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Fatmir Mediu
Ministër i Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të 
Ujërave i Republikës së Shqipërisë

Të dashur pjesëmarrës, të ftuar, zonja dhe zotërinj,

Ndihem i nderuar të hap edicionin e parë të Festivalit të Filmit Mje-
disor në Shqipëri.

Është kënaqësi e madhe të jesh pjesë e kësaj sfide emocionuese 
dhe deshiroj të falenderoj çdo mbështetës që ka ndihmuar në re-
alizimin e tij. Shpreh mirënjohjen time të thellë për profesionistët 
e mjedisit, profesionistët e kinemasë, shkencëtarët, mjedisorët, 
komunitetin e OJF-ve, Kryetarët e nderuar të bashkive të Tira-
nës, Korcës, Elbasanit, Shkodrës, Pogradecit dhe Vlorës, ekipin e 

përkushtuar të Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave dhe së fundi, por jo më 
pak i rëndësishëm, Delegacionin Evropian në Shqipëri dhe çdo shtet kontribues anëtar të BE-se si 
dhe çdo Agjensi dhe Organizatë Ndërkombëtare.

Mbrojtja e mjedisit është qëllimi ynë final në mbrojtjen e jetës në planetin tokë. Kjo ka të bëjë me 
mbrojtjen e së ardhmes tonë, të llojit tonë dhe të brezave të ardhshëm. Në mënyre që të arrijmë 
qëllimin tonë ne kemi nevojë për aleatë, ne kemi nevoje për mbështetjen e publikut, ne kemi nevojë 
për mbështetjen e gjithë shoqërisë. 

Shqipëria është vendi i detit blu, dunave ranore, brigjeve shkëmbore, lagunave bregdetare, i liqen-
eve të lashtë, i kodrinave të gjelbëruara dhe maleve të thepisur. Shqipëria është vendi i njerëzve që 
jetojnë ngushtësisht me mjedisin rrethues.

Por Shqipëria është njëkohësisht vendi ku mjedisi dëmtohet e ndotet, vendi ku shkatërrimi i mje-
disit sjell varfërim të pejsazhit por dhe të vetë jetës. Eshtë detyra dhe trashëgimia jonë që të ruajmë 
dhe të promovojmë vlerat mjedisore për një jetë më të mirë, sot dhe nesër.

Festivali i parë i filmit mjedisor është një nga këto rrugë të së ardhmes së mirë. Festivali tregon anët 
e këndshme dhe të pakëndshme të mjedisit lokal dhe global. Festivali është kontributi ynë afatgjatë 
për një shoqëri të ndërgjegjshme që do të sjellë ndryshimin e sjelljes sonë me mjedisin. Festivali 
është kontributi ynë për një sjellje më të mirë, për një politikë më të denjë, për një mjedis më të 
shëndetshëm, për një jetë më cilësore, për një Shqipëri më krenare.

Unë kam besim se ky festival filmi do të na ndihmojë ta bëjmë publikun aleatin tonë më të fortë. 

Ky festival do të përkthehet në veprime për mbrojtjen e llojeve, habitateve, ekosistemeve, biodiver-
sitetit, natyrës sone dhe mjedisit tonë.

Ju faleminderit dhe shijoni me ne këtë eksperiencë të shkëlqyer nga Shqipëria dhe e gjithë bota.
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Fatmir Mediu 
Ministry of Environment, 
Forests and Water Administration

Dear Participants, Guests, Ladies and Gentlemen,

I feel honoured to address and launch the very first edition of the Environmental Film Festival in 
Albania.

It is a great pleasure to be part of this exciting enterprise and I would like to thank any contributor 
who helped to make it happen. My deep gratitude goes to environmental professionals, cinema 
professionals, researchers, environmentalists, NGO community, our honourable mayors of Tirana, 
Korca, Elbasan, Shkodra, Pogradec and Vlora, the devoted staff of Ministry of Environment, For-
estry and Water Administration and at last but not the least to the EU Delegation in Albania and 
every contributing EU country, International Agency and Organisation.

Protecting our environment is our ultimate goal in protecting life in planet earth. It is about protec-
tion of our future, our keen and future generations. In order to reach our goal we need allies, we 
need the support of the public, we need the support of the entire society.

Albania is the country of blue sea, sand dunes, rocky coasts, coastal lagoons, ancient lakes, green 
valleys and abrupt mountains. Albania is the country of people that live in close connection with 
surrounding environment. 

But, at the same time, Albania is the place where environment is damaged and polluted, the 
country where the exploitation of environment might bring the impoverishment of landscape and 
the quality of life. 

It is our duty to preserve and promote the environmental values for a better life, for today and 
tomorrow.
 
The first edition of Environmental Film Festival is one of the different paths towards a better future. 
The festival will demonstrate pleasing and unpleasing characteristics of local and global environ-
ment. The festival would show to the people the actual situation, and the risks linked with this 
situation.

The festival is our long-term contribution for a responsible society that would bring a change in 
our behaviour towards our environment. The festival is our contribution for a better environmental 
behaviour, for a more descent environmental policy, for a healthier environment, for a better quality 
of life and for a more proud Albania.

I am confident that this film festival will help us in making the public our strongest ally. This festival 
will be translated in actions for protecting species, our habitats, our ecosystems, our biodiversity, 
our nature and our environment.

Thank you and enjoy with us this magnificent experience from Albania and all over the world. 
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 Ambasadori ettore SeQui 
Shef i Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri

Të dashur adhurues të kinemasë, 

Kam kënaqësinë të njoftoj hapjen e edicionit të parë të Festivalit të 
Filmit Mjedisor në Shqipëri.

Të mbrosh diçka duhet ta duash atë. Dhe të duash diçka, duhet ta 
njohësh më parë.

Kinemaja është shumë e rëndësishme në edukimin dhe 
ndërgjegjësimin e publikut. Ndihmon në transmetimin e mesazhit 
tek audienca dhe i mundëson qytetarit të jetë i hapur për botën. 

Kinemaja është një mjet i fuqishëm dhe efektiv: për të na treguar histori… ndonjëherë magjepsëse, 
imponuese, histori të paimagjinuara, ndonjëherë të dhimbshme apo të lumtura, histori prekëse 
ose humoristike, por gjithmonë për të arritur të njëjtin qëllim: të mos na lërë indiferent ose të 
pashqetësuar. Filmi është burim mendimi.
     
Edicioni i parë i Festivalit të Filmit Mjedisor në Shqipëri do ju serviri për katër ditë me rradhë nga 22 – 
25 maj filma mjedisor unik dhe madhështor në Tiranë, Shkodër, Vlorë, Elbasan, Pogradec dhe Korcë. 

Uroj që festivali do te tregojë rolin e mjedisit në zhvillimin njerëzor, do të rrisë ndërgjegjësimin mbi 
mjedisin, dhe përmirësojë mbrojtjen e natyrës në të njëjtën linjë me vlerat mjedisore të shpërndara 
kudo në botë.

Festivali është një nismë e Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave në Shqipëri 
e mbështetur nga Delegacioni Evropian me GIZ. Këtë nismë e kanë mbeshtetur gjithashtu shtetet 
anëtare të Bashkimit Evropian, Organizata Ndërkombëtare, artistë dhe OJF. Disa kanë sjellë filma, 
disa kanë kontribuar në mënyrë teknike ose financiare.

Dua të falenderoj të gjithë partnerët të cilët pranuan të ndihmonin grupin organizator të Festivalit.

Do të shfaqen shumë dokumentarë Shqiptarë të prodhuara nga Akademia e Filmit Marubi dhe të 
financuar nga BE, fonde IPA, si dhe dokumentarë të OJF-ve të ndryshme. 

Festivali gjithashtu do të shfaqë filma prestigjoz nga Italia, Franca, SHBA, Kanadaja si dhe nga 
Agjensia Evropiane e Mjedisit. Disa nga këta filma janë përzgjedhur në Festivalin e Kanës ose 
kanë marrë çmime të ndryshme nëpër festivale kudo në botë.

Të gjithë ne do të kemi mundësinë të ndjekim histori imponuese mbi natyrën dhe mjedisin si nga 
Shqipëria dhe nga bota. Kjo është mjaft e rëndësishme sepse mbrojtja e mjedisit nuk është prob-
lem vetjak i çdo shteti. Pylli, zogu, insekti nuk është vetëm një pyll, një zog, një insekt por ato janë 
pjesë e sistemit. Ndaj ne duhet t’i mbrojmë ato. E ardhmja e tyre është e ardhmja jonë.

çfarë ne jemi sot është rezultat i veprimeve tona të shkuara. çfarëdo qe ne dëshirojmë të jemi në 
të ardhmen varet nga veprimet e sotme. Një shoqëri përkufizohet jo vetëm me çfarë krijon, por nga 
çfarë refuzon të prishë. Ne duhet të vendosim si të veprojmë sot. 
Më lejoni t’ju uroj që Festivali thjeshtësisht dhe modestisht të ndihmojë të na mbajë të lidhur me 
botën natyrë dhe të ndërmarrim masa për të shpëtuar dhe mbrojtur mjedisin dhe më së fundmi 
mbijetesën në planet. 

Faleminderit dhe gëzojeni Festivalin e parë të Filmit Mjedisor në Shqipëri!
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 Ambassador ettore SeQui 
Head of the Delegation of the European Union to Albania

Dear cinema lovers,

I am pleased to announce the first edition of the Environmental Film Festival in Albania.

To protect something you have to love it. And to love something, you have before to know it.

Cinema is an important key in education and public awareness. It helps to pass messages through 
large audiences and enables citizen to be open to the world. Cinema is a very powerful and effec-
tive tool: to tell us stories…Sometimes fascinating, compelling, unpredictable stories, sometimes 
sad or happy, moving or funny stories, but always trying to reach the same goal: never let us indif-
ferent or unconcerned. A film is a fountain of thought.

The first edition of the Environmental Film Festival in Albania will offer you superb and unique envi-
ronmental films and documentaries in the cities of Tirana, Shkodra, Vlora, Elbasan, Pogradec and 
Korca during four days from 22nd to 25th May.

I wish that the Festival will show the role of the environment in human development, increase 
environmental awareness, and improve nature protection in line with the environmental values 
shared worldwide.
 
The Festival is an initiative of the Ministry of Environment of Albania supported by the European 
Union and GIZ. It has also been embraced by the EU Member States, International Organizations, 
NGO's artists and designers. Some have brought movies; some have contributed technically or 
financially.
 
I would like to thank all the partners whom agreed to help the Festival organization team.
 
