
Elbasan je i shtrenjtë për mua,
të kam në shpirt dhe shumë të dua.

Diellin e mëngjesit, nga ti dua ta përshëndes
dhe me dritën e hënës të luaj e të buzëqesh.

ELBASAN

BASHKIA 
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WONDER



Qyteti  im
(përshkrim i shkurtër)Muzeu etnografik

I dashur miku im i shtrenjtë! 

Muzeu etnografik
I dashur miku im i shtrenjtë! 
Ti e di ku ndodhet Elbasani, por ne të ftojmë të njohësh thesaret e tij. 
A e di pse them se ka thesare?! Është qytet i lashtë, ka shumë histori 
të shkruara por edhe shumë që rrëfehen si legjenda. Të gjitha flasin 
për zhvillime të hershme, tradita dhe kulturë. A shohim së bashku 
një prej vendeve që i ruan me shumë kujdes disa objekte dhe tradita 
kulturore? 

Ky vend është: 

A e di se?! 

Në vitin 1986, muzeu i sotëm u vendos 
në një shtëpi karakteristike elbasanase, në 
atë të familjes së Sejdinëve. Banesa është 
restauruar nga Instituti i Monumenteve të 
Kulturës në vitin 1983- 1985 dhe në vitin 
1986 ambientet e shtëpisë u përshtatën duke 
u kthyer në muze etnografik.

Muzeu Etnografik 

Vendodhja në qendër të 
qytetit të Elbasanit, shumë 
pranë Rrapit të Bezistanit.

Për ata që duan të dinë më shumë dhe për të gjithë kureshtarët, ju rrëfejmë se: 
“Në planin e ndërtimit dhe në përgjithësi në arkitekturën e saj, kjo banesë u ngjan 
shumë banesave me ballkon që ndodhen në Berat e Shkodër”.

Dy katet e muzeut:
Kati i parë përmban orendi tipike elbasanase dhe përbëhet nga korridori, dhoma 
e punimit të leshrave dhe metaleve. 

Kati i dytë përbëhet nga korridori i madh, dhoma e punës së vajzave, dhoma e 
grave, dhoma e burrave, si dhe dhoma e nuses.
 
Mënyra si kanë jetuar stërgjyshërit tanë në Elbasan katër (4) shekuj më parë, 
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objektet që ato kanë përdorur 
si zejtarë të ndryshëm dhe 
rrobat që ato kanë veshur, 
i gjejmë të gjitha tek Muzeu 
Etnografik. Në këtë muze 
ndodhen rreth 800 objekte 
që tashmë konsiderohen 
shumë të rralla dhe ruhen 
me shumë kujdes.

Dikur të parët tanë i kanë prodhuar në mënyrë 
artizanale veshjet, kostumet, e shumë objekte 
të tjera. 
Je kureshtar të dish se çfarë rrobash kanë 
veshur të parët tanë?
Dëshiron të dish materialin me të cilat janë 
punuar apo se si i kanë realizuar ato? 
I njihni profesionet e stërgjyshërve tanë për 
prodhimin e orendive dhe rrobave? Disa prej 
këtyre janë:

Argjendarët - punonin argjendin e arin, ku bënin kryesisht punime argjendi e 
ari për zbukurime. 
Armëtarët - zejtarë që bënin armë ose i ndreqnin ato, armëpunues. 
Çibukçinjtë - ose ndryshe çibukpunues të cilët bënin dhe shisnin çibukë për të 
pirë duhanin.
Opingarët - zejtar që bënte opinga, këpucë prej gome të zezë.
Qeleshpunues - zejtar që bënte qeleshe, kapele e leshtë në formë dhe me 
mjetë artizanale
Samarxhinjtë - ose ndryshe samarpunues, të cilët janë zejtarë që bënin 
samarë për kuaj dhe për gomerë. 
Terzinjtë - zejtar që merrej me punimin e veshjeve, kryesisht në qytet.
Zilexhinjtë - zejtar që bënte zile dhe këmbora prej metali për përdorim për 
bagëti 

