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Mjedisi është një pasuri e përbashkët i cili shërben si trashëgimi midis 
brezave, por është edhe një urë lidhëse midis përpjekjes të të gjitha 
komuniteteve, kombeve dhe qytetarëve për ta mbrojtur atë. Si një 
mision i përbashkët qytetar, mbrojtja e mjedisit dhe vlerat e natyrës, 
kanë bashkuar edhe zhanre të ndryshëm krijues për ta përmbushur 
këtë mision. Filmi mjedisor është një nga mjetet krijuese dhe artistike 
më efektive për të promovuar vlerat e natyrës dhe për të nxitur 
qytetarët, si edhe vetë pushtetet drejtuese vendore dhe qendrore, për 
t’u ndërgjegjësuar dhe për të tërhequr vëmendjen e opinionit publik 
në mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit, si një e mirë dhe pasuri e 
përbashkët. 

Shpreh konsideratën time të veçantë për të gjithë autorët e filmave 
si nga vendi ashtu edhe të huaj, të cilët, me krijimet e tyre jo vetëm 
kanë synuar realizimin sa më të mirë artistik, por edhe kanë synuar të 
transmetojnë një frymë sa më miqësore ndaj mjedisit, ndërgjegjësimin 
ndaj komunitetit dhe të gjithë grupeve, institucioneve, dhe organizatave 
të përfshira në punën në mbrojtje të natyrës dhe biodiversitetit.

Mjedisi nuk ka kufij. Kjo duket edhe në pjesmarrjen e autorëve nga 
vende të ndryshme të botës të cilët sjellin një dimension më global 
mbi problematikat dhe qasjet mbi mjedisin dhe natyrën, e ndërthurur 
kjo me perspektivën shqiptare, parë nga autorët vendas. 
Një vlerë e shtuar e këtij edicioni të Festivalit të Filmit Mjedisor është 
shtrirja e shfaqjeve në qytete të tjera, përveç Tiranës, si Përmet, Vlorë 
dhe Shkodër, duke e bërë edhe më të gjerë impaktin që ky festival do 
të ketë në opinionin publik. 

Një falenderim i veçantë për të gjithë organizatorët e këtij festivali, 
kësaj nisme tejet të veçantë, dhe pjesëmarrësit në këtë edicion të cilët 
me punën dhe kontributin e tyre po i shërbejnë më së miri mbrojtjes 
së mjedisit dhe biodiversitetit.

Mjedisi duhet mbrojtur me çdo mjet dhe mënyrë, ndaj një Festival 
i Filmit Mjedisor është një nga mënyrat më të bukura për ta arritur 
këtë qëllim.

Një përshëndetje për 
Festivalin e Filmit Mjedisor

Lefter KOKA
Ministër i Mjedisit



Environment is a common asset which serves as an inheritance between 
generations but it is also a bridge between the efforts of all communities, 
nations and citizens to protect and preserve nature. In this joint civic 
mission in environmental protection and the promotion of the values of 
nature, other different creative genres have participated to fulfill this goal. 
The environmental film is a creative and artistic tool which serves more 
effectively to promote the values of nature and to encourage citizens, as 
well as local and central governments, to raise awareness and to attract 
public attention regarding the environmental protection and biodiversity, 
considering it a common good and prosperity for every generation.

I express my special consideration to all the authors of the films, 
representing Albania or other countries, who, with their creations not 
only have aimed at a great artistic implementation but have also aimed 
in conveying an environmentally friendly spirit, reaching the awareness 
of the community, groups, institutions, and organizations involved in the 
work on environmental protection and biodiversity. 

The environment has no borders. This is illustrated by the participation 
of authors from different countries of the world who bring a global 
dimension on issues and approaches on the environment and nature, 
combined with the Albanian perspective as seen and perceived by local 
authors.

An added value to this edition of the environmental film festival is the 
showing of the films in cities other than Tirana, such as Përmet, Vlora 
and Shkodra, bringing about a broader impact that this festival will have 
on public opinion.

Special considerations go to all the organizers of this festival, which 
is truly a very special initiative, and participants in this edition whose 
work and contributions serve to the very best toward the environmental 
protection and biodiversity. 

The environment must be protected by any means and by any method, 
this environmental film festival is one of the most beautiful means to 
achieve this goal.

A few words on the 
Environmental Film Festival

Lefter KOKA
Minister of Environment



Është kënaqësi e madhe t’ju prezantoj edicionin e dytë të 
Festivalit të Filmit mbi Mjedisin (EFFA) që do të mbahet nga 
17 deri në 24 Maj.

Festivali i Filmit mbi Mjedisin (EFFA) është një rast i 
shkëlqyer për të arritur një audiencë të gjerë dhe për 
të përmirësuar ndërgjegjësimin e publikut mbi çështjet 
mjedisore dhe zgjidhjen e tyre. Ai gjithashtu siguron një 
mundësi për kineastët shqiptarë dhe shoqërinë civile për 
të shfaqur punën e tyre të vlefshme përmes filmave të 
shkurtër mbi mjedisin. 

Edicioni i këtij viti do të zhvillohet në Tiranë, Përmet, 
Shkodër dhe Vlorë. Ky katalog paraqet një sërë aktivitetesh 
që do të organizohen gjatë javës së festivalit. Njësoj si vitin 
e shkuar, hyrja për tek shfaqjet e filmave dhe pjesëmarrja 
në seminare do të jetë falas për publikun. 

Një risi e EFFA 2014 ishte një thirrje për aplikime në 
Dhjetor 2013 e cila na siguroi një sasi dhe cilësi të 
pabesueshme materiali me vlerën e shtuar të përfshirjes së 
banorëve lokalë në çështjet e mjedisit. Ne shohim tek kjo 
një mundësi të madhe për të përmirësuar ndërgjegjësimin 
e publikut dhe shpresojmë se do t’i shijoni të gjithë këto 
filma!

Uroj që ky edicion i dytë i EFFA do t’ju sjellë ide dhe 
frymëzim për të kontribuar për një mjedis më të mirë, si 
këtu në Shqipëri ashtu edhe në botë, dhe për të marrë 
pjesë në ndërtimin e një të ardhmeje të të qëndrueshme 
për brezat që do të vijnë!

Ju uroj një Festival të shkëlqyer!

Të dashur dashamirës 
të kinemasë, 

Clive RuMbOLd
I Ngarkuar me Punë a.i.



It’s a great pleasure to introduce the second edition of 
Environmental Film Festival in Albania (EFFA) to be held 
from 17 to 24th May. 

EFFA provides an excellent opportunity to reach a wider 
audience and improves awareness of the public on 
environmental issues and their solutions. It also offers 
the opportunity for Albanian filmmakers and the country’s 
civil society at large to demonstrate their valuable work 
through environmental short films.

This year’s edition of EFFA will take place in Tirana, 
Përmet, Shkodra and Vlora. This catalogue proposes a 
range of activities that will be organised during the week 
of the festival. As last year, entrance to the screening of 
the film and participation to the various workshops will be 
provided for free to the public.

A novelty of EFFA 2014 is the call for entries which 
was launched last December that provided us with 
an incredible quantity and quality of material with the 
added value of the involvement of local people in their 
environmental issues. We see a great opportunity there 
for an improved public awareness, and we hope that you 
will enjoy all these films!

I wish this second edition of EFFA will provide you with 
ideas and inspiration about your own contribution to a 
better environment, here in Albania and in the world, and 
you participation in building a sustainable future for the 
coming generations. 

I wish you an excellent Festival!

dear cinema lovers,

Clive RuMbOLd
Chargé d’Affaires a.i.



LOsT RivER (2012)

LOsT RivER (2012)

Dikur duke rrjedhur përmes pothuajse çdo 
qyteti të zhvilluar në botë, lumenjtë siguronin 
infrastrukturën mbi të cilën u ngritën metropolet 
moderne. Në këtë vështrim aventuresk dhe 
zbulues mbi zhdukjen dhe rishfaqjen e këtyre 
rrugëeve ujore, Lost Rivers na udhëheq nëpër 
rrjedhë dhe na çon në muzeumet gjigande 
nëntokësore të zhvillimit urban. Duke na 
udhëhequr përmes rrjeteve të fshehura të 
lumenjve në Londër, Brescia (Itali), Montreal 
dhe Toronto, grupe ekploruesish nëntokësorë të 
patrembur të njohur si “drenazhuesit” zbulojnë 
rrugët ujore të varrosura të cilat mbajnë sekretet 
e të kaluarës së çdo qyteti. Përmes ekplorimit të 
nismave të fundit për t’i rinxjerrë dhe rivitalizuar 
këto rrugë ujore të harruara në Yonkers dhe 
Seoul, ky film intrigues sjell në jetë një aspekt të 
ekologjisë urbane e cila është mbajtur sekret për 
një kohë të gjatë. Once flowing through nearly every developed city in the world, rivers 

provided the infrastructure upon which modern metropolises were 
built. In this adventurous and revelatory look into the disappearance 
and recent resurfacing of these historic waterways, Lost Rivers 
leads us down the drain into vast underground museums of urban 
development. Guiding us through the hidden river networks of 
London, Brescia (Italy), Montreal and Toronto, intrepid groups 
of subterranean explorers known as “drainers” reveal the buried 
waterways that house the secrets of each city’s past. Exploring 
recent initiatives to resurface and revitalize these forgotten waterways 
in Yonkers and Seoul, the fascinating Lost Rivers brings to life an 
aspect of urban ecology that has long been kept secret.

CAROLiNE bâCLE
72 mindOCuMENTARY 

CANAdA

dOKuMENTAR

72 min

CAROLiNE bâCLE

KANAdA

Flamingo

Një fakt interesant mbi pendët rozë të bukura 
të flamingove është se dieta i jep atyre 
ngjyrën. Dieta e flamingove është e pasur në 
beta karotinë dhe kjo gjendet në ushqime si 
alga dhe karkalecët e detit.

A very interesting fact about flamingos’ 
beautiful pink feathers is that it is their diet that 
makes them colored.It is high in beta carotene 
and found in foodstuffs such as algae and 
prawns.



RAFEA: sOLAR 
MAMA (2012) 

RAFEA : sOLAR MAMA (2012) 

Rafea është një grua Beduine e cila jeton me 
vajzat e saj në një nga fshatrat më të varfër të 
shkretëtirës në Jordan, në kufi me Irakun. Asaj 
i jepet një shans për të shkuar në Indi për të 
ndjekur Kolegjin Barefoot, ku gjyshe analfabete 
nga e gjithë bota trajnohen për 6 muaj për t’u 
bërë inxhiniere diellore. Në se Rafea mbaron 
me sukses, ajo do të jetë në gjendje të sjellë 
elektrifikim në fshatin e saj, të trajnojë më shumë 
inxhiniere, dhe të sigurojë jetesën e vajzave të saj. 
Kur kthehet në vendin e saj si e vetmja inxhiniere 
diellore femër, sfida e saj e vërtetë sapo fillon. 
A do të gjejë mbështetje për nismën e saj të 
re? A do të jë në gjendje të frymëzojë gratë e 
tjera në fshat për t’u bashkuar me të dhe për të 
ndryshuar jetët e tyre? Dhe më e rëndësishmja, 
a do të jetë në gjendje të ndryshojë mendjet 
tradicionale të komunitetit Beduin që e pengojnë? 

