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Të nderuar pjesëmarrës,Jam shumë i nderuar qëkam një fjalë në këtë aktivitetshumë të rëndësishëmkushtuar 60-vjetorit tëthemelimit të UNESCO-s. Nëkrye të herës, ajo që ka bërëUNESCO-ja për ruajtjen dhembrojtjen e trashëgimisëkulturore jomateriale në nivelndërkombëtar dhe të shteteveanëtare është ejashtëzakonshme dhe për tëmund të flitet si për njëevolucion. Kjo sjelljeinstitucionale e saj kakonsistuar në dy drejtime:Së pari në aprovimet e standardeve ligjore përruajtjen e kësaj trashëgimie, kam parasyshkonventën vizionare të vitit 2003 “Për ruajtjen etrashëgimisë jomateriale” si dhe atë të vitit 2005“Për mbrojtjen dhe zhvillimin e larmisë sëshprehjeve kulturore”. Konventa e parë, një ndërmë të rëndësishmet e UNESCO-s për 15 vitet efundit përfshin në vetvete dhe i referohetinstrumenteve ndërkombëtare ekzistuese lidhurme të drejtat e njeriut, në veçanti deklaratës sëpërbotshme për të drejtat e njeriut të 1948-ës,paktit ndërkombëtar për të drejtat ekonomike,sociale dhe kulturore të 1966-ës apo dhe paktitndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike të1966-ës. Konventa, duke marrë parasyshrëndësinë e trashëgimisë kulturore jomateriale,përmbledhëse e diversitetit kulturor dhe garancie zhvillimit afatgjatë, duke marrë parasyshndërvarësinë midis trashëgimisë kulturorejomateriale dhe trashëgimisë materiale kulturoredhe natyrore; pranon se proceset e mondializimitdhe të ndryshimit shoqëror, krahas kushteve qëkrijojnë për një dialog të përtërirë mes bashkësive,shkaktojnë gjithashtu, njësoj si dhe dukuritë emostolerancës, kërcënime të rënda për degradim,

Fjala e sekretarit shkencor të Akademisë së Shkencave akademik Vasil S.
Tole në aktivitetin “Albania, 60 years in UNESCO”.

“UNESCO, Shqipëria dhe trashëgimia jomateriale”

për zhdukje dhe shkatërrim të trashëgimisëkulturore jomateriale, veçanërisht për faktin emungesës së mjeteve për ruajtjen e kësaj të fundit.Së dyti në peshën që i dha trashëgimisëjomateriale e posaçërisht njeriut si bartës së sajduke e vendosur atë në qendër të këtij kujdesiinstitucional, pas viteve të tëra të mbrojtjes sëtrashëgimisë materiale të njeriut dhe jo të vetë Atij,pra të njeriut si krijues dhe gjenerues i këtyrevlerave. Pikërisht konventa vlerëson vullnetin epërbotshëm dhe shqetësimin e përbashkët për tëruajtur trashëgiminë kulturore jomateriale tënjerëzimit; duke pranuar se bashkësitë, në veçantibashkësitë rrënjëse, grupet dhe, sipas rastit,individët, luajnë një rol të rëndësishëm nëprodhimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe rikrijimine trashëgimisë kulturore jomateriale, «ka ndihmonkështu për pasurimin e diversitetit kulturor dhetë krijimtarisë njerëzore.Realitetit të ri të krijuar nga konventa 2003,Shqipëria iu përgjigj “flakë për flakë”. Hapi i parëishte në përfshirjen për të parën herë të konceptittrashëgimi jomateriale në ligjin nr. 9048 “Përtrashëgiminë kulturore”, i cili u hartua dhe uaprovua po në vitin 2003 me ekspertizën e ngushtë
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të UNESCO-s dhe të Këshillit të Europës. Lëvizjatjetër e radhës ishte nisja e aplikimit përkandidimin e polifonisë me iso, i cili u finalizuame sukses më 25 nëntor 2005 duke e regjistruarkëtë dukuri unikale dhe Shqipërinë si origjinën esaj edhe si themelues të “Listës Përfaqësuese tëDukurive Shpirtërore” të UNESCO-s e po atë vitedhe regjistrimi në Kujtesën e Botës-UNESCO tëkodikut të purpurt të Beratit.Futja e konceptit TRASHËGIMI JOMATERIALEdhe zgjerimi i tipologjive të saj që fillonin megjuhën, folklorin, dijebërjen, artet e shfaqjes etj,solli një realitet të ri mbrojtjeje të trashëgimisëkulturore në Shqipëri, e cila si« dihet kishte traditëkryesisht në mbrojtjen e trashëgimise materiale.Sigurisht progresi u bë dalëngadalë se patirezistencë edhe nga moskuptimi por edhe ngamungesa e kapaciteteve që duhen me domosdo përimplementimin e standardeve të reja. ªmoj seregjistrimi i polifonisë me iso si mënyrë e të bëritmuzikë dhe jo thjesht si krijime të veçanta,mundësoi që harta e kësaj dukurie të përfshintegjithë Jugun e Shqipërisë dhe me dhjetëra e qindratipologji ku polifonia me iso është baza eekzistencës së tyre. Kjo bëri që të shmangnimshpalljen një e nga një të tipave të veçantë dukefituar kohë dhe energji që do të shpenzoheshin përnjë rrugë më të gjatë të konfirmimit të kësaj vlere

të padiskutueshme. Të njëjtën praktikë ndoqëmnë ato vite kur punoja si Drejtor i Drejtorisë sëTrashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturësedhe për regjistrimin në “World Heritage List” tëUNESCO-s, për shpalljen “in situ” si monumentenë grup, të qyteteve –muze të Gjirokastrës-2006dhe të Beratit 2007, duke i përfshirë në një të vetëmkandidim, pra me një shpallje, të gjithë larminë etrashëgimisë materiale që ata përfaqësonin epërfaqësojnë.Duke u kthyer tek polifonia me iso, e cila ka nëthelb të kënduarit së bashku, pra në grup, ajo ështënjë tregues i fuqishëm i jetës në bashkësinënjerëzore, tregues i nivelit të demokracisë dheshoqërizimit të njeriut nga kohët e vjetra e derimë sot. Antropologët kanë nxjerrë në pahgjithashtu se një disiplinim i tillë demokratik,njerëzor e moral i familjes dhe i popullsisëshpjegon se përse demokracia asokohe arritikulmin, edhe për arsye se Shqipëria e sotme kaqenë zgjedhur si një vend i parapëlqyer për jetënnjerëzore prej kohës së vendbanimeve neolitike.Pikërisht këtu vërejmë funksionimin e familjes sinjë ansambël demokratik dhe të korit muzikor iso-polifonik (që kërcen, vajton dhe flet), si në njëfamilje muzikore. Këtu sjellim ndër mend sepërfshirja e polifonisë me iso në listën e UNESCO-s, krijoi një realitet të ri sjelljeje të të gjithë
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aktorëve dhe faktorëve brenda vendit për ngatrashëgimia shpirtërore në përgjithësi, si dhe ndajiso-polifonisë në vecanti. Faktikisht, prej vitit2005, një seri masash janë marrë për ruajtjen,transmetimin, katalogimin dhe studimin e iso-polifonisë shqiptare.Ndër to përmendim 1. Masat ligjore përmbrojtjen e iso-polifonisë si Aprovimi i aksionplanit për ruajtjen e iso-polifonisë nga Ministria eKulturës së Shqipërisë-2005; Nxjerrja e Udhëzimitpër ruajtjen e iso-polifonisë nga MTKRS-2005; 2.Transmetimi i iso-polifonisë përmes futjes së iso-polifonisë ne kurrikulat shkollore për edukimin enxënësve me vlerat e trashëgimisë kulturoreshpirtërore dhe të diversitetit kulturor; 2.2Ndërtimi i projekteve kulturore në fushën etrashëgimisë shpirtërore që nxisin transmetimine iso-polifonisë si projekti -”Odat e iso-polifonisë”2007-2009 me mbështetjen e UNESCO-s dhe tëqeverisë së Japonisë, projekt i zhvilluar ne katërqytete të Shqipërisë Jugore ku bartës së shquar tëiso-polifonisë përcollën mënyrat e këndimit dhetë interpretimit të iso-polifonisë tek fëmijët; -”Iso-polifonia e Himarës”, projekt i mbështeturfinanciarisht nga UNESCO-BRESCHE përrealizimin e një CD-je dhe programi televiziv memuzikë iso-polifonike; prodhimi dhe shfaqja efilmave të ndryshëm dokumentarë kushtuar iso-polifonisë dhe bartësve të saj me financim tëMTKRS-së, të Qendrës Kombëtare tëKinematografisë dhe të Radio-Televizionit PublikShqiptar etj. 3 Organizimi i aktiviteteve kombëtarekushtuar tipologjive dhe gjinive muzikore të iso-polifonisë si “Festivali i Sazeve”, i cili mbahet nëqytetin e Korçës, ç’do vit, i organizuar nga MTKRSdhe bashkia e qytetit të Korçës; -festivali i “Iso-polifonisë”, që mbahet ç’do vit në qytetin e Vlorësi organizuar nga Bashkia e Vlorës si dhe shumëaktivitete të organizuara nga institucione privateose shtetërore në nivel vendor si “Përmetimultikulturor”-Përmet, “Bylisfonia”-Mallakastër,“Sofra ilir”-Fier, “Festivali i këngës dhe i vallesçame”-Sarandë etj; 4. Studimi i iso-polifonisë dhebotimet kushtuar asaj si psh. botimi iEnciklopedisë së iso-polifonisë shqip-anglisht, membështetjen e fondit të Ambasadorit Amerikan përtrashëgiminë kulturore në vitin 2007, i realizuarnga Këshilli i Muzikës Shqiptare etj; 5. Katalogimi iiso-polifonisë ku -”DATABASE” i iso-polifonisë icili është i shfrytëzueshëm online në faqen zyrtaretë iso-polifonisë shqiptare www.isopolifonia.comprej muajit mars 2012. Ky database mundësohetnga UNESCO me iniciativë të Këshillit të Muzikës