Many documentaries, filmed in Albania, financed by EU IPA funds and produced by the Academy 
of Film Marubi will be shown, as well as documentaries from various NGO's.

The Festival also proposes prestigious films from Italy, France, USA, Canada, as well from the 
European Environmental Agency. Some of these films have been in official selection at Cannes 
Festival or have received awards in numerous festivals around the globe.

All of us will be able to enjoy very compelling stories about nature and environment coming from 
Albania and from all over the world. This is important, because the protection of environment it is 
not a private problem of each country. A forest, a bird, a bug, is not only a forest, a bird, a bug, but 
they are part of a system. That is why we have to protect them. Their future is our future.

What we are today is result of our own past actions. Whatever we wish to be in future depends 
on our present actions. A society is defined not only by what it creates, but by what it refuses to 
destroy. We need to decide how to act now.

Let me wish that the present Festival can simply help us to keep connected with our natural world 
and to take action to save and protect the environment, and ultimately our survival on the Planet.
 
Thank you and enjoy the First Environmental Film Festival in Albania!
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Trashed / hedhurinë 
(2012)
Pjesëmarrës në Festivalin e Kanës 2012
SHBA - Në drejtimin e Candida Brady. 
Me pjesëmarrjen e Jeremy irons - 
Kohëzgjatja: 98 min
“Trashed” është një hetim provokues i një 
prej industrive me rritjen më të shpejtë në 
Amerikën e Veriut, sipërmarrjen e mbetjeve. 
Filmi shqyrton një element thelbësor të kul-
turës bashkëkohore amerikane…depozitimin 
e asaj që shoqëria jonë e quan “mbeturinë”. 
Kjo çështje preket nga çdo amerikan, shu-
mica e të cilëve kurrë s’i vlerësojnë pasojat. 
Dhe, mesa duket, as edhe mënyrën si preket 
biosfera. Shpeshherë me humor, por thellë-
sisht fshikullues, “Trashed” shtjellon për sasi-
në e mbetjeve në Amerikë që po arrin shpejt 
gjysmë miliardë tonë çdo vit. 
ç’efekte do të kenë tërë këto mbetje tek bur-
imet natyrore që janë në rrezik? Përse prod-
hohen kaq shumë mbetje? Kush preket më 
shumë kur çdo amerikan prodhon të paktën 
2,5 kg në ditë? Dhe kush do që Amerika të 
prodhojë më shumë? 

Filmi analizon shkaqet dhe efektet e një veprimi në dukje të padëmshëm të “nxjerrjes jashtë të 
plehrave”, e ndërkaq demonstron individët, veprimtarët dhe grupet e advokacisë që orvaten të 
ndryshojnë e reformojnë modelin e sotëm. “Trashed” është një film informues dhe mendjenx-
itës që lypset ta shohë çdokush që interesohet në të ardhmen e qëndrueshme. 
http://www.trashedfilm.com/index.php

Trashed (2012) 
Official Selection in the Festival de Cannes 2012
uSA - directed by Candida Brady.  With the participation of Jeremy irons - 
Running time: 98 min
“Trashed” is an investigation in North America about garbage business. The film examines a 
fundamental element of modern American culture…the disposal of what our society defines 
as “waste.” It is an issue influenced by every American, most of whom never consider the con-
sequences. Nor, it seems, the implications to our biosphere. At times humorous, but deeply 
poignant, “Trashed” examines the American waste stream fast approaching a half billion tons 
annually. 
http://www.trashedfilm.com/index.php

2.570 million ton mbetje janë gjeneruar në Be për vitin 2010....

2 570 million tonnes of waste have been produced in eu in 2010...

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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unfinished iTaly / 
iTalia e 
PaPërfunduar (2011)
itAli - Në drejtimin e Benoit Felici -
Kohëzgjatja: 34 min
"Ngrehinat e pambaruara kanë një bukuri që 
mund të ishte. Që nuk është ende aty. Që 
mund të jetë aty një ditë."
(Frymëzuar nga "Le temps en ruines" nga 
Marc Augé). Italia, shtëpi e rrënojave: Një 
depërtim në stilin arkitekturor të pambaruar 
të Italisë së pasluftës së dytë botërore deri 
sot. 
Ngrehina në një periudhë kalimtare mes për-
sosmërisë dhe asgjësë, të lëna në mes të 
ndërtimit, të rrënuara para se të përdoreshin, 
janë pjesë integrale e peisazhit arkitekturor 
italian: stadium pa audiencë, spitale pa pa-
cientë, teatro që pas 50 vitesh ende s’kanë 
parë një premierë. 
Është një studim i vlerave potenciale të ngre-
hinave të pambaruara në Itali, dhe i aftësisë 
njerëzore për t’ua përshtatur ato nevojave 
të përditshme. Këto rrënoja, e ardhmja e të 

cilave tashmë ka kaluar, dhe e tashmja e të cilave mban shijen e pritjes së përjetshme, vepro-
jnë si një ftesë për të medituar për kohën.
2012 – Fitues i Festivalit Ndërkombëtar të Mjedisit  - Dokumentari më i mirë i shkurtër
2011 - Fitues i Festivalit Ndërkombëtar të filmit Sedicicorto – Filmi më i mirë i Cortitalia dhe 
CNC (Centro Nazionale Cortometraggio)
Dhe shumë të tjera…
http://www.unfinished-italy.com/

unfinished iTaly (2011) 
itAlY - directed by Benoit Felici - Running time: 34 min
“Unfinished buildings have the beauty of this which could have been. Of this which is not yet 
there. Of this which might be one day.” (Inspired by “Le temps en ruines” by Marc Augé)
Italy, home of ruins: A foray into the unfinished, Italy’s most prominent architectural style be-
tween the end of WW2 and the present day. Buildings in a limbo between perfection and noth-
ingness, given up on halfway through their construction, fallen into ruin before they were ever 
used, are an integral part of the Italian architectural landscape: Stadiums without audiences, 
hospitals without patients, theatres that after 50 years have not yet seen their premiere. This is 
a study of the potential value of unfinished buildings in Italy and of man’s ability to adapt them 
to his everyday needs. These ruins, whose future has already passed and whose present car-
ries the taste of an eternal wait, act as an invitation to meditate about time.
-2012 - WINNER Le Festival international du Film d’Environnement - Best short documentary
-2011 - WINNER Sedicicorto International Film Festival - Best Film Cortitalia and Special Men-
tion CNC (Centro Nazionale Cortometraggio)
-And many others…
http://www.unfinished-italy.com/



10

Pelikani 
kaçurrel (2013)
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
eol çashku - 
Kohëzgjatja: 20 min
Një ekspert i apasionuar i 
biodiversitetit, dhe Zv. Ministër 
për Mjedisin, është duke vëzh-
guar zogjtë nga një distancë e 
largët. Shumë lloje të ndry-
shme zogjsh popullojnë Lagu-

nën e Karavastasë. Njëri prej tyre, Pelikani kaçurrel ka qëndruar mes tyre. Taulanti, tregon 
historinë e kësaj specie të rrallë, dhe të problemeve emocionale të kësaj kolonie pelikani që 
u vendos në ishullin e vogël. Nëpërmjet Taulantit dalin në pah shumë probleme dhe zgjidhje.

a dalmaTian in karavasTa (2013)
AlBANiA - directed by eol çashku - Running time: 20 min
A passionate biodiversity expert, and current Deputy Minister for Environment, is observing 
birds from a far distance. A lot of different species of birds populate the Karavasta Laguna. 
One of them, the Dalmatian Pelican has settled between them. Mr.Bino, exposes the story of 
this rare specie, and the problems this very emotional pelicans colony that settled in a small 
island on the backwaters. Through Mr.Bino many problems and solutions are brought to light. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
liqeni (2013)
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
Sabir Kanaqi - 
Kohëzgjatja: 20 min
Sulejman Sulçe, specialist i 
lartë i mjedisit dhe bujqësisë 
udhëton drejt Shkodrës për 
të inspektuar problemet e 
ndotjes në Liqenin e Shkodrës 
dhe për të marrë pjesë në një 
seminar rajonal me kolegët e 

tyre malazezë që punojnë për ruajtjen e liqenit. Jelena Janjusheviç një aktiviste e mjedisit nga 
shoqata Greenhome shkon për të inspektuar anën malazeze të liqenit dhe probleme të ndry-
shme që ata hasin. Nëpërmjet udhëtimit të tyre paralel nga të dy anët e liqenit ne zbulojmë 
një realitet të ashpër. Gjërat kanë filluar të ndryshojnë dhe ata të dy ndihen të sigurt edhe pse 
problemet janë të vazhdueshme.

The lake (2013)
AlBANiA - directed by Sabir Kanaqi -  Running time: 20 min
Sulejman Sulçe a senior environment and agriculture specialist drives to Shkodra to inspect the 
Shkodra Lake pollution problems and attend a regional workshop with Montenegrin colleagues 
working on the preservation of the lake. Jelena Janjuseviç a environment activist from Green-
Home association goes to inspect the Montenegrin side of the lake exposing different problems 
they face. Through their parallel journey from both sides of the lake we discover a tough reality. 
Things are starting to change and they both feel trusty even if the problems are persistent.
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FRANCë – Në drejtimin e Jacques Per-
rin. Skenari nga Stéphane durand dhe 
Jacques Perrin - 
Kohëzgjatja: 89 min. 
Në zonat më klimë të butë në rruzull, zogjtë 
drejtohen në veri gjatë verës, duke udhë-
tuar qindra e madje mijëra kilometra. Gjatë 
rrugëtimit ato duhet të merren me rreziqe që 
i shfaq jo vetëm klima dhe kafshët e tjera, 
por edhe njerëzit dhe pasojat mjedisore të 
zhvillimit industrial. Dhe përballen sërish me 
këtë edhe në dimër.
Kolona muzikore e Bruno Coulais është 
rregjistruar në gjuhën bullgare nga disa 
grupe vokale bullgare, si dhe në anglisht nga 
Nick Cave dhe Robert Wyatt. Efektet vokale 
përfshijnë sekuenca në të cilat gulcimi është 
mbivendosur me rrahjet e krahëve për të 
dhënë efektin se shikuesi është një zog. 
Filmi ishte nominuar për filmin dokumen-
tar më të mirë në Academy Award. Ajo fitoi 

