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La Settimana della Lingua Italiana nel Mondo nasce nel 2001 da un’intesa tra il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l’Accademia della Crusca e si tiene 
ogni anno nella terza settimana di ottobre intorno ad un tema che funge da filo conduttore 
per l’organizzazione di un vasto programma culturale focalizzato intorno alla diffusione della 
lingua italiana. 

La XVIII edizione della Settimana della Lingua italiana nel Mondo 2018, programmata dal 15 
al 21 ottobre 2018, verte sul tema “L’italiano e la rete, le reti per l’Italiano”. L’argomento, di 
grande attualità, approfondirà i legami e le influenze esistenti tra la lingua italiana, il mondo 
della rete internet, le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sociale 
incluse le piattaforme sociali.
In Albania, in considerazione degli stretti legami fra le nostre due culture, è ormai tradizione 
che i tempi della Settimana si dilatino fino a contenere date dell’intero mese di ottobre e 
oltre, con eventi organizzati dall’IIC Tirana, dall’Ufficio Scuole, dal Consolato di Valona e 
dall’Ambasciata d’Italia.

Java e Gjuhës Italiane në Botë i ka fillesat e saj në vitin 2001 pas një marrëveshjeje mes Ministrisë 
së Punëve të Jashtme e Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe Akademisë së Crusca-s dhe zhvillohet 
çdo vit në javën e tretë të tetorit rreth një tematike që shërben si epiqendër për organizimin e një 
programi të pasur kulturor me qëllim përhapjen e gjuhës italiane.

Tema e Edicionit XVIII të Javës së Gjuhës Italiane në Botë 2018, në program nga data 15 deri më 21 
tetor 2018, do të jetë “gjuha italiane dhe rrjeti, rrjetet për gjuhën italiane”. Argumenti, mëse aktual, 
do të shërbejë për të hulumtuar më tej lidhjet dhe ndikimet që ekzistojnë mes gjuhës italiane, botës 
së rrjetit të internetit, teknologjive të reja të informacionit dhe komunikimit social, përfshirë këtu 
platformat sociale. 
Në Shqipëri, duke patur parasysh lidhjet e ngushta mes dy kulturave tona, tashmë është kthyer në 
traditë që periudha e Javës së Gjuhës të shtrihet përgjatë gjithë muajit tetor e më tej, me veprimtari 
të organizuara nga Instituti Italian i Kulturës në Tiranë, nga Zyra e Shkollave, nga Konsullata e Vlorës 
dhe nga Ambasada e Italisë.

LA XVIII SETTIMANA DELLA LINGUA ITALIANA NEL MONDO
Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana 

EDICIONI XVIII I JAVËS SË GJUHËS ITALIANE NË BOTË
Nën kujdesin e Presidentit të Republikës Italiane

I grandi classici del '900 da Gabriele D'Annunzio a Cesare Pavese

Corso di formazione per i docenti albanesi di L1 e L2 – Conferenza e laboratori a cura del 
prof. Pierfranco Bruni del MIBAC. Guida alla comprensione di brani letterari tratti dalle opere 
di D’Annunzio e Cesare Pavese. Nel corso del laboratorio è prevista la proiezione dei video 
curati dal prof. Bruni.

16 ottobre / Korçë - DAR                                                         
17 ottobre / Tirana  - Università di Lingue, Sala Europa    
18 ottobre / Scutari – Gjimnazi 28 Nentori                           

16-18
Ottobre
Tetor

#letteratura
#letërsi

Ambasciata d’Italia
Tirana

08-26
Ottobre
Tetor

Maratona dell’Arte e della Poesia

Organizzata dall’Ufficio Scuole dell’Ambasciata, la Maratona coinvolge numerose scuole 
con corsi di italiano L1 e L2. Gli studenti, guidati dai loro insegnanti, recitano poesie, leggono 
brani letterari, interpretano musica e canzoni in luoghi di interesse storico della loro città. Un 
modo per far rivivere autori classici e moderni nei contesti metropolitani.