Shqiptare, antar i Këshillit Ndërkombëtar tëMuzikës-IMC.Ky kujdes ndaj saj, është gërshetuar membrojtjen e trashëgimisë sonë në nivel kombëtarduke pasur parasysh se trashëgimia kulturore nëRepublikën e Shqipërisë, posaçërisht trashëgimiajo materiale dhe gjuha shqipe si vektor i saj është egarantuar ligjërisht dhe drejtpërsëdrejti më së paringa Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 3,ku thuhet se: … identitetin kombëtar dhetrashëgiminë kombëtare… shteti ka për detyrë t’irespektojë dhe t’i mbrojë. Krahas saj, në ligjinorganik 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore”, nënenin 1 sanksionohet konkretisht kjo mbrojtje eposaçërisht zgjerohet kuptimi dhe niveli imbrojtjes për trashëgiminë jo materiale në kapitulltë ve«antë. Krahas hartimit dhe aprovimit tëlegjislacionit tjetër kombëtar si të ligjit nr. 70/2016datë 30.6.2016 “Për zejtarinë në Republikën eShqipërisë” apo të ligjit 96/2017 “Për mbrojtjen epakicave kombëtare në RSH”, shteti shqiptar karatifikuar dy konventat bazë të UNESCO-s në këtëfushë “Për ruajtjen e trashëgimisë kulturoreshpirtërore, jo -materiale”-2003, dhe atë “Përmbrojtjen dhe zhvillimin e larmisë së shprehjevekulturore” të cilat zbatohen drejtpërsëdrejti nëvendin tonë.Pavarësisht ekzistencës së bazës ligjore, derimë sot, në Shqipëri ende nuk kemi një dokument iaprovuar zyrtarisht i cili trajton strategjinë dhepolitikat e fushës së trashëgimisë kulturore.Gjithësesi, në këtë drejtim, po punohet, në mënyrëqë të ketë një strategji kuadër të fushës së artit,kulturës dhe trashëgimisë kulturore së bashku. Njëdraf-strategji për trashëgiminë jo materiale ështëhartuar me konsulencën e UNDP-së në vitin 2010e cila mund të shërbejë si bazë dhe nëse përfshihetnë dokumentin e ri të strategjisë kombëtare nëfushën e artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore.Hapi tjetër i rëndësishëm përinstitucionalizimin e mbrojtjes së trashëgimisë jomateriale në Shqipëri ishte aprovimi i Listëskombëtare të “Kryeveprave të trashëgimisëkulturore shpirtërore”Krijimi i saj u iniciua nga fryma e konventës së2003 dhe u ligjërua përmes ligjit nr.9048, datë07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, neni 6,pika 2. Aktualisht me ligjin e ri, krahas kësaj listekemi edhe listën e dukurive shpirtërore në rrezik,që është një tjetër nivel kujdesi ndaj kësajtrashëgimie. Komiteti Kombëtar i TrashëgimisëShpirtërore i propozoi Ministrit të Kulturës listëne “Kryeveprave të Trashëgimisë Kulturore
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Shpirtërore”, e përbërë fillimisht nga 7 dukuri, ndërmë përfaqësueset në lëmin e trashëgimisë sonëshpirtërore në mbledhjen e tij të datës 28 Shtator2010, pjesë e së cilës është edhe një dukuri eminoritetit grek në Shqipëri, listë e përditësuaredhe me “Kcimin e Tropojës” i shpallur si pjesë ekësaj liste në vitin 2018.Prej 10 vitesh kryen funksionet e tij në mbrojtjetë Trashëgimisë Jomateriale, Komiteti Kombëtar iTrashëgimisë Kulturore Shpirtërore, organi më ilartë i trashëgimisë kulturore shpirtërore nëShqipëri që kryesohet nga Ministri i Kulturës.KKTSH dhe përbërja e tij institucionalevendoset me VKM. Gjithë veprimtaria e KKTKSHbazohet në Ligjin 27/2018 “Për trashëgiminëkulturore dhe muzetë”, në aktet ligjore e nënligjorenë fushën e trashëgimisë kulturore materiale ejomateriale si dhe të konventave ndërkombëtaretë ratifikuara nga vendi ynë. KKTKSH nëveprimtarinë e saj zbaton politikën e qeverisë sëShqipërisë në fushën e trashëgimisë kulturoreshpirtërore dhe është vendim marrës për të gjithaçështjet që lidhen me fushën e trashëgimisëkulturore shpirtërore. KKTKSH për kryerjen eveprimtarisë së tij, bashkërendon punën meinstitucionet kulturore artistike dhe shkencore nëvend, me pushtetin vendor, me bashkitë dhekomunat, shoqata kulturore artistike dhe individëqë merren me trashëgiminë shpirtërore jomateriale. Ai bashkëpunon dhe mbikqyrveprimtarinë e të gjitha institucioneve tëtrashëgimisë kulturore jomateriale shpirtërore,harton programet e zhvillimit në këtë fushë,përgatit projektakte nënligjore dhe propozonpërmirësime ligjore në fushën e trashëgimisëshpirtërore.Janë disa veprimtaritë mbarëkombëtare dhekombëtare që përshfaqin kujdesin e drejtpërdrejtëinstitucional të shtetit shqiptar në mbrojtjen etrashëgimisë jo materiale:
Festivali Folklorik Kombëtar i

Gjirokastrës-FFKFestivali Folklorik Kombëtar-FFK ështëaktiviteti më i rëndësishëm në fushën etrashëgimisë kulturore shpirtërorembarëkombëtare shqiptare i cili ruan dhepromovon vlerat e trashëgimisë shpirtëroreshqiptare në fushën e folklorit muzikor vokal,instrumental, të valles, riteve dhe arteve tëshfaqjes. Në këtë festival marrin pjesë grupetpërfaqësuese të 12 qarqeve të Shqipërisë dhepërshëndesin grupet folklorike të shqiptarëve nga

Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë,Mali i Zi, arbëreshët e Italisë dhe grupet tjera ngadiaspora shqiptare në botë. Megjithëse F.F.K janëzhvilluar edhe më përpara, F.F.K-të që mbajnëemrin e qytetit organizator të tij, qytetit-muze tëGjirokastrës-”Pasuri kulturore e njerëzimit”,UNESCO, janë festivalet që krijuan traditën e këtijlloj aktiviteti në Shqipëri në vitin 1968. Aktualisht,bashkë me UNESCO-n edhe festivali ynë këtë vitmbush 60 vjetorin e themelimit dhe për këtëfestival, Ministria e Kulturës dhe Akademia e Artitdhe Trashëgimisë ODEA po synojnë regjistrimin etij në Praktikat më të Mira të Mbrojtjes sëTrashëgimisë Jomateriale-UNESCO.
Festivalet Folklorike Tipologjike

KombëtarePaketa e projekteve kombëtare vjetore tëtrashëgimisë kulturore shpirtërore nën emërtimin“Festivalet Folklorike Tipologjike Kombëtare” ështënjë tjetër realitet për mbrojtjen dhe ruajtjen dhepopullarizimin e trashëgimisë kulturore shpirtërorenë Shqipërinë e pas viteve 1990. Në kuadër tëshndërrimeve të përgjithshme që përfshinë gjithëjetën e vendit pas viteve 1990 dhe të ndryshimevetë përgjithshme të politikës kulturore të shtetitpërkah trashëgimisë kulturore shpirtërore, folkloritmuzikor dhe traditave kulturore në përgjithësi, uvu re një përkujdesje që synonte ruajtjen dhembrojtjen e saj të inspiruar nga REKOMANDIMETe UNESCO-s për mbrojtjen e folklorit të vitit 1989.P.sh, për të parën herë në historinë e trashëgimisëkulturore shpirtërore në Shqipëri, u organizua nëvitin 1994 në qytetin e Korçës “Takimi kombëtar isazeve dhe orkestrina popullore të Jugut”.Veprimtaria në fjalë “shkëputi” nga masa e gjerë dhee shumëllojshme e tipologjive të folklorit tonëmuzikor njërën prej veçorive të tij, atë të muzikëspopullore qytetare me saze të Shqipërisë së Jugut.Kjo bëri të mundur jo vetëm çeljen e një dritareje tëre në organizimin e veprimtarive, por rrëzoi edhemendësinë dhe praktikën e ndjekur deri më atëherenë organizimet dhe paraqitjet tërësore të folkloritmuzikor shqiptar. Këto festivale te përvitshmekushtuar Sazeve, Rapsodëve, Iso-Polifonisë, Valleve….organizohen nga Qendra Kombëtare eVeprimtarive Folklorike-QKVF në bashkëpunim meAkademinë e Shkencave, Institutin e AntropologjisëKulturore dhe Studimeve të Artit pranë Qendrës sëStudimeve Albanologjike, Universitetin e Arteve sidhe organet e pushtetit vendor të bashkiverespektive, dhe promovon e popullarizontipologjitë kryesore të folklorit shqiptar, si këngën,
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vallen, melodinë, instrumentat e kostumet popullore,si vlera të pamohueshme të krijuara prej shekujsh.
Inventarët e trashëgimisë kulturore

shpirtëroreNevoja për katalogimin e dukurive tëtrashëgimisë kulturore shpirtërore ështëngushtësisht e lidhur sa me detyrimet ligjore tëparashikuara në legjislacionin kombëtar dhe atëndërkombëtar të ratifikuara nga Republika eShqipërisë, e po aq nga nevoja për ruajtjen e kësajtrashëgimie. Fillimet e katalogimit të kësajtrashëgimie lidhen me Urdhërin e Ministrit tëTurizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Nr. 520,dt. 29.09.2010 “Për shpalljen Kryevepra tetrashëgimisë kulturore shpirtërore te krijimeve mevlera kulturore unikale”, në nenin 2: ... ngarkohetQendra Kombëtare e Inventarizimit të PasuriveKulturore për katalogimin e “Kryeveprave të teTrashëgimisë Kulturore”, sipas tipologjive dhekartelave tip. Deri më tani, përvoja e vetme nëShqipëri lidhet me projektin e Këshillit të MuzikësShqiptare, antar i IMC-International Music Council,projekt i mbështetur financiarisht nga UNESCOnë vitin 2011, për krijimin e “Inventarit online tëiso-polifonisë shqiptare”. Në pikëpamje tëdixhitalizimit te arkivave të trashëgimisëshpirtërore në Shqipëri, përvoja më e suksesshmelidhet me dixhitalizimin e arkivit audiovizual tëInstitutit të Antropologjisë Kulturore, dhe tëStudimit të Artit, pranë Qendrës së StudimeveAlbanologjike-QSA. Aktualisht një tjetër projekt ifinancuar nga UNESCO po zbatohet nga QendraKombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore.
“Dita Kombëtare e Trashëgimise

