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Ecuria e procesit të reformës së Akademisë së Shkencave
Kuvendi i Shqipërisë rimiraton ligjin "Për Akademinë e Shkencave në
Republikën e Shqipërisë"1
Në 19 shtator 2019, Kuvendi i Shqipërisë rimiratoi ligjin 53/2019 "Për
Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë", duke rrëzuar
përfundimisht dekretin e Presidentit të Republikës bazuar në argumentet e
paraqitura pikë për pikë nga Komisioni i Edukimit përmes relatorit deputetit
Ismet Beqiraj dhe Ministrisë së Arsimit, përmes vetë ministres znj. Besa
Shahini.
Akademia e Shkencave shprehu edhe një herë mirënjohjen ndaj deputetëve
nismëtarë ndërmarrës të nismës ligjvënëse, Kuvendit të Shqipërisë,
Komisionit përkatës dhe Ministrisë së Arsimit për bashkëpunimin në
formatimin përfundimtar të ligjit, e posaçërisht për vlerësimet objektive që
kanë bërë për këtë ligj si një hap i rëndësishëm për reformimin jo vetëm të
ASH-së, por edhe të kërkimit shkencor në tërësi.
Këto vlerësime përkojnë me ato të bëra gjatë gjithë procesit nga ALLEA dhe
Akademia Kombëtare Gjermane-LEOPOLDINA.
Ligji "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" në
Fletoren Zyrtare
Më 24 shtator 2019 u publikua në Fletoren Zyrtare ligji nr. 53/2019 "Për
Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë".2

1

https://shqiptarja.com/…/komisioni-i-edukimit-rrwzon-me-12-…

2

Shih: http://akad.gov.al/ash/legjislacioni/ligji
2
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Procesi i hartimit të Statutit të ri të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë
Vijojnë konsultimet për hartimin e Statutit të ri të Akademisë së Shkencave
mbështetur kalendarit të konsultimeve.
Më 27 shtator 2019, u zhvillua takimi me përfaqësuesit e Akademisë së të
Rinjve.

Veprimtari shkencore, konferenca, kongrese
Kongresi i AIESEE-së

Më 2 shtator 2019 u mbajt Kongresi XII i AIESEE-së në Bukuresht, Rumani.
I
Seanca e parë e punës iu kushtua albanologjisë dhe lidhjeve të saj me
sllavistikën, romanistikën, helenistikën dhe shkenca të tjera.

https://qbz.gov.al/…/1…/8a7c6ea4-304a-48e1-95ba-3cfc4153452c
3
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Referuan: akad. Victor Friedman, prof. Pettya Assenova, prof. Catherine
Rudin, prof. Ekaterina Trpomanova, dr. Christina Markou, dr. Bilyana
Mihaylova, prof. Artur Karasiński, prof. Irena Sawicka (senior researcher),
Dana-Mihaela Zamfir.
Morën pjesë me diskutime prof. Joachim Matzinger, prof. Helmut Schaller,
prof. Alexander Novik dhe të tjerë. Në këto referime u trajtuan probleme të
gjuhësisë ballkanike, historike, krahasimtare.
Gjatë Kongresit u paraqitën mbi 20 kumtesa për çështjet shqiptare.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë u përfaqësua nga akademike Floresha
Dado, kryetare e seksionit të shkencave shoqërore e albanologjike dhe nga
akademiku i asociuar Shaban Sinani, sekretar i këtij seksioni.
Një stendë me botimet e Akademisë së Shkencave qëndroi e hapur gjatë
gjithë ditëve të zhvillimit të kongresit.
www.akad.gov.al

4

Buletini informativ nr. 16 Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Shtator 2019

II
Në ditën e dytë të Kongresit XII të AIESEE-së, 3 shtator, u paraqitën pesë
referate për çështje albanologjike.

Studiuesi Dušan Fundić mbajti kumtesë për një "projekt perandorak
austrohungarez për Shqipërinë dhe rivalët e saj".

5
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Dragan Bakić, kërkues në Institutin e Studimeve Ballkanike në Beograd,
mbajti kumtesën "Milan Stojadinović, Shqipëria dhe marrëdhëniet italojugosllave në periudhën 1935-1939.
Dimitris Georgakopoulos referoi për "Serbët dhe shqiptarët në Epir sipas një
kronikani të Janinës: shek. XIV-XI".
Albanologu i mirënjohur Joachim Matzinger mbajti kumtesën "Areali i
konvergjencës midis shqipes dhe rumanishtes", kurse Mihaela-Mariana
Morcov u përqendrua në çështjen e emrave vetjakë te shqiptarët dhe
rumunët.
Gjatë ditës së dytë referuan edhe albanologë të tjerë, si: Olivier JensSchmitt, Thede Kahl etj.

III
Në ditën e tretë të Kongresit XII të AIESEE-së akad. asoc. Shaban Sinani
paraqiti kumtesën "Codex Purpureues Beratinus" in the UNESCO-s "Memoire
du Monde" Programme.

6
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Gjatë kësaj seance pati prani të televizioneve dhe shtypit. Morën pjesë
albanologë të njohur, si: Aleksandër Novik, Joachim Matzinger, Thede Kahl,
Cătălina Vătăsescu etj.

Akad. Albert Doja u paraqit me kumtesën "Récit de guerres balkaniques
dans l'industrie médiatique et les politiques internationales (në
bashkëpunim me znj. Enika Abazi).

Snežana Filipova paraqiti kumtesën "The precious gifts by the Byzantine
Emperors to the Ohrid Archbishopric".
Elisabeta Negrău referoi për lidhjet në trashëgiminë artistike midis
Rumanisë, Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore në shek. XVII.
7

Buletini informativ nr. 16 Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Shtator 2019

Alexandra Chivarzina u paraqit me temën "Simbolika e ngjyrave në ritet
funerale tek shqiptarët dhe rumunët".
Settimo Stallone mbajti kumtesën "Një rast i jashtëzakonshëm në
gjeopolitikë: lidhjet e 'Shqipërisë maoiste' me juntën greke sipas burimeve
diplomatike italiane".

IV
Interesi për shqiptarët, identitetin e tyre, jetën në kuadër të perandorive të
mëdha të kohërave, bashkëpërkimet kulturore, vijuan edhe në ditën e katërt
të Kongresit XII të AIESEE-së.
Akad. Floresha Dado paraqiti kumtesën “Katër konkordatet midis shtetit
dhe komuniteteve fetare në periudhën mbretërore: 1928–1939”.
Albanologu rus Alexander A. Novik pati në fokus të kumtesës së tij veshjet
tradicionale, përkatësinë etnike-fetare dhe kujtesën kolektive të
myslimanëve të Gollobordës në Shqipëri.
Mariyana Stamova referon për dilemat politike dhe veprimin ndëretnik në
kuadër të integrimit europian në Maqedoni (Political dilemmas and interethnic problems on the road to European integration of the Republic of
Macedonia).
Benedetto Ligorio u përqendrua në çështjen e gjeografisë tregtare të Raguzës
në Europën Juglindore në shekullin XVII (The Ragusa (Dubrovnik) trade
8
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geography in South–Eastern Europe in the 17th century), ndërsa Raia
Zaimova trajtoi problemin e identiteteve fetare dhe kombëtare në Selanikun
e periudhës otomane (Identités religieuses/nationales à Salonique ottoman).
Në kumtesën e studiuesit Blagovest Njagulov me titull “Integrimi europian
dhe të drejtat e minoriteteve: arritje dhe realitete në Europën Juglindore”
(Intégration européenne et droits des minorités: valeurs et réalités en
Europe du Sud-Est) gjithashtu u trajtuan probleme të ngjashme në Shqipëri
dhe ndër shqiptarët.
Atë pasdite u zhvillua mbledhja komitetit ndërkombëtar të AIESEE-së, në të
cilën nga Akademia e Shkencave mori pjesë akad. Floresha Dado.

