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Në datën 2 korrik, u zhvillua takimi në
Departamentin e Studimeve
Ballkanistike dhe Sllavistike, me
drejtorin e Departamentit Dr. Jaroslav
Otcenasek, përgjegjësen për gjuhën
shqipe, Dr. Orkida Backus Borshi. Në
takim merrte pjesë edhe Prof. Asoc.
Adrian Brisku, aktualisht pjesë e
Departamentit të Studimeve
Ndërkombëtare në Universitetin
Charles.

Në paraqitjen e saj. Akad. Dado vuri në dukje
se të dy institucionet kanë mundësi të koordinojnë
dhe shfrytëzojnë më mirë mundësitë dhe kapacitetet
e tyre. ASH, pavarësisht se nuk ka institute në
strukturën e vet qysh nga 2007, funksionon dhe
organizon aktivitetet shkencore në
bashkëpunim me institutet dhe
universitetet kryesore në vend. është e
nevojshme të kemi një njohje më të mirë
reciproke për cfarë synojmë, në cilat
sfera bashkohen interesat dhe mundësitë
dhe avantazhet e bashkëpunimit.
Faktikisht mendojmë se nuk ka qenë e
favorshme që na ka mnuguar
informacioni për këtë strukturë me
interes në sferën e studimeve të shqipes,
si dhe zhvillimet lidhur me katedrën e
shqipes brenda departamentit përkatës.
Ne e shikojmë si një përgjegjësi nga ana
jonë që të jemi në kontakt dhe në lidhje
me qendrat ku lëvrohen studimet
albanologjike.

Takim në
Universitetin
Charles

Studimet e shqipes brenda këtij departamenti
tashmë janë hapur por ka numër të vogël studentësh.
Ka 3-4 studentë në programin Bachelor dhe 2-3
studentë në programin Master. Studimet e shqipes
janë të kombinuara edhe me një fokus tjetër në pro-
gram. Akreditimi është realizuar edhe falë faktit se
duke qenë brenda këtij departamenti, sigurohen
kapacitetet dhe standartet sipas akreditimit. Por, për
4 vjet do të bëhet riakreditimi dhe një nga kërkesat
kryesore të Komitetit të Akreditimit, ndër të tjera,
lidhet me garancitë për vijimësinë e studimeve, si
për stafin edhe për studentët. Prandaj ka rëndësi
forcimi dhe zgjerimi i aktivitetit akademik e kërkimor,
si dhe një qasje ndër-disiplinore, çka mund të tërheqë
edhe studentët në një program të zgjeruar e
kompleks, që zgjeron edhe gamën përkatëse në
tregun e punës pas diplomimit. Më përpara pati një
orientim drejt filologjisë, por kjo nuk rezultoi shumë
e suksesshme lidhur me interesin e studentëve. Sot
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nevojitet një formim që ndërthur disa fusha:
gjuhësinë, letërsinë, historinë, turizmin, etnografinë,
studimet politike etj.

Në funksion të zhvillimet të perspektivave të
studimeve albanologjike por edhe studimeve
ballkanistike në përgjithësi, do të jetë me interes të
kemi shkëmbime lektorësh, organizim ligjëratash me
interes nga një spektër i gjerë studiuesish, vizita të
ndërsjella studentësh, furnizim me literaturë. Mund
të shihet mundësia s inga ASH, nga universitetet por
edhe nga shtëpitë botuese që kanë botime me interes.

Universiteti ka një buxhet të caktuar dhe një
pjesë e literaturës mund të blihet. Përtej kësaj, tek
pjesa e inkurajimit nga ana jonë, ne duhet të nxitim
dhe mundësojmë burime të tjera për të pasuruar
studimet albanologjike në këtë universitet: burime
nga vetë ASH, bashkë-koordinim me Ministrinë e
Arsimit dhe KM për një fond për këtë qëllim, që t’u
shërbejë edhe katedrave të tjera të shqipes në botë.
Edhe shkëmbimet e lektorëve, organizimin e
ligjëratave apo projekte të përbashkëta në sferën e
albanologjisë, mund të mbështeten me një fond të
veçantë, mundësuar me akt administrative për
zhvillimin e studimeve dhe kërkimeve albanologjike,
përhapjen dhe koordinimin për dijen, kulturën. Një
tjetër mundësi është që të kemi një përcaktim më të
favorshëm dhe të analizuar në protokollin e
bashkëpunimit për shkencën dhe arsimin mes dy
vendeve. Një mekanizëm tjetër është Erasmus+.

Sa më sipër ka nevojë të artikulohen, të
diskutohen me institucionet respektive dhe të
formalizohen në akte apo marrëveshje formale. Pas
kthimit në Tiranë, ne synojmë t’i diskutojmë këto
mundësi me Ministrinë e Arsimit dhe Ministrin e
Diasporës dhe të finalizojmë kanalet dhe instrumentet
që t’u shërbejnë objektivave tona.

Akad. Dado përmendi edhe mundësinë e
bashkëpunimit lidhur me kurrikulën e studimeve të
shqipes. Ka pasur një interes për këtë nga disa
katedra që mbulojnë studimet albanologjike. Ndarja
e praktikave dhe aspekteve të avancuara mund t’u
shërbejë më gjerë rrjetit të katedrave albanologjike,
çka e bën shumë dobiprurëse ngritjen e një rrjeti
funksional. Përveç koordinimit të mbështetjes për
infrastrukturë, mjete financiare e materiale,
bashkëpunimit për kurrikulën dhe studimet, rrjeti
mundëson një përdorim më efikas edhe të burimeve
njerëzore nga të gjithë për të gjithë. është vërtet

interesante që lektorë nga Mynihu, Praga, Sofje,
Shën Peterburgu, Pekini, etj të jenë të disponueshëm
për çdonjërën nga katedrat në fjalë.

Drejtori i Departamentit shprehu vlerësim të
veçantë për përpjekjet e ambasadorit shqiptar në
Pragë për intensifikimin e bashkëpunimit mes
universiteteve dhe institucioneve shkencore të të dy
vendeve. Është pozitive u shpreh ai, kur ka një
mbështetje kaq të pranishme dhe të angazhuar1.

Departamenti është gjithashtu i lidhur në aktivitetet
e vetë edhe me Akademinë, për shkak se studiues
dhe drejtues të departamenteve në Universitetin
Charles janë direkt ose indirekt të ëprfshirë në
institutet shekncore nën Akademinë e Shkencave.

Prof. Otcenasek u shpreh se ky kontakt per-
sonal është vërtet i dobishëm për të filluar një
bashkëpunim efektiv, pasi shpesh kontaktet
personale janë përcaktuese.

Në fjalën e tij. Akad. Asoc. Sinani përmendi
faktin që një pjesë e konsiderueshme e elitës
intelektuale shqiptare ka lidhje me Pragën2. Ka një
sërë gjërash që na sjellin bashkë, përfshirë edhe
albanologët çekë që kanë kontribute të rëndësishme,
por që për momentin nuk janë promovuar
mjaftueshëm. Prandaj do të ndihmojë të shfrytëzojmë
edhe arkivat për këtë qëllim.

Departamenti, në kuadër të planifikimeve vjetore,
ka organizuar çdo vit “Mbrëmje Shqiptare”. Vitin e
kaluar kishin organizuar diçka mbi shkrimtarin Ismail
Kadare. Pjesë e veprimtarisë ishte një lexim nga
veprat e tij, si dhe një intervistë që shkrimtari e kishte
bërë për të përshëndetur këtë aktivitet. Këtë vit
mendojnë të organizojnë diçka mbi albanologun e
shquar Robert Elsin.

Z. Sinani shtoi që mund të zgjerohet sfera e
bashkëpunimit dhe studiuesit nga universiteti Charles
mund t’i kemi edhe në Tiranë dhe qendra të tjera në
kuadrin e shkëmbimeve dhe ligjëratave. Kjo na
ndihmon të bëjmë secilin të njohur te njëri tjetri,
mundësisht nëpërmjet shkëmbimeve periodike. Na

1 Në një takim në ditën më pas me Prof. Mirjam Friedova,
Dekane e Fakultetit Filozofik deri në janar të këtij viti, pati
përsëri një vlerësim të veçantë për angazhimin specifik të
Ambasadorit tonë në Pragë për bashkëpunimin mes
institucioneve universitare dhe akademike

2 Prof. Brisku shtoi lidhur me këtë se në 2016, kishte kryer disa
intervista. Gjithashtu, për sa i përket shkëmbimeve
universitare, shqiptarët kanë qenë për çekët të dytët pas rusëve,
në periudhëm e kampit socialist.
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ndihmon gjithashtu të njohim edhe cfarë nevojash
kemi, të ngrejmë një rrjet albanologjik funksional,
të promovojmë aktivitete, vepra, personalitete dhe
do të kemi më shumë perspektivë.

Dr. Otcenasek i vlerësoi këto mundësi, aq më
tepër se për studimet e shqipes është kërkesa për
të pasur një vijimësi dhe garanci. Prandaj komiteti
ka për ta parë pozitivisht këtë përpjekje.
Departamenti synon ndërdisiplinaritetin në sferat e
historisë, filologjisë, politologjisë, etnografisë,
folklorit, arkeologjisë, gjeografisë, etj. Edhe
mbështetja prej drejtuesve të fakultetit është e prirur
drejt lidhjeve mes katedrave dhe qasjeve
ndërdisiplinare.

Një tjetër mundësi që zgjeron shkëmbimet eshtë
edhe bashkëdrejtimi në studimet doktorale, që

aktualisht ne po e aplikojmë me universitetet e
Beogradit, Pekinit, Poznanit. Mund të ketë edhe
student shqiptarë që të aplikojnë për studime
doktorale në Universitetin Charles, aq më tepër që
kërkohet vetëm një nivel bazë i gjuhës çeke. Dr.
Otcenasek shtoi që mund të kushtëzohet edhe vetëm
me angazhimin e kandidatit për të kryer një nivel
bazë të mësimit të gjuhës kur të fillojë studimet
doktorale tek Charles.

Dr. Otcenasek shtoi se për studimet e shqipes
ka rëndësi të konsolidohen dy boshte, ai akademik
i studimeve si dhe garancitë për realizimin e synimeve
shkencore. Departamenti është i prirur drejt
aktiviteteve që kanë Ballkanin si fokus të përbashkët.
Në vjeshtë është planifikuar një aktivitet, për të cilin
do të dërgohet ftesë e posaçme institucionale.

Në fjalën e saj prezantuese, Akad. Dado shprehu
falenderim të veçantë për Presidenten Zazimalova
dhe mbështetjen e saj të veçantë para disa muajsh,
në sfidat që po kalon ASH, dhe përmendi drejtimet
kryesore ku synohet bashkëpunim konkret mes dy
akademive:

• CAS është një akademi me eksperiencë dhe,
duke pasur parasysh edhe përkrahjen dhe
mbështetjen kohët e fundit për ASH, mendojmë se
mund të ngrihet një marrëdhënie e veçantë, sidomos
për të orientuar dhe asistuar ASH në këto momente
ristrukturimi dhe reformimi, kur po ripërcaktohen
edhe linja të rëndësishme për funksionimin e
akademisë. Për këtë arsye ndihma dhe mbështetja
nga Akademia Çeke është e dobishme, sidomos në
sferat e organizimit të brendshëm, strukturave dhe
njësive funksionale, lidhjes dhe komunikimit
institucional e shkencor me institutet kërkimore,

Takim në Akademinë Çeke
të Shkencave

universitetet si dhe me institucionet shtetërore e
politikëbërëse, ndërtimin e urave të bashkëpunimit
me politikën.

