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në vend të hyrjes...
Të nderuar lexues,

Godina e Bankës së Shqipërisë është një ndërtesë 
rreth 70-vjeçare, e vendosur në qendër të Tiranës. 
Po të gjykosh nga “mosha” e saj, menjëherë kupton 
që ka qenë e pranishme në jetën e disa brezave 
të banorëve të kryeqytetit. Ajo është dëshmitare e 
ngjarjeve të mëdha që kanë transformuar jetën e 
shqiptarëve dhe në këto 15 vitet e fundit është edhe 
vetë, një protagoniste aktive në rritjen e mirëqenies 
së secilit. Kjo, sepse objektivi i saj në vështrim të 
gjerë, është nxitja dhe mbështetja e zhvillimit të 
përgjithshëm ekonomik të vendit.

Ndërtesa është projektuar nga arkitekti italian Vit-
torio Ballio Morpurgo dhe stili i saj lidhet me atë të 
të gjithë sheshit kryesor të Tiranës dhe të bulevardit 
të saj qendror.

Solide dhe e rëndë në pamjen e parë, ajo rrethohet 
nga një ngrohtësi origjinale e cila buron nga ngjyra e 
kuqërremtë e fasadës dhe forma e zbutur e gjysmër-
rethit. Duket sikur në këtë mënyrë arrin të mbajë 
brenda vetes përgjegjësi të mëdha dhe njëkohësisht 
të reflektojë në ambient siguri dhe besim!

Dikur e rrethuar nga më shumë gjelbërim dhe sot 
e vendosur në një ambient me më shumë thyerje 
të modernes me klasiken, rrjedhojë e ndryshimeve 

që po pëson çdo ditë qendra e Tiranës, godina e 
Bankës së Shqipërisë vazhdon të jetë një ndër sim-
bolet e kryeqytetit.

E ideuar për pak punonjës, në vitin 1938, ndërtesa 
ka pësuar gjatë “jetës” së saj ndryshime, të cilat 
nuk i kanë cënuar identitetin. Ajo vazhdon të jetë 
godina e Bankës së Shqipërisë, e vetme në llojin e 
saj, pa një të dytë që të mundet t’i rrijë pranë. Është 
si fituesja e vendit të parë, në një konkurs bukurie, 
ende e pashoqëruar nga zotëruese të vendit të dytë 
apo tjetër.

Së shpejti godina do të jetë objekt i një rregullimi e 
rinovimi të përgjithshëm. Ajo çfarë synojmë të ar-
rijmë është shndërrimi i saj në një ambient komod 
të punës së përditshme për personelin e Bankës, 
ruajtja e vlerave të artit dhe të ndërtimit që ka në 
pjesë të brendshme e fasada të jashtme; dhe çfarë 
është më kryesore, ruajtja e identitetit përfaqësues 
të saj.

Duke ju ftuar të lexoni broshurën që keni në duar, 
shpresoj shumë që të mund t’ju kemi thënë sa-
dopak nga historia e jetës së ndërtesës, e cila për 
shumë vite me rradhë me modestinë e saj të pazë, 
ka bashkëshoqëruar jetët tuaja! 
       

Ardian Fullani
Guvernator
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Guvernatori i Bankës së Shqipërisë,
 z. Ardian Fullani.
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dy fjalë për Bankën e 
shqipërisë 
Banka e shqipërisë është banka qendrore e 
republikës së shqipërisë. objektivi i saj kryesor 
është të arrijë dhe të ruajë stabilitetin e çmimeve. 
përveç këtij objektivi, Banka e shqipërisë nxit 
dhe mbështet zhvillimin e regjimit dhe të sistemit 
të këmbimeve valutore, tregun e brendshëm 
financiar, sistemin e pagesave, si dhe ndihmon në 
përmirësimin e kushteve monetare e kredituese, 
në mbështetje të stabilitetit dhe të zhvillimeve 
ekonomike të vendit. 

selia qendrore e Bankës së shqipërisë gjendet 
në qendër të kryeqytetit Tiranë, më saktësisht në 
sheshin “skënderbej”, pranë Teatrit kombëtar të 
Fëmijëve. aktualisht, në këtë ndërtesë punon një 
personel prej rreth �80 vetash. 