Kulturore”-DKTK“Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore”është gjithashtu një aspekt tjetër i rëndësisë që nëShqipëri i kushtohet mbrojtjes dhe popullarizimittë trashëgimisë kulturore në përgjithësi dhe asajshpirtërore në veçanti. Zyrtarizimi i kësaj dite si etillë u bë me Urdhërin Nr. 348, dt. 28.7.2003 “Përshpalljen e Ditës Kombëtare të TrashëgimisëKulturore”, të Ministrit të TKRS-së i cili ka shpallurdatën 29 Shtator të ç’do viti, si “Ditën Kombëtaretë Trashëgimisë Kulturore. DKTK ka një simbolikëte veçantë: e para, sepse kjo datë ka në thelb të sajrënien e veprimtarit të lëvizjes atdhetare,

dëshmorit të monumenteve, Kamber Bënjës nëvitin 1916; dhe se dyti ajo zhvillohet paralelisht,në fund të muajit shtator me aktivitetin “Ditë tëTrashëgimisë Kulturore”, një aktivitet i cili kulmonfushatën e Këshillit të Evropës: “Europa, njëtrashëgimi e përbashkët”. Prej gati 15 vjetësh, kjoditë po shndërrohet në një tribunë të ballafaqimittë vlerave të identitetit dhe diversitetit kulturornë Shqipëri, dhe në një moment reflektimi dhekonvergimi idesh dhe projektesh mbështeturmemories dhe trashëgimisë sonë të përbashkëteuropiane. Në këtë ditë në Shqipëri kujtojnë merespekt trashëgiminë e tyre kombëtare (materialedhe shpirtërore), pjesë e trashëgimisë evropiane,kur të gjitha vlerat e saj materiale e shpirtërorebëhen një, së bashku me njerëzit që ato i krijuandhe i ruajtën për t’ua përcjellë brezave si dëshmi eidentitetit kulturor dhe evropian.
Konkluzion:Ka ardhur koha që trashëgimia shpirtërore nëShqipëri të ripërmasohet në të gjitha aspektet, dukefilluar nga politikat kulturore, nga vlera dherëndësia që ajo ka për identitetin tonë kulturor,edukimin përmes trashëgimisë dhe transmetimine saj në brezat e rinj dhe posaçërisht në fushënstudimore ndërdisiplinore.Larmia dhe shumëllojshmëria në variante dhetipe e saj, përhapja në gjerësi dhe thellësi tëterritorit të vendit dhe vijueshmëria gjatë gjithëperiudhave historike në të gjitha shtresat dhegrupet e popullsisë (shqiptare, greke, vllahe,maqedonase, rome etj), vlerat njerëzore dhedemokratike të saj, bukuria artistike dhesimbolikat e pafundme të formave, të gjitha këtotë bëjnë të mendosh, se më përpara se çdo llojmonumenti material, sado i vjetër qoftë ky, ështëvetë njeriu (me gjuhën dhe dialektet, ritualet,folklorin gojor, muzikor dhe koreografik, veglatmuzikore, veshjet, mjetet e jetesës etj), monumentimë i vjetër i botës.Ka ardhur koha që të zgjerojmë hartën eUNESCO-s në Veri të Shqipërisë, kjo si përtrashëgiminë kulturore materiale e ve«anërishtpëratë shpirtërore, ku “Eposi i Kreshnikëve” dhe“Kcimi i Tropojës” janë kandidatura të denja përtu futur në procedurë ligjore për kandidim në listëne UNESCO-s! www.akad.gov.al
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Tiranë, 14 shtatorLigjërata e radhës me temë: “Gjergj KastriotiSkënderbeu në kulturat muzikore ndërkombëtaredhe në atë mbarëkombëtare shqiptare”,në kuadër të KonferencësNdërkombëtare Albanologjikekushtuar Gjergj Kastriotit-Skënderbeutnë 550-vjetorin e vdekjes, kohës në tëcilën jetoi dhe gjurmëve që la në histori,u mbajt nga prof. Zeqirja Ballata, nëambientet e Pallatit të Kongreseve.Figura e Skënderbeut erdhi me njëkumtesë mjaft interesante ngamuzikologu Zeqirja Ballata, i cili tregoidhe një herë se heroi ynë kombëtar nukishte vetëm strateg dhe luftëtar i zotipor një figurë interesante dhe epazëvendësueshme në art, ku më sëshumti ka lënë gjurmë në fushënmuzikore. Ai u shpreh se: “Në këtë

Konferenca Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar
Gjergj Kastriotit-Skënderbeut

Tiranë, 10 shtatorNë ambientet e Pallatit të Kongreseveçelet sesioni i dytë i Konferencës sëAlbanologjisë “Viti i Skënderbeut”,  meligjëratën e Prof. Dhori Qiriazit me temë:“Që vreshti shqiptar mos mbesë qersë:Teksti, parateksti dhe konteksti i njëdokumenti-polemikë të Th. Mitkos mehistorianin grek K. Paparigópulos përorigjinën etnike të Gjergj Kastriotit”.Më poshtë mund të ndiqni ligjëratën eplotë:https://youtu.be/f4md2Q4dVBohttps://vitiiskenderbeut.al/2018/09/
ligjëratë prezantoj krijmtarinë muzikorekombëtare dhe ndërkombëtare kushtuar GjergjKastriot Skënderbeut, e cila fokusohet gjatëperiudhës së shek XVII-XVIII e deri më sot, ku kanëmarrë pjesë kompozitorë të huaj dhe kompozitorshqiptarë dhe se figura e Skënderbeut është jovetëm mbarëkombëtare por ndërkombëtare dheeuropiane, kjo, për faktin se ai është vlerësuar edhesi një strateg me përmasa ndërkombëtare. Kjokonferencë është e domosdoshme për pasqyrimine të dhënave dhe arritjeve të luftës së pandërprerëtë Skënderbeut për pavarësinë e popullit shqiptar”.Ligjëratën e plotë mund ta ndiqni më poshtë:https://youtu.be/7xn-XtRs8Nohttps://vitiiskenderbeut.al/2018/09/
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Tiranë, 14 shtatorKonferenca Ndërkombëtare eAlbanologjisë, kushtuar heroit tonë kombëtarGjergj Kastrioti ka vijuar me kumtesën emuzikologut Eno Koço. Figura e heroit tonëkombëtar gjatë kumtesës së mbajtur nga EnoKoço erdhi si figurë e papërsëritshme dhe mjaftinteresante në muzikë, pasi arti brenda ka tëbukurën dhe figura e Skënderbeut nuk ështëvetëm historike, por dhe artistike.“Skënderbeu është një dhe i papërsëritshëm,sado të vijnë heronj të tjerë ai është ipaarritshëm si figurë artistike dhe figura e tijgjendet kudo në art, në muzikë e në çdo fushëartistike; unik në 400 vitet e fundit. Heroi ynë kafrymëzuar shumë krijues në gjithë këto vite jovetëm në Perëndim, por deri në Rusinë e largët.Muzika përfaqësohet nga Skënderbeu. Kjokonferencë trajton historinë, kryesisht sjell për
publikun fakte historike të rëndësishme dhe tëhershme, theksoi muzikologu Eno Koço mes tëtjerash në ligjëratën e tij.Ligjëratën e plotë mund ta ndiqni më poshtë:https://youtu.be/1axzmikk0S4https://vitiiskenderbeut.al/2018/09/

Vlorë, 19 shtatorProf. Matteo Mandalà, Anëtar Nderi i Akademisësë Shkencave të Shqipërisë albanolog i mirënjohur,autor i disa librave dhe studimeve themelore përhistorinë, kulturën dhe letërsinë arbëreshe nëveçanti dhe atë shqiptare në përgjithësi, i cili njihetedhe si themelues i filologjisë moderne shqiptare,autor librash dhe ruajtës i trashëgimisë arbëreshenderohet me titullin e lartë “Doctor Honoris Causa”,i Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës, dorëzuarnga rektori i këtij Universiteti prof. Roland Zisi.Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe Akad.Francesko Altimari, Akad. Floresha Dado, Akad.as.
Shaban Sinani, prof. Lucia Nadin dhe autoritetetë pushtetit vendor dhe institucioneve tëndryshme. Në fund të kësaj ceremonie Prof.Matteo Mandalà duke falenderuar për vlerësiminme këtë titull të lartë,  u ndal tek disa nga drejtimete veprës së tij, që ka si pikë referencealbanologjinë. “Arbëreshët e Italisë,përbëjnë një realitet kulturor të çmuarnë panoramën e pakicave gjuhësoreeuropiane”, theksoi ai. Në fund tëkësaj ceremonie i dhuroi tëpranishmëve librin e tij “ StudimeAlbanologjike”.https://univlora.edu.al/2018/09/22/i-jepet- titull i-doctor-honor-causa-prof-dr-matteo-mandala/http://ata.gov.al/2018/09/20/vlore-albanologu-matteo-mandala-vleresohet- me- t i tul l i n- doc tor-honoris-causa/
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Tiranë, 20 shtatorNë vazhdim të ligjëratave tëKonferencës NdërkombëtareAlbanologjike figura e Skënderbeut erdhime një kumtesë mjaft interesante ngahistoriani Luan Malltezi, i cili tregoi dhenjë herë se heroi ynë kombëtar nuk ishtevetëm strateg dhe luftëtar i zoti vetëmpër vendin tonë, por një figurë epazëvendësueshme në Shqipërinë“veneciane” në shek XV. Me termin“Shqipëria veneciane” historianiMalltezi ka parasysh zotërimet që kishteRepublika e Venedikut në Shqipëri nëkohën e Skënderbeut, në të cilat bënin pjesë qytetetbregdetare si Durrësi, Lezha, Shkodra, Ulqini dheTivari. Kjo kumtesë mori në konsideratë periudhëne sundimit venedikas mbi qytetet e bregdetit nëperiudhën e Skënderbeut dhe problematikat ekëtij sundimi, ku një nga pikat e tjera që trajtoijanë marrëdhëniet e Venedikut me Skënderbeun.Gjithashtu Malltezi shtoi se, figura e Skënderbeut

është një figurë jashtëzakonisht e madhe përshqiptarët edhe në ditët e sotme. Është gjithashtunjë personalitet i jashtëzakonshëm, pasi ka luajturnjë rol të rëndësishëm në luftën antiosmane përfatet e Ballkanit dhe Europës.h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /Ag je nc i a . Teleg raf i ke . S h q i p tare/ vi deo s /2170213723258108/
Tiranë, 26 shtatorKonferenca Ndërkombëtare Albanologjikevazhdoi punimet me një kumtesë mjaft interesantenga historiani Aleksandër Meksi, i cili solli përstudiuesit dhe publikun e pranishëm faksimilen eletrës origjinale të regjistruar në arkivin sekret tëVatikanit. “Kjo kumtesë sjell në vëmendje grindjenqë zgjatej ndër shekuj mes peshkopatës Arbaneske

