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1. Titulli i projektit:   Garantimi i Iso-Polifonisë Popullore Shqiptare 
2. Vendi/Rajoni:   Republika e Shqipërisë/Europa 
3. Agjencia Ekzekutive:  Zyra e Venecias së UNESKO-s (BRESCE), Seksioni i Kulturës 
4. Agjencia Zbatuese Kombëtare:  Këshilli i Muzikës Shqiptare 
5. Organet Partnere 

Komisioni Kombëtar i UNESKO-s, SHQIPËRI 
Ministria e Turizmit dhe Kulturës, 
Ministria e Arsimit 
Akademia Kombëtare e Shkencave, Instituti i Kulturës Popullore 
Seksioni Shqiptar i CIOFF-it 
Shoqata Kombëtare e shoqatave dhe grupeve të iso-polifonisë 
Departamenti i Muzikologjisë dhe Etnomuzikologjisë në Akademinë e Arteve të Bukura, Tiranë 

6. Kohëzgjatja e projektit  28 muaj (dhjetor 2006 – mars 2009) 
7. Buxheti Total   

8. PËRMBLEDHJE PARAPRAKE 
Isopolifonia popullore shqiptare u shpall nga UNESKO si një Kryevepër e Trashëgimisë Gojore dhe Jomateriale të Njerëzimit 
në 2005. Ky projekt, bazuar në një Plan kombëtar Veprimi që shoqëron dosjen e kandidaturës shqiptare, synon të garantojë 
këtë traditë me shumë zëra unike, duke u përqendruar veçanërisht në transmetimin e tij tek brezi më i ri. 
Muzika iso-polifonike debutohet në zonën që mbulon pothuajse të gjithë Shqipërinë e Jugut. Nga pikëpamja etno-kulturore, 
isopolifonia është tipike për dy zona të mëdha, Toskëria dhe Labëria. Si polifonia labe edhe ajo toske janë të pasura në 
formë dhe përmbajtje, duke përfshirë baladat, ose këngët historike, këngët lirike, këngët e vajit, këngët humoristike, këngët 
e kurbetit, etj. 

Projekti do të zbatohet nga Këshilli i Muzikës Shqiptare, anëtare e IMC/UNESCO-s. Aktivitetet e planifikuara në kuadrin 
e këtij projekti përfshijnë nxitjen e transmetimit nëpërmjet ngritjes së odave tradicionale të isopolifonisë, duke krijuar një 
Regjistër të debutuesve, duke dhënë trajnim dhe nxjerrë publikime të shkruara dhe elektronike. 

Pritet që si rezultat i këtij projekti, të arrihet një prestigj më i madh dhe një ambient më i favorshëm për ushtruesit e 
kësaj tradite, dhe një interes i ri do të tregohet kundrejt muzikës isopolifonike nga të rinjtë shqiptarë. Kjo do të shkaktojë 
ripërtëritjen e isopolifonisë, duke mundësuar edhe vazhdimësinë e traditës debutuese 
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9. Të dhëna paraprake për Projektin 
9.1. Konteksti i Projektit 
Isopolifonia shqiptare u shpall nga UNESKO si një Kryevepër e Trashëgimisë Gojore Jomateriale e Njerëzimit në vitin 
2005. Këshilli i Muzikës Shqiptare, Ministria e Kulturës dhe Komisioni Kombëtar Shqiptar për UNESKO-n zhvilluan 
një Plan kombëtar Veprimi për të garantuar këtë element thelbësor të trashëgimisë kulturore jomateriale të Shqipërisë. 
Ky projekt është bazuar në këtë Plan Veprimi, që është përshtatur dhe rishikuar nga aktorët, duke përfshirë Seksionin për 
Trashëgiminë Kulturore Jomateriale të UNESKO-s. 

Shqipëria ka ratifikuar së fundi Konventën e UNESKO-s 2003 për Garantimin e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale. 
Kështu, ekzekutimi i aktiviteteve të këtij projekti do të lehtësojë integrimin e kësaj Kryevepre të në Listën Përfaqësuese të 
Konventës. 

9.2. Përshkrimi i shprehjes kulturore 
Termi “iso” i referohet tingullit që shoqëron të kënduarin polifonik. Tingulli realizohet në dy mënyra: tek Toskët ai është i 
pandërprerë dhe këndohet gjithmonë me zanoren ‘e’, duke nxjerrë frymën në mënyrë jo të njëtrajtshme, ndërsa tek Lebërit, 
tingulli ndonjëherë këndohet si ton ritmik, i përfshirë në tekstin e këngës. Mund të bëhet dallimi ndërmjet polifonisë me dy, 
tre dhe katër zëra. 

Isopolifonia me dy zëra përfaqëson formën më të thjeshtë të polifonisë shqiptare dhe është popullore në të gjithë Shqipërinë. 
Isopolifonia praktikohet kryesisht nga burrat, por ka edhe një numër këngëtaresh femra. Muzika realizohet në një gamë të 
gjerë të ngjarjeve shoqërore, si dasma, vdekje, festa të korrash, festa fetare dhe festivale, si festivali popullor i mirënjohur 
shqiptar në Gjirokastër. 

9.3. Përshkrimi i strukturës së komunitetit 
Iso-polifonia në Shqipërinë Jugore është transmetuar tradicionalisht nga prindërit tek fëmijët, por kjo mënyrë transmetimi u 
prish në dekadat e fundit për shkak të vështirësive ekonomike dhe migrimet në shkallë të gjerë. 