Muzeu që do të njihni i ka të gjitha këto. 
Ejani! Mësoni më shumë rreth tyre. 
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Veshjet e vlerësuara nga të huajt
Kostumet e burrave e të grave dalloheshin për bukurinë dhe elegancën e 
çmoheshin shumë nga të huajt. Një xhybe e kategorisë së parë, e punuar me 
copë kadifeje të kuqe të importuar, përdorej vetëm nga aristokracia e lartë 
sepse kushtonte shumë. 

Dokumentet e vjetra zyrtare që vërtetojnë historinë, arkeologjinë dhe objekte 
muzeale me shumë vlerë.
Në muze ndodhet një galeri e madhe me shkresa zyrtare që vërtetojnë 
historinë, aty ndodhet edhe dokumenti më i vjetër arkeologjik, skulptura mbi një 
faqe të rrafshët e skalitur në gur, pllakë guri me figurën e nuses ilire, si edhe 
veglat e tezgjahut që përdoreshin nga gratë, të cilat endnin pëlhura dhe qilima. 
Këtu gjejmë punime të metalpunuesve, artizanëve, drupunuesve, armëtarëve, 
leshpunuesve etj. 

 
Vizitorët

Muzeu Etnografik i qytetit të Elbasanit, që 
mbart brenda një pasuri tepër të vyer të 
historisë së qytetit dhe të Shqipërisë, vizitohet 
çdo vit nga mijëra vizitorë nga Shqipëria, Kosova 
dhe nga e gjithë bota.

Kuriozitet

Në muze ruhet, Guri i varrit 
të Mark Sabidit, i cili vërteton 

vendodhjen e qytetit të 
Elbasanit. 

Në muze ruhen me kujdes prodhimet artizanale të bëra nga qytetarë të 
ndryshëm elbasanas. Ndër to gjejmë kostume të burrave dhe grave. Kostumet e 
burrave dhe grave të punuara nga rrobaqepësit e talentuar elbasanas, shquheshin 
për stilin e veçantë dhe ngjyrat, të përgatitura me pëlhura të kushtueshme e 
të qëndisura me motive artistike vendase. Terzinjtë elbasanas ishin ndër më të 
mirët në Shqipëri, ku me punimet e tyre ato luajtën një rol të rëndësishëm në 
formimin e tipareve kombëtare të veshjeve shqiptare. Ato u shquan për punimin 
e jelekëve, xhamadanëve, xhybeve (pallto e gjatë pa mëngë dhe e qendisur me 
fije ari) etj.
Të gjitha veshjet janë endur me copa të 
kushtueshme, janë zbukuruar me motive 
vendase të thurura me gajtanë (copa të 
vendosura anës veshjeve) dhe tel argjendi ose 
ari. 

Veglat e punës për përgatitjen e veshjeve: 
Për realizimin e veshjeve janë përdorur disa 
vegla pune si: gërshëra, gjilpëra, kuti hekuri me 
zjarr etj.
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Vijomë vizitat tona:

Ju që keni dëgjuar për pikturat e piktorit 
të madh shqiptar Onufri, është momenti 
t’i shohim së bashku. Ju tregojmë vendin 
ku ndodhen.
Kisha e Shën Kollit, është e famshme 
për pikturat e Onufrit. 
Kisha është njëkatëshe, me shesh 
të shtruar nga ana jugore dhe ajo 
perëndimore. Në kishë hyhet nga ana 
perëndimore dhe jugore. Kisha është me 
pllaka guri të çrregullta dhe e mbuluar 
me çati me trarë pa tavan, restauruar 
në vitin 1969.
Sa i përket kohës se kur është ndërtuar, duke u nisur nga teknika e ndërtimit 
me dy dhe tre rreshta tullash horizontale, mendohet se duhet t’i takojë fundit 
të shekullit XVI.