ALBANIA DEL NORD:
8-20 ottobre / Scutari, Tirana, Elbasan, Pogradec, Korçë, Malësie e Madhe, 
Lezha - Scuole Illiria

ALBANIA DEL SUD:
8 ottobre – ora 10:00 / Berat – Scuola Privata “Ylli i Mëngjesit”
24 ottobre – ora 10:30 / Agirocastro – Castello
25 ottobre – ora 10:30 / Berat – Castello
26 ottobre – ora 9:30 / Valona – Lungomare

Maratona e Artit dhe e Poezisë

Maratonë e organizuar nga Zyra e Shkollave e Ambasadës ku marrin pjesë shumë nga 
shkollat ku mësohet italishtja si gjuhë e parë dhe gjuhë e dytë. Nxënësit, nën drejtimin e 
mësuesve, do të recitojnë poezi, do të lexojnë tekste letrare, do të interpretojnë muzikë dhe 
këngë në vende me rëndësi historike të qyteteve të tyre. Një mënyrë për të risjellë autorët 
klasikë dhe modernë në kontekste metropolitane.

Veri:
8-20 tetor
Shkodër, Tiranë, Elbasan, Pogradec, Korçë, Malësi e Madhe, Lezhë – Shkollat Iliria

Jug:  
18 ottobre – ora 10:00 / Berat – Scuola Privata “Ylli i Mëngjesit”
24 tetor – ora 10:30 / Gjirokastër – Kështjellë  
25  tetor – ora 10:30 / Berat –  Kështjellë  
26  tetor – ora 9:30 / Vlorë – Lungomare

#letteratura
#letërsi

Ambasciata d’Italia
Tirana

Klasikët e '900 nga Gabriele D'Annunzio te Cesare Pavese

Kurs formimi për mësues  shqiptarë  të gjuhëve L1 dhe L2 – Konferencë dhe veprimtari 
praktike me prof. Pierfranco Bruni-n (Ministria e Trashëgimisë, Aktiviteteve Kulturore dhe 
Turizmit e Italisë). Analizë e teksteve letrare të marra nga veprat e shkrimtarëve Gabriele 
D’Annunzio dhe Cesare Pavese. Gjatë veprimtarive praktike do të shfaqen edhe videot e 
realizuara nga prof. Bruni.

16 tetor  / Korçë - DAR                                                         
17 tetor  / Tiranë  - Falukteti i Gjuhëve të Huaja, Salla Evropa    
18 tetor  / Shkodër– Gjimnazi “28 Nëntori”                          

10-31
Ottobre
Tetor

Fra cinema e letteratura

In occasione della XVIII Settimana della Lingua Italiana, il CineClub dell’Istituto Italiano di 
Cultura di Tirana presenta una rassegna di film tratti da romanzi di importanti scrittori e 
scrittrici italiani (da De Cataldo a Moravia a Mazzantini);

merc. 10 ott. - Casanova ’70 di Mario Monicelli
merc. 17 ott. - Suburra di Stefano Sollima
merc. 24 ott. - Il Conformista di Bernardo Bertolucci
merc. 31 ott. - Venuto al mondo di Sergio Castellitto

Tirana – Biblioteca dell’IIC – ore 19.00

Mes Kinemasë dhe letërsisë  

Me rastin e Edicionit XVIII të Javës së Gjuhës Italiane, CineClub-i i Institutit Italian të Kulturës 
në Tiranë paraqet një program filmash  të frymëzuar nga romane të njohur italianë (nga De 
Cataldo te Moravia dhe Mazzantini);

10 tetor - Casanova ’70 i Mario Monicelli-t
17 tetor - Suburra i Stefano Sollima-s
24 tetor  - Il Conformista i Bernardo Bertolucci-t
31  tetor - Venuto al mondo i Sergio Castellitto-s

Tiranë – Biblioteka e Institutit Italian të Kulturës– ora 19.00

Mestieri del Cinema

#cinem
a

#kInem
a



16
Ottobre
Tetor

Festival Internazionale della Danza Contemporanea- XVII edizione
Corpo-me e corpo celeste in relazione. Lumen me lumen.
Partecipazione di Simona Perrella, perfomer e coreografa.

