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Ulqin - Organizata e Shoqërisë Civile 
“Horizonti i Ri” ka përfunduar real-
izimin e projektit “Sfidat e identitetit 
kombëtar tek të rinjtë shqiptarë në 
Malin e Zi”, të mbështetur nga Fondi 
për Mbrojtjen dhe Realizimin e të Dre-
jtave të Pakicave në Malin e Zi. 
Gjatë katër muajve, një grup i përzg-
jedhur i të rinjve nga të dy shkollat e 
mesme në Ulqin ndoqën një program 
të veçantë edukativ mbi çështjet e 
identitetit. Në kuadër të këtij pro-
grami, gjimnazistët patën mundësi që 
në mënyra krejtësisht inovative dhe 
kreative të mësojnë dhe të debatojnë 
për konceptin e identitetit, paragjyki-
met, kontekstin e identitetit në proce-
set e reja shoqërore dhe integruese, 
për mekanizmat e mbrojtjes së lirisë 
dhe të drejtave të njeriut dhe të paki-
cave etj. 

Panelet edukative me të rinj janë 
moderuar nga trajnerja profesioniste 
për punë me të rinj, Sabra Deceviq, 
ndërsa të ftuar të veçantë në këtë 
program, në cilësinë e ligjëruesve, 
kanë qenë edhe deputetët në Kuven-
din e Malit të Zi, Genci Nimanbegu, 
njëherësh kryetar i Këshillit Kombëtar 
të Shqiptarëve në Malin e Zi, dhe Dri-
tan Abazoviq.
Aktiviteti i fundit i realizuar në kuadër 
të këtij projekti ka qenë udhëtimi stu-
dimor në qytetin historik të Krujës, ku 
të rinjtë nga Ulqini vizituan monu-
mentet unike të kulturës dhe historisë 
kombëtare shqiptare: Muzeun Kom-
bëtar të Skënderbeut, Hyrjen kryesore 
në Kalanë e Krujës, Kullën e sahatit, 
sistemin e fortifikimit të burimeve të 
ujit, Hamamin, Pusin e Skënderbeut, 
Ullirin e Skënderbeut dhe pika tjera të 

rëndësishme të këtij qyteti. 
Në këtë vizitë morën pjesë edhe dre-
jtuesit dhe zyrtarët e Fondit për Mbro-
jtjen dhe Realizimin e të Drejtave të 
Pakicave si dhe përfaqësues të Ko-
munës së Ulqinit.
Në fund të kësaj vizite, pjesëmarrësve 
të programit iu ndanë diploma për 
ndjekjen e suksesshme të të gjitha ak-
tiviteteve të projektit. 
Projekti “Sfidat e identitetit kombëtar 
tek të rinjtë shqiptarë në Malin e Zi” ka 
synuar të forcojë aftësitë dhe shkath-
tësitë e tyre komunikuese, debatuese 
dhe prezantuese lidhur me çështjet 
e identitetit, por njëkohësisht të për-
gatisë edhe një gjeneratë të re të poli-
tikëbërësve shqiptarë në Malin e Zi, 
duke u krijuar mundësi të përfshirjes 
së tyre në proceset aktuale shoqërore.

(Kohapress)

Këto ditë nga edicioni i botimeve të 
Librarisë “Arti” doli nga shtypi përm-
bledhja më e re me poezi e autorit 
nga Ulqini, Jaho Kollari, e titulluar 
“Prokrastinacioni”. 
Vëllimi poetik përmban gjithsej 97 
poezi, të ndara në dy cikle. Libri i parë, 
ku përfshihen poezitë e vjetra, për-

bëhet nga 43 poezi, kurse Libri i dytë, 
ku përfshihen poezitë e reja, përbëhet 
nga 54 poezi. 
Jaho Kollari është autor bashkëkohor, 
të cilin lexuesit e njohin përmes pesë 
veprave të tij të botuara deri tani, të 
gjinive të ndryshme letrare, si poezi, 
novela, tregime moderne dhe roman. 

Ky është vëllimi i tij i tretë me poezi 
dhe libri i gjashtë.  
Prezantimi i autorit Jaho Kollari dhe 
librit të tij më të ri, si dhe i veprim-
tarisë botuese të Librarisë “Arti” do 
të bëhet nesër mbrëma në mjediset 
e Bibliotekës “Radosllav Lumoviq” në 
Podgoricë. (Kohapress)
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Libra të rinj

Edukim i gjimnazistëve 
për çështjet e identitetit

Përmbledhje e re me 
poezi e Jaho Kollarit

(Jaho Kollari, Prokrastinacioni, Diti&Oli - Libraria Arti, Ulqin, 2015)




