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Sh.B. Rrjedha
Neutraliteti i këtij artikulli ose seksioni është i
dyshimtë.
Jeni të lutur të shikoni faqen e diskutimit.
Jeni të lutur të ndihmoni duke korrigjuar informacionet.

Rrjedha vepron edhe si Shtëpi Botuese me seli në Gjilan, Kosovë e cila funksionon në kuadër
të Klubi i Artistëve, Shkrimtarëve dhe GazetarëveRrjedha me seli në Gjilan.

Titujt e botuar
• Nijazi Ramadani:"Kosova dhe vetëvendosja", 1998
• Publicistikë: Revista "Ushtima e Maleve", NR.I,II,III,IV,V,...

Rrjedha

• Misin Misini:"Përjetime e kujtime",2001
• Asllan Ibishi:“Golgota e fundit e Llashticës",2001
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"Budrika nën dhunën dhe terrorin serb" 2001
Hysen Ahmeti: (Dy monografi) ”Konçuli gjatë shekujve",Rrjedha, Gjilan 2003
Nijazi Ramadani:"Një qasje për teatrin",2005
Gresa Murati: "[[Si dy fluturat", 2005, Gjilan
Nijazi Ramadani: "Qasje tjetër për skenën”, 2006
Hysen Ahmeti," Këngët dhe ritet e dasmës në malësin e Bujanocit ", Rrjedha2007
Nijazi Ramadani:"Imazhe kohe", poezi:1978-2008,SHB"Rrjedha",Gjilan
MR.Misin Misini:" Epika jonë popullore në vargje në trevën e Gjilanit ", SHB "Rrjedha", 2010.
| Biser Mehmeti: Vepra me tregime është "Katër kalorësit e apokalipsit", ku ka të përfshira 22 tregime në 130
faqe, bot. “Rrjedha”, Gjilan, 2011,

Botimet
Libri në procesin e botimit e të shtypit, ku në këto produkte përfshihen: almanakë, vjetarë, katalogë,albume filatelie,
albume për ngjyrosje, albume me figura për fëmijë, repertorë me informacione numerike, repertorë alfabetikë,
broshura muzikë e kënge, fletore pune muzike për detyra, si dhe botime të tjera që janë si libra me disqe, shirita
magnetikë, kaseta, filma ose diapozitivë, me kushtin e dyfishtë*[1]

Shtëpia botuese Rrjedha
Shtëpia botuese Rrjedha është edicion i Klubit të Artistëve, shkrimtarëve dhe gazetarëve "Rrjedha" në Gjilan. Editon
Këshilli botues: Nijazi Ramadani,letrar, publicist, Jahi Jahiu, dramaturg, Nuhi Ismajli, studius letrar, gjuhëtar,
edicioni për fëmijë dhe të rinj editohet nga Avdush Canaj,shkrimtar, si dhe në seksione dhe biblioteka tjera. Rrjedha
si edicion i pavarur, mjet arkivorë, informativ dhe kulturorë. Dhe nuk i përket asnjë spektri politike, por nuk është as
apolitike, as (jo)fetare apo ndonjë pro(ant)grupi tjetër etnik. As nuk financohet nga askush tjetër pos nga ekipi i
pavarur Rrjedha.
SH.B. Rrjedha|Klubit të Artistëve, Shkrimtarëve dhe Gazetarëve ka faqen elektronike botuese: Rrjedha me
botimet e veta sjell materiale ekskluzive krijime dhe të huazuara apo të përkthyera nga mediumet më të ndryshme të
botës, si dhe ka për qëllim krijimin e një transverzale për qasjen dhe integrimen e shqiptarëve dhe të tjerëve ne sferat
e zhvillimeve shkencore historike-aktuale me dëshmitë, faktet dhe zhvillimet më të rëndësishme globale dhe mbarë
shqiptare.
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Info~edicion "Rrjedha"
SHB "Rrjedha"( Shtëpia botuese, "Rrjedha"), po ecën mbarë nga fillimi i vitit 2000, kur është "datëlindja e saj e
dytë" apo “ringjallja e saj" e rifillimit të punës së saj. Botohen vepra nga më të ndryshme. Shtëpia botuese "Rrjedha"
ka botuar të përkohshmja mujore "Ushtima e Maleve" në vitin 2001/2002, ku e ka pasqyruar edhe zhvillimet aktuale,
politike, kulturore, historike të cilat patën përfshirë rajonin si Kosovë Juglindore. Në këtë gazetë është botuar
gjithçka drejt për së drejti dhe nga dorëshkrime. Kjo gazetë është mbajtur me punë, përkushtim dhe seriozitet. Dalja
e asaj mujoreje ka pasur lexuesit e shtresave të ndryshme.

Lidhje të jashtme
• http://www.rrjedha.20m.com
• http://www.rrjedha.tk/
• [[2]]

Parapëlqimet
[1] http:/ / www. assembly-kosova. org/
[2] http:/ / www. everoneweb. com/ rrjedhashqiptare/
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Burimet e Artikullit dhe Kontribuesit

Burimet e Artikullit dhe Kontribuesit
Sh.B. Rrjedha Burimi: http://sq.wikipedia.org/w/index.php?oldid=1015897 Kontribuesit:: Aeternus, Koka11, Puntori, Rrjedha, 29 redaktime anonime

Burimet e Imazhit, Liçensa dhe Kontribuesit
Image:Unbalanced scales.svg Burimi: http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeda:Unbalanced_scales.svg Liçenca: Public Domain Kontribuesit:: 99of9, Booyabazooka, Mareklug,
Rocket000
Figura:Rrjedha_68x79.jpg Burimi: http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Skeda:Rrjedha_68x79.jpg Liçenca: Copyrighted Free Use Kontribuesit:: Koka11

Liçenca
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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