‘Lumen me lumen è la ricerca di una possibile equazione che risolva i contrasti che il 
corpo vive all’interno di sé; è il rapporto tra me-qui e me-lì che si rigenera alla luce di un 
percorso interiore di abitazione mai fissa dei luoghi. L’inghiottimento del contrasto, la cui 
linea di demarcazione diventa ormai invisibile, è l’unico stato possibile per darsi e 
sottrarsi a beneficio; è la ritrovata soluzione in cui il corpo-paesaggio emerge in quanto 
corpo corale, dove il corpo-me, il corpo-altri, il corpo-ambiente coesistono 
armonicamente’.

16 ottobre, ore 20:00 / Tirana – Università delle Arti, Sala Black Box

Festivali Ndërkombëtar i Kërcimit Bashkëkohor – edicioni XVII 
Corpo-me e corpo celeste in relazione. Lumen me lumen.
Me pjesëmarrjen e Simona Perrella-s, performuese dhe koreografe.

“Lumen me lumen” është kërkimi i një ekuacioni të mundshëm që të zgjidhë kundërshtitë 
që përjeton trupi brenda vetes; është marrëdhënia mes vetes sime-këtu e vetes sime-atje 
që ripërtërihet nën dritën e një rrugëtimi të brendshëm përjetimesh pa një vendndalim të 
përhershëm. Përthithja e kundërshtive, vija ndarëse e së cilës është tashmë e padukshme, 
është i vetmi moment në të cilin mund të jepesh e të çlirohesh me kënaqësi; është zgjidhja 
e duhur në të cilën trupi-peizazh ngrihet lart si një trup i vetëm, ku trupi-vetja ime, trupi-të 
tjerët, trupi-mjedis bashkëjetojnë në harmoni. 

16 tetor, ora 20:00  /  Tiranë – Universiteti i Arteve, Salla Black Box

#danzacontem
poranea

#baletbashkëkohor

Ottobre
Tetor

09

Reti di parole - Concept IED (Istituto Europeo del Design)

Allestimento di una mostra di poster appositamente creati dagli studenti dello IED sulla 
base di una lista di parole significative, selezionate da Accademia della Crusca e Istituto 
Dante Alighieri, utilizzando il linguaggio del Design per interpretare il tema della Settimana 
della Lingua Italiana.
L’EVENTO È PARTE DELLE GIORNATE DELL’ITALIA ALL’UNIVERSITÀ DI TIRANA

A partire dal 15 ottobre / Tirana – Università, Facoltà di Lingue

Rrjet fjalësh - Concept IED (Instituti Evropian i Dizajnit)

Ekspozitë me postera të krijuar posaçërisht nga studentët e Institutit Italian të Dizajnit IED 
mbi bazën e një liste fjalësh kyçe, të përzgjedhura nga Akademia e Crusca-s dhe Instituti 
Dante Alighieri, duke përdorur gjuhën e Dizajnit në interpretimin e temës së Javës së Gjuhës 
Italiane.

KJO VEPRIMTARI ËSHTË PJESË E DITËVE TË ITALISË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS 

Nga 15 tetori / Tiranë – Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të huaja

#design
#dizajn

Conferenza "Il design e la rete”, tenuta dalla Prof.ssa Dagmara Siemieniec, coordinatrice 
del  Master IED in Design - Innovation, Strategy and Product di Milano, in cui ci si propone di 
investigare il rapporto tra l'avvento della rete e il modo di progettare nelle discipline del 
tema.

L’EVENTO È PARTE DELLE GIORNATE DELL’ITALIA ALL’UNIVERSITÀ DI TIRANA

9 novembre
Tirana – Università, Facoltà di Lingue, Sala Europa

Konferencë "Dizajni dhe rrjeti” e prof. Dagmara Siemieniec, koordinatore e Masterit IED në 
Design - Innovation, Strategy and Product të Milanos, në të cilën do të hulumtohet 
marrëdhënia mes ndikimit të rrjetit dhe mënyrave të projektimit në disiplinat përkatëse. 

KJO VEPRIMTARI ËSHTË PJESË E DITËVE TË ITALISË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS 

9 nëntor  / Tiranë - Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të huaja, Salla Evropa 

15
Ambasciata d’Italia

Tirana

23-26
Ottobre
Tetor

Teatri i Kukullave  

Teatri i Kukullave vë në skenë “Tre derrkucët”, shfaqje e aktorit - regjisor Paolo Comentale 
(Teatri i Kukullave Casa di Pulcinella i Barit), një artist që ka bashkëpunuar për një kohë të 
gjatë në shfaqje shumë të suksesshme me Teatrin e Tiranës. Me rastin e Javës së Gjuhës 
do të organizohen shfaqje kushtuar fëmijëve të klasave të treta dhe të katërta të 
shkollave ku studiohet gjuha italiane. 