Gjon Kastrioti dhe asaj së Lezhës për kufijtë rrethtyre për kishat dhe fshatrat. Dokumentacioni përkëtë ngjarje zgjatet gjatë këtyre shekujve deri nëfund të shek. XVII, ku kuptojmë mjaft ndodhi tëhistorisë së Shqipërisë gjatë atyre viteve. Kamsiguruar faksimilen e letrës origjinale të regjistruarnë arkivin sekret të Vatikanit që Papa i dërgonArqipeshkut të Tivarit ku i tërheqvëmendjen për peshkopin eLezhës që ka rrëmbyer 17 kishanë 16 fshatra. Figura eSkënderbeut ka nevojë tëndriçohet me anë të kësajkonference dhe duhet të shkuarnë dokumentacionet origjinalepër pjesën me Turqinë të cilatndodhen në Vatikan, Dubrovniketj, botimi i të cilave mund të ketëqindra vëllime dhe është idomosdoshëm për ta rishkruar mëme saktësi historinë e Shqipërisë”,u shpreh historiani AleksandërMeksi.https://www.facebook.com/Agjencia.Telegrafike.Shqiptare/videos/1891906154229349/
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Ligjëratë e akademikut të asociuar, prof.dr. Shaban Sinani

Skënderbeu, protagonist i
Rilindjes EuropianeAkademiku i asociuar Shaban Sinani sollipër publikun në kuadër të KonferencësNdërkombëtare Albanologjike njëkëndvështrim ndryshe mbi Heroin tonëKombëtar jo si figurë historike porsi protagonist i Rilindjes Europiane dhe si njëstrateg dhe mbrojtës në qytetërimineuropian.Ai tha se kumtesa e tij ka të bëjë me“Rendin qytetar në pjesën më të madhe tëvendit të Arbrit” gjatë shekullit të GjergjKastriot Skënderbeut. “Ky është koleksionimë i rëndësishëm dhe elitar për të provuarse kjo hapësirë deri në periudhën otomanezhvillohej me të njëjtin ritëm dhe cilësizhvillimi si gjithë pellgu i Adriatikut dhe siEuropa” dhe se “Kur flitet për statutetsidomos gjatë dy dekadave të funditvëmendja përqendrohet tek statutet e Shkodrësdhe tek statutet e Drishtit. Koleksioni i statuteve tëShqipërisë kryesisht në epokën e Skënderbeutpërfshin dhe statutet e Kotorrit, Tivarit, Ulqinit,Durrësit ku ka dhe disa dijetarë të cilët kanëpërmendur dhe statutet e Vlorës, Lezhës, Krujës,madje rezulton të përmenden në një rast dhe

statutet të hinterlandit shqiptar shumë në thellësisiç është qyteti i Novobërdës. Në këto statutepohohet në mënyrë të kodifikuar se deri në prekjenosmane se Shqipëria kishte të njëjtin nivelzhvillimi si gjithë vendet e tjera të Europës”.“Figura e Gjergj Kastriotit është një figurëprotagonisti e Rilindjes Europiane, kjo rilindjeishte një zgjim polifonik në të cilën dhanëkontribute të gjithë vendet e Europës.Italianët i dhuruan qytetërimit europianKomedinë Hyjnore dhe pikturën, anglezëti dhuruan tragjedinë dhe kjo hapësirë evogël që quhej Arbëri i dhuroi një strategdhe mbrojtës të qytetërimit europian”, ushpreh prof. Sinani.Në fund ai tha se: “në këtë konferencëjanë paraqitur aq shumë studiues tëperiudhës humaniste të cilët kanëzgjeruar problematikat, kanë hapurdiskutime dhe tema të cilat për një arsyeose tjetër kanë qenë tabu dhe tani keminjë pamje shumë më të pasur dhe më tëlarmishme për figurën e Gjergj Kastriotitse më parë”.Për më shumë vizitoni: https://vitiiskenderbeut.al/2018/10/
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Gjatë dy ditëve, 26-27 tetor,zhvilloi në Beograd punimet -Mapping Balkan Routes II:“Literary, cultural and linguisticlandscapes InternationalConference on Balkan Studies”, nëtë cilën u mbajtën 64 kumtesadhe dy referate kushtuar lidhjevendërballkanike në fushat egjuhësisë, letërsisë dhe kulturës.Kjo konferencë u organizuanga Universiteti i Vlorës “IsmailQemali” dhe Universiteti iBeogradit, me mbështetjen eAkademisë së Shkencave tëShqipërisë, ku merrnin pjesëstudiues nga dy vendet, si dhe ngaItalia, Rusia, Kina, Maqedonia dhevende të tjera. Nga Akademia e

Konferenca “Mapping Balkan Routes II:
Literary, cultural and linguistic landscapes

International Conference on Balkan Studies

Shkencave morën pjesëdy studiues: akad.Floresha Dado dheakad.as. Shaban Sinani.Edicioni i parë ikësaj konference uzhvillua në shtatorin evitit të kaluar në Vlorë.Në kuadër të 550-vjetorit të GjergjKastriotit - Skënderbeut upërkthye dhe u botua përherë të parë në serbisht“Historia e Skënderbeut”e Marin Barletit. E njëjtashtëpi botuese, meqendër në Novi Sad, kapremtuar edhepërkthimin së afërmi të“Rrethimit të Shkodrës”.www.akad.gov.al
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U mbajt më 22 Tetor 2018, në Shkup tëMaqedonisë Seminari Ndërkombëtar iBallkanologjisë, në kuadër të të cilit zhvilloipunimet konferenca shkencore:“Ballkanologjia sot dhekomunikimetndërballkanike”, e cila kapër qëllim qëballkanologjinë ta trajtojësi një shkencë të mirfilltë,larg politizimeve,romantizmave emitizimeve, duke sjellë njëqasje të re dheargumentuese mbiballkanologjinë si dhe njëkomunikim të ndërsjellëmes popujve ballkanikë

Seminar ndërkombëtar i
Ballkanologjisë, Shkup, Maqedoni

“Ballkanologjia
sot dhe
komunikimet
ndërballkanike”

përmes instalimit të njëinstrumenti të riorganizativ-shkencor.Akademia e Shkencave nëkëtë konferencë upërfaqësua nga akad.Floresha Dado, akad. asShaban Sinani, akad. asGjovalin Shkurtaj dhe prof.Emil Lafe. Në këtë seminaru diskutuan tema ngaletërsia, gjuhësia,etnokulturologjia dhehistoria. Po ashtu, në kuadër të tij, upromovuan edhe tre vepra që kishin përsubjekt  veprimtarinë e figurës kombëtareshqiptare, Skënderbeun.
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Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovësnë bashkëpunim me Akademinë e Shkencave tëShqipërisë organizuan në Prishtinë, më 11 tetor2018,  konferencën “Romani shqiptar, fillimi ishekullit XXI”.  Akademia e Shkencave tëShqipërisë u prezantua nga akademike FloreshaDado me kumtesën: “Romani i fillimit te shekullitXXI midis ‘krizës’ gjinore dhe ‘krizës’ së kritikësletrare” dhe akad. as Shaban Sinani me kumtesën

Konferenca
“Romani shqiptar,
fillimi i shekullit
XXI”,

Prishtinë, Kosovë

me temë: “Tri kohë ligjërimi në romanin
Mjegulla”.A është romani ynë sot një strukturëformale që vazhdon të zhvillohet dhe qëme transformimin në disa drejtime poshkon drejt shfaqjes së një lloji gjinortjetër, ende të pakonfirmuar teorikisht?Si duhet të lexohet romani ynëpostmodernist dhe sa është e mundshmeta shpjegojmë atë? Ekzistojnë zhanretsot? Ç’do të thotë ‘krizë gjinore’ dhe nëç’kuptim kritika e sotme letrare gjendetnë një sfidë të vështirë? A ka një metodëaplikuese për shkrimin e sotëm kritik?Çfarë e tërheq më shumë lexuesin dheç’marrëdhënie ka ai me romaninpostmodernist? Këto, e shumë çështje tëtjera, të cilat studiuesit e shumtë ngaShqipëria, Kosova dhe Maqedonia mekumtesat e tyre i shtruan për diskutim,treguan se zhvillimi i vrullshëm i njëskeme ‘të befasishme’ romanore, që fletsot për “krizën gjinore” të romanit tësotëm, si dhe sfidat e kritikës letrare,provokojnë disa aspekte teorike dhepraktike, dhe lënë shumë çështje tëhapura për diskutime të mëtejshme tëkëtyre mjediseve shkencore.
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Nisma e kësaj veprimtarie të përbashkëtshkencore të fizikanëve shqiptarë me CERN-in,(Qendra Europiane për Kërkime Bërthamore), itakon Ludwik Dorbrzynski-t dhe Daniel Denegri-t, profesorë të shkollave të mëdha të Parisit dhenjëkohësisht kontribuues të rëndësishëm nëeksperimentet e CERN-it. Kështu, më 8 tetor 2012në sallën e Rektoratit të Universitetit të Tiranës uzhvillua një takim ku u planifikua që në 2014-n, nëUniversitetin e Shkodrës, të zhvillohet workshop-