Kisha e Shën Kollit 
(Shelcan, Elbasan)

Kurora e Elbasanit 
- 

Kalaja e Elbasanit
Kalaja e Elbasanit, origjina romake dhe historia 
me perandorë.

Kalaja fushore ka origjinë romake dhe kjo 
bën që interesi për ta vizituar të jetë tepër 
i lartë nga shqiptarët dhe të huajt. Kjo 
kala madhështore, e ngritur mbi rrugët e 
shtruara me gurë të perandorisë Egnatia, në 
harkun e 1200 vjetëve është pagëzuar nga 
tre perandorë të shquar të historisë:

- Diokleciani, perandori romak me origjinë Ilire
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- Justiniani i Parë Bizantin nga Bederiana pranë Prishtinës 
- Mehmet Fatih Ngadhnjyesi, sulltani më i famshëm i turqve osmanlinj.

Në kohën e Perandorisë Romake ndërtimi i saj u bë burim mirëqenieje e lulëzimi. 
Kjo, jo vetëm për Skampinin, por për të gjithë krahinën rreth e rrotull, ndërsa në 
kohën e dyndjeve të popujve e në vazhdim të tyre, ajo u shndërrua në një shkak 
mjerimi të pandërprerë. 
Kjo fortesë përfaqëson një castrum statum (qendër e një njësie të ushtrisë 
romake), që do të shërbente për ruajtjen e sigurinë e rrugës Egnatia. Vetëm një 
fuqi e tillë si shteti romak mund të kishte 
sigurinë e ndërtimit dhe qëndrueshmërisë 
së një kalaje fushore.
Paraardhësit tanë i ndërtonin kështjellat 
në maja shkrepash të mbrojtura nga 
natyra, ndërsa romakët ndiqnin parimin: 
“Kalatë i mbrojnë burrat, jo muret!”.Në të 
gjithë gjatësinë e rrugës Egnatia, shihen 
vlerat monumentale dhe ndihet autoriteti 
i fuqisë së tyre.
Jemi brenda Kalasë e këtu shohim edhe një monument kulture të kategorisë 
së parë. 

Xhamia Mbret

Vendodhja:
Pranë portës Jugore 

të Kalasë.

Kjo xhami, ruhet në një gjendje mjaft të 
mirë në formën e saj të themelimit. Eshtë 
e njohur edhe si Xhamia e Sulltan Bajazit dhe 
është një ndër më të vjetrat në Shqipëri. 

Periudha kur u ndërtua:
Thuhet se mund të jetë ndërtuar në vitin 
1492, por që nuk është vërtetuar akoma. 
Për kohën, vinte e dyta në radhë pas xhamisë 
së ndërtuar nga Sulltan Mehmeti i II, në vitin 
1464, kur u rindërtua Kalaja e Elbasanit. Sipas 
të dhënave krahasuese, xhamia Mbret është 
ndërtuar në fund të shekullit XV. Ndërtimi i 
saj, përkon me kohën e Sulltan Bajazitit të 
II, i cili ndërtoi xhami të tilla edhe në qytetet 
Berat, Gjirokastër, Shkodër etj.
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Kisha e Shën Vladimirit

Vendodhja;
Rreth 20 kilometra larg 

qytetit të Elbasanit.

Kisha e Shën Vladimirit është monument i trashëgimisë kulturore së kategorisë 
së parë. 
Është vlerësuar edhe si një nga qendrat me vlera shumë të rralla historike.
Emri i kësaj kishe lidhet me shenjtin Joan Vladimir.
Tipi i planimetrisë ose ndërtimit i takon bazilikës, e ndarë me tre pjesë brenda 
kishës në mes dy rreshta shtyllash dhe prej dy rrjeshta kolonash. Salla ka 
përmasa 20x13. Ambienti i altarit ose i quajtur ndryshe tavolina në të cilën 
bëhen martesat, ndahet me dru të gdhendur dhe ikona në mur. Pjesë nga ky 
dru i gdhendur me ikona ruhen në Muzeun Historik Kombëtar. Në zonën ku prifti 
kryen shërbesa të ndryshme, ruhen pjesërisht pikturat me bojëra uji të vona. 
Dyshemeja është e shtruar me pllaka të holla guri.