Gjatë punimeve të kongresit u bënë takime për të diskutuar për
bashkëpunime dypalëshe mbi baza projektesh.
V
Nën drejtimin e akad. Răzvăn Theodorescu-t, në ditën e parafundit të
Kongresit XII të AIESEE-së u mblodh komiteti ndërkombëtar i kësaj
shoqate, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të komiteteve kombëtare, që
funksionojnë pranë akademive të shkencave.
Në këtë mbledhje u miratuan projektet e propozuara nga komitetet
kombëtare të AIESEE-së për periudhën midis dy kongreseve. Komiteti
kombëtar i Francës propozoi botimin e një vëllimi me studime dhe ese me
tematikë të ndryshme për Ballkanin e sotëm. Komiteti polak propozoi
mbajtjen e një konference ballkanologjike për ndërveprimin gjuhësor në
rajon si proces historik e aktual. Komiteti serb propozoi ngritjen dhe
funksionimin e një bibliografie on line për ballkanologji, e cila të përtërihet
me burime nga komitetet përkatëse. Një projekt u propozua edhe nga
komiteti kroat. Këto propozime u miratuan.
9
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Kongresi XIII i AIESEE-së, me propozim të Akademisë së Shkencave dhe
Arteve të Maqedonisë Veriore, u vendos të mbahet në Shkup dhe në Ohër.
U pranua propozimi që komitetet kombëtare të Greqisë dhe Turqisë të kenë
anëtarë përfaqësues në komitetin ndërkombëtar.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë u përfaqësua nga akad. Floresha Dado.

VI
Akad. Luan Omari, që ka mbajtur funksionin e zëvendëspresidentit të
AIESEE-së për tri mandate, u rizgjodh President Nderi i AIESEE-së në ditën
e fundit të Kongresit.

10
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Në përfundim të Kongresit XII, AIESEE-ja zgjodhi drejtuesit e rinj të saj për
një periudhë 5-vjeçare.
Akademiku rumun Răzvăn Theodorescu u rikonfirmua në detyrën e
Sekretarit të Përgjithshëm.

Shqipëria dhe shqiptarët në problematikën e Kongresit XII të AIESEEsë
I përgatitur dhe i organizuar nga komiteti ndërkombëtar, komiteti kombëtar
rumun dhe Akademia e Shkencave e Rumanisë, gjatë një jave (2-6 shtator
2019) Kongresi XII i AIESEE-së zhvilloi punën e tij në Bukuresht, në
mjediset e Universitetit. Mbi 400 referate dhe kumtesa iu paraqitën
studiuesve nga Europa Juglindore dhe vende të tjera europiane.
AIESEE-ja gjithnjë e më shumë po merr formatin e një organizate botërore
për kërkime për Ballkanin, në të cilën kontribuojnë me rezultate kërkimesh
të reja studiues amerikanë, japonezë, kinezë etj.
Gjatë kongresit kryesuan trajtesat shkencore për historinë e krishterimit, të
besimeve në përgjithësi, të kulturës dhe qytetërimeve religjioze, të
dorëshkrimeve dhe të arkivave kishtare, të ruajtjes së trashëgimisë
shpirtërore dhe numerizimit të saj.
Çështjet shqiptare, më vete ose në një kuadër më të gjerë, të historisë,
kulturës dhe qytetërimit në Ballkan, zunë vend gjatë gjithë javës.
Akad. Luan Starova, nënkryetar i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të
Maqedonisë Veriore, kishte në qëllimin e kumtesës së tij tolerancën e
shqiptarëve në histori (“La tolérance des Albanais dans l’histoire”). Cristina
Codarcea, studiuese e Institutit të Studimeve të Europës Juglindore në
Bukuresht, në kumtesën e saj paraqiti të dhëna dhe interpretime të reja për
bashkësinë katolike në Shqipëri në shek. XVII-XVIII (“Les communautés
catholiques en Albanie au XVIIe et au XVIIIe siècles, entre survie et
épanouissement: stratégies missionnaires dans la réorganisation religieuse
des enclaves catholiques dans l’Empire Ottoman”). George Terezakis,
profesor në Universitetin e Janinës, kumtoi për shndërrimin e Thesalisë në
sanxhakun e hershëm të Trikallës (“The Transformation of Thessaly to Early
Ottoman Sanjak of Tirhala”). Agon Rrezja, studiues medioevist në Institutin
e Historisë Kombëtare në Shkup, kishte zgjedhur temën “Kosova e sotme një
areal i rëndësishëm politik dhe tregtar i fisnikërisë gjatë shek. XIV-XV
(“Today’s Kosovo, an important political and commercial area of Albanian
nobles during the 14th-15th centuries”).
Probleme shqiptare u trajtuan edhe në kumtesat e Liviu Bordaș (New Europe
College, Bucharest): “From the Ottoman Empire to the Mughal Empire. The
many lives of an 18th century political adventurer”; Emanuil Ineoan
11
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(University of Cluj-Napoca): “Mapping as a Battlefield in the Balkan Region:
the Aromanian Case and its Cartographic Representations During the 19th
and 20th Centuries”); Theocharis Tsampouras (University of Thessaloniki):
“Church institutions in continuous existence since the Byzantine period: a
characteristic of privilege or disadvantage during Ottoman times”; Ivayla
Popova (University of Sofia): “Culture, Languages and Customs in the
Balkans seen through the Eyes of Western Travelers of the 15th Century”;
Lia Brad Chisacof (Institute for South-East European Studies, Bucharest):
“Looking anew at the Phanariot Literature”.
Kongresi i mbylli punimet pasditen e 6 shtatorit, me një seancë plenare
përmbyllëse.

Konferenca për Francesco Santori-n
Francesco Anton Santori – La sua opera e il suo tempo
(L'apporto dello scrittore e del francescano arbëresh alla letteratura, alla
lingua e alla "Rinascità" nazionale
Frangjisk A. Santori: vepra dhe koha e tij
Kontributi i shkrimtarit dhe françeskanit arbëresh për letërsinë, gjuhën dhe
Rilindjen Kombëtare
Më 17 shtator 2019, Universiteti i Kozencës, në bashkëpunim me
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe me pjesëmarrjen e studiuesve
nga më shumë se 15 universitete: nga Italia, Shqipëria, Kosova, Maqedonia
dhe Greqia, organizon konferencën shkencore ndërkombëtare me titullin e
sipërpërmendur, në nderim të 200-vjetorit të Françesk Anton Santorit.

Konferenca zgjati tri ditë. Dy ditët e para të saj u zhvilluan në Cerzeto, ku
Santori shërbeu si meshtar; si dhe në Santa Caterina Albanese, vendi i
lindjes së tij.
12
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Konferenca u shoqërua me veprimtari të shumta artistike, me pjesëmarrjen
e grupeve artistike të komunave arbëreshe.
Në seancën e parë akad. Floresha Dado paraqiti kumtesën "Poezi apo
rrëfenjëza të vargëzuara: vëllimi "Satirat" i Santorit. Ndërsa akad. asoc.
Shaban Sinani kumtoi për temën "Due monografie in versione manoscritta
su Francesco Antonio Santori nell archivio dell'Istituto di Studi Linguistici e
Letterari di Tirana".
Konferenca u përgatit me kujdes e përgjegjësi shkencore nga akademikët
Francesco Altimari e Matteo Mandalà.

13
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SEEIIST

Më 18 shtator 2019 u zhvillua aktiviteti shkencor ndërkombëtar kushtuar
fillimit të fazës së dizajnimit të SEEIIST: Instituti Ndërkombëtar i Europës
Juglindore për Teknologjitë e Qëndrueshme.

Krijimi i kësaj qendre do të mundësojë detyrën e dyfishtë, do të trajtojë
pacientët dhe do të kryejë punë kërkimore me një spektër të ndryshëm
jonesh, përveç protoneve dhe joneve të karboneve të përdorura deri më tani,
duke e bërë projektin SEEIIST të vetëm në llojin e tij në botë. Arsyeja
kryesore për këtë zgjedhje është se asnjë qendër për terapi të tilla nuk
ekziston në rajon.
Ky projekt do të nxisë edhe bashkëpunimin rajonal në fushat e shkencës,
teknologjisë dhe industrisë sipas modelit të CERN-it, "Shkenca për paqen".
Akademia e Shkencave përmes pjesëmarrjes së saj mbështet nismat rajonale
në këto fusha.