23 – 26  tetor  ora 10:15 / Tiranë – Teatri Kombëtar i Kukullave

#teatro
teatër

Teatro delle Marionette

Il Teatro delle Marionette mette in scena I tre porcellini, spettacolo dell’attore-regista 
Paolo Comentale, del teatro stabile di burattini e marionette Casa di Pulcinella di Bari, 
artista che collabora da tempo, in esibizioni di grande successo, con il Teatro di Tirana. 
In occasione della Settimana della Lingua, sono previsti spettacoli dedicati ai bambini 
delle classi III e IV delle scuole dove si studia l’italiano.

23 – 26  ottobre  ore 10:15 / Tirana – Teatri Kombëtar i Kukullave 

Ambasciata d’Italia
Tirana

Novembre
Nëntor

Conferenza concerto - D’Annunzio  e la Musica dell’Acqua

Interpretazione del Prof. Pierfranco Bruni (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo - MIBACT)  con musiche di  Aulon Naci, Liceo Musicale Naim Frashëri,  
accompagnato dall’Orchestra “I Giovani Virtuosi di Valona”. 
L’evento, nel corso del quale è prevista la proiezione del video curato dal prof. Bruni su 
Gabriele D'Annunzio sul tema “La bellezza e il piacere dei linguaggi nel vocabolario del 
Novecento”, è rivolto ai docenti di Italiano L1 e L2 e aperto al pubblico.

15  ottobre  - ore 9:30 / Valona – Teatro Petro Marko

Konferencë-koncert: D’Annunzio dhe Muzika e Ujit  

Interpretim i prof. Pierfranco Bruni-t (Ministria e Trashëgimisë, Aktiviteteve Kulturore dhe 
Turizmit - MIBACT)  me muzikë të Aulon Nacit (Shkolla e Muzikës Naim Frashëri), shoqëruar 
nga Orkestra “Virtuozët e rinj të Vlorës”. 
Aktiviteti - gjatë të cilit do të shfaqet edhe video kushtuar Gabriele D'Annunzio-s,  me  temë 
“E bukura dhe kënaqësia e gjuhës në fjalorin e Nëntëqindës”,  të realizuara nga prof. Bruni - 
i drejtohet jo vetëm mësuesve të italishtes si gjuhë L1 dhe L2 por edhe publikut të gjerë. 
15  tetor - ora 9:30 / Vlorë – Teatri “Petro Marko” 

15
Ottobre
Tetor

#letteraturaem
usica

#letërsidhem
uzikë

Ambasciata d’Italia
Tirana

Piccola Orchestra Italiana – Projekti “Musica Maestro”
Scuola Italiana Tirana (Shkolla Italiane Tiranë) çel edhe për prindërit kursin e leksioneve për 
krijimin e orkestrës së nxënësve të vegjël, me mbështetjen e Ambasadës së Italisë që ka 
siguruar edhe instrumentet muzikore. 
Në këtë rast, mësuesi i muzikës do të argëtojë të pranishmit me një leksion-koncert dhe një 
surprizë nga muzikantët e vegjël që do të këndojnë "Italians" të Fabio Caon-it (Këngë e 
kompozuar si kontribut për kursin Il Balboni). Muzika, gjuhë universale, si mjet për të mësuar 
gjuhën italiane. Ritëm, tinguj, emocione dhe fjalë. 

