ladies’ night”
tel: 082 254954

“Prestige” Dance Club
party çdo të shtunë
tel: 0692028770

bar “Premier”
muzikë live gjatë fundjavave të verës
tel: 082 251899

bar “Moska”
party çdo të shtunë të fundit të muajit
tel: 082 253050

bar “elysse”
çdo muaj grupe live (rock music)
tel: 0692148860

Vila “themistokli“
çdo fundjavë korrik dhe gusht, muzikë live 
tel: 0682075100

bar “omega”
çdo të enjte dhe të shtunë party
tel: 082 246300
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Night life in the city
skena Park
live music from  prifti brothers
every weekend 
tel: 082 242867

“shtëpia 1821”
 “karaoke” every friday night
 “ladies’ night” every last saturday of the month
tel: 082 254954

“Prestige” Dance Club
party every saturday
tel: 0692028770

bar “Premier”
live music during the summer weekends 
tel: 082 251899

bar “Moska”
party every month  ( the last saturday of the month)  
tel: 082 253050

bar “elysse”
rock music every month
tel: 0692148860

Vila “themistokli“
live music every weekend ( july – August) 
tel: 0682075100

bar “omega”
party every thursday and saturday 
tel: 082 246300
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hArtA e Qytetit

Legjendë:
1 sheshi para katedrales
2. qëndra kulturore “v. mio”
3. bibloteka “thimi mitko”
4.teatri “A. z. çajupi”
5. parku “rinia”
6.sheshi para pallatit të sportit
7. mësonjëtorja
8. muzeu Arkeologjik
9. muzeu i Artit mesjetar
10.muzeu “bratko
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the city MAp

Legend:
1 the cathedral square
2. ”vangjush mio” cultural center
3. ”thimi mitko” library
4.”Andon zako çajupi” theatre
5. ”rinia” park
6. sport’s palace
7. education museum “mësonjëtorja”
8. Archaeological museum
9. national mediaeval museum of Art
10. “bratko” oriental Art museum



Për çdo informacion kontaktoni:

bashkia Korçë:
Tel: + 355 82 24 5755

Tel/Fax: + 355 82 24 3353

info@bashkiakorce.gov.al

www.bashkiakorce.gov.al

Qendra Kulturore “Vangjush Mio”:  
Tel: +355 82 24 2827

teatri “andon  Zako Çajupi”:  
Tel: +355 82 24 2888 / 3017

For further information contact:

Korca Municipality 
Tel: + 355 82 24 5755

Tel/Fax: + 355 82 24 3353

info@bashkiakorce.gov.al

www.bashkiakorce.gov.al

“Vangjush Mio” Cultural Center  
Tel: +355 82 24 2827

“andon  Zako Çajupi” theatre 

Tel: +355 82 24 2888 / 3017
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