Rafea is a Bedouin woman who lives with her daughters in one of 
Jordan’s poorest desert villages on the Iraqi border. She is given 
a chance to travel to India to attend the Barefoot College, where 
illiterate grandmothers from around the world are trained in 6 months 
to be solar engineers. If Rafea succeeds, she will be able to electrify 
her village, train more engineers, and provide for her daughters. Even 
when she returns as the first female solar engineer in the country, her 
real challenge will have just begun. Will she find support for her new 
venture? Will she be able to inspire the other women in the village 
to join her and change their lives? And most importantly, will she be 
able to re-wire the traditional minds of the Bedouin community that 
stand in her way?

MONA ELdAiEF & JEhANE NOuJAiM
75 mindOCuMENTARY usA

dOKuMENTAR

75 min

MONA ELdAiEF & 
JEhANE NOuJAiM

shbA

Delfinët nuk janë frymëmarrës të 
pavullnetshëm si njerëzit. Ata duhet që në 
mënyrë të ndërgjegjshme të notojnë për në 
sipërfaqe për të marrë frymë. Kjo do të thotë 
se ata nuk flejnë kurrë plotësisht. Një anë e 
trurit të tyre duhet të jetë gjithnjë aktive në 
mënyrë që të kujtohen të marrin frymë.. 

Dolphins aren’t involuntary breathers like 
humans. They must consciously swim to the 
surface to take a breath. This means they can 
never fully sleep. 
One side of their brain must always be active 
so that they remember to breathe.

   Delfini hundeshishe
Common bottlenose dolphin



MORE ThAN hONEY (2012) 

Fifty years ago, Einstein had already insisted on the symbiotic 
relationship binding these pollen gatherers to mankind: “If bees 
were to disappear from the globe,” he predicted, “mankind would 
only have four years left to live.” Over the past 15 years, numerous 
colonies of bees have been decimated throughout the world, but 
the causes of this disaster remain unknown. Depending on the 
world region, 50% to 90% of all local bees have disappeared, and 
this epidemic is still spreading from beehive to beehive – all over 
the planet. Everywhere, the same scenario is repeated: billions of 
bees leave their hives, never to return. No bodies are found in the 
immediate surroundings, and no visible predators can be located. 

MARKus iMhOOF
95 mindOCuMENTARY 

GERMANY

MORE ThAN 
hONEY (2012) 

Pesëdhjetë vjet më parë Ajnshtajni kishte 
këmbëngulur mbi marrëdhënien simbiotike që 
lidh këto grumbulluese të polenit me njerëzimin: 
“Në se bletët do të zhdukeshin nga globi,” 
parashikoi ai, “njerëzimi do të ketë vëtëm katër 
vite të mbetura për të jetuar.” Gjatë 15 viteve të 
shkuara, koloni të shumta bletësh janë asgjësuar 
nëpër gjithë botën, por shkaqet e kësaj katastrofe 
mbeten të panjohura. Në varësi të rajoneve, 50% 
deri 90% e të gjithë bletëve janë zhdukur, dhe 
kjo epidemi po përhapet nga njëra koshere në 
tjetrën – në të gjithë planetin. Kudo përsëritet i 
njëjti skenar: miliarda bletë largohen nga kosheret 
e tyre dhe nuk kthehen kurrë. Trupat e tyre nuk 
gjenden në ambientet përreth, dhe asnjë predator 
nuk është identifikuar. 

dOKuMENTAR

95 min

MARKus iMhOOF

GJERMANi

sideritis (Çaj Mali)

                     sideritis

Sideritis është një varietet i bimëve lule të 
cilat njihen për përdorimin e tyre si bimë 
mjekësore, dhe më zakonshëm, si çaj bimor. 
Këto specie janë përdorur që nga koha e 
Greqisë së Lashtë dhe njihen si Çaj Mali.

Sideritis is a genus of flowering plants well 
known for their use as herbal medicine, 
commonly as an herbal tea. These species 
are used since the Ancient Greeks and until 
now, as the Çaj Mali for example.



ROb sTEwART
90 mindOCuMENTARY 

CANAdA

REvOLuTiON (2013)

Continuing his adventurous journey around the world, filmmaker 
Rob Stewart brings us Revolution, a full length feature film that is 
inspiring humans to change the world and save our planet. Along 
with world renowned experts, he learns that past evolutions can 
help solve some of our current and future environmental problems. 
Startling, beautiful, and provocative, Revolution has already won 
awards at international film festivals and shows us that we can make 
a difference. 

REvOLuTiON (2013) 

Duke vazhduar udhëtimin e tij aventuresk 
nëpër gjithë botën, kineasti Rob Stewart na sjell 
Revolution, një film i plotë artistik i cili frymëzon 
njerëzit pë të ndryshuar botën dhe për të 
shpëtuar planetin. Së bashku me ekspertë të 
njohur në gjithë botën, ai mëson se evolucionet 
e së shkuarës mund të ndihmojnë në zgjidhjen 
e disa problemeve të sotme dhe të ardhme 
mjedisore. Befasues, i bukur dhe provokues, 
Revolution ka fituar çmime në festivalet 
ndërkombëtarë të filmave dhe na tregon që 
mund të bëjmë një ndryshim. 

dOKuMENTAR

90 min

ROb sTEwART

KANAdA

Kjo specie mund të vëzhgohet kudo në brigjet 
e Shqipërisë, nga dunat e Kune-Vain deri në 
gjirin e Vlorës! 

This species can be observed everywhere on 
the Albanian coast, from the dunes of Kune-
Vain to the Vlora bay!

breshka e ujit
       Loggerhead sea turtle



POwERFuL: 
Energy for everyone (2013) 

Flick the switch, turn the key, press the button and then pay the 
bill. Multiply that by six billion and you’ve got a picture of energy 
consumption on Earth today. We’re hard-wired to a conventional 
energy system that drives our transportation, powers our 
communications and is the lifeline to industry and commerce. Despite 
the benefits, we know that this system is regrettably depleting our 
resources, polluting our air and affecting global climate change. 
Guaranteed access to energy is no longer being taken for granted 
and the quest for “energy security” has become the buzz-word 
behind global trade relations and even a justification for conflict. . 

dAvid ChERNushENKO
52 mindOCuMENTARY 

CANAdA

POwERFuL: Energy 
for everyone (2013)

Lëviz levën, kthe çelësin, shtyp butonin dhe 
pastaj paguaj faturën. Shumëzoje me gjashtë 
miliard dhe do kesh pamjen mbi konsumin e 
energjisë në Tokë sot. Ne jemi lidhur keqazi 
me një sistem konvencional energjie i cili lëviz 
transportin tonë, fuqizon komunikimet tona dhe 
është fija jetësore e industrisë dhe tregëtisë. 
Pavarësisht dobive, ne e dimë që ky sistem 
për fat të keq po shteron burimet tona, po 
ndot ajrin tonë dhe po ndikon mbi ndryshimet 
globale të klimës. Aksesi i garantuar në energji 
nuk merret më si i mirëqenë dhe kërktimi për 
“siguri energjie” është kthyer në fjalën e preferuar 
në marrëdhëniet tregëtare dhe madje edhe në 
justifikim për konfliktet. 

dOKuMENTAR

52 min

dAvid ChERNushENKO

KANAdA

Ariu i Murmë

                 brown bear

Ariu i murrmë mund të humbë rreth 40% të 
peshës së trupit të tij gjatë gjumit të dimrit.

Brown bears can lose up to 40% of their body 
weight during hibernation.



ANdRé d’ELiA, bEATRiz viLELA & FRANCisCO d’ELiA
105 mindOCuMENTARY bRAsiL

bELO MONTE: 
Announcement of a war (2012) 

A film funded by the public, from Xingu to the world. It is a gripping 
documentary that focuses on the struggle of indigenous peoples 
for land, respect and environmental preservation. The trigger was 
the government’s decision to deploy the Belo Monte dam, which 
will affect the way of life of indigenous communities who depend 
on the Xingu River. Thus, this documentary questions the model of 
development proposed for the Amazon.

bELO MONTE: 
Announcement 
of a war (2012)

Një film i financuar nga publiku, nga Xingu 
për botën. Është një dokumentar që të mban 
pezull që fokusohet në përpjekjet e popullatave 
indigjene për tokë, respekt dhe ruajtje të mjedisit. 
Shkaku ishte vendimi i qeverisë për të ngritur 
digën Belo Monte e cila do të ndikojë mbi jetën 
e komuniteteve indigjene të cilat varen nga Lumi 
Xingu. Kështu, ky dokumentar ngre pyetje mbi 
modelin e zhvillimit të propozuar për Amazonin. 

dOKuMENTAR

105 min

ANdRé d’ELiA, bEATRiz 
viLELA & FRANCisCO d’ELiA

bRAziL

Një nga zogjtë grabitqar më të mëdhenj 
në Evropë! Kjo specie udhëton çdo vit në 
Afrikë nga Shqipëria, një udhëtim prej mijëra 
kilometrash!

Për më shumë informacion: Projekti Life+ për 
kalin e qyqes, me veprimtari në 
Shqipëri: http://lifeneophron.eu/

One of the biggest birds of prey in Europe ! 
This species travels each year to Africa from 
Albania, a journey of thousands of kilometers!

For more information : the Life+ project on 
the Egyptian Vulture, with activities in Albania : 
http://lifeneophron.eu/

Kali i Qyqes
               Egyptian vulture



sANdGRAiNs (2012) 

As a young boy Zé left his Cape Verdean fishing village for a better 
life in Sweden. Years later he returns to find his village transformed, 
and the beach where he once played football has disappeared. His 
family now digs sand from the ocean floor to sell as cheap concrete, 
because fishing no longer puts enough food on the table.
Sandgrains is a documentary about the local effects of global fishing. 
The story takes us all the way from Africa to the corridors of the EU 
Parliament where an effort to reform Europe’s failing fishing industry 
is underway.

GAbRiEL MANRiQuE & 
JORdiE MONTEvECChi

70 mindOCuMENTARY 
sPAiN

sANdGRAiNs (2012)

Kur ishte djalë i vogël Zé e la fshatin e tij 
peshkatar Cape Verdean për një jetë me të mirë 
në Suedi. Vite më voën ai kthehet për të gjetur 
fshatin e tij të transformuar, dhe plazhin ku dikur 
ai luante futboll të zhdukur. Familja e tij tani 
gërrmon rërën nga dyshemeja e oqeanit për ta 
shitur si çimento me çmim të lirë, për shkak se 
peshkimi nuk sjell më ushqim të mjaftueshëm për 
tryezën e tyre. Sandgrains është një dokumentar 
mbi efektet lokale të peshkimit global. Historia na 
çon nga Afrika në korridoret e Parlamentit të BE-
së ku po përgatitet një përpjekje për të reformuar 
industrinë e rënë të peshkimit në Evropë.

dOKuMENTAR

70 min

GAbRiEL MANRiQuE & 
JORdiE MONTEvECChi

sPANJË

Lakuriqi i Natës  

                        bats  

Ka 32 specie të ndryshme të lakuriqit të natës 
në Shqipëri ! Këto kafshë janë shumë të 
dobishme për njerëzit, pasi hanë tonelata me 
insekte çdo vit! 