15 – 19  tetor  / Tiranë – Scuola Italiana Tirana

Ambasciata d’Italia
Tirana

15-19
Ottobre
Tetor

#m
usica

#m
uzikë

Piccola Orchestra Italiana – Progetto “Musica Maestro”
La Scuola Italiana Tirana apre ai genitori le lezioni finalizzate alla creazione dell’orchestra 
composta dai suoi giovanissimi allievi, formata con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia che 
ha fornito gli strumenti musicali. Per l’occasione il maestro di musica intratterrà gli 
intervenuti con una lezione-concerto e una sorpresa da parte dei piccoli musicisti che 
canteranno “Italians” di Fabio Caon (Canzone creata come contributo al corso Il Balboni).  La 
musica, linguaggio universale, come strumento per l’apprendimento della lingua italiana. 
Ritmo, suono, emozione e parole

19 ottobre / Tirana – Scuola Italiana Tirana



Ottobre
Tetor

08-13

Prima edizione della rassegna “Giornata del contemporaneo – Italian Contemporary Art”
Eugenio Tibaldi - Ambasciatore della Giornata del Contemporaneo – Università delle 
Arti di Tirana – Harabel, Contemporary Art Platform .  

Residenza e workshop con 10 giovani artisti albanesi.
Il lavoro artistico di Eugenio Tibaldi è fortemente legato al territorio e ai suoi 
cambiamenti, sociali, antropologici e architettonici. Le sue opere - alle volte 
monumentali - prendono quasi sempre spunto da realtà oggettive esistenti (paesaggi, 
cartelloni pubblicitari, lavori stradali, costruzioni, etc.) per poi diventare opere 
indipendenti che consentono elaborazioni personali molto diverse e che fanno tornare 
in mente ricordi, suggestioni, emozioni assolutamente personali e non ascrivibili ad 
altri. Proprio per questi aspetti si è ritenuto opportuno invitare Tibaldi in Albania, paese 
dal contesto urbano e antropico in persistente e ineludibile trasformazione.

8 -13 ottobre / Tirana – Università delle Arti - Harabel, Contemporary Art Platform

Edicioni i parë i përmbledhjes “Dita e Bashkëkohores – Italian Contemporary Art”
Eugenio Tibaldi  - Ambasadori i Ditës Bashkëkohore – Universiteti i Arteve - Platforma 
e Artit Bashkëkohor në Tiranë Harabel.

Rezidencë dhe workshop me 10 artistë të rinj shqiptarë. 
Puna artistike e Eugenio Tibaldi-t është e lidhur fort me territorin dhe ndryshimet e tij 
sociale, antropologjike dhe arkitektonike. Veprat e tij - nganjëherë monumentale - 
pothuajse gjithmonë marrin shkas nga realitete ekzistuese objektive (peizazhe, tabela 
publicitare, punime rrugore, ndërtesa, etj.) që më pas bëhen vepra të pavarura të cilat 
lejojnë përpunime personale që mbartin kujtime, sugjerime, emocione krejtësisht 
personale dhe që nuk mund t’u mvishen të tjerëve. Pikërisht për këto aspekte u 
konsiderua e përshtatshme të ftohej Tibaldi në Shqipëri, një vend me një kontekst 
urban dhe antropik në transformim të vazhdueshëm dhe të pashmangshëm.

8 - 13 tetor / Tiranë –  Universiteti i Arteve - Platforma e Artit Bashkëkohor në Tiranë Harabel

#artecontem
poranea

#artbashkëkohor  

17-31
Ottobre - Dicembre
Tetor-Dhjetor

Visione di confini. Artisti albanesi nelle Accademie italiane della prima metà del XX 
secolo.
Mostra a cura di Artan Shabani

Le opere esposte presso la Residenza d’Italia – per lo più inedite - sono parte preziosa 
della storia dell’arte albanese e dei suoi artisti.  Ognuno di loro ha una storia da scrivere 
e da raccontare alle nuove generazioni e ogni singola opera racchiude l’intimità di una 
vita intera che deve essere trattata con il rispetto dovuto all’artista e alla sua memoria.

17 ottobre - 31 dicembre 2018 / Residenza Dell’Ambasciata d’Italia a Tirana

Vizion kufijsh. Artistë shqiptarë në Akademitë Italiane të gjysmës së parë të 
shekullit të Njëzetë 
Ekspozitë e kuruar nga Artan Shabani

Punimet e paraqitura në Residencën e Italisë – më së shumti të paekspozuara më parë - 
janë pjesë e çmuar e historisë së artit shqiptar dhe artistëve të saj. Secili prej tyre ka një 
histori për të shkruar dhe për t’ua treguar brezave të rinj dhe çdo vepër mbart intimitetin e 
një jete të tërë që duhet të trajtohet me respektin e duhur për artistin dhe kujtimin e tij.