14
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Kryeministri i Malit të Zi, z. Dusko Markoviç u përshëndet me
zëvendëskryetarin e Akademisë së Shkencave, akademik Vasil S. Tole, gjatë
aktivitetit shkencor ndërkombëtar kushtuar fillimit të fazës së dizajnimit të
SEIIIST-it.

Konferenca "Ismail Qemal Vlora dhe elita politike shqiptare në procesin
e shtetndërtimit".
Më 27 shtator 2019 u mbajt konferenca "Ismail Qemal Vlora dhe elita
politike shqiptare në procesin e shtetndërtimit".
Fjala përshëndetëse e akademikut Vasil S. Tole, zëvendëskryetar i
Akademisë së Shkencave:
"Të dashur kolegë, akademikë, profesorë, studiues vendës e miq të ardhur
nga Gjermania, Turqia,
Bullgaria e Maqedonia
Veriore,
Jam i nderuar që, në
emër të Kryesisë së
Akademisë
së
Shkencave, t’i uroj punë
të
mbarë
kësaj
veprimtarie shumë të
rëndësishme shkencore,
në nderim të 100vjetorit të ndarjes nga
jeta të Ismail Qemalit,
themeluesit të shtetit
shqiptar, të Shqipërisë
moderne.
Në mënyrë të veçantë
dëshiroj të përshëndes
Akademinë e Studimeve
Albanologjike
dhe
drejtuesit
e
saj,
njëherësh dhe të vë në
dukje se përfundimi i
reformës dhe miratimi i
ligjit
të
ri
për
Akademinë e Shkencave na ka krijuar një mjedis të ri pune dhe
bashkëpunimi. Kjo konferencë është vetëm një prej nismave shkencore që
jemi duke realizuar bashkërisht, mbështetur dhe në memorandumin që
sapo kemi nënshkruar mes nesh, për të vijuar me botimet në proces dhe
konferencat e tjera të përbashkëta, si ajo për 75-vjetorin e çlirimit të vendit
15
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nga pushtuesit nazifashistë, konferenca për 100-vjetorin e parlamentarizmit
shqiptar etj.
Është një shenjë mbarësie që në themelet e sinergjisë shkencore të nismave
tona qëndrojnë figurat më konvergjente të popullit shqiptar: vitin e kaluar
Gjergj Kastrioti-Skënderbeu, me Vitin Mbarëkombëtar të 550-vjetorit dhe
sivjet me qindvjetëshin e ndarjes nga jeta të Ismail bej Vlorës.
Figura e Ismail Qemalit është një kryeshenjë e trashëgimisë kombëtare. Te
kjo figurë konvergojnë shtetari, diplomati, veprimtari e mendimtari shqiptar.
Përgjatë thuajse gjithë periudhës shtetërore, brezat e rinj shqiptarë janë
rritur me nderimin për Plakun e Vlorës, që është bërë sinonim i emrit të tij.
Populli, që e quajti me nderim kështu, dhe historianët, që e pranuan në
tekste shkollore e monografi me këtë emër të dytë, sigurisht nuk kishin
parasysh moshën e Ismail Qemalit, por diturinë e tij e sjelljen prej
shtetformuesi, që u shpreh në finalizimin e suksesshëm të pavarësimit të
vendit.
Sot pas 100 viteve Ismail Qemal bej Vlora përbën një model të patejkaluar të
shtetarit të suksesshëm shqiptar. Ishte fat për Shqipërinë që momenti
historik i ndarjes prej ish-Perandorisë së vjetër Otomane e gjeti me një burrë
vizionar, që diti të projektonte shtetin e kombit e vet.
Prandaj populli, shumë përpara se trashëgimia e tij të studiohej dhe të
analizohej, madje që në gjallje të tij, i këndoi fjalët profetike: “Cili je ti more
burrë, unë jam Smail Qemali, prapa më vjen historia”! Dhe vërtet ashtu
ndodhi. Historia i erdhi pas siç e tha Ai. Ndër vite, por edhe ne sot përmes
kësaj konference historike shkencore shumëplanëshe po i qasemi rishtazi
figurës dhe trashëgimisë së tij të madhe.
Ismail Qemali ishte shtetari që dinte para së gjithash se çfarë mund të
sakrifikohej e çfarë nuk mund të sakrifikohej në funksion të pavarësisë së
Shqipërisë. Merita e shkëlqyer e Ismail Qemalit është se ai vetëm me një
kauzë nuk pranoi të negocionte: me interesat kombëtarë!
Ai navigoi me zhdërvjelltësi midis ekuacioneve të ndërlikuara të dy luftërave
ballkanike dhe të befasive që mund të sillte shembja e njëhershme e tri
superfuqive më të mëdha të kohës: të Perandorisë Otomane, të Perandorisë
cariste Ruse dhe të Perandorisë biqefale Austrohungareze.
Ai e përjashtoi veten nga protagonizmi në një kohë historike që është
quajtur “konkursi i princave”. Ishte shtetari i parë shqiptar që dha mësimin
e madh, mësimin historik, se dorëheqja është instrumenti që i shërben
shtetbërjes. Ai nuk e donte kurorën e sovranit, sepse Shqipërinë nuk e
donte për veten, por për shqiptarët.
Për të gjitha këto merita të pashoqe ne identifikohemi me Ismail Qemalin në
zyrat dhe institucionet tona, me të parin dhe më të mirin; identifikohemi
edhe shpirtërisht e intelektualisht me të, sepse, siç kam pasur rast të
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shkruaj disa vite më parë në monografinë kushtuar “Himnit Kombëtar”,
edhe simbolet tona më të rëndësishme kombëtare: flamuri, shqiponja, himni
kombëtar, janë të lidhura me vizionin dhe emrin e tij.
Ai pa te simbolet kombëtare (para dhe pas shpalljes së pavarësisë),
ekzistencën e një Shqipërie shpirtërore, e cila kishte qenë e tillë, pra në
dëshirat e shqiptarëve të thjeshtë si dhe te vizioni i drejtuesve historikë të
saj, të paktën që prej kohës së heroit tonë kombëtar Skënderbeut, në shek.
XV. Ai, lideri bashkëkohor i pavarësisë së shqiptarëve, me qëllim i përdori
qartazi këto simbole kombëtare si strategji komunikimi: përmes dëgjimit –
himni – dhe përmes shikimit – flamuri kombëtar! Duke e ditur, njohur dhe
pranuar sinonimin atdhe=flamur, pa më te voglin dyshim, është merita e
Ismail Qemalit që ndikoi në zgjedhjen e himnit kombëtar si një këngë
kushtuar po flamurit, pasi, si flamuri në vetvete, ashtu dhe një këngë
kushtuar atij, janë koncepte dhe fakte etnikërisht shqiptare. Dokumentet
historike e provojnë këtë!
Emri i Ismail Qemal bej Vlorës ishte nga ato referenca të pashmangshme që,
kur Fan Noli provoi të shkruante pas vdekjes së Ismailit një variant vetjak të
himnit kombëtar, aty AI do të kishte edhe vargun e vet dinjitoz në vargorin e
historisë shqiptare:
Me Skënderben’ u-lavdërove
Dhe në furtun’ i fundmi u-shove,
Me Malon prapë lart vrapove,
Yll i pavdekur për liri.
Punë të mbarë konferencës sonë, suksese kumtuesve dhe organizatorëve,
ndërveprim të suksesshëm të gjithëve ju me këtë audiencë të nderuar."
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Marrëveshje dhe takime shkencore

Marrëveshja mes Akademisë së Shkencave dhe Agjencisë
Telegrafike Shqiptare
Më 13 shtator 2019 u nënshkrua marrëveshja mes Akademisë së Shkencave
dhe Agjencisë Telegrafike Shqiptare për projekte në fushën e informimit
shkencor.
Kjo marrëveshje bashkëpunimi parashikon promovimin në mënyrë të
ndërsjellë të arritjeve më cilësore, përmes pranisë së vijueshme të
informacioneve dhe të të dhënave të tjera në faqet zyrtare të të dyja
institucioneve.
Marrëveshja u nënshkrua nga Drejtoresha e Përgjithshme e ATSH-së,
Armela Krasniqi dhe nga zëvendëskryetari i Akademisë së Shkencave, Vasil
S. Tole, ku të pranishëm ishin edhe akademikët Floresha Dado, Shaban
Sinani dhe Neki Frashëri.