Ju ftojmë ta vizitoni për të dëgjuar më me kujdes për historinë dhe detajet 
mjaft të veçanta që ky objekt mbart. 

Vendodhja:
Në perëndim të Elbasanit, 4 km 

larg. I përket njësisë administrative 
Bradashesh, Shijon.

Funari 

Do vijojmë të shijojmë natyrën e bukur të Elbasanit 
përmes perlave turistike të saj.  Është radha e 
një zone të pasur me pyje, liqene dhe rezervuarë. 
Quhet Funar. 
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Rruga për të shkuar në Funar 

Duhet të përshkosh një rrugë 
të gjatë, me shumë fshatra. 
Së pari të përshëndet përroi 
i Zaranikës dhe në rrëzë të 
tij qëndron si relikte e vjetër, 
por funksional edhe sot, Mulliri 
i Ndreut.
 

Funari është një zonë e pasur me pyje dhe me katër liqene apo rezervuarë të 
ndarë: dy brenda fshatit dhe dy të tjerë të fshehur pas maleve që e rrethojnë 
atë.

E pasur me pyje pishash dhe dushku, Funari ofron një klimë të shëndetshme, së 
cilës nëse i shtojmë dhe gatimet tradicionale të zonës, bëhet vendi ideal për të 
kaluar fundjavën. Por jo vetëm kaq, kjo zonë mund të jetë një destinacion edhe 
për ata që adhurojnë peshkimin.
 

Aktualisht, vihet re një fenomen mjaft pozitiv; janë vetë banorët ata që po i 
kushtojnë vëmendje duke bërë të mundur rikthimin e këtyre llojeve të peshkut 
në liqenet e tyre.

Petriti është një banor i qytetit 
të Elbasanit, një peshkatar i 
njohur nga banorët e Funarit, i 
cili na rrëfen se:

Edhe pse dikur kapja shumë krap 
(lloj peshku i ujërave të ëmbla), 
krap pasqyrë si edhe ballgjerë, 
tashmë këto lloje peshku 
janë me pakicë, për shkak të 
moskujdesitn përgjatë viteve të 
fundit

“

“
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Bysheku
I ndodhur vetëm 4 km 
larg qytetit, mes gjelbërimit 
dhe ujit të ftohtë, Bysheku 
është një nga destinacionet 
e preferuara jo vetëm të 
fundjavës, por edhe të 
pasditeve. Na pëlqen ta 
quajmë mrekulli e vogël. 
Uji i ftohtë i burimit dhe 
rrapet qindravjeçarë, i 
japin zonës bukurinë dhe 
qetësinë e një fundjave 

larg zhurmës dhe kaosit të qytetit. Nëse kësaj do t’i shtohen edhe ushqimet 
tradicionale të zonës dhe disa aktivitete si garat me kuaj apo kënde sportive, 
Bysheku do të ishte i pakrahasueshëm dhe i pazëvendësueshëm për elbasanasit.

Elbasani është qyteti i kulturës dhe shtëpia e librit na tregon më së miri 
dashurinë që elbasanasit kanë për librin.
Biblioteka publike “Qemal Baholli” është institucioni bibliotekar kryesor i komunitetit 
dhe një qendër e rëndësishme studimore e kërkimit shkencor.