"Montazhi më i mirë" në Awards Cesar 27, ku ajo ishte nominuar edhe për "Muzika më e mirë" 
dhe "debutimi më i mirë".
http://www.sonyclassics.com/wingedmigration/home.html

le PeuPle migraTeur (2001)
FRANCe - directed by Jacques Perrin. 
Screenplay by Stéphane durand and Jacques Perrin - Running time: 89 min.
Across the globe's more temperate areas, the birds head north in the summer, travelling hun-
dreds or even thousands of miles. En route they must deal with the dangers posed not only 
by the climate and other animals, but also humans and the environmental consequences of 
industrial development. And then they do it all over again in the winter.
The film's soundtrack by Bruno Coulais was recorded by several Bulgarian vocal groups in 
Bulgarian, as well as Nick Cave in English and Robert Wyatt. The vocal effects include se-
quences in which panting is superimposed on wing beats to give the effect that the viewer is 
a bird.
The film was nominated for an Academy Award for Best Documentary Feature. It won "Best 
Editing" at the 27th César Awards, where it was also nominated for "Best Music" and "Best 
Debut".
http://www.sonyclassics.com/wingedmigration/home.html

le PeuPle migraTeur /  
shPendëT migraTorë 
(2001)
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Wild Balkans / 
Ballkani i egër (2010)
SHBA - National Geographic - 
Kohëzgjatja: 60 min
Gadishulli i Ballkanit njihet si një nga fushëbetejat më të mëd-
ha në histori. Prapëseprapë, ka një tjetër anë që pak e njohin, 
ku pyje të lashta e ligatina të gjera kanë natyrë të paprekur; 
shkëmbinj të thepisur e pllaja të vetmuara ruajnë një të kaluar 
në dukje të pandryshuar. Duke parë këto peisazhe të ashpra 
e mbresëlënëse, mund të mendosh se gjendesh në Tokën e 
Mesme të J.R.R. Tolkien, tek libri Kryezoti i Unazave.
Në fakt, Gadishulli i Ballkanit është shtëpi e një shumëllojsh-
mërie rajonesh që kufizohen me mitiken. Në Ligatinat Kopacki 
Rit në Kroaci, minat tokësore i mbajnë njerëzit tutje, çka u le-

jon gjallesave të egra të mbijetojnë. Më në jug, Lumi Tara në Mal të Zi përshkon kanionin më 
të gjatë e më të thellë në Evropë, ndërsa pyjet fqinje strehojnë kafshë të rralla si Rrëqebulli i 
Ballkanit. Më në lindje, miliona shpendë bëhen tufa në Grykëderdhjen e Danubit ku ushqehen 
me mizëri mushkonjash. Dhe, në perëndim të Ballkanit është Liqeni i Shkodrës, një reliev i 
jashtëzakonshëm me kreshta e ujë. Ky është udhëtim në një botë në dukje të harruar nga 
koha. Është Ballkani i egër. 

Wild Balkans (2010) 
uSA - National Geographic - Running time: 60 min
The Balkan Peninsula is notorious for being one of the great battlegrounds of history. And 
yet, it possesses another side unknown to many, where ancient forests and vast wetlands 
harbor pristine wilderness, and sheer cliff walls and desolate plateaus preserve a seemingly 
unchanged past. Surveying these striking and stark landscapes, one might think they’ve ven-
tured into the Middle-earth of J.R.R. Tolkien’s Lord of the Rings.
Indeed the Balkan Peninsula is home to a variety of regions that border on mythical. In Croa-
tia’s Kopacki Rit Wetlands, land mines keep people away, but enable native wildlife to thrive. 
Further south, Montenegro’s Tara River carves through Europe’s longest and deepest canyon, 
and neighboring forests provide refuge to rare animals such as the Balkan Lynx. To the east, 
millions of birds flock to the Danube Delta to feast on swarms of mosquitoes. And at the west 
of the Balkans is Skodra Lake, a remarkable landscape of peaks and water.
This is a journey to a world seemingly forgotten by time. This is the wild Balkans. 

Cdo ditë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prodhohet mjaftueshëm mbetje, 
po aq sa peshon gradaçiela empire State.  

everyday in the united States, it is produced enough trash to equal the weight 
of the empire State Building

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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ajër (2011)
SHQiPëRi - Realizuar nga 
studentët e vitit të tretë 
2010-2011 të Akademisë 
së Filmit dhe Multimedias 
Marubi -
Kohëzgjatja: 17 min
Filmi Ajër na sjell në botën 
magjepëse të ndotjes së ajrit. 
Në një analizë të gjalla dhe 
teknike të çështjeve të ndotjes 

së ajrit në Tiranë, mund të shohim sfidën përpara ndërkohë që propozohen disa zgjidhje për 
të lehtësuar barrën e ndotjes në shëndetin e njerëzve.

air (2011)
AlBANiA - Realized by third year students 2010-2011 of the Academy of Film and 
Multimedia Marubi - Running time: 17 min. 
Air brings us to the fascinating world of Air Pollution. In a vivid and technical analysis of the 
air pollution issues in Tirana, one can see the challenge ahead meanwhile some solutions 
are proposed to alleviate the burden of pollution on people' health.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
driTarja Prej 
BeToni (2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
eldi Qesku - 
Kohëzgjatja: 20 min
Eldi një student në akademinë 
e filmit jeton në Tiranë, në një 
zonë të brendshme urbane 
në afërsi të malit të Dajtit. Pak 
vite më parë zona ka qenë 
një kodër e gjelbër përreth 

kryeqytetit. Sot, për shkak të mungesës së një masterplani për zhvillim, ndërtesat e betonta 
të qytetit zëvendësuan pyllin e gjelbër të së kaluarës. Për më tepër kjo ndodh pranë Institutit 
Kombëtar Bërthamor. Eldi, përmes personazheve të tij, na sjell realitetin ku ai jeton. Fakulteti i 
Inxhinierisë së Ndërtimit në Tiranë po përgatit masterplanin e qytetit.

ConCreTe WindoW (2013) 
AlBANiA - directed by eldi Qesku - Running time: 20 min
Eldi a young film maker lives in Tirana, inner-urban area close to Dajti Mountain. Few years 
ago that area used to be a green hill surrounding the capital. Today, due to the lack of a master 
plan for the development of the city concrete buildings replaced the green forest of the past. 
Furthermore this happens right next to the National Nuclear Institute. Eldi, through his charac-
ters, brings us to the reality he lives in.  The Faculty of Civil Engineering of Tirana is preparing 
the master plan of the city.
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suBmission / 
nënshTrim (2011)
Suedi - Në drejtimin e Stefan Jarl -
Kohëzgjatja: 87 min
Dikur, njerëzit përdornin 1 milion tonë ki-
mikate në vit; shifra sot arrin në 500 milion 
tonë. Industria kimike rritet më shpejt nga të 
tjerat në botë dhe filmi tregon për 100.000 
kimikatet që ne përdorim çdo ditë, përse për-
doren dhe ç’na bëjnë ato neve dhe shëndetit 
tonë. Jo thjesht lendë të shtuara ushqimore, 
por edhe kimikate para të cilave ekspozo-
hemi çdo ditë e kudo: lëndë zbutëse, lëndë 
vonuese të ndezjes, lëmuesa e kështu me 
radhë. 

Duke u këshilluar me një seri shkencëtarësh 
nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, 
Kanadaja, Gjemania, Zvicra, Spanja, Fin-
landa, Danimarka dhe Suedia, producenti i 
filmit Stefan Jarl kërkon përgjigje për pyetjet: 
çfarë problemesh mund të shkaktojnë këto 
kimikate? çfarë po u lëmë trashëgim fëmi-
jëve tanë ende të palindur? Dhe pse dorë-
zohemi?

suBmission (2011)
SWedeN - directed by Stefan Jarl - Running time: 87 min
Back then, humans used 1 million tonnes of chemicals per year; the figure today is 500 million 
tonnes. The chemical industry is the fastest-growing industry in the world and this film is about 
the 100,000 chemicals we use every day, what they’re used for and what they do to us and 
our health. Not only food additives – but the chemicals we are exposed to in our daily environ-
ments: softeners, flame retardants, surfactants and so on. 

Consulting a wide range of scientists from the United States, the UK, Canada, Germany, Swit-
zerland, Spain, Finland, Denmark and Sweden, documentary film maker Stefan Jarl seeks 
answers: What problems can these chemicals cause? What are we passing on to our unborn 
children? And why do we submit?

Kur ju bleni produktet lokale ju shmangni kilometra transporti, litra nafte, 
kilogramë të dioksidit të karbonit dhe ju fitoni shije dhe freski!

When you buy local products, you avoid kilometers of transport, liters of fuel, 
kilograms of CO2...and you win taste and freshness!

Ndryshimi klimaterik
Climate change
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PeT 127 - PlasTiC 
emergenCy alBania
SHQiPëRiA - Prodhuar nga CoPlan - 
Kohëzgjatja: 5 min
Nga koha e rrjetës së najlonit, trastave dhe 
shisheve të qelqit, profili i konsumatorit sh-
qiptar është tjetërsuar përtej njohjes. Në 21 
vjet, ne kemi zëvëndësuar çdo sjellje kon-
sumatorizmi për të vetmen arsye sepse kemi 
mundësinë të zgjedhim. Tendenca jonë për 
konsum të shfrenuar njëpërdorimësh është 
rritur kaq shumë, sa ka filluar të bjerë ndesh 
dukshëm me mjedisin ku jetojmë. Me pak 
vullnet dhe fantazi, ne mund të shndërrojmë 
problemin e ndotjes në zgjidhje. Historia e 
suksesit vazhdon, tek sa ka filluar puna për 
një stacion të dytë! 

PeT 127 - PlasTiC 
emergenCy alBania 
(2012)
AlBANiA - Produced by CoPlan
Running time: 5 min

From the time of the nylon bags, and glass-water-bottles, the Albanian consumer profile, has 
changed beyond recognition. Our tendency for consuming goods packaged in disposable wrap-
ping, has increased so much that has been apparent clash with the environment in which we 
live. With a little willpower and fantasy, we can transform the problem of pollution into a beautiful 
sustainable solution. The success story continues as a second bus shelter is under way!

Bërja e një dushi kërkon 40 deri 60 litra ujë, ndërsa larja në vaskë kërkon 120 
deri 200 litra. Nëse të gjithë banorët e Shqipërisë nuk do të bënin dush por 
do të laheshin në vaskë për një ditë, diferenca e ujit të harxhuar do të ishte 
me 480 000 000 litra në ditë...  

to take a shower you need between 40 and 60 liters of water, whereas if you 
take a bath, it is 120 to 200l. if all the inhabitant of Albania were taking one 
bath and not one shower per day, the difference will be 480 000 000 liters 
per day....  

