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ECURIA E PROCESIT TË REFORMIMIT NË ASH
SEANCË DËGJIMORE ME ANËTARË TË ASAMBLESË SË ASH-SË
Më 9 korrik 2019 Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik zhvilloi seancën
dëgjimore mbi projektligjin "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë".1
Seanca dëgjimore u zhvillua me anëtarë të Asamblesë së Akademisë së Shkencave dhe
Akademisë së Studimeve Albanologjike. Në seancën dëgjimore morën pjesë përfaqësues të
grupit të deputetëve propozues: Eglantina Gjermeni, Andrea Marto dhe Evis Kushi si edhe
zëvendësministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Redi Shtino.
Akademikët e ftuar në takim iu përgjigjën pyetjeve të deputetëve mbi risitë e projektligjit të
paraqitur nga grupi i deputeteve dhe nënvizuan se ky akt është në koherencë me projektin e
përgatitur nga grupi i punës të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe i Asamblesë së
Akademisë së Shkencave. Projektligji, i cili është rezultat i një pune gjithëpërfshirëse dyvjeçare,
riformulon misionin dhe funksionet e Akademisë së Shkencave, hap rrugën për ripërtëritjen e saj,
në bashkëpunim me universitetet dhe institucionet kërkimore të vendit, përmirëson funksionimin
e saj të brendshëm, e hap Akademinë e Shkencave drejt universiteteve dhe institucioneve të tjera
akademike e kërkimore, garanton mbështetjen për Akademinë e të Rinjve dhe mbështetjen e
veprimtarisë kërkimore të studiuesve e kërkuesve të rinj, si edhe krijon bazën ligjore për hapjen
dhe funksionimin e qendrave të reja kërkimore në kuadrin e Akademisë së Shkencave, në bazë të
nevojave të vendit.
Anëtarët e Komisionit vlerësuan nismën e Akademisë për t'u vetëreformuar dhe për të përballuar
me dinjitet detyrat që shtron zhvillimi aktual ekonomik, shoqëror dhe teknologjik i vendit.
Deputetët anëtarë të Komisionit gjithashtu sugjeruan që projektligji “Për Akademinë e
Shkencave në Republikën e Shqipërisë” të harmonizohet më mirë me legjislacionin në fuqi për
arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor si edhe kërkuan argumentim më të plotë për mungesën e
efekteve financiare të projektligjit.

SEANCË DËGJIMORE ME REKTORË E ZËVENDËSREKTORË TË UNIVERSITETEVE
PUBLIKE
Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, si komision përgjegjës, zhvilloi
seancën e radhës dëgjimore me drejtues të universiteteve publike në vend për diskutimin e
projektligjit “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë.2
1 http://www.parlament.al/News/Index/8501
2
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Të pranishëm ishin Agron Cuko – rektor i Universitetit të Sporteve, Lek Sokoli – zëvendësrektor
i universitetit "Aleksandër Moisiu", Adem Bekteshi – rektor i universitetit "Luigj Gurakuqi",
Skënder Topi – rektor i universitetit "Aleksandër Xhuvani", Sulejman Sulçe – zëvendësrektor i
Universitetit Bujqësor, Valbona Duri – zëvendësrektore e universitetit "Eqerem Çabej", Sokol
Banaj – zëvendësrektor i universitetit "Ismail Qemali", si dhe Redi Shtino – zëvendësministër i
Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Rinisë.
Të pranishmit shprehën opinionet, dakordësitë dhe mosdakortësitë me nene të veçanta dhe dhanë
sugjerimet e tyre, duke kërkuar të merren në konsideratë nga grupi nismëtar. Gjithashtu, përpara
komisionit paraqiti qëndrimin e tij edhe akademiku Artan Fuga. Komisioni vijoi me diskutime,
shkëmbime idesh dhe alternativash.

3

Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Buletini informues nr. 14-15 (korrik-gusht 2019)