Të dyja palët e konsideruan tejet të rëndësishëm nënshkrimin e kësaj
marrëveshjeje si një hap i domosdoshëm jo vetëm për pasqyrimin e
veprimtarive të ndryshme, por edhe për realizimin e projekteve të
përbashkëta në fushën e informimit shkencor dhe popullarizimin e shkencës
dhe dijes.
Në këtë takim, drejtoresha e përgjithshme e ATSH-së, Krasniqi, propozoi që
në kuadër të thellimit të bashkëpunimit, të përgatiten edhe profile të
akademikëve të shquar për të risjellë në vëmendje veprimtarinë dhe
kontributin e tyre në kërkimin shkencor në të gjitha fushat e jetës shqiptare.
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“Gjatë këtyre dy viteve ATSH-ja është rritur në cilësi dhe në sasi, e
veçanërisht është kthyer në një burim informacioni duke u cituar nga
mediet në vend”, – theksoi Krasniqi.
Ky propozim u mirëprit nga zëvendëskryetari Tole dhe akademikët e
pranishëm në takim duke e konsideruar të rëndësishme dhe me tepër vlerë
përgatitjen dhe publikimin në faqen e ATSH-së të profileve të 88
akademikëve.
Tole e konsideroi me peshë rolin e ATSH-së për shpërndarjen e
informacioneve në funksion të së vërtetës në dije dhe në informacion.
Propozimi i drejtoreshës së ATSH-së u pa nga akademikët Floresha Dado
dhe Shaban Sinani si një domosdoshmëri për evidentimin e vlerave dhe
kontributin e vazhdueshëm të akademikëve shqiptarë dhe më tej.
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Në kuadër të kësaj marrëveshjeje, ATSH dhe Akademia e Shkencave do të
ofrojnë shërbim falas, pa pagesë, për sa u takon burimeve që kanë në rrjetin
e tyre të arkivave dhe të bibliotekave, si dhe për sa u takon mjediseve për
komunikim publik.
Gjithashtu do të përgatiten botime me interes të ndërsjellë në fushën e
dokumentacionit të shkruar dhe në imazh.
Pergatiti: Klotilda Saraçini, ATSH
Fotot: ATSH
Link i lajmit:
http://ata.gov.al/…/foto-atsh-marreveshje-me-akademine-e-s…/
www.akad.gov.al
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Konkursi për veprën shkencore më cilësore kushtuar
antifashizmit në Shqipëri
Mbledhje e jurisë së konkursit për veprën shkencore më cilësore
kushtuar antifashizmit në Shqipëri (1991-2019)
Më 20 shtator u zhvillua mbledhja e parë e jurisë së konkursit retrospektiv
për veprën më cilësore kushtuar antifashizmit në Shqipëri, botuar në
periudhën 1991–2019.
Juria përbëhet nga akad. M. Verli, akad. J. Bajraktari, on. Mario Brunetti,
prof. V. Duka dhe prof. H. Kaba. Koordinatore e jurisë me institucionin
është akad. Floresha Dado.
Kryetarja e Seksionit te Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, akad. F.
Dado informoi anëtarët e pranishëm për synimet e konkursit dhe tri çmimet
që do të jepen: një çmim për studimin më cilësor për veprën më cilësore të
një autori shqiptar; një çmim për veprën më cilësore të një studiuesi të huaj
(të përkthyer dhe botuar në Shqipëri mbas 1990-ës) dhe një çmim për
studiues të rinj.
Akad. F. Dado informoi gjithashtu se veprat që konkurrojnë kanë ardhur
nga aplikime personale dhe nga propozime të disa shtëpive botuese. Një
tablo më plotë e numrit të botimeve për këtë problematikë, me rreth 700
tituj, u krijua përmes këshillimit të katalogëve të numerizuar të Bibliotekës
Kombëtare, nga fondi i Akademisë së Shkencave, nga Instituti i Historisë
(ASA), nga sugjerime të historianëve të fushës.
Juria, prej kësaj liste shumë të pasur, bëri një përzgjedhje paraprake (mbi
bazën e disa kritereve të njësuara), në të cilën janë renditur 42 tituj.
On. M. Brunetti, njohës i shkëlqyer i periudhës së luftës antifashiste, autor i
shumë veprave mbi këtë periudhë, i vlerësuar në rang europian për
kontributet e tij në këtë drejtim, theksoi se vlerësimet duhet të bëhen me
drejtësi, pa u ndikuar nga çfarë ndodh në politikë jashtë këtij institucioni.
"Ne kemi nevojë që të dalë historia e vërtetë."
Juria zgjodhi si kryetar akad. M. Verlin, i cili propozoi të vendosen kriteret e
vlerësimit të veprave që do të nominohen, për të nxjerrë më pas tre fituesit.
Me dakordësi të plotë u vendos që të përzgjidhen vetëm monografitë
shkencore. Në kriter, kujtimet, polemikat dhe botimet dokumentare nuk do
të jenë objekt i konkursit.
U ra dakord që, për të qenë sa më korrektë dhe të saktë në vlerësim, të
vendosen pikë për secilin argument të veprës si: vepra të jetë monografi
shkencore, të vlerësohen të rejat që sjell ajo (tezat dhe argumentet), sistemi i
referimeve shkencore, përmasat e përfshirjes së luftës jo vetëm brenda, por
edhe jashtë kufijve të vendit, mbështetja mbi dokumentet e huaja, pasuria
bibliografike etj.
Në mbledhje u miratua edhe kalendari i punës së jurisë:
1-Në 18 tetor të bëhet mbledhja e dytë e jurisë, në të cilën të merret vendimi
për tri vepra të nominuara për çdo çmim.
2-Më 25 tetor të organizohet një tribunë e posaçme shkencore, në të cilën të
nominuarit të prezantojnë tezat themelore dhe konkluzionet e punimit të
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tyre shkencor. Kjo paraqitje do të ndiqet posaçërisht nga anëtarët e jurisë që
do vendosin fituesit e tri çmimeve.
3-Në datën 15 nëntor, paradite, juria mblidhet dhe me votim të fshehtë
përzgjedh tre fituesit e konkursit.
Ceremonia e shpalljes do të zhvillohet në seancën e posaçme që do të
mbahet në datën 15 nëntor, si përmbyllje e gjithë aktiviteteve që Akademia e
Shkencave do të zhvillojë me rastin e 75-vjetorit të fitores nga pushtuesi
nazifashist.
Pranimi i veprave për konkurrim u mbyll më 30 shtator 2019.

Diaspora shqiptare
Koncerti "Diaspora Artistike dhe Shkencore"
Akademia e Shkencave në bashkëpunim me Ministrinë e Diasporës
organizuan në datën 10 shtator 2019 koncertin "Diaspora Artistike dhe
Shkencore - SHBA".

Luajtën dr. Redi Llupa (piano) dhe dr. Juan Sebastian Delgado (violonçel).
Ndiqni paraqitjen e ngjarjes në media:
https://www.youtube.com/watch?v=ZEsq2ioNDVs&feature=youtu.be&fbclid
=IwAR0rYvDBDehsbNLSZIF38Q_YmFN_M3UCc_GpkZSSL8AmXr1KUUKBuC-lUg
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https://balkanweb.com/rikthehet-ne-tirane-pianisti-i-njoh…/…
https://www.kultplus.com/…/po-mbahet-koncerti-diaspora-art…/
http://akad.gov.al/ash/12-te-reja/473-koncert-diaspora
http://akad.gov.al/ash/2019-01-10-12-15-04/kerkues-shkencore

Ministri i Diasporës z. Pandeli Majko priti në një takim të ngrohtë
përfaqësuesit e diasporës artistike e shkencore Dr. Redi Llupa/USA dhe dr.
Juan Sebastian Delgado/Kanada, pas aktivitetit të organizuar në
Akademinë e Shkencave.