Pjesa më e madhe e fshatrave dhe qyteteve në Shqipërinë Jugore kanë bandë vokale dhe / ose instrumentale. Këto banda 
profesionistësh ftohen në ngjarjet shoqërore dhe marrin pjesë rregullisht në ngjarje dhe festivale të ndryshme, si Festivali 
Kombëtar Folklorik Tipologjik i Sazeve të Shqipërisë së Jugut në Korçë, Festivali Kombëtar Folklorik i Isopolifonisë në 
Vlorë, Festivali i Fyellit Magjik në Butrint, Sarandë, Festivali Kombëtar Folklorik i Instrumenteve në Gjirokastër, si dhe 
Festivali Kombëtar Folklorik i famshëm i Gjirokastrës që zhvillohet çdo katër vjet. 

Ndërsa termi “komunitet” në lidhje me isopolifoninë shqiptare siç praktikohet sot ka kuptimin e një grupi të vogël njerëzish 
(psh, debutues dhe ndihmësat) në pothuajse çdo qendër rurale dhe urbane të Shqipërisë së Jugut, dhe jo të gjithë popullatën 
e këtij rajoni. 

9.4. Vështrim i përgjithshëm i mekanizmave ekzistues të garantimit dhe përvojës në garantimin e trashëgimisë 
kulturore jomateriale 
Nga mesi i viteve 1940 deri në fillimet e viteve 1990 (periudha e Hoxhës), trashëgimia kulturore jomateriale e Shqipërisë 
studiohej dhe deri në një farë mase mbrohej, nëpërmjet institucioneve të tilla kërkimore dhe dokumentimit si për shembull, 
Instituti i Kulturës Folklorike dhe Departamenti i Ento-muzikologjisë në Akademinë e Shkencave. Megjithatë, aktivitet në 
këtë sferë ishin ngjyruar me konsiderata politike – Festivali Muzikor Folklorik i Gjirokastrës është një shembull i mirë në 
këtë drejtim. 

Pas vitit 1994 u bënë shumë përpjekje serioze, që arritën krijimin e Qendrës Kombëtare të Aktiviteteve Folklorike – një 
institucion shtetëror detyra kryesore e të cilit është bashkërendimi, nxitja dhe organizimi i aktiviteteve rajonale dhe kombëtare 
në fushën e kulturës tradicionale, në bashkëpunim me shoqatat kulturore në Shqipëri, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni dhe 
diasporë. Në vitin 1999, Departamenti i Trashëgimisë Kulturore u ngrit brenda Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, 
me qëllim që të përmirësohej menaxhimi i trashëgimisë kulturore materiale dhe jomateriale e Shqipërisë. 
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Ligji për Trashëgiminë Kulturore u miratua në 2003, dhe Ligji për Muzeumet në 2005, duke krijuar një kuadër kombëtar 
ligjor për garantimin e trashëgimisë kulturore, duke përfshirë trashëgiminë jomateriale. 

10. ARSyETIMI 
Gjatë dekadave të fundit, rritja modeste e turizmit kulturor dhe interesi në rritje i studiuesve në këtë traditë folklorike unike 
kanë kontribuar deri në një farë mase për një rilindje të isopolifonisë shqiptare. Megjithatë, tradita ndikohet negativisht nga 
varfëria në zonat rurale dhe mungesa e mbështetjes financiare për debutuesit, duke kërcënuar transmetimin e repertorit të 
pasur të këngëve dhe teknikave. Eksodi i të rinjve drejt qyteteve dhe jashtë shtetit, në kërkim të punëve e përforcon këtë 
rrezik. Në këto rrethana, vazhdimësia e isopolifonisë shqiptare ruhet kryesisht nga bandat folklorike profesionale, dhe jo në 
strukturën familjare. 

Duke marrë parasysh sa më sipër, ky projekt synon nxitjen dhe përtëritjen e isopolifonisë duke përshtatur mënyrat tradicionale 
të transmetimit me realitetet e reja shoqërore dhe mënyrat e jetesës. Me mbështetjen e plotë të autoriteteve shqiptare, autorët 
e projektit kanë identifikuar objektivat realiste dhe zhvilluar aktivitete që duhet të zhvillohen pas përfundimit të projektit. 

11. PËRFITUESIT E SyNUAR 
Përfituesit kryesore të projektit janë debutuesit e isopolifonisë shqiptare dhe, veçanërisht, rinia që do të mësojë këngët 
tradicionale, teknikat dhe stilet e debutimit. përfitimet priten të shtrihen edhe tek nxënësit e shkollave 9-vjeçare dhe të 
mesme, me ndihmën e një fushate ndërgjegjësimi në media të ndryshme. 

Përfituesit dytësore të projektit janë studiuesit e isopolifonisë shqiptare, specialistët e trashëgimisë kulturore jomateriale në 
Ministrinë e Kulturës dhe Akademia, si dhe publiku i gjerë. 

12. OBJEKTIVAT 
Objektivi afatgjatë i këtij projekti është garantimi (në kuptimin e Konventës së UNESKO-s për Garantimin e Trashëgimisë 
Kulturore Jomateriale) i isopolifonisë folklorike shqiptare. Pritet që ky projekt të shërbejë si model për projekte ose aktivitete 
të tjera që zhvillohen nga punonjësit shqiptare të kulturës në nivele lokale dhe qendrore, në fushën e trashëgimisë kulturore 
jomateriale. 

Objektivat afatmesme të projektit janë: 
- Nxitja e transmetimit – veçanërisht ndërmjet brezave – e isopolifonisë shqiptare, duke përshtatur mënyrat tradicionale me 
realitetet e reja sociale; 
- Ndërtimi i kapaciteteve lokale dhe kombëtare për garantimin e transmetimit të isopolifonisë dhe trashëgimisë kulturore 
jomateriale shqiptare në përgjithësi, nëpërmjet mbështetjes dhe zhvillimit të rrjeteve të debutuesve dhe kujdestarëve dhe 
hartimit të Inventarit të Debutuesve të isopolifonisë shqiptare; 
- Rritja e ndërgjegjësimit publik të isopolifonisë  shqiptare dhe rinovimi i interesit në të tek të rinjtë. 

