
From: Greek Trade Office in Tirana <ecocom-tirana@mfa.gr>
Sent: 2/22/23 3:15 PM
Subject: Προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την αποκατάσταση ιστορικού κτιρίου και 
δημιουργία του Μουσείου BESA στα Τίρανα

Ενημερώνουμε ότι τ ο Αλβανικό Υπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό για την 
αποκατάσταση και διαμόρφωση σε νέο πολιτιστικό μουσείο BESA ενός ιστορικού κτιρίου που 
βρίσκεται στο συγκρότημα του Κάστρου των Τιράνων, στο κέντρο της πόλης.

Στόχος του διαγωνισμού είναι οι παρεμβάσεις αρχιτεκτονικού και αναστηλωτικού χαρακτήρα για 
την αποκατάσταση και προσαρμογή του υφιστάμενου κτιρίου καθώς και παρεμβάσεις 
αναζωογόνησης, που στοχεύουν στην προσθήκη ενός νέου πολιτιστικού χώρου στην 
πρωτεύουσα, εναρμονισμένο με το περιβάλλοντα ιστορικό χώρο.

Tο νέο μουσείο θα είναι αφιερωμένο στον κώδικα τιμής της Αλβανίας – γνωστό τοπικά ως 
«Besa» – και στον ρόλο που έπαιξε βοηθώντας τους Εβραίους να επιβιώσουν από το 
Ολοκαύτωμα.
Η BESA είναι πολιτιστικός κώδικας που ενσωματώνει τις αρχές της φιλοξενίας, της προστασίας 
των επισκεπτών και της εκπλήρωσης υποσχέσεων. 

Το νέο μουσείο θα χρησιμεύσει και ως σημείο συνάντησης, κέντρο διαλόγου για πολιτιστικές 
ανταλλαγές και όχι μόνο.

Σύμφωνα με το διαγωνισμό, οι παρεμβάσεις στο ιστορικό κτιριο, όπου θα στεγαστεί το μουσείο, 
θα πραγματοποιηθούν σε τρεις γραμμές/κατηγορίες:
1. Επεμβάσεις Αποκατάστασης
2. Αναζωογονητικές Παρεμβάσεις / Νέες Λειτουργίες
3. Μουσειοποίηση

Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε δύο φάσεις:

Φάση 1: Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Στο τέλος του πρώτου σταδίου θα ανακοινωθούν 5 επιτυχόντες που θα βραβευτούν με 40.000 
ευρώ έκαστος.

Φάση 2: Concept Design
Ο νικητής του διαγωνισμού θα υπογράψει τη σύμβαση για την προετοιμασία του λεπτομερούς 
σχεδιασμού του μουσείου.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν στην αλβανική ή την αγγλική γλώσσα με προθεσμία υποβολής 
τις 6 Μαρτίου 2023. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο σύνδεσμο: 
https://kultura.gov.al/en/muzeu-besa-konkurs/, καθώς και στο email: 
klesta.qiricieu4culture@gmail.com 

Μάριος Μπελιμπασάκης,

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄

Επικεφαλής Γρ. ΟΕΥ
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