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P r o g r a m i
D i Ta  1 :  1 4  q e r s h o r  2 0 1 7

08:30 - 09:00 Regjistrimi 

09:00 - 09:10 Fjala e Hapjes nga z. Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë
 
09:10 - 09:40 I ftuar nderi Prof. Olivier Picard “Fillesat e monedhave në Iliri dhe shkëmbime tregtare 

ndërmjet ilirëve dhe grekëve”, ish-Drejtor i Shkollës Arkeologjike Franceze në Athinë, 
Profesor në Universitetin e Sorbonës, Anëtar i Académie des Inscriptions et Belles Lettres 
(Instituti i Francës) 

SESIONI I:  QytEtëRImI aNtIk dHE PaRaja SI mjEt këmbImI Në FOkuSIN E 
zbulImEvE të aRkEOlOGjISë SHQIPtaRE dHE aSaj NdëRkOmbëtaRE

09:40 - 11:10 Drejtues Sesioni:      Prof. Olivier Picard
 

1) Nga shkëmbimi mall me mall te përdorimi i monedhave
 dr. Eleni Papaefthymiou (Profesor i Greqisë së Lashtë dhe Historisë Romake në 

Open University, Qipro) 
2) disa forma të shkëmbimit paramonetar në parahistorinë shqiptare
 dr. Rovena kurti, Prof. dr. Ilir Gjipali, Rudenc Ruka (Instituti i Arkeologjisë, Qendra 

e Studimeve Albanologjike)
3) thesaret me monedha antike, të gjetura në Shqipëri, një burim i rëndësishëm 

informacioni mbi jetën politike dhe ekonomike të ilirëve në shekujt v-I p.e.s.
 Prof. dr. Shpresa Gjongecaj (Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve 

Albanologjike)
4) Qarkullimi i monedhave romake perandorake në Ilirinë e jugut
 dr. albana meta (Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike)
5) Epidam/dyrrah – në fokusin e monedhës dhe të aktivitetit bankar 
 Prof. dr. Gjergj Frashëri (Fondacioni “Qendra Frashëri”)

 
dISkutImE mE audIENcëN 

11:15 - 11:30 Pushim-kafe dhe foto në grup

SESIONI II:  vEçORI të PaRaSë dHE zHvIllImIt EkONOmIk Gjatë  mESjEtëS

11:30 - 13:00 Drejtues Sesioni: akademik i asociuar Shaban Sinani
6) “luani”, Simboli antik i pushtetit
 mihai vasile (Banka Kombëtare e Rumanisë)
7) Paraja si rregullator dhe element civilizues i marrëdhënieve shoqërore në 

Shkodrën e shek. XIv-Xv
 Prof. dr. Pëllumb Xhufi (Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike)
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8) Një prerje monetare prej argjendi e qytetit të Shkodrës dhe konteksti i saj 
arkeologjik i shek.  Xv 

 Prof. dr. Gëzim Hoxha (Instituti i Arkeologjisë, Qendra e Studimeve Albanologjike)
9) Ekonomia e trojeve shqiptare në shekujt XvI-XvIII. zhvillimi i qëndrueshëm i 

një ekonomie rajonale në mesin e dy botëve në ngritje e rënie: venedikut dhe 
Perandorisë Osmane

 dr. ardian muhaj (Qendra e Studimeve Albanologjike)
10) të sfidosh shtetin: prerja e parasë nga Pashallëqet Shqiptare (fundi i shek. XvIII - 

fillimi i shek. XIX) si shprehje e legjitimitetit të pushtetit dhe mëvetësisë politike 
 Prof. asoc. dr. dritan Egro  (Universiteti Europian i Tiranës)

 dISkutImE mE audIENcëN 

13:00 - 14:30 Dreka
 
14:30 - 15:00 Prezantime me Postera:

1) Shërbimet e kredimarrjes dhe kredidhënies si dhe administrimi i riskut nga esnafi 
i rrobaqepësve të voskopojës (1716-1727)

 Prof. asoc. dr. konstantinos Giakoumis, Prof. asoc. dr. juna miluka  (Universiteti i  
New York-ut në Tiranë)

2) kontratat paramartesore të zonës së myzeqesë dhe përmasa e tyre financiare 
 Sokol çunga (Arkivist, paleograf i Paleografisë Greke, Arkivi Qendror Shtetëror)
3)  Emetimet e krahinës autonome të korçës
 Elsa zhulali (Banka e Shqipërisë)
4) Ekonomia - nyja themelore e lidhjeve shqiptaro-kineze
 Etleva Goxhaj (Doktorante)