13. PËRBËRËSIT DHE AKTIVITETET E PROJEKTIT 
Përbërësit kryesorë të projektit janë: (i) trajnimi dhe transmetimi i aftësive dhe ekspertizës; (ii) dokumentimi dhe inventarizimi; 
dhe (iii) rritja e ndërgjegjësimit publik. 

Aktiviteti 1. Ngritja the takimet e Komitetit Drejtues 
Menjëherë pas miratimit të projektit, do të ngrihet një Komitet Drejtues i përbërë nga ekspertë dhe debutues për të monitoruar 
zbatimin e projektit. Komiteti do të përfshijë anëtarë të Këshillit të Muzikës shqiptare, nëpunës të Ministrisë së Turizmit 
dhe Kulturës (Departamenti i Trashëgimisë Kulturore) dhe Komisionin Kombëtar të UNESKO-s, ekspertë të Akademisë së 
Shkencave dhe debutues të isopolifonisë. 

Gjatë takimit të tij të parë, Komiteti Drejtues do të caktojë një Menaxher Projekti dhe një Koordinator Projekti, si dhe figura 
të tjera kyçe që do të përfshihen në projekt. 
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Komiteti Drejtues do të takohet të paktën tetë herë gjatë zhvillimit të projektit, me qëllim që të përcaktohen modalitetet më 
të mira për zbatimin e aktiviteteve të projektit, për të monitoruar zbatimin e projektit dhe vlerësuar rezultatet e tij. 

Aktiviteti 2: Ngritja e Odave të Isopolifonisë shqiptare në katër vende të Shqipërisë jugore (Korçë, Përmet, Vlorë 
dhe Gjirokastër). 
Në fillim të vitit 2007, do të ngrihen katër Oda të Iso-polifonisë në vendet e mëposhtme: Përmet, Korçë, Vlorë dhe Gjirokastër, 
me qëllim që të nxitet transmetimi i isopolifonisë  tek të rinjtë. Odat faktikisht do të konsistojnë në ambiente të përshtatshme 
në shtëpi lokale ku mund të kryhet transmetimi i isopolifonisë nga mjeshtrit tek studentët në një kontekst dhe rrethana që janë 
relativisht të afërta me ato tradicionale. Duhet të kihet parasysh që Oda është ambienti më i madh në shtëpinë tradicionale 
shqiptare, ambienti që bashkon anëtarët e familjes, ambienti për të pritur miqtë. 

Për këtë qëllim, në bashkëpunim me organet e pushtetit lokal të qyteteve të sipërpërmendur janë identifikuar katër shtëpi 
tradicionale për ngritjen e Odave (pa qira, mbi bazën e marrëveshjeve formale me autoritetet lokale). Këshilli i Muzikës 
shqiptare do të bashkëpunojë gjithashtu ngushtë me Qendrat Kulturore të Fëmijëve dhe Drejtoritë Arsimore të këtyre 
qyteteve me qëllim që të promovohen Odat tek fëmijët e shkollave lokale për të siguruar pjesëmarrje më të gjerë, si dhe të 
sigurojnë mjetet e nevojshme të mësimdhënies dhe të materialeve promovuese. 

Debutuesit e shquar të isopolifonisë shqiptare kanë rënë dakord të japin mësim në këto Oda. Në kuadrin e këtij projekti, do 
të organizohen koncerte të hapura publike në këto qytete që do të transmetohen edhe nga televizioni lokal dhe kombëtar. 

Aktiviteti 3: Seminar trajnues për ekspertët kombëtarë për Dixhitalizimin, Arkivimin dhe Menaxhimin e arkivave 
dixhitale 
Në kuadrin e këtij projekti, pajisjet audio-vizuale dhe kompjuterike (shih listën në Shtojcën) do të blihen për t’i mundësuar 
Këshillit të Muzikës Shqiptare dhe ekspertëve kombëtarë të Akademisë së Shkencave për të kryer dokumentimin e planifikuar, 
kryerjen e inventarit, dixhitalizimin dhe aktivitetet e publikimit. 

Përveç blerjes së pajisjeve dhe një trajnim për përdorimin e tyre të dhënë nga një specialist vendas, do të organizohet një 
kurs intensiv trajnimi për dixhitalizimin dhe menaxhimin e arkivave, duke përfshirë ato dixhitale. Ky kurs do t’u japë 
mundësi punonjësve të kulturës për të kryer dixhitalizimin e një standardi të lartë të tekstit, materialeve audio- dhe audio-
vizuale të materialeve në lidhje me isopolifoninë shqiptare dhe për të përmirësuar aftësitë e tyre arkivuese, veçanërisht në 
lidhje me arkivat dixhitale. 

Ky trajnim pritet gjithashtu të jetë i dobishëm në lidhje me inventarin e ardhshëm kombëtar të trashëgimisë kulturore 
jomateriale që do të kryhet në Shqipëri, si një Shtet Palë në Konventën e UNESKO-s të vitit 2003. 

Aktiviteti 4: Krijimi i një regjistri, bazës elektronike të të dhënave dhe një Katalog të printuar të Debutuesve të 
Shquar të iso-polifonisë shqiptare 
Ky aktivitet përfshin inventarizimin dhe dokumentimin e debutuesve të aftë të isopolifonisë (individë dhe grupe), përvoja 
dhe kontributi i të cilave janë të një rëndësie të madhe për garantimin dhe nxitjen e isopolifonisë. Dokumentimi do të 
përfshijë tipe të caktuara të të dhënave personale, fotografi, bibliografi, materiale audio-vizuale dhe transkriptimin muzikal 
të interpretimeve të tyre. 

Dokumentimi do t’u shërbejë para së gjithash komuniteteve dhe do të jetë veçanërisht i dobishëm në transmetimin e përvojës 
dhe aftësive të këtyre debutuesve tek brezi i ri. Baza e të dhënave do të jetë gjithashtu e hapur për konsultime me studiuesit 
lokalë dhe të huaj. Disa nga materialet do të jenë në internet nëpërmjet një versioni të thjeshtuar të internetit në www.
isopolifonia.com. 