Ministri Majko përcolli përgëzimet për aktivitetin e tyre dhe garantoi
bashkëpunim më të ngushtë në të ardhmen.
23
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Në takim morri pjesë edhe akademik Vasil S. Tole, zv.kryetari i Akademisë
së Shkencave.
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Biblioteka dhe botimet shkencore
Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhuron kontingjentin e parë të
botimeve të saj për Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave
Më 26 shtator u zhvillua në ambientet e Arkivit të Shtetit dhurimi i
kontingjentit prej 60 tituj librash të botimeve të fondit të Bibliotekës së
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për bibliotekën e Drejtorisë së
Përgjithshme të Arkivave.
Nga Akademia e Shkencave, ishte e pranishme një përfaqësi e përbërë nga
zëvendëskryetari i saj, akademiku Vasil S. Tole, anëtari i Këshillit të
Përgjithshëm të Arkivave, prof. dr. Irakli Koçollari, dhe përgjegjësja e
Sektorit të Bibliotekës dhe Botimeve Shkencore dr. Albana Velianj. Për palën
e
Drejtorisë
së
Përgjithshme ishte
i
pranishëm
drejtori i saj, dr.
Ardit Bido. Ngjarja
u ndoq edhe nga
mediet.
Zëvendëskryetari i
Akademisë
së
Shkencave, akad.
Vasil S. Tole, në
fjalën
e
rastit,
theksoi se këta
tituj, që i përkasin kryesisht fushës së studimeve albanologjike, përbëjnë
vetëm një pjesë të vogël të botimeve shkencore të fondit të Akademisë. Ky
proces i dhurimit do të vazhdojë edhe më tej në kohët në vijim, për t’u dhënë
kështu mundësinë studiuesve dhe kërkuesve shkencorë e gjer te lexuesi i
thjeshtë, për të marrë në duar produktin shkencor të përpunuar të
dokumentacionit që disponon ky arkiv.
Dr. Ardit Bido, Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, falënderoi
përfaqësuesit e Akademisë për këtë kontribut, duke theksuar se ky është
vetëm një nga hapat e parë në një fushë të veçantë, në traditën e gjatë të
bashkëpunimit mes dy institucioneve. Në fondin e Drejtorisë së Arkivave,
bëri me dije Bido, gjenden libra unikë, të shkruar në latinisht dhe në
greqishten e lashtë, me vlera të veçanta historike dhe shkencore, që u
takojnë periudhave kohore mjaft të hershme dhe që duhet të njihen dhe po
bëhen tanimë të njohura dhe për publikun e gjerë, së bashku me fondet e
dhuruara rishtazi.
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Prof. dr. Irakli Koçollari sqaroi se prania e librave studimorë me karakter
kërkimor e shkencor ka po ato vlera sa edhe dokumentet autentike të fondit
të Arkivit të shtetit. Botimet dhe monografitë janë në thelbin e tyre
përmbledhje analize dhe një vështrim gjithëpërfshirës i dokumenteve të
veçanta në një sfond dhe vlerësim më të gjerë historik, politik, ekonomik dhe
social; duke i dhënë kështu vlerësimin e plotë dhe të gjithanshëm
dokumenteve të veçanta, here-herë të shkëputura apo të izoluara deri më
tash.
Nga pikëpamja e studiuesit, ai shtoi se ky dhurim ka edhe një vlerë tjetër të
shtuar. Nëse dokumentet arkivore janë të veçuara, atëherë janë studiuesit
ata të cilët i vendosin këto dokumente në kontekstin e tyre historik, duke i
përpunuar materialet dhe duke i sjellë në këtë mënyrë dhe për njerëzit e
thjeshtë, e jo vetëm për ekspertët të cilët kanë njohuri ndaj studimit të
dokumentacioneve. Ndaj është e nevojshme dhe prania e studimeve dhe
burimeve dytësore krahas burimeve parësore historike, për të krijuar një
lehtësi dhe qartësi në interpretimin e dokumenteve historike.
Së fundmi, dr. Bido solli në vëmendje faktin se Drejtoria e Arkivave po
punon me një programacion të ri, në mënyrë që biblioteka e pasur e
Drejtorisë së Arkivave të jetë e hapur edhe online për përdoruesit dhe
studiuesit e saj dhe të gjithë qytetarët e interesuar.

Për më tepër ndiqni kronikat:
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https://youtu.be/654AvT0V3_8
https://arkiva.gov.al/biblioteka-e-arkivit-qendror-shteteror-pasurohet-ngaakademia-eshkencave/?fbclid=IwAR3uSYF2feyXw_fafZZ7HrDeUV_H1lgfRAuBzZIlBIO4x
4mfHX-Qujje8yw
https://youtu.be/yEv6AnZltOM
https://youtu.be/UWzx5aHeltw

Promovime librash
"Shënime për muzikantin", me autor kompozitorin Markelian Kapidani.
Në kuadër të aktiviteteve të Akademisë së të
Rinjve për vitin 2019–2020, ditën e martë, dt. 3
shtator, ora 11, në sallën "Aleks Buda", me
mbështetjen e Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, u organizua prezantimi i librit
"Shënime
për
muzikantin",
me
autor
kompozitorin Markelian Kapidani.
Mbajtën fjalën:
Markelian Kapidani (kompozitor/pianist)
Mikaela Minga (Akademia e të Rinjve –
Akademia e Shkencave e Shqipërisë/Instituti i
Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit)
Florian Jakaj (Kryetar i Shoqatës Kulturore
"Rrok Jakaj")
Libri "Shënime për muzikantin" i Markelian Kapidanit sjell një ndër
kontributet e para teorike në shqip mbi muzikën xhaz. Ai përqendrohet në
disa linja: tek aspektet teorike dhe praktike të muzikës xhaz; te proceset që
kanë të bëjnë sa me improvizimin/krijimtarinë, aq edhe me interpretimin; si
dhe te parimet e brendshme të organizimit të kësaj muzike, të kombinuara
me përvojat dëgjimore.
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Vijnë përmes këtij libri reflektimet e një kompozitori dhe performuesi i cili e
ka afirmuar tashmë profilin e vet individual brenda botës muzikore xhaz.
Duke i konceptuar modestisht në formën e shënimeve, Kapidani u adresohet
studentëve dhe gjithë atyre që kërkojnë të thellohen në mënyrë më
sistematike te kjo muzikë, për ta njohur, luajtur dhe krijuar. Ndërkaq, ky
libër është rezultat i përvojës së gjatë të Kapidanit në botën e xhazit dhe më
gjerë, përvojë që modestisht, por me shumë integritet, e përcjell te lexuesi.
http://akad.gov.al/ash/akademia-e-te-rinjve/anetaret

“Konsullatat franceze në Shqipërinë e shekujve XVII-XIX” dhe
“Udhëtim në Athinë dhe në Konstandinopojë” të studiuesit Luan Rama
Studiuesi Luan Rama promovoi më 11 shtator 2019 në sallën “Aleks Buda”
në Akademinë e Shkencave dy librat e tij më të rinj: “Konsullatat franceze në
Shqipërinë e shekujve XVII-XIX”, një punim shumë voluminoz i tij dhe
botimin “Udhëtim në Athinë dhe në Kostandinopojë”, të Luois Dupré-së, të
shqipëruar dhe të plotësuar me një studim hyrës prej gati 30 faqesh. Libri i
tij “Konsullatat franceze në Shqipërinë e shekujve XVII-XIX” është një
udhëtim në histori për të treguar kohë të humbura, qytete tjetërsoj dhe
epoka të harruara. Si ishin qytetet shqiptare të asaj mesjete të vonë? Një
përshkrim i detajuar na zbulon imazhin e tyre.
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Studiuesi ka marrë në duar qindra dokumente nga arkivat franceze për të
treguar Shqipërinë e mesjetës së vonë sipas letrave të diplomatëve francezë.
Historia e tyre na shfaq ngjarje mbresëlënëse, duke na nxitur imagjinatën
për të rikrijuar në mendjet tona imazhin e qyteteve shqiptare dhe të jetës së
përditshme në Shqipëri, ku krahas bëmave historike, janë edhe legjendat,
këngët historike dhe ato të dashurisë, përrallat, supersticionet e deri te
‘ligjet’ e gjakut.
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Promovimin e këtyre botimeve e hapi akad. Floresha Dado, kryetare e
Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, duke i cilësuar këto
botime të studiuesit Luan Rama me shumë vlerë, si për në fushën e
historisë, diplomacisë e albanologjinë në tërësi.