Akademia e Shkencave e Shqipërisë zhvilloi në datat 10–12 tetor 2018 veprimtarinë shkencore
“3-rd International Workshop on recent
LHC Physics results and related topics”

në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës; CERN-in;
institutet e fizikës bërthamore të Francës dhe të Italisë; me Universitetin Politeknik të Barit

dhe me mbështetjen e ambasadave të Italisë, Francës dhe Zvicrës, si dhe të Institutit të
Kulturës Italiane në Tiranë.i i parë, që në përfundim të tij arriti edhe nënënshkrimin e marrëveshjes së parë ndërmjetqeverisë shqiptare me CERN-in.Në vitin 2016, më 26–27 shtator u zhvilluatakimi i dytë, suksesi i të cilit ishte si arsimor, ashtuedhe shkencor. Duke parë interesin në rritje tëkomunitetit shkencor e më gjerë në Shqipëri, sidhe pjesëmarrjen e specialistëve të njohur ngabota, u vendos që takimi i tretë të mbahej në njëkohëzgjatje prej tri ditësh. Komisioni Shkencor
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dhe Organizativ me kryetar prof. LudwikDobrzysnki-n propozoi që takimi i tretë tëzhvillohej në bashkëpunim me Akademinë eShkencave të Shqipërisë. Profesorët Vasil Tole,Salvator Bushati dhe Floran Vila, anëtarë tëAkademisë e mirëpritën këtë ide duke thelluar edhebashkëpunimin e ngushtë të departamentit tëFizikës të Fakultetit të Shkencave të Natyrës (UT)me Akademinë e Shkencave e Shqipërisë.Workshop-i III, i mbajtur nga 10–12 tetori, upërshëndet nga zëvendësministrja e Ministrisë sëArsimit, Sportit dhe Rinisë, zonja Besa Shahini,akad. Salvatore Bushati nga Akademia dhe prof.Spiro Drushku nga Fakulteti i Shkencave tëNatyrës. Po kështu përshëndetën shkëlqesitë etyre: ambasadori i Republikës së Italisë nëShqipëri, zoti Alberto Cutillo, ambasadorja eRepublikës së Francës në Shqipëri, zonja ChristinaVasak si dhe përfaqësuesja e Ambasadës sëKonfederatës Zvicerane në Shqipëri, zonja DeboraKern. Profesor Bushati theksoi kontributin ediplomatëve të huaj në mbështetjen e dhënë përkëtë veprimtari shkencore që nga zanafilla e saj,ku komuniteti shkencor dhe mbarë dashamirësite fizikës e më gjerë kërkimit shkencor, në Shqipërindien konkretisht kontributin e Diplomacisë përShkencën.Risia shkencore e këtij takimi ishin prurjet ereja të studiuesve nga fizika e grimcave dheastrofizika. Mund të përmendim Nicola de Filippis-in dhe Francesco Laparco-n nga Bari, tashmëbashkëpunues të rregullt me Tiranën. Ngateoricienët mund të përmendim Philippe deForcrand-in nga ETH Zurich-Zvicër dhe CERN,

Leonardo Giusti-n nga Milano, Itali, dhe ChristofGattringer-in nga Graz, Austri. Eva Barabara Holzernga CERN ishte gjithashtu kontribuese e re nëworkshop. Ky takim mblodhi edhe diasporënshqiptare të fizikës fundamentale, ku referuan edhestudentë të ekselencës shqiptare, Bianka Meçaj ngaMainz.Në aspektin edukativ, paralel me takimin ushfaq ekspozita e CERN-it, që u vizitua prejprurjesh të shumta nga nxënës të shkollave tëmesme.Takimi i 3-të shënoi pjesëmarrjen aktive nëreferime të studentëve të të gjitha niveleveakademike e disiplinave të Fakultetit të Shkencavetë Natyrës.Aktiviteti u mbyll më 12 tetor. Për suksesin emëtejshëm shkencor dhe edukativ të këtijaktiviteti akad. Bushati hodhi idenë e shtimit e njëdite të katërt, si dhe zgjerimin tematik për tëpërfshirë sa më shumë të interesuar, në përgjigjetë politikave shumëdisiplinore të CERN-it dhe tëAkademisë së Shkencave.
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Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) nëbashkëpunim me Urdhrin e Psikologut dheAkademinë e Shkencave të Shqipërisë, zhvilloi më3 tetor 2018, një tryezë me temë: Qasja gjinore e
psikologut ne kuadrin e procesit te rregullt
ligjor. Aktiviteti u organizua në kuadrin e projektit“Forcimi i grave të margjinalizuara përmes ofrimittë ndihmës ligjore falas dhe mbështetjes psiko-sociale, një përgjigjeje më efektive tëprofesionistëve dhe institucioneve, si dhekontributit pro bono”, i cili po zbatohet nga QNLme fonde të qeverisë suedeze nëpërmjetbashkëpunimit me Civil Rights Defenders.Në këtë tryezë, nga Akademia e Shkencave eShqipërisë morën pjesë akad. Vasil S. Tole, sekretarshkencor i Akademisë së Shkencave të Shqipërisëdhe akad. Floresha Dado, kryetare e Seksionit tëshkencave shoqërore dhe albanologjike si dheakad. Aurela Anastasi, si bashkëorganizatore dhepërfaqësuese e Seksionit në këtë tryezëbashkëpunimi.Diskutimi u fokusua në lidhje me përmbushjene konkluzioneve dhe sugjerimeve që ishin shtruarnë Konferencën Shkencore kushtuar rolit dhepërmirësimit të performancës së Psikologut nëorganet e Drejtësisë në Shqipëri, organizuar mëJanar 2015, pranë Akademisë së Shkencave të

Shqipërisë.Më poshtë, fjala e plotë, mbajtur nga SekretariShkencor i Akademisë së Shkencave, akademikVasil S. Tole:Përshëndetje,“Kush flet mbjell dhe kush dëgjon korr”!Kaluan 3 vjet nga data 23 janar 2015, kur umblodhëm këtu në Akademinë e Shkencave nëkonferencën kushtuar rolit dhe përmirësimit tëperformancës së psikologut në organet eDrejtësisë në Shqipëri. Mendojmë se roli i këtyrekonferencave është i jashtëzakonshëm për shkaktë përqendrimit përmbajtësor në një «ështje tëcaktuar me interes publik, e posa«ërisht nëparalelet që hiqen mes raporteve shumë tëdomosdoshme mes shkencës-politikës dheshoqërisë, prej të cilave në radhë të parë përfitonqytetari dhe vetë shoqëria në përgjithësi.Nevoja për këtë tri-alog do ta quaja, u ngrit metë madhe nga Konferenca e Ballkanit perëndimormbajtur në Berlin, ku pas analizave të rëndësishmeu konstatuan prej vitesh mjaft mangësi. P.sh. nukështë e re të thuhet se në rajonin tonë të BallkanitPerëndimor ku bën pjesë edhe Shqipëria, ka njëpamjaftueshmëri kronike të fondeve publike dheprivate për shkencën dhe kërkimin shkencor(niveli i tanishëm i buxhetit është ndjeshëm mëposhtë se objektivi i BE-së, sipas tëcilit duhet të zërë 3% të PBB-së).Saktësia në planifikim pengohetnga fokusi afatshkurtër dhe qasjete shpërndarjes së financimeve. Nukekzistojnë lidhje të mjaftueshmemidis burimeve ekzistuese,infrastrukturave, projekteve dhenjerëzve në sistemet shkencore.Dijet nuk shkëmbehen dhe nukpërhapen në mënyrë sistematikedhe kjo çon në një shkallë të lartëizolimi/orientimi drejt vetes tësistemeve shkencore kombëtare.Shkenca dhe rezultatet e saj rrallëpërfshihen në vendimmarrje dhe nëkrijimin e opinionit. Dijet e fituaranga studiuesit shkojnë dëm duke

Tryezë shkencore:

Qasja gjinore e psikologut ne kuadrin e
procesit te rregullt ligjor.
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qenë se nuk përdoren në interes të politikës dheshoqërisë. Studiuesit e rinj e kanë të vështirë tëfuten në sistem dhe emigrimi në masë i kërkuesvetë rinj është një nga rreziqet më të mëdha përzhvillimin e ardhshëm të vendit tonë e më gjerëetj. Strategjia e Lisbonës (2000) përcaktoi syniminstrategjik për vendet europiane, që të përballeshinme sfidat e ekonomisë dhe ato të shoqërisë nëpërgjithësi, duke u orientuar drejt një shoqërie tëbazuar në dije e shkencë. Duket se slogani«Shoqëri e bazuar në dije», është më tepër se njëmoto e thjeshtë, ai duket se do të jetë synimi ipërhershëm i shoqërive të civilizuara!  Prioritet ekërkimit dhe nd¸rtimi i komunikimit mes shkenc¸sdhe politik¸s. Duhet themeluar me doemos traditae këshillimit shkencor të politikës. Sot në botë janëndërtuar linja komplekse që i mundësojnëshkencës rolin e saj në mënyrë q¸ t¸ realizoj¸k¸shillimin e politikës nga shkenca. Për këtënevojitet prania e shkencëtar¸ve dhe ekspertëvenë nivelet më të larta të këshillimit të shtetit si në:Presidencë, Parlament, Kryeministri, pran¸ministrave dhe ministrive të caktuara, pranëdrejtorive të rëndësishme, pranë agjenciveshtetërore, duke synuar realizimin e objektivaveqeverisëse të cilat duhet të bazohen në arritjeshkencore, përmes studimeve të kontraktuara,paneleve dhe grupeve të veçanta për probleme tëmprehta si dhe politika t¸ favorshme n¸ mb¸shtetjet¸ shkenc¸s dhe kapaciteteve shkencore. Kërkohet gjithashtu sigurimi i përparësisë sëshkencës dhe lidhjes së saj me identitetin kulturore gjuhësor, ekonominë dhe komunitetin. Gjykojmëse për të mundësuar zbatimin e këtij prioriteti

nevojitet domosdoshmërisht integrimi ishkenc¸tar¸ve/studiuesve n¸ segmente q¸lidhen me zbatimin e politikave, zgjidhjene problemeve, menaxhimin eemergjencave dhe paraprirja ngaekspertiza shkencore e problemeve dheaspekteve ekonomike e sociale, përmeskontraktimit t¸ studimeve dhe vler¸simeveshkencore; p¸rfshirja n¸ grupe pune,panele, etj., e akademikëve dhe kërkuesveshkencorë sipas fushave. Një aspekt tjetërështë sigurimi i kuadrit rregullator q¸ t’ihap¸ rrug¸ lidhjes s¸ shkenc¸s me biznesin,p¸r t’i b¸r¸ pal¸t t¸ interesuara, konkurruesedhe produktive dhe nd¸rtimi i skemavespecifike me grante q¸ t¸ orientojn¸shkenc¸n drejt biznesit, industris¸,ekonomis¸. Për sa më sipër kërkohet që të merrenn¸ konsiderat¸ disa çështje si: -sigurimi idokumenteve baz¸ p¸r komunitetin shkencor:standardet e shkencës dhe të kërkimit, etika dheparimet universale të kërkimit bazuar n¸ modeleteuropiane dhe nd¸rkomb¸tare (aktualisht ASH kamarrë nismën për hartimin e p.ligjit “Për Kodin eEtikës në kërkimin shkencor”shih:http://www.arsimi.gov.al/projektligj-per-kodin-e-sjelljes-…/), konsiderimi i “Statusit tëShkencëtarit” dhe i kuadrit p¸r autonomin¸ einstituteve t¸ k¸rkimit; vlerësimi i performanc¸s, sidhe modele dhe standarde p¸r vler¸simin e outputeveshkencore; bashkërendimin, drejtimin dheorientimet kryesore n¸ komunitetin shkencorn¸p¸rmjet nj¸ bordi ku t¸ p¸rfaq¸sohen aktor¸tkryesor¸: Këshilli i Ministrave, Parlamenti,shkenca, biznesi dhe sigurimin e instrumentevedhe skemave q¸ t’i mund¸sojn¸ qeveris¸ zbatimin eprogramit politik n¸ «ështjet q¸ lidhen meshkencën; -edukimin shkencor q¸ t¸ mund¸soj¸ nj¸truall t¸ favorsh¸m t¸ orientuar pozitivisht ndajshkencës shoqëruar me nd¸rtimin e rrjeteveproduktive t¸ shkenc¸tar¸ve t¸ rinj, p¸r t’ipromovuar n¸ karrier¸n shkencore. Modelin e parëe kemi krijuar duke themeluar “Akademinë e tëRinjve” pranë Akademisë së Shkencave.Si përfundim, shpresoj se edhe gjetjet e kësajtryeze do të ndikojnë në rritjen e kapaciteteve nëfushën gjinore të psikologëve që ushtrojnëveprimtarinë e tyre në sistemin e drejtësisë dhe dota ndikojnë edhe vetë sistemin me vlerat e këtyregjetjeve.Shih http://akad.gov.al/ash/akademia-e-te-rinjve/anetaret
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Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Çabej”, nëbashkëpunim me Akademinë e Shkencave tëShqipërisë dhe Akademinë e ShkencaveAlbanologjike, organizuan konferencën “Zhvillimegjuhësore dhe letrare në periudhën e Pavarësisë”.Konferenca iu kushtua ngjarjeve më tërëndësishme me vendimmarrje për njësimingrafematik të shqipes së shkruar; për përfundimin