Dhe mbi të gjitha, ato nuk janë të rrezikshme 
por vetëm të targetuara gabimisht nga shumë 
legjenda!

There are 32 different species of bats in 
Albania! These animals are very useful for 
humans, eating tons and tons of insects each 
year ! 

And most of all, they are not dangerous at all 
but only wrongly targeted by a lot of legends!



RisTEARd O’dOMhNAiLL
80 min dOCuMENTARY iRELANd 

ThE PiPE (2010) 

The discovery of a huge and untapped cache of natural gas off 
the coast of County Mayo seemed a gold mine to Shell Oil, which 
acquired rights to extract the resource and planned to move it under 
high pressure by pipe to an inland refinery. The energy behemoth 
failed to realize, however, that local folk, particularly residents of 
coastal Rossport, would deem the plan unacceptable because it 
would disrupt their way of life, endanger the environment and prevent 
them from supporting themselves by fishing and farming, as their 
forebears had for generations. Rossport said no and geared up to 
halt installation of the pipe.

ThE PiPE (2010) 

Zbulimi i një depozite të madhe dhe të 
pashfrytëzuar me gaz natyral pranë bregut të 
kontesë Mayo u duk si një minierë ari për Shell 
Oil, e cila mori të drejtat e nxjerrjes nga burimi 
dhe planifikoi ta transportojë nën presion të 
madh përmes tubacioneve për në një rafineri 
në tokë. Ky gjigand energjie sidoqoftë nuk u 
realizua pasi popullsia lokale, sidomos banorët 
e qytetit bregdetar Rossport, e gjykuan planin si 
të papranueshëm për shkak se prish mënyrën 
e jetesës, rrezikon mjedisin dhe i pengon ata të 
mbështesin veten me peshkim dhe bujqësi siç 
kanë bërë paraardhësit e tyre për breza të tërë. 
Rossport i tha jo dhe u mobilizua për të ndalur 
instalimin e tubacioneve.. 

dOKuMENTAR

80 min

RisTEARd O’dOMhNAiLL

iRLANdË

Kjo specie është endemike në Ballkanin Jugor 
me pyje të rëndësishme si ai brenda Parkut 
Kombëtar të Bredhit të Hotovës-Dangëlli.

This species is endemic in the South Balkans 
with important forests such as the one inside 
the National Park of Bredhi i Hotovës-Dangëlli.

bredhi i hotovës 
            Macedonian Fir 



PARAdisE LATER (2010) 

Paradise Later is a «documentary adaption of a novel». Inside the head 
of a trader we travel on a river meandering through an apocalyptic 
scenery. A stream of thoughts carries us away into a vortex of 
accusation, damnation and self-condemnation. We take a short exit – 
into a reality. The gaze widens for a moment. But our captain frantically 
navigates us towards a fatal ending. 

AsCAN bREuER
13 mindOCuMENTARY

AusTRiA

NiKKi sChusTER
5 minMOviE AusTRiA

PARis RECYCLERs (2011) 

Upon closer inspection, picturesque Paris, where graffiti has also 
meanwhile seamlessly integrated into the street scene, turns out to be a 
biotope inhabited by extremely lively bastards of human consumerism. 
They live everywhere: in the cracks of walls, folds of posters, drainage 
pipes. And while a street musician reels off his chanson repertoire on the 
surface, they give their own dingy-raspy concert. 

PARAdisE LATER 
(2010)

PARis RECYCLERs 
(2011)

Paradise Later është një  «adaptim në 
dokumentar i një novele». Brenda kokës së 
një tregëtari ne udhëtojmë në një lumë duke u 
sjellë përmes një skene apokaliptike. Një rrjedhë 
mendimesh na shpie në një vorbull akuzash, 
mallkimesh dhe vetë-dënimesh. Futemi në një 
dalje të shpejtë – për në një realitet. Pamja 
zgjerohet për një moment. Por kapiteni ynë na 
drejton drejt një fundi fatal.

Kur e sheh nga afër, Parisi pikturesk, ku grafiti 
gjithashtu është integruar ngushtë me skenat 
e rrugës, kthehet në një habitat të banuar nga 
bastardë tepër të gjallë të konsumerizmit njerëzor. 
Ata jetojnë kudo: në të çarat e mureve, në 
palosjet e posterave, në tubat e drenazhimit. Dhe 
ndërsa një muzikant rruge shpalos repertorin e 
tij me këngë në sipërfaqe, ata japin koncertin e 
tyre çjerrës.

dOKuMENTAR
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PROTECTEd AREAs 
iN ALbANiA 

This series takes us into a revealing journey in some of Albania’s best 
protected areas. From the mysterious ‘holes’ at Mali me Gropa – Bizë 
/ Martanesh to the heights of the Albanian Alps, these 8 documentaries 
show the potential and the problems in these areas.  8 protected areas 
are featured in each episode: Bredhi i Hotovës-Dangëlli, Tomorri, Alps, 
Korab-Koritnik, Mali me Gropa Bizë-Martanesh, Pogradec Lake, Qafë 
Shtama, and Kuturman.

PROduCEd bY: sELEA 
PROJECT (Eu-FuNdEd)

AsCAN bREuER

15 min (each)8 dOCuMENTARiEs
ALbANiA

zONAT E 
MbROJTuRA NË 
shQiPËRi

Kjo seri na çon në një udhëtim zbulues në disa 
nga zonat e mbrojtura më të mira në Shqipëri. 
Nga ‘vrimat’ misterioze të Malit me Gropa – 
Bizë / Martanesh, deri në lartësitë e Alpeve 
të Shqipërisë, këto 8 dokumentarë tregojnë 
potencialin dhe problemet në këto zona. 8 zona 
të mbrojtura shfaqen në seclin episod: Bredhi 
i Hotovës-Dangëlli, Tomorri, Alpet, Korab-
Koritnik, Mali me Gropa Bizë-Martanesh, Liqeni i 
Pogradecit, Qafë Shtama, dhe Kuturman.

8 dOKuMENTARE

15 min (secili)

PROdhuAR NGA: 
PROJEKTi sELEA 
(FiNANCuAR NGA bE)

shQiPËRi

Kali i detit është 
një peshk. Ai jeton 
në ujë, merr frymë 
përmes grykës 
dhe ka një veshkë 
noti. Emri latin për 
kalin e detit është 
Hippocampus që 
do të thotë “Kali 
Vemje”.

Ky gjarpër, jo i 
rrezikshëm për 
njerëzit, mund të 
arrijë deri në 2 
metra dhe mund 
të peshojë deri 
në 1.5 kilogram. 
Ushqehet kryesisht 
me harhuca.

Seahorses are fish. 
They live in water, 
breath through gills 
and have a swim 
bladder. The Latin 
name for seahorse 
is Hippocampus 
which means 
“Horse Caterpillar”.

This snake, not 
dangerous for 
humans, can reach 
2. metres long and 
may weigh up to 
1.5 kilograms. It 
feeds mainly on 
lizards.

Kali i detit
              seahorse   biroja

          Montpellier snake



Vendndodhjet e foleve të pelikanëve Dalmatë në 
Liqenin Prespa e Vogël janë gjithnjë të rrethuara 
me ujë – për të qenë të sigurtë nga dhelprat dhe 
kunadhet. Përveç kësaj konservuesit kanë krijuar 
një zonë të mbrojtur rreptësisht për të mbajtur 
peshkatarët dhe turistët larg dhe për të mos 
shqetësuar këta zogj të ndjeshëm gjatë stinës 
së çiftëzimit. Në vitin 2000, tre vende kufitare 
të Liqeneve të Prespës – Shqipëria, Greqia dhe 
Maqedonia – nisën projektin e parë mbrojtës ndër-
kufitar në Ballkan, Parkun e Prespës. Frytet e para 
dalin: ndërsa në 1980 më pak se 200 Pelikanë 
Dalmatë ngrinin foletë në këtë zonë, biologët tani 
numërojnë 3,000 të tillë çdo vit, kolonia më e 
madhe shtuese në botë e këtyre zogjve.

iN ThE hEART OF ThE 
bALKANs - ThE PELiCANs 
OF ThE PREsPA PARK (2012)

The nesting sites of the Dalmatian pelicans in the Small Prespa Lake 
are always surrounded by water – to be safe from foxes or martens. 
Additionally conservationists have created a strictly protected zone 
to keep fishermen and tourists from disturbing the sensitive birds 
during the breeding season. In 2000, the three countries bordering 
the Prespa Lakes – Albania, Greece, Macedonia – launched the first 
trans-boundary conservation project on the Balkans, the Prespa Park. 
It bears first fruits: While in 1980 less than 200 of Dalmation Pelicans 
were nesting in the area, biologists meanwhile count 3000 every year: 
the biggest breeding colony of these birds in the world.

CORNELiA vOLK & 
JOChEN sChMOLL 
& FRANK ECKERT

43 mindOCuMENTARY
GERMANY

dOKuMENTAR
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CORNELiA vOLK & JOChEN 
sChMOLL & FRANK ECKERT

GJERMANi

iN ThE hEART OF ThE bALKANs 
ThE PELiCANs OF 
ThE PREsPA PARK 
(2012) 

Pelikani Kaçurrel  

             dalmatian Pelican  

E vetmja koloni e Pelikanit Kaçurrel në Shqipëri 
mund të gjendet brenda Parkut Kombëtar 
Divjakë-Karavasta. Gjithashtu, disa mostra 
mund të gjenden në Liqenin e Shkodrës, 
Liqenin e Prespës, dhe Butrint. Pjesa greke e 
Liqenit Prespa e Vogël mban koloninë më të 
madhe në botë të kësaj specieje.

The only Dalmatian Pelican colony in Albania 
can been found inside the National Park of 
Divjakë-Karavasta. Also, some specimen can 
be found at Shkodra Lake, Prespa Lake and 
Butrint! The Greek part of the Small Prespa 
Lake hosts the biggest  colony in the world for 
this species.