• Me interes janë edhe instrumentet shtetërore,
si për shembull protokolli i bashkëpunimit mes dy
vendeve në sferën e shkencës, ku akademitë mund
të jenë më mirë të përfaqësuara dhe të pranishme.
Por për këtë ka nevojë të hartohen dhe specifikohen
objektivat, bashkëpunimi, shkëmbimet e mundshme
dhe instrumentet mbështetëse nga vetë aktorët, dhe
kështu do t’u shërbejnë atyre më mirë.

• Bashkëpunimi jonë mund të organizohet bazuar
në një memorandum apo marrëveshje
bashkëpunimi, e cila të shërbejë për të planifikuar
dhe koordinuar aktivitete e projekte të përbashkëta.
Pritshmëria jonë është që të kemi asistencën dhe
mbështetjen e akademisë çeke edhe në përgatitjen
e projekteve të përbashkëta.

Në datën 3 korrik, delegacioni i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASH) u
prit në Akademinë Çeke të Shkencave (Czech Academy of Science – CAS) nga
një përfaqësi kryesuar nga Prof. Ana Sychrova, anëtare e Këshillit Ekzekutiv dhe
Kryetare e Këshillit (Seksionit) të Bashkëpunimit me Jashtë.
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• Ne do të dëshironim asistencën
dhe përkrahjen e akademisë çeke për
t’u inkuadruar më mirë në rrjetet
rajonale dhe europiane: grupimi i
akademive të vendeve të Vishegradit,
rrjetet e akademive europiane apo
programet shkencore kuadër duke
filluar nga H2020 apo FP9 në vijim.

• CAS mund të na ndihmojë me
eksperiencën e vet por edhe
nëpërmjet përfshirjes konkrete për të
zgjeruar sferën e bashkëpunimit me
institutet kërkimore dhe universitetet,
në përfshirjen dhe pjesëmarrjen në
aktivitete shkencore dhe projekte
kërkimore. Në këtë kuadër është
shprehur angazhim edhe nga
Universiteti Charles dhe është rënë
dakord për të koordinuar rrjetin e
bashkëpunimit veçaërisht në sferën e
studimeve albanologjike dhe
ballkanistike.

• Në aspekte më specifike
shkencore, ne kemi interes to
koordinojmë për aspekte konkrete si
100-vjetori i themelimit të shtetit çek,
që koincidon edhe me një moment po
aq të rëndësishëm në formësimin e
shtetit shqiptar gjithashtu, momente të
historisë si ai 50 vjet më parë i
pushtimit të Çekosllovakisë por edhe
daljes së Shqipërisë nga Traktati i
Varshavës, cështje të gjuhësisë,
historisë, në sferën e sllavistikës dhe
ballkanistikës, arkeologjisë, turizmit, politologjisë,
etj. Të dy akademitë mund të angazhohen në
koordinimin e ligjëratave, tryezave të përbashkëta.
Akad. Asoc. Sinani përmendi sferën e albanologjisë
çeke, që ka pasur kontribute e zhvillime të
rëndësishme. është me interes të promovojmë disa
nga figurat e albanologjisë në Çeki, si Matvej Murko,
Dh. Pilika, Novak, Jarnik, etj.

• Shkëmbimet dhe koordinimi mes dy akademive
jo domosdoshmërisht duhet të presë protokolle apo
marrëveshje, pasi disa gjëra edhe realizohen pa
nevojën e një dokumenti formal.

Në fjalën e saj, Prof. Sychrova tha se grupimi i 6
akademive në kuadër të zonës së Vishegradit mund

të jetë një mundësi. Këto akademi mblidhen të
paktën një herë në vit dhe koordinojnë dhe
planifikojnë në mënyrë të përbashkët si në sferën e
aktiviteteve kërkimore, edhe në sferën e politikave
për shkencën. Në mënyrë të veçantë ajo përmendi
EASAC dhe ALLEA. EASAC sipas saj është vërtet
një rrjet i rëndësishëm. Ndërsa ALLEA mbledh
bashkë akademitë në shkencat humane e shoqërore,
EASAC është rrjeti ekuivalent i akademive të
shkencave (natyrore e teknike). EASAC është
shumë aktiv në angazhimin e përbashkët rajonal, në
fuqizimin dhe orientimin e akademive, në sinergjinë
e përpjekjeve dhe potencialeve, prandaj ASH duhet
tëë shikojë me vëmendje të jetë pjesë e aktiviteteve,
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komunikimeve, pjesëmarrjes. Edhe nëse nuk është
pjesë e grupeve, mund të përfitohen dhe
shfrytëzohen produktet, studimet, raportet deklaratat
dhe angazhimet e tjera të rëndësishme të EASAC,
që ndër të tjera lidhen me dhe destinohen për
Komisionin Europian. Ky rrjet ka një component të
fuqishëm në funksion të shkencës për politikën. Prof.
Sychrova përmendi disa nga cështjet e fundit ku
EASAC është angazhuar me grupe pune, studime e
deklarata me rëndësi. Angazhimi Brenda EASAC
do të ndihmojë për të pasur një tablo dhe një qasje
më të mirë e më të plotë për kuadrin e kërkimit dhe
bashkëpunimit shkencor në Europë.

Prof. Sychrova theksoi vlerën e ALLEAs,
produktet dhe aktivitetet që ofrohen prej saj –
përmendi edhe një seminar zhvilluar vitin e kaluar
nga ALLEA në Bukuresht. Cdo akademi përfiton
nga këto contribute duke konsoliduar dhe zhvilluar
strukturat dhe performancën e vet. Akademia çeke
ka rreth 9000 punonjës dhe 50 institute. Institutet e
akademisë çeke janë njësi ligjërisht të pavarura që
kryejnë kërkim, prandaj edhe Akademia Çeke është
një institucion kërkimor dhe jo një shoqatë e të
diturve. Akademia merr buxhetin nga shteti dhe,
bazuar në kuadrin e vet, ua shpërndan instituteve,
gjë që përbën 50% të buxhetit të tyre, pasi pjesën
tjetër këto institute e sigurojnë nëpërmjet
pjesëmarrjes në projekte shkencore kombëtare e
europiane, aplikimit për grante, fitimeve nga patenta
apo aktivitete/bashkëpunime kërkimore. Lidhur me
institutet, Akademia u sugjeron dhe propozon, por
nuk ka mundësi t’u imponohet. Akademia ka 3
nënpresidentë, dhe secili mbulon institutet në një nga
tre drejtimet.

Në çfarë forma do të jetë bashkëpunimi?
Fillimisht shihet mundësia e fazës së aktiviteteve

bashkëpunuese të Mobilitetit, ku studiues nga të dy
anët koordinojnë dhe paraqesin projekte apo
propozime të përbashkëta mobiliteti. Këto angazhime
nuk kanë mbështetje specifike financiare. Por, bazuar
në termat që do bihet dakord, mund të mbështeten
në formate të ndryshme: pala dërguese merr përsipër
shpenzimet, ose këto ndahen: pala dërguese mbulon
udhëtimin dhe pala pritëse akomodimin. Mund të
shfrytëzohen edhe instrumente të tjerë. ASH mendon
të shfrytëzojë edhe një zë të veçantë në buxhetin e
vet në funksion të këtij bashkëpunimi dhe/ose elementë
të përcaktuar për këtë qëllim në protokollin për
shkencën mes dy vendeve. Propozimet do të
diskutohen dhe vlerësohen nga njësi koordinuese mes
dy akademive.

Akademia çeke ka institute si në drejtimin natyror
teknik, edhe në shkencat shoqërore-humane. Në
aspektet e albanologjisë, nga ana çeke
korrespondojnë institutet e etnografisë, historisë,
studimeve orientale. është e nevojshme që ato të
kenë një partner shqiptar. Qendra e Akademisë i
shtyn cështjet përpara kur shikon që ka angazhim
mes dy palëve. Qendra do të dërgojë thirrjen
fillimisht për këtë urë bashkëpunimi, dhe më pas në
varësi të do të ndërtohet, dhe do të ndiqet dhe
mbështetet “kush bashkëpunon me kë”

Bashkëpunimi mund të fillojë me një memoran-
dum mirëkuptimi. Në varësi të ecurisë, mund të
hidhen hapa të tjerë. Pala çeke do të dërgojë një
format memorandum që mund të nënshkruhet
nëpërmjet korrespondencës. Hedhja e hapave të
tjerë do të ketë paralelisht nënshkrim të protokolleve
si aneks.
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6 autorë në garë për veprën monografike më të
mirë për Skënderbeun

Akademia e Shkencave shpalli gjashtë autorët e nominuar për konkursin për veprën më të
mirë monografike dedikuar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Për veprën më të mirë shkencore
ose dokumentare autorët shqiptarë janë Aurel Plasari për veprën “Skënderbeu, një histori
politike”, Kasem Biçoku me veprën “Toponimet mesjetare për studimet historike”, Petrika
Thëngjilli me veprën “Skënderbeu, arritje, mangësi pikëpamje të ndryshme. Për veprën
me të mirë shkencore ose dokumentare shkruar nga autorë të huaj, shqip ose në gjuhë
tjetër janë përzgjedhur tre autorët, që janë:  Jose Manuel Floristan, me veprën
“Marrëdhëniet mes Mbretërisë së Napolit me Shqipërinë, Lucia Nadin (Luçia Nadin) me
veprën “Shqipëria e rigjetur” dhe Oliver Schmitt (Oliver Shmid) me veprën “Shqipëria
venedikase” sjell në shqip nga Adrian Klosi. Këto vepra janë përzgjedhur nga 30 të tilla,
që u paraqitën në këtë konkurs. Për secilin çminim vlera është 500 000 lekë. Historiani
Pëllumb Xhufi i konsideron aktivitetet për 550-vjetorin e ndarjes nga jeta të Gjergj Kastriot
Skënderbeut një rast shumë të mirë, për shkencat albanologjike.

KONFERENCË SHTYPI

Nga fjala e prof. Floresha Dados në konferencën
e shtypit për konkursin e veprave dhe botimin më të
mirë shkencor kushtuar Gjergj Kastriotit -
Skënderbeut dhe epokës së tij, shpallur nga
Akademia e Shkencave e Shqipërisë me Vendimin
nr. 24, datë 22.12.2017, në kuadrin e vitit 2018,
shpallur "Viti i Skënderbeut".

http://akad.gov.al/ash/12-te-reja/381-konkursi-
i-cmimeve-per-550-vjetorin-e-gjergj-kastriot-
skenderbeut

*  *  *
Vendimi për të zhvilluar disa aktivitete shkencore

në 550-vjetorin e vdekjes së Heroit tonë kombëtar
Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, u shpall nga
Akademia që në nëntor të vitit 2017, dhe ky konkurs
ishte vetëm një prej aktiviteteve të parashikuara.

