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Faqja e internetit e Projektit 

POLYPHONIA është active dhe është 

pasuruar me më shumë përmbajtje. Ai 

u jep vizitorëve mundësinë që të kenë 

në dispozicion një sasi të madhe 

informacioni në lidhje me Programin, 

Projektin, por edhe muzikën dhe 

traditën Polifonike të zonës së 

ndërhyrjes së Projektit. Është një 

instrument ideal për të arritur 

përhapjen maksimale të mundshme të 

rezultateve të Projektit POLYPHONIA 

në grupet e synuara. Gjithashtu është 

e mundur të ndani përmbajtjen e tij 

përmes kanaleve të mediave sociale. 

Faqja e internetit është krijuar me 

qëllim që të optimizojë përvojën e 

vizitorëve të saj.

https://polyphonia.eu/

Media sociale të 
POLIFONIA

Profilet e Mediave Sociale (Facebook, 

Twitter dhe YouTube) të Projektit 

POLIFONIA u krijuan dhe janë tashmë 

funksionale prej dy muajsh, duke 

ofruar në baza të shpeshta 

informacione rreth Programit, Projektit, 

muzikës Polifonike, Rrjetit 

POLYPHONIA dhe pjesëve kryesore 

të punëve të Projektit . Informacioni i 

ndarë ka për qëllim t'u ofrojë vizitorëve 

fakte të dobishme dhe interesante 

rreth Projektit dhe rrjedhës së tij. Mos 

ngurroni të na bashkoheni, pëlqeni dhe 

ndani postimet tona.

 Polyphonia EU Project

 PolyphoniaP

 Polyphonia EU Project

MATERIALI I SHPËRNDARJES

Fletëpalosja POLYPHONIA për informacion 

të përgjithshëm në lidhje me Projektin, si 

dhe Fletëpalosja POLYPHONIA për 

rezultatet e Projektit janë në dispozicion për 

t'u ndarë me publikun e gjerë dhe 

pjesëmarrësit në Festivalin dhe 

Konferencën e ardhshme Ndërkombëtare 

Kulturore POLYPHONIA dhe natyrisht të 

gjitha ngjarjet e ardhshme të Projektit. Ato 

gjithashtu do të jenë të disponueshme në 

zyrat e Partnerëve të Projektit për vizitorët. 

Fletëpalosjet u konceptuan dhe u krijuan 

për të qenë informuese, por me stil dhe të 

këndshme për syrin.

Festivali dhe Konferenca 
Kulturore Ndërkombëtare 
POLIFONIA

Festivali dhe Konferenca Ndërkombëtare 

Kulturore POLYPHONIA janë caktuar për 

datat 6 dhe 9 gusht nga Komuna e Pogonit. 

Festivali dhe Konferenca Ndërkombëtare 

Kulturore nuk është vetëm një përmbledhje 

ngjarjesh, por edhe një homazh për 

rëndësinë e Projektit POLIFNIA dhe 

qëllimet e tij. Më e rëndësishmja është një 

dëshmi e udhëtimit dhe mbijetesës së 

muzikës dhe traditës polifonike përmes 

historisë, kohës dhe hapësirës. 

Pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të 

shikojnë profesionistë dhe figura të 

rëndësishme që ndajnë njohuritë e tyre mbi 

muzikën polifonike, traditën dhe më shumë. 

Agjenda dhe më shumë lajme mbi ngjarjet 

do të jenë të disponueshme së shpejti në 

Mediat tona Sociale, https://polyphonia.eu/ 

dhe https://pogoni.gr/.

Projekti POLYPHONIA është i bashkëfinancuar nga Europiani 
Unionit dhe nga Fondet Kombëtare të Vendeve Pjesëmarrëse 
duke marrë pjesë në Programin Interreg IPA II CBC“Greqi - 
Shqipëri 2014 - 2020”.

Pikëpamjet e shprehura në këtë Buletin jo domosdoshmërisht 
pasqyrojnë pikëpamjet e Bashkimit Evropian, vendeve 
pjesëmarrëse dhe Autoriteti Menaxhues.

2020 © Të gjitha të drejtat e rezervuara

POLIFONIA
Zhvillimi i Turizmit Tematik Nëpërmjet Ruajtjes së Muzikës polifonike, 
element unik i pasurisë kulturore ndër-kufitare.

Tashmë ka 2.5 vite përpjekje të koordinuara, punë e vështirë dhe 
bashkëpunim konstruktiv, midis partnerëve të projektit POLYPHONIA, 
që na kanë mundësuar krijimin  e mundësisë e ruajtjes së muzikës 
polifonike në rajonet tona dhe vlerësimin e saj në fushën e turizmit 
tematik.
Projekti POLYPHONIA, financuar nga programi IPA CBC lnterreg Greqi 
-Shqipëri, ka adresuar në mënyrë efektive nevojën për studim, 
kolokacion dhe ruajtje të kësaj trashëgimie muzikore të pasur dhe 
autentiketë muzikës polifonike përmes bashkëpunimit ndërkufitar midis 
Greqisë dhe Shqipërisë.
Shpresojmë që qasja jonë do të vendosë themelet për paralelizmin dhe 
nisma më të gjera dhe që ky Projekti, i cili ka treguar rezultate konkrete, 
do të kapitalizohet më tej në të ardhmen.

NE   BRENDESI TE BOTIMIT

SË SHPEJTI::

Vjen së shpejti në 2021
Muzeu dhe Ekspozita e Realitetit Virtual Ndërkufitar

Vjen së shpejti në 2021 në Filat& Dropull 
Qendrat POLIFONIA 

Vjen së shpejti në 2021  
Rrjeti POLYPHONIA

Politika GDRP
Që nga maji 2018 ligjet e reja në lidhje me mbrojtjen e të dhënave kanë hyrë në fuqi. Ne respektojmë 
privatësinë tuaj dhe ne donim t'ju siguronim që të dhënat tuaja do të përdoren vetëm për t'ju mbajtur të 
informuar për më të rejat lajmet e Projektit POLYPHONIA, si dhe për t'ju ftuar në ngjarjet POLIFONIA. Ne 
kurrë nuk do të jepni informacionin tuaj (emrin, adresën, emailin, etj.) ndonjë pale të tretë, as ne nuk do t'ju 
dërgojmë email i pakërkuar.
Ju nuk keni pse të bëni asgjë, përveç nëse nuk dëshironi të merrni email në lidhje me Projektin POLIFONIA. 
Nëse është kështu, atëherë ju lutemi na kontaktoni në përgjigje të postës elektronike ku thuhet ky fakt. Nëse 
nuk dëgjojmë nga ju, do të supozojmë se dëshironi të vazhdoni të merrni informacione rreth POLIFNIA dhe 
mbajmë adresën tuaj të postës elektronike në listën tonë.

Kontakti: Bashkimi Rajonal i Bashkive të Epirit

Departamenti i Zhvillimit dhe Programimit

 polyphonia@pedepirus.gr