MBI TË REJAT DHE EPËRSITË E LIGJIT TË RI TË MIRATUAR
Pas miratimit të ligjit të ri "Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë më 18
korrik 2019 nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, me 82 vota pro, 25 kundër, 0 abstenim,
Asambleja e Akademisë së Shkencave bëri të njohur për shtypin dhe gjithë të interesuarit një
raport mbi të rejat dhe epërsitë e këtij ligji të ri si më poshtë:
"Asambleja e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, duke vlerësuar përmbylljen e
suksesshme të procesit të hartimit dhe miratimit të ligjit të ri mbi të cilin do të mbështetet
veprimtaria e saj institucionale, e ndien të nevojshme të përgëzojë dhe të falënderojë gjitha
subjektet që bashkëpunuan dhe dhanë ndihmesat e tyre për këtë proces të vështirë, por të
suksesshëm, që do të hapë një perspektivë të re për historinë e akademizmit në Shqipëri.
Falënderimet tona janë për grupin e punës të kryesuar nga akademiku Skënder Gjinushi që
përgatiti projektin bazë për vetëreformimin e Akademisë së Shkencave; deputetët e nderuar me
në krye znj. Eglantina Gjermeni që morën përsipër ushtrimin e së drejtës së nismës juridike dhe
organizuan këshillime, plotësime e saktësime te projekti; oponentët e rrjetit europian të
Akademive ALLEA, që jo vetëm ndihmuan seriozisht për eurokodifikimin e ligjit, por edhe e
mbështetën atë publikisht dhe me një solidaritet shembullor; Akademinë Gjermane
“Leopoldina”, që mund të konsiderohet bashkëhartuese e projektit; të nderuarit deputetë të
komisionit të medies dhe informimit, që shqyrtuan me përgjegjësi projektligjin në tërësi dhe në
çdo formulim; me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, që u bashkua me shqetësimin
tonë dhe ofroi ndihmë cilësore në takimin me ligjvënësit shqiptarë dhe me kolegë e specialistë;
për institucionet e arsimit të lartë dhe institutet kërkimore shkencore që, me konsultimet,
përkrahjen apo kontestimet e tyre ndihmuan për të përmbyllur me një variant më të përpiktë të
ligjit; Këshillin e Ministrave, që u shpreh me akt zyrtar me sugjerime dhe mbështetje për
projektin e kthyer tashmë në ligj; Kuvendin e Shqipërisë dhe administratën e tij, që mirëkuptuan
shqetësimin tonë dhe hapën rrugë për fillimin dhe përfundimin e procedurave në një kohë
paragjykimesh të njohura që mbizotëronin opinionet publike.
Asambleja e Akademisë së Shkencave vlerëson se progresi që sjell ligji i ri i miratuar nga
Kuvendi i Shqipërisë në seancën e datës 18 korrik 2009 qëndron në sa vijon:
1. Ky ligj bën të detyrueshme vendosjen e kritereve dhe procedurave të qarta për pranimet
e reja; bazuar mbi kontribute të certifikuara dhe në përcaktimin e tyre; përmes tij për herë të parë
përfshihen edhe strukturat e përfaqësuesit e institucioneve të kërkimit shkencor e studimit në
vend, si IAL, institutet kërkimore.
2. Rikthen legjitimitetin e anëtarësisë, të diskriminuar vetëm për arsye moshe, duke zhbërë
praktikat antikushtetuese që cenojnë hapur lirinë akademike dhe autonominë e Akademisë së
Shkencave;
3. Krijon mundësinë e rifreskimit të Asamblesë me përfaqësues të shquar prej gjeneratave
të reja, në harmoni me të mëparshmet, nëpërmjet futjes së statusit të anëtarit “Emeritus”.
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4. Mundëson anëtarësim si anëtarë të jashtëm e korrespondentë të kërkuesve të suksesshëm
shqiptarë jashtë vendit, duke zgjeruar kështu bashkëpunimin dhe radhët e Akademisë, me
përvojat më të mira.
5. Garanton që zgjedhjet e anëtarëve të Asamblesë të zhvillohen në përputhje me parimin e
barazisë gjinore, duke synuar progresivisht balancën gjinore të përfaqësimit.
6. Krijon mundësi ligjore për një kohezion e bashkëpunim të institucionalizuar më intensiv
dhe më të suksesshëm me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës e me akademi të tjera
në rajon, çka mundëson optimizimin e kërkim-studimeve veçmas në fushën e albanologjisë dhe
të burimeve natyrore.
7. Ligjëron krijimin e Akademisë së të Rinjve, çka mundëson mbi të gjitha rritjen e rolit të
Akademisë për të nxitur e mbështetur formimin dhe promovimin e kërkuesve të rinj.
8. Siguron me ligj, jo thjesht si një vullnet, një bashkëpunim e pjesëmarrje të përfaqësuesve
të IAL-it e instituteve kërkimore në aktivitetin e misionin e Akademisë së Shkencave, nëpërmjet
përfaqësimit të tyre në komisione, në instancat e përzgjedhjes së kandidaturave dhe në mbledhjet
vjetore të ASH-së.
9. Mundëson krijimin e njësive të kërkim-studimit, çka rrit përgjegjësinë dhe mundësinë e
Akademisë së Shkencave dhe akademikëve në dhënien e mendimeve, opinioneve e oponencave
të studiuara, në rritjen e rolit aktiv të saj për kërkimin shkencor në vend dhe zgjerimit të tij
nëpërmjet përfitimit të projekteve.
10. Përcaktohet ligjërisht nevoja dhe mënyra e bashkëpunimit të Akademisë së Shkencave
me Këshillin e Ministrave dhe Kuvendin.
11. Me ligjin e ri u rikthehen të drejtat anëtarëve të privuar prej tyre për shkak të moshës;
krijohen hapësirat për 10-15 pranime të reja si anëtarë me të drejtë vote nga kërkuesit e krijuesit
më të spikatur në vend; hapet rruga për mbi 15 pranime për herë të parë prej kërkuesve më të
suksesshëm jashtë vendit, si anëtarë të jashtëm apo anëtarë korrespondentë si dhe për pjesëmarrje
aktive të 30-40 akademikëve shqiptarë në rajon; përfshihen në bashkëpunim të rregulluar me ligj
mbi 30 përfaqësues të IAL-it dhe të institucioneve kërkimore në komisione; fitojnë status ligjor
të rregullt 20 anëtarë të Akademisë së të Rinjve. Rrethi i akademikëve të vendit arrin në mbi 50
anëtarë aktivë dhe rreth 90 bashkëpunëtorë, çka e kthen realisht Akademinë e Shkencave në një
qendër të debatit shkencor në vend.
12. Asambleja vlerëson se një nga sukseset e reformës ishte që ndali antireformën.
Vetëreformimi sipas ligjit të ri pengoi tendencën për rikthimin te praktika e rithemelimit me
dispozita antikushtetuese (të konstatuara si të tilla nga Gjykata Kushtetuese me vendim), praktikë
e paprecedent në Europë dhe që mundësonte ndërhyrjen e Qeverisë në zgjedhjen e përzgjedhjen
e anëtarit të Asamblesë që çonte në shpërbërje të Akademisë.
Reforma ligjore e mbylli këtë kapitull negativ dhe përmes miratimit të ligjit të ri hap një
perspektivë zhvillimi pozitive për vetë Akademinë dhe shkencën shqiptare në përgjithësi."
Shtojcë
5
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Në vijim të pikës 11:
E vetmja klauzolë e kundërshtuar parimisht, me vendim konsultativ të Asamblesë, nga
gjithë çka është propozuar pranë këtij institucioni, drejtpërdrejt a mediatikisht, ishte propozimi
që për anëtarët mbi 68 vjeç të hiqej e drejta e votës dhe që “reforma” të kryhej nga 7 prej
akademikëve të mbetur (nga 10-15 gjithsej). Kjo pasi në gjithçka tjetër s’kishte asnjë vizion të ri,
sepse ishte kopje e keqe e antireformës së vitit 2007, me të cilën iu hoq e drejta e votës anëtarëve
mbi 75 vjeç. Kjo praktikë antikushtetuese, shkelte hapur liritë akademike; ndante akademikët në
proreformë e antireformë, vetëm për arsye moshe; ishte një praktikë e provuar tashmë vetëm në
Shqipëri e s’ka rezultuar e suksesshme; s’përbënte hapje të Akademisë ndaj institucioneve të
tjera, por ajo mbyllej edhe ndaj vetes; ishte ligjërisht e pazbatueshme pasi Asambleja pas kësaj
nuk ekzistonte më (s’kishte shumicë), pra s’bënte dot as pranime as miratonte statut të ri. Kjo
klauzolë shpërbënte dhe nuk rithemelonte Akademinë e Shkencave, ishte një model i dështuar
unik shqiptar që i “kundërvihej” një reforme të sistemit europian të certifikuar nga ALLEA.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Për më tepër, ndiqni pasqyrimin e procesit në media të ndryshme:
http://www.gsh.al/…/reformimi-akademise-se-shkencave-dhe-n…/
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NGA PROCESI ZGJEDHOR NË ASH

13 korrik 2019
Mbledhje e jashtëzakonshme e Asamblesë së ASH
Këshilli Ekzekutiv i ASH-së u mblodh më datë 13 korrik 2019 dhe vendosi që më datë 19 korrik
2019, ditën e premte, në orën 11:00 të bëhej mbledhja e jashtëzakonshme e Asamblesë së
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë me këtë rend dite:
- Njohja me Dekretin e Presidentit të Republikës nr. 11223, datë 11.07.2019, dhe shqyrtimi i
propozimit të Këshillit Ekzekutiv drejtuar Asamblesë për të kërkuar rikonsiderimin e emërimit të
Kryetarit të zgjedhur nga kjo Asamble.