Aktiviteti i parë i planifikuar ishte zhvillimi i një
Konferencë Ndërkombëtare. Kjo Konferencë, me
Vendim të Qeverisë, u konceptua si një Konferencë
ndërshtetërore, ndërinstitucionale, ku Akademia

Konkursi i çmimeve për 550-vjetorin
e Gjergj Kastriot Skënderbeut

është bashkëorganizatore.
Aktiviteti i dytë: çmimet e veçanta.
- Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose

dokumentare, shkruar nga autorë shqiptar.
- Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose

dokumentare, shkruar nga autorë të huaj, shqip ose
në gjuhë tjetër.

- Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose
dokumentare në vlerësimin e rrallësisë bukinistike,
me përparësi botimet diplomatike-anastatike, çmim
i cili nuk do të jepet, pasi juria nuk ka cilësuar që ka
një prurje të tillë në konkurrim.

Aktiviteti i tretë do të jetë botimi i një vëllimi të
posaçëm kushtuar Skënderbeut, ku janë ftuar të
kontribuojnë, personalitete të shquara të shkencave
albanologjike, me temë Skënderbeun dhe epokën
e tij.

Aktiviteti i katërt është promovimi i dhjetë
vëllimeve të akad. Kristo Frashërit. Janë botime me
përmbledhje dokumentash, mbledhur dhe përkthyer
nga gjuhë lindore e perëndimore, që përbëjnë një
pasuri të jashtëzakonshme për të gjithë historianët.
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I bëjmë thirrje me këtë rast APP, që të
përshpejtojë procedurat e tenderimit, pasi ka një
pezullim, që ky botimi i rëndësishëm të realizohet në
kohë.

Programi i jurisë për shpalljen e çmimit është ky:
Në fillim, të gjithë të nominuarit do të prezantojnë

shkurtimisht ligjëratat e tyre, seanca e dytë do të
jetë një seancë nderimi për personalitetet që nuk
jetojnë më dhe e treta, seanca e ndarjes së çmimeve.

Fjala e prof. Pëllumb Xhufit,
kryetar i jurisë së çmimeve të
konkursit

Në kuadrin e “Vitit të Gjergj Kastriot
Skënderbeut”, në pëmbushje të detyrave funksionale
të përcaktuara me ligj, Akademia e Shkencave e
Republikës së Shqipërisë, shpalli konkursin për
akordimin e çmimit intestuar emrit të Heroit tonë
Kombëtar:

- Për veprën më të mirë shkencore
dhe/ose dokumentare të realizuar nga
autorë shqiptarë.

- Për veprën më të mirë shkencore
dhe/ose dokumentare shkruar nga
autorë të huaj, shqip ose në gjuhë tjetër.

- Për realizimin më të mirë në fushën
e bukinistikës e të botimeve anastatike
të dorëshkrimeve të ralla ose të pasurive
numizmatike, filatelike etj, që lidhen me
figurën dhe epokën e Gjergj Kastriot
Skënderbeut.

Për vlerësimin e botimeve të paraqitura
në këtë konkurs, të ndara sipas tre
kategorive të mësipërme, Akademia e
Shkencave, me Vendimin e datës
03.04.2018 shpalli krijimin e Jurisë për

ndarjen e emimeve që Akademia në fjalë akordon
për 550-vjetorin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, me
këtë përbërje:

Prof. Dr. Pëllumb Xhufi, Instituti i Historisë,
Tiranë - Kryetar

Akad. Luan Starova - anëtar
Akad. Asoc. Shaban Sinani - anëtar
Akad. Rezvan Teodorescu -anëtar
Prof. Matteo Mandala -anëtar
Juria bëri një mbledhje të parë në muajin prill, në

të cilën u diskutuandhe u vendosën kriteret mbi bazën
e të cilave do gjykohet për vlerën e sejcilës vepër të
paraqitur në konkurs.

Me angazhimin e anëtarëve të jurisë, u identifikuan
botimet e realizuara, brenda dhe jashtë Shqipërisë,
në këto dy dekada të fundit me subjekt jetën dhe
veprën e Gjergj Kastriotit dhe epopenë e lavdishme
të popullit shqiptar në shek. XV. Ndërkohë u ftuan
institucionet këkimore-shkencore brenda dhe jashtë
Shqipërisë, si dhe autorë të interesuar për të paraqitur
në konkurim vepra të realizuara e që përputhen me
kërkesat e konkursit.

Ishte një befasi pozitive, që u krijua një masë e
konsiderueshme botimesh, e cila e angazhoi jo pak
jurinë që të dalë në vlerësime të bazuara për
çdonjërën nga veprat e përzgjedhura e të paraqitura
për konkurrim.

Më datën 30 Qershor 2018, juria realizoi
mbledhjen e saj të dytë, në sallën “Aleks Buda” të
Akademisë së Shkencave. Pas diskutimeve, Juria
vendosi me votim, që të nominojë si më poshtë
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(renditja e të nominuarve është në rend alfabetik):

a. Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose
dokumentare shkruar nga autorë shqiptarë.

-AUREL PLASARI, për veprën “Skënderbeu
– një histori politike”, Tiranë, 2010;

- KASEM BIÇOKU, për veprën “Toponimet
mesjetare për studimin e historisë së Skënderbeut”;

- PETRIKA THËNGJILLI, për veprën
“Skënderbeu: arritje, mangësi, pikëpamje të
ndryshme”, Prishtinë, 2012.

b. Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose
dokumentare shkruar nga autorë të huaj, shqip,
ose në gjuhë tjetër:

- JOSE MANUEL FLORISTAN,
“Marrëdhëniet mes Mbretërisë së Napolit me
Shqipërinë”, seri studimesh botuar në revistën
shkencore “Erytheia”, me mbi 25 artikuj shkencore
në 1990-2017.

- LUCIA NADIN me veprën “Shqipiria e
rigjetur”, Onufri, 2012;

- Oliver Schmitt me veprën “Shqipëria
Venedikase”, K&B, 2007, sjellë në shqip nga Ardian
Klosi.

c. Për realizimin më të mirë në fushën e
bukinistikës e të botimeve anastatike të
dorëshkrimeve të rralla, Juria, pasi shqyrtoi
botimet e paraqitura vlerësoi dhe konkludoi që
prurjet nuk përmbushin kriteret e përcaktuara, dhe
për këtë arsye nuk do të ketë asnjë nominim.

 
1. Juria u pajtua unanimisht me propozimin në

këtë mbledhje për t’i propozuar Kryesisë së ASH
organizimin e një seance të posacme (in honorem)
për të nderuar personalitete të shquara shqiptare dhe

të huaja, veçanërisht ato që i kanë dhënë kontribute
të vecanta nëpërmjet studimeve të tyre mbi figurën
e Skënderbeut dhe epokën e tij, duke propozuar
personalitetet më poshtë, pjesë e të cilëve nuk jetojnë
më:

a. Franz Babinger
b. Halil Inalcik
c. Aleks Buda
d. Kristo Frashëri
e. Alain Ducellier
f. Peter Bartl
 
Për këto personalitete do të përgatiten

prezantimet në seancën e veçantë in honorem.
Kryesisë se Akademisë së Shkencave u janë
propozuar edhe emrat e studjuesve shqiptarë e të
huaj, që do flasin për veprën e meritat në albanologji
të personaliteteve të mësipërme (Oliver Schmitt, Ferit
Duka, Luan Malltezi, Floresha Dado, Pëllumb Xhufi,
Bardhyl Demiraj).

 
2. Juria i propozoi Kryesisë së Akademisë çeljen

me këtë rast të “Librit të Artë të Meritës në
Albanologji”, ku të jenë emrat e personaliteteve.

 
3. Juria gjithashtu propozon që për figurat e

shquara që do të jenë pjesë e “Librit të Artë të
Meritës në Albanologji”, t’i përcjellë një propozim
Bashkisë së Tiranës, për të nderuar emrin dhe veprën
e tyre nëpërmjet emërtimeve të rrugëve, shesheve,
objekteve apo institucioneve të qytetit.

Për Jurinë:

Kryetar Pëllumb Xhufi
Anëtar  Luan Starova
Anëtar  Shaban Sinani
Anëtar  Matteo Mandala
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SIMPOZIUMI I 51-TË VJETOR I ALE
Me 28-29 qershor 2018 u zhvilluan punimet e

takimit të 51 vjetor të ALE (Atlasi i Gjuhëve të
Europës) në Baia Mare të Rumanisë. (Për më
shumë hollësi lidhur me ALE shih: https://
www.lingv.ro/
index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=107)

Me ftesë të Institutit të Gjuhësisë “Iorgu Iordan
- Al. Rosetti” të Akademisë së Shkencave të
Rumanisë dhe të Fakutetit të Letrave të Qendrës
Universitare të qytetit Baia Mare, në këtë takim
morën pjesë dy anëtarë të Komitetit Kombëtar
Shqiptar të ALE-së, prof. dr. akad. Gjovalin
Shkurtaj dhe prof. dr. Anila Omari. Me rastin e
kësaj veprimtarie Akademia e Shkencave e
Shqipërisë ndërmori riorganizimin dhe përtëritjen e
Komitetit Kombëtar Shqiptar duke zëvendësuar
kolegët e pensionuar apo të ndarë nga jeta me dy
anëtarë të rinj, prof. dr. Valter Memishën dhe prof.
dr. Anila Omarin nga Akademia e Studimeve
Albanologjike. Në këtë mënyrë Komiteti Kombëtar

i Shqipërisë përbëhet aktualisht nga: prof. dr. Enver
Hysa (kryetar), prof. dr. akad. Gjovalin Shkurtaj,
prof. dr. Seit Mansaku, prof. dr. Valter Memisha,
prof. dr. Anila Omari.

Komiteti kombëtar i ALE-së ka qenë shumë
aktiv dhe bashkëpunues në vitet e kaluara,
bashkëpunim që arriti nivelin më të lartë në takimin
e 41 të Bordit Editorial të ALE që u mbajt në
Durrës në 8-10 maj 2008 (shih më gjerë https://
www.lingv.ro/durres%20minutes.pdf ). Për
mungesë fondesh ky bashkëpunim nuk pati vijimësi
që nga viti 2012 kur për herë të fundit morën pjesë
dy nga anëtarët e Komitetit shqiptar, Gj. Shkurtaj e
K. Topalli. Pjesëmarrja e studiuesve nga Shqipëria
në ALE është me rëndësi për mbulimin me të
dhënat për shqipen të hartave të këtij Atlasi.

 Mbledhja e Durrësit e vitit 2008 kishte caktuar
detyrë për Komitetin shqiptar përpilimin e hartës
për nocionin “il danse” (“vallëzon”), detyrë që nuk
ishte realizuar nga Komiteti për shkak të
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ndërprerjes së kontakteve me ALE-në.
Në takimin e sivjetshëm, studiuesit nga
Shqipëria zgjodhën të paraqesin të dhënat
që ofron gjuha shqipe për ato nocione që
do të referoheshin në takim nga kolegët e
Komiteteve të tjera kombëtare të
ngarkuar me detyrën përkatëse: 159 dent
“dhëmb”, 342 abeille “bletë”, 069 siègle
“thekër”, 271 l’aire “trevë, zonë etj.”, 082
plantain “gjethe delli”, 299 jars “patok”.
Për secilin nga këto nocione u paraqitën
të dhënat për përhapjen gjeografike-
dialektore, variacionet formale dialektore,
fjalëformimin, frazeologjinë dhe
etimologjinë e fjalës. Gj. Shkurtaj referoi
për nocionet “dhëmb” dhe “bletë”, ndërsa
A. Omari për nocionet “thekër”, “trevë”,
“gjethe delli” e “patok”. Prezantimi u prit
me interes nga pjesëmarrësit në takim dhe
u kërkua të dërgohet për botim në
revistën dialektologjike të Institutit të
Gjuhësisë të Akademisë së Shkencave të
Rumanisë.