Prof. dr. Aurel Plasari në kumtimin e tij të titulluar: "Refuzimi i “Shqipërisë
turke” prej konsujve francezë", e cilëson këtë studim voluminoz si një punim
divulgativ me interes shkencor albanologjik, që në kulturën shqiptare do të
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duhej të qe kryer qysh para 50 vjetëve, për të mos thënë prej një shekulli.
Fjala është, thotë prof. Plasari, për atë informacion mbi “botën shqiptare”, të
cilin vetëm sa nisi t’ua bënte paksa të njohur shqiptarëve Faik Konica,
ndërsa punoi për t’ua paraqitur më gjerë Lumo Skëndo në vitet ’20 të
shekullit të kaluar te “Diturija” me ciklin e njohur “Udhëtarët e huaj në
Shqipëri gjer në fund të shekullit XIX”. Nuk duhet shpërfillur fakti se që
pothuaj të gjithë konsujt e Fuqive të Mëdha në “Shqipërinë turke” ishin edhe
udhëtarë, madje udhëtarë të pasionuar.
Ndoshta më pak si konsuj, dhe më shumë si udhëtarë, ata janë të
parapëlqyer me dëshmitë e tyre për atë që, në kohën e tyre, në pjesën tjetër
të Europës e quanin “L’Albanie Turque”. Parimisht ndër të dhënat
shumëfarëshe që vilen prej burimeve të të huajve për “botën shqiptare”,
them në përgjithësi, ndodh që dëshmitë e udhëtarëve të kenë përparësi ndaj
të dhënave të akteve zyrtare dokumentare, madje edhe ndaj kronikave të
shkruara nga zyra a nga qelia e murgut. Udhëtari i ka shkelur me këmbë,
ndonjëherë edhe me kokën në rrezik, viset që i kanë interesuar; ai i ka
ndeshur për së gjalli njerëzit që ka njohur dhe për të cilët ka treguar. Para
një libri si ky lexuesit janë me fat, sepse ky libër u ofron atyre më shumë se
një regjistër leximi. Me të gjithë konsujt që në këtë përmbledhje janë
paraqitur duke u përshkuar e cituar shpesh edhe shumë gjerësisht – deri në
kufijtë antologjikë – libri funksionon si një udhërrëfyes i lehtë për kërkues
nga më të ndryshmit të disiplinave të albanologjisë: për historianë, për
arkeologë, për entografë dhe antropologë, për gjeografë, për studiues të
diplomacisë, për specialistë të religjioneve, për fokloristë, për specialistë të
ekonomisë, deri edhe gjenealogjistë, specialistë të heraldikës etj.
Prof. dr. Irakli Koçollari me temën "Luan Rama një diplomat përtej misionit
të diplomatit", në fjalën e tij citoi se informacionet konsullore kanë qenë dhe
mbeten një burim tradicional me rëndësi të madhe për nevojat e vlerësimit
të historisë së popujve, të organizimit të jetës së brendshme, të natyrës së
tyre, të organizimit politik, marrëdhënieve të ndërsjella me popujt fqinjë etj.,
e se këto dy botime që u prezantuan, kanë në substancën e tyre inventarin e
këtij burimi informativ, kujtimet, raportet dhe informacionet e konsujve
francezë, si dhe kronologjinë e emërimit dhe të funksionimit të veprimtarisë
së tyre në territoret arbërore. Pa mëdyshjen më të vogël, thotë prof.
Koçollari, e themi se botimi “Konsullatat franceze në Shqipërinë e shekujve
XVII-XIX” dhe botimet e tjera të kësaj natyre janë një punë e vyer dhe me
interes për shkencën e albanologjisë, pasi ato na sjellin të dhëna në lëmin e
historisë, të marrëdhënieve dhe këmbimeve diplomatike, të pranisë së
interesave politike dhe diplomatike franceze në Shqipëri, por edhe më gjerë
se kaq.
"Një kronikë e tillë e historikut të këmbimeve diplomatike mes dy vendeve,
Shqipërisë dhe Francës, jam i bindur, – tha prof. Koçollari, – që i ka
munguar edhe vetë Ministrisë së Jashtme shqiptare. Në këtë kuptim, botimi
i z. Luan Rama merr vlera shumëplanëshe dhe pasuron fondin e historikut
edhe të këtyre marrëdhënieve, të cilat duhet të njihen edhe nga diplomatët
tanë."
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Studiuesja Suzana Varvarica Kuka në temën e saj të titulluar "Louis Dupré
dhe dëshmia e tij piktorike në trojet e orientit jugperëndimor të Perandorisë
Osmane, gjatë viteve 1819–1825, e cilëson studiuesin Luan Rama si një
prekës të temave të shumta të artit pamor, duke mos anashkaluar shkrimin
e librave biografikë, trajtimin e subjekteve të ndryshme dhe analizimin e
faktit artistik shqiptar të zhvilluar në dhé të huaj. Gjithashtu, është
shqipërues i jetëve të artistëve të huaj, si dhe i librit të udhëtimit të piktorit
Louis Dupré, me titull “Udhëtim në Athinë dhe në Kostandinopojë”, që është
një libër tërheqës, i përkthyer nga frëngjishtja dhe në themel të faqeve janë
kujtimet dhe imazhet e disa litografive që Louis Dupré i kreu në moshën 30vjeçare. Struktura e Librit “Udhëtim në Athinë dhe në Kostandinopojë” i
autorit Louis Dupré, thotë prof. Varvaruica, është konceptuar në tri pjesë.
Shqipëruesi Luan Rama e nis librin me studimin e tij linear me titull “Louis
Dupré dhe bota shqiptare”, që cek hap pas hapi kujtimet, derisa përmbledh
tërësinë e përmbajtjes së tyre. Studimi ndiqet nga teksti i përkthyer në shqip
“Udhëtim në Athinë dhe në Kostandinopojë” dhe pjesa e tretë i përket
botimit të tekstit në frëngjisht sipas origjinalit të autorit Louis Dupré.
Në studimin e tij, Luan Rama analizon pikat qendrore të itinerarit udhëtues
drejt orientit modern të Louis Dupré dhe tre miqve të tij. Ai sjell fakte
biografike të artistit Dupré, që vijnë si impenjim profesional i shqipëruesit, si
dhe nevojshmëri njohëse dhe orientuese për lexuesin e ri të shek. XXI. Atij i
jepet mundësia të argumentojë ndaj përjetimeve dhe opinioneve
perëndimore, si dhe të përfitojë nga kërshëritë e ndijimeve të tyre gjatë
udhëtimeve drejt siteve antike arkeologjike, në shekujt e lartpërmendur.
Luan Rama hulumton dhe ndalet si një vëzhgues i mprehtë mbi shënimet e
piktorit francez Louis Dupré. Ai evidenton thelbin e tyre. Madje kërkon të
informojë me fakte të tjera historike, duke i pasuruar shënimet e piktorit në
arsyen e modelimit të faktit, që lexuesi të kuptojë qartë kohën, motivin dhe
qëllimin e udhëtimeve të perëndimorëve drejt orientit modern.
Orienti modern, asokohe, nënkuptonte kombe e territore të Europës
jugperëndimore të përfshira nën administratën turke. Në tokat e tij gjendej
kultura antike si ajo e Greqisë së Lashtë, e cila ishte bërë frymëzim dhe
nxitje e realitetit të kohës. Artistë, shkrimtarë, filozofë dhe estetë të shekujve
XVIII dhe XIX, kërkonin të preknin dhe studionin në origjinal artefaktet
antike.
Hap pas hapi, shqipëruesi i jep njehsim përjetimeve të francezit Louis Dupré
në takimet me Ali Pashë Tepelenën, me mendësinë e tij, fizikun, mënyrën e
të sjellit e të jetuarit të shqiptarëve të Epirit e të malësorëve luftëtarë
arvanitas e suljotë; me kohën, natyrën, me banesat, me zakonet, me armët,
me rrënojat antike, me veshjet e me elemente të tjera që lidhen edhe me
kombësitë greke, arumune, sllave e turke. Ai është ndalur edhe në
marrëdhëniet e konsujve dhe ushtarakëve anglezë e francezë, që lëvizën,
jetuan dhe udhëtuan në tokat e orientit modern.
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Louis Dupré me librin e udhëtimit dhe me pikturat e tij do të mbetet një
piktor francez i rëndësishëm për kulturën shqiptare, sepse jo vetëm fjala dhe
mendimi i tij japin një kontribut të caktuar në një segment të historisë
shqiptare, por edhe pikturat e tij janë një fushë referimi, ku mund të gjesh
shumë argumente për të biseduar rreth vlerave të panjohura në stilin
neoklasik, në personazhet e njohura që trajtoi dhe në elemente të
kostumografisë së një kohe të shkuar.
Luan Rama ka ditur të vlerësojë në shumë aspekte rëndësinë e këtij
udhëtari piktor dhe përkthimi i tij është një aspekt i barasvlershëm me të
gjitha aspektet që përmban studimi i tij në këtë libër, në dukje i vogël, por
me shumë vlerë në faqet e tij.
Në fund, studiuesi Luan Rama vlerësoi Akademinë e Shkencave për
organizimin e këtyre promovimeve e vlerësimin që u bëri studimeve të tij,
falënderoi kumtuesit, prof. Plasarin, prof. Koçollarin dhe prof. Varvaricen
për punën e vlerësimet e tyre, si dhe renditi detaje nga puna e tij në arkivat
franceze dhe pasionin e tij për të vazhduar me studime të tjera të kësaj
natyre.
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Te tjera
Akademiku ynë shkrimtari Fatos Kongoli në Festivaletteratura 2019
Më 4 shtator, akademiku ynë e shkrimtari Fatos Kongoli, autor i romaneve
“I humburi”, “Kufoma”, “Ëndrra e Damokleut”, “Te porta e Shën Pjetrit”,
“Lëkura e qenit”, “Iluzione në sirtar” etj.; fitues i çmimit ndërkombëtar
"Balkanika", i çmimit "Penda e Artë" (2004), "Shkrimtari i vitit" për vitin
2006 etj., Fatos Kongoli përfaqëson letërsinë shqipe në Festivaletteratura
2019, në Mantova.