Kategoritë e mëposhtme do të përbëjnë Bazën e të Dhënave dhe Katalogun: 
1. Individët dhe grupet që debutojnë isopolifoninë folklorike tradicionale në zonat rurale; 
2. Muzika e sazeve dhe këngëtarët e sazeve, grupet instrumentiste të muzikës folklorike urbane; 
3. Individët dhe grupet që luajnë instrumente tradicionale të muzikës së isopolifonisë. 
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Kjo bazë të dhënash në fakt do të përbëhet nga një inventar i debutuesve të isopolifonisë shqiptare. Ky inventar në një fazë 
të mëvonshme do të përfshihet në Inventarin Kombëtar Shqiptar të Trashëgimisë Kulturore Jomateriale, që do të realizohet 
nga Ministria e Kulturës në kuadrin e Konventës 2003 për Garantimin e Trashëgimisë Kulturore Jomateriale. 

Aktiviteti 5: Përpilimi dhe publikimi i pesë botimeve të para të Gazetës “ISOPOLIFONIA”, duke përfshirë një disk 
CD. 
Ky aktivitet përputhet me nevojën si për një përpjekje serioze promocionale tek publiku i gjerë dhe për një botim periodik 
të cilësisë së lartë nga pikëpamja shkencore për temën e isopolifonisë që synon studiuesit në Shqipëri dhe jashtë shtetit. 

Një nga objektivat e Gazetës është ripërkufizimi i iso-polifonisë si fenomen muzikor, dhe për t’i dhënë asaj një vend edhe 
në shoqërinë moderne. 

Gazeta do të reflektojë çështjet bashkëkohore të kërkimeve etnomuzikologe dhe çështjeve të tashme. Ajo do të nxitë 
ndërgjegjësimin në lidhje me instrumentet e tashme ligjore të brendshme dhe ndërkombëtare dhe masat e tjera në lidhje me 
garantimin e isopolifonisë. Ajo do të nxisë dhe bëjë reklamë për aktivitetet lokale dhe rajonale që kanë si objekt të rinjtë. 

Çdo botim do të ketë një CD me interpretime përfaqësuese të muzikës polifonike. Gazeta do të shërbejë gjithashtu si 
ndërmjetëse që reflekton projektet dhe masat e marra nga UNESKO dhe autoritetet e brendshme në fushën e trashëgimisë 
kulturore jomateriale në vendet e tjera. 

14. MEKANIZMAT E MENAXHIMIT 
Bashkërendimi, menaxhimi dhe monitorimi i aktiviteteve të projektit do të sigurohet nga Komiteti Drejtues që do të përfshijë 
debutues, studiues dhe përfaqësues qeveritarë. 

Me qëllim që të sigurohet vizualiteti i projektit, botimi i pestë i Gazetës Isopolifonia, në gjuhën shqipe dhe angleze, do të 
përqendrohet në rezultatet dhe vështirësitë e mundshme të projektit dhe do t’i paraqitet UNESKO-s para përfundimit të 
projektit, së bashku me Raportin Përfundimtar. 

15. REZULTATET E PRITSHME 
Rezultatet e mëposhtme janë të pritshme në fund të këtij projekti: 
1. Transmetimi ndërmjet brezave i isopolifonisë nxitet në sajë të ngritjes dhe funksionimit të katër Odave në rajone të 
ndryshme të Shqipërisë së Jugut. 
2. Kapacitetet e brendshme për garantimin e muzikës së isopolifonisë dhe trashëgimisë kulturore jomateriale në përgjithësi 
forcohet, në sajë të trajnimit të dhënë për punonjësit e kulturës, blerjes së pajisjeve për dixhitalizimin dhe arkivimin dhe 
hartimit të Regjistrit të Debutuesve të Isopolifonisë. 
3. Rrjetet e debutorëve dhe mjetet zhvillohen dhe prestigji i qenies debutues i isopolifonisë rinovohet, veçanërisht tek të 
rinjtë, me anë të organizimit të trajnimit, udhëtimeve në terren dhe koncerteve, si dhe botimit të Gazetës. 
4. Interesi në isopolifoninë tradicionale dhe në përgjithësi, trashëgimia jomateriale ripërtërihet në të gjithë Shqipërinë dhe 
veçanërisht, tek të rinjtë, si rezultat i këtij projekti. 
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“Odat e Iso-polifobnisë”

Projekti për mbrojtjen e Iso-polifonisë

Albanian Music Council
Member of IMC/UNESCO
Tirana, ALBANIA

Tirana, 18 June, 2008
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CONTENTS:

I.  The procedure for the creation and working of “ODA of Iso-Polyhony”, based on the 
“Action Plan”

1.  Appointment of 4 Master and 4 Coordinators of the “Oda project” in Përmet, Korçë, 
Gjirokastrër and Vlora. Assignment of Contract for the project realisation and selecting of 
the children groups for   every city.

2.  Collaboration with local government, Cultural Center of Children and Department of 
Education in Korçë, Gjirokastër, Përmet and Vlorë. Assignment of Agreement for the 
supporting of “ODA Project”.  