Takimi i 51-të i ALE-së i mbylli
punimet me sukses dhe organizatorët
falenderuan pjesëmarrësit duke vënë në
dukje nivelin e lartë të prurjeve të
sivjetshme.

Veprimtaria u mbyll me vizitat
mbresëlënëse në Kontenë Lapush dhe në

krahinën interesante të Maramureshit ku bën pjesë
qyteti Baia Mare. Me këtë rast pjesëmarrësit
vlerësuan mikpritjen e mirënjohur rumune, natyrën
e lulëzuar e të pastër, objektet e kultit karakteristike
e të mirëmbajtura, traditat e ruajtura me zell si dhe
gatimet tradicionale.
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BIBLIOTEKA SHKENCORE

Bibliografitë online
Bibliografia e akad. Kristo Frashërit është e integruar në Sistemin dhe Shërbimet e Përbashkëta

Bibliografike Online (COBISS),   sipas standardeve   ndërkombëtare të përshkrimit bibliografik, si edhe
në   Sistemin Informues për Veprimtarinë Kërkimore në Shqipëri (Ecris.AL). Në fund të çdo njësie
bibliografike, ndodhet ID-ja përkatëse që e identifikon secilën njësi në këtë sistem.

Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690.
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti, titulli.
Burimi i regjistrimeve bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL
http://www.al.cobiss.net/bibliografije/Y20180430130908-00728.html

Periodikë  të rinj shkencorë
në bibliotekën e Akademisë së Shkencave

“Finance and
Development – Growth
Conundrum”, (vëll. 54, nr. 1,
mars 2017), botim 4 herë në vit i
Fondit Monetar Ndërkombëtar
(FMN). Revistë shkencore me
artikuj që shqyrtojnë çështje të
sistemit financiar ndërkombëtar,
të politikave monetare, zhvillimit

ekonomik, zvogëlimit të papunësisë etj.

“Flora Mediterranea”
ISSN: 1120-4052, vëll. 26,

239 f., 2016, Palermo, Itali
Botim i Departamentit të

Biologjisë Mjedisore dhe
Biodiversitetit të Universitetit të
Palermos. Revistë shkencore
në gjuhën angleze dhe frënge që
publikon artikuj në fushën e
gjeografisë, floristikës dhe

botanikës në kuptimin e gjerë për bimët mesdhetare
të të gjitha grupeve, ekzistuese dhe ato fosile.

“Pisma GregorjaČremošnika”.
ISBN: 978-961-268-044-2, 167 f.
(sllovenisht, me një përmbledhje
anglisht në fund), Ljubjana, 2016

Monografia “Prisma Gregorja
Cremošnika”, botim i Akademisë
së Shkencave dhe Arteve të
Sllovenisë, është pjesë e serisë
së veprave në fushën e historisë

dhe sociologjisë të kësaj akademie. Vepra është një
përmbledhje e korrespondencës së historianit Gregor
Cremošnika, e pasuruar me shënime dhe komente
nga Ignacij Voje. Duke e parë korrespondencën si
një burim historik me vlera të mëdha, sidomos kur
shkruesi i letrave i përket një konteksti të caktuar
historik, autori e sheh Gregor Èremošnika-n si person
dhe si shkencëtar duke paraqitur të dhëna jo vetëm
për jetën e tij, por edhe të dhëna të vlefshme për
historinë e kohës kur ka jetuar ai.

"ИЦТОРИЈА НА
КУЛТУРАТА НА
ПОЧВАТА НА
EПОХА СВ.КЛИМЕНТ
ХРИДСКИИ,
Nr. 26 / 27/ 28, 2016 (I, II dhe
III) Shkup, 2016, 1676 f.
Botim i Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të

Maqedonisë, tri vëllimet kushtuar Shën Klementit të
Ohrit (libri 26, 27 dhe 28 i serisë së librave historikë).

“Minerals of Bosnia and
Herzegovina” (Pjesa I dhe
II), Sajevë, 2011 dhe 2016
Botim i Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të
Bosnjës dhe Hercegovinës,
monografi shkencore me dy
vëllime, kushtuar pasurive
minerale të vendit.
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“The Geographical Jour-
nal”
Vol. 183, pjesa I, mars 2017,
ISSN: 0016-7398. Revistë
shkencore gjeografike, botim
në gjuhën angleze i  Royal
Geographical Society, Institutit
të Gjeografëve Britanikë, një
nga shoqëritë kulturore
gjeografike më të mëdha, më

aktive dhe më të kualifikuara për gjeografinë dhe
gjeografët.

“Jahrbuch Der Akademie
Wissenchaften Zu
Göttingen” 2015, 342 f.
ISSN: 0373-9767
“Jahrbuch Der Akademie
Wissenchaften Zu
Göttingen”, libri vjetor i
Akademisë së Shkencave
“Göttingen” është botim i
këtij institucioni në të cilin
bashkohen shkencëtarë e

studiues të disiplinave të ndryshme. Ky botim synon
të paraqesë veprimtaritë vjetore të Akademisë dhe
projektet e ndryshme shkencore të zhvilluara gjatë
vitit nga Akademia.

“Medunarodni simpozij Interdisiplinarnost u
dijagnozi i terapiji premalignih i malignih leyija
oralnih sluznica” libri 47, 164 f.
ISBN: 978-9926-410-11-7
Simpoziumi ndërkombëtar i programeve trajnuese mbi
trajtimin e mukozës orale premalinje dhe malinje, i
zhvilluar në Sarajevë, më 3 tetor 2015), botim i
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Bosnjës dhe
Hercegovinës, 2016.

“Münchener Studien zur
Sprachwissenschaft”
Heft 70/1, 2016, 143 f.
ISSN: 0077-1910
Revistë shkencore, në të cilën
botohen artikuj në gjuhën
gjermane dhe angleze kushtuar
studimeve në fushën e
gjuhësisë.

“Dubrovnik Annals” Vol. 20,
2016, 180 f. ISSN: 1331-
3378Revistë shkencore në
gjuhën angleze, në të cilën
botohen artikuj shkencorë dhe
recensa të librave shkencorë
apo publikimeve të tjera të
fushës. Çështjet që trajtohen i
kushtohen historisë së
Dubrovnikut.

“Annual of the British School at Athens” vol.
111, 2016
ISSN: 0068-2454
Botim i The British School at Athens, një shoqatë që
mbështet kërkuesit shkencorë të huaj në të gjitha
disiplinat që lidhen me tema nga viset greke. Kjo
revistë është botimi më i madh i kësaj shoqate dhe
një nga periodikët më të rëndësishëm të fushës. Ajo
bën të njohur një numër të madh artikujsh në fushën
e studimeve greke duke filluar nga artet e deri tek
arkeologjia ndër vite.

“The British School at Athens, Annual Report
2015-2016”
Botim vjetor i The British School at Athens në të
cilën paraqitet veprimtaria vjetore e insitutucionit,
arritjet, raportet individuale të kërkuesve shkencorë
dhe të sektorëve të ndryshëm etj.

“Revue des Sciences
Humanes: Balzac et l’home
social” 323, nr. 3/2016, 252 f.
ISSN: 0035-2195
Revistë e shkencave humane që
vjen në çdo numër me një
tematikë dhe titull të ri. Në këtë
numër ofron artikuj të kritikës
letrare, të cilët përqendrohen në
mënyrën se si Balzaku

dramatizon dhe analizon sjelljen shoqërore të
karaktereve të personazheve të tij kur ata shfaqen
në “skena” të ndryshme të “Komedisë Njerëzore”.
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“ A r c h ä o l o g i s c h e
Nachrichten aus Baden”
Nr.90/91 2015,
ISSN: 0178-045x
Revistë shkencore në gjuhën
gjermane, botim i përvitshëm
i  Institutit të Shkencave
Arkeologjike të Universitetit
të Freiburgut.

“Folia Orienalia” Vol. LI,
2014, ISSN: 0015-5675,
Kraków
Revistë shkencore në gjuhën
angleze, botim i Akademisë së
Shkencave të Polonisë që prej
1959, në të cilën publikohen
artikuj në fushën studimeve
orientale kryesisht në gjuhësi,
letërsi, histori, arkeologji,

antropologji etj. Përveç anglishtes, artikujt mund të
jenë edhe në gjuhë të tjera si gjermanisht, frëngjisht,
italisht dhe rusisht.

“Dijalog” nr. 1-2, 2014, 176
f.
ISSN:0350-6177
Botim bimestral i Akademisë
së Shkencave dhe Arteve të
Bosnjës dhe Hercegovinës që
nga viti 1977. Në të
publikohen artikuj shkencorë
në fushën e filozofisë dhe
sociologjisë të shkruar në
gjuhën kroate i shoqëruar me

një abstrakt në anglisht.
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Deklaratë e
IAP-it mbi
çështje
kryesore të
shoqërisë
Demenca është një rënie e vazhdueshme
dhe tipike progresive e aftësive njohëse,
që ndikojnë në të mësuarit dhe kujtesën,
gjuhën dhe / ose arsyetimin, dhe që janë
aq të rënda sa të pengojnë pavarësinë
në aktivitetet e përditshme. Ajo bëhet
më e zakonshme gjatë rritjes e moshës
madhore. Përveç dëmtimit të arsyetimit,
demenca shpesh shoqërohet me
simptoma neuropsikiatrike, si: agjitimi,
psikoza, çrregullimi i gjumit, depresioni,
ankthi dhe apatia.

Partneriteti Ndërakademik për
Shëndetësinë

IAP-i për Shëndetësinë është një rrjet i përbërë i Partneritetit
Ndërakademik.

Përbëhet nga 78 akademi të mjekësisë, akademi të shkencave
dhe inxhinierisë me seksione që veprojnë fort në fushën e
shkencave mjekësore.

IAP-i për Shëndetësinë është e angazhuar për përmirësimin
e shëndetit në mbarë botën, përfshirë dhënien e deklaratave
të konsensusit për çështjet me rëndësi globale për shëndetin .
Deklaratat e IAP-it për shëndetësinë si kjo mbi demencën,
përgatiten nga grupe ekspertësh të caktuar nga akademitë
anëtare dhe publikohen pasi janë pranuar nga më shumë se
gjysma e akademive anëtare të rrjetit.