Uji
Water
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e mërkurë, 22 maj
Rruga pedonale
09.00 – 20.00 
Ekspozitë me foto: “Biodiversiteti ynë – krenaria jonë”
09.00 – 12.00 
Aktivitete edukuese në shkolla “Testi i cilësisë së ujit” 
Shfaqje përjashta, 
20:00 – 20:30
Ceremonia e hapjes dhe muzikë
20:30– 23:00 
Pelikani Kaçurrel
Ballkani i egër 
Liqeni - premiera në  Shqipëri
 

e enjTe, 23 maj
Rruga pedonale (pranë Bashkisë)
09.00 – 20.00 
Ekspozitë me foto: “Biodiversiteti ynë – krenaria jonë”
09.00 -12.00 
Aktivitete edukuese në shkolla “Biodiversitet i pasur: 
specie dhe habitate” 
17.30 – 19.00 
Teatri lëvizës: “Zëri i detit” 

Shfaqje përjashta, 
20:30 – 23:00
Nata e dokumentarëve Shqiptarë
1 - Eksperienca nga komuna e Shkrelit 
2 - Dritarja prej betoni - premiera në  Shqipëri
3 - Kujdes bicikletat
4 - Rastësisht e mërkurë - premiera në  Shqipëri
5 - Ajër
6 - Libër
7 - Dita me mot të kthjellët - premiera në  Shqipëri
8 - Lana - premiera në  Shqipëri
9 - Kujtesë plastike - premiera në  Shqipëri
10 - Peshkimi 

Wednesday 22 may
Pedestrian Street
09.00 – 20.00 
Open Area Photo Exhibition: “Our Biodiversity – Our Pride”
09.00 – 12.00 
School Education Activity “Water quality testing” 
Outside Screen, 
20:00 – 20:30
Opening Ceremony and music
20:30– 23:00 
A Dalmatian in Karavasta 
Wild Balkans  
The Lake - premiere in Albania
 

Thursday 23 may
Pedestrian Street 
(near Municipality building)
09.00 – 20.00 
Open Area Photo Exhibition: “Our Biodiversity – Our 
Pride”
09.00 -12.00 
School Education Activity “Rich Biodiversity: species 
and habitats” 
17.30 – 19.00 
Moving Theatre: “Voice of the Sea”

Pedestrian Zone Outside Screen, 
20:30 – 23:00
Albanian Doc Night 
1 - Experience from Shkreli commune 
2 - Concrete Window - premiere in Albania
3 - Mind the Bikes - premiere in Albania
4 - Ordinary Thursday - premiere in Albania
5 - Air  
6 - Book
7 - The day of Clear Weather - premiere in Albania
8 - Lana - premiere in Albania (15 min)
9 - Plastic memory - premiere in Albania (15 min)
10 - Fishing 

shkodër

Rrëqebulli euroaziatik ecën deri 20 km në natë dhe territori i tij është deri në 
450 km2 (pothuaj sa gjysma e madhësisë së qarkut të durrësit) 

the eurasian lynx can travel up to 20 km during one night, and one territory 
can be up to 450 km2 (around half of the size of Qarku of durres) 

Biodiversiteti
Biodiversity
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e PremTe, 24 maj
Rruga pedonale
09.00 – 20.00 
Ekspozitë me foto: “biodiversiteti ynë – krenaria jonë”
Shfaqje përjashta, 
20:30 – 23:00
Liqeni
Hedhurinë - premiera në  Shqipëri
 

e shTunë, 25 maj
Shfaqje përjashta, 20:00 – 23:00
Aty ku fillon Joni
Skalitur në kohë 
Shkrirja e Arktikut 
Planet Ri:Mendo 

friday 24 may
Pedestrian Street
09.00 – 20.00 
Open Area Photo Exhibition: “Our Biodiversity – Our 
Pride”
Outside Screen, 20:30 – 23:00
The Lake
Trashed - premiere in Albania
 

saTurday 25 may
Outside Screen, 20:00 – 23:00
Where Jonian begins
Crafted by time 
Melting Arctic 
Planete Re:Think 

Nëse Pjetër Bogdani do të përdorte shishe plastike, nuk do të ishin dekom-
pozuar ende! Një shishe plastike i duhen 450 vite për tu dekompozuar, dhe 
një qese më shumë se 20 vjet. Po ashtu, ky proces dekompozimi i produkteve 
plastike çliron në mjedis komponentë toksik për njerëzit.  

if Pjeter Bogdani was using plastic bottles, it will not be yet decomposed! it 
is needed 450 years to totally decompose a bottles of plastic, and more than 
20 for a plastic bag. Also, the decomposition of these plastic products put in 
the environment toxic components for the humans.  

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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e mërkurë, 22 maj
teatri, 19:30 – 23:00 
Pelikani Kaçurrel
Shpendët migratorë - premiera në Shqipëri
Liqeni - premiera në  Shqipëri

e enjTe, 23 maj
teatri,
10:00 -13:30
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou
16:00 
Fjalë përshëndetëse e Ambasadorit të Suedisë
16:30 
Dorëzimi - shfaqje speciale
18:00 
Diskutim mbi filmin
20:00 – 22:30 
Kujtesë plastike - premiera në Shqipëri
Kujdes biçikletat - premiera në Shqipëri
Rastësisht e mërkurë - premiera në  Shqipëri
Planet Ri:mendo - premiera në  Shqipëri

Wednesday 22 may
theater of Korca, 19:30 – 23:00
A Dalmatian in Karavasta - premiere in Albania
Le Peuple migrateur - premiere in Albania
The Lake - premiere in Albania

Thursday 23 may
theater of Korca, 
10:00 -13:30
Special for Kids:
Mia and Migou 
16:00 
Welcome of the Swedish Ambassador
16:30 
Submission - Special screening
18:00 
Discussion on the film
20:00 – 22:30 
Plastic memory - premiere in Albania
Mind the Bikes - premiere in Albania
Ordinary Thursday - premiere in Albania
Planet Re:think -  premiere in Albania

korCa

Mesatarisht, 40 litra ujë harxhohen në ditë për person. Një fermer në Mada-
gaskar konsumon 10 litra, një francez 240 litra, dhe një amerikan 600 litra. 
(CNRS 2004)

On average, 40 liters of water are consumed per person/day. A Madagascan 
farmer consumes 10 liters, a Parisian 240 liters, and an American 600 liters. 
(CNRS 2004)

uji 
Water

Nëse gjithë banorët e botës jetojnë si një amerikan i zakonshëm, do të na 
duheshin 5 planetë për të siguruar burimet e mjaftueshme

if the entire world lived like the American average, we should need 5 planets 
to provide enough resources.

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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e PremTe, 24 maj
teatri, 10:00 -13:30
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou
Planeti Plastik

19:00 – 23:00
Liqeni 
Zgjidhje vendore për probleme globale 
Ballkani i egër

e shTunë, 25 maj
teatri, 18:30 – 20:00
Hedhurinë 

friday 24 may
theater of Korca, 10:00 -13:30 
Special for Kids:
Mia and Migou 
Plastic Planet

19:00 – 23:00
The Lake
Solutions Locales pour Désordre Global / Think 
Global, Act Rural
Wild Balkans
 

saTurday 25 may
theater of Korca, 18:30 – 20:00
Trashed

Së paku 2 billion m2 pyje tropikal humbasin çdo vit, pothuaj një zone e mad-
hësisë së Anglisë, uellsit dhe Skocisë së bashku.

At least 50 million acres of rainforest are lost every year, totaling an area the 
size of england, Wales and Scotland combined.

Biodiversiteti
Biodiversity

Në evropë 31 metra katror tokë natyrale transformohen në çdo sekondë në 
zona urbane. Për një vit transformohen 40, 73 kilometra katrorë, po aq sa 
madhësia e bashkisë së tiranës.

in eu, 31 m square of natural lands are each second transformed into a urban 
area. After one year, it is 40,73 kilometers square that are transformed, which 
represent the size of municipality of tirana. 

Urbanizimi
Urbanization
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Tirane
e mërkurë, 22 maj
Kinema Millennium, 10:00- 12:00
Ceremonia e hapjes
Përmbledhje e dokumentarëve më të mirë ndërkom-
bëtar dhe shqiptar të Festivalit të Filmit Mjedisor 
Arktiku në shkrirje - premiera në  Shqipëri
Pelikani Kaçurrel - premiera në  Shqipëri
Ballkani i egër - premiera në  Shqipëri

tirana international Hotel, 14:00 - 16:30 
Workshop shkencor mbi biodiversitetin

Kinema Millennium, 18:00 - 20:00
Liqeni premiera në  Shqipëri
Planeti Ri:mendo premiera në  Shqipëri 

Zona Pedonale, projektim jashtë
20:30 - 23:00 
Pelikani Kaçurrel 
Shpendët Migratorë - premiera në Shqipëri 
Lana - premiera në  Shqipëri
 

e enjTe, 23 maj
Kinema Millennium, 18:00 - 20:00
Libër
Zgjidhje vendore për probleme globale - premiera në  
Shqipëri 

Zona Pedonale, projektim jashtë
20:30 - 23:00
Nata e dokumentarëve Shqiptarë
1 - Dritarja prej betoni - premiera në Shqipëri
2 - Kujdes Biçikletat - premiera në Shqipëri
3 - Rastësisht e mërkurë - premiera në Shqipëri
4 - Ajër
5 - Dita me mot të kthjellët premiera në Shqipëri
6 - Magnet - premiera në  Shqipëri 
7 - Kabëll - premiera në  Shqipëri
8 - Kujtesë plastike - premiera në Shqipëri
9 - PET 127 - Plastic Emergency Albania
10 - Gjendja e trafikut është pasqyrë e shoqërisë  
 

e PremTe, 24 maj

Wednesday 22 may
Millennium Cinema, 10:00  - 12:00
Opening Ceremony
All the trailers of the best international
and Albanian docs at the Environment Film Festival
Melting Arctic - premiere in Albania 
A Dalmatian in Karavasta - premiere in Albania 
Wild Balkans - premiere in Albania 

tirana international Hotel, 14:00 - 16:30 
Scientific Workshop on Biodiversity

Millennium Cinema, 18:00 - 20:00
The Lake - premiere in Albania
Planete Re:think - premiere in Albania

Pedestrian Zone Outside Screen
20:30 - 23:00 
A Dalmatian in Karavasta 
Le Peuple Migrateur - premiere in Albania
Lana - premiere in Albania 

Thursday 23 may
Millennium Cinema, 18:00 - 20:00
Book 
Solutions Locales pour Désordre Global / Think 
Global, Act Rural - premiere in Albania

Pedestrian Zone Outside Screen
20:30 - 23:00
Albanian Doc Night 
1 - Concrete Window - premiere in Albania
2 - Mind the Bikes - premiere in Albania
3 - Ordinary Thursday - premiere in Albania
4 - Air
5 - The day of Clear Weather - premiere in Albania 
6 - Magnet - premiere in Albania
7 - Cable - premiere in Albania
8 - Plastic memory premiere in Albania
9 - PET 127 - Plastic Emergency Albania
10 - The state of traffic mirrors the state of the society
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teatri i Komedisë, 10:00 -13:30 
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou  
Planeti Plastik

Kinema Millennium, 18:00 - 20:00
Italia e pambaruar - premiera në Shqipëri
Intervistë e shkurtër dhe debat me rregisorin e 
dokumentarit. 