19 korrik
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Për dekretin e Presidentit të Republikës
Asambleja e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, sipas rendit të ditës të miratuar më
parë, në mbështetje të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë neni 92, germa g; Ligjit të ASHsë nr. 9655, datë 11.12. 2006, i ndryshuar, neni 11 dhe të Statutit të ASH-së neni 18, në
mbledhjen e saj të datës 19 korrik 2019, ora 11:00,
KONSTATOI:
Pasi u njoh me propozimin e Këshillit Ekzekutiv në lidhje me dekretin e Presidentit të
Republikës së Shqipërisë nr. 11223, datë 11.07.2019, duke shprehur mbështetjen për konstatimet
dhe vlerësimet e Këshillit Ekzekutiv se zgjedhjet e zhvilluara më datë 24.05.2019 për Kryetarin e
ASH-së, me pjesëmarrjen e 43/44 anëtarëve të Asamblesë së Akademisë, janë kryer në përputhje
të plotë me të gjitha rregullat e procedurat ligjore e statutore dhe, si gjatë procesit e më pas, nuk
ka pasur asnjë ankimim ligjor, as pranë Asamblesë, as pranë Gjykatës Administrative, të vetmet
organe që kanë kompetencën për shqyrtimin e ankesave ndaj vendimit të Asamblesë, çka ka bërë
që, prej datës 24 qershor 2019, Vendimi nr. 7 të marrë formën e prerë dhe të bëhet i
pacenueshëm.
V E N D O S I:
1. Të mbështesë propozimin e Këshillit Ekzekutiv për t’i kërkuar Presidentit të Republikës
të rimarrë në shqyrtim qëndrimin e Tij, duke dekretuar emërimin e akad. Skënder Gjinushi, i
zgjedhur si Kryetar i ASH, në respekt të vendimit nr. 7, datë 24.05.2019, të Asamblesë së
Akademisë dhe në zbatim të nenit 92, germa g, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë e të
nenit 11 të Ligjit nr. 9655/2006 të Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë.
2. Ngarkohet Këshilli ekzekutiv për zbatimin e këtij vendimi.

Për më tepër mbi procesin zgjedhor ndiqni pasqyrimin në medie:
http://ata.gov.al/…/meta-nuk-dekretoi-gjinushin-reagon-aka…/
http://top-channel.tv/…/gjinushi-dekreti-i-metes-nul-sdore…/
http://www.oranews.tv/…/akademia-e-shkencave-meta-te-rishik…
https://www.vizionplus.tv/akademiket-mbrojne-gjinushin-ker…/

8

Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Buletini informues nr. 14-15 (korrik-gusht 2019)

VEPRIMTARI TË ARDHSHME NË AKADEMINË E SHKENCAVE TË
SHQIPËRISË
KONKURSI PËR VEPRËN SHKENCORE MË CILËSORE PËR ANTIFASHIZMIN NË
SHQIPËRI
Shpallet konkursi për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar
në periudhën 1991-20193
Më 24 korrik 2019 Akademia e Shkencave në kuadër të përkujtimit të 75-vjetorit të
antifashizmit në Shqipëri, përmes vendimit përkatës të datës 24 korrik 2019 vendosi shpalljen e
konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, botuar në
periudhën 1991-2019.
Çmimet që akordohen në përfundim të këtij konkursi janë:
- Për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, nga autorë vendës;
- Për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, nga autorë të huaj;
- Për veprën shkencore më cilësore për antifashizmin në Shqipëri, nga studiues të rinj.
Të drejtën e propozimit të veprave për konkurrim e kanë: institucionet akademikeuniversitare, botuesit dhe vetë autorët.
Për organizmin e këtij konkursi pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ngrihet dhe
funksionon një juri ndërkombëtare e specializuar, me studiues vendës e të huaj. Kjo juri
ngarkohet që, në mënyrë autonome, të bëjë përzgjedhjen, nominimin dhe shpalljen e tre fituesve,
sipas përcaktimeve të pikës 3 të këtij vendimi.
Pranimi i veprave konkurruese mbyllet më datën 30 shtator 2019 duke depozituar në zyrën
e protokollit të Akademisë së Shkencave: kërkesën për pjesëmarrje në konkurs, 2 kopje të
botuara të veprës, deklaratën e origjinalitetit të punimit të paraqitur, CV-në e autorit dhe listën e
punimeve. Nominimi i të përzgjedhurve shpallet nga juria jo më vonë se data 20 tetor 2019.
Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të organizohet më 13-16 nëntor, në kuadër të konferencës
shkencore akademike antifashizmi popullor i shqiptarëve.
Ndarja e diplomave të nderit do të bëhet me një ceremoni publike. Për secilin nga fituesit
Akademia e Shkencave akordon një shpërblim në masën 300.000 lekë.
---------------------------------------------3

Shih vendimin e Kryesisë:http://akad.gov.al/ash/pdf/Vendim_nr_14_dt_24_07_2019.pdf

Lidhje për te njoftimi: http://akad.gov.al/…/474-njoftim-konkurs-vepra-shkencore-ci…

9

Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Buletini informues nr. 14-15 (korrik-gusht 2019)