3.  Presentation in the public to the project, Përmet, 31 March 2008;

4.  The project propagate into the newspapers and the television.

5.  Organisation of the open air concerts (Përmet, Korçë, Gjirokastër)
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Based on Activity-Financing Contract between UNESCO and  Albanian Music Council, member 
of IMC/UNESCO (Contract nr. 8791057, FR 3240160131, dt 20.12.2007), for the realization of the 
international cultural heritage project: “Safeguarding Albanian Folk Iso-Polyphony”, “A Unesco 
Masterpiece of the Oral and Intangible Cultural Heritage of Humanity”, financed on the basis of the 
Japanese Funds-in-Trust for the preservation and promotion of Intangible Cultural Heritage; we would 
like to make you know that the realisation of “ODA” project  is welcomed from the children, the people 
and the institution of education and intangible heritage in Albania. On this case, the Albanian Music 
Council, wishes to avail itself of this opportunity to express its thanks and deepest appreciation to the 
UNESCO and to Japanese Funds-in-Trust for comprehensive financial support for this project dedicated to 
the “Safeguarding Albanian Folk Iso-Polyphony”, proclaimed a “Masterpiece of the Oral and Intangible 
Heritage of Mankind”.

I. Refered to Action –Plan of the “Oda-project”, (see Action Plan. Point 2),  is followed this procedure 
for creation and working of “Oda” in Korçë, Gjirokastër, Përmet and Vlorë:

1. Appointment of 4 Master and 4 Coordinators of the “Oda project” in Përmet, Korçë, Gjirokastrër and 
Vlora. Assignment of Contract for the project realisation and selecting of the children groups for every 
city. (see the contract encluded)

Përmet:    Mr. Ilir CULLI, Master, Iso-Polyphony dancers
             Mr. Niko MIHALI, Coordinator

Foto: The Children Dance Group of iso-polyphony
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Foto: The Master and the children of “Oda” in Përmet

The 1t group of children dancers:

Nr Emri e Mbiemri/
Name

Atësia Dtlindja Shkolla Aktivizimi

1 Keti Mamillo Gibert 07.11.1994 N Bulka Valltare
2 Redina Taho Agim 25.08.1995 N Bulka Valltare
3 Anxhelina Beqiri Bekim 18.03.1995 N Bulka Valltare
4 Kristiana Xhillari Gjergji 05.05.1995 N Bul;ka Valltare
5 Erisa Muhollari Fatmir 24.08.1995 N Bulka Valltare
6 Melina Dhosllari Llambi 08.04.1994 M Gosnishti Valltare
7 Vasilika Nasi Janul 02.11.1994 M Gosnishti Valltare
8 Greta Dhosllari Dhiogjen 10.09.1993 N Bulka Valltare
9 Nazerta Selami Astrit 09.04.1997 N Bulka Valltare
10 Mertilda Selami Astrit 09.04.1997 N Bulka Valltare
11 Vangjeli Telo Arqile 03.08.1995 N Bulka Valltare
12 Anxhela Myftari Dajlan 01.09.1995 N Bulka Valltare
13 Enxhi Shanaj Edmond 19.08.1995 N Bulka Valltare

The 2d group of children dancers: 

Nr Emri e Mbiemri Atësia Dtlindja Shkolla Aktivizimi

1 Glersa TAHO Lulzim 30.04.1998 N Bulka Valltare
2 Natasha KOTORI Besnik 04.01.1998 N Bulka Valltare
3 Megi FICO Fuat 05.03.1999 N Bulka Valltare
4 Ana KASAJ Adriatik 11.09.1998 N Bul;ka Valltare
5 Kristina QIROLLARI Sofokli 15.06.1998 N Bulka Valltare
6 Silva ZEQIRI Fredi 04.07.1998 N Bulka Valltare
7 Sanie TICE Hajredin 18.10.1995 N Bulka Valltare
8 Kristi TICE Hajredin 09.05.1999 N Bulka Valltare
9 Margarita CARCANI Bektash 22.06.1996 N Bulka Valltare
10 Ronina MYFTARAJ Dajlan 28.04.1998 N Bulka Valltare
11 Polikseni STEFANIDHI Leonard 07.02.1998 N Bulka Valltare
12 Anxhela KASO Arben 04.06.1996 N Bulka Valltare



Iso-polifonia fq. 10 Iso-polifonia fq. 11

\Korçë:  Mr. Aleks Xhelili, Master on Gërneta, 
   Mr. Josif MINGA, Coordinator

Saze-children Group of Iso-Polyphony:

Nr Emri e Mbiemri Atësia Dt.lindja Shkolla Roli

1 Gjergji Mani  Sotiraq 12. 09.1990         “T.T. Koço” kitarë-
llahutë  

2 Oldi Spahiu Asqeri 28.07.1993       “T.T. Koço” fiz
3 Jurgen Kollina Adriatik 14.12. 1994 “T.T. Koço” klarinetë
4 Tomi Xhelili Aleks 14.05.1993       “T.T. Koço” klarinetë 
5 Beartin Kocibelli Renato 23.07.1992      “Th. Gërmenji”, viti II. violinë          

6 Aurel Bulgareci Roland 01.11.1994   “N.Veqilharxhi”, kl. 6 klarinetë    
7 Gjergji Muxhiri Astrit 06.05.1994      “N.Veqilharxhi”, kl. 6 klarinetë    
8 Eraldo Feto Telando 23.02.2000       “T.T. Koço”, viti II violinë     
9 Avdikel Laloti Hazbi 02.09.1991             “T.T. Koço”, viti II dajre  
10 Anxhelo Feto Gjergji 13.08.1993           “Asdreni”, kl.7 fiz

Gjirokastër:  Mr. Arian SHEHU, Singer-Master on IP
   Mr. Stefan ARSENI, Coordinator
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The Children Iso-Polyphonic Groups:

Nr Emri e Mbiemri Dt.lindja Shkolla Aktivizimi

1 Redion Sinani Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

2 Reshat Bixhaku Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

3 Ilia Jaupi Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

4 Joana Koteli Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

5 Luljeta Shehu Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

6 Matilda Zhuli Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

7 Enea Mataj Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

8 Indrit Kovaçi Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

9 Lorenc Dudumi Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

10 Endri Lekloti Gjirokastër “Naim Frashëri” singer

 

Vlorë:  Mr. Muhamet TARTARI, Master on IP music
  Mr. Sejmen Gjokoli, Coordinator
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The Children Iso-Polyphonic Groups:

