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Madhësia e germave:  

 

Në lokalet e Bibliotekës së Qytetit “Mehmet Jusufi” në Preshevë, u mbajt mbledhja e 
kryesisë së Shoqatës së Trashëgimisë Kulturore. Kjo mbledhje u zhvillua në prag të 
Tribunës shkencore që do të mbahet javën e ardhshme saktësisht më 24-25 dhjetor 2011. 

Në këtë mbledhje të rëndësisë së veçantë u diskutua lidhur me pjesmarrjet e një numri të 
 konsiderueshëm të mysafirëve nga i gjithë etnikumi shqiptar të cilët para opinionit do t’i 
shpalosin kumtesat e tyre të përgatitura enkas për këto dy data me rëndësi kulturore të 
qytetit të Preshevës dhe të Luginës në përgjithësi. 

Rendi i ditës 

Për këtë mbledhje ishte ky rend i ditës: 

-Përgatitjet për Tribunën shkencore me titull “Dasma shqiptare në Preshevë dhe rrethinë , 
dikur dhe sot” dhe  

-Eventuale. 

Kryetari i Shoqatës së Trashëgimisë Kulturore z. Xhemaledin Salihu para të pranishmëve 
elaboroi në pika të shkurtra lidhur me pjesmarrësit e mundshëm në këtë Tribunë 
Shkencore e cila e ka karakterin e vet. Mandej shpalosi një pasqyrë të mysafirëve si nga 
Shqipëria, Kosova, Maqedonia etj., të cilët më datë 24 dhe 25 dhjetor do të lexojnë para 
dashamirësve të kulturës. Ky Simpoziun shkencor apo Tribunë shkencore do të jetë dy 
ditor me programin të cilin kryetari e shpalosi para anëtarëve të kryesisë së Shoqatës. 

Në këtë mbledhje morën pjesë: Xhemaledin Salihu, kryetar, Havçe Hasani, Demush 
Berisha, Bilall Maliqi, Zeqirja Fazliu, Sadri Qazimi,  Nehat Ramizi, Sali Salihu, Vaxhid 
Mehmeti, Abedin Selimi. 
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Programi 

Më 24 dhjetor 2011, pritje e pjesmarrësve në Tribunë, ora 09-10, 00 

-Seanca e paraditës në ora 10, 00; 

-Intonimi i himnit kombëtar 

-Fjala hyrëse e kryetarit të Shoqatës z. Xhemaledin Salihu; 

-Drejtues të seances:Prof. dr. Agron Xhagolli dhe prof. Xhamaledin Salihu; 

-Seanca e II-të e paraditës,në ora 12,00 

-Diskutime; 

-Seanca e pasdrekës, ora 15,00 

-Shfaqja:Dasma shqiptare e Preshevës dikur, ora 19,00, në Shtëpinë e Kulturës “Abdulla 
Krashnica” Preshevë . 

Më 25 dhjetor 2001 

-Seanca e paraditës; 

-Diskutime; 

-Mbyllja e Tribunës shkencore. 

Gjithnjë sipas kryetarit të Shoqatës z. Xhemaledin Salihu i cili para të pranishmeëve në 
mbledhje shpalosi edhe numrin e kumtesave të cilat do të lexohen gjatë dy ditëve të 
Tribunës shkencore të cilat janë njëzetë e një sosh. 

Në Tribunë shkencore me kumtesat e tyre do të prezantohen:Asoc.Prof. Mustafa 
Ibrahimi- Fakulteti i gjuhëve , Kulturave dhe Komunikimit, Universiteti i Evropës 
Jugore, Demir Krasniqi, Hysen Këqiku, Mr. sc. Hajrullah  Mustafa, drejtor i muzeut  në 
Mitrovicë, Xhemaledin Salihu, Mr. Mustafë Haziri, Sekretar i Lidhejs së Historianëve të 
Kosovës, Enkel Rexhepi, Amir Latifi, Prof. dr. Agron Xhagolli, Prof.dr. Hamit Xhaferi, 
Prof.dr. Gjovalin Shkurtaj, Leonora Shkurtaj, Prof. dr. Nebi Dervishi, Riselda Sejdija, 
Jonuz Fetahaj, Mr. Ferid Selimi, Dr. Nevrije Ismalji, Dr. Hatixhe Ahmedi, Prof.dr. Fatmir 
Sylejmani, Prof.dr. akademik Aleksandar Stipçeviq (i cili për shkaqe shëndetsore nuk do 
të mund të merr pjesë, por do ta dergojë kumtesën e tij),  Dilaver Kryeziu dhe Sami Piraj. 



Në fund të mbledhjes të gjithë anëtarët e kryesisë së Shoqatës u zotuan që të marrin 
përsipër obligimet dhe detyrat për Tribunën Shkencore. /Bilall Maliqi, presheva.com/ 
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