Vendim nr. 15, dt. 25.07.2019
Për formimin e jurisë së konkursit retrospektiv për veprën shkencore më cilësore për
antifashizmin në Shqipëri, botuar në periudhën 1991-2019.
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PËR KONFERENCËN E ARDHSHME SHKENCORE KUSHTUAR 75-VJETORIT TË
ÇLIRIMIT TË ATDHEUT (1944-2019) 4
Në 5 gusht 2019 Akademia e Shkencave e Shqipërisë shpalli njoftimin mbi organizimin më
15 nëntor 2019 e një konference shkencore mbarëkombëtare dhe ndërkombëtare kushtuar
rezistencës antifashiste të popullit shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kjo konferencë
organizohet në nderim 75-vjetorit të fitores antifashiste, si një nga ngjarjet më të rëndësishme të
historisë moderne të Shqipërisë dhe të shqiptarëve.
Bashkë me konferencën, në muajin nëntor 2019 do të shpallen fituesit e veprës shkencore
më cilësore nga autorë vendës dhe të huaj, si dhe nga kërkues të rinj, botuar në periudhën 1991–
2019. Dy vepra të reja, prej autorësh të rëndësisë parësore, me burime të misionarëve aleate në
Shqipëri gjatë Luftës Nacionalçlirimtare, do të botohen dhe do të përurohen në një kalendar të
përbashkët me konferencën e konkursin.
Kjo është konferenca e parë që Akademia e Shkencave organizon me thirrje të hapur dhe
është pozitive që kjo thirrje ka zgjuar interes publik në shtyp dhe në media dhe në mjediset
shkencore.
Siç është në traditën e veprimtarive të tilla, që Akademia e Shkencave i ka organizuar edhe
në kohët më të vështira, konferenca, konkursi dhe botimet kanë për qëllim, siç thuhet edhe në
shpalljen publike, nderimin e traditave të antifashizmit në Shqipëri në të gjitha format e
shprehjes së tyre. Për fat të keq, ky qëllim i padyshimtë i Akademisë së Shkencave është
mjegulluar e deformuar nga një pjesë e kontribuuesve në debat.
Akademia e Shkencave mirëkupton shqetësimin e atyre që, me të drejtë, mund të jenë
keqkuptuar për shkak të shkurtësisë së tekstit tonë lidhur me konferencën kushtuar 75-vjetorit të
Çlirimit të Atdheut. Ne bëjmë dallimin midis tyre dhe personave që, në mënyrë të qëllimshme,
kanë përdorur njoftimin tonë për të ndërmarrë sulme dashakeqëse ndaj Akademisë së Shkencave.
Në respekt të të vërtetave dhe e shqetësuar prej zellit entuziast dhe deri në një shkallë edhe
të pakuptimtë për të fabrikuar probleme që nuk kanë ekzistuar dhe nuk ekzistojnë, e ndiejmë të
nevojshme të rishprehim qëndrimin tonë pa dykuptimësi për rëndësinë madhore historike të
Luftës Antifashiste Nacionalçlirimtare, si lufta që për herë të parë në histori i renditi shqiptarët
në krahun e fitores botërore.
Në të njëjtën kohë, Akademia e Shkencave i është përmbajtur dhe i përmbahet mendimit që
ngjarje të tilla jubilare, si 75-vjetori i fitores antifashiste, përveç evokimit të lavdisë së kësaj
fitoreje dhe aspekteve përkujtimore, mund dhe duhet të shërbejnë si shkas për nxitjen e mendimit
shkencor, përmes një rrafshi tematik orientues, për ndriçimin e vlerave të antifashizmit në
Shqipëri, si lëvizje rezistence, si qëndresë kundër pushtuesve, si lëvizje mendimi dhe si përballje
kombëtare e popullore me ushtritë pushtuese.
4

Lexo më shumë http://akad.gov.al/ash/12-te-reja/477-antifashizmi-popullor
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Konferenca të tilla shkencore ndërkombëtare nuk janë mbrëmje jubilare, festive, por
diskutim midis historianëve specialistë të periudhës. Antifashizmi në Shqipëri dhe te shqiptarët
ka qenë një dukuri historike kombëtare dhe popullore. Programi orientues i problematikës së
konferencës, konkursit dhe botimeve jo vetëm që nuk ka për qëllim lënien mënjanë të rezistencës
së organizuar antifashiste, jo vetëm që nuk e largon vëmendjen prej lavdisë historike të ushtrisë
së rregullt partizane, por u vjen në ndihmë studiuesve për të bërë kërkime edhe për çështje që për
një arsye a një tjetër janë studiuar pak ose aspak.
Një konferencë shkencore me karakter
mbarëkombëtar dhe ndërkombëtar mund dhe duhet t’ia
dalë të shtrojë edhe çështje të reja, pa fanatizëm dhe pa
ngurtësi, për koston njerëzore dhe materiale që ka
paguar populli dhe kombi shqiptar, me dhe pa uniformë,
atje ku e zuri ora e luftës për lirinë e vet dhe fitoren
botërore antifashiste. Studimet e sotme historiografike
europiane, studime që njohën një hapje të dukshme me
përfundimin e Luftës së Ftohtë, janë të prira ta zgjerojnë
kuptimin e antifashizmit, dhe kjo vetëm e lartëson
epokën dhe protagonistët e saj. Qysh në Konferencën e
Paqes (1946) dhe në vijimësi, me të drejtë, shteti
shqiptar ka këmbëngulur për të bërë të ditur bazën e
Foto: "Përmendorja e Luftës",
gjerë të mbështetjes popullore të Luftës Antifashiste
vepër e Skulptorit të Popullit
Nacionalçlirimtare. Dhe kjo bazë e gjerë është
Hektor Dule, realizuar në vitin
antifashizmi i popullit shqiptar, pa të cilin fitorja e saj
1968, vendosur në fshatin Bërzhitë
do të kishte qenë e pamundur. Është ai antifashizëm që
anës rrugës kombëtare
kërkoi me urtësi Konferenca e Pezës, për një bashkim
popullor pa dallim feje, krahine dhe ideje, për një rezistencë popullore që ngrihej mbi ideologjitë
dhe dallimet e tjera.
Antifashizmi popullor nuk ka pse të shqetësojë askënd.
Përkundrazi, historia e popullit shqiptar duhet të provojë e riprovojë jo vetëm rëndësinë e
rreshtimit të tij në krahun e aleancës më të përparuar botërore, por edhe pësimet e rënda që kanë
njohur ekonomia dhe resurset e vendit, grabitjet, krimet, djegiet dhe shkatërrimet, që jo vetëm
ndërprenë
zhvillimin
e
vendit,
por
e
varfëruan
popullin
dhe
shtetin.
Debatet e ditëve të fundme kanë krijuar shqetësime fiktive në opinion, duke shtrembëruar të
vërtetat deri në thelbin e tyre.
Në asnjë prej temave orientuese të thirrjes publike për kontribut, që do të verifikohen prej
historianëve të periudhës në një proces shkencorizimi – dhe kjo është epërsia e konferencave me
thirrje të hapur – nuk është lënë as të kuptohet, as të nënkuptohet, që Akademia e Shkencave ka
për qëllim të vërë në diskutim emrin e Luftës Antifashiste të popullit shqiptar, të harrojë apo të
mënjanojë qëndresën historike partizane, të vërë në diskutim dëshmorët e veprën e tyre, të
rehabilitojë kolaboracionizmin apo të errësojë lavdinë e epokës. Këto janë dëshira të sëmura dhe
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paragjykime të qëllimshme. Ato paraqiten në media dhe opinione për të dëmtuar, siç kanë
dëmtuar vijimisht prej disa vitesh, emrin dhe imazhin e Akademisë së Shkencave. Ato janë
gjykime njerëzish që nuk shqetësohen aspak për luftën, por fërkojnë duart që gjetën “lajthitje” në
një thirrje publike të Akademisë së Shkencave, sepse, siç e pohojnë edhe vetë, Akademinë e
Shkencave e duan të zhdukur, të çrrënjosur. Por Akademia e Shkencave tashmë është në një
proces të pakthyeshëm reformimi dhe dëshirat e sëmura të
njërit apo tjetrit nuk mund të bëhen pengesë për ecjen e saj
përpara.
Ata kanë aq shumë dhimbje hipokrite pse “Akademia e
Shkencave e ka braktisur luftën”, sa bëjnë sikur duan të
mbrojnë antifashizmin e popullit shqiptar me qëllim që të
shfaqen sa më ndikues në opinion pse Akademia e
Shkencave nuk duhet të ekzistojë.
Komisioni organizues i konferencës, në përmbushje të
funksioneve të veta, së shpejti do të zhvillojë konsultime
Kopertina e librit me aktet e
konkrete për problematikat e konferencës. Le të presim me
konferencës shkencore të
durim nëntorin. Studiuesit do të jenë kontribuues për
zhvilluar në vitin 2014 nga
plotësime, saktësime dhe thellime në konceptin e
Akademia e Shkencave me
konferencës. Atyre u takon ta bëjnë këtë dhe me siguri do ta
rastin e 70-vjetorit të çlirimit
bëjnë jo duke fabrikuar alarme të rreme dhe çështje të
të vendit.
paqena, por me urtësinë dhe modestinë që i cilëson.
Konferenca do të jetë prova se çfarë do, di dhe do të bëjë Akademia e Shkencave për Luftën
Antifashiste Nacionalçlirimtare. Dhe atëherë do të kuptohet mirë e qartë se kush duhet të kërkojë
ndjesë publike.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë
Tiranë, 5 gusht 2019
Vendimi i Kryesisë nr. 16, dt. 31.07.2019
Antifashizmi popullor te shqiptarët
Konferencë shkencore ndërkombëtare
(në kuadrin e 75-vjetorit të çlirimit të vendit)
Lexo më shumë http://akad.gov.al/ash/12-te-reja/477-antifashizmi-popullor
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AKADEMIA E SHKENCAVE NË PANAIRIN XIX TË LIBRIT NË ULQIN
Në datat 26-31 korrik 2019 u zhvillua Panairi XIX i Librit në Ulqin, në të cilin ishin
pjesëmarrëse rreth 50 shtëpi botuese nga Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia, Kosova dhe Bosnje
Hercegovina. Në këtë panair nuk munguan botimet5 e Akademisë së Shkencave.
Në ceremoninë e hapjes që u mbajt të
premten, më 26 korrik, në orën 20:00,
morën pjesë si të ftuar nderi dy shkrimtarë
të njohur në nivel ballkanik e më gjerë:
shkrimtari dhe akademiku ynë Fatos
Kongoli dhe shkrimtari malazez Balša
Brković (Ballsha Bërkoviq).