Gjorge Ivanov dhe ekipi i tij vuri gjashtë gracka 
në Parkun Kombëtar të Mavrovës në Maqedoni. 
Biologët duan të kapin një rrëqebull ballkanik, 
macja më e rrallë në Evropë. Në Mars ndodhi 
mrekullia: një mashkull u kap në grackë. Ata 
e quajtën Marko dhe i vendosën një qafore 
satelitore. Kështu ata shpresojnë të mësojnë më 
shumë mbi zakonet dhe shtrirjen e kësaj specieje 
kaq të rrezikuar. Për pak kohë ata mund të ndjekin 
ecejaket e kafshës. Papritur pushojnë së marri 
të dhëna nga GPS. Ku është Marko? Gjorge 
arrin ta gjejë kafshën përsëri – dhe ekipi filmues 
regjistrojnë për herë të parë imazhet lëvizëse të 
rrëqebullit ballkanik.

iN ThE hEART OF ThE bALKANs 
iN sEARCh OF 
ThE LYNx (2012) 

dOKuMENTAR
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CORNELiA vOLK & 
JOChEN sChMOLL

GJERMANi

iN ThE hEART OF ThE 
bALKANs - iN sEARCh OF 
ThE LYNx (2012)

Gjorge Ivanov and his team put up six box traps in the Macedonian 
Mavrovo National Park. The biologists want to catch a Balkan lynx, the 
rarest cat in Europe. In March the miracle happens: A young male is 
in the trap. They call it Marko and fit it with a satellite collar. Thus they 
hope to find out more about habits and range of the highly endangered 
species. For a while they can follow the animal’s rambles. All of a 
sudden they don’t receive GPS data any more. Where is Marko? 
Gjorge manages to find the animal again – and the film team gets the 
first moving images ever made of a Balkan lynx.

CORNELiA vOLK & 
JOChEN sChMOLL 

43 mindOCuMENTARY
GERMANY

Kjo mace, më e madhja në Evropë, është një 
nga gjitarët më të rrallë në Evropë! 

Shqipëria – së bashku me Maqedoninë dhe 
Malin e Zi – mbajnë një nga popullatat më të 
fundit të kësaj kafshe në Evropë.

This cat, the largest in Europe, is one of the 
rarest mammals in Europe! 

Albania – as well as Macedonia and Monte-
negro - hosts one of the last population of this 
animal in Europe.

    Rrëqebulli 
                balkan Lynx  



FREdRiK GERTTEN 90 min
dOCuMENTARY swEdEN

sECRET isLANd: sazan (2013) 

Since 2006, the Conservatoire du littoral pilot and coordinates the 
PIM Initiative, an international program to promote and support the 
management of small Mediterranean islands. In September 2012, 
an international expedition is organised to Sazan in partnership with 
the University of Tirana, the APAWA association, the UNDP program 
“Marine Protected Areas of Albania” and the French Embassy in 
Albania.. On this site full of beautiful landscapes and abundant 
biodiversity, Albanian, Croatian and French experts mobilized by PIM 
Initiative have led, under the eye of cameras, an ecological diagnosis of 
the marine and terrestrial parts of the island.

This documentary is part of the documentary Secret Island, 
broadcasted in February 2013 on France 3 on the TV-show Thalassa.

FRédéRiC wiLNER
13 mindOCuMENTARY FRANCE

sECRET isLANd: 
sAzAN (2013)

Që nga 2006, Conservatoire du littoral piloton 
dhe koordinon nismën PIM, një program 
ndërkombëtar për të promovuar dhe mbështetur 
menaxhimin e ishujve të vegjël mesdhetarë. Në 
Shtator 2012 një ekspeditë ndërkombëtare u 
krye në Sazan në bashkëpunim me Universitetin 
e Tiranës, shoqatën APAWA, programin e 
PNUD-it “Zonat Detare të Mbrojtura në Shqipëri” 
dhe Ambasadën Franceze në Shqipëri. Në këtë 
vendndodhje plot me peisazhe të bukura dhe 
biodiversitet të bollshëm, ekspertë shqiptarë, 
kroatë dhe francezë të mobilizuar nga Nisma 
PIM kryen nën syrin e kameras një diagnozë 
ekologjike të pjesëve detare dhe tokësore të 
ishullit. 

Ky dokumentar është pjesë e Dokumentari i 
Ishullit Sekret, transmetuar në Shkurt 2013 në 
kanalin France 3 në programin televiziv Thalassa.

dOKuMENTAR
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FRédéRiC wiLNER

FREdRiK 
GERTTEN

FRANCË

suEdi

Kjo është historia e një kompanie të vogël të 
prodhimit të filmave në luftë kundër gjigandit të 
frutave Dole kur filmi BANANAS!* kërkohej të 
ndalohej me çdo kusht. Nga gjyqet tek taktikat e 
frikësimit dhe mashtrimit dhe tek kontrolli i medias, 
një sy-hapës i tmerrshëm mbi atë çka një korporatë 
e madhe bën për të ruajtur markën e saj.

This is the story about a small film production 
company against fruit giant Dole when the film 
BANANAS!* was to be stopped at any cost. From 
lawsuits to bullying scaretactics and media control, 
altogether a dreadful eye-opener about what a big 
corporation will do in order to protect its brand

biG bOYs 
GONE 
bANANAs!* 
(2012)



MARiE PéRENNOu & CLAudE NuRidsANY
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MiCROCOsMOs (1996)

A documentary of insect life in meadows and ponds, using incredible close-ups, slow motion, and 
time-lapse photography. It includes bees collecting nectar, ladybugs eating mites, snails mating, 
spiders wrapping their catch, a scarab beetle relentlessly pushing its ball of dung uphill, endless lines 
of caterpillars, an underwater spider creating an air bubble to live in, and a mosquito hatching. 

MiCROCOsMOs 
(1996) 

Një dokumentar mbi jetën e insekteve në 
lëndina dhe gjole, që përdor kuadre të afërta 
të pabesueshme, lëvizje të ngadalësuar, dhe 
fotografi me interval kohore. Përfshin bletët që 
mbledhin nektarë, mollëkuqe që hanë parazitë, 
kërmidhë që çiftëzohen, merimanga që mbledhin 
gjahun, një buburrec që shtyn një top bajge për 
lart, linja të pafundme vemjesh, një merimangë 
nën-ujore që krijon një flluskë ajri për të banuar, 
dhe një mushkojnë që ngroh vezët. 

dOKuMENTAR
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MARiE PéRENNOu & 
CLAudE NuRidsANY

FRANCË

MiA ET LE MiGOu (2008)

FRédéRiC wiLNER

Pas vdekjes së nënës së saj, tetë-vjeçarja Mia lë fshatin 
e saj, diku në një vend të goditur nga varfëria, dhe 
vendos për të gjetur babanë e saj. Udhëtimi i saj do të 
çojë atë në një takim të jashtëzakonshëm me Migu-në.

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.

MiA dhE 
MiGOu 
(2008)



PROduCEd bY: PPNEA
26 mindOCuMENTARY ALbANiA

bEARs bELONG 
TO NATuRE (2014) 

One of the main conservation concerns for brown bears (Ursus 
arctos) in Albania is illegal capturing for subsequent captive 
exhibitions in roadside restaurant and bars. Up to date 38 bears kept 
in captivity illegally have been recorded, of which 34 in roadside 
restaurants and cafes and 4 kept as “dancing bears”. There is 
general lack of knowledge and low awareness among visitors in 
respect of the illegality of capturing and keeping bears in captivity 
and protection status of the animal. In the light of rising discussions 
on the problem of captive bears in Albania between interested parties 
and authorities, sound solutions that will aim at increasing people’s 
awareness on the illegality of keeping brown bears in captivity 
and work towards enforcing and improving hunting legislation and 
management are urgently needed.

ARiu i PËRKET  
NATYRËs (2014) 

Një nga shqetësimet kryesore për arinjtë e 
murrmë (Ursus arctos) në Shqipëri është kapja 
ilegale për shfaqje nëpër restorante dhe bare 
anës rrugëve. Deri tani 38 arinj që mbahen 
ilegalisht në kafaz janë regjistruar nga të cilët 
34 në restorante dhe kafe anës rrugëve dhe 4 
mbahen si ‘arinj që kërcejnë’. Ka një mungesë të 
përgjithshme njohurie dhe ndërgjegjësimi midis 
vizitorëve përsa i përket paligjshmërisë së kapjes 
dhe mbajtjes së arinjve në robëri dhe statusit të 
mbrojtjes së kafshëve. Në kuadrin e diskutimeve 
në rritje midis palëve të interesuara dhe 
autoriteteve në Shqipëri mbi problemin e arinjve 
të kapur, nevojiten zgjidhje të shëndetshme të 
cilat synojnë të rrisin ndërgjegjësimin e njerëzve 
mbi paligjshmërinë e mbajtjes në robëri të arinjve 
të murrmë dhe të zbatojnë dhe të përmirësojnë 
ligjet mbi gjuetinë dhe menaxhimin.

dOKuMENTAR
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PROdhuAR NGA: PPNEA

shQiPËRi

breshka e zakonshme 

              hermann’s tortoise

Jetëgjatësia e Breshkës së zakonshme është 
rreth 30 vjet. Por disa mostra mund të jetojnë 
deri në 90 vjet!

The longevity of Hermann’s tortoises is around 
30 years. But some specimen could have 
more than 90 years !



OUR HIDDEN

TREASURE

A FILM BY FABIO TONCELLI

TERRAINCOGNITA PRESENTS

FAbiO TONCELLi
50 mindOCuMENTARY iTALY

OuR hiddEN TREAsuRE (2014)

In Albania a vast and yet unknown nature heritage, with a biodiversity 
that few other areas in Europe can boast, has managed to live 
on and thrive without interference for thousands of years. Having 
survived the past and more recent upheavals of the history of 
man, its forests are still prowling with the great predators of the old 
continent, the greatest living representations of life in the wild: the 
brown bear, the wolf, the golden eagle and the most mysterious of 
all, the lynx. But action must be taken immediately if we want to save 
these treasures hidden in these mountains, rivers and in the waters 
of its crystal clear seas. Today, an ambitious project promoted by 
IUCN, the International Union for the Conservation of Nature, and the 
Italian Cooperation, is trying to create a state-of-the-art management 
system to safeguard the protected areas of Buna River Protected 
Landscape and Shebenik-Jabllanicë National Park. The spectacular 
documentary by multi award winning Italian director Fabio Toncelli 
tells this fascinating story.

OuR hiddEN 
TREAsuRE (2014)

Në Shqipër një trashëgimi e madhe dhe e 
panjohur e natyrës, me një biodiversitet që 
shumë pak zona të Evropës mund ta kenë, 
ka arritur të jetojë dhe të lulëzojë pa ndërhyrje 
për mijëra vjet. Duke i mbijetuar trazirave të së 
shkuarës dhe atyre më të fundit të historisë së 
njeriut, pyjet akoma shkelen nga predatorët e 
mëdhenj të kontinentit të vjetër, përfaqësuesit 
më të mëdhenj të jetës së egër: ariu i murrmë, 
ujku, shqiponja e artë dhe më misteriozi nga të 
gjithë, rrëqebulli. Por nevojitet veprim urgjent në 
se duam t’i shpëtojmë këto thesare që fshihen 
në këto male, lumenj dhe ujëra të pastra kristal 
të detit. Sot, një projekt ambicioz i promovuar 
nga IUCN, Bashkimi Ndërkombëtar për Ruajtjen 
e Natyrës dhe Bashkëpunimi Italian, po përpiqet 
të krijojë një sistem menaxhimi të klasit të parë 
për të ruajtur zonat e mbrojtura të Peisazhit të 
Mbrojtur të Lumit të Bunës dhe Parkun Kombëtar 
Shebenik-Jabllanicë. Dokumentari spektakolar 
nga fituesi i shumë çmimeve, regjisori Italian 
Fabio Toncelli tregon këtë histori intriguese.

dOKuMENTAR
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FAbiO TONCELLi
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shKuMbiNi 

Rivers constitute a substantial part of the Albanian nature, an 
important part of the Albanian landscape, with impacts spanning 
across the country, from the mountainous region all the way to the 
coastline. Considering the magnitude and territorial coverage, the 
impact rivers have is significant. Any problems occurring in the upper 
or middle flow of a river, will be reflected in almost all the territory, 
particularly in the coastal area, which constitutes one of Albania’s 
most important natural assets in terms of biodiversity values. 
Much to our regret, over the past twenty years, our relationship 
with nature has deteriorated for a number of reasons, particularly 
when it comes to the way we have used and misused natural water 
resources: the rivers. We cannot afford for this to continue any longer. 
The time has come to think of solutions and ways how we can 
rehabilitate the damage that has been done, and how we can enable 
the sustainable use of such resources.