punimet për ndërtimin e Bankës kombëtare të 
Shqipërisë, emri me të cilin njihej në ato vite, 
filluan në shkurt të vitit 1937, ndërsa ceremonia 
e përurimit të saj u zhvillua në 30 tetor 1938. Ajo 
u projektua nga prof. Vittorio Ballio Morpurgo, një 
ndër arkitektët italianë më të njohur të asaj kohe 
dhe u zbatua tërësisht nga specialistë dhe ndërtues 
italianë (të ndihmuar në fuqi punëtore edhe nga 
shqiptarë). Fatkeqësisht, ekzistojnë shumë pak 
fotografi të ndërtesës në vitet ’30. Për këtë arsye, 
shumica e fotove të përdorura në këtë publikim i 
përkasin kohëve të fundit. 
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arkitekti
Vittorio Ballio Morpurgo (1890-1966), ishte një 

arkitekt i njohur italian i viteve 1930 – 1940 si dhe 
një prej arkitektëve më të preferuar të Mussolinit. 
Në vitin 1938, Mussolini i beson, ristrukturimin e 

sheshit Piazza Augusto Imperatore, i cili ishte edhe 
projekti i parë i arkitekturës moderne në qendrën 

historike të Romës. 

Një tjetër vepër madhore e tij është edhe projektimi 
i Muzeut të Anijeve Romake të Nemit. 

Megjithatë, sipas mendimit të arkitektëve që 
kanë studiuar veprën e Morpurgos, ndërtesa e 

Bankës së Shqipërisë e realizuar prej tij, shpreh 
profesionalizmin e arkitektit në mënyrë shumë më 

elegante se sa veprat romane të tij.
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kompozimi urbanistik dhe 
arkitektonik i ndërtesës
ndërtesa e Bankës së shqipërisë ndodhet në 
qendër të kryeqytetit, në pjesën perëndimore 
të sheshit “Skënderbej”. Konfiguracioni i 
saj është projektuar në respekt të planeve 
rregulluese të qytetit të Tiranës, hartuar nga 
urbanistë dhe arkitektë të talentuar të viteve 
‘�0, si Florestano de Fausto, armando Brasini 
dhe Gherardio Bosio. këta i dhanë Tiranës 
frymën e një kryeqyteti perëndimor modern me 
linjat e akseve rrugore kryesore dhe sidomos të 
bulevardit kryesor. ajo shquhet si ndërtesa me 
planvendosje urbanistike më të spikatur në të 
gjithë aksin e bulevardit “dëshmorët e kombit” 
dhe “Zogu i parë”. 

nga zgjedhja e përmasave të ndërtesës 
tipike për qytetet horizontale evropiane, nga 
përshtatja me akset rrugore, nga vendosja 
e ambienteve të punës rreth një oborri të 
brendshëm dhe vështrimi drejt sheshit 
“skënderbej”, Banka mbetet ende si një vepër 
arti. Me fjalë të tjera, kjo ndërtesë përbën një 
vlerë për urbanistikën dhe arkitekturën e qytetit 
të Tiranës.
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ndërtesa e Bankës së 
shqipërisë - arkitektura
historiku i shkurtër i ndërtimit të kësaj godine 
ka nisur me një projekt fillestar, që daton në 
vitin 1927. Zbatimi i tij iu besua arkitektit 
Fiorini nga s.V.e.a., por ai nuk mundi të 
realizohej. Më vonë, arkitekti Vittorio Ballio 
Morpurgo hartoi një projekt të dytë të godinës 
që gjithashtu, nuk u realizua. projekti që gjeti 
zbatim me disa ndryshime është ai i vitit 1936, 
po i Morpurgos. 

në variantin përfundimtar, ndërtesa përbëhet 
nga holli kryesor i harkuar, i cili kryen 
funksionin prezantues të Bankës dhe nga pjesa 
operative e saj. ky projekt u rishikua prej tij nga 
viti 1941 deri në vitin 1943 , duke i bërë një 
shtesë anësore dhe një shtesë kati, por këto 

shtesa nuk u ndërtuan, për shkak të Luftës së 
dytë Botërore.

një gjë që të le mbresë të veçantë është 
planvendosja me formë të lirë dhe harkore, 
ndërsa pamja nga sipër ngjan me formën e një 
zogu me krahë të hapur.