Nr Emri  Mbiemri Atësia Klasa Fshati Aktivizimi

1 Erges Limoj Lulzim V Vranisht marrës
2 Arnaldo Limoj Arap VIII Vranisht kthyes
3 Enea Zenelaj Toto VIII Bolenë marrës
4 Ermal Limoj Fatmir VII Vranisht hedhës
5 Xhuli Hasanaj Irakli VII Vranisht kthyes
6 Ardit Bashoj Bektash VI Vranisht iso
7 Rigel Demohasanaj Gjino V Vranisht iso
8 Lulzim Alikaj Sherif VII Vranisht iso
9 Klejdi Veshaj Fatmir VII Bolenë iso
10 Myfit Qejvanaj Muhedin VI Kallarat iso
11 Mikeljano Ribaj Lefter VI Kallarat iso
12 Fjorando Qejvanaj Merko VIII Kallarat iso
13 Françesko Begaj Andon VI Kallarat iso
14 Amarildo Ganaj Vladimir VII Tërbaç iso
15 Anxhela Micaj Përparim VI Vranisht marrëse
16 Esmeralda Bashoj Bektash VII Vranisht marrëse
17 Erjola Leskaj Jano VI Bolenë kthyese
18 Ledila Leskaj Adil V Bolenë hedhëse
19 Florjana Ademaj Foto VIII Bolenë iso
20 Kleopatra Lacaj Myzafer VI Kallarat iso

2. Collaboration with local government, Cultural Center of Children and Department of Education in 
Korçë, Gjirokastër, Përmet and Vlorë. Assignment of Agreement for the supporting of “ODA Project”.  
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Agreement between Albanian Music Council, and 
Municipality of PËRMET,  dt. 31. 03. 2008 for 
realisation of the project: “Safeguarding Albanian 
Folk Iso-Polyphony”,

Agreement between Albanian Music Council, and 
Children Cultural Centre in KORÇA,  dt. 08. 04. 
2008 for realisation of the project: “Safeguarding 
Albanian Folk Iso-Polyphony”,

Agreement between Albanian Music Council, and 
Children Cultural Centre in Gjirokastra,  dt. 10. 
04. 2008 for realisation of the project: “Safeguarding 

Albanian Folk Iso-Polyphony”,

Agreement between Albanian Music Council, and 
Children Cultural Centre in VLORA,  dt.01. 04. 2008 

for realisation of the project: “Safeguarding Albanian 
Folk Iso-Polyphony”,
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3. Presentation in the public of the project, Përmet, 31 March 2008;

Foto: Mr. Edmond Kominoi, 
Chairman of Përmeti Municipality during the 

Oda project presentation

Foto: Vasil S. Tole

Foto: Mr. Stefan Arseni, coordinator of Oda, in 
Gjirokastër

Foto: Disputant

Foto: Mr. Sejmen Gjokoli, coordinator of Oda, in Vlora
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4.  The project propagate into the newspapers and the television.

A L B A N I A N   N E W S P A P E R S

Foto:  Gaz ALBANIA, dt. 30 March, 2008

Foto: Gaz. KOHA JONE, dt. 30 March, 2008

Foto: Gaz. PANORAMA, dt. 30 March, 2008
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Foto: Gaz. SHEKULLI, 
dt. 30. 01. 2007 and 30 
March, 2008

Foto: Gaz. 
ShEKULLI, 
dt. 31 March, 
2008

Foto: Gaz. SHQIPTARE, dt. 31 March, 2008

       Foto: Gaz. SHQIP, dt. 1 April 2008 
See more: http://www.kohajone.com/html/artikull_22183.html

http://balkanweb.com/index.php?id=18757

  http://www.gazeta-albania.net/news.php?id=3177

http://www.panorama.com.al/index.php?id=12565

http://www.panorama.com.al/index.php?id=12705

  http://www.gazetametropol.com/tekst.php?idt=50466

http://www.shqiperia.com/kat/m/shfaqart/aid/3698/Nga-lindja-deri-ne-vdekje.html

http://lajme.parajsa.com/Kulture/Iso-Polifonia-sot-nis-mbrojtja-a-nln-ombrellln-e-UNESCO-s/

A L B A N I A N   T E L E V I S I O N
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Foto: TV. Përmeti, dt. 31. March, 2008 Foto: TVA, 2 April, 2008

Foto: TVSH, 31 March, 2008., Niko Mihali the coorditantor of the Përmeti ODA

The news about •	 “Oda” project was present at the national television: “TVSH”, “Top- CHANNEL”, “TV 
KLAN”; and private television: “News 24”, “Vizion +”, “TVA”, “TV. Koha”, “TV Përmeti” ect. (see the DVD 
encluded)

Organization of the open air concerts5. 

A open air concert is organize with •	 “Oda children groups”, during the international folk festival 
“Përmeti Multikulturor”, 23-25 June, 2008.  
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Foto: The groups of“ODA” in “Përmeti Multikulturor”

Foto: The dance group of “ODA-Përmet”

Foto: The Saze group of “ODA-Korçë”
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                                     Foto: The iso-polyphonic group of “ODA-Vlorë”

A concert is organize with •	 “Oda children groups”, during the “National Typological SAZE folk  
festival in KORCA, 25-26 Septemeber, 2008

Foto: The children Saze group of“ODA” 
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Foto: The dance group 
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Foto: The youth Saze group of “ODA”

Foto: The dance group
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A concert is organize with •	 “Oda children groups”, during the International folk Festival 
“Miqësia”, Gjirokastër, 21-23 Shtator, 2008
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Albanian Music Council
Member of IMC/UNESCO
Tirana, ALBANIA

R E P O R T no. 3
T R A I N I N G   S E M I N A R

 “The  cataloging of cultural intangible heritage”, 
28 January, 2009

Tirana, 01, February, 2009

“Seminar Trajnimi”

Katalogimi i trashëgimisë shiprtërore
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CONTENTS:

I.  Organisation of the Training Seminar “The  cataloging of cultural intangible heritage”

Invitation, programme and institutions1.1 
1.2 Place at National Historic Museum, in Tirana, Main Hall, 
1.3 Expert and assistant on Training Seminar
1.4 Representative of Albanian State Institutions
1.5 Grettings from Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences:
1. 6 Echo of the Training Seminar in Albanian Newspapers

P R E F A C E

“Training seminar for national experts on Digitization, 
Archiving and Management of digital archives”

“In the framework of the present project, audio-visual and computing equipment  will be purchased to allow 
the Albanian Music Council and the national experts of the Academy of Sciences to carry out the planned 
documentation, inventory-making, digitalization and publication activities. 