Një fokus qendror i misionit të IAP-it është të arrijë në shoqëri
dhe të marrë pjesë në diskutimet mbi çështjet kritike globale
në të cilat shkenca luan një rol vendimtar. Që nga fillimi i tij në
1993, IAP ka prodhuar deklarata mbi çështjet me rëndësi
thelbësore për njerëzimin. Këto deklarata - të miratuara nga
shumica e anëtarëve të IAP-it - nuk janë vetëm një pasqyrim
i çështjeve kryesore me të cilat përballet shoqëria, por janë
edhe dëshmi e angazhimit të vazhdueshëm të IAP-it ndaj
shoqërisë.
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Thirrje për veprim për të trajtuar
problemin e demencës1

Nga akademitë anëtare të IAP-it për Shëndetësinë

1 Ky dokument është përshtatur nga një deklaratë e Akademisë Kanadeze të Shkencave të Shëndetësisë dhe është
shkruar, miratuar dhe paraqitur nga Komiteti Ekzekutiv për Kërkimin (KEK) i Konsorciumit Kanadez mbi
Neurodegjenerimin në Plakje (KKNP).

Hyrje

Mosha mesatare e popullsisë së botës, që është
65 vjeç e lart, është rritur në dhjetëvjeçarin e fundit,
dhe pritet që kjo prirje të vazhdojë. Moshat e mëdha
janë më të rrezikuarat për demencë. Popullata në
moshë të madhe që preket nga demenca pritet të
trefishohet në 2050. Është parashikuar që deri në
2050 numri i personave të prekur nga demenca do
të shkojë në 1355 milionë, nga nga 47.5 milionë që
është aktualisht. Shumica e personave të prekur
vijnë nga vendet me të ardhura të pakta ose
mesatare. Përveç kostove personale, këto shifra në
rritje të vazhdueshme do të shoqërohen me kosto
financiare. Në nivel global, për vitin 2015 kostoja e
demencës ishte 818 bilionë US$ dhe pritet të shkojë
në trilionë dollarë US$ në 2018.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) e
ka njohur demencën si prioritet të shëndetit publik.
Për t’iu përgjigjur kësaj sfide, një seri veprimesh të
nisura gjatë presidencës së Mbretërisë së Bashkuar
në G8, në 2013-n, u ndërmorën nga organizma të
tillë si Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe
Zhvillim (OBEZH), Alzheimer’s Disease International
(ADI) dhe nga Këshillat Botërorë për Demencën.

Një pasqyrë mbi demencën

Demenca është një rënie e vazhdueshme dhe
tipike progresive e aftësive njohëse, që ndikojnë në
të mësuarit dhe kujtesën, gjuhën dhe / ose arsyetimin,
dhe që janë aq të rënda sa të pengojnë pavarësinë
në aktivitetet e përditshme. Ajo bëhet më e

zakonshme gjatë rritjes e moshës madhore. Përveç
dëmtimit të arsyetimit, demenca shpesh shoqërohet
me simptoma neuropsikiatrike, si: agjitimi, psikoza,
çrregullimi i gjumit, depresioni, ankthi dhe apatia.

Demenca mund të lindë nga shkaqe të shumta
që veprojnë vetëm ose të kombinuara. Për disa, kjo
ndodh për shkak të procesit neurodegjenerativ, një
ombrellë për një sërë kushtesh dobësimi që
rezultojnë në degjenerim progresiv dhe/ose vdekje
të neuroneve. Sëmundja e Alzheimer-it është shkaku
më i zakonshëm neurodegjenerativ i demencës dhe
është e pakurueshme aktualisht. Një përzierje
sëmundjesh të trurit shpesh fshihen pas demencës,
me një numër rastesh që tregojnë ndryshime që
reflektojnë sëmundjen e Alzheimer-it dhe atë
cerebrovasculare. Demenca zakonisht është një
sëmundje progresive e ngadaltë, që diagnostikohet
vetëm disa vite pas shfaqjes së saj.

Faktorët e riskut dhe shkaqet (të tilla si pirja e
duhanit ose diabeti) që lidhen zakonisht me kushtet
e enëve të gjakut (infarkti, sëmundje të zemrës) dihet
që ndikojnë te demenca. Imuniteti i dobët është
faktor risku që i duhet kushtuar rëndësi. Po ashtu,
sëmundja e Parkinsonit lidhet ngushtazi me zhvillimin
e demencës. Shumica e të rriturve që vuajnë nga
demenca kanë patologji të përziera në trurin e tyre.

Në shumë vende demenca haset rrallë te
grupmosha nën 60 vjeç, por ndryshe ndodh në
vendet me përhapje të lartë të HIV-it. Epidemia e
HIV-it është e përqendruar te të rinjtë nga vendet
me të ardhura të ulëta, veçanërisht nga Afrika sub-
Sahariane, ku të rinjtë janë më të rrezikuar edhe
prej demencës.
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Gratë janë më të ekspozuara ndaj zhvillimit të
demencës dhe pastaj jetojnë më gjatë me gjendjen
pas fillimit të saj. Gjithashtu ato përbëjnë shumicën
e personave që nuk përfitojnë nga kujdesi formal (i
paguar) për njerëzit që jetojnë me demencë.

Aktualisht nuk ekzistojnë kurrfarë kurash për
kushtet neurodegjenerative që çojnë në demencë,
por studimet aktuale sugjerojnë se disa faktorë të
stilit të jetesës (p.sh., aktiviteti fizik, menaxhimi i
presionit të gjakut, format e zgjedhura të trajnimit
konjitiv) edhe kur nuk e pengojnë, mund të kenë
aftësinë për ta vonuar fillimin e saj.

Studimet mbi popullatat kanë sugjeruar edhe
faktorë të tjerë që lidhen me rrezikun dhe faktorët
mbrojtës, për të cilët nevojiten kërkime për të
vlerësuar potencialin e tyre, si objektiva të ndërhyrjes
parandaluese parësore. Progresi i deritanishëm në
zhvillimin e opsioneve efektive të trajtimit
farmakologjik ka qenë zhgënjyes, duke nënvizuar
nevojën për të kuptuar më mirë se çfarë ndihmon
në sindromën e demencës në breza dhe në popullata
të ndryshme.

Një fushë kyçe për hulumtim dhe përkrahje është
zhvillimi dhe shpërndarja e përmirësimeve të kujdesit
shëndetësor që u ofrohet personave që jetojnë me
demencë, duke përfshirë dhe kujdesin e duhur dhe
të arsyeshëm në prag të fundit të jetës. Një pranim
më i madh dhe përfshirja e njerëzve që jetojnë me
demencë brenda komuniteteve gjithnjë e më shumë
shihet si një faktor i rëndësishëm në përmirësimin e
cilësisë së tyre të jetës dhe minimizimin e aftësisë së
kufizuar. Nevojat e pacientëve dhe të familjeve të
tyre ndryshojnë përgjatë rrjedhës së këtij lloji
sëmundjeje dhe është e nevojshme të strukturohet
mbështetja dhe terapia për stadet e ndryshme të
sëmundjes.

Thirrje për veprim

Për shkak të këtyre çështjeve, zhvillimi i një
strategjie gjithëpërfshirëse ndërkombëtare për të
adresuar sfidat e demencës do të kërkojë konsultime
të gjera, të ndjekura nga zbatimi afatgjatë i një serie
veprimesh gjithëpërfshirëse, të integruar dhe të
përgjegjshme. Shumica e iniciativave do të bazohet
në nivel kombëtar, por bashkëpunime të tjera
ndërkombëtare për të trajtuar demencën gjithashtu
do të jenë të dobishme. Nismat në nivel kombëtar

në përgjithësi kanë të njëjtat qëllime dhe parime të
nivelit të lartë për të trajtuar këtë problem
shëndetësor global. Ne u bëjmë thirrje vendeve
brenda rajoneve që kanë burime për të krijuar një
rrjet që mund të mbështesë vendet e tjera të ngjashme
me ta në qasjen e tyre ndaj demencës.

Qëllimet dhe parimet e një thirrjeje për veprim
duhet të përfshijnë adresimin e fushave të gjera si
më poshtë:

• rritja e vetëdijes publike - edukimi i popullatës
së përgjithshme rreth demencës, për të ruajtur
shëndetin e trurit dhe për rëndësinë e trajtimit të
kësaj sfide shëndetësore, duke pranuar njerëzit
që vuajnë nga demenca ashtu siç janë dhe duke
u përshtatur me aftësitë e tyre të mbetura;

• mbështetja e kërkimit shkencor për të gjetur dhe
për të zbatuar qasje efektive (si farmakologjike
dhe jofarmakologjike) për t’i vonuar,
parandaluar, ngadalësuar, trajtuar, përmirësuar
dhe mundësisht për t’i ndaluar shkaqet e
zakonshme të demencës;

• investimi në sistemet kombëtare të kujdesit
shëndetësor - kjo do të përfshinte edhe trajnimin
e një numri të mjaftueshëm dhe të përzier të
ofruesve, si dhe ndërtimin e infrastrukturës së
nevojshme për t’u siguruar kujdes në kohë
personave që jetojnë me këtë sëmundje dhe
kujdestarëve të tyre gjatë gjithë stadeve të
sëmundjes.

Thirrja jonë për veprim synon të zhvillojë një
qasje të bazuar në fakte dhe një qasje të orientuar
të shëndetit publik. Për secilën popullsi kjo duhet të
përfshijë një vlerësim të qartë të potencialit për
parandalimin parësor (parandalimin në fazën e
fillestare), parandalimin dytësor (zbulimi i hershëm i
ndjekur nga trajtimi efektiv, që konsiderohet të jetë
më i efektshëm në atë fazë sesa më vonë), dhe
parandalimi tretësor i demencës e degëzimet e saj
nëpërmjet terapive të ndryshme dhe kujdesit gjatë
fundit të jetës për ata me demencë).

Elementet e një plani veprimi për t’u
përballur me sfidën e demencës

Një plan veprimi për t’u përballur me sfidën e
demencës në kontekstin e saj global duhet të
përfshijë një seri të bashkërenduar dhe të koordinuar
të veprimeve nga politikat, në hulumtimet shkencore,
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në kujdesin shëndetësor dhe përfshirjen sociale. Një
plan veprimi i tillë duhet të përfshijë shtatë elemente
kryesore:

1. Duhen hartuar plane në nivel kombëtar
mbi demencën

29 vende kanë hartuar plane në nivel kombëtar për
të luftuar demencën që prej 2005-s. Ka një plan në
nivel global për të luftuar demencën (https://
www.alz.co.uk/dementia-plans/global-plan)të zhvilluar
prej OBSH-së dhe plani i parë në nivel rajonal mbi
demencën në kontinentin amerikan që u publikua nga
Organizata Panamerikane e Shëndetësisë (OPASH)
në tetor 2015. (shiko: https://www.alz.co.uk/dementia-
plans, për listën e planeve që po zhvillohen në nivel
kombëtar si dhe listën e vendeve ku mungon plani në
nivel kombëtar). Kanadaja është i vetmi vend i G7 pa
plan të tillë në nivel kombëtar.

Çdo vend duhet të zhvillojë plane në nivel kombëtar,
në koherencë me qëllimet e veta mbi kujdesin
shëndetësor, të cilat mund të koordinojnë aktivitete, të
harmonizohen atje ku është e nevojshme me përpjekjet
ndërkombëtare, të promovojë shkëmbimin e
iniciativave të suksesshme, të adresojë hendeqet e
identifikuara, të sigurojë përdorimin e mirë të burimeve,
dhe të mobilizojë investimet e mëtejshme në çdo aspekt
të demencës duke përfshirë kujdesin shëndetësor dhe
kërkimin shkencor. Një plan kombëtar do ta njihte
demencën si prioritet të shëndetit publik dhe do t’i
kushtonte rëndësinë e duhur ndërgjegjësimit ndaj kësaj
sfide shëndetësore të frikshme.