Zona Pedonale, projektim jashtë
20:30 - 23:00
Aty ku fillon Joni
Skalitur nga koha - premiera në Shqipëri
Ballkani i egër 
Arktiku që shkrin 
 

e shTunë, 25 maj
teatri i Komedisë, 10:00 - 13:30
Mëngjes - Përkujdes:
Shlyerja e borxhit - premiera në Shqipëri
Dorëzimi 
Panair i OJFve Mjedisore

Kinema Millennium, 
17:30 - 18:30
Sfilatë mode 
18:30 - 19:45
Hedhurinë 
19:45
Mbyllja e Festivalit të Filmit Mjedisor 

friday 24 may
theater of Comedy, 10:00 -13:30 
Special for Kids: 
Mia and Migou
Plastic Planet

Millennium Cinema, 18:00 - 20:00
Unfinished Italy - premiere in Albania 
Followed by a short interwiew and debate with the 
director. 

Pedestrian Zone Outside Screen
20:30 - 23:00
Where Jonian begins
Crafted by time - premiere in Albania
Wild Balkans 
Melting Arctic 

saTurday 25 may
theater of Comedy, 10:00 - 13:30
”I Care” Morning:
Payback - premiere in Albania
Submission
Environmental NGO Fair

Millennium Cinema,
17:30 - 18:30 
Fashion Show 
18:30 - 19:45
Trashed 
19:45 
Closing of the Environmental Film Festival 

Amerikanët hedhin alumin mjaftueshëm sa të rindërtojnë çdo 3 muaj flotën e 
tërë të avionëve tregtarë..

Americans throw away enough aluminum to rebuild the entire American 
commercial fleet of airplanes every 3 months.

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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e mërkurë, 22 maj
Pallati i Kulturës, 
10:00 - 20:00
Expozitë pikture

10:00 - 13:30
Panair artizanal
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou  
 
19:30 - 23:00 
Pelikani Kaçurrel 
Ballkani i egër
Liqeni - premiera në Shqipëri 

e enjTe, 23 maj
Pallati i Kulturës, 
10:00 - 20:00
Expozitë pikture

10:00 - 13:30
Panair artizanal
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou  

20:00 - 23:00
Nata e dokumentarëve Shqiptarë
1 - Dritarja prej betoni - premiera në Shqipëri
2 - Kujdes biçikletat - premiera në Shqipëri
3 - Rastësisht e mërkurë - premiera në Shqipëri 
4 - Ajër 
5 - Libër
6 - Dita me mot të kthjellët - premiera në Shqipëri 
7 - Magnet - premiera në Shqipëri 
8 - Kujtesë plastike - premiera në  Shqipëri 
9 -  PET 127 - Plastic Emergency Albania
10 - Gjendja e trafikut është pasqyrë e shoqërisë  
11- Dioksina vret
12 - Liqeni

Wednesday 22 may
Palace of Culture, 
10:00 -20:00
Picture Exhibition 

10:00 -13:30
Artisan fair craft
Special for Kids:
Mia and Migou 

19:30 -  23:00 
A Dalmatian in Karavasta  
Wild  Balkans
The Lake - premiere in Albania  

Thursday 23 may
Palace of Culture, 
10:00 -20:00
Picture Exhibition 

10:00 -13:30
Artisan fair craft
Special for Kids:
Mia and Migou 

20:00 - 23:00
Albanian Short Doc Night
1 - Concrete Window - premiere in Albania 
2 - Attention Bikes - premiere in Albania
3 - Ordinary Thursday - premiere in Albania
4 - Air
5 - Book
6 - The day of Clear Weather - premiere in Albania
7 - Magnet - premiere in Albania
8 - Plastic memory - premiere in Albania
9 -  PET 127 - Plastic Emergency Albania
10. The state of traffic mirrors the state of the society
11- Dioxin kills 
12 - The Lake

vlora

Gjysma e popullsisë botërore jeton më pak se 100 km larg bregdetit. Brenda 
vitit 2025 ky numër mund të rritet në 75%.(uNeP, 2004)

Half of the global population lives less than 100 km away from the coasts. 
this number may rise to 75% by 2025. (uNeP, 2004)

Urbanizimi
Urbanization
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e PremTe, 24 maj
Pallati i Kulturës, 
10.00  
Ekspozitë me piktura dhe foto; 
Ekspozitë e PNUD me temë biodiversiteti detar / foto 
nga zona bregdetare shqiptare 

11.00 -12.00 
Ceremoni me pjesëmarrjen e kryebashkiakut të 
Vlorës, përfaqësuesit të BE-së dhe drejorit të PNUD 
për Shqipërinë; 
Dhënia e Cmimeve

12:00 - 12.15  
Aty ku fillon Joni - premiera në  Shqipëri

12:30  
Tavolinë e rrumbullakët për biodiveristetin 

20:00 - 23:00
Planeti Plastik 
Italia e pambaruar - premiera në Shqipëri
 

e shTunë, 25 maj
Pallati i Kulturës, 10:00 – 17:00
Skalitur në kohë
Hedhurinë
Planet Ri:Mendo 

friday 24 may
Palace of Culture, 
10.00  
Exhibition with pictures and photos; UNDP exhibition 
with Albanian marine biodiversity themes / pictures from 
Albanian marine coastal areas

11.00 -12.00 
Ceremony in Vlora with participation of Mayor of Vlora,  
EU representative and UNDP Country Director; 
Prizing of winners

12:00-12.15  
Where the Ionian begins - premiere in Albania 

12:30  
Round table on Biodiversity 

20:00 - 23:00
Plastic Planet
Unfinished Italy - premiere in Albania

 

saTurday 25 may
Palace of the Culture, 10:00 - 17:00
Crafted by time
Trashed
Planet Re:think 

Sipas Shoqërisë Amerikane të energjisë diellore: Ricilklimi, ripërdorimi dhe 
rifabrikimi kap 3.1 milion vende pune në SHBA- një nga tre punët e gjelbra, 
2008. Përcaktimi, vlerësimi dhe parashikimi i energjisë së rinovueshme dhe 
të industrive të eficiencës së energjisë në SHBA dhe në Kolorado.

Recycling, reuse and remanufacturing account for 3.1 million jobs in the 
u.S.—one out of every three green jobs. American Solar energy Society, 
2008. defining, estimating, and Forecasting the Renewable energy and en-
ergy efficiency industries in the u.S and in Colorado.

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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e mërkurë, 22 maj
teatri, 19:30– 23:00 
Pelikani Kaçurrel  
Ballkani i egër
Liqeni - premiera në  Shqipëri 

e enjTe, 23 maj
teatri, 
10:00 -11:30
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou 

20: 00 – 22:30
Nata e dokumentarëve Shqiptarë
1 - Dritarja prej betoni - premiera në  Shqipëri
2 - Kujdes biçikletat  - premiera në Shqipëri
3 - Rastësisht e mërkurë - premiera në Shqipëri 
4 - Ajër 
5 - Libër 
6 - Dita me mot të kthjellët - premiera në  Shqipëri 
7 - Magnet - premiera në Shqipëri
8 - Kujtesë plastike - premiera në  Shqipëri
9 - PET 127 - Plastic Emergency Albania
10. Gjendja e trafikut është pasqyrë e shoqërisë  
11- Dioksina vret

Wednesday 22 may
theater, 19:30 – 23:00
A Dalmatian in Karavasta
Wild Balkans 
The Lake - Albanian premiere

Thursday 23 may
theater, 
10:00 -11:30
Special for Kids:
Mia and Migou  

20: 00 – 22:30
Albanian Short Doc Night
1 - Concrete Window - Albanian premiere
2 - Mind the Bikes - Albanian premiere
3 - Ordinary Thursday - Albanian premiere
4 - Air 
5 - Book 
6 - The day of Clear Weather - Albanian premiere 
7 - Magnet - Albanian premiere
8 - Plastic memory
9 - PET 127 - Plastic Emergency Albania
10 - The state of traffic mirrors the state of the society
11 - Dioxin kills

elBasan

2000 pemë në minute priten vetëm në Amazonë, ose ndryshe 7 fusha futbolli 
në minutë!

2000 trees a minute are cut down in the Amazon alone. that is 7 football 
fields a minute!