Konferenca “Zhvillime gjuhësore dhe
letrare në periudhën e Pavarësisë”

e multialfabetizmit dhe latinizimin e shqipes sëshkruar, për ndikimin e letërsisë dhe tëpersonaliteteve të saj për një shqipe letrare meshumë funksione dhe sidomos për rolin epërkthimit të kryeveprave botërore si sprova tëfuqisë shprehëse të shqipes. www.akad.gov.al

Në kuadër të 110-vjetorit të Kongresit të Manastirit

Dita e albanologjisë në Kinë (Përurime botimesh dhe projektesh)

Akademia e
Shkencave - Seksioni
i Shkencave
Shoqërore dhe
Albanologjike më 31
tetor 2018.
organizuan: Dita e
albanologjisë në Kinë
(Përurime botimesh
dhe projektesh), me
pjesëmarrjen e
albanologeve prof. dr.
Chen Fenghua dhe
prof. dr. Ke Jing
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Forumi
Ndërkombëtar
të Integrimit të
Qytetërimeve,
Pekin, Kinë

Akademiku i  asociuar, prof.dr.Shaban Sinani, Sekretar i Seksionit tëshkencave shoqërore dheAabanologjike të AShSh-së merr pjesëedicioni i pestë të ForumitNdërkombëtar të Integrimit tëQytetërimeve, me kumtesën Therestoration of two oldest codices ofAlbania in China based in Albaniansources, në Pekin, nën kujdesin eUNESCO-s. Punimi është botuar në aktet epranuara me proceeding të Forumit, p. 600-615.Akad. as Shaban Sinani, Sekretar i Seksionit tëshkencave shoqërore dhe Aabanologjike tëAShSh-së mban ligjëratën: Balkan-Bible or Balkan-Babel, organizuar nga Center for Balkan Studies eBFSU, për doktorantë të shqipes, greqishtes,rumanishtes, serbishtes, bullgarishtes,

hungarishtes, sllovenishtes, polonishtes etj. Kjoveprimtari u pasqyrua edhe në buletinin zyrtar tëBFSU (https://mp.weixin.qq.com/s/vOsVhZ1dHk_xLeLAs84mTA); leksion mestudentët dhe lektorët e katedrës së gjuhës shqipe,gjithashtu i paraqitur në buletinin e BFSU (https:// m p . w e i x i n . q q . c o m / s / 4 g O -iw9CAppvfcjjGDQLVg)
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TAKIME

Sekretari shkencor i Akademisësë Shkencave akademik VasilSofokli Tole u takua meministrin e Diasporës z. PandeliMajko, për konkretizimin ebashkëpunimit në mbështetjeninstitucionale të diasporësshkencore shqiptare.

Nënshkruhet MEMORANDUMI mes
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë e
përfaqësuar nga sekretari shkencor
akademik Vasil S. Tole dhe Akademisë së
Studimeve Albanologjike e përfaqësuar nga
Rektori akademik Marenglen Verli.

Për më shumë shih
http://akad.gov.al/…/397-9-tetor-2018-

nenshkrim-memorandumi…

MEMORANDUMI
mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe

Akademisë së Studimeve Albanologjike
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29 Shtator 2018
Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

në Akademinë e Shkencave

Me rastin e Ditës Kombëtare të TrashëgimisëKulturore, Akademia e Shkencave, monumentkulture i kategorisë I ishte e hapur për publikunnga ora 09:00-16:00.Ndërtesa e Akademisë së Shkencave ndodhetnë sheshin "Fan Noli", në krah të ndërtesës kuzhvillohen sot seancat plenare të Kuvendit tëShqipërisë. Ajo është një objekt 2-katësh, fasada etë cilit ka pamje nga perëndimi dhe është i rrethuarnga gjelbërimi. Ka një sipërfaqe ndërtimi rreth 600m2 dhe lartësi kati rreth 4.5 m. Ajo bashkë me 4ndërtesa të tjera rreth e rrotull, përbëjnëkompleksin e ndërtesave të shpallura "MonumentKulture" të kategorisë së parë, të Qendrës Historiketë Tiranës të shpallura me Urdhër të Ministrit tëKulturës. Objekti i përket tipologjisë së banesësshqiptare të gjysmës së dytë të shek. XIX nëfunksion të shtresave më të pasura të shoqërisë të

asaj kohe. Si tipologji ngjan me banesat me çardaktë mbyllur qendror, të cilat ishin të përhapura edhenë vende të tjera të Ballkanit. Godina ka njëplanimetri thuajse drejtkëndore të rregullt. Të dyjakatet e godinës janë të banueshme. Godina ka njësallë qendrore dhe anash saj vendoseshin sipaskateve dy ose katër mjedise, kurse në katin e dytë,salloni në pjesën ballore përfundonte me një qoshktë dalë që më vonë kthehet në ballkon. Godina, sinë pamjen e jashtme, ashtu dhe në brendësi të saj,karakterizohet nga një trajtim i thjeshtë ielementeve arkitektonike. Themelet e sajpjesërisht janë mbështetur mbi murin rrethues të"Kalasë së Tiranës". Së jashtmi të bie në sy volumii saj i madh dhe format e thjeshta volumore. Si njënga banesat e përdorura nga aristokracia feudale,ajo ishte e pozicionuar thuajse në qendër tëqytetit, brenda mureve të cilat formojnë kalanë eqytetit.Më 11.02.1920 në këtë godinë u vendos"Regjenca-Parlamenti" (Këshilli i Naltë) i qeverisësë Sulejman Delvinës, të dalë nga Kongresi iLushnjës.Me gjithë ndryshimet e shumta të qeverive,Regjenca qëndroi në këtë godinë deri më 1925.Në vitet 1925-1926 ndërtesa ka shërbyer si selie qeverisë së presidentit Ahmet Zogu.Në vitet 1926-1929 nuk ka informacione përpërdorimin e ndërtesës.Në vitet 1929-1939 ka shërbyer si "Pallatmbretëror" i mbretit Ahmet Zogu I.Në vitin 1939, godina u dogj pjesërisht ngazjarri.Në vitet 1944-1946 ka qenë vendosur Kryesiae Këshillit Nacionalçlirimtar.Në vitet 1946-1962 ka qenë selia e Presidiumittë Kuvendit Popullor.Në vitet 1961-1972 ndërtesa u përdor përfunksione të ndryshme shtetërore.Nga viti 1972 e deri në ditët e sotme përdoret sigodinë në funksion të Akademisë së Shkencave tëShqipërisë.
http://akad.gov.al/ash/rreth-ash/godina
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Pjesë e veprimtarive në Ditën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore ishte
edhe ekspozita e librave mbi trashëgiminë kulturore të Shqipërisë në

sallën e bibliotekës së Akademisë.
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Workshop-i i parë i biologjisë matematike dhe
komputacionale në Shqipëri
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Workshop-i i parë i biologjisë matematike dhekompjuterike (www.tiranamathbio2018.com),mbajtur për herë të parë në Tiranë, nga data 22 derimë 25 tetor 2018, bashkoi studentë dhe hulumtuesnga disiplina të ndryshme. Kjo veprimtari u mbajtnë kuadër të Vitit të Biologjisë Matematike, siç ushpall viti 2018 nga Shoqëria MatematikeEvropiane, për të promovuar rëndësinë ematematikës në biologji dhe në mjekësi. Takimi uorganizua nga Erida Gjini, drejtuese kërkimesh nëInstitutin Gulbenkian të Shkencave në Portugali, nëbashkëpunim me Akademinë e Shkencave tëShqipërisë dhe u sponsorizua bujarisht nga Shoqatae Biologëve (Mbretëri e Bashkuar) dhe Shoqëria përBiologjinë Matematike (SHBA). Zhvillimi i njëveprimtarie të tillë ndërdisiplinore dhendërkombëtare prestigjioze, me ligjërata ngakërkues ndërkombëtarë me reputacion të lartë,synon të rrisë në Shqipëri integrimin mesmatematikës, biologjisë, shkencës kompjuterike dheinformatikës.Ky workshop ishte ngjarja e parë shkencore ekëtij lloji mbajtur në Shqipëri dhe mirëpriti më