Si hap të parë propozojmë që raportet kombëtare
mbi situatën e demencës duhen bërë në sa më shumë
vende që të jetë e mundur. Një raport i tillë i statusit
për secilin rajon duhet të jetë i gjerë, duke përfshirë
informacionin mbi problemet e të gjitha llojeve të
demencës, çrregullimet komorbidale, faktorët e
rrezikut, qasjet terapeutike dhe sistemet e kujdesit.

Do të ishin të domosdoshme më shumë
hulumtime për të vendosur forcën dhe
bashkëveprimin ndaj rrezikut gjatë rrjedhës së jetës
dhe ndaj faktorëve mbrojtës, relevantë për
demencën. Megjithatë, vlerësimi i ‘ekspozimit’,
rreziku i mundshëm dhe faktorët mbrojtës për secilën
popullsi, duhet të jenë pjesë e rëndësishme e këtij
raporti. Këto raporte duhet të krijojnë, për fazat
kryesore të jetës, balancën në ato popullata me

karakteristika pozitive dhe negative për shëndetin e
trurit. Kjo duhet të përfshijë një gamë të gjerë të
faktorëve mjedisorë, si shëndeti i nënës, shëndeti i
hershëm i jetës, infeksionet, arsimi, vaksinimi, si dhe
ekspozimet e pafavorshme, si: kushtet e këqija të
strehimit, pirja e duhanit, kequshqyerja dhe
ekspozimi ndaj substancave të dëmshme.

Duhet të planifikohet një raport pasues 5-vjeçar
për të dokumentuar ndikimin e politikave kombëtare
(ndërgjegjësimi i publikut, faktorët e rrezikut,
sistemet e kujdesit etj.) dhe krijimi i një strategjie
kombëtare për demencën.

2. Rritja e investimeve në programet e
kombëtare të kërkimit mbi demencën

Investimet në kërkimet mjekësore ndryshojnë
shumë nga vendi në vend. Në vitin 2016, investimi
amerikan në hulumtimet rreth demencës ishte 936
milionë dollarë, që përkthehet në 2.93 dollarë për
banor. Investimi kanadez mbi kërkimet rreth
demencës nga ana tjetër ishte më i vogël (më pak se
një e katërta për frymë e asaj që është investuar në
SHBA). Në përgjithësi, në krahasim me kërkimet
mbi kancerin dhe sëmundjet e zemrës, vendet e
zhvilluara nuk investojnë në hulumtimet që lidhen me
demencën, edhe pse kostoja e kujdesit për personat
me demencë vlerësohet të jetë më e madhe se ajo
për trajtimin e sëmundjeve të sipërpërmendura. Është
deklaruar se një objektiv prej 1% e kostos
kombëtare vjetore të demencës duhet të drejtohet
në programet e hulumtimit të saj (Raporti i Senatit
Kanadez 2016; raportet e ADI-t dhe OBSH-së
[2016]). Ky investim shtesë në secilin vend duhet të
ndahet dhe të menaxhohet mirë. Duhet të organizohet
një koordinim i gjerë brenda secilit vend për një
përdorim më të mirë të fondeve të kërkimit. Qeverisja
dhe prioritizimi i shpërndarjes së këtyre fondeve
duhet të përfshijë gjithashtu individët që jetojnë me
demencë dhe kujdestarët e tyre, bashkësinë
kërkimore dhe praktikuesit.

3. Investimet duhet të përfshijnë të gjitha
aspektet e hulumtimeve rreth demencës

Fondet e akorduara të kërkimit duhet të
mbështesin një gamë të gjerë aktivitetesh nga
kërkimet biomedicinale në hetimet që kanë të bëjnë
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me aspektet klinike, sistemet shëndetësore dhe
kërkimet e shërbimeve. Përveç kësaj, kërkimi për
të fituar një njohuri më të mirë në kuptimin e
faktorëve socialë, kulturorë dhe mjedisorë që
ndikojnë shëndetin e popullsisë është thelbësore.
Investimet duhet të synojnë kapacitetin kombëtar
të kërkimit, duke mbështetur transferimin e
njohurive, duke adresuar nevojat e popullsive unike
(p.sh. autoktonët dhe ata që jetojnë në komunitete
rurale dhe komunitetet e largëta47-49) investigimet
rreth dallimeve gjinore në kushtet e demencës dhe
përqafojnë dimensionet etike dhe sociale.

Tani ka potencial të konsiderueshëm për
diagnozën e hershme të formave të ndryshme të
demencës duke përdorur mbështetje klinike,
imazherie dhe biomarkerave

52
. Përparësitë dhe

potencialet e diagnozës së hershme janë një fokus
kritik i hulumtimit në vendet perëndimore. Vëmendje
tani duhet t’i kushtohet përcaktimit të qasjeve
optimale ndaj diagnozës së hershme dhe përcaktimit
të rreziqeve dhe përfitimeve të përkthimit të kësaj
dijeje në politikën e kujdesit shëndetësor.

Simptomat neuropsikiatrike (të sjelljes dhe
psikozës) të demencës kanë nevojë për më shumë
vëmendje, duke pasur parasysh ndikimin e tyre të
fuqishëm në cilësinë e jetës, barrën e kujdestarëve
dhe normën e institucionalizimit.Nevojiten hulumtime
të tjera mbi prevalencën, etiologjinë dhe terapinë
(duke përfshirë kontrollin rreth testeve të
paparashikuara) të simptomave neuropsikiatrike të
demencës.

Duhet të ketë investime mbi kërkimet shkencore

për të kuptuar se cilat kombinime të faktorëve të
modifikueshëm të stilit të jetesës gjatë gjithë jetës
rritin dhe ulin rrezikun e zhvillimit të demencës me
plakjen

26, 61
. Kjo nuk është një sindromë nuk është

fikse në të gjithë globin. Kombinimet e faktorëve
relevantë të rrezikut mund të ndryshojnë në kultura
dhe komunitete të ndryshme. Strategjia më efektive
e parandalimit dhe shëndetit publik për demencën
do të shfaqet vetëm kur arrihet kuptimi i plotë i këtyre
faktorëve.

Vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet
mbështetjes së hulumtimeve sociale që synojnë
identifikimin e nevojave aktuale të subjekteve me
demencë dhe kujdestarëve të tyre

62-64
. Qëllimi i

përgjithshëm i hetimeve të tilla do të ishte planifikimi
i ndërhyrjeve të shumëfishta që përfshijnë
mbështetjen mjedisore, psikologjike, mjekësore dhe
sociale.

4. Duhet të ndërmerren strategji për uljen e
rrezikut

Ndërsa ka ende shumë për të mësuar rreth
ndërveprimit të plotë të rreziqeve, qeveritë duhet të
mbështesin strategjitë kombëtare për reduktimin e
rrezikut, për fuqizimin e publikut dhe të mbështesin
përpjekjet e profesionistëve të shëndetësisë për të
promovuar plakjen e shëndetshme të trurit.

Provat e tanishme mund të përdoren për të
fuqizuar profesionistët e shëndetit publik dhe
publikun që të veprojnë për të zvogëluar rreziqet e
zhvillimit të të gjitha llojeve të demencës, duke shtyrë
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shfaqjen e manifestimeve të tyre klinike dhe duke
optimizuar funksionimin e përditshëm në aktivitetet
dhe rolet kuptimplota sociale. Fokusi i këtij zvogëlimi
të rrezikut do të përfshinte faktorët e rrezikut të
enëve të gjakut, obezitetin, diabetin, pirjen e duhanit,
dietat me shumë kalori, problemet e gjumit,
analfabetizmin, traumën e kokës, kequshqyerjen dhe
pasivitetin fizik, përveç faktorëve të tjerë të rrezikut
të rajonit

5.

Zvogëlimi i rrezikut në nivel individual duhet të
plotësohet nga ndryshimet strukturore dhe legjislative
të bazuara në prova që i mbështesin këto reduktime.
Legjislacioni për pirjen e duhanit, strategjitë për
reduktimin e konsumit të tepërt të alkoolit, të kripës
dhe legjislacionin për të ulur dëmtimet në kokë janë
vetëm disa nga strategjitë e reduktimit të rrezikut që
mund të ndërmerren nga qeveritë për të zbutur
shfaqjen e demencës në popullsi. Ndërhyrje të tilla
qeveritare do të çojnë në më pak pabarazi, sepse
mund të përfitojnë edhe grupet e pafavorizuara. Plani
Global i Veprimit të Sëmundjeve jo-të
Transmetueshme 2013-2020 fokusohet në shumë
nga këto elemente.

5. Fuqia punëtore e kërkuar duhet të
planifikohet dhe të trajnohet

Duhet të përcaktohen kërkesat e fuqisë punëtore
që do të merren me numrin në rritje të personave
me demencë dhe hapat e ndërmarrë për të siguruar
fuqinë punëtore që kërkohet. Duhet të trajnohen dhe
mbështeten në aktivitetet e tyre. Nevojitet një forcë
punëtore e trajtuar mirë, një staf i përzier dhe në
numrin e duhur për t’u marrë me nevojat e kësaj
popullsie në zhvillim. Në secilin vend duhet të krijohet
dhe të zbatohet një plan kombëtar i fuqisë punëtore
me përfshirjen aktive të autoriteteve lokale dhe
rajonale.

Shtrirja e plotë e të trajnuarve të nevojshëm do
të jetë e mundur vetëm pasi të dalin në pah strategji
të përshtatshme për uljen e rrezikut. Fuqia punëtore
e trajnuar fillimisht do të fokusohet te sektori i
moshuar dhe ai i kujdesit shëndetësor, por trajtimi i
rreziqeve të modifikueshme (për shembull, edukimi
i kufizuar dhe ushqimi që nga fëmijëria e hershme)
nënkupton një investim te mësuesit, nutricionistët dhe
një mori profesionistësh të tjerë në të ardhmen.

6. Sigurohuni që është e mundur të jetoni
mirë me demencë

Kur bëhet një diagnozë e demencës, një individ
nuk duhet të jetë i detyruar të braktisë rolin dhe
pjesëmarrjen e tij në jetën sociale. Krijimi i kushteve
brenda një vendi ku mund të jetohet mirë edhe me
demencë, përfshin sigurinë që i gjithë publiku të jetë
i vetëdijshëm për këtë gjendje, që të ketë mjedise
(duke përfshirë punën) për personat me demencë,
që të ketë mbrojtje adekuate kundër abuzimeve të
të gjitha llojeve ndaj individëve që jetojnë me
demencë, dhe që njerëzve të cilët jetojnë me
çmenduri të mos u hiqen automatikisht të drejtat
ligjore. Bashkëpunimi midis akademive dhe
administratave lokale duhet të inkurajohet në mënyrë
që të vlerësohen dhe të përmbushen të gjitha nevojat
e personave që jetojnë me demencë dhe të
kujdestarëve të tyre.

7. Qasja në parandalimin dhe kujdesin
shëndetësor duhet të jetë i mundur për të gjithë

Për aq sa është e mundur, qasja në programet
parandaluese, në sistemet e kujdesit dhe në mjediset
jetësore mbështetëse duhet të vihen në dispozicion
të të gjithë personave me demencë ose të rrezikuar
prej saj.

