
U PROMOVUA LIBRI QË SPONZOROI SHOQATA 17SHKURTI.CH ME 
TITULL  

"PËR DIKËND QË GJITHMONË JETON" 

 

Autor i librit është Sevdail Xhelili nxënës i shkollës së mesme, ndërsa ky është libri i tij i parë në të cilïn ka tema të larmishme të 

poezive dhe prozave. Shoqata 17shkurti.ch duke parë se Sevdaili kishte talent për shkrime, vendosi që këtë libër ta sponzoroj  
në mënyrë që këto poezi të dalin në dritë dhe njëkohësisht të inspirohen edhe nxënësit e tjerë për shkrime të poezive. Në 
botimin e këtij libri si sponzor ndihmoi edhe "Baja e Dobërqanit, Vëllezërit Ibishi". Tirazhi janë gjithsejt 500 copë, ku në Kosovë 

janë 300 copë kurse në Diasporë 200. 

Për blerjen e këtij libri në Kosovë lajmrohuni në Tel. 049 152 566 Sevdail Xhelili qmimi € 2.50, kurse në Diasporë 

lajmërohuni në Tel. 076 730 61 03 Visar Kryeziu qmimi Fr. 7.- 

Të hollat nga librat e shitura në Diasporë do të shkojnë në konto të shoqatës. 

 

Në mbledhjen e parë të kryesisë është marrë vendim unanim për projektin kulturorë, "botimin e një Libri me Poezi" i cili do të botohet në 

fillim të Qershorit të këtij viti. Ky vendim është shtyer disa her. Në mbledhjën e 10. të kryesisë është diskutuar edhe një her kjo temë dhe 

është marë vendim që libri të botohet definitiv në fund të muajit Nëntor. Ky Libër përmban një volum poezish nga tema të ndryshme, ku do 

të hynë edhe tri poezitë që fituan qmimin në garën për "Poezinë më të mirë". Ky Libër është i shkruar nga një talent nga fshati i ynë, pra 

bëhet fjalë për Sevdail Xhelilin - 08.08.1993 - nxënës i Gjimnazit "Zenel Hajdini" drejtimi Gjuhësor. Vendimi i kryesisë është që të marrim 

aksion, për ti tubuar të hollat në vlerë prej  € 500.- . Me këtë aksion ne po i stimulojmë edhe të tjerët nxënës që të shkruajnë 

poezi, romane apo varësisht prej talentit tyre. Me këtë shumë (€ 500.-) tirazhi i librit do të jetë 500 copë, kurse të hollat e mbledhura nga 

Librat që do të shiten, autori i Librit ka shprehë dëshirën të ia dhuroj 100% thesarit të shoqatës. Këto libra mund ti porositni përmes vebfaqes 

së shoqatës. Ftojmë bashkëqytetarët e Mireshit që të kontribojnë në këtë projekt, i cili nuk i ndihmon vetëm një nxënësi të talentuar por 

kontribon edhe në kulturë, në stimulimin e nxënsëve dhe njëkohësisht edhe në thesarin e shoqatës. Nëse dëshiron të kontribosh, kontakto 

info@17shkurti.ch Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. 

apo 079'478'83'62 Burim Zahiri 

 

 

 

 

 

mailto:info@17shkurti.ch


Në këte aksion deri më tash ndihmuan këta persona: 

  

Agron, Enveri dhe Burimi kanë me i dhënë edhe nga Fr. 11.- 

 

Shuma totale është:  € 500.- 

Halil Xhelili                €  50.- 

Halla e Savdailit       €  50.- 

Begzad Ibishi         Fr. 50.- 

Vaxhid Beslimi         Fr. 50.- 

Muhamed Guda      Fr. 50.- 

Bahri Zecirovci        Fr. 50.- 

Qenan Haziri           Fr. 20.- 

Musa Sulejmani       Fr. 20.- 

Armend Murtezi      Fr. 20.- 

Fehmi Sabedini       Fr. 20.- 

Ismail Nuredini        Fr.50.- 

Skender Foniqi        Fr.20.- 

Enver Tairi               Fr.20.- 

Enver Foniqi            Fr.20.- 

Avni Kastrati           Fr.20.- 

Burim Zahiri             Fr.50.- 

Visar Kryeziu           Fr.50.- 

Agron Zahiri            Fr.50.- 

 


