
Fjala përshëndetëse e Xhemaledin Salihut, kryetar i Shoqatës për Trashëgimi dhe 
Krijimtari Kulturore në Preshevë 
 
Zonja dhe Zotërinjë të nderuar, 
 
Të nderuar studiues dhe pjesëmarrës në Tribunën shkencore : “Dasma shqiptare në 
Preshevë dhe rrethinë, dikur dhe sot”, mirë se erdhët në Preshevë dhe këto 2 ditë në 
Preshevë të ndiheni sikur në shtëpinë Tuaj. 
 
Përshëndetje për të gjithë në emrin tim personal dhe  nga Shoqata për Trashëgimi dhe 
Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në Preshevë. 
 
Zonja dhe Zotërinjë të nderuar, Mysafirë dhe pjesëmarrës të nderuar, 
Më lejoni që me respektin më të thellë të përshëndes Prof.dr. Aleksandër Stipçeviq, 
ilirologun e shquar dhe nga Shqipëria : Akademik Gjovalin Shkurtaj, të cilët për shkaqe 
shendetësore nuk janë prezentë Tribunë, por kanë dërguar punimet e tyre, pastaj 
Prof.Dr.Agron Xhagolli, Instituti i Kulturës Popullore pranë Akademisë së Shkencave të 
Shqipërisë, Av. Agron Gjedia, kryetar i Shoqatës “Bytyçi” dhe Riselda Sejdija, kandidate 
për doktorante e Kulturës Popullore, nga Maqedonia : Prof. dr. Nebi Dërvishi, Prof.dr. 
Hamit Xhaferi, Prof.dr. Mustafë Ibrahimi, Prof.dr. Fatmir Sulejmani, të gjithë ligjërues në 
Fakultetin e Tetovës dhe Mehmet Latifin, publicist ; nga Kosova : Prof.dr. Ukë Xhemaj, 
shef I departamentit të Fak.filologjik, lënda e etnokoreologjise, Dr. Nevrije Bislimi-
Ismajli ; Pro..Dilaver Kryeziun, ligjërues në Fakultetin Filologjik, lënda e 
etnokoreologjisë ; Msc Mustafë Haziri, sekretar i Lidhjes së Historianëve të Kosovës, 
Mr.sc. Hajrullah Mustafa, drejtor i Muzeut në Mitrovicë ;  Z. Demir Krasniqi, muzikolog 
nga Gjilani, Z. Sami Piraj, publicist dhe muzikolog dhe Hysen Këqiku, shkrimtar ; Prof. 
Rexhep Abazin nga Medvegja, nga Presheva : Dr. Hatixhe Ahmedi, Arkivi i Kosovës, 
MA Ferid Selimi, Doktorant i shkencave të komunikimit dhe të informimit në 
Universitetin Publik të Tiranës, Jonuz Fetahaj, shkrimtar, Amir Latifi, mësimdhënës dhe 
Enkël Rexhepi, mësimdhënës. 
 
Poashtu përshëndes përzemërsisht donatorët e Tribunës: Gorenje niti tiki company me 
pronar dhe drejtor general, Fatmir Kadriu, donatorin individual z. Vullnet Latifi nga 
Presheva, drejtor general i Bankës për Biznes në Prishtinë, Këshillin Kombëtar Shqiptar 
të Luginës së Preshevës, Agjensionin turistik “Ditori-Reisen” Raincë të Preshevës me 
pronar Skender Rexhepi, Vlora.comm në Preshevë dhe Agjensionin “Mimoza 93” në 
Preshevë. 
Përshëndes gjithë Këshillin drejtues të Shoqatës, për kontributin e dhënë, por posacërisht 
do të vecoja ata që më së shumti kontribuan në organizimin e Tribunës:Abedin Selimin 
dhe  Zeqirja Fazliun. 
 
Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë u themelua me 16.10.2010 
dhe qëllimi themelor i saj është hulumtimi, gjurmimi, evidentimi, regjistrimi, ruajtja dhe 
mbrojta e Trashëgimisë, zhvillimi dhe kultivimi i krijimtarise kulturore dhe mbrojtja e 
ruajtja e identitetit kombëtar të shqiptarëve. 



Që nga themelimi i saj, në tetor të vitit 2010 deri më sot, , Shoqata për Trashëgimi pati 
veprimtari dhe aktivitete të shumta. 

Duke filluar nga organizimi i Ekspozitës “Lugina e Preshevës dhe Trashëgimia e 
saj” me rastin e Ditës së Flamurit, më 28 nëntor 2010, në Shtëpinë e Kulturës në 
Preshevë. Ekspozita me fotografi të vjetra nga Presheva, Bujanoci dhe Medvegja u 
përgatitë nga Grupi i të Rinjëve  “PreshevArt” nga Presheva. Në pjesën e dytë të dhjetorit 
2010, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në 
Preshevë mbajti Tribunën shkencore me temë bosht: “Çështja e valles popullore shqiptare 
në Preshevë dhe rrethinë” ku morën pjesë studiues të trojeve shqiptare. 

Organizimin e Ekspozitës së Fotografive të Vjetra nga Presheva e Lugina e Preshevës / 
100 fotografi/ e realizuam më 07 mars 2011, Ditën e Mësuesit 
Ekspozitën e organizuam në bashkëpunim me FotoArt të Preshevës dhe autorin e 
fotografive, Dr. Jahi Murati-Staneci. 
Akademi Përkujtimore me rastin e 95 vjetorit të lindjes së profesor Ibrahim Kelmendit u 
organizua më 16 prill2011 
 
Në pjesën e parë të vitit 2011 doli nga shtypi libri me kumtesat e tribunës, i titulluar 
”Çështja e valles popullore shqiptare në Preshevë dhe rrethinë” botim i veçantë i 
Shoqatës së Trashëgimisë dhe Krijimtarisë Kulturore në Preshevë. 
Më 17 shkurt të vitit 2011, Komisioni Zonal dhe Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari 
Kulturore e Luginës së Preshevës me seli në Preshevë organizoi Tribunën Shkencore : 
“Studimi i mundësive të përafrimit deri në unifikim të plan-programeve dhe teksteve 
mësimore në trojet arbërore dhe në diasporë” 
 
Në organizim të Komisionit Zonal te Luginës së Preshevës dhe Shoqatës për Trashëgimi, 
6 studiues nga Lugina e Preshevës morën pjesë në Konferencën e Parë Mbarëkombëtare  
në Tiranë me temën: “Studimi i mundësive të përafrimit deri në unifikim të plan-
programeve dhe teksteve mësimore në trojet arbërore dhe në diasporë” 
Më 22 tetor 2011, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore në Preshevë 
organizoi manifestimin kulturor, promovimin e librit të autorit preshevar Sami 
Qerimi:”Koha e ngritjes, e krenarisë dhe e dhimbjes” 
 
Shoqata për Trashëgimi do ta vazhdojë veprimatarinë dhe aktivitetet e saja në kultivimin, 
ruajtjen dhe mbrojtjen e Trashëgimisë natyrore dhe kulturore në Luginë të Preshevës, me 
gjithë vështirësitë e ndryshme, sidomos ato financiare. 
 
GËZUAR FESTAT E FUNDVITIT 
ME FAT DHE SUKSESE TRIBUNËS, 
 
 
                                                                                           Kryetari, 
Preshevë, 24 dhjetor 2011                                          Xhemaledin Salihu    