Sfidat e demencës për të ardhmen
Demenca do të jetë pjesë e peizazhit global për

shumë dekada, duke arritur nivele më pak se dyfishi
i vlerave aktuale. Në të vërtetë, edhe nëse hulumtimet
mund të sigurojnë mjetet për çrrënjosjen e
sëmundjeve të trurit që mund të shkaktojnë demencë
në të ardhmen, shumë individë do të ishin përsëri në
trajektoren e saj. Dihet që sëmundjet e trurit që
shkaktojnë demencë njihen dekada përpara shfaqjes
së shenjave klinike. Për këto arsye, për një kohë të
caktuar nuk do të jetë e mundur një zgjidhje e
përgjithshme. Kjo është arsyeja pse akademitë
anëtare të IAP-it për Shëndetësinë po e
përqendrojnë vëmendjen e tyre në
domosdoshmërinë e përfshirjes në një plan veprimi
për demencën, i cili është i balancuar dhe i skicuar
për të adresuar të gjitha aspektet e sfidës, veçanërisht
për mirëqenien e atyre që jetojnë me këtë problem
dhe për kujdestarët e tyre.
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Partneriteti Ndërakademik për Shëndetësinë

IAP-i për Shëndetësinë është një rrjet i përbërë
i Partneritetit Ndërakademik.

Përbëhet nga 78 akademi të mjekësisë, të akademive
të shkencave dhe të inxhinierisë me seksione që veprojnë
fort në fushën e  shkencave mjekësore.

IAP-i për Shëndetësinë është e angazhuar për
përmirësimin e shëndetit në mbarë botën, përfshirë
dhënien e deklaratave të konsensusit për çështjet me
rëndësi për shëndetin global. Deklaratat e IAP-it për
shëndetësinë, si kjo e paraqitur këtu, janë përgatitur
nga një grup ekspertësh të caktuar nga akademitë
anëtare dhe publikohen pasi janë pranuar nga më
shumë se gjysma e akademive anëtare të rrjetit.
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Raport mbi shkollën verore:

"RRITJA BLU"
NË RAJONIN EURO-MESDHETAR

Nga data 18-27 qershor u zhvillua ne Piran të
Sllovenisë dhe Trieste të Italisë shkolla verore me
titull “Blue growth in the Euro-Mediterranean region”
(Rritja blu në rajonin Euro-mesdhetar), organizuar nga
Universiteti Euro-Mesdhetar (EMUNI) dhe Istituti
Kombëtar i Oqeanografisë dhe Gjeofizikës
Eksperimentale (OGS) me mbështetjen e Ministrisë
për Arësimin, Edukimin, Universitetin dhe Kërkimin
Shkencor si pjesë e kontributit në Forumin e Mesdheut
Perëndimor (Dialogue 5+5) dhe e etiketuar nga Unioni
për Mesdheun (UFM).

Shkolla verore u parapri nga një trajnim katër ditor
online, nga data 11-15 qershor.

“Rritja blu” është një strategji afatgjatë, që
mbështet zhvillimin e qëndrueshëm të sektorëve detar,
sepse deti dhe oqeani përbëjnë një potencial të madh
në rritje për inovacion.

Ky sektor kontribuon në arritjet e qëllimeve të
Europës, të Strategjisë 2020 për një Rritje Inteligjente,
të Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse. Ekonomia
blu përfaqëson 5.4 milion vende pune dhe prodhon
një vlerë të shtuar bruto prej gati 500 miliardë euro
në vit. Megjithatë, rritja e mëtejshme është e mundur
në një numër fushash të cilat janë theksuar brenda
strategjisë.

Komponentët e strategjise janë si më poshtë:

1. Zhvillimi i sektorëve me potencialë për
punësim dhe rritje të qëndrueshme:

A. Akuakultura (fisheries website)
B. Turizmi bregdetar
C. Bioteknologjia detare
D. Energjia e oqeanit
E. Mineraret e shtratit të detit

2. Komponentë esencialë që sigurojnë njohuri,
qartësi dhe siguri ligjore në ekonominë blu

A. Njohuri të shkencave detare për një qasje
më të mirë në informacionet rreth detit;

B. Planifikimi hapësinor detar për të siguruar
një menaxhim efikas dhe të qëndrueshëm të
veprimtarive në dete;

C. Vëzhgimi i integruar detar për t’u dhënë
autoriteteve një pamje më të mirë të asaj që po
ndodh në det.

3. Strategji të basenit detar për të siguruar
masat e duhura dhe për të çuar përpara
bashkëpunimin midis vendeve

A. Deti Adriatik dhe Jon;
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B. Oqeani Arktik ;
C. Oqeani Atlantik;
D. Deti Baltik;
E. Deti i Zi;
F. Deti i Mesdheut;
G. Deti i Veriut.

Zhvillimi i qëndrueshëm është një vizion i
përbashkët i vendeve të hapsirës euromesdhetare dhe
bazohet në njohjen e problemeve dhe çeshtjeve për
zgjidhjen e tyre, duke promovuar inovacionin dhe
bashkepunimin multisektorial, rajonal, dypalësh dhe
shumëpalësh midis vendeve të rajonit në të mirë të
zhvillimit të qëndrueshem.

Objektivat e shkollës verore ishin prezantimi nga
ana e pjesmarrësve i rëndësisë së zhvillimit Blu me
zhvillime të shpejta, për vendet e Rajonit
Euromesdhetar, pasurimin e karrierës personale dhe
prezantimet e studimeve për të ardhmen.

Temat që u trajtuan ishin:
- “Rritja blu” në Bashkimin Europian dhe

Rajonin Euro-mesdhetar
- Konteksti politik mbi “rrijen blu”
- Sektorët e rritjes blu
- Shtigjet e një turizmi të qëndrueshëm
- Peshqit dhe akuakultura
- Planifikimi hapsinor detar
- Transporti detar
- Industria e ndërtimit të mjeteve të transportit

ujor dhe riciklimi i tyre

- Energjia nga deti
- Bioprospekting
- Eksplorimi dhe mineraret e shtratit të detit

Në bazë të këtyre temave, shkolla verore i vuri
theksin inovacionit dhe përqasjes së orientuar të
paradigmës së “rritjes blu”.

Referuesit, përfaqësues të orgnizatave dhe
institucioneve të Këshillit të Europës të angazhuar
në këtë çështje, i vunë theksin mungesës së një
bashkëpunimi më të mirë midis vendeve të Ballkanit
Perëndimor e mungesës së të dhënave nga ana e
tyre që paraqesin pothuaj të njëjtat shqetësime,
problemit të ndërtimeve në zona mjedisore të
mbrojtura (si aeroportit në Vlorë që dëmton
ekosistemin e tokave të lagta), etj. Ata kërkuan një
bashkëpunim më të mirë me Shqipërinë, duke e
cilësuar si vendin me potenciale të mrekullueshme e
të pazbuluara akoma.

Potencialet e zhvillimit ekonomik të Shqipërisë dhe
ndikimit të politikave shkencore e përmes arritjeve
të aplikimeve të rezultateve të kërkimit shkencor, u
raportuan edhe në një intervistë dhënë për RAI3 nga
ana e MSc. Blerina Shkreta.

Gjithashtu, pjesëmarrësit të ndarë sipas dëshirës
prezantuan punimet e tyre. Grupi ku bënte pjesë
Shqipëria, referoi mbi rëndësinë e kërkimit shkencor
për biznesin, për zhvillimin social-ekonomik të
shoqërisë dhe edukimin e saj, dhe të bashkëpunimit
shkencor, multidisiplinor midis shkencëtarëve, sidomos
midis shkencëtarëve nga vendet e ndryshme.
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DEKLARATË
e Akademive të vendeve të Vishegradit

The Academies of Sciences, as
representatives of the academia
communities in the Visegrad Group (V4)
countries, are committed to increasing
their participation in the EU framework
programmes for research, development
and innovation, and acknowledge the
fundamental role of European funding
for research and development as a key
driver for societal advancement and
economic growth all over Europe.

The V4 countries, like most of the new member
states (EU13), nevertheless continue to achieve
poor results compared to the old members states
(EU15), in terms of both quantitative and qualitative
indicators of their participation in the framework
programmes. This situation has not shown significant
improvement in Horizon 2020 (H2020), either,
despite dedicated actions initiated on both European
and national levels and despite the fact that the EU13
states produce high quality research in many
disciplines. Data for the years 2014-2017 indicate
that the V4 countries were among the least active,
both per capita and per number of researchers, in
submitting proposals to the EU in this period.

Participation in EU research programmes affects
national science systems in ways that extend beyond
direct financial benefits. Involvement in Europe-wide
collaborations helps the expansion of professional
networks and promotes scientific excellence on
individual and institutional levels alike. Lack of
engagement, on the other hand, increases imbalances
within the European Research Area (ERA).

While lower participation levels and success rates
can be primarily attributed to lower levels 

of national R&D spending, various elements of
the design of the current EU framework programme,

including evaluation procedures, thematic focuses,
eligibility of costs, and excessive administrative
limitations, certainly contribute to a growing
European divide  in science and technology.

We believe that there are two key reasons
that stand out among these elements: the low
level of eligible salaries in funded projects and
very low success rates throughout  the
programme that discourage a healthier
application rate.

We have identified a number of areas where
steps should be taken to bring about significant
improvement in this regard. We are convinced that
these changes would, in turn, result in closing the
innovation gap within the ERA and strengthen the
support of low-performing member states’
governments in favour of an increased budget for
the next framework programme (FP9).

WHAT SHOULD BE DONE TO CHANGE
THIS SITUATION?

PROPOSALS FROM V4 ACADEMIES
FOR FP9

To make FP9 not only accessible but also
attainable for a wider community of researchers in
V4 countries, national and European efforts are
equally needed. We hereby express our support for
the national position statements of the V4 countries,
which have formulated a number of proposals
towards increasing participation. These proposals
are of either a financial, structural  or management
nature.

1. Financial
a. Increased budget for FP9 compared to

Horizon 2020
Funding for research, development and

innovation must enjoy priority among EU policies
as a precondition for European technological
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innovation, social development and economic
growth.

b. New regulation that guarantees a
minimum salary for researchers participating
in EU projects

Current H2020 regulation prevents the
convergence of researchers’ remuneration in the
ERA, and is often not in line with national
remuneration practices, thereby making multiple
salary components and salary increases ineligible for
funding. These limitations discourage researchers to
apply for EU grants and create a disadvantageous
situation for scientific institutions in EU13 countries
in their attempts to attract researchers from abroad.

c. Research grants must enjoy priority over
financial instruments in FP9

Research grants have been the most popular and
best understood tools among the instruments offered
by H2020 to researchers, so their priority over other
financial instruments must be preserved. However,
we welcome the introduction of new instruments,
including those  of a financial nature, as a supplement
to well-funded grant schemes.