Biodiversiteti
Biodiversity

Më shumë se 70% e ndotjes së oqeanave shkaktohet nga aktiviteti njerëzor 
që zhvillohet në tokë. (uNeP, 2004)

More than 70% of ocean pollution is caused by human activities that take 
place on land. (uNeP, 2004)

uji
water
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e PremTe, 24 maj
teatri, 
10:00 -11:30 
Program special për fëmijët:
Mia dhe Migou 

20:00 – 22:30
Liqeni 
Peshkimi
Italia e pambaruar - premiera në Shqipëri 
Shkrirja e Arktikut 
 

e shTunë, 25 maj
teatri, 18.00 – 20:00
Aty ku fillon Joni 
Skalitur në kohë 
Planet Ri:Mendo

friday 24 may
theater, 
10:00 -11:30 
Special for Kids:
Mia and Migou 

20:00 – 22:30
The Lake 
Fishing  
Unfinished Italy - Albanian premiere 
Melting Arctic 
 

saTurday 25 may
theater, 18.00 – 20:00
Where Jonian begins 
Crafted by time 
Planet Re:Think  

Biodiversiteti
Biodiversity
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e mërkurë, 22 maj
Rruga pedonale, Bulevardi evropa
09.00 – 20.00 
Ekspozitë me foto: “Biodiversiteti ynë – krenaria jonë”

09.00 – 12.00 
Aktivitete edukuese në shkolla “Testi i cilësisë së ujit” 

Kinemaja e Bashkisë, 
18:30 – 21:00 
Pelikani Kaçurrel
Ballkani i egër 
Liqeni - premiera në  Shqipëri
 

e enjTe, 23 maj
Qendër e qytetit
09.00 – 20.00 
Ekspozitë me foto: “Biodiversiteti ynë – krenaria jonë”
Rruga pedonale 
09.00 -12.00 
Aktivitete edukuese në shkolla “Biodiversitet i pasur: 
specie dhe habitate”  

Kinemaja e Bashkisë, 10:00 -13:30
Speciale për fëmijët:
Mia dhe Migou 
Planeti Plastik 

Amfiteatri në qendër të qytetit
17.30 – 19.00 
Teatri me kukulla i Pogradecit “Zemra e Liqenit”

Kinemaja e Bashkisë, 19:15 – 22:30
Nata e dokumentarëve Shqiptarë
1 - Dritarja prej betoni - premiera në  Shqipëri
2 - Kujdes biçikletat  - premiera në  Shqipëri
3 - Rastësisht e mërkurë - premiera në  Shqipëri 
4 - Ajër 
5 - Libër
6 - Dita me mot të kthjellët - premiera në  Shqipëri 
7- Magnet - premiera në  Shqipëri
8 - Kujtesë plastike - premiera në  Shqipëri 
9 - PET 127 - Plastic Emergency Albania
10 - Gjendja e trafikut është pasqyrë e shoqërisë  
11- Dioksina vret
12 - Skalitur në kohë - premiera në  Shqipëri

PogradeC
Wednesday 22 may
Pedestrian Street europa Boulevard, 
09.00 – 20.00 
Open Area Photo Exhibition: “Our Biodiversity - Our 
Pride” 

09.00 – 12.00 
School Education Activity “Water quality testing”  

Municipal Cinema, 
18:30 – 21:00 
A Dalmatian in Karavasta
Wild Balkans  
The Lake - premiere in Albania

Thursday 23 may
City library
09.00 – 20.00 
Open Area Photo Exhibition: “Our Biodiversity – 
Our Pride”
09.00 – 12.00 
School Education Activity “Rich Biodiversity: spe-
cies and habitats” 

Municipal Cinema,
10:00 -13:30
Special for Kids Morning:
Mia and Migou 
Planet Plastic 

town Hall
17:30 – 19:00
Puppet Theatre of Pogradec “Heart of the Lake”

Municipal Cinema, 19:15 – 22:30
Albanian Short Doc Night
1 - Concrete Window - premiere in Albania
2 - Mind the Bikes - premiere in Albania 
3 - Ordinary Thursday - premiere in Albania 
4 - Air
5 - Book
6 - The day of Clear Weather - premiere in Albania
7 - Magnet - premiere in Albania
8 - Plastic memory premiere in Albania
9 -  PET 127 - Plastic Emergency Albania
10 - The state of traffic mirrors the state of the society
11- Dioxin kills
12 - Crafted by time - premiere in Albania
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e PremTe, 24 maj
Rruga pedonale, përpara bashkisë
09.00 – 20.00 
Ekspozitë me foto: “Biodiversiteti ynë - krenaria jonë”

Kinemaja e Bashkisë, 10:00 -12:00
Speciale për fëmijët:
Mia dhe Migou 
Planeti Plastik 

18:30 – 21:00
Liqeni
Italia e pambaruar - premiere në Shqiperi
Dritarja prej betoni
Kujdes biçikletat 
Rastësisht e mërkurë 
Ajër 

e shTunë, 25 maj
Kinemaja e Bashkisë, 18:30 – 20: 30
Koshi im është një thesar - premiera në Shqipëri

friday 24 may
Pedestrian Street in front of Municipality 
building
09.00 – 20.00
Open Area Photo Exhibition: “Our Biodiversity - Our 
Pride”

Municipal Cinema, 10:00 -12:00 
Special for Kids Morning:
Mia and Migou 
Planet Plastic 

18:30 – 21:00
The Lake
Unfinished Italy - premiere in Albania
Concrete Window
Mind the Bikes 
Ordinary Thursday
Air
 

saT 25 may
Municipal Cinema, 18:30 – 20: 30
Ma poubelle est un trésor - Albanian premiere

Cdo ton letër që riciklohet shpëton 17 pemë, 318 liter nafte, 4,100 kilovat en-
ergji, 2.4 m3 hapësirë landfilli dhe 27 kg ajër të ndotur.

every ton of paper that is recycled saves 17 trees, 318 liter of oil, 4,100 kilo-
watts of energy, 2.4 m3 of landfill space and 27 kg of air pollution.

çdo vit, 10 milion hektar tokë e punueshme humbet, shkretohet dhe bëhet e 
papërdorshme (kjo është afërsisht sa sipërfaqja e Belgjikës dhe Hollandës së 
bashku). (Komiteti Shkencor i Francës Për shkretërizimin e tokave)

every year, 10 million hectares of arable land is lost to desertification and 
rendered unusable (this is roughly the equivalent to the surface areas of 
Belgium and the Netherlands combined). (French Scientific Committee for 
desertification)

Urbanizimi
Urbanization

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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gjendja e TrafikuT 
ëshTë 
Pasqyrë e shoqërisë
SHQiPëRiA - Prodhuar nga CoPlan - 
Kohëzgjatja: 2 min 
Në mënyrë të paevitueshme, çdo ditë na ta-
kon të jemi në këpucët e këmbësorit, ose, 
të drejtuesit të automjetit. E megjithatë, his-
torinë e këmbësorit dhe drejtuesit mund ta 
tregojmë në shumë mënyra: Nga njëra anë 
si këmbësorë, mund ndihemi të pasigurtë, in-
diferentë, të inatosur nga makinat e shumta 
dhe në trotuarë apo vijat e bardha dhe të 
rrezikuar. Nga ana tjetër, si drejtues autom-
jeti, ndihemi të inatosur nga këmbësorët e 
pakujdesshëm, bllokimi i trafikut, mungesa e 
hapësirave për parkim dhe rrugët e amorti-
zuara? Ndonëse është e vështirë t’i jepet e 
drejta njërës palë apo tjetrës, një gjë është 
e sigurtë: ndotja e mjedisit si pasojë e zhvil-
limi urban dhe shtimit të trafikut na prek dhe 
streson të gjithëve.

The sTaTe of TraffiC mirrors The sTaTe of 
The soCieTy
AlBANiA - Produced by CoPlan
Running time: 2 min
Inevitably, every day we happen to be either in a pedestrian’s shoes, or that of a driver. Nev-
ertheless, the saga of a pedestrian and that of a driver can be told in many different ways: on 
the one hand as a pedestrian, one feels unsafe, indifferent, and stressed by the never ending 
cars parked everywhere. On the other hand, as a driver, one feels stressed by the careless 
pedestrians, traffic jams, and the lack of parking spaces as well as worn out infrastructure. 
Although it is difficult to establish who is right, one this is for sure: pollution as a consequence 
of rapid urban development and increasing traffic is affecting and stressing us all. 

75% e peshqve të deteve janë peshkuar mbi kapacitetin ose në kapacitetin 
e tyre. u.S. ePA, 2009. Menaxhimi i Materialeve të Qëndrueshme: Rruga për-
para.

75% of marine fisheries are now overfished or fished to capacity. u.S. ePA, 
2009. Sustainable Materials Management: the Road Ahead.

Biodiversiteti
Biodiversity
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PlaneT re:Think / 
PlaneTi ri:mendo 
(2012)  
Prodhuar nga 
Agjensia evropiane e Mjedisit Be – 
Kohëzgjatja: 85 min
Në 17 qershor 2012, në Rio de Janeiro në 
Brazil, gjatë Konferencës së OKB mbi Zhvil-
limin e Qëndrueshëm, Rio +20, u dha pre-
miera e filmit“Planeti Ri:mendo”.
Filmi tregon historinë e përdorimit të paqën-
drueshëm të burimeve, duke treguar natyrën 
e vërtetë globale të problemit, nga minierat 
armike të mjedisit në Kanada tek riciklimi i 
mbeturinave elektronike në Indi që dëmton 
shëndetin e punëtorëve. Filmi me metrazh të 
gjatë përfshin edhe shembuj pozitivë politi-
kash dhe modelesh sipërmarrjesh ‘të gjelbra’, 
nga Ekuadori në Afrikën e Jugut. http://plan-
etrethink.com/

PlaneT re:Think (2012)
Produced by the european environmental Agency - 
Running time: 85 min
The 17th of June 2012, “planet RE:think” had its world premiere in Rio de Janeiro, Brazil at the 
United Nations Conference, Rio + 20 on Sustainable Development.
The film tells the story of unsustainable resource use, showing the truly global nature of the 
problem, from environmentally devastating mining in Canada to recycling of electronic waste 
in India which damages the health of workers. The feature-length film also includes positive 
examples of ‘green economy’ policies and business models, from Ecuador to South Africa. 
http://planetrethink.com/

Biodiversiteti
Biodiversity 70% e ujit të freskët të përdorur të planetit përdoret për bujqësi, 22% për 

industri, 8% për qëllime shtëpiake. (uNeSCO)

70% of the fresh water used on the planet is used for agriculture, 22% for 
industry, and 8 % for domestic purposes. (uNeSCO)

uji
water
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magneT (2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
Silvio Spahiu - 
Kohëzgjatja: 20 min
Ndotja në lumin e Tiranës nuk 
i pengon romët që të jetojnë 
në breg të tij. Ata mbijetojnë 
megjithë ndotjen dhe peshko-
jnë me një grep të vecantë, 
një magnet. Sefedini, krye-
familjar 50 vjecar kap gozhdë 

dhe metale të tjera për t’i shitur tek ricikluesit, çka i siguron jetesën. 

magneT (2013) 
AlBANiA - directed by Silvio Spahiu - Running time: 20 min
The pollution of Tirana’s river doesn’t stop a community of roma people to live on the river’s 
banks. They actually survive from its pollution, fishing with special bait, which is a magnet. 
Sefedin, a 50 years old family father, catches nails and other metals in order to sell it for recy-
cling, to ensure existence.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

lana (2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
Silva Huda - 
Kohëzgjatja: 20 min
Lana është lumi që përshkon 
Tiranën, kryeqytetin e Sh-
qipërisë. Përgjatë Lanës ne 
takohemi me një bari me delet 
e tij që hanë bar në skarpatin 
e Lanës. Statusi ligjor dhe ur-
ban i Lanës është i paqartë 

dhe megjithë përpjekjet e bëra mbetet një koridor i ndotur i qytetit. Një ekspert nga Agjencia 
Kombëtare e Mjedisit bashkë me Michael Flanagan masin nivelin e ndotjes të lumit, dhe flasin 
për problemet dhe zgjidhjet. Takohen dhe me bariun.