shumë se 80 pjesëmarrës gjatë 4 ditëve: studentëtë masterit, doktorantë, lektorë nga departamenti imatematikës dhe fizikës i Fakultetit të Shkencavetë Natyrës të Universitetit të Tiranës, ngadepartamenti i biologjisë, nga Universiteti iMjekësisë, Instituti i Shëndetit Publik, Instituti përSiguri Ushqimore dhe Veterinare dhe UniversitetiPoliteknik i Tiranës.Hapja e workshop-it u bë nga Erida Gjini,organizatorja kryesore që prej 7 vjetësh ështëkërkuese shkencore në biologjinë matematike. Mediplomë "bachelor" dhe "master" në matematikëne aplikuar nga Universiteti i Utrehtit në Holandë,doktoratë në matematikë nga Universiteti iGlasgout dhe eksperienca ndërkombëtarekërkimore në Portugali dhe SHBA, ajo është anëtaree Akademisë së të Rinjve pranë Akademisë sëShkencave të Shqipërisë që nga viti 2017. Në fjalëne hapjes, Erida përshkroi programin për 4 ditët eworkshop-it dhe prezantoi ligjëruesit e ftuarndërkombëtarë nga Franca, Portugalia dhe Britaniae Madhe: dr. Jean Clairambault, dr. Samuel Alizon,prof. Adélia Sequeira, dr. Paula Silva dhe dr.
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Christina Cobbold.Në fjalimin e dytë të hapjes, akademik SalvatoreBushati theksoi rëndësinë e qasjeveshumëdisiplinore në shkenca dhe se si matematikamund të ndihmojë studimet dhe kërkimet në tëgjitha shkencat e jetës. Në listën e pjesëmarrësvenë ditën e parë ishin edhe rektori i Universitetit tëTiranës, prof. dr. Mynyr Koni, drejtoresha i Institutittë Fizikës Bërthamore të Zbatuar, prof. Elida Bylykuetj. Ishin gjithashtu të pranishëm akad. BashkimResuli, akad. Ilirjan Malollari, akad. DhimitërHaxhimihali dhe akad. Neki Frashëri, anëtarë tëAkademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe shumëpërfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë dhetë kërkimit shkencor. Të gjithë pjesëmarrësitvlerësuan rëndësinë e biologjisë matematike dhekompjuterike për zhvillimin shkencor tëShqipërisë dhe për aplikimet në studimetmjekësore dhe mjedisore.Workshop-i pati një program intensiv treditor,duke alternuar leksione dhe seminare të avancuarakërkimore në epidemiologjinë matematike,ekologjinë dhe mjekësinë e kancerit dhesëmundjeve kardiovaskulare. Dita e dytë përfshinteedhe prezantime nga studentët dhe profesionistëtshqiptarë.Tryeza e rrumbullakët në ditën e katërt tëseminarit iu kushtua së ardhmes sëbiomatematikës në Shqipëri. Pjesëmarrësittheksuan edhe një herë rëndësinë e studimevemultidisiplinore midis matematikës e biologjisë,por theksuan gjithashtu edhe sfidat në lidhje mefinancimin në institucionet shtetërore, cilësinë ebashkëpunimit, mundësitë për studiuesit e rinjdhe për strukturat kërkimore ndërdisiplinore.Ide të reja mbi projekte të mundshme u lindënnë mesin e pjesëmarrësve që përfaqësonininstitucione të ndryshme shkencore në këtëtryezë të rrumbullakët, si një hap i parë për

zhvillimin e biologjisë matematikore.Pavarësisht nga vështirësitë e shpalosura nëdiskutim, akad. Bushati, kryetari i Seksionit tëShkencave Natyrore dhe Teknike, përsëritiangazhimin dhe mbështetjen e Akademisë,Seksionit e Shkencave Natyrore dhe Teknike si njëentitet shkencor, i gatshëm për të përmbushur njëvarg përgjegjësish, si forcimi i përpjekjes përzhvillim intelektual  të brezit të ri të kërkuesvepërmes praktikave, shkëmbimeve dhe qasjes sëhapur në bibliotekat elektronike, përmesbashkëpunimit me institutet kërkimore dhearsimore të ekselencës shkencore dhe përmesnismave të reja në fushën e kërkimit e edukimit nëmbështetje të nevojave aktuale të vendit.Akademia e Shkencave është e përkushtuar tëndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve të shumë çështjevethelbësore që kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit,duke u siguruar institucioneve të larta shtetërorekëshillim dhe ekspertizë të përshtatshme;nëpërmjet organizimit të kongreseve dhekonferencave mbi një gamë të gjerë temashshkencore, si në nivel kombëtar, ashtu dhendërkombëtar; përmes krijimit të komisioneve adhoc për fushat përparësore të kërkimit shkencordhe të zhvill imit; nëpërmjet organizimit tëkonkurseve, dhënies së çmimeve dhe medaljeve përarritje të jashtëzakonshme në fushën e kërkimitdhe shkencës etj.Përfundimi i suksesshëm i workshop-it të parëtë biologjisë matematike dhe kompjuterike nëTiranë, si një bashkëpunim midis një kërkuesishkencor shqiptar jashtë Shqipërisë, hulumtuesvendërkombëtarë dhe institucioneve shqiptare duhettë jetë një frymëzim për shkencën shqiptare të sëardhmes, që të bashkojë forcat dhe përpjekjetndërmjet disiplinave, sektorëve dhe duke kaluarpengesat, për të nxitur kështu zhvillimin dheinovacionin.Për më tepër informacion vizitoni faqenelektronike: www.tiranamathbio2018.com
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Më 22-24 tetor 2018 në Petërburg u mbajtsimpoziumi shkencor me temë "Fqinjësia nëEuropë: kulturat, kufijtë dhe praktikatkomunikative", ku mori pjesë një prej anëtarëvetë Akademisë së të Rinjve, dr. Belfjore Qose.Akademia e Shkencave e vleresoi dhe embështeti pjesëmarrjen e saj në këtë aktivitetshkencor, pas aplikimit të suksesshëm individualme punimin shkencor "Letërsia si kujtesë, çështjae ndërgjegjes te M. Bullgakovi dhe K. Trebeshina".Ky aktivitet shkencor ndërkombëtar uorganizua nga Akademia Ruse e Shkencave, MuzeuAntropologjik dhe Etnografik "Kunstkamera" dheInstituti Rus i Etnologjisë dhe i Antropologjisë dhemblodhi studiues, punonjës shkencorë, kërkuesdhe pedagogë nga vende të ndryshme të botës.www.akad.gov.al

AKADEMIA E TË RINJVE

ÇMIME NDËRKOMBËTARE

Donna StricklandGérard MourouArthur Ashkin

Më 2 tetor 2018 u shpallënfituest e çmimit "Nobel" përfizikën. Çmimi "Nobel" për fizikën2018 u dha me motivimin "përshpikje novatore në fushën efizikës lazer" dhe përkatësisht 1/2 e çmimit iu dha Arthur Ashkin-it "për pincat optike dhe aplikimine tyre në sistemet biologjike", dhe1/2 tjetër për Gérard Mourou-ndhe Donna Strickland-in  "përmetodën e tyre të gjenerimit eimpulseve optike me intensitet tëlartë dhe ultra të shkurtra ".https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2018/summary/

Akademik Muzafer
Korkuti, vlerësohet me

çmimin "Aleksandër
Stipçeviq" nga

Akademia e Shkencave
dhe e Arteve e Kosovës

Akademik Muzafer Korkuti, vlerësohet me çmimin
"Aleksandër Stipçeviq"
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Më dt. 8.10.2018 IZUM dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve eKosovës kanë nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi për krijimin esistemit bibliografik për vlerësimin e rezultateve të veprimtarisëkërkimore në Kosovë.Në Shqipëri bashkëpunimi prej disa vitesh midis Akademisë sëShkencave dhe IZUM (Instituti i Shkencave të Informaciont, Slloveni) kabërë të mundur krijimin e katalogut të përbashkët bibliografik online nëShqipëri. Në këtë katalog të përbashkët rajonal janë përfshirë 29biblioteka të Shqipërisë (biblioteka universitare, publike dhe speciale),në të cilat tashmë është implementuar sistemi COBISS (Sistemi dheshërbimet e përbashkëta bibliografike online) dhe ku Biibliotekashkencore e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, luan rolin e liderit nëkëtë proces të rëndësishëm në ndihmë të krijimit të bazave të të dhënaveonline, shkëmbimit të informacionit brenda dhe jashtë vendit si dhe tëpromovimit të veprimtarive shkencore të akademikëve dhe hulumtuesveshkencorë.http://www.cobiss.net/al/#Shtetethttp://vbalhome.al.cobiss.net/o_COBISSU/ACS_center.asp

Kosova në Sistemin COBISS
Zgjerohet rrjeti i bibliotekave të përfshira në sistemin Cobiss
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Botimet e disiplinave të ndyshme shkencoretë Akademisë së Shkencave mbeten qasja e duhurndaj kërkimit shkencor, për studiuesit e nivelit tëdoktoraturës, të nivelit master dhe studentët nëpërgjithësi. http://akad.gov.al/ash/keshilli-i-botimeve?id=147

PANAIRI VJESHTOR I
PRISHTINËSBotimet shkencore të Akademisë së Shkencavekudo ku promovohen librat studimorë.Panairi Vjeshtor i Librit 2018 u çel  në hapësirate Kolegjit Universitar AAB në Prishtinë. Panairi uzhvillua në datat 04-07 tetor 2018.Akademia e Shkencave e Shqipërisë u paraqitnë këtë panair si përfaqësuesja kryesore ebotimeve shkencore në nivel mbarëkombëtar.Interes të veçantë paraqet fakti që ky panairzhvillohet në mjedise universitare.



35

Akademia e Shkencave e Shqipërisë njofton medhimbje në zemër se u nda nga jeta poeti FatosArapi, duke lënë në hidhërim familjen e tij, botënletrare, kulturore e shkencore, miqtë dhedashamirësit e shumtë, në Shqipëri, në Kosovë,kudo ku lexohet letërsia shqipe.Fatos Arapi u lind në vitin 1930. Poet, prozatore eseist, Fatos Arapi është një prej zërave më tërëndësishëm të letërsisë shqipe në gjysmën e dytëtë shek. XX, përfaqësues parësor i Brezit të viteve1960, që modernizoi vjershërimin dhe mjetet eshprehjes letrare në përgjithësi.Fatos Arapi i kreu studimet e larta për ekonominë Universitetin e Sofjes (1949-1954). Ka punuarsi gazetar, pedagog dhe shkrimtar në krijimtari tëlirë. Nisi të shkruajë që në vitet e studimeve. Kabotuar vëllimet poetike: "Shtigje poetike" (1962),"Poema dhe vjersha" (1966), "Drejt qindrashekujsh shkojmë" (1977), "Ne, pikëllimi i dritave"(1995), "In tenebris" (1966), "Antologji personale"(2001).Arapi solli një mendim e figuracion të ri, duke eemancipuar poezinë e kohës nga rutina poetikedhe notat retorike. U mbështet tek fryma e poezisëpopullore dhe forca e saj përgjithësuese, duke iularguar stilit narrativ, përshkrues. Tingëllim tëveçantë në poezinë e tij kanë motivet kundërmendësisë burokratike dhe meskinitetit. Në disanga krijimet, më të goditurat, ai evokon me notahimnike heroizmin e viteve të luftës antifashiste.Poezinë e Fatos Arapit e dallon mendimipërgjithësues dhe forca e depërtimit në botën eindividit dhe përsiatjet e tij subjektive. Me kalimine viteve ajo është bërë më metaforike; përmesvargjeve eliptike dhe përmes simbolit e alegorisë,ajo synon të hyjë në nënshtresat e ndërgjegjes dhenë të fshehtat e shpirtit njerëzor.Disa motive të poezisë së tij pasqyrojnëtragjizmin e jetës njerëzore, bëjnë fjalë për njëhorizont të mjegullt, brenda të cilit ndihen ankthedhe pasiguri. Metonimia, simboli, detajet e goditurai japin forcë shprehëse kësaj poezie.Vargu i Fatos Arapit është një gërshetim i vargutklasik me vargun me një ritëm të lirë, që fiton njëtingëllim origjinal. Një vend të dukshëm nëkrijimtarinë e tij, krahas lirikave të shkurtra, zënëpoemat "Alarme të përgjakura" (1966),"Drashovica" (1961) dhe "Antiburokratike"(1968). Ai ka lëvruar edhe novelën, si: "Patat e