Në këtë ceremoni të hapjes ishin të pranishëm tre
ministrat përfaqësues të Shqipërisë, Malit të Zi dhe
Kosovës.
Dy çmimet që u dhanë për veprat e autorëve
pjesëmarrës në këtë panair ishin: “Liburnia”, që
simbolizon anijen e kohëve të lashta në Ulqin edhe
“Ulliri”, që simbolizon paqen mes njerëzve.
Akademia e Shkencave është pjesëmarrëse e rregullt
në këtë panair me botimet më të reja, ku këtë vit u
veçua vepra madhore në 9 vëllime e historianit tonë të madh, Kristo Frashëri, "Skënderbeu dhe
lufta shqiptaro-osmane në shekullin XV. Burime dokumentare".

5

http://akad.gov.al/ash/botime/botime-ash
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PANAIRI XIX I LIBRIT NË ULQIN: TAKIM ME PËRFAQËSUES TË BIBLIOTEKËS
PUBLIKE TË ULQINIT
Takimi i drejtueses së Botimeve Shkencore dhe Bibliotekës së Akademisë së Shkencave, dr.
Albana Velianj me drejtoreshën e Bibliotekës Publike të Ulqinit znj. Ardita Rama dhe me një
pjesë të stafit të Bibliotekës.

Gjatë takimit të ngrohtë, u trajtuan çështje të bashkëpunimit dypalësh midis dy
bibliotekave.
Botimet e reja të Akademisë së Shkencave në Panairin e Librit, Ulqin 2019, janë të
rëndësishme për pasurimin e fondit albanologjik të Bibliotekës së Ulqinit. Krijimi i sistemit
bibliografik online, të bibliografive të kërkuesve shkencorë shqiptarë, proces i nisur me
bibliografitë e akad. Kristo Frashërit dhe Akad. Dhimitër Dhuteriqit, u prit me mjaft interes si një
risi që sjell Biblioteka shkencore e ASH-së për komunitetin shkencor dhe atë bibliotekar.

Katalogimi online i njësive
bibliografike në sistemin "Cobiss",
ku biblioteka e Akademisë së
Shkencave është lider e procesit për
bibliotekat e përfshira në sistem,
ishte një tjetër pikë e rëndësishme e
bisedës dhe për faktin se së shpejti
dhe Biblioteka e Ulqinit do të
integrohet
në
katalogimin
e
përbashkët në sistemin "Cobiss".
Në fund të takimit, Biblioteka e ASh-së i dhuroi disa libra të akad. Floresha Dados,
Bibliotekës së Ulqinit.

16

Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Buletini informues nr. 14-15 (korrik-gusht 2019)

BOTIMET SHKENCORE DHE BIBLIOTEKA
AKADEMIA E SHKENCAVE DHURON BOTIMET E VETA NË UNIVERSITETIN E
GJIROKASTRËS "EQREM ÇABEJ"
Pjesë e nismave të Akademisë së Shkencave për
një hapje efektive ndaj rrjetit të universiteteve të
vendit është dhe dhurimi i botimeve të saj
bibliotekave universitare.
Më 17 korrik 2019 Universitetit të Gjirokastrës
"Eqrem Çabej" iu dhuruan 151 tituj të këtyre
botimeve, kryesisht të karakterit albanologjik.
Kjo do të shoqërohet me të
tjera dhurime dhe me
shkëmbime të përhershme të
botimeve të reja.
Përveç pjesëmarrësve të tjerë:
profesorë, kërkues, studentë,
morën pjesë dhe dy
zëvendësrektorët, prof. dr.
Valbona Duro dhe prof. dr.
Jani Dine, përgjegjësja e departamentit të letërsisë prof. dr. Merita
Gjokutaj.
Nga Akademia e Shkencave ishin të pranishëm sekretari shkencor i Seksionit të Shkencave
Shoqërore e Albanologjike, akad.asoc. Shaban Sinani, përgjegjësja e sektorit të botimeve
shkencore dhe bibliotekës, dr. Albana Velianj dhe drejtuesi i Njësisë së Projekteve të Kërkimit
dhe Zhvillimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, prof.dr. Irakli Koçollari.
Ceremonia e dhurimit u ndoq prej medies
vendore dhe qendrore.
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PËRFUNDIMI I BIBLIOGRAFISË ONLINE E AKAD. DHIMITËR SHUTERIQIT
Në datën e lindjes së akad. Dhimitër Shuteriqi biblioteka shkencore e Akademisë së
Shkencave përfundoi krijimin e bibliografisë së dytë online, atë të akademikut Dhimitër
Shuteriqi.