aktualisht, godina përbëhet nga korpusi qendror 
në formë harku dhe nga dy shtesa të vogla që 
janë ndërtuar ndër vite, për shkak të rritjes së 
numrit të punonjësve të Bankës. Të dyja këto 
shtesa zënë pjesën më të madhe të sipërfaqes, 
rreth �.��0 m�, ndërkohë që e gjithë godina 
e Bankës së shqipërisë ka një sipërfaqe rreth 
�.000 m�.
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Fasada e Bankës së shqipërisë dallon 
për arkitekturën e spikatur. në të gjitha 
këndvështrimet, ajo shquhet për harmoninë 
dhe ritmin e saj, për gjetjen e përmasave 
racionale të dyerve, të dritareve, të lozhave, 
të portikut madhështor; për kombinimin e 
ngjyrave dhe unitetin në materialet veshëse të 
fasadës si tulla qeramike, guri, veshje mermeri; 
për kornizimin e pastër të linjave të tarracës, 
të parapeteve të ballkoneve dhe kornizimin e 
dritareve, për veshjen e kolonave të bardha 
që feksin përmbi tullën e ngrohtë. qeramika 
me të cilën është dekoruar fasada dhe 
shkrirja e ngjyrës së materialeve të përdorura, 
i japin ndërtesës një hije monumentale dhe 
një karakter krejt origjinal, të ndryshëm nga 
atmosfera e përgjithshme e qendrës së Tiranës.

detajet arkitektonike të fasadës së Bankës së 
Shqipërisë, duke filluar që nga porta kryesore, 
kolonat e larta, hekurat e mbylljes si dhe 
dritaret përgjatë gjithë kësaj fasade, janë 
punuar me mjeshtëri. ato qëndrojnë sot ende 
të pandryshuara, pa u zbehur nga koha dhe 
me pamje madhështore, duke krijuar një ndjesi 
sigurie tek vëzhguesi, pikërisht ashtu siç i ka 
hije një institucioni bankar qendror.

portiku prezanton hyrjen kryesore të ndërtesës. 
ai të fton me sigurinë e tij dhe të imponohet 
me pushtetin e lartësisë prej �� metrash dhe 
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hapësirës midis kolonave. Muret e brendshme 
të hyrjes kryesore të ndërtesës janë të veshura 
me figura të punuara në qeramikë, në formën 
e altorelieveve nga skulptori i famshëm italian 
alfredo Biagini. ato simbolizojnë burimin e jetës 
dhe të pasurisë së kombit. këto relieve thyejnë 
hijshëm lartësinë e mureve të brendshme të 
portikut. 

ndërtesa përbëhet nga � kate qendrore, që 
kanë një lartësi prej gati � metrash kati i parë 
dhe � metra kati i dytë. ndërmjet këtyre dy 
kateve janë të vendosura katet e ndërmjetme 
funksionale të zyrave, por për ata që e shohin 
vetëm nga jashtë këtë godinë, banka mbetet 
madhështore, me dy kate të larta. shtresat me 
mermer e qeramikë, riveshjet prej guri, dyert 
prej druri arre, i japin ndërtesës një karakter 
thjeshtësie të dekoruar. Të gjitha në një stil që 
i shërben funksionit për të cilin është destinuar 
ndërtesa.

Madhështia e ndërtesës përforcohet nga muri 
i lartë rrethues, si bedenat e kështjellave 
shqiptare. ky mur lidh të dy krahët e korpusit 
kryesor të harkuar, duke mbyllur kompleksin 
arkitektonik dhe duke i lejuar syrit të publikut 
vetëm një pamje të pjesshme të anës së 
brendshme të bankës. kjo zgjidhje gjithashtu, 
përforcon pamjen mistike që ka krijuar 
ndërtesa e bankës ndër vite. 
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holli kryesor
holli kryesor është befasues, ai shfaqet që në 
momentin e parë të hyrjes në portën kryesore 
të ndërtesës së Bankës. në parahyrjen 
gjysmërrethore, imponohet portiku madhështor, 
i lartë rreth � metra, i veshur dhe i dekoruar me 
mermer të zi, kornizë e cila e bën portën më 
të rëndë, ndërsa lartësia e saj i jep prezencë 
hollit të bankës. ai e lë shikimin deri në tavanin 
interesant oval.

i gjithë holli rrethor është i stolisur nga një 
mozaik gjigant. një vepër arti në përmasa të 
mëdha, krijuar nga artisti italian, Giulio rosso, 
në vitin 1939. Rosso ka zgjedhur një fabul të 
thjeshtë: “jetë-punë-paqe”, përmbi “thesarin dhe 
paratë”. Mozaiku paraqet momente të ndryshme 
të punës në bujqësi, blegtori, peshkim dhe shkon 
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mbrapa në kohë, në fillimet e qytetërimit, të 
punës në grup, të shkëmbimit. Është një cikël 
jete i thjeshtë, i mbyllur aty, në atë rreth mozaiku. 
(pamje të mozaikut në hollin e bankës) i pasur 
me një larmi të madhe ngjyrash, në të dominon 
okra, ndërsa ngjyrat e tjera vibrojnë në gama 
smeraldesh, violetash, jeshilesh etj..