17 tetor - 31 dhjetor 2018 / Tiranë - Rezidenca e Italisë 

#artem
oderna

#art m
odern

Ambasciata d’Italia
Tirana

29-31
Ottobre
Tetor

Italishtja në rrjet. Përdorimet dhe format e komunikimit  teknikisht të ndërmjetësuar 

Konferencë dhe workshop i prof. Massimo Prada-s, Universiteti  i Milanos. 
Gjatë konferenës do të analizohen karakteristikat kryesore të gjuhës së përdorur në 
shërbimet e komunikimit teknikisht të ndërmjetësuar: SMS, mesazhet e çastit, posta 
elektronike, wiki, blogu dhe media sociale (Facebook dhe Twitter), duke marrë shkas nga 
disa pyetje: “Deri në ç’pikë një mesazh i dërguar me postë elektronike mund të krahasohet 
me një letër tradicionale? Cilat janë nevojat që u përgjigjen mesazheve të çastit? Po 
mediat sociale? Ndryshon Twitter-i nga Facebook-u? Po Web 2.0 është vërtet kaq inovativ 
sa thuhet? 

Massimo Prada është profesor i Linguistikës dhe Filologjisë italiane pranë Universitetit të 
Milanos dhe Drejtor i Qendrës Universitare për promovimin e gjuhës dhe kulturës italiane 
C. e G. Feltrinelli. 

29 – 31 tetor 
Shkodër – Fakulteti i Gjuhëve të Huaja –  Departamenti i së Drejtës Romake  
Tirana –   Universitet,  Departamenti i së Drejtës Romake 

#lingua
#gjuhë

L' italiano in rete. Usi e generi della comunicazione mediata tecnicamente.

Conferenza e workshop del prof. Massimo Prada, Univ. di Milano
La conferenza analizzerà le principali caratteristiche della lingua usata nei servizi della 
comunicazione mediata tecnicamente: SMS, messaggistica istantanea, posta 
elettronica, wiki, blog e social media (Facebook e Twitter), partendo da domande quali: 
“Fino a che punto un messaggio di posta elettronica è paragonabile a una lettera 
tradizionale? A quali bisogni risponde la messaggistica mobile? A quali i social media? 
Twitter è diverso da Facebook? E il Web 2.0 è veramente così innovativo come si 
sostiene”.
Massimo Prada è professore di Linguistica e Filologia italiana all’Università degli Studi di 
Milano e Direttore del Centro d’Ateneo per la promozione della lingua e della cultura 
italiana C. e G. Feltrinelli. 

29 – 31 ottobre 
Scutari – Università, Facoltà di Lingue Straniere - Dipartimento di Romanistica
Tirana –   Università, Facoltà di Lingue Straniere - Dipartimento di Italiano

Ambasciata d’Italia
Tirana

05-06
Novembre
Nëntor

Crusca social

Prezantim i vëllimit të Akademisë së Crusca-s "Social media dhe kufijtë e rinj të gjuhës 
italiane ", nën kujdesin e Vera Gheno-s e Stefania Iannizzotto-s, përkatësisht përgjegjëse të 
faqes Twitter dhe të faqes Facebook të Akademisë së Crusca-s. Ato do të ilustrojnë udhët e 
reja që rrjetet dhe platformat sociale i ofrojnë një agjencie që konsiderohet si një fortesë e 
traditës dhe elegancës. 

KJO VEPRIMTARI ËSHTË PJESË E DITËVE TË ITALISË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

5 nëntor / Tiranë – Universiteti, Departamenti i Gjuhës Italiane
6 nëntor / Shkodër – Universiteti, Departamenti i së Drejtës Romake

#lingua
#gjuhë

La Crusca social

Presentazione del volume dell'Accademia della Crusca "Social media e le nuove frontiere 
della lingua italiana", a cura di Vera Gheno e Stefania Iannizzotto, responsabili 
rispettivamente della pagina Twitter e della pagina Facebook dell'Accademia della Crusca. 
Le due responsabili illustreranno le nuove vie che la rete e i social offrono ad un’agenzia 
considerata nei tempi un baluardo della tradizione e della classicità.
L’EVENTO È PARTE DELLE GIORNATE DELL’ITALIA ALL’UNIVERSITÀ DI TIRANA

5 novembre / Tirana – Università, Dipartimento di Italiano
6 novembre / Scutari – Università, Dipartimento di Romanistica

Ambasciata d’Italia
Tirana

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
IL PIÙ BEL FIOR NE COGLIE



Nel paese delle aquile. Viaggiatori e studiosi italiani in Albania tra otto e novecento. 
Paesaggi, città e monumenti.