2. Structural
a. More of smaller-scale collaborative

projects
There is a need to provide better funding

opportunities for smaller-scale research
collaborations in contrast to the dominance of only
a few huge consortia in H2020, which has proved
to favour almost exclusively the largest and best
established research institutions.

b. Right balance between basic and applied
research

Only the right balance of “blue-sky” scientific
research and close-to-market activities can deliver
both scientific breakthroughs and innovation that are
capable of creating new products and markets for
the European economy.

c. More “widening” actions
We support the continuation and strengthening

of “Spreading excellence and widening participation”
actions, but believe that only by the introduction of
“Widening” as a horizontal aspect in all actions aiming

to achieve wider societal and economic impact can
we achieve  a significant improvement in this regard.

d. More of excellent science
We are committed to supporting the actions

under the “Excellence” pillar of Horizon 2020,
including the grants of the European Research
Council, the Marie Sklodowska-Curie Actions and
Future and Emerging Technologies actions. We
encourage the introduction of a funding scheme under
the Marie Sklodowska-Curie Actions that would
aim to counteract the “brain drain” within Europe
and would provide a dedicated instrument for low-
performing member states by means of which they
would be able to attract researchers from all over
Europe.

e. Stronger involvement of social sciences
and humanities

Despite the many urgent challenges the EU is
faced with, the role of the Social Sciences and
Humanities (SSH) has been underestimated in
Horizon 2020. Also, the SSH play an important role
in disruptive innovation and social acceptance of
science and technology. Therefore, 
stronger involvement of researchers from the entire
range of SSH disciplines in the next Framework
Programme should be encouraged and more calls
for proposals for SSH are necessary.

3. Management and implementation
a. Simplification for synergies
We encourage further simplification in the

implementation of the programme that provides
more flexibility to exploit synergies between the EU
framework programmes, the European Structural
and Investment Funds (ESIF) and the national RDI
programmes.

b. More support for coordinated use of
existing research infrastructure

We support the key role of the European Strategy
Forum on Research Infrastructures (ESFRI) in the
strategic planning and coordination of research
infrastructures in Europe and encourage actions to
improve transnational access to research
infrastructures.
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Akademia e Shkencave u dha një certifikatë
mirënjohjeje përfaqësuesve të kompanisë amerikane
"Piano Gallery", Ann dhe Bob Rosenthal për
dhurimin bujar të një pianoje "Bachendorf", BG-166
Ebony Polish Grand Piano, për sallën e Akademisë
së Shkencave “Aleks Buda”. Certifikata e
mirënjohjes iu dha edhe nismëtares për këtë dhurim,
pianistes Elida Dakoli, e cila përveç kontributit për
sa më sipër dha edhe një koncert në sallën e rinovuar
“Aleks Buda”.

Ceremonia u zhvillua paraditen e datës 31 korrik
2018. Merrnin pjesë përfaqësues të ASH-së si dhe
nga Ambasada e SHBA-së në Tiranë.

• Promovimi i koleksionit me portretet e akademikëve shqiptarë
• Përurimi i pianos koncertale

salla "Aleks Buda", në Akademinë e Shkencave
Tiranë më, 31 korrik 2018, ora 19:00
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Fjala e Sekretarit
Shkencor të
Akademisë së
Shkencave,
akad. Vasil S. Tole

Të dashur miq.

Ju uroj të gjithëve mirëseardhjen në akademinë
tonë të shkencave.

Kjo mbrëmje në shoqërinë e pikturës dhe
muzikës është një ngjarje e bukur, sa artistike e
kulturore, në funksion të promovimit të vlerave të
trashëgimisë akademike shqiptare. Themi të
pikturës,  se falë këtij arti u rikthyen në akademi
për të mos u larguar më nga sytë, mendja dhe
zemra e të gjithëve, të bukur e në paqe, me tërë
fuqinë e mendimit, peshën intelektuale dhe vlerat
njerëzore që mbartin, një pjesë e themeluesve dhe
antarëve të saj të çmuar.

Falë portreteve në pikturë ata janë me ne, janë
këtu sot e do të jenë tërë kohës, ikonat e
Akademisë,  akademikët: Aleks Buda,  Eqrem
Cabej, Petrit Radovicka e akademikët pasues
Alfred Uçi, Bedri Dedja, Dritëro Agolli, Ismail
Kadare,  Jorgo Bulo, Kolec Topalli, Kristaq Prifti,
Kristo Frashëri, Mahir Domi,  Teki Biçoku, Tish
Daija, Muzafer Korkuti, Afërdita Veveçka e besoj

të tjerë portrete do ta pasurojnë këtë koleksion të
veçantë në të ardhmen.

Falenderimi ynë i posaçëm shkon më së pari
për familjet e akademikëve të nderuar që
përmenda më sipër, të cilët ofruan me bujari
bashkëpunimin dhe mbështetjen e domosdoshme
për realizimin e portreteve, e në veçanti
falenderimi yne shkon për piktorët: Zef Shoshi,
Maksi Velo, Leon Çika e Aleksandër Filipi,
Ardian Devolli, Atanur Dogan, Elton Luarasi,
Nikolin Ivanaj, Dulejman Topallaj, Endri Myrtaj,
Sara Doda e Ruben Hajnaj që vunë artin dhe
talentin e tyre në paraqitjen dhe lartësimin e figurës
së akademikëve tanë. Po ashtu për skulptorin
Qazim Arifi për skulpturat e akademikëve
Kadare, Agolli, Frashëri dhe Spahiu të
ekspozuara  në hollin e akademise.

Sot gjithashtu përurojmë me koncert pianistik
edhe instrumentin e pianofortes së re të

Akademisë së Shkencave,
e cila pas kësaj nuk është
akademi në Evropë pa një
të tillë. Kjo gjë do të ishte e
pamundur pa mbështetjen,
kontributin financiar dhe
njerëzor të çiftit amerikan
Ann dhe Bob Rosenthal
dhe të pianistes shqiptaro-
amerikane Dr. Elida
Dakoli, e cila ishte motori
gjeneruesi pozitiv i gjithë
kësaj mirësie. Një
falenderim i thellë dhe një
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duartrokitje shkon për Ann, Bob dhe
Elidën të cilët na nderojnë me prezencën
e tyre. Si një koicidencë e bukur, familja
e akademik Budës solli për ne “Librin e
Sonatinave” për piano me të cilin
ushtrohej profesor Aleksi, libër e cili
është dokumenti më i ?muar i faktit se sa
të formuar ishin etërit tanë themelues.

Të dashur të pranishëm,
Që të gjithë ne jemi të ndryshëm, por

kemi një gjë të përbashkët, pasi që të
gjithë ne GJYKOHEMI PËR ATË QË
JEMI DHE QË BËJMË. Në librat e
shenjtë thuhet se: "Pema njihet nga fryti.
Njeriu i mirë nxjerr të mirat nga thesari i
mirë; dhe njeriu i lig nxjerr të liga nga
thesari i lig". Ju të gjithë pa përjashtim,
ata që ndihmuan, që kontribuan
artistikisht, moralisht dhe financiarisht,
por edhe Ju që jinni këtu, që të gjithë kini
nxjerrë të të mirën nga thesari i mirë.

Tani është momenti që të ftoj për
koncertin pianistik Elida Dakolin, e cila
me interpretimin e saj do të përurojë jo
vetëm pianon e re të Akademisë së
Shkencave, por edhe sallën më të re të
muzikës së dhomës në kryeqytetin tonë.

Tani është koha për muzikë.

Ju faleminderit!
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TË REJA /  INOVACIONE /  SHKENCË /  INDUSTRI

7 AI-Powered Platforms
Designed by Tech Giants
That We Are All Waiting For
Some of the biggest tech companies today are
competing to deliver the best, and most innova-
tive artificial intelligence.
https://interestingengineering.com/7-ai-powered-
platforms-designed-by-tech-giants-that-we-are-
all-waiting-for

Microsoft Wants
Government Regulation
of Facial Recognition to
Protect Human Rights
Microsoft president, Brad Smith has written a
lengthy blog post calling for regulation of the
fast-growing facial recognition sector.
https://interestingengineering.com/microsoft-
wants-government-regulation-of-facial-recog-
nition-to-protect-human-rights?

Blue Origin Successfully
Launches New Shepard
Rocket for High-Altitude
Emergency Abort Test
The flight test marks the company's ninth New
Shepard rocket mission and the third using Blue
Origin’s latest single-stage vehicle model.
https://interestingengineering.com/blue-origin-
successfully-launches-new-shepard-rocket-for-
high-altitude-emergency-abort-test?

Researchers Construct the Most
Complete Image of a Brain Ever
A new process developed by neuroscientists can
render the most precise image of a brain ever.
https://interestingengineering.com/video/research-
ers-construct-the-most-complete-image-of-a-
brain-ever?
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World's First Known Ancient
Baby Snake Fossil Discov-
ered Preserved in Amber

The unique 99-million-year-old snake embryo
fossil found in Myanmar also provides the first
ever evidence of fossil snakes living in a forest.

https://interestingengineering.com/worlds-first-known-ancient-baby-snake-fossil-discovered-preserved-
in-amber?

Large Liquid Water Lake Just
Discovered Beneath the Sur-
face of Mars
Data collected by the radar instrument of Mars
Express have revealed liquid water nestled under-
neath layers of ice and dust in the south polar region
of Mars.

https://interestingengineering.com/large-liquid-water-
lake-just-discovered-beneath-the-surface-of-mars

World's Largest
Robot Makes Its First
Fully Autonomous Iron
Ore Delivery
The cargo locomotive is part of a project
that once completed will be the world's first
fully autonomous, long distance, heavy-haul
rail network.

Scientists Are Testing The Limits
of Physics With World's Fastest
Spinning Particles
The research experiments consist of
nanoparticles rotating around each other at a
billion times per second and are both currently
the world's fastest man-made spinning objects
in history.

https://interestingengineering.com/scientists-are-testing-the-limits-of-physics-with-worlds-fastest-spinning-
particles?

https://interestingengineering.com/worlds-largest-robot-makes-its-first-fully-autonomous-iron-ore-
delivery?

të  re ja  /  inovac ione  /  shkencë  /  indus t r i
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Adrenaline a go to treatment during cardiac arrest
- might cause crippling brain damage, according
to a new study.
https://interestingengineering.com/study-finds-
common-cardiac-arrest-treatment-causes-more-
brain-damage-than-benefits?

Study Finds Common Cardiac
Arrest Treatment Causes
More Brain Damage than
Benefits

Scientists Are Very Close to
Building the World’s Fastest
Charging Battery
Utilizing the unique properties of quantum mechanics,
a new super battery will have the potential to get
charged instantaneously.

https://interestingengineering.com/scientists-are-very-
close-to-building-the-worlds-fastest-charging-battery?

The Longest Total Lunar
Eclipse of the Century:
Everything You Need to Know
About Friday’s Micro Blood
Moon
This week's lunar eclipse is making headlines
around the world as one of the celestial events not
to be missed. Here is what is so special about it.

https://interestingengineering.com/the-longest-total-lunar-eclipse-of-the-century-everything-you-need-
to-know-about-fridays-micro-blood-moon?

SpaceX Launches 10 Iridium
NEXTs in Mission to Replace
World's Largest Commercial
Satellite Network
The Iridium NEXT project is one of the largest
tech upgrades in space history, a process of its
kind never having been attempted before.
https://interestingengineering.com/spacex-
launches-10-iridium-nexts-in-mission-to-replace-
worlds-largest-commercial-satellite-network?

të  re ja  /  inovac ione  /  shkencë  /  indus t r i
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AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPËRISË
www.akad.gov.al

Buletin 4