Kjo bibliografi vjen pas asaj të akad. Kristo Frashërit, duke shërbyer si model dhe
inovacion për të gjitha bibliotekat shqiptare, të cilat ndihmojnë në identifikimin dhe vlerësimin e
rezultateve të veprimtarisë kërkimore në Shqipëri.
Bibliografia e akad. Dhimitër Shuteriqit përmban 970 njësi bibliografike dhe është hartuar
në bazë të tipologjisë shkencore të përcaktuar sipas standardit, kronologjisë historike dhe
elementeve të tjera të përshkrimit bibliografik, është detajuar në mënyrë profesionale sipas
fushave e nënfushave: monografi, artikuj, trajtesa, kumtime, përkthime, kritikë, vëzhgime,
hulumtime etj.
Në këtë mënyrë hapësirat që krijon sistemi janë të shumëfishuara; përmes specifikës së
kërkimit krijohen mundësi shumë të lehtësuara dhe zgjedhje sipas tipologjisë shkencore e
kronologjike.
Bibliografia e akad. Dhimitër Shuteriqit është e integruar në Sistemin dhe Shërbimet e
Përbashkëta Bibliografike Online (COBISS) sipas standardeve ndërkombëtare të përshkrimit
bibliografik, si edhe në Sistemin Informues për Veprimtarinë Kërkimore në Shqipëri (Ecris.AL).
Në fund të çdo njësie bibliografike, ndodhet ID përkatëse që e identifikon secilën njësi në
këtë sistem.
Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO 690.
Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti, titulli.
Burimi i regjistrimeve
COBISS.AL/COBIB.AL

bibliografike:

Baza

e

përbashkët

e

të

dhënave
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Përgatitja e bibliografive personale të kërkuesve shkencorë nga
Biblioteka Shkencore e ASh-së, e bibliografisë së akademik Kristo
Frashërit dhe asaj të akademik Dhimitër Shuteriqit, shënojnë vetëm
fillimin e procesit. Këto bibliografi janë modele për përgatitjen e
bibliografive të studiuesve të tjerë shkencorë të vendit.
Në lidhjen e mëposhtme mund të konsultoni BIBLIOGRAFITË
ONLINE të akademikëve tanë, duke filluar me ato të akademik
Kristo
Frashërit
dhe
akademik
Dhimitër
Shuteriqit.
Puna e një jete kushtuar shkencës dhe artit!
http://akad.gov.al/ash/link
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TAKIME DHE LEKSIONE SHKENCORE
LEKSION I AKADEMIKUT SHABAN SINANI
Më 26 korrik 2019, në qendrën "Urania" në Ohër, akademik Shaban Sinani zhvilloi
leksionin mbi temat: "Letërsia sociale në Ballkan", "Vargjet e Lira" të Migjenit dhe "Beli Mugri"
të Koço Racinit.

Morën pjesë akademik Taki Fiti, kryetar i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë së
Veriut (MANU), akademiku dhe shkrimtari Luan Starova, zëvendëskryetar i MANU, akademiku
Vlado Matevski zëvendëskryetar i MANU, akademikë, profesorë etj.

20

Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Buletini informues nr. 14-15 (korrik-gusht 2019)

21

Akademia e Shkencave e Shqipërisë – Buletini informues nr. 14-15 (korrik-gusht 2019)

TAKIM ME AKAD. TAKI FITI, KRYETAR I AKADEMISË SË SHKENCAVE TË
MAQEDONISË SË VERIUT
Më 27 korrik 2019, akademik Vasil S. Tole, zëvendëskryetari i Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë zhvilloi një takim pune e bisedë me ftesë të akademikun Taki Fiti, kryetar i
Akademisë së Shkencave të Maqedonisë së Veriut (MANU).

Takimi u përqendrua në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve mes dy akademive tona e në
konkretizimin së afërmi të tyre me një sërë projektesh dypalëshe.
Akademik Fiti përcolli urimet për aprovimin e ligjit të ri të ASH-së si dhe për zgjedhjet e
reja të Kryesisë.

Në takimin që u zhvillua në qendrën "Urania" në Ohër, morën pjesë nga pala maqedonase
akademiku dhe shkrimtari Luan Starova, zëvendëskryetar i MANU, akademiku Vlado Matevski
zëvendëskryetar i MANU dhe nga pala shqiptare akademiku i asociuar Shaban Sinani, sekretar
shkencor i seksionit të shkencave shoqërore e albanologjike në ASH dhe prof. dr. Irakli Koçollari
përgjegjës i njësisë së projekteve shkencore në ASH.
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VEPRIMTARI TË AKADEMIKËVE TANË
ARBEN MERKOÇI
Opinion nga akad. Arben Merkoci mbi diasporën intelektuale shqiptare të shkencës, teknologjisë
dhe inovacionit dhe kontekstin e diasporës në tërësi:
"Shqipëria ka një kapital mendor dhe intelektual brilant, i cili duhet shfrytëzuar dhe
është një obligim moral në emër të kombit dhe fëmijëve tanë.
Diaspora shqiptare ka qenë dhe do të jetë gjithmonë e lidhur historikisht dhe
shpirtërisht me atdheun e saj, Shqipërinë. Ajo gjithmonë në mënyrë natyrale ushqen me
vullnetin e pastër dhe të mirë, ndjenjën dhe dashurinë për të kontribuuar dhe për të bërë
sa më shumë të jetë e mundur për zhvillimin e vendit.
Teksa diaspora e biznesit dhe artit ndoshta ka disa përparësi për sa i përket buxhetit,
vërehet se diaspora intelektuale e lidhur me shkencën dhe teknologjinë vazhdon të jetë në
një situatë ende të "ndërlikuar". Mbështetja e shkencës dhe teknologjisë është një proces i
domosdoshëm për të tashmen dhe sidomos për brezat e ardhshëm. Unë mendoj se të
kontribuosh në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në Shqipëri është e vështirë, por jo e
pamundur.
Është e vështirë, pasi akoma në Shqipëri nuk ka vizion dhe fonde të mjaftueshme për
të krijuar të paktën modelin e parë funksional të një ekosistemi të qëndrueshëm, i cili
gradualisht të shndërrohet në një strategji kombëtare për studentët, profesionistët,
sipërmarrjet inovative dhe shoqërinë në tërësi (shkenca dhe teknologjia kanë nevojë për
një strategji të qartë dhe financime të konsiderueshme).
Fatkeqësisht nuk ka një strategji të qartë (ose nuk ekziston) për shkencën dhe mbi të
gjitha nuk ekziston akoma një rrjet i grupeve shkencore të konsoliduara. Shkencën e bëjnë
grupet shkencore ekselente, të atashuara brenda instituteve shkencore, sistemit universitar
apo qendrave dhe parqeve të inovacionit. Eksperiencat e kapitalit intelektual dhe
shkencëtarëve shqiptarë në diasporë janë nga më të ndryshmet dhe modelet që mund të
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transferoheshin në Shqipëri duhet të vlerësohen me përparësi për t'ua përshtatur
specifikave dhe mundësive të zhvillimit të vendit.
Këtu në Katalonia në Spanjë ku unë punoj prej më shumë se dy dekadave është një
rast shumë interesant dhe model ndoshta për t’u ndjekur dhe adaptuar në ekosistemin
shqiptar të shkencës dhe inovacionit. Revolucioni shkencor në Katalonia e bëri këtë krahinë
të renditet ndër më të suksesshmet në Evropë. Thelbi i këtij suksesi e ka burimin në radhë
të parë në idenë e shkëlqyer se shkencën e bën kreativiteti, inovatorët dhe talentet.
Njerëzit e talentuar mund të vijnë nga çdo anë e botës, nëse u krijohet një minimum
kushtesh për kërkim shkencor dhe inovacion. "Burimet mendore kreative" janë katalizatori i
shkencës dhe teknologjisë që mund ta çojnë vendin drejt një mendësie të re. Një qasje e
tillë do të bëhet model zhvillimi për të tërhequr fonde shkencore nga Komuniteti Evropian
(Projekte ERC, H2020 etj.).
Çfarë mund të bëhet konkretisht? Një bashkëpunim i gjithë kapitalit dhe brandit
intelektual shqiptar IBA në fondacionin e Innovation Value Albania IVA, tashmë është
krijuar nga vetë intelektualët e Diasporës dhe po piqet natyrshëm çdo ditë e më shumë.
Aktorët politiko-ekonomikë, që kanë në dorë sot zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë në
Shqipëri, duke filluar nga Ministria e Arsimit, Ministria e Diasporës, Akademia e Shkencave
dhe universitetet etj., "urgjentisht" duhet të përfshihen në një strategji mbarëkombëtare.
Përfshirja e kapitalit intelektual dhe ekspertëve të fushës për këtë proces pret thjesht
"bekimin" e sistemit politik. Vlerësoj se kjo strategji duhet të përfshijë të gjitha institucionet
dhe universitetet për të pasur produktivitet dhe eficiencë. Një pakt i partive politike për
zhvillimin