lana (2013) 
AlBANiA - directed by Silva Huda - Running time: 5 min
Lana is one of the rivers crossing Tirana, capital of Albania. Following Lana path that crosses 
the city, we meet with a Shepherd with his sheep who eats grass at the river's banks. The 
legal and urban status of Lana is unclear, and even with the efforts that are done it remains a 
polluted corridor of the city. 
An expert from the National Agency of Environment together with Michael Flanagan measure 
the pollution level of the river, talking about the problems and solutions. They meet with the 
Shepherd.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

kujTesë 
PlasTike (2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e  
Romina Ruda - Kohëzgjat-
ja: 20 min
Babai i Rominës, i cili ka jetuar 
gjysmën e jetës së tij gjatë ko-
munizmit, shpjegon se kutitë 
e konservave janë parë si një 
objekt shumë i vlefshëm në 
atë kohë. Njerëzit i përdornin 

duke i ndryshuar ato në mënyrë krijuese, duke ndryshuar destinacionin e tyre fillestar. Nëna 
e saj tregon mënyrën se si sterilizohej shiringa, përpara se shiringat një-përdorimshe të hid-
heshin në treg në Shqipëri në vitin 1993. Një grup të rinjsh vullnetarë shkojnë në Kepin e 
Rodonit me iniciativën e tyre dhe pa kërkuar mbështetje për të pastruar plazhin e bukur.

PlasTiC memory (2013) 
AlBANiA - directed by Romina Ruda - Running time: 20 min
Romina’s father, who lived half of his life under communism, explains the simple tin can used 
to be seen as a very valuable object at the time. People used to modify them creatively in 
order to change their initial destination. Her mother shows the way we used to disinfect the 
syringes before the one-use-only ones made it to Albania in 1993. A group of young volun-
teers go to clean the beautiful beach at Kepi i Rodonit with their own initiative and without 
the required know-how and any support.

kujdes BiçikleTaT  
(2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e lendis 
Shkalla - Kohëzgjatja: 20 min
Një ditë së bashku me shoqatën 
Ekovolis, duke ndjekur aktivitetet e 
anëtarëve të saj, për promovimin e 
biçikletave në Tiranë. Transport alter-
nativ dhe ekologjik. 

mind The Bikes (2013)
AlBANiA - directed by  lendis Shkalla - Running time: 20 min 
One day with the association Ecovolis following the activity of its members, how the bicycles 
can be promoted in Tirana. Alternative and ecological transport. 
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PlaneTi PlasTik / 
PlasTiC PlaneT (2009)
AuStRi - Në drejtimin e Werner Boote - 
Kohëzgjatja: 95 min
Werner BOOTE paraqet një pamje të ngushtë 
dhe personale të materialit të diskutueshme 
dhe interesant që ka gjetur rrugën në çdo as-
pekt të jetës tonë të përditshme: plastika. Ai 
na merr në një udhëtim rreth globit, duke tre-
guar se plastika është kthyer në një kërcënim 
për mjedisin dhe shëndetin e njeriut.

PlasTiC PlaneT (2009)
AuStRiA - directed by Werner Boote - 
Running time: 95 min
Werner Boote presents an up-close and per-
sonal view of the controversial and fascinat-
ing material that has found its way into every 
facet of our daily lives: plastic. He takes us 
on a journey around the globe, showing that 
plastics have become a threat for both envi-
ronment and human health.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
mia dhe migou / mia 
eT le migou (2008)
FRANCë - Në drejtimin e 
Jacques-Remy Girerd - 
Kohëzgjatja: 91min
Pas vdekjes së nënës së saj, tetë-vjeçarja 
Mia lë fshatin e saj, diku në një vend të godi-
tur nga varfëria, dhe vendos për të gjetur ba-
banë e saj. Udhëtimi i saj do të çojë atë në një 
takim të jashtëzakonshëm me Migu-në.

mia eT le migou (2008)
FRANCe - directed by Jacques-Rémy 
Girerd - Running time: 91min
After her mother’s death, eight-year-old Mia 
leaves her home village, somewhere in a 
poverty-stricken country, and sets out to find 
her father. Her journey will lead her to have 
an extraordinary encounter with the Migou.
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Zgjidhje lokale drejT 
një çrregullimi 
gloBal / soluTions 
loCales Pour 
désordre gloBal 
(2009)
FRANCë  - Në drejtimin e 
Coline Serreau - Kohëzgjatja: 113min
Filma plot me paralajmërime dhe fatkeqësi janë 
bërë dhe i kanë shërbyer qëllimit të tyre, por tani 
është koha për të treguar se zgjidhjet ekzistojnë. 
Është koha për të dëgjuar se çfarë kanë për të 
thënë fermerët, filozofët dhe ekonomistët. Ndër-
sa shpjegohet se përse modeli ynë shoqëror ka 
marrë poshtë si një krizë ekologjike, financiare 
e politike gjë që të gjithë e dimë, këta njerëz 
shpikin dhe  provojnë alternativa

soluTions loCales Pour désordre 
gloBal / Think gloBal, aCT rural (2009)
FRANCe - directed by Coline Serreau - Running time: 113min
Films full of warnings and disasters have been made and have served their purpose, but now 
it is time to show that solutions do exist. It is time to hear what farmers, philosophers and 
economists have to say. While explaining why our social model has got bogged down in the 
ecological, financial, and political crises that we’re all know about, these people invent and try 
out alternatives

Përmbushja e nevojave bazë të higjenës dhe ushqimit do të kushtonte rreth 
13 miliard dollarë në vit. Kjo është pothuaj e njëjtë me atë që amerikanët dhe 
evropianët shpenzojnë për parfume çdo vit.

it would cost about $13 billion annually to satisfy the world’s basic sanitation 
and food requirements. that’s roughly equivalent to what Americans and eu-
ropeans spend on perfume and cologne every year.

Bashkepunimi
Cooperation



37

liBër (2013)
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
elton Baxhaku dhe eriona çami - 
Kohëzgjatja: 8 min
Ky është një film në lidhje me librin, Arti 
ose zanati i bërjes së objektit që ka qënë 
dhe mbetet pjesë e tërë jetës sonë. E 
nis si një fletë letre që pëson shtypjen e 
makinerisë përmes trysnimit, palosjes, 
prerjes dhe lidhjes që përmbyllet në një 
njësi që mbart fjalë. Këtë njësi ne e quajmë 
“Libër”. Por, pos kësaj, c’e bën librin libër? 
“Zëri” i Stéphane Mallarmé rrëfen disa nga 
përgjigjet e kësaj pyetjeje.

Book (2013)
AlBANiA - directed by elton Baxhaku 
dhe eriona çami - 
Running time: 8 min
This is a film about the book. The art or 
the craft of making the object which has 
been and is part of our whole life. Starting 
as a sheet of paper who is getting all the 
violence of the machinery, by press power, 

foldings, cuttings and bindings, to be finalized as unity which encloses words. And this unity 
we call it “book”. But beyond this, what really makes the book a book? The “voice” of Stéphane 
Mallarmé narrates some of the answers of this question.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

diTa me moT Të kThjellëT 
(2013)
SHQiPëRi - Në drejtimin e Odeta çunaj - 
Kohëzgjatja: 5 min
Një vajzë e re si cdo mëngjes niset në punë. Rruga për të 
shkuar aty është e mbushur me “pengesat” e një metropoli 
ku secili vrapon në hallin tij derisa nga dritarja e saj ajo 
kupton se natyra akoma mund t’i flasë….

The day of Clear WeaTher (2013)
AlBANiA - directed by Odeta çunaj -Running time: 5 min 
Every day, a young girl goes to work. The road is full of “obstacles” made in metropol, where 
everyone sees its own business; standing at her window she hears and understands the 
voice of nature. It’s still there….

Bashkepunimi
Cooperation
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kaBëll (2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e 
Majlind Angjeli - 
Kohëzgjatja: 20 min
Një zonë në kodrat e liqenit 
është zhvilluar këto 8 vitet e 
fundit. Një zonë e mbipop-
ulluar në një kohë shumë 
të shkurtër. Ndertimet janë 
bërë me një shpejtësi marra-
mendese dhe janë neglizhuar 
shumë gjëra. Një nga këto 

                                                                                                   janë linjat elektrike…

CaBles (2013) 
AlBANiA - directed by Majlind Angjeli - Running time: 20 min
A new area near Tirana Lake hills was developed these last 8 years. An area overpopulated in 
just a short period. Buildings were raised with staggering speed; many things were neglected, 
amongst which are power lines…. 

rasTësishT e enjTe (2013) 
SHQiPëRi - Në drejtimin e Jela Rodoni - 
Kohëzgjatja: 14 min
Rastësisht të enjten, ndërsa luante Egla mëson se ajo jeton 
në një qytet tepër agresiv.

ordinary Thursday  (2013)
AlBANiA - directed by Jela Rodoni - 
Running time: 14 min
Accidentally on a Thursday, while playing, Egla finds out 
that she lives in a very aggressive city.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cdo vit në botë, 3,3 milion njerëz vdesin për shkak të ndotjes së ajrit, pra më 
shumë se SidA dhe malaria të marra së bashku. 

each year in the world, 3.3 millions of persons die because of the air pollu-
tion. it is more than AidS and Malaria combined.

Ajer
air
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skaliTur në kohë (2013)
GReQi - Në drejtimin e Vangelis efthymiou - Kohëzgjatja: 
20 min
Dokumentari na përcjell në botën magjike të Liqeneve të Prespës. 
Protagonistët nënujor të filmit janë 23 specie unike peshqish që 
gjenden në Prespë, një nga liqenet më pak të njohur, por tepër të 
rëndësishëm për pasuritë natyrore. Kjo është arsyeja pse Prespa 
klasifikohet si një nga 10 ligatinat më të rëndësishme të Mes-
dheut. Adonisi po fillon të ndërtojë një varkë të re prej druri. Ai 
është një prej të paktëve që e zotërojnë ende këtë mjeshtëri, dhe 
vetë jetesa e tij varet nga peshkimi në Liqenet e Prespës.