PROduCEd bY:  CO-PLAN
15 mindOCuMENTARY ALbANiA

shKuMbiNi (2014) 

Lumenjtë përbëjnë një pjesë thelbësore të 
natyrës shqiptare, një pjesë të rëndësishme të 
peisazhit shqiptar, me impakte që përhapen 
nëpër gjithë vendin, nga zonat malore deri ne 
bregdet. Duke konsideruar madhësinë dhe 
mbulimin territorial, impakti që kanë lumenjtë 
është domethënës. Çdo problem që lind në 
rredhën e sipërme ose të poshtme të një 
lumi do të reflektohet pothuaj në të gjithë 
territorin, sidomos në zonat bregdetare, të cilat 
përbëjnë një nga burimet më të rëndësishme 
natyrore të Shqipërisë përsa i përket vlerave të 
biodiversitetit. Fatkeqësisht, gjatë njëzet viteve 
të fundit, marrëdhënia jonë më natyrën është 
degraduar për shumë arsye, veçanërisht në lidhje 
me mënyrën si kemi përdorur dhe shpërdoruar 
burimet natyrale ujore : lumenjtë. Ne nuk mund 
ta lejojmë këtë të vazhdojë për më gjatë. Koha 
ka ardhur për të menduar mbi zgjidhjet dhe 
mënyrat si mund ta rehabilitojmë dëmin që 
është bërë, dhe si të mundësojmë përdorimin e 
qëndrueshëm të këtyre burimeve.  

dOKuMENTAR

15 min

PROdhuAR NGA: CO-PLAN

shQiPËRi

vidra
    Otter

Vidra ha nga 
15% deri në 
25% të peshës 
së trupit çdo 
ditë. Ato kalojnë 
rreth 5 orë në 
ditë për të gjetur 
ushqimin që 
u nevojitet më 
qëllim që të 
mbijetojnë.

Otters eat from 
15% to 25% 
of their body 
weight each 
day. They can 
spend up to 
five hours each 
day finding the 
food that they 
need in order to 
survive.



PROduCEd bY:  CO-PLAN PROduCEd bY:  CO-PLAN
12 mindOCuMENTARY ALbANiA

POCKET PARK 

For over two decades we have used and misused our public 
spaces. The space and the natural habitat it belonged to has been 
fragmented and broken into pieces so much so as a result of the 
pressure to develop that no matter how much we pretend to go 
out, we continuously remain inside.... inside our homes, inside the 
coffee bars, inside the car, inside the parking lot ... Without taking 
a moment to reflect and understand the natural set-up, we are 
TAKING ALL OF THE OUTSIDE INSIDE. These leftovers of public 
space, these unused pieces often in random, unappealing shapes, 
have been left unclaimed and forgotten…almost surrendered amidst 
the tall, exhausted apartment blocks. Such spaces are transitory. 
Nobody claims them. Nobody sees them. With some good will, and 
commitment we can transform these spaces into the most popular 
and frequented places in our neighbourhoods.

POCKET PARK 
(2014) 

Për mbi dy dekada ne kemi përdorur dh 
shpërdoruar hapësirat tona publike. Hapësirat 
dhe habitati natyror të cilit ato i përkisnin janë 
fragmentuar dhe ndarë në copa si rezultat 
i presionit për t’u zhvilluar saqë sado ne 
pretendojmë të dalim jashtë, ne vazhdimisht 
mbetemi brenda . . . brenda shtëpive tona, 
brenda kafeve dhe bareve, brenda makinës, 
brenda parkingut . . . Pa marrë një momënt 
reflektimi për të kuptuar ambientin natyral, ne PO 
E FUSIM TË JASHTMEN TË GJITHËN BRENDA. 
Mbetjet e hapësirës publike, këto copëza të 
papërdorura që janë në forma rastësore, jo 
interesante, kanë mbetur të pa marra dhe të 
harruara . . . pothuaj të dorëzuara midis blloqeve 
të larta, të lodhura të pallateve. Këto hapësira 
janë kalimtare. Askush nuk i merr ato. Askush 
nuk i sheh ato. Me pak vullnet të mirë, dhe me 
përkushtim, ne mund t’i transformojmë këto 
hpësira për t’i bërë vendet më të populluara dhe 
më të frekuentuara në lagjet tona.

dOKuMENTAR

12 min

PROdhuAR NGA: CO-PLAN

shQiPËRi

vidra
    Otter



dEATh vALLEY (2014)

Death Valley is an investigative documentary performed for the 
environmental pollution in the area of Sharra and Kombinat caused 
by the mismanagement of the urban waste landfill located in the 
area. The documentary is divided into three chapters that deal with: 

1 - Air pollution in the entire area because of the non-functioning of 
the combustion biogas plant and mismanagement. 
2 - Pollution of Erzeni river and groundwater which occurs from 
the free flow of the sludge (liquid fraction resulting from waste 
compression). 
3 – “Life at the landfill” is the last chapter which shows how 
endangered are people and animals that live near this landfill and 
what complaints do they have.

bLEdi sERdARi
10 mindOCuMENTARY ALbANiA

LuGiNA E 
vdEKJEs (2014)

Lugina e Vdekjes është një dokumentar 
investigative mbi ndotjen e mjedisit në zonën 
e Sharrës dhe Kombinatit të shkaktuar nga 
keqmenaxhimi i landfill-it të mbetjeve urbane që 
ndodhet në këtë zonë. Dokumentari ndahet në 
tre kapituj që merren me: 

1- Ndotjen e ajrit në të gjithë zonën për shkak të 
mos-funksionimit të makinerive me djegie biogazi 
dhe për shkak të keqmenaxhimit; 
2 – Ndotja e lumit të Erzenti dhe ujit nëntokësor 
që ndodh si pasojë e rrjedhjes së llumit (pjesa e 
lëngët që del nga kompresimi i mbetjeve); 
3 – “Jeta në landfill” është kapitulli i fundit që 
tregon sa të rrezikuar janë njerëzit dhe kafshët 
që jetojnë prnë këtij landfilli dhe çfarë ankesash 
kanë ata.

dOKuMENTAR

10 min

bLEdi sERdARi

shQiPËRi

Të gjithë speciet e mësipërme janë 
të mbrojtura në Shqipëri nga ligji 
kombëtar si dhe nga Konventat 
Ndërkombëtare! Këto specie janë 
pjesë e trashëgimisë sonë natyrore: 
let t’i mbrojmë ato dhe habitatet e tyre!

All the species presented in this 
program are protected in Albania by 
the National Law and International 
Conventions! These species are part 
of our natural heritage : let’s protect 
them and their habitats!



bLEdi sERdARi
PROGRAM
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09:00 - 10:30 10:30 - 15:00 18:00 - 21:00

CLEANiNG OF 
bENJË ThERMAL 
wATER

welcoming speech 
from mr. Gilberto Jaçe 
(Mayor) & Alma hoxha 
(directorate of education)

MiA ET LE MiGOu

MiA ET LE MiGOu

PA MOviE  
“bREdhi i hOTOvËs”  

ThE PiPE 

PARAdisE LATER

REvOLuTiON                MiA ET LE MiGOu

KiNEMA KiNEMA KiNEMA

KiNEMAKiNEMA
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09:00 - 13:30 15:00 - 18:00
OPENiNG CEREMONY 
MERiMANGA
RAFEA: sOLAR MAMA

MiLLENiuM

11:00
sCiENTiFiC wALK

from 09:00
LET’s CLEAN ALbANiA

visiT MusEuM OF 
NATuRAL hisTORY

visiT MusEuM OF NATuRAL hisTORY 

visiT MusEuM OF NATuRAL hisTORY 

visiT MusEuM OF NATuRAL hisTORY 

MiA ET LE MiGOu

MiA ET LE MiGOu

MiA ET LE MiGOu

Climate Change Adaptation workshop

wAsTE MANAGEMENT CONFERENCE

MiA ET LE MiGOu

NGO FAiR ECO-FAshiON shOw

wORKshOP 
ENviRONMENT ANd MOviE 

TiRANA LAKE

PEdONAL PEdONAL

TiRANA EKsPREs

ThEATER OF COMEdY

ThEATER

ThEATER

TiRANA iNTERNATiONAL

TiRANA iNTERNATiONAL

ThEATER

visiT MusEuM OF 
NATuRAL hisTORY

MiA ET LE MiGOu

wORKshOP biOdivERsiTY

wORKshOP ON sAzAN

ThEATER



TiRANA
18:00 - 20:00 20:30 - 23:00

OPENiNG ExhibiTiON

TiRANA EKsPREs

MiCROCOsMOs

ACAdEMY OF ARTs

bELO MONTE

PA MOviE ALPs
LOsT RivERs  

TiRANA
sALMONs OF dANubE
sANdGRAiNs

PARAdisE LATER
MORE ThAN hONEY

REvOLuTiON 

PARis RECYCLER
biG bOYs GONE bANANAs!* 

shKuMbiNi
ThE PiPE

diNARiC ARC PARKs LAuNCh | 
PA MOviE TOMORRi | bEARs bELONG 
TO NATuRE | NATiONAL ELECTiON 2013 - 
Give to Albania a sustainable development

PA MOviE bREdhi i hOTOvEs | iN 
ThE hEART OF ThE bALKANs - iN 
sEARCh OF ThE LYNx | iN sEARCh OF A 
sOLuTiON FOR ThE CAPiTAL

KORAbi FROM AiR & FROM LANd |
PA MOviE KORAbi | ENERGY FOR 
EvERYONE | dEATh vALLEY | PA MOviE 
QAFE shTAMA

RivER LiFE | LuRA | iN ThE hEART OF 
ThE bALKANs - ThE PELiCANs OF ThE 
PREsPA PARK | PA MOviE KuTuRMAN |
MuLLixhiu

TRACE | OuR hiddEN TREAsuRE | 
KassanDra | secret IslanD : sazan | 
PA ALPs MOviE | sTOP ThE KiLLiNG OF 
sTRAY dOGs!