Mozaiku zbret nga lart për të veshur edhe 
dyshemenë e hollit. në ndryshim nga veshja 
e mureve me larminë e ngjyrave dhe figurave, 
mozaiku i dyshemesë vibron në reflekse më të 
errëta okër dhe së bashku me plasaritjet ose 
“rrudhat” që ka pësuar gjatë jetës rreth 75-
vjeçare, përbën një sfond serioz dhe të rëndë për 
të gjithë hollin. Veshja dhe dekorimi i mureve dhe 
i dyshemesë, i përkasin stilit antik venecian.
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ndriçimi i hollit bëhet në mënyrë natyrale, nga lart 
nëpërmjet hapësirave të kupolës dhe nga poshtë 
nëpërmjet hyrjes së tij, si edhe nga një sistem 
ndriçimi elektrik, i menduar mirë që në kohën 
e ndërtimit të godinës. kupola e bardhë, drita 
indirekte që ndriçon hollin dhe mozaikun; ventilimi 
natyral i ajrit, akustika dhe çdo detaj tjetër, e 
bëjnë hollin një nga pjesët më të bukura të të 
gjithë ndërtesës. Lartësia e tij është rreth 8 metra 
nga vështrimi i tavanit të qetë dhe të mysët.

nga pikëpamja akustike, qendra e hollit është 
një zgjedhje shumë interesante e arkitekturës, 
pasi po të qëndrosh në një pikë të caktuar të 
saj, të ulësh sytë e të flasësh, dëgjohet ekoja e 
zërit që kumbon në të gjithë hollin. 

në relievin e ulët të mozaikut, bien në sy disa 
prej ambienteve të punës të kësaj ndërtese. 
këto ambiente gjenden përgjatë gjithë pjesës 
së brendshme të hollit kryesor, në formë 
gjysmërrethi dhe komunikojnë me hollin rrethor 
nëpërmjet dritareve me xhama. këto dritare janë 
mbështetur mbi kredenca në formë harqesh. 
edhe sot, vazhdojnë të kenë të njëjtin mobilim 
me dru arre, origjinale.
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korridoret 
në të dyja anët e hollit qendror hapen korridore 
të gjata dhe të larta, të veshura me terrakotë, 
ndërsa shkallët janë prej mermeri travortino, 
karakteristike të Gadishullit apenin. ato të çojnë 
në katin e dytë të ndërtesës, duke pushuar 
në dy miniholle me ballkone tip lozhe. në 
qendrën e katit të dytë, holli është në formë 
gjysëmrrethore dhe ndriçohet nga drita natyrale 
që vjen nga sipër, detaj i cili së bashku me 
katër kolonat e larta dhe dy vatrat e zjarrit që 
ndodhen në këtë ambient, tregon edhe një 
herë natyrën e veçantë dhe interesante të 
ambienteve të brendshme të ndërtesës.
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ambientet e punës 
pothuajse të gjitha ambientet e punës ndodhen 
në të dy krahët e korpusit kryesor. ato janë të 
ndara sipas departamenteve të ndryshme në 
katet e ndërtesës. ambientet në katin përdhes 
dhe në katin e tretë, janë me tavane të larta 
dhe kanë një hapësirë të madhe, ndërsa ato që 
ndodhen në katet e ndërmjetme kanë tavane 
dhe sipërfaqe më të vogla. karakteristikë e 
këtyre ambienteve janë dyert me rimeso arre, 
si dhe dyshemetë e shtruara me parket lisi, të 
gjitha me një moshë rreth 70-vjeçare. 
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salloni i mbledhjeve dhe 
Zyra e Guvernatorit 
salloni i mbledhjeve ndodhet në katin e 
parë të ndërtesës, në krahun verior të 
korpusit dhe ashtu si zyrat e tjera në këtë 
kat, karakterizohet nga tavane të larta. 
Madhështia e këtij ambienti, reflektohet edhe 
në përmasat e rifiniturat e pasura të mobilieve 
që veshin sallonin, të denja për një sallë 
mbledhjesh. është pikërisht në këtë sallon ku 
këshilli Mbikëqyrës i Bankës së shqipërisë 
kryen takimet e tij. përballë, ndodhet Zyra e 
Guvernatorit dhe të dyja komunikojnë midis 
tyre nëpërmjet një paradhome, ku ndodhet 
sekretaria. Muret e të dyja këtyre salloneve 
janë të dekoruara nga piktura, të cilat kanë për 
autorë, piktorë të shquar shqiptarë. 
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salla e ngrënies 
e vendosur në katin përdhes të ndërtesës, salla 
e ngrënies, është një ambient i krijuar vitet e 
fundit. Me një sipërfaqe rreth ��� m�, ajo ka 
një kapacitet prej 70 vendesh dhe një orar 
shërbimi prej orës 08.00 – 09.00, si dhe prej 

