
 

Rreth IKU 

 Që nga viti 1999 Instituti i Kërkimeve Urbane (IKU) ka dhënë rezultate të mëdha për projektet dhe programet e zhvillimit të realizuara në të gjithë Shqipërinë. 
Puna jonë ynë kryesore përqendrohet në zhvillimin e komunitetit, forcimin e qeverisjes vendore, mbrojtjen e mjedisit, decentralizimin dhe shërbimet publike. 
Ne kryejmë  studime,  lobojmë qeverinë, trajnojmë njësitë e qeverisjes vendore, rrisim aksesin e publikut në informacion, dhe  lidhim partnerët në punën 
për zhvillim.. IKU ka punuar me donatorë si USAID, Bashkëpunimi Zviceran, Ambasada Holandeze, UNDP, Banka Botërore, BE, SIDA, Shoqëri të Hapur / 
Fondacioni Soros, etj. 

 

Faktet kryesore 

    FLETË INFORMUESE MBI PROJEKTET 

                Instituti i Kërkimeve Urbane                

 

arTVision: Rritja e komunikimit ndër-kulturor ndërmjet 
vendeve të Adriatikut 
Vendosja e arTVision – Live Art Channel me përmbajtje video dhe TV duke shfaqur artin dhe kulturën e 

prodhuar në vend dhe të përbashkët me gjithë rajonin e Adriatikut  

Rreth arTVision
Komunikimi midis shteteve dhe kulturave të 

ndryshme që jetojnë në rajonin e Adriatikut 

janë kthyer në fokusin e përpjekjeve të 

rinovuara. Me procesin e integrimit në BE, 

është e rëndësishme që nën-rajonet evropiane 

të gjejnë mënyrat për të rritur shkëmbimet e 

tyre kulturore dhe artistike. Kjo ndihmon në 

kuptim dhe bashkëpunim më të mirë midis 

kombeve dhe popullsive. Projekti arTVision do 

të krijojë kanale për shpërndarjen e artit dhe 

televizioneve kulturore dhe prodhime videosh.  

Katër vende të ndryshme të Adriatikut do të 

shkëmbejnë raporte, dokumentarë dhe filma të 

shkurtër që shfaqin artin bashkëkohor dhe 

inovativ.    

Një kanal përtej medias 
arTVision do të jetë një rrjet i platformës 

mediatike i lidhur më prodhimin dhe  

shpërndarjen e  përmbajtjes përfshirë një gamë 

të gjerë të artit bashkëkohor vizual. Ajo kalon 

kufijtë midis katër vendeve, do të kalojë kufijtë 

gjithashtu midis Medias tradicionale dhe 

moderne. Filmat e shkurtër dhe dokumentaret 

që do të paraqesin artistët, procesin e tyre dhe 

punën dhe këto produkte do të shpërndahen 

nëpërmjet stacioneve televizive, faqeve në web 

dhe në evente. Një kombinim i ekipeve 

televizive, studentëve të artit dhe artistëve do të 

bashkëpunojnë për të prodhuar ngjarje dhe të 

shfaqin proceset krijuese. 

Promovim i Inovacionit 

Objektiva e këtij projekti është të rris 

komunikimin ndërkulturor midis popullsisë në 

zonën e Adriatikut. Së bashku, cilësia dhe sasia 

e shkëmbimeve kulturore midis Italisë, Kroacisë, 

Malit të Zi dhe Shqipërisë duhet të 

përmirësohen në kontekstin e integrimit 

Evropian.  arTVision lidh forcat artistike në rajon 

dhe promovon krijimet inovative duke kapur 

artin bashkëkohor siç ndodh. Një grup prej 100 

artistëve të rinj do të angazhohen në produktin 

televiziv dhe video narrative që përshkruan 

proceset kreative në artin vizual, kinema, 

arkitekturë, dizajn dhe teatër. Një shtesë prej 

3000 studentësh arti pritet të jenë të përfshirë 

në shkëmbime dhe dialogje me artistët dhe 

audiencën rreth Adriatikut.   

Roli i IKU-t 

Instituti i Kërkimeve Urbane u thirr për të 

përshpejtuar dhe lehtësuar implementimin e 

projektit IPA Adriatik. Si rezultat i mobilizimit tonë 

u përshpejtua ritmi i projektit u përmirësua 

raportimi dhe rritja e nivelit të shpenzimeve. Kjo 

mundësoi Ministrinë e Kulturës të mbetet një 

partner aktiv dhe i besueshëm në projekt. Nga 

ngritja e një stafi ekspert, arTvision pati progres 

dhe objektivat e tij janë pothuajse të arritura. 

Fokus të veçantë i është dhënë 

qëndrueshmërisë dhe vazhdueshmërisë të 

arTvision si një kanal arti drejtpërsëdrejti. 
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