Further to the purchase of equipment and a training on its use given by a local specialist, an intensive training 
course will be organized on digitization, and management of archives, including digital ones. This course will 
enable cultural workers to perform high-standard digitalization of text, audio- and audio-visual materials related 
to Albanian iso-polyphony and to improve their archiving skills, especially with regard to digital archives. 

This training is also expected to be useful in terms of the future national inventory of the intangible cultural 
heritage to be conducted by Albania, as a State-Party to the 2003 UNESCO Convention”.

1.1 
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 1.2 Invitation, programme and institutions

The Albanian Music Council in collaboration with Unesco National Council of Albania, as a part of the project 
“Safeguarding the Albanian Folk Iso-Polyphony- a Unesco masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity”, 
25 November, 2005, supported by UNESCO/Japan Funds-in-Trust for the Preservation and Promotion of the Intangible 
Cultural Heritage, organise the Training Seminar “The Cataloging of Intangible Heritage in Albania”, at 28 January 2009.
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1.2 Place at National Historic Museum, in Tirana, Main Hall, 

1.3 Expert and assistant on Training Seminar
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Academic. Vasil S. Tole

Magjistër
Ilir PARANGONI

Magjister
Armand ZAÇELIÇI

Magjistër 
Klodian QAFOKU
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1.4 Representative of Albanian State Institutions

Mrs. Elida PETOSHATI 
ALBANIAN UNESCO COMMISSION

Prof. Myzafer KORKUTI
ACADEMy OF SCIENCES OF ALBANIA

Prof. Dr. Miaser DIBRA, DIRECTOR
INSTITUTE OF ANTROPOLOGy

Mr. Izet DURAKU, DIRECTOR
NATIONAL CENTER OF INVENTORy
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1.5 Grettings from Phonogrammarchiv, Austrian Academy of Sciences:

Dr. Dietrich Schüller
E-mail: Dietrich.Schueller@oeaw.ac.at

Wien, 27.01.2009

Honourable Academicians, Professors, Ladies and Gentlemen!
It is my privilege to address you on the occasion of your Workshop: “Katalogimi 
i trashëgimisë kulturore shpirtërore”-”The cataloging of cultural intangible 
heritage”
 
There are few countries that have such a rich and outstanding intangible heritage like 
Albania, specifically in field of traditional music. I had the rare opportunity to enjoy 
this music by participating in the Folklore Festivals in Gjirokastra in the 1970s. I 
still retain a vivid memory of the magnificent experiences I had in meeting the 
musicians, both on stage, and also in more relaxed settings. 

Taking care to safeguarding these unique traditions is one of the most noble, 
yet urgent tasks of cultural policies in a time of rapid globalization. Stock taking, 
documenting, and cataloguing is an indispensible academic prerequisite. 

In this field, Albania has always maintained scholarly interest at a very high level. 
Amongst many other initiatives, a good example is the outstanding sound collection 
of the (former) Folklore Research Institute, that had been accumulated over the 50 
years. This is where Intangible Heritage becomes tangible - and fragile ! -  in form 
of recorded sound documents. I am specifically proud that the project supported the 
Austrian Development Agency to digitalize this exceptional collection is part of 
your workshop today. 

Let me congratulate, both on your rich and beautiful traditions, and on the decisive 
steps you take to safeguard them.  
I wish your workshop all success!

Dietrich Schüller
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 1. 6 Echo of the Training Seminar in Albanian Newspapers

See more:  http://www.gazeta-albania.net/news.php?id=12858

http://www.panorama.com.al/index.php?id=24116

http://www.gazeta-shqip.com/artikull.php?id=57923

http://www.sot.com.al/index.php?option=com_content&view=article&id=3936

http: www.gazetametropol.com/tekst.php%3Fidt%3D56971
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Albanian Music Council
Member of IMC/UNESCO
Tirana, ALBANIA

R E P O R T no. 4

“Registry of performes”  “Iso-Polyphony journal”

Tirana, January 2010

“Mbrojta e Iso-polifobnisë”
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CONTENTS:

I.  Activity 4.  “Register of Performers”

The procedure for the creation of “Register of Performers”, database

1.  Creation of REGISTER, electronic database of performers of Albanian Folk Iso-
Polyphony.

2.  Registration of the Database at the “Albanian office of Author rights”
3.  The “Register of Performes” propagate into the newspapers and the television.