orës ��.�0 – ��.00. ky ambient, i dekoruar 
me piktura, ngjyra të qeshura dhe ndriçim të 
ngrohtë, i shërben punonjësve si një moment 
çlodhjeje. ai Gjithashtu krijon mundësinë e 
takimeve dhe bisedave të punës para një 
filxhani kafeje, çaji apo të drekave miqësore.
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dhoma e Mintit
një nga dyert e shumta që kanë dalje në oborrin 
e brendshëm të Bankës, të ngjall më shumë 
kuriozitet se të tjerat. pas saj ndodhet dhoma e 
Mintit. është pikërisht ky ambienti ku ideohen 
monedhat që përdorim çdo ditë dhe një pjesë 
e atyre për qëllime numizmatike. Megjithëse 
i vogël si ambient, në të ndodhen makineri të 
ndryshme si pantografi, makina numëruese, 
presa etj., nëpër të cilat në vite kanë kaluar me 
miliona monedha.
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oborri i brendshëm i 
ndërtesës
oborri i brendshëm i Bankës së shqipërisë 
gjendet në anën jugperëndimore të godinës. ai 
është i rrethuar nga korpusi bankar dhe ka një 
sipërfaqe prej rreth 8�0 m�. sheshi të lejon të 
admirosh hijeshinë, linjën harkore dhe detajin 
arkitektonik të fasadës së brendshme, e cila 
konsiderohet si një nga vlerat e arkitekturës së 
brendshme.

Funksioni i oborrit ka ndërruar në vite. dikur 
i gjelbëruar, sot ai i siguron ambienteve të 
brendshme të punës ndriçimin, intimitetin 
dhe zbutjen e zhurmave të trafikut të qendrës. 
sheshi gjithashtu, shërben edhe si vend parkimi 
për disa nga automjetet e Bankës.
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ndërtesa sot  
Godina e Bankës së shqipërisë, së bashku 

me ato të institucioneve të tjera që ndodhen 
në aksin kryesor të qytetit, mbrohen si 

vlera kulturore me vendimin e këshillit të 
Ministrave nr. �80, datë ��.0�.�000 “për 
shpalljen ansambël monument kulture, të 

aksit kryesor të qendrës historike të qytetit të 
Tiranës”. Megjithatë, shtimi i funksioneve që ky 

institucion mbulon dhe gjurmët që kanë lënë 
vitet e shumta që kjo godinë ka mbi kurriz, 

kanë bërë të nevojshëm një rikonstruksion të 
ndërtesës. për këtë, aktualisht është shpallur i 
hapur konkursi ndërkombëtar për “realizimin 

e projektit për ndërtimin dhe rikonstruksionin e 
ndërtesës së Bankës së shqipërisë”.



��



��

... në vend të mbylljes

Besoj që të jetë thënë diçka nga ato shumë 
fjalë që meritojnë të thuhen për Bankën e 
shqipërisë.

Unë si qytetar i Tiranës nuk mund të mos shtoj 
dy fjalë të thjeshta, me të cilat një punonjës 
i respektuar i Bankës së shqipërisë, i është 
drejtuar nipit të tij të vogël, kur ai e ka pyetur 
se ç’është kjo ndërtesë. –“Kjo është Banka e 
shqipërisë, ku unë me shumë kolegë të tjerë 
kemi punuar me përkushtim e ndershmëri; 
dhe ajo gjithashtu, na ka dhënë në kthim 
mundësinë për të jetuar mirë, të lumtur dhe të 
nderuar, në këtë qytet!”

Ardian Fullani
Guvernator
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Alush Shima (Iriset) vaj në kanavacë 
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