Presentazione a cura di Ferruccio Canali e Virgilio Galati. 
L'articolato rapporto politico-culturale che si è realizzato tra Italia e Albania tra Otto e 
Novecento è passato anche attraverso la presenza di Viaggiatori e Studiosi italiani: nei loro 
vari resoconti essi hanno lasciato numerose "Relazioni", che hanno mostrato visioni e 
approcci decisamente articolati. L’intervento dei proff. Canali e Galati spazia dai contributi di 
Antonio Baldacci, Emilio Salaris, Ugo Ojetti, Eugenio Barbarich, Vico Montegazza, Roberto 
Almagià, Luciano Morpurgo fino ad Indro Montanelli.
L’EVENTO È PARTE DELLE GIORNATE DELL’ITALIA ALL’UNIVERSITÀ DI TIRANA

8 novembre, mattina / Università  di Tirana – Facoltà di lingue
8 novembre, pomeriggio / Università  di Scutari – Dipartimento di Romanistica 

08
Novembre
Nëntor

#storiageografia
#historigjeografi

Në vendin e shqiponjave. Udhëtarë e studiues italianë në Shqipëri mes Tëtëqintës dhe 
Nëntëqintës. Peizazhe, qytete e monumente.

Prezentimi nën kujdesin e di Ferruccio Canali-t e Virgilio Galati-t 
Marrëdhëniet e shpeshta politiko-kulturore midis Italisë dhe Shqipërisë mes Tetëqindës dhe 
Nëntëqindës, kanë kaluar edhe përmes Udhëtarëve dhe Studiuesve italianë: në shkrimet e 
tyre kanë sjellë “Raporte” tw shumta, që kanë treguar vizione dhe qasje tejet të artikuluara. 
Kumtesat e studiuesve Canali dhe Galati sjellin kontributet e Antonio Baldacci-t, Emilio 
Salari-t, Ugo Ojetti-t, Eugenio Barbarich-it, Vico Montegazza-s, Roberto Almagià-së, Luciano 
Morpurgo deri te Indro Montanelli. 
KJO VEPRIMTARI ËSHTË PJESË E DITËVE TË ITALISË NË UNIVERSITETIN E TIRANËS

8 nëntor, paradite / Universiteti i Tiranës - Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
8 nëntor, pasdite / Shkodër - Fakulteti i Gjuhëve të Huaja - Departamenti i së Drejtës 
Romake  

Gemellaggi tra Licei italiani e Albanesi 
20 studenti del  Liceo Scientifico "Galilei Nautico "Calamatta" di Civitavecchia, dopo aver 
approfondito cultura e storia dell'Albania vengono in visita per 5 giorni presso il Liceo 
Rogazionista di Lezhe. Nel corso della visita avranno modo di partecipare a lezioni 
congiunte (in italiano), percorsi di studio alla scoperta di tradizioni e costumi locali, visite in 
alcune città (oltre a Tirana, Scutari e Kruja). La visita si concluderà con  una cerimonia 
ufficiale. La scuola di Leshe saranno a Civitavecchia in primavera.

15 -19 ottobre / Lezha – Liceo Rogazionista

15-19
Ottobre
Tetor

#scuole
#shkolla

Binjakëzime mes shkollave italiane dhe shqiptare 
20 nxënës të Liceut Shkencor "Galilei Nautico Calamatta" i Civitavecchia-s, pas përftimit të 
dijeve mbi kulturën dhe historinë e Shqipërisë do të kryejnë një vizitë 5 ditore pranë Liceut 
Rogacionist të Lezhës. Gjatë vizitës do të kenë mundësi të marrin pjesë në leksione të 
përbashkëta (në italisht), në procese studimore për të zbuluar traditat dhe zakonet vendase, 
në vizita në disa qytete (krahas Tiranës, në Shkodër dhe në Krujë). Vizita do të përmbyllet me 
një ceremoni zyrtare. Nxënësit e shkollës së Lezhës do të kryejnë një vizitë në Civitavecchia 
në pranverë.