PA MOviE POGRAdEC | iN ALbANiA, 
OiL’s LONG hisTORY CAsTs shAdOw 
OvER LOCALs | POCKET PARK | 
dJEMO GOAT ANd bRuCELLOsis | 
PA MOviE bizA

CLOsiNG CEREMONY 
wiTh AwARd CEREMONY 

CONCERT

PEdONAL

PEdONAL

PEdONAL

PEdONAL

PEdONAL

PEdONAL

TiRANA EKsPREs

TiRANA EKsPREs

TiRANA EKsPREs

MiLLENiuM

MiLLENiuM

MiLLENiuMPEdONAL

TiRANA EKsPREs

TiRANA EKsPREs
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09:00 - 11:30

09:00 - 11:30

16:00 - 17:30

16:00 - 17:30

18:00 - 20:00

20:30 - 22:00

PA MOviE 
“TOMORRi”
+ dEbATE

MERiMANGA |
sANdGRAiNs |
PARis RECYCLER

MiA ET LE MiGOu

MiA ET LE MiGOu
ThE dEATh vALLEY 
+ dEbATE

TiRANA 
+ dEbATE

OPENiNG sPEECh bY 
MR. RObERT wiLTON 
deputy head of OsCE 
Presence in Albania 

sANdGRAiNs | PA 
MOviE ON ALPs  | 
PARis RECYCLER

OuR hiddEN 
TREAsuRE

NATiONAL ELECTiON 
2013 - Give to  
Albania a sustainable 
development 
+ dEbATE

sAzAN |
ENERGY FOR 
EvERYONE |
PARAdisE LATER

diNARiC ARC 
PARKs LAuNCh | 
REvOLuTiON |
PARAdis LATER

Eu iNFO CENTER Eu iNFO CENTER Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER Eu iNFO CENTER Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER

Eu iNFO CENTER

MiA ET LE MiGOu

biOdivERsiTY dAY AT ORiKuM



iN sEARCh OF A sOLuTiON 
FOR ThE CAPiTAL 

Garbage and urban waste. They start from Lana and flow into 
the Adriatic Sea without any barrier while the Sharra landfill is in 
a deplorable state. Some collect plastic waste not only from the 
landfill  and then sell it; while nature lovers collect their own waste 
and that of others and create art with it. NGOs and the government 
promote ideas for a capital with a cleaner environment, a choice 
required from us all ...

EdMONd PRiFTi 
2 mindOCuMENTARY
ALbANiA

iN sEARCh OF A 
sOLuTiON FOR 
ThE CAPiTAL

Plehra dhe mbetje urbane. Ato fillojnë nga Lana 
dhe rrjedhin në Detin Adtriatik pa asnjë barrierë 
ndërsa landfill-i i Sharrës është në një gjendje të 
mjerueshme. Disa mbledhin mbetje plastike jo 
vetëm nga landfilli dhe pastaj e shesin; ndërsa 
dashamirësit e natyrës mbledhin mbetjet e tyre 
dhe të të tjerëve dhe krijojnë art me të. OJQ-të 
dhe qeveria promovojnë ide për një kryeqytet me 
mjedis të pastër, një zgjedhje që kërkohet nga të 
gjithë ne . . .

dOKuMENTAR

2 min

EdMONd PRiFTi

shQiPËRi

vERY shORT MOviEs

COMPETiTiON



iN ALbANiA, OiL’s 
LONG hisTORY 
CAsTs shAdOw 
OvER LOCALs (2014)

dOCuMENTAR

2 min

PROdhuAR NGA: 
CEE bANKwATCh

shQiPËRi

TRACE (2014)

An impressionistic view of a small river flowing slowly. What will 
happen if the river dries up? Cracked soil, scattered waste that once 
the river carried in its flow, and the traces of someone crossing over 
the bed that once was a river 

zhANi TERPiNi
3 mindOCuMENTARY

ALbANiA

GJuRMA (2014)

Një pamje impresioniste e një lumi të vogël që 
rrjedh ngadalë. Çfarë do të ndodhë në se lumi 
thahet? Tokë e plasaritur, mbetje të shpërndara 
të cilat dikur lumi i përçonte në rrjedhën e tij, dhe 
gjurmët e dikujt që kalon mbi shtratin i cili dikur 
ishte një lum . . .  

dOKuMENTAR

3 min

zhANi TERPiNi

shQiPËRi

PROduCEd bY :  
CEE bANKwATCh

2 mindOCuMENTARY
ALbANiA

Ky është një film i shkurtër i zhvilluar në Patos Marinza, Shqipëri. Kjo 
zonë është një nga zonat më të vjetra të naftës në Evropë. Kohët 
e fundit një projekt për nxjerrjen e naftës është zbatuar. Projekti u 
financua nga Bankia Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH). 
Përmes intervistave me banorë vendorë ky film tregon gjendjen 
aktuale në Patos Marinza, Shqipëri. Filmi zhvillohet gjatë një vizite 
studimore të kryer nga CEE Bankwatch dhe qendra Mjedisore për 
Arsimin mbi Zhvillimin dhe Rrjetin (EDEN).

This is a short movie developed in Patos Marinza 
, Albania. This area is one of the oldest oil field in 
Europe. Presently a project for the extraction of oil 
has been implemented. The project was financed 
by the European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD). Through local habitant’s 
interviews this movie had shown the actual situation 
in Patos Marinza, Albania. The movie is developed 
during the study vised realised in Patos Marinza 
from CEE Bankwatch and Environmental center for 
Development Education and Networking (EDEN).



KORAbi FROM AiR & 
FROM LANd (2013)

Një udhëtim kognitiv i traditave por gjithashtu një udhëzues 
turistik në Anglisht dhe Shqip mbi Korabin, malin më të 
lartë në Shqipëri, pranë fshatit Radomirë, Dibër.

A cognitive journey of traditions but also a short tourist 
guide in English and  Albanian of Korab, the highest 
mountain in Albania, near the village of Radomirë, Dibër.

dOCuMENTAR

5 min

EdMONd PRiFTi

shQiPËRi
EdMONd PRiFTi

5 mindOCuMENTARY
ALbANiA

PROduCEd bY: diNARiCs PARK
2 mindOCuMENTARY CROATiA

diNARiC ARC PARKs 
LAuNCh (2013)

People have no idea about the Dinaric parks that are actually in their 
neighbourhood. We might as well be talking about Mars! So that is exactly 
what we did. We presented this „world undiscovered“ as if it has been seen 
by a group of curious explorers set off on a daring quest to uncharted territory. 
Through the eyes of an astronaut, landing for the first time here, in this beautiful 
region, we can show this stunning nature in a fresh and exciting way. Let’s go 
on this glorious journey together, to discover the world undiscovered!

diNARiC ARC 
PARKs LAuNCh 
(2013)

Njerëzit nuk dinë mbi parqet Dinarike të cilat 
ndodhen në lagjen e tyre. Duket sikur po 
flasim për Marsin! Prandaj edhe këtë bëmë. E 
paraqitëm këtë “botë të pazbuluar” sikur të ishte 
e parë nga një grup eksploruesish kureshtarë 
të cilët janë nisur në një kërkim të guximshëm 
për në territore të pashkelura. Përmes syve të 
një astronauti që zbret për herët të parë këtu, në 
këtë rajon të bukur, ne mund ta tregojmë këtë 
natyrë mahnitëse në një formë të freskët dhe 
emocionuese. Le të shkojmë në këtë udhëtim 
të lavdishëm së bashku, të zbulojmë botën e 
pazbuluar!

dOKuMENTAR

2 min

PROdhuAR NGA: 
diNARiCs PARK

KROACi

zhANi TERPiNi



shORT MOviEs

COMPETiTiON

Një histori mbi NO2, CO2, 
SO2, BTX, O3, PM2.5

A story about No2, CO2, 
SO2, BTX, O3, PM2.5

TiRANA (2014)
dOKuMENTAR

7 min

ERiONA ÇAMi

shQiPËRi
ERiONA ÇAMi

7 min
dOCuMENTARY

ALbANiA

MERiMANGA (2014)
dOCuMENTAR

6 min

EMiLJO LEKA

shQiPËRi

Qytetin e kanë mbuluar fijet e merimangës. Qielli është 
burgosur, shoqëria është e qetë. Duket sikur asgjë 
ska ndodhur dhe asgjë s’do të ndodhë përpara këtij 
fenomeni. Dokumentari Merimanga udhëton nëpër 
lagjet e Tiranës për të denoncuar në mënyrë poetike 
telat e një merimange që nuk e di ku e ka kokën. 
Mos vallë është një merimangë pa fund e krye??

EMiLJO LEKA
6 mindOCuMENTARY

ALbANiA

ThE sPidER (2014)

The city is covered by a cobweb. The sky is caged, society 
is calm. It seems that nothing has happened and nothing will 
happen in the face of this phenomenon. This documentary 
travels through the neighbourhoods of Tirana to denounce in a 
poetical way the cobwebs of a spider whose head cannot be 
found. Could this be a spider with no tail and no head ?? 



NATiONAL ELECTiON 
2013… Give to 
Albania a sustainable 
development 

dOCuMENTAR

15 min

PROdhuAR NGA: EdEN

shQiPËRi

RivER LiFE (2013)

While on the river, you can feel it comes alive. This is the extraordinary 
story of rafting development in Albania as a functional eco-friendly 
tourism product. Told for the first time, the full story of Albania Rafting 
Group, from its inception as a wild youthful dream of one boy, to the 
adventure of hundreds of people enjoying the river everyday! 

JORdAN GANTz
7 mindOCuMENTARY

ALbANiA

RivER LiFE (2013)

Kur jë në lumë, e ndjen që ai ngjallet. Kjo është 
historia e jashtëzakonshme e zhvillimti të rafting 
në Shqipëri si një turizëm funksional miqësor 
për mjedisin. Treguar për herët të parë, historia 
e plotë e Grupit Shqiptar të Rafting, që nga 
fillimet si një ëndërr e egër rinore e një të riu, tek 
aventura e qindra njerëzve që shijojnë lummin 
çdo ditë! 

dOKuMENTAR

7 min

JORdAN GANTz

shQiPËRi

PROduCEd bY : EdEN
15 min
dOCuMENTARY

ALbANiA

Brenda katër muajve të projektit «Zgjedhjet kombëtare 2013 - Jepini 
Shqipërisë Zhvillim të Qëndrueshëm», që synonte të gjelbëronte 
zgjedhjet duke identifikuar problemet kyçe në katër qarqe të 
Shqipërisë (Shkodër, Elbasan, Berat, Fushë-Krujë) ky u film u zhvillua 
me intervista dhe filmime të cilat tregojnë informacion të nevojshëm 
për të gjithë. Shumë probleme të mjedisit nuk reflektohen në 
vëmendjen politike dhe saktësisht ajo që filmi do të theksojë është 
rëndësia e ekosistemeve natyrale ku shoqëria jonë është një pjesë 
e së tërës dhe ku vendimet dhe politikat duhet t’i japin rëndësinë e 
merituar. 

Within the 4 months of the project «National 
Elections 2013  ... Give Albania sustainable 
development» ,which aimed at greening elections by 
identifying the key problems in 4 counties of Albainia 
(Shkoder, Elbasan, Berat, Fushe-Kruja), this film 
was developed with interviews and footage which 
shows handy information for all. Many environmental 
problems are not reflected in the political attention 
and exactly what this movie wants to emphasize is 
the importance of natural ecosystems which our 
society is part of and where decisions or the policy 
itself should give the deserved importance.