II.  Activity 5.  Iso-Polyphony journal 
(3 issue-November, December-2009 and January 2010

1.  Election of Board and member of 
2.  Publication of journal numbers and publication online at www.isopolifonia.com
3.  CD of Albanian folk iso-polyphony, encluded

Activity 4.  “Register of Performers”

This activity involves inventorying and documentation of skilled performers of iso-polyphony (individuals 
or groups), whose experience and contribution is of special importance for the safeguarding and promotion of iso-
polyphony. The documentation will include certain types of personal data, photos, bibliography, audio or video 
materials and musical transcriptions of their interpretations. The documentation will primarily serve the interests 
of the communities, and it will be particularly useful in transmitting the experience and skills of those performers 
to the younger generation. The database will also be open for consultation to local and foreign researchers. Some 
of the materials will be made available online through an abridged Internet version at: www.isopolifonia.com

1.1.  Creation of REGISTER, electronic database of performers of Albanian Folk Iso-Polyphony. (see 
attached text document)
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The following categories are at the Database and the Catalogue:
Individuals and groups performing traditional folk iso-polyphony in rural areas;•	
Saze music and saze singers, instrumental groups of urban folk music;•	
Individuals and groups, playing traditional instruments of iso-polyphonic music;•	

Zona ku këndohet Isopolifonia

Database është i pajisur me një hartë ku
tregohet shtrirja gjeografike e Isopolifonisë
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This database will in fact constitute an inventory of the performers of Albanian iso-polyphony.•	
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vvv1.2.  Composition of the written text of the Inventory of performers of Albanian Folk 
Iso-Polyphony. (see attached text page 1-183 and www.isopolifonia.com)

2.  Registration of the Database at the “Albanian office of Author rights”
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3.  The “Register of Performes” propagate  into the newspapers 

See more: http://www.gazeta-shqip.com/artikull.php?id=57923

http://www.sot.com.al/index.php?option=com_content&view=article&id=3936

II.  Activity 5.  Iso-Polyphony journal 
(3 issue-November, December-2009 and January 2010

This activity responds to the need both for a serious promotional effort among the general public and for 
a scientifically sound high quality periodical on the subject of iso-polyphony targeting scholars in Albania and 
abroad. One of the objectives of the Journal is to redefine the iso-polyphony as a musical phenomenon, and also 
to give it a place in modern society. The Journal will reflect contemporary ethomusicological research and current 
social issues. It will raise awareness about recent national and international legal instruments and other measures 
relevant to the safeguarding of the iso-polyphony. It will also advocate and advertise local and regional activities 
targeting young people. Each issue will contain a CD with the representative interpretations of iso-polyphonic 
music. The Journal will also serve as a mediator, reflecting projects and measures undertaken by UNESCO and 
by national authorities in the field of the intangible cultural heritage in other countries. 

1.  Election of Board members of the “Iso-Polyphony” journal

“Iso-Polyphony newsletter” 
“A Masteripece of oral and intangible heritage of humanity”

Këshilli Botues:

Kryetar Nderi: Prof. Ramadan Sokoli (pas vdekjes)
Kryetar i Këshillit Botues: Akademik Vasil S. TOLE 
Antarë: Akademik Jorgo Bulo, Prof. Dr. Fatmir Hysi. Prof. Agron Xhagolli, 
Prof. Spiro Shituni (USA), Dr. Eno Koço (Angli), Prof. As. Josif Minga, Bardhyl 
Londo, Aleks Todhe, 

Kolegjiumi i Redaksisë:
Engjël Serjani, Arian Avrazi, Ilir Dhuri, Lefter Cipa, Muhamet Tartari, 
Sejmen Gjokoli, Maksi Kulo, Thanas Dino, Shkëlqim Hajno, Shkëlqim Guçe, 

Drejtor: Niko Mihali 
Faqosës: Ilir Parangoni 

Këshilli i Muzikës Shqiptare-KMSH është person juridik i regjistruar pranë Gjykatës së rrethit 
Tiranë me nr. Akti 3074, me vendimin nr. 1784. K.M.SH-Albanian Music Council zyrtarisht 
njihet si Komiteti Nacional i Këshillit Ndërkombëtar të Muzikës (IMC)-UNESCO, në Shqipëri. 
(CIM/49.631)
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2.  Publication of journal numbers and publication online at www.isopolifonia.com

“Iso-Polyphony”, Nr. 1, November 2009•	

“Iso-Polyphony”, Nr. 2, December 2009•	
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“Iso-Polyphony”, Nr. 3, January 2010•	
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3.  CD of Albanian folk iso-polyphony, encluded
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Organ i përmuajshëm i Këshillit të Muzikës Shqiptare, antar i Këshillit Ndërkombëtar të Muzikës IMC/
UNESCO dhe seksionit  Shqiptar të CIOFF-it. 

Këshilli Botues

Kryetar Nderi:   Prof. Ramadan Sokoli 
Kryetar i Këshillit Botues: Akademik Vasil S. TOLE
Antarë:  Akademik Jorgo Bulo, Prof. Dr. Fatmir Hysi. Prof. Agron 

Xhagolli, Prof. Spiro Shituni (USA), Dr. Eno Koço (Angli), Prof. 
As. Josif Minga, Bardhyl Londo, Aleks Todhe, 

Kolegjiumi i Redaksisë: Engjël Serjani, Arian Avrazi, Ilir Dhuri, Lefter Cipa, Muhamet 
Tartari, Sejmen Gjokoli, Maksi Kulo, Thanas Dino, Shkëlqim 
Hajno, Shkëlqim Guçe,

Drejtor:    Niko Mihali
Faqosës:    Ilir Parangoni

Kontakt:    Këshilli i Muzikës Shqiptare:
     e-mail: vasiltole@hotmail.com
     cel: 0 69 210 5555 1

     Seksioni shqiptar i Cioff-it:
     E-mail: egjikassoc@albmail.com
     Cel: 0 69 22 34986
   
  
Këshilli i Muzikës Shqiptare-KMSH është person juridik i regjistruar pranë Gjykatës së rrethit Tiranë me nr. Akti 
3074, me vendimin nr. 1784. K.M.SH-Albanian Music Council zyrtarisht njihet si Komiteti Nacional i Këshillit 
Ndërkombëtar të Muzikës (IMC)-UNESCO, në Shqipëri. (CIM/49.631)

Maksi Velo, pikturë “Grupi iso-polifonik Lab”

“Kryevepër e trashëgimisë gojore dhe 
shpirtërore të njerëzimit”, UNESCO
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