15 -19 tetor / Lezhë – Liceu Rogacionist

Ambasciata d’Italia
Tirana

Call per Corso di comunicazione in media e giornalismo
In occasione della Settimana della Lingua italiana nel mondo l’Ambasciata d’Italia apre un 
bando per le selezioni di circa 30  giovani studenti universitari e/o neo impiegati nel campo 
dell’informazione e dei mass media. Il corso sarà tenuto a partire da gennaio 2019 con la 
partecipazione di importanti nomi del giornalismo italiano e albanese. Comprenderà lezioni 
e stage tecnico-pratici con lo scopo di contribuire a formare una comunicazione 
indipendente, in grado di gestire e contrastare la diffusione delle fake news anche nei 
passaggi delle notizie a livello internazionale. Rivolto principalmente agli studenti delle 
Università di Tirana, Facoltà di Filologia e Storia e Facoltà di Lingue Straniere, Università 
Europea, Università Nostra Signora del Buonconsiglio e a giovani appena avviati alla 
carriera giornalistica.
I candidati dovranno possedere una conoscenza base della lingua italiana (almeno un livello 
B1) e inviare il loro CV con una lettera di motivazioni al seguente indirizzo e-mail: 
tirana.concorsi@esteri.it

Bando aperto dal 21 ottobre al 30 novembre 2018

21-30
Ottobre
Tetor

#scuole
#shkolla

Thirrje për Kurs komunikimi për mediat dhe gazetarinë
Në kuadër të Javës së Gjuhës Italiane në botë, Ambasada e Italisë në Tiranë çel një garë për 
përzgjedhjen e rreth 30 studentëve universitarë dhe/ose të sapo punësuarve në sektorin e 
informacionit dhe të mas-mediave. Kursi do të zhvillohet duke nisur nga muaji janar 2019 me 
pjesëmarrjen e emrave të njohur të gazetarisë italiane dhe asaj shqiptare. Do të përmbajë 
leksione dhe stazhe tekniko-praktike me qëllim krijimin e një komunikimi të pavarur, në 
gjendje që të përballet dhe të luftojë përhapjen e lajmeve të rreme (fake news) si dhe në 
përcjelljen e lajmeve ndërkombëtare. I drejtohet kryesisht studentëve të Universitetit të 
Tiranës, Fakultetit të Filologjisë dhe Historisë si dhe Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, të 
Universitetit Europian, të Universitetit Zoja e Këshillit të Mirë si dhe të rinjve që sapo kanë 
nisur karrierën e gazetarisë. 
Kandidatët duhet të kenë njohuritë bazë të gjuhës italiane (të paktën nivelin B1) dhe të 
dërgojnë CV-në e tyre të shoqëruar me një letër motivimi në adresën mail që vijon: 
tirana.concorsi@esteri.it

Gara e hapur nga data 21 tetor deri më datë 30 nëntor 2018

Ambasciata d’Italia
Tirana

Ambasciata d’Italia
Tirana
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12-12
Ottobre - Novembre
Tetor-Nëntor

“Da casa a casa - riflessi di Roma”
Mostra fotografica a cura di Joni Mjeshtri 

Volti e luoghi della Capitale d’Italia scattati con lo sguardo di un giovane artista albanese 
di 21 anni.

12 ottobre – 12 novembre
Valona – Consolato Generale d’Italia in Valona

“Nga shtëpia në shtëpi – reflektime të Romës”
Ekspozitë fotografike nën kujdesin e Joni Mjeshtrit

Portrete dhe vende nga kryeqyteti i Italisë parë me sytë e një artisti të ri shqiptar 21 vjeçar.

12 tetor – 12 nëntor
Vlorë – Konsullata e Përgjithshme e Italisë në Vlorë

#artecontem
poranea

#artbashkëkohor  

Consolato Generale d’Italia
Valona
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