ERiONA ÇAMi



LuRA (2012) 

The National Park of Lura used to be one of the pearls of Albanian 
nature. A large number of writers could not escape its old-time 
magic, writing many lines about its beauty. But 24 years of post-
dictatorship changed everything and the past oasis turned into a 
symbol of destruction of the Albanian nature. Only a bare national 
park in the agony for survival is left behind. Destruction continues…

MARiN MEMA
8 mindOCuMENTARY

ALbANiA

LuRA (2012) 

Parku Kombëtar i Lurës dikur ishte një nga 
perlat e natyrës shqiptare. Një numër i madh 
shkrimtarësh nuk i kanë rezistuar dot magjisë 
së lashtë të tij, duke shkruajtur shumë rreshta 
mbi bukurinë e tij. Por 24 vite të pas-diktaturës 
ndryshuan çdo gjë dhe oazi i shkuar u kthye në 
një simbol të shkatërrimit në natyrën shqiptare. 
Vetëm një park i zhveshur kombëtar në agoninë 
për mbijetesë ka mbetur. Shkatërrimi vazhdon. . . 

dOKuMENTAR

8 min

MARiN MEMA

shQiPËRi

KAssANdRA (2013)

By the end of 2012, FOUR PAWS had discovered 15 bears being 
kept privately in Kosovo. They all lived under horrific conditions in 
very small cages next to restaurants. They were born in the forests of 
Kosovo or Albania, but were brutally torn away from their mothers by 
animal traders. As “restaurant bears”, they were used to bring their 
owners more custom and therefore profit. In 2013 on a 15 hectare 
plot around 20 km from Prishtina FOUR PAWS constructed the new 
BEAR SANCTUARY Prishtina for the 15 restaurant bears. The film 
shows how FOUR PAWS closed with the support of the Kosovan 
Ministry of Enviroment and the KFOR the sad chapter of restaurant 
bears in Kosovo.

FRANszisKA hETTMANNsPERGER
8 mindOCuMENTARY KOsOvO

KAssANdRA (2013)  

Nga fundi i vitit 2012, FOUR PAËS kishte zbuluar 
15 arinj që mbaheshin privatisht në Kosovë. Ata 
jetonin në kushte të tmerrshme ne kafaze shumë 
të vegjël pranë restoranteve. Kishin lindur në pyjet 
e Kosovës dhe Shqipërisë, por ishin shkëputur 
brutalisht nga nënat e tyre nga tregëtarë 
kafshësh. Si “arinj restorantesh” ata përdoreshin 
për t’i sjellë pronarëve më shumë klientë dhe 
si rrjedhim më shumë fitim. Në 2013 në një 
parcelë prej 15 hektaresh rreth 20 kilometra 
nga Prishtina FOUR PAËS ndërtoi STREHËN E 
ARINJVE për 15 arinj restorantesh. Filmi tregon 
si FOUR PAËS me mbështetjen e Ministrië 
së Mjedisit të Kosovës dhe KFOR-it mbyllën 
kapitullin e trishtuar të arinjve të restoranteve në 
Kosovë

dOKuMENTAR

8 min

FRANszisKA 
hETTMANNsPERGER

KOsOvË



bLEdi sTRAKOshA
7 mindocumentary ALbANiA

sTOP ThE KiLLiNG OF 
sTRAY dOGs !  (2014) 

Tirana is home to around 5,000 stray dogs but the exact number 
is not known. Few years ago, the Municipality of Tirana developed a 
project to control the reproduction of stray dogs. The objective was 
to reduce the number of stray dogs on the street through castration 
and sterilization and not killing. But immediately after the discovery 
from the investigative program “Fiks Fare”, about the secret killing of 
stray dogs in Tirana, hundreds of people gathered outside the city 
hall to stop the killings.

sTOP ThE KiLLiNG 
OF sTRAY dOGs!  
(2014) 

Tirana është vendbanim për rreth 5,000 qen 
rruge por numri i saktë i tyre nuk dihet. Disa vite 
më parë, Bashkia e Tiranës zhvilloi një projuekt 
për të kontrolluar riprodhimin e qenve të rrugës. 
Synimi ishte të reduktohej numri i qenve të 
rrugës përmes kastrimit dhe sterilizimit dhe jo 
përmes vrasjes. Por menjëherë pas zbulimit nga 
programi investigativ “Fiks Fare”, mbi vrasjet 
sektret të qenve të rrugëve në Tiranë, qindra 
njerëz u mblodhën jashtë bashkisë për të ndalur 
vrasjet.

dOKuMENTAR

7 min

bLEdi sTRAKOshA

shQiPËRi

MuLLixhiu (2013) 
dOKuMENTAR
dOCuMENTARY
8 min

ALTiN ÇELMETA

shQiPËRi / ALbANiA

MARiN MEMA

FRANszisKA hETTMANNsPERGER



Salmoni i Danubit është një specie që banon në 
lumenj dhe përrenj malorë. Pjesë e jetës së tij mund të 
shihet në këtë dokumentar i cili na tregon në mënyrë 
emocionuese botën magjike nënujore të lumenjve Drina 
dhe Vrelo. Peshku i cili dikur ishte pranë zhdukjes, tani 
luan një rol të madh në rigjallërimin e kësaj specieje. 
Audienca do të shohë specie të rrezikuar rëndë, 
biologjinë e saj dhe të gjithë faktorët që nxisin luftën e 
saj për mbijetesë. Kjo histori është një kujtesë së si asnjë 
organizëm i gjallë në këtë planet nuk është mbi natyrën, 
duke përfshirë edhe njeriun.

nIsvet HrustIć

19 mindOCuMENTARY
bOsNiA ANd hERzEGOviNA

dJEMO, GOAT ANd 
bRuCELLOsis (2009) 

Brucellosis is a very dangerous disease that affects sheep, goats 
and other animals. It, also, gets transferred to people and it is very 
hard to treat. About 500.000 people get affected every year, 
worldwide. Until year 2004. in Bosnia and Herzegovina, brucellosis 
was not significantly present. But, with uncontrolled import of live 
stock, that started this year, 

The Danube Salmon is a species inhabiting mountain rivers and 
streams. Part of its life can be seen in this documentary, which shows 
us in an exciting way the magical underwater world of the rivers Drina 
and Vrelo. The fish that was once on the brink of extinction, now 
plays a pivotal role in the species’ resurgence. The audience gets to 
see this critically endangered species, its biology and all the factors 
that are causing its fight for survival. This story is a reminder of how 
no living organism on this planet is above nature, including man.

JOvANA MiLANKO 
anD Dušan BrKovIć

19 mindOCuMENTARY
sERbiA

dJEMO, GOAT ANd 
bRuCELLOsis 
(2009)

Bruceloza është një sëmundje shumë e rrezikshme që 
ndikon mbi delet, dhitë dhe kafshtë të tjera. Mund të 
transmetohet gjithashtu tek njerëzit dhe është shumë e 
vështirë për t’u trajtuar. Rreth 500,000 njerëz infektohen 
çdo vit nëpër gjithë botën. Deri në 2004 në Bosnie dhe 
Hercegovinë bruceloza nuk ishte e pranishme. Por kur 
importi i pakontrolluar i gjësë së gjallë filloi në këtë vit 
bruceloza u përhap me shpejtësi në këtë vend. Në 2007, 
500 njerëz u infektuan. Në gjysmën e parë të 2008, 
12,500 dele dhe dhi pësuan euthanazia kur bruceloza 
mori përmasa epidemie.  

dOKuMENTAR

19 min

nIsvet HrustIć

bOsNiA dhE hERzEGOviNA

ThE sTORY OF A 
dANubE sALMON 
(2013)

dOKuMENTAR

19 min

JOvANA MiLANKO & 
Dušan BrKovIć

sERbi



PREsidENT OF ThE JuRY
PREsidENTi i JuRisË

JuRiA / JuRY
ALKET isLAMi 
(FOTOGRAF / shQiPËRi)
(PhOTOGRAPh / ALbANiA)

ANËTARËT E JuRisË / MEMbERs OF ThE JuRY :

FRANCOis bEGEOT 
dELEGACiONi i b.E. NË shQiPËRi / FRANCË - Eu dELEGATiON TO ALbANiA / FRANCE

ARdiANA sOKOLi 
MiNisTRiA E MJEdisiT / shQiPËRi - MiNisTRY OF ENviRONMENT / ALbANiA

NAssER shATROLLi 
sKENARisT / KOsOvË - sCENARisT / KOsOvO

bENOiT FELiCi 
REGJisOR / iTALi - diRECTOR / iTALY

ALiziRA ARENLiu 

dOKuFEsT / KOsOvË - dOKuFEsT / KOsOvO

ELviTA KAbAshi 

uNdP / shQiPËRi - uNdP / ALbANiA

JOsEPhiNE hEidE 

TiRANA EKsPREs / GJERMANi - TiRANA EKsPREs / GERMANY



ACTiviTiEs
AKTiviTETE

In the frame of the EFFA 14, an exhibition will be 
organised at Tirana Ekspres, with the support of 
PPNEA and Maniacard. The best pictures of the 
first ever biodiversity photographic competition 
organised by PPNEA will be presented, with also 
a presentation on the Balkan Lynx. Posters from 
the 2009 Act Responsible campaign will be also 
part of the exhibition. 

Biodiversity is not only about large mammals and 
rare animals. Biodiversity is everywhere, and with 
the NGO PPNEA we are going to show it to you!

With the NGOs CESVI and Green Line Albania, 
let’s clean Albania! Activities will be held in 
Permet on the 18th, and the 23rd eveywhere in 
Albania ! For more details : http://greenline.al/

Në kuadrin e EFFA 14, një ekspozitë do të 
organizohet tek Tirana Ekspres, me mbështetjen 
e PPNEA dhe Maniacard. Fotot më të mira të 
konkursit të parë fotografik mbi biodiversitin 
organizuar nga PPNEA do të prezantohen, së 
bashku me një prezantim të Rrëqebullit ballkanik. 
Postera nga fushata e 2009 Vepro me Përgjegjësi 
(Act Responsible) gjithashtu do të jenë pjesë e 
ekspozitës.

Biodiversiteti nuk është thjesht mbi gjitarët e 
mëdhenj dhe kafshët e rralla. Biodiversiteti është 
kudo dhe me OJQ-në PPNEA ne do t’ju tregojmë 
se si!