Arben Merkoçi
Në RTSH me akademikun Arben Merkoçi

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1840641719415563&id=100004092581393

Ismail Kadare fiton çmimin "Pak Kyongni"
Akademiku Ismail Kadare fitues i çmimit ndërkombëtar vjetor për letërsi
"Pak Kyongni", që jepet nga Fondacioni "Toji" në Korenë e Jugut
Akademia e Shkencave uron përzemërsisht shkrimtarin Ismail Kadare, i cili,
pas një gare të gjatë u shpall fitues i konkursit vjetor 2019 për çmimin që
jepet nga Fondacioni "Toji" i Koresë së Jugut dhe mban emrin e shkrimtares
së njohur koreane "Pak Kyongi".
34

Buletini informativ nr. 16 Akademia e Shkencave e Shqipërisë

Shtator 2019

Ismail Kadare u shpall fitues i këtij çmimi midis 350 konkurrentëve.
Në vitet e mëparshme këtë çmim e kanë fituar shkrimtarë amerikanë, rusë,
hebrenj dhe nga rajone të tjera të botës.
Akademia e Shkencave uron anëtarin e saj me rekorde të shquara europiane
e botërore për këtë mirënjohje të re domethënëse, që rikonfirmon përmasën
e tij tashmë ndërkontinentale.

29 shtator – Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore
Akademia e Shkencave, monument kulture i kategorisë I
Ndërtesa e Akademisë së Shkencave ndodhet në sheshin “Fan Noli”, në krah
të ndërtesës ku zhvillohen sot seancat plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Ajo
është një objekt 2-katësh, fasada e të cilit ka pamje nga perëndimi dhe është
i rrethuar nga gjelbërimi. Ka një sipërfaqe ndërtimi rreth 600 m2 dhe lartësi
kati rreth 4.5 m. Ajo bashkë me 4 ndërtesa të tjera rreth e rrotull, përbëjnë
kompleksin e ndërtesave të shpallura “Monument Kulture” të kategorisë së
parë, të Qendrës Historike të Tiranës të shpallura me Urdhër të Ministrit të
Kulturës. Objekti i përket tipologjisë së banesës shqiptare të gjysmës së dytë
të shek. XIX në funksion të shtresave më të pasura të shoqërisë të asaj
kohe. Si tipologji ngjan me banesat me çardak të mbyllur qendror, të cilat
ishin të përhapura edhe në vende të tjera të Ballkanit. Godina ka një
planimetri thuajse drejtkëndore të rregullt. Të dyja katet e godinës janë të
banueshme. Godina ka një sallë qendrore dhe anash saj vendoseshin sipas
kateve dy ose katër mjedise, kurse në katin e dytë, salloni në pjesën ballore
përfundonte me një qoshk të dalë që më vonë kthehet në ballkon. Godina, si
në pamjen e jashtme, ashtu dhe në brendësi të saj, karakterizohet nga një
trajtim i thjeshtë i elementeve arkitektonike. Themelet e saj pjesërisht janë
mbështetur mbi murin rrethues të “Kalasë së Tiranës”. Së jashtmi të bie në
sy volumi i saj i madh dhe format e thjeshta volumore. Si një nga banesat e
përdorura nga aristokracia feudale, ajo ishte e pozicionuar thuajse në
qendër të qytetit, brenda mureve që cilat formojnë kalanë e qytetit.
Më 11.02.1920 në këtë godinë u vendos “Regjenca-Parlamenti” (Këshilli i
Naltë) i qeverisë së Sulejman Delvinës, të dalë nga Kongresi i Lushnjës.
Me gjithë ndryshimet e shumta të qeverive, Regjenca qëndroi në këtë godinë
deri më 1925.
Në vitet 1925-1926 ndërtesa ka shërbyer si seli e qeverisë së presidentit
Ahmet Zogu.
Në vitet 1926-1929 nuk ka informacione për përdorimin e ndërtesës.
Në vitet 1929-1939 ka shërbyer si Pallat mbretëror i mbretit Ahmet Zogu I.
Në vitin 1939, godina u dogj pjesërisht nga zjarri.
Në vitet 1944-1946 ka qenë e vendosur Kryesia e Këshillit Nacionalçlirimtar.
Në vitet 1946-1962 ka qenë selia e Presidiumit të Kuvendit Popullor.
Në vitet 1961-1972 ndërtesa u përdor për funksione të ndryshme shtetërore.
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Nga viti 1972 e deri në ditët e sotme përdoret si godinë në funksion të
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
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In memoriam