SESIONI III: SHtEtI SHQIPtaR, tHEmElImI dHE kONSOlIdImI I SIStEmIt baNkaR 
(1912-1992)

15:00 - 16:30 Drejtues Sesioni:  Prof. dr. Nevila Nika
11) Qeveria e Përkohshme e vlorës, banka kombëtare Shqiptare dhe Fuqitë e mëdha 

(1912-1914)
 Prof. asoc. dr. ledia dushku (Instituti i Historisë, Qendra e Studimeve Albanologjike)
12) momente dhe ngjarje që paraprinë themelimin e bankës kombëtare të Shqipërisë 
 dr. Erarba çiraku (Qendra e Studimeve Albanologjike)
13) Fati i rezervës në kartëmonedhë gjatë luftës e pas saj
 akademik i asociuar Shaban Sinani (Akademia Shqiptare e Shkencave)
14) monedhat shqiptare të periudhës 1945-1992, pasqyrim tipik i politikës së kohës, 

ngjashmëria dhe dallimi me vendet e tjera socialiste/komuniste 
 Prof. dr. adrian civici (Universiteti Europian i Tiranës)

 dISkutImE mE audIENcëN 

SESIONI Iv: NjëzEtë E PESë vjEt baNkING QENdROR mOdERN Në SHQIPëRI

16:00 - 16:30 Drejtues Sesioni:  Prof. dr. adrian civici
15) Njëzetë e pesë vjet banking qendror modern në Shqipëri
 marian Gjermeni, Gramoz kolasi, Banka e Shqipërisë

 
16:30 - 16:45 kOmENtE dHE PëRFuNdImE 
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D i Ta  2 :  1 5  q e r s h o r  2 0 1 7

SESIONI I:  ROlI I muzEvE të PaRaSë dHE baNkINGut Në PROmOvImIN E 
tRaSHëGImISë kultuRORE dHE EdukImIt FINaNcIaR

09:00 - 10:30 Drejtues Sesioni: Silva breshani, Drejtor, Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive 
Kulturore
1. Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe edukimit financiar: Rasti i muzeut të 

bankës së Shqipërisë
 besa Prela, Përgjegjëse e Sektorit të Muzeut dhe Botimeve, Banka e Shqipërisë 
2. aplikacionet interaktive në muzeun e bankës së Greqisë 
 manolis kordakis, Përgjegjës i Sektorit të Muzeut dhe Koleksioneve, Banka e 

Greqisë
3. Shpjegimi i parasë (dhe i bankave qendrore)
 massimo Omiccioli, Përgjegjës i Koordinimit të Projektit për Muzeun e Parasë dhe 

Financës, Banka e Italisë
4. veprimtaritë edukuese financiare të bankës Qendrore të Republikës së turqisë 
 canan binal yılmaz, Drejtor, Departamenti i Komunikimit dhe Marrëdhënieve me 

Jashtë, Banka Qendrore e Republikës së Turqisë

 dISkutImE mE audIENcëN
 
10:30 - 11:00 Pushim-kafe

SESIONI II:  zHvIllImI I EkSPOzItavE dHE INtERPREtImI I kOlEkSIONEvE: PaRImE 
të PëRGjItHSHmE 

11:00 - 12:30 Drejtues Sesioni: dr. altin tanku, Drejtor i Departamentit të Kërkimeve, Banka e 
Shqipërisë
1. dërgimi i mesazhit tek publiku - muzeu i bankës kombëtare të Republikës së 

maqedonisë
 maja Hadji-maneva, Kuratore, Muzeu i Bankës Kombëtare i Republikës së 

Maqedonisë
2. Ekspozitë e bankës kombëtare të çekisë “Njerëzit dhe Paraja: misioni ynë - sot 

dhe në të ardhmen”
 jakub kunert, Përgjegjës për Ekspozitën e Bankës Kombëtare të Çekisë
3. zoomonetar – Fauna botërore në kartëmonedha dhe monedha
 Ruxandra Onofrei, Eksperte, Muzeu i Bankës Kombëtare të Rumanisë
4. vendi dhe roli i muzeve tipologjikë në Shqipëri në këndvështrimin e legjislacionit 

kombëtar për trashëgiminë kulturore dhe muzetë 
 akademik vasil tole, Akademia Shqiptare e Shkencave

 dISkutImE mE audIENcëN

12:30 - 14:00 Dreka

14:00 - 15:30 Vizitë në Muzeun e Bankës së Shqipërisë