In Memoriam

Ndahet nga jeta poeti Fatos Arapi

egra" (1970), "Dikush më buzëqeshte" (1972), sidhe romanet "Dhjetor i shqetësuar" (1970),"Shokët" (1977), "Deti në mes" (1977). Në prozëne tij ndihet një fillesë poetike dhe origjinalitet nëkapjen e motiveve, ndonëse jo kurdoherësubjektet shtjellohen me shtrirje të gjerë.Poezi të Fatos Arapit janë botuar edhe në gjuhëtë huaja. Ai ka botuar gjithashtu studime dhe esepër probleme të folklorit ("Këngë të moçmeshqiptare", 1986), vështrime historike përBallkanin, ("Çështja shqiptare dhe krizaballkanike", 2001), për poezinë, si për LasgushPoradecin etj. Është marrë edhe me përkthime ngaPablo Neruda, nga poezia bullgare, maqedonase,turke etj.Fatos Arapi ishte gjithashtu veprimtar qytetar.Në vitet 1990 u angazhua si nismëtar i Komitetittë Pajtimit Kombëtar, që funksionoi pranëAkademisë së Shkencave, dhe kontribuoi përhartimin e "Strategjisë së çështjes shqiptare", nëprocesin e diskutimit.Akademia e Shkencave u shpreh ngushëllimete veta familjes dhe të afërmve, bashkësisë sëshkrimtarëve dhe studiuesve, lexuesve të shumtëtë veprës së Fatos Arapit.http://akad.gov.al/ash/12-te-reja/398-nekrologji-fatos-arapi
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Alain DUCELLIER (1934-2018), bizantinist ishquar francez, i formuar në shkollën e Paul Lemerle,drejtoi për shumë vjet Institutin e Studimeve Bizantinenë Universitetin Le Mirail të Toulouse-s. Është autor imë se 20 monografive dhe i një numri shumëfishartikujsh shkencorë mbi Bizantin e botën bizantine,përkthyer e botuar në disa gjuhë e në revistat më tënjohura shkencore të specializuara. Solli një qasje të remetodologjike në këto studime, duke u nisur ngaperiferitë për të shkuar drejt qendrës së Perandorisë. Falënjohjes sovrane të gjuhëve e të kulturave të të gjithëpopujve të përfshirë në Perandorinë Bizantine, Ducellierzbuloi dhe tregoi historitë "arabe", "sllave", "greke","italiane" e sidomos "shqiptare" të asaj Perandorie.Pikërisht në kuadrin e hulumtimeve të tij përhistorinë bizantine, A. Ducellier e tërhoqi veçoria ejashtzakonshme e Shqipërisë, kësaj province periferiketë Perandorisë Bizantine që qëndronte midis Lindjes ePerëndimit dhe që kontrollonte arteriet kryesore tëkomunikimit midis Romës së Lindjes dhe Romës sëPerëndimit, rrugën Egnatia e Kanalin e Otrantos. Studimete shumta për Shqipërinë që rezultuan nga interesi i tijshkencor për të dhe për popullin e saj, i dhanë atij emrine njohësit absolutisht më të mirë të Mesjetës shqiptare(Paul Gautier). Mes tyre shquhet vepra monumentaleFasada bregdetare e Shqipërisë në Mesjetë: Durrësi dheVlora nga shek. X në shek. XV (1981), të cilën Paul Lemerlee ka quajtur kontribut të çmuar për historinë kombëtaretë Shqipërisë, realizuar nga një studjues i paisur mekuriozitet historik të jashtëzakonshëm dhe me sens tëhollë për të kapur e për të vlerësuar ndikimet endërveprimet, përqasjet e kundërvëniet.Kjo vepër, së bashku me Shqipëria midis Bizantit eVenedikut (1989) e të tjera studime të Alain Ducellier,ndërsa marrin në analizë marrëdhëniet e shqiptarëveme botën lindore bizantine dhe me atë perëndimorelatine, vendosin në qendër të saj pikërisht shqiptarët,institucionet e strukturat e tyre politike, sociale, juridike.Jo vetëm, por i bindur në rëndësinë e posaçme gjeo-politike të shqiptarëve, në veprat përgjithsuese kushtuarhistorisë së Perandorisë Bizantine, si Bizanti dhe botaortodokse, Bizanti shek. IV-XV, Evropa tjetër,Konstandinopoja etj., A. Ducellier i ka dhënë vend tëdukshëm edhe Shqipërisë dhe shqiptarëve, gjë qëbizantinistë të tjerë nuk e kishin bërë më parë.Vepra albanologjike e A. Ducellier përmban risi tërëndësishme në krahasim me studjues të tjerë të shquartë historisë mesjetare shqiptare, siç janë C. Jireçek e M.Šufflay. Ducellier nuk e kufizoi objektin e analizës së tijvetëm në hapësirën e shtetit të Arbërit, të përfshirëbrenda katërkëndëshit Vlorë-Ohër-Prizren-Tivar. Ai ehetoi faktorin shqiptar në të gjithë hapësirën jetësore të

Ndahet nga jeta prof. Alain Ducellier,
Anëtar Nderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë,

njohësi më i shquar i Mesjetës shqiptaretij: në territoret eshtetit të sotëm tëShqipërisë, në Kosovë,në Mal të Zi e në Epirine Vjetër. Përveç kësaj,në një sërë studimeshtë posaçme Ducellierka shkruar historinë eemigracionit mesjetarshqiptar në Greqi, nëItalinë e Jugut, nëMarke, në Venedik, nëDalmaci (Shqiptarët nëGreqi në shek. XIII-XV;Rrugët e mërgimit.Përmbysjet e mëdha nëEvropën lindore dhevalët emigruese drejtPerëndimit në fund tëMesjetës). Si ndjekës i shkollës së analeve, qërevolucionarizoi historiografinë moderne, ai zbatoimedodat më të përparuara të kërkimit shkencor, siç ështëajo e përkufizimit gjeografik të objektit të studimit(gjeografia historike), dhe e analizës shumëplanëshe:gjeo-politike, ekonomike, sociale e etno-kulturore. Veprae tij ka plotësuar ka rektifikuar e reinterpretuar momentetë rëndësishme të Mesjetës shqiptare. Ducellier nuk umjaftua të ishte ai vetë studjuesi i apasionuar i Mesjetësshqiptare. Ai e ktheu Institutin bizantinistik tëUniversitetin të Tuluzës, në një shkollë ku nën drejtiminshkencor të tij u formua një aradhë e tërë historianëshalbanologë, si Brunehilde Imhaus, Bernard Doumerc,Christine Minvielle-Debat, Jean de Miceli e të tjerë. Ngaana e tyre, të gjithë këta u bënë autorë e bashkautorëveprash të rëndësishme për Mesjetën shqiptare.Duke filluar nga viti 1962 Alain Ducellier ka vizituarshumë shpesh Shqipërinë. Ka marrë pjesë në konferencandërkombëtare të organizuara nga Akademia e Shkencavenë Tiranë, si në Konferencën II Albanologjike mbi GjergjKastriotin-Skënderbeu (1968), në Konferencën mbiShtetin e Arbërit (1990), në Konferencën mbi Kosovën(1993). Ai ka vizituar qendrat historike e arkeologjike,nga veriu në jug të vendit, duke fituar një njohje tëshkëlqyer të terrenit që i ka shërbyer mjaft inkuadrimittë saktë të ngjarjeve të përshkruara në studimet e tij mbiShqipërinë mesjetare.Për meritat e tij të veçanta në studimin e historisë sëMesjetës shqiptare Alain Ducellier është nderuar memirënjohje të larta të shtetit shqiptar. Ai është anëtar nderii Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
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i orkestrës frymore të P. Jakovës (shih). Ndoqistudimet e larta dhe u diplomua për kompozicionnë Konservatorin "P. I. Çajkovski" (Moskë, 1951-1956). Punoi në Ministrinë e Arsimit e të Kulturësdhe si udhëheqës artistik i ASHKVP (1962-1980).Fillimet kompozicionale, disa këngë me stilpopullor ("Çike o mori çike", "Me lule t'bukra" etj.)të ndikuara nga muzika qytetare shkodrane, upërkasin v. '40. Në gjysmën e dytë të v. '50krijimtaria e tij njohu zhvillime të mirëfilltaprofesioniste me vepra instrumentale dheorkestrale, si Kuarteti i parë i harqeve (1955) dheSuita orkestrale "Një ditë pikniku" (1955). Meoperetën "Lejlaja" (1957) dhe operën "Pranvera"(1960) renditet mes krijuesve të parë të këtyregjinive skenike; me baletin "Halili dhe Hajrija"(1962) u bë krijuesi i baletit të parë shqiptar.Kompozoi gati në të gjitha format e gjinitëmuzikore, edhe muzikë filmi. Si një ndërpërfaqësuesit më origjinalë të këngës shqiptare,T.D. shfaqi prirje të vërteta emancipuese për kohën("Erë pranverore", "Natën vonë" etj.). Së bashkume Ç. Zadenë krijuan klasën e kompozicionit nëKonservatorin Shtetëror të Tiranës.http://akad.gov.al/ash/asambleja/te-ndare-jeta?id=157

15 vjet nga ndarja fizike me akademikun dhe
kompozitorin e shquar Tish Daija

Tish DAIJA (1926-2003).  Kompozitor. Artisti Popullit, akademik, anëtar i jashtëm i ASHAK.Lindi në Shkodër. Afrimi i tij me muzikën nisi nëvitet e fëmijërisë: 6 vjeç këndonte në korinfrançeskan të M. Gjokës (shih), më pas ishte anëtar
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