“Qemal Baholli”
Biblioteka publike 

Kuriozitet: 

Biblioteka publike “Qemal Baholli”, është një vepër 
bamirësie e Nazif Bahollit, ish pronar i njohur i qytetit 
të Elbasanit. Një nga djemtë e tij, Qemali, ish- nxënës 
në liceun e Korçës, humbi jetën në moshë të re. Në 
përkujtim të të birit, Nazifi, si patriot me vizion dhe 
ide të reja, pati idenë të ngrinte në Elbasan një vepër 
kulturore, bibliotekë publike, duke e pagëzuar me 
emrin e të birit Qemal Baholli.
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Lejen nga Ministria e Arsimit e dha vetë ministri i asaj kohe Mirash Ivanaj, duke e 
çmuar e falënderuar gjestin fisnik të dy djemve të tjerë të Nazifit, të cilët pas 
vdekjes së të atit vijuan veprën e lënë përgjysmë. 
Aktualisht kjo bibliotekë së bashku me muzetë e qytetit është një trashëgimi 
kulturore mjaft e vlefshme e qytetit të Elbasanit. Vëllezërit Baholli vunë në 
dispozicion edhe 2000 franga ari (lloji i monedhës që përdorej në atë kohë) për 
blerje librash. Libra dhuruan edhe individë të shkolluar të ndryshëm të qytetit, 
ambasada të huaja në vendin tonë dhe veçanërisht Oborri Mbretëror. 

Krahas pasurimit me libra, biblioteka rrit çdo ditë shërbimin ndaj lexuesve të 
qytetit edhe me aktivitete të ndryshme, që kanë në qendër rritjen e interesit 
për librin. Me ambientet e kushtet e përshtatshme, lexuesit kërkuan më shumë 
kohëzgjatje në bibliotekë për lexim. Më pas në këtë bibliotekë u vendosën edhe 
objekte muzeale në një sallë të veçantë të fondit dhe mbas vitit 1936, si 
institucion u emërua “Biblioteka dhe Muzeu Qemal Baholli”.
Drejtori i parë ishte intelektuali Ibrahim Laçi, i cili krijoi edhe një këshill apo siç 
quhej në atë kohë komisioni i bibliotekës, me kryesinë e përbërë nga Lef Nosi, 
Beqir Rusi, Tasim Mufiu etj. Këshilli siguronte të ardhura me ndihma e dhurues 

të ndryshëm, individë të shkolluar të spikatur shqiptarë, brenda e jashtë vendit.

Mbas vitit 1945 fondi i saj u pasurua me bibliotekën albanologjike e ballkanollogjike, 
pronë e Lef Nosit (intelektual, atdhetar, politikan e studiues).
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Biblioteka shquhet jo vetëm për veprat e rralla, por edhe për koleksionet e 
fondit të periudhës para luftës II Botërore. Ajo numëron rreth 200 000 libra 
e koleksione, në gjuhën shqipe e të huaj. Detyra e saj është të mbledhë dhe 
të ruajë trashëgiminë kulturore të shkruar të popullit shqiptar. Për ruajtjen e 
gazetave të vjetra që janë një thesar i vjetër, është krijuar një sallë e veçantë për 
studiuesit. Gjithashtu, në ambientet e bibliotekës ka edhe një sallë leximi shkencor 
për literaturën albano- ballkanologjike për ruajtjen e vlerave të rralla.

Biblioteka sistematikisht pajiset me libra të shumtë të autorëve shqiptarë dhe të 
huaj. Kujtojmë se ka edhe mjaft autorë elbasanas, botimet e të cilëve jo vetëm 
pasurojnë fondet e kësaj biblioteke, por edhe na ftojnë të jemi më pranë saj.

Biblioteka u është mirënjohëse edhe ambasadave të ndryshme që kanë dhuruar 
mjaft libra për lexuesit e saj. Përmendim ambasadën Franceze, Ambasadën 
Amerikane etj. 

Radhitet ndër bibliotekat më të pasura të vendit për nga pasuria e titujve që 
zotëron. Vitet e fundit po funksionon edhe me sistemin digjital.
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