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Bilall MALIQI 

 Shoqata e Trashëgimisë dhe Krijimtarisë Kulturore në Preshevë gjatë këtij viti ka  pasur 
mjaft aktivitete të cilat janë përcjellur edhe me suksese të shumta e që kanë qenë evid 
ente jo vetëm në terren, por edhe në evidentimin e listës së trashëgimisë në Preshevë dhe 
në të gjitha fshatrat që gravitojnë në komunën tonë. 

Në këtë njëqind vjetor të Pavarësisë së shtetit shqiptar kjo Shoqatë ka në plan ti 
organizojë edhe disa aktivitete me të cilat do të përcillet kjo festë e madhe 
gjithëkombëtare. 

Kohë më parë kjo Shoqatë në bashkëpunim me OVL- UÇPMB-në organizoi një Akademi 
përkujtimore kushtuar heroit të kombit Bardhyl Osmanit- Komandant Delta, me rastin e 
40 vjetorit të lindjes së tij dhe për nderë të 100 vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë. 
Akademia u mbajt të mërkurën , në sallën e kuvendit komunal të Preshevës në prani të 
një numri të madh të qytetarëve të cilët kishin ardhur ta nderojnë veprën e Bardhylit. 

Po në këtë ditë u bënë edhe homazh te varri i Bardhyl Osmanit dhe te vendramja e 
përbashkët e dëshmorëve të kombit te penda në Rahovicë.  

Këtë akademi e përshëndeti kryetari i Shoqatës z. Xhameledin Salihu dhe kryetari i OVL-
UÇPMB-së z. Ramadan Ismaili, ndërsa për jetën dhe veprimtarinë patriotike të Bardhyl 
Osmanit foli krijuesi Halim Hasani. 

Lista e trashëgimisë në Preshevë dhe në fshatra të cilën kjo shoqatë e ka bërë me grupin 
punues gjatë këtij viti është si vijon në shifra : 
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Në Preshevë 150/ në Rahovicë 41/, /Shoshajë e Poshtme 2/, / Corroticë  7/, /Raincë  14/, 
/Zhunicë  12/, /Bukurocë 13/, /Bushtran  15/, /Leran  6/, /Golemidoll  5/, /Gerajt  6/, 
/Strezoc  5/, /Lanik  3/ ,/ Svinjishta 6/ , /Cakanoci  1/ , /Çukarka  9/ , /Miratoc 47/ , 
/Tërrnavë 32/ , /Norçë  21/ , /Karadaku  98/Gjithësej : 446. 

Përveç kësaj në vazhdën e aktiviteteve të kësaj Shoqate edhe sivjet sikurse edhe dy vitet e 
mëparshme do të organizohet Simpozium me temën: 

“LUGINA E PRESHEVËS NË LËVIZJEN SHQIPTARE GJATË HISTORISË” 

Në simpozium do të trajtohen aspekte dhe çështje politike, historike, kulturore, 
ekonomike, gjuhësore, letrare, etnike, humanitare, trashegimie, antropologjike, fetare, 
arti, muzikë, sociale-humanitare, e tjerë. 

Kontributi i Luginës së Preshevës në Lëvizjen shqiptare gjatë kohërave: 

-Koha e Vjetër 

-Koha e Mesjetës 

-Koha e Turqisë 

-Koha e Jugosllavisë së Vjetër 

-Koha e Jugosllavisë socialiste dhe 

-Koha e pluralizmit demokratik 

Në Simpozium do të trajtohen aspekte dhe çështje të kontributit të Preshevës, Bujanocit, 
Medvegjës me rrethinë në Lëvizjen Gjithëkombëtare gjatë historisë. 

Ky Simpozium organizohet në shënim të 100 vjet shtet shqiptar. 

Punimi /përmbledhja, rezimea e punimit/ duhet të jetë deri në 3 faqe /për lexim 8-10 
minuta/, ndërsa për pjesëmarrje në Simpozium dhe për botim 5-12 faqe, në rradhorin 12.  

Simpoziumi do të mbahet më 23 nëntor të vitit 2012. 

Afati paraqitjes së punimeve është deri më 16 nëntor 2012. 

Pas çdo Simpoziumi të gjitha punimet e lexuara në këtë Tribunë do të botohen në botim 
të veçantë  dhe special. 

Pra edhe këtë vit së bashku me festën e madhe 100 vjetorin e shtetit shqiptar kjo shoqatë 
po e përmbyll me shumë suksese dhe me punë të palodhshme ekipore në lidhje me 
evidentimin e trashëgimisë së komunës sonë dhe me fshatrat përreth… 
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