Së bashku me OJQ-të CESVI dhe Green Line 
Albania, të pastrojmë Shqipërinë ! Aktivitetet do të 
mbahen në Përmet në datë 18 dhe në datë 23 
kudo nëpër Shqipëri. 
Për më shumë detaje : http://greenline.al/

biOdivERsiTY ExhibTiON 
MAY 17Th-24Th

sCiENTiFiC wALK 
MAY 18Th

LET’s CLEAN ALbANiA
MAY 18Th ANd 23Rd

EKsPOziTA E biOdivERsiTiT 
17-24 MAJ

ECJE shKENCORE 
18 MAJ

TË PAsTROJMË shQiPËRiNË 
18 dhE 23 MAJ

16:00 – 22:00

11:00

16:00 – 22:00

11:00

Tirana Ekspres 
Entrance: Free

Tirana Lake, Amphitheater
Entrance: Free

Tirana Ekspres
hyrja: Falas

lIqeni i tiranës, amfiteatri
hyrja: Falas 



Tirana Lake, Amphitheater
Entrance: Free

The conference, organised by the Swiss 
Cooperation Albania and the EU Delegation 
to Albania, will serve as a consultation 
platform among various governmental and 
non-govermental, national and local actors 
to provide recommendations about the 
waste management in Albania.

The Ministry of Environment and the EU-funded 
project SELEA will organise a workshop on 
Climate Change Adaptation. How can Albania 
adapt to the global challenge of climate change? 
Experts and environmental inspectors will 
present how Albania’s legislative framework can 
approach that of the EU.  

For more information : office@selea.al

Konferenca e organizuar nga Zyra e 
Bashkëpunimit Zviceran në Shqipëri dhe 
Delegacioni i BE-së, do të shërbejë si një 
platformë konsultimi midis aktorëve qeveritarë, 
jo-qeveritarë, kombëtarë dhe lokalë, për të 
dhënë rekomandime mbi menaxhimin e 
mbetjeve në Shqipëri.

Ministria e Mjedisit dhe projekti i financuar nga 
BE, SELEA do të organizojnë një seminar mbi 
Adaptimin e Ndryshimeve Klimatike. Si mundet 
Shqipëria të përshtatet me sfidën globale të 
ndryshimeve klimatike ? Ekspertë dhe inspektorë 
mjedisi do të prezantojnë se si kuadri ligjor në 
Shqipëri mund t’i përafrohet atij të BE. 

Për më shumë: office@selea.al

CONFERENCE wAsTE 
MANAGEMENT
MAY 20Th

CLiMATE ChANGE 
wORKshOP
MAY 20Th

KONFERENCA MENAxhiMi i 
MbETJEvE
20 MAJ

sEMiNAR Mbi NdRYshiMET 
KLiMATiKE
20 MAJ

09:0009:00

sheraton hotel 
Entrance: Free

hotel sheraton
hyrja: Falas



What biodiversity projects are there 
currently underway in Albania? In the frame 
of the International Day on Biodiversity, the 
Ministry of Environment and the EU funded 
project SELEA are organising a workshop 
on Biodiversity projects in Albania. Experts 
and representatives from UNDP, GIZ, French 
Embassy, APAWA and PPNEA will present 
and discuss issues related to biodiversity

Çfarë projektesh mbi biodiversitin ka aktualisht 
në Shqipëri? Në kuadrin e Ditës Ndërkombëtare 
të Biodiversitetit, Ministria e Mjedisit dhe projekti 
i financuar nga BE SELEA do të organizojnë 
një seminar mbi projektet e Biodiversitetit në 
Shqipëri. Ekspertë dhe përfaqësues nga PNUD, 
GIZ, Ambasada Franceze, APAWA dhe PPNEA 
do të prezantojnë dhe diskutojnë çështjet që 
lidhen me biodiversitetin.

biOdivERsiTY dAY
MAY 22Nd

diTA E biOdivERsiTiT
22 MAJ

10:00 – 13:0010:00 – 13:00

Tirana international hotel
Entrance: Free

Tirana international hotel
hyrja: Falas

On 22nd of May the Biodiversity Day will be 
celebrated also in other towns and cities in 
Albania with the support of EFFA 14. UNDP 
Marine and Coastal Protected Areas project in 
cooperation with MoE, Municipality of Orikum, 
Regional Education Office and Local NGOs 
will gather schools and community groups to 
talk about ‘islands and biodiversity’. A Bicycle 
Tour Competition will kick off the event in the 
coastal town, along the coast and city centre. 
An exhibition and painting competition will 
follow, which will then lead into an Olympiad 
and kayak competition. It will be further taken 
to an Gastronomic hour. A documentary film 
prepared for this purpose wil be also played at 
a suitable time frame.

Në 22 Maj Dita e Biodiversitetit do të festohet 
gjithashtu edhe në qytete e rrethe të tjera në 
Shqipëri me mbështetjen e EFFA 14. Projekti 
i PNUD-it për Zonat e Mbrojtura Detare dhe 
Bregdetare në bashkëpunim me Ministrinë e 
Mjedisit, Bashkinë e Orikumit, Zyrën Rajonale të 
Arsimit dhe OJQ vendore do të mbledhin shkolla 
dhe grupe të komunitetit për të folur mbi ‘ishujt 
dhe biodiversitetin’. Një Garë Turne Biçikletash do 
të hapë ngjarjen në këtë qytet bregdetar, përgjatë 
bregut dhe qendrës së qytetit.Një ekspozitë dhe 
konkurs pikture do të pasojë, e cila do t’i lërë 
vendin një Olimpiade dhe gare me kajakë. Pastaj 
do të vazhdojë me orën Gastronomike. Një film 
dokumentar i përtatitur për këtë qëllim gjithashtu do 
të shfaqet në një kohë të përshtatshme.

biOdivERsiTY dAY 
ORiKuM
MAY 22Nd

diTA E biOdivERsiTETiT 
ORiKuM
22 MAJ

09:0009:00

Orikum 
Entrance: Free

Orikum
hyrja: Falas



10:0010:00

Tirana international hotel
Entrance: Free

Tirana international hotel
hyrja: Falas

International filmmakers and authors Benoit 
Felici, Cornelia Volk and Naser Shatrolli will be 
presenting their experience with environmental 
film and exchange with participants. The 
participants to the workshop will have the 
possibility to produce a very short movie in 
48 hours whichwill be aired during the closing 
ceremony of EFFA 14 on May 24th.

Kineastët dhe autorët ndërkombëtarë të 
filmit Benoit Felici, Cornelia Volk dhe Naser 
Shatrolli do të prezantojnë përvojën e tyre në 
filmat mbi mjedisin dhe do të shkëmbejnë 
me pjesëmarrësit. Pjesëmarrësit do të kenë 
mundësinë të prodhojnë një film shumë të 
shkurtër në 48 orë i cili do të shfaqet gjatë 
ceremonisë së mbylljes të EFFA 14 në 24 Maj.

wORKshOP 
“ENviRONMENT ANd FiLM” 
MAY 22Nd

sEMiNAR 
“MJEdisi dhE FiLMi”
22 MAJ

15:0015:00

Tirana Ekspres
Entrance: Free

Tirana Ekspres
hyrja: Falas

The Association for Protection of Aquatic Wildlife 
of Albania (APAWA) and the French public agency 
“Conservatoire du Littoral” (CdL) have been 
cooperating on the Sazani island biodiversity 
assessment since 2011. This cooperation has 
been supported by the CdL within the PIM Initiative 
(Small Islands of the Mediterranean) and has been 
arranged with the participation of an Albanian and 
French team of experts from academic institutions 
and environmental organizations, covering the 
study of terrestrial and marine flora and fauna, 
geology, environmental impact assessment, Marine 
Protected Areas conservation and management. 
Synthetic presentations on the provided data on 
Sazani biodiversity and discusion on the Sazani 
conservation and management will be held by the 
experts during the workshop.

Shoqata e Mbrojtjes së Gjallesave Ujore të 
Shqipërisë (ShMGjUSh) dhe agjencia publike 
franceze “Conservatoire du Littoral” (CdL) janë 
duke bashkëpunuar për vlerësimin e biodiversitetit 
të Ishullit të Sazanit që prej vitit 2011. Ky 
bashkëpunim është mbështetur nga CdL në kuadër 
të Programit PIM (Ishujt e vegjël të Mesdheut) 
dhe është organizuar me pjesmarrjen e një grupi 
ekspertësh shqiptarë dhe francezë nga institucione 
akademike dhe organizata mjedisore, duke mbuluar 
studimin e florës dhe faunës tokësore dhe detare, 
gjeologjisë, vlerësimin e impaktit mjedisor, ruajtjen 
dhe menaxhimin e Zonave të Mbrojtura Detare. 
Gjatë ëorkshopit ekspertët do të bëjnë prezantime 
të të dhënave të grumbulluara mbi biodiversitetin 
e Sazanit, si dhe do të diskutohet mbi ruajtjen dhe 
menaxhimin e këtij ishulli.

sAzANi isLANd 
biOdivERsiTY AssEssMENT
23Rd MAY

vLERËsiMi i biOdivERsiTETiT 
TË ishuLLiT TË sAzANiT
23 MAJ



The Environmental Film Festival Albania 
2014 will close with a NGO fair on the 
Pedestrian street in Tirana. Albanian NGOs 
working on sustainable development and 
environment will present you their activities 
and messages.

Festivali i Filmit mbi Mjedisin 2014 do të mbyllet 
me një panair të OJQ-ve në rrugën pedonale në 
Tiranë. OJQ shqiptare të cilat punojnë në fushat 
e zhvillimit të qëndrueshëm dhe të mjedisit do të 
prezantojnë aktivitetet dhe mesazhet e tyre.

PANAiRi i OJQ-vE
24 MAJ

NGO FAiR
MAY 24Th

9:00 – 14:009:00 – 14:00

Rruga Pedonale
Entrance: Free

Rruga Pedonale
hyrja: Falas

The 2nd Edition of “Eco-Fashion Show” will be 
held on 24th May 2014 at Rruga “Pedonale” 
- Tirana. Following our successful show during 
last year’s EFFA edition, the 2nd Eco-Fashion 
Show invites you to express your creativity 
by making costumes and any kind of objects 
you like, made of used materials, and give 
them a new life by participating to the Show! 
You can develop and create objects, improve 
handcraft skills, and understand new roles 
that objects can play. The creations can be of 
different types, such as handcrafting, shoes, 
bags, statues, clothes, and decorative items all 
produced by recycled materials that everyone 
has at home.

Edicioni i dytë i “Eco-Fashion Show” do të 
mbahet në 24 Maj 2014 tek Rruga “Pedonale”- 
Tiranë. Në ndjekje të shfaqjes së suksesshme 
gjatë edicionit të vitit të fundit të EFFA, “Eco-
Fashion Show” ju fton të shprehni krijushmërinë 
tuaj duke bërë kostume dhe çdo lloj objekti nga 
materiale të përdorura, dhe t’i jepni atyre një jetë 
të re duke marrë pjesë në Shfaqjen tonë! Mund 
të zhvilloni dhe të krijoni objekte, të përmirësoni 
aftësitë e punëdores, dhe të kuptoni role të reja 
që mund të luajnë këto objekte. Krijimet mund të 
jenë të llojeve të ndryshme si punëdore, këpucë, 
çanta, veshje dhe artikuj dekorativë të gjitha të 
prodhuara nga materiale të ricikluara të cilat 
gjithkush i ka në shtëpi.

ECO-FAshiON shOw
MAY 24Th

“ECO-FAshiON shOw”
24 MAJ

15:0015:00

Rruga Pedonale
Entrance: Free

Rruga Pedonale
hyrja: Falas
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