5 vjet pa akademikun Shaban Demiraj
Nderim për akademikun, vepra e madhe e të cilit
qëndron në themelet e shkencave tona albanologjike.
Në datën 30 gusht 2014 në orën 13:50, u nda nga jeta
në shtëpinë e tij në Tiranë gjuhëtari i madh, profesori,
akademiku, Mësuesi i Popullit, i nderuar disa herë me
Çmim Republike, Mjeshtri i Madh i Punës, ish-kryetari
i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Shaban
Demiraj.
Shaban Demiraj lindi në Vlorë. Kreu shkollën e mesme
në Tiranë dhe studimet e larta në degën e gjuhës
shqipe e të letërsisë në Institutin Pedagogjik 2-vjeçar (1946–1948) dhe më
pas në Institutin e Lartë Pedagogjik (1954–1955). Disa vjet punoi si mësues
në disa shkolla të mesme. Nga viti 1954 filloi punën si pedagog në Institutin
e Lartë Pedagogjik e më pas në UT, ku shërbeu deri në v. 1990.
Ai ishte një autoritet shkencor elitar, një nga përfaqësuesit më të shquar të
fushës së gjuhësisë brenda dhe jashtë Shqipërisë. Ai i solli shkencës
gjuhësore shqiptare, por edhe ballkanike, vlera të mëdha përmes shumë
veprave monumetale, ku veçohen: “Gramatikë historike e gjuhës shqipe”,
“Gjuha shqipe dhe historia e saj”, “Epiri, pellazgët, etruskët dhe shqiptarët”,
“Fonologjia historike e gjuhës shqipe”, “Prejardhja e shqiptarëve në dritën e
dëshmive të gjuhës shqipe”, “Gjuhësi ballkanike” etj. Akademiku Shaban
Demiraj është autor i shumë artikujve shkencorë të botuar në revista
shkencore prestigjioze vendëse dhe të huaja për çështje të ndryshme të
historisë së gjuhës shqipe, të gramatikës dhe të fonetikës historike, si edhe
të ballkanologjisë. Si pjesëmarrës aktiv në vendimet më të rëndësishme të
shqipes standarde, ai ishte njëherësh edhe nga protagonistët kryesorë të
përgatitjes së dokumenteve bazë të saj. Mendimit shkencor të akademikut
Shaban Demiraj i referohet sot brenda dhe jashtë vendit elita e gjuhësisë së
sotme dhe historike. Ai e përfaqësoi me dinjitet shkencën gjuhësore
shqiptare në forumet më të rëndësishme shkencore kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Shaban Demiraj si pedagog dhe si drejtues kërkimor përgatiti breza
studentësh dhe studiuesish. Ndër vlerat më të mira shkencore e mësimore
ata ruajnë në dijet e tyre shumë nga dijet e profesor Shabanit. Modeli i tij i
punës u bë shkollë për studentë e studiues.
Ndarja e tij nga jeta është një humbje e madhe shkencore dhe njerëzore. Por
ai la pas një vepër të madhe, një pasuri shkencore, një vlerë të madhe
kombëtare, një pasuri monumentale për breza.
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kujtojmë

Inxhinier hidroteknik, profesor, akademik. Lindi
në Gjirokastër. Kreu Politeknikumin e Tiranës dhe
ndoqi
studimet
e
larta
për
ndërtime
hidroenergjetike në Budapest e Sofje; u diplomua
më 1961 në Universitetin e Tiranës. Po këtë vit
filloi punën në Institutin Shtetëror të Projektimit e
më pas në Institutin e Studimeve dhe
Projektimeve të Hidrocentraleve, Nënstacioneve
dhe Linjave të Tensionit të Lartë. Ka qenë anëtar i
grupit qendror për studimet, projektimet dhe
ndërtimet e veprave hidroenergjetike, si: skema e shfrytëzimit
hidroenergjetik të lumit Drin, HEC-et Bistrica II, Vau i Dejës, i Komanit, i
Fierzës, i Banjës, i Bogovës etj.
Farudin Hoxha është projektues dhe drejtues i grupit të studimit dhe të
projektimit të digave të hidrocentraleve të mësipërme me lartësi 40–167 m,
disa prej të cilave janë klasifikuar nga Komiteti Botëror i Digave të Mëdha si
ndër më të lartat në Europë e më gjerë. Ka kryer detyra të larta shtetërore si:
ministër
i
Ndërtimit
(1982–1988),
Ministër
Shteti
pranë
Kryeministrisë(1988–1991), drejtor i Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare
(1999–2000). Anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë që nga viti
1989 zgjidhet nga Asambleja e saj në postet e Sekretarit shkencor (1997–
1999) dhe nënkryetarit të Akademisë (1999–2007). Nga viti 2006 ka qenë
anëtar i jashtëm i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Malit të Zi. Ka
qenë kryetar i Komitetit Kombëtar të Digave të Mëdha. Është vlerësuar dy
herë me Çmimin e Republikës të shkallës së parë.
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Homazh për ndarjen nga jeta të albanologut të shquar Wilfried Fiedler
(Në foto Wilfried Fiedler me veshje popullore të Labërisë
dhe në sfond fotografia e dy fyelltarëve të fotografuar
prej Tij në Shqipëri, në mesin e viteve 1950. - Roland
Tasho)
Wilfried Fiedler, dijetar gjerman që iu kushtua tërësisht
albanologjisë, u nda nga jeta.
Lajm tronditës për dijen shqiptare. Wilfried Fiedler, një
prej albanologëve më të mëdhenj bashkëkohorë
shqiptarë, u nda nga jeta.
Sipas jetëshkrimit të realizuar në shtypin gjerman para
gjashtë vjetësh, "ai është albanologu më i rëndësishëm në hapësirën
gjuhësore gjermane të këtij gjysmëshekulli dhe merret intensivisht me
studimet e gjuhës shqipe".
W. Fiedler ishte pjesë e skuadrës shkencore të Doris dhe Erick Schockman,
të cilët në vitin 1953 realizuan të parën ekspeditë antropologjike gjuhësore
gjermane për këngët çame, që u botuan më pas në dy vëllime.
Në vitin 1959 Fiedler u bë docent për gjuhën
shqipe në Universitetin "Humbold" të Berlinit dhe
nga viti 1968 bashkëpunëtor shkencor i Institutit
të Gjuhësisë së Akademisë së Shkencave të
RDGJ-së. Ai aty drejtoi deri në vitin 1989 bashkë
me dr. Oda Buchholz Sektorin e Balkanologjisë.
Në vitin 1989 ai zëvendësoi si profesor dhe
drejtues i njësisë shkencore të albanologjisë në
Universitetin e Mynihut shkrimtarin Martin
Camaj.
Pas daljes në pension në vitin 1998 Wilfried
Fiedler vazhdoi të punojë si profesor i jashtëm
për gjuhën shqipe pranë Universitetit të Jenës në
Institutin për Studimet për Evropën Juglindore.
Wilfried Fielder është anëtar korrespondent i Akademisë së Shkencave dhe
të Arteve të Kosovës dhe anëtar nderi i Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë.
Lista e tij e botimeve përmban, veç monografive monumentale për
"Shumësin në gjuhën shqipe" (botuar edhe në gjuhën shqipe) dhe "Sistemin
foljor të Buzukut", edhe mbi 150 artikuj shkencorë nga fusha e shqipes dhe
e gjuhësisë ballkanike.
Në fokus të vëmendjes së tij nuk ishte vetëm shqipja e sotme dhe gramatika
deskriptive e saj, por edhe fazat e ndryshme të zhvillimit të gjuhës shqipe
nga lashtësia dhe të marrëdhënieve të saj me gjuhët ballkanike. Një vend
qendror në studimet e tij zë edhe gegërishtja e autorëve të vjetër shqiptarë.
Disa nga botimet e akad. Wilfried Fiedler:
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1. "Albanische Grammatik" (Oda Bucholtz bashkautore), Berlin, 1987, në të
cilën sistemi gramatikor i shqipes së sotme vështrohet në tërë gjerësinë e tij:
në fonologji, në strukturën morfologjike dhe në sintaksë.
2. "Sistemi foljor i gjuhës shqipe të Gjon Buzukut", monografi e gjerë dhe
gjithëpërfshirëse për fazat më të hershme të shqipes së shkruar. Në të janë
shqyrtuar në mënyrë të detajuar të gjitha aspektet e sistemit foljor të gjuhës
shqipe te libri i parë i botuar “Meshari”. Ky në fakt është hulumtimi i parë
sistematik i këtij lloji i një segmenti të strukturës gjuhësore të shqipes.
3. "Fjalori shqip-gjermanisht" (me bashkautorë), vepër që, me 30 000 fjalët
dhe me pasqyrimin kryesisht të shqipes pas normimit të vitit 1972, me
shumë shprehje idiomatike e begatime të natyrës stilistike, të shoqëruar me
një gramatikë relativisht të plotë, pati katër botime në ish-Republikën
Demokratike Gjermane. Pas bashkimit gjerman ai u botua në serinë
"Langenscheidt".
4. Prof. Fiedler ka hartuar në bashkëpunim me Adrian Klosin edhe një fjalor
gjermanisht-shqip me 45 000 fjalë dhe me rreth 20 000 frazeologji botuar në
vitin 1997.
Bota shqiptare humbi një korife të dijes albanologjike, një kalorës të dijes
sonë kombëtare.
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