 

CrafTed By Time (2013) 
GReeCe - directed by Vangelis efthymiou - Running time: 20 min
The documentary transports us to the magical world of the Prespa Lakes. The film’s underwa-
ter protagonists are the 23 unique fish species found in Prespa, one of the less well-known, 
though highly important, aspects of the area’s natural wealth, and a primary reason why Pres-
pa is classified as one of the ten most important wetlands in the Mediterranean. Adonis is 
starting to build his new wooden boat. He is one of the few who still have this skill. He makes 
a living from fishing in the Prespa Lakes.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ajer
air

koshi im ëshTë një Thesar
FRANCë - Në drejtimin e Martin Meissonnier - Kohëzgjatja: 91min
Plastika, mbetjet elektronike, mjekësore më shumë të absorbuara sesa të shkarkuara në ujra 
të zeza, molekulat e pashkatërruara që vijnë nga nano-teknologjia ... këto mbeturina janë 
çështje gjithnjë e më të mëdha për shoqërinë tonë të konsumit. Nuk zënë vetëm vend por janë 
dhe të neveritshme. Nëntokë, ata shpërbëhen në shtresa ujëmbajtëse, dhe ne më pas i pimë. 
Po të digjen, ata mund të përhapen në atmosferë, dhe ne t’i thithim. Në të gjitha këto raste, 
akumulimi i tyre afatgjatë na helmon. Por planeti nuk është dënuar për t’u transformuar në një 
kazan gjigand. Kudo në botë, ka nisur gara për të krijuar një botë më të pastër, ku mbeturinat 
do të kthehen në burime, dhe do të zëvendësojnë lëndët e para të cilat po bëhen përditë të 
rralla. Deponitë sot janë ndoshta minierat e së nesërmes. Ky film është më shumë se një 
vëzhgim alarmuese, dhe jep një sërë zgjidhjesh optimiste për të ardhmen. 

ma PouBelle esT un Trésor
FRANCe - Realized by Martin Meissonnier - Running time : 91 min
Plastic, electronic residue, medicine absorbed then released in the sewage, indestructible 
molecules coming from nano-technology...these wastes are bigger and bigger issues for our 
consumer society. There are not only using place or nauseating. Underground, they are dis-
solving themselves in aquifers, and we are after drinking it. Burned, they could spread in the 
atmosphere, and after we breathe it. In all these cases, their accumulation in long-term are 
poisons us.  But the planet is not condemned to be transformed in a giant bin. Everywhere in 
the world, the race ha started to create a cleaner world, where wastes will turn into resources, 
and will substitute with raw materials which are becoming rarer everyday. Landfills of today are 
maybe the mines of tomorrow. This movie is more than an alarmist observation, and gives an 
optimist inventory of solutions for the future. 
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la deTTe /  
shlyerja e BorxhiT,
(2012)
KANAdA - drejtuar nga 
Jennifer Baichwal -
Kohëzgjatja: 85 minuta
Ky dokumentar me metrazh të gjatë që 
mbështetet në librin shumë të shitur Pay-
back: Debt and the Shadow Side of Wealth 
(Shlyerja e borxhit: Borxhi dhe Ana e Errët 
e Mirëqenies) të Margaret Atwood ofron 
një vështrim magjepsës të borxhit si një 
ndërtim mendor dhe tregon se si shkatër-
ron marrëdhëniet, shoqëritë, strukturat 
qeverisëse dhe fatin e vetë planetit. Duke 
eksploruar lidhjen mes debitorit dhe kredi-
torit në një larmi kontekstesh dhe vendesh, 
nga malet e Shqipërisë veriore në fushat e 
domateve në Floridën e Jugut, filmi ndër-
thur histori tërheqëse të “detyrimit” dhe “të 
të qenurit i detyruar” me këndvështrime 
nga figura të shquara si Karen Armstrong, 
Louise Arbour, William Rees dhe Raj Patel.

http://www.nfb.ca/film/payback/trailer/payback_trailer

la deTTe / PayBaCk (2012)
CANAdA - directed by Jennifer Baichwal - Running time: 85 minutes 
This feature documentary based on Margaret Atwood’s bestselling book Payback: Debt 
and the Shadow Side of Wealth offers a fascinating look at debt as a mental construct and 
traces how it influences relationships, societies, governing structures and the fate of the 
planet itself. Exploring the link between debtor and creditor in a variety of contexts and 
places, from the mountains of northern Albania to the tomato fields of southern Florida, 
the film blends compelling stories of “owing” and “being owed” with the views of renowned 
figures like Karen Armstrong, Louise Arbour, William Rees and Raj Patel.
http://www.nfb.ca/film/payback/trailer/payback_trailer 

Në 50 vitet e fundit, njerëzit kanë konsumuar historikisht më shumë burime. 
u.S. ePA, 2009. Menaxhimi i Materialeve të Qëndrueshme: Rruga përpara.

in the past 50 years, humans have consumed more resources than in all previ-
ous history. u.S. ePA, 2009. Sustainable Materials Management: the Road Ahead.

Burimet e Mbetjeve 
Waste Resources
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arkTiku që shkrin
Prodhuar nga Be - Kohëzgjatja: 9 min
Atlasi Mjedisor i Evropës është një projekt i përbashkët i agjencisë hapësinore evropiane 
EEA e UNEP që tregon reagimin e komuniteteve ndaj ndryshimeve mjedisore në Evropë. 
Filmi prezanton një seri të këtyre historive frymëzuese sesi njerëzit i përgjgigjen ndryshimeve 
klimatike dhe duke bërë këtë transformojnë jetën e tyre për një të ardhme më të qëndrueshme.
Vetëm vitin e shkuar kishte 50 ditë më shumë shkrirje në Arktik sesa mesatarja, që do të thotë 
një humbje të masës akullnajore me 200 gigaton në vit – një nivel që është katër herë më 
shumë se në vitet 2000. 

melTing arCTiC
Produced by eu - Running time: 9 min
The Environmental Atlas of Europe is a UNEP-EEA-European Space Agency joint project 
showcasing communities responding to environmental change across Europe. The films pre-
sent a series of these inspirational stories about how people are responding to climate change 
and in so doing, transforming their lives for a more sustainable future.
 Last year alone there were 50 more melting days on the Greenland ice sheet than on average, 
meaning we now see an average net loss of ice mass of 200 gigatons per year - a level that is 
four times higher than just back in the year 2000.

aTy ku fillon joni (2006)
SHQiPëRi - Në drejtimin e Xhemal Mato - Kohëzgjatja: 13 min
Ky dokumentar promovon zonën bregdetare të Shqipërisë së Jugut. Ai zbulon filmime të 
jashtëzakonshme e profesionale nënujore nga dora e Xhemal Mato si dhe kontributin e ek-
spertëve të biodiversitetit. Dokumentari nxjerr në pah llojshmërinë e biodiversitetit bregdetar 
duke treguar njëherazi rëndësinë e përmirësimeve në adminsitrimin dhe ruajtjen e këtyre 
habitateve të rralla. “Aty ku fillon Joni” është një shëtitje në habitate të ndryshme bregdetare 
dhe morfologjike përgjatë bregdetit shqiptar të Jonit, si në gjirin e Vlorës, në vende të pasura 
me habitate litorale, në shpella të shumta si habitate për pushim, etj, qoftë edhe për vlerat 
historike, arkeologjike dhe kulturore që mbart. 

Where ionian Begins (2006)
AlBANiA - directed by Xhemal Mato - Running time: 13 min
This promotional documentary is dedicated to marine coastal area of southern part of Albania. 
It reveals exceptional submarine shooting and very professional camerawork performed by 
Xhemal Mato, as well as contribution of involved marine biodiversity experts. The documenta-
ry highlight the diversity of Albanian marine biodiversity pointing out simultaneously the impor-
tance of improvement of management, administration and conservation frameworks  of these 
rare MCPA habitats; ‘Where Ionian begins’ is a ‘promenade’ of different and very diverse ma-
rine habitats and morphologic shoreline along Ionian coast of Albania, such as those of Vlora 
Bay, localities with rich littoral habitats, several caves as potential habitats for resting shelters 
etc, notwithstanding historical, archaeological and cultural patrimony values hosted therein.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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tema e 22 maj 2013, ditës ndërkombëtare të larmisë biologjike të Kombeve të 
Bashkuara, është uji dhe Biodiversiteti. Projekti CSBl i GiZ së bashku me Min-
istrinë e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të ujërave dhe Qendrën Rajonale 
të Mjedisit Shqipëri feston këtë ngjarje në Shkodër dhe Pogradec për të rritur 
ndërgjegjësimin mbi biodiversitetin e liqenit të Ohrit dhe Shkodrës dhe të nxisë 
veprime të përbashkëta për mbrojtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të këtyre 
burimeve të cmuara. Aktiviteti 3 ditor përfshin ekspozitë, teatër dhe veprime ak-
tive në brigjet e liqenit dhe vende publike. Së bashku me shfaqjen e filmave në 
mbrëmje, aktivitetet ofrojnë informacione, inspirime dhe surpriza përsa i takon 
biodiversitetit dhe mbrojtjes së mjedisit në Shqipëri dhe më tej.

the theme of the united Nations international day for Biological diversity 2013 
on May 22 is Water and Biodiversity. the CSBl project of GiZ together with 
the Ministry of environment, Forest and Water Administration and the Regional 
environmental Center Albania celebrate this event in Shkodra and Pogradec to 
raise awareness about the biodiversity of lakes Ohrid and Shkodra and to en-
courage joint action for the conservation and sustainable use of this precious 
resource. the three-day event encompasses exhibitions, theatre plays and inter-
active actions taking place at the lake shores and public places. together with 
the Film Festival in the evening, the event offers exciting information, inspiration 
and surprises regarding biodiversity and environmental protection in Albania 
and beyond. 

Dita ndërkombëtare të larmisë biologjike të 
Kombeve të Bashkuara

The United Nations International Day for Biological Diversity

Website

www.moe.gov.al
www.eudalbania.eu



43

Eco - Fashion SHow  
Saturday  May 25th ISAGUS EXTROVERSIONS  Visionaries in Environmental Fashion !

& Friends 

Location: Rr. TOPTANI near Cinema Millenium
Time: 5.30 pm - 6.30 pm  

Free Participation !!!
Coordinated by: Catherine Bui - Isabelle Tausch - Rajmonda Zajmi 

Supporting Partner
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BASHKIA SHKODËR BASHKIA VLORË

BASHKIA POGRADEC BASHKIA KORÇËBASHKIA ELBASAN

BASHKIA TIRANË
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