e

shkencës,

teknologjisë

dhe

inovacionit

është

një

domosdoshmëri.

Ky pakt kombëtar pa interesa partiakë duhet të respektojë koordinimin (dhe pavarësinë e
drejtimit teknik) në këtë fushë dhe mbi të gjitha duhet të miratojë një fond dhe politikë të
caktuar për futjen e vendit në një faqe dhe periudhë të re zhvillimi. Shqipëria ka një kapital
mendor dhe intelektual që duhet shfrytëzuar dhe është një detyrim moral në emër të
kombit dhe fëmijëve tanë që kjo të arrihet sa më parë.
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Faleminderit Andrea Papa dhe gjithë intelektualeve të IBA-s për rrjetëzimin dhe
bashkimin tonë në ekosistemin e Innovation Value Albania -IVA- për një mision dhe vizion
të domosdoshëm për zhvillimin e vendit.
E ardhmja e kombit shqiptar pa trupëzimin e dijes, eksperiencës dhe kapitalin intelektual të
diasporës do të jetë si një pikturë pa sfond.
– Andrea Papa
Jo shumë vende janë me aq fat sa të jenë ekonomikisht të pasura, por pothuajse të gjitha
janë të pasura me asete intelektuale: pothuajse çdo vend në planet zotëron një larmi të
shumëllojshme në kapital kulturor, historik, gjeografik, njerëzor dhe intelektual.
– Simon Anholt"

ADNAN KASTRATI
Akad. Adnan Kastrati, shkencëtar shqiptar për sëmundjet e zemrës dhe ato vaskulare,
profesor në klinikën për sëmundjet e zemrës dhe vaskulare, shkolla "TUM" e mjekësisë,
Universiteti Teknik i Mynihut, Gjermani.
Zëvendësdrejtor i Departamentit të Sëmundjeve Kardiovaskulare, Qendra Gjermane për
Zemrën, Mynih, Gjermani.
Interesat kërkimorë të akad. Kastrati (lindur më 1955) përqendrohen në përmirësimin e
strategjive të trajtimit të pacientëve me sindromën akute koronare dhe në zhvillimin e stenteve
(unazave) të reja të veshura me mjekim për një efikasitet dhe siguri të përmirësuar. Një fushë
tjetër është përmirësimi i terapisë antitrombotike shtesë peri-procedurale dhe vlerësimi i
prognozës bazuar mbi shënjues gjenetikë dhe biokimikë.
Akad. Kastrati ka studiuar mjekësi në Tiranë, Shqipëri, ku u diplomua në vitin 1979. Ai u
trajnua si specialist dhe i përfundoi studimet e tij postdoktorale në vitin 1988. Bursa kërkimore
“Alexander von Humboldt” e çoi më pas në klinikën e tretë mjekësore të Universitetit të
Heidelbergut dhe në klinikën e parë mjekësore në "TUM". Para se të caktohej si kryetar i
Mjekësisë së Brendshme në "TUM" (2000), ai punoi si kërkues në vizitë te Qendra Kardiake
Gjermane në Mynih (DHM). Akad. Kastrati është aktualisht mjeku kryesor dhe zëvendësdrejtori
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i Klinikës së Sëmundjeve Kardiovaskulare në DHM. Ai është drejtor i Laboratorit të Kateterit
Kardiak dhe Qendrës ISARESEARCH (Burimi: Universiteti Teknik i Mynihut).
Çmime
Çmimi “Paul Morawitz”, Shoqata Gjermane e Kardiologjisë (2015)
Leksioni Andreas Grüntzig në e Ndërhyrjet e Kardiologjisë, Shoqata Europiane e Kardiologjisë
(2014)
Çmimi ETHICA në Ndërhyrjet e Kardiologjisë, Shoqata Europiane e Ndërhyrjeve
Kardiovaskulare Perkutanoze EAPCI (2014)
Çmimi “Sven Effert” në fushën e Ndërhyrjeve të Kardiologjisë, Shoqata Gjermane e
Kardiologjisë (2009)
http://www.professoren.tum.de/en/kastrati-adnan/
https://www.dhm.mhn.de/…/h…/klinikteam/dr_adnan_kastrati.htm

ISMAIL KADARE
23 korrik
Shkrimtari dhe akademiku ynë Ismail Kadare shpallet finalist për çmimin NEUSTADT PRIZES!
https://www.neustadtprize.org/finalists-for-the-2020-neus…/…

MUZAFER KORKUTI
29 korrik
Artikull nga akad. Muzafer Korkuti: “Gjuha shqipe është themeli i tezës së autoktonisë së
shqiptarëve” https://shqiptarja.com/…/gjuha-shqipe-eshte-themeli-i-tezes…

VASIL S. TOLE
18 gusht
Libri i ri nga akademiku Vasil S. Tole "Kadare dhe Muzika"
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http://top-channel.tv/video/vitrina-e-librit-18-gusht-2019/
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IN MEMORIAM
Akad. ALEKS BUDA
7 korrik – Kujtojmë me nderim, respekt dhe mirënjohje akademikun Aleks Buda.
http://akad.gov.al/ash/asambleja/te-ndare-jeta?id=154

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akad. ANDROMAQI GJERGJI

9 korrik – Katër vjet pa akademiken Andromaqi Gjergji (1928-2015)
Një jetë kushtuar etnografisë dhe albanologjisë shqiptare në fushën e veshjeve popullore.
E kujtojmë me nderim dhe respekt!
http://akad.gov.al/ash/asambleja/te-ndare-jeta?id=154
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AKAD. YLLI POPA
16 gusht – Dy vjet pa akademik Ylli Popën
http://www.akad.gov.al/…/2-uncategor…/284-akademik-ylli-popa

FATOS BAXHAKU
U nda nga jeta në
mënyrë të parakohshme
publicisti dhe kërkuesi
shkencor Fatos Baxhaku.
Për disa vite me radhë
(1986–1992)
Fatos
Baxhaku punoi si kërkues
shkencor në rrjetin e
instituteve
kërkimore
albanologjike të Akademisë
së Shkencave.
Përfundoi studimet doktorale për histori dhe botoi në gjermanisht bashkë me albanologun e
mirënjohur Peter Bartl monografinë kushtuar doktrinës "cultus protectorati" të perandorisë
biqefale austrohungareze për mbrojtjen e të krishterëve në Ballkanin otoman.
Vendi i tij në gazetarinë tradicionale dhe televizive gjatë tri dekadave të fundme ishte dhe
mbetet i pazëvendësueshëm.
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Fatos Baxhaku krijoi modelin e reporterit televiziv në një shoqëri të lirë.
Ishte i pari që, me emisionin dokumentar "Jashtë bulevardit" e shpërnguli gazetarinë
shqiptare nga sallat e konferencave të shtypit, ku ishte vetëngujuar, te jeta e njerëzve të
zakonshëm të popullit, të braktisur në fatin e tyre.
I ndjeri Fatos Baxhaku e përcolli dijen dhe përvojën e tij te gazetarët e rinj edhe si pedagog
i jashtëm në Universitetin e Tiranës dhe si redaktor e botues në të përditshme të njohura.
I pabujshëm, po aq sa dhe i suksesshëm, Fatos Baxhaku do të kujtohet si njeri e
profesionist i shkëlqyer, si koleg i dashur dhe drejtues dinjitoz.
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 (1920-2014).
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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THIRRJE PËR KËRKUESIT SHKENCORË

POSTDOKTORATË, PROGRAMI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, UNIVERSITETI I
VARSHAVËS
Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie, Individual Fellowship (IF) pjesë e Horizon
2020, Qendra për Kërkime mbi Paragjykimet pjesë e Fakultetit të Psikologjisë, Universiteti i
Varshavës ka shprehur interesin të mirëpresë të gjithë kërkuesit shkencorë që aplikojnë për
postoktoraturë në thirrjen IF Call-2019.
Për më shumë informacion ju lutem të ndiqni lidhjen:
http://cbu.psychologia.pl/en/cooperation/marie-curie-fellowship-2

POSTDOKTORATË, PROGRAMI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE, UNIVERSITÉ LIBRE
I BRUKSELIT
Në kuadër të Programit Marie Skłodowska-Curie MSCA-COFUND pjesë e Horizon 2020,
Université Libre i Brukselit ka shpallur thirrjen e dytë, 21 pozicione postdoktoraturë për të gjitha
fushat e kërkimit shkencor.
Afati deri më 18 tetor 2019. Çdo bursë zgjat deri në dy vite dhe përfshin një program të
zhvillimit individual të karrierës.
Thirrjet MSCA COFUND, financohen nga Komisioni Europian dhe nga Institucioni pritës.
Për më shumë informacion, klikoni http://if-at-ulb.ulb.be

THIRRJE NGA AKADEMIA GLOBALE E TË RINJVE (THE GLOBAL YOUNG
ACADEMY)
Akademia Globale e të Rinjve (The Global Young Academy) bën thirrje për aplikime për
anëtarësim nga shkencëtarë të rinj të cilët zotërojnë nivelet më të larta të ekselencës së kërkimit
shkencor së bashku me pasionin e qartë për të pasur ndikim. Thirrja është e hapur për të gjithë
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kërkuesit që punojnë në çfarëdolloj disipline, përfshirë shkencën, mjekësinë, inxhinierinë,
shkencat sociale dhe artet e fushat shoqërore. Aplikuesit duhet të jenë në vitet e para apo të
mesme të karrierave të tyre. Pjesa më e madhe e anëtarëve të Akademisë janë nga moshat 30-40
vjeç dhe rreth 3-10 vite pas përfundimit të doktoratës. Aplikuesit që nuk i plotësojnë këto kritere
janë të ftuar të aplikojnë, së bashku me një shpjegim mbi arsyen pse duhen konsideruar për
anëtarësim.
Afati është 15 shtator 2019.
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TË REJA NGA ORGANIZATA PARTNERE TË AKADEMISË SË
SHKENCAVE

PUBLIKOHET RAPORTI I SAPEA-S: “KUPTIMI I SHKENCË S PËR POLITIKAT NË
SITUATA TË NDËRLIKUARA DHE PAQARTËSIE” 6
Ekspertët thonë se këshillimi shkencor mundëson përparësi të veçanta për politikëbërësit në lidhje
me sfidat globale, si për shembull ndryshimet klimaterike. Tani më shumë se kurrë, politikëbërësit

kanë nevojë për këshillim shkencor cilësor për të marrë vendimet e tyre. Megjithatë, ashtu siç e
thekson një raport i ri nga akademitë europiane, janë pikërisht ato çështje ku këshillimi shkencor
është më i nevojshëm, në të cilat vetë shkenca shfaqet e ndërlikuar dhe e paqartë.
Kjo sfidë studiohet nga një Raport Rishikues i Provave të publikuar nga SAPEA me titull:
“Kuptimi i shkencës për politikat në situata të ndërlikuara dhe paqartësie”.
Raporti thekson faktin se shumë nga problemet më urgjente të botës janë mjaft të
ndërlikuara, përfshirë këtu ndryshimet klimaterike, ndotja e mjedisit, krizat ekonomike dhe
shndërrimi digjital i shoqërive. Për më tepër, njohuritë shkencore mbi këto fusha shpesh mund të
jenë të pasigurta apo të debatuara.
Raporti u hartua nga një grup ndërdisiplinor i përbërë nga shkencëtarë të mirënjohur, të
nominuar nga akademitë përmes Europës dhe të koordinuar nga Academia Europea, pjesë e
grupit SