
Tribunë me rëndësi kulturore: Çështja e 
valles popullore shqiptare në Preshevë 
dhe në rrethinë 
12 orët 18 minuta më herët  
Madhësia e germave:  

 

Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore me seli në Preshevë do të organizoj 
Tribunë me temë “Çështja e valles popullore shqiptare në Preshevë dhe në rrethinë”. 
 
Tribuna do të organizohet  më 24 dhjetor në ora 11, në Sallën e Kuvendit Komunal të 
Preshevës.  
Lidhur me organizimin, programin që ngërthen kjo tribunë, ne biseduam me kryetarin e 
Shoqatës z. Xhamledin Salihu, i cili lidhur me këto pika që e rrumbullaksojnë këtë 
tribunë shprehet: 
Në tribunën në fjalë do të shqyrtohen dhe trajtohen aspekte të valles burimore shqiptare 
në këtë rajon: Shkup, Kumanovë, Gjilan, Bujanoc, Medvegjë dhe Preshevë. 
 
Ndërsa temat e tezës që do të jenë pjesë e tribunës janë: 
 
1.Vallja popullore shqiptare sipas ndarjes rajonale: Shkup, Kumanovë, Gjilan, Bujanoc, 
Medvegjë dhe Preshevë. 
2.Histori e valles 
3.Lirika dhe epika e valles 
4.Vallja dhe muzika 
5.Vallja dhe kënga 
6.Festivali i Këngës dhe Valles Popullore Shqiptare në Preshevë 
7.Gjurmimi, evidentimi dhe regjistrimi i valleve 
8.Vallja në mes të tradicionales dhe modernes 
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9.Raporti i grupeve amatore dhe profesioniste 
10. Vallet e burrave, të grave dhe të përziera. 
 
Më tej sipas kryetarit të Shoqatës z. Salihu, referatet  dhe kumtesat duhet të jenë  gjashtë 
faqe, ndërsa për botim dymbëdhjetë faqe. 
 
Lidhur me përgatitjet dhe pjesmarrësit e kësaj tribune me rëndësi kryetari shprehet: 
Janë bërë të gjitha përgatitjet e duhura sa i përket Tribunës që organizohet të premten e 
cila tribune organizohet nën patronatin e kryetarit të Komunës z. Ragmi Mustafa. 
Ndërsa me kumtesat e tyre janë praqitur pjesmarrës nga Shqipëria , Kosova, Maqedonia 
dhe Lugina e Preshevës. 
 
Në këtë tribunë me rëndësi do të marin pjesë edhe fytyra eminente si: 
1.Prof. dr. Ramazan Bogdani- etnomuzikolog, etnokoreograf 
2.Dilaver Kryeziu, prof. në Fakultetin Filologjik, Departamenti i Etnologjisë, lënda 
Etnokoreologji dhe drejtor i Ansamblit “Shota” në Prishtinë 
3.Besim Zekthi, koreograf  dhe vallëtar nga Ansambli i Valleve  në Tiranë 
4.Zijadin Ismaili muzikolog nga Maqedonia etj. 
 
Besojmë se gjithëçka do të jetë në rregull, mbarvajtja e Tribunës me pikat e paraqitura në 
kuadër të kësaj Tribune dhe kumtesat e paraqitura do ta kenë efektin pozitiv dhe do të 
jenë të mirëseardhura për kulturën tonë në përgjithësi, përfundoi Kryetari i Shoqatës për 
Trashëgimi dhe Krijimtari  Kulturore me seli në Preshevë z. Xhemaledin Salihu. 
 
Nga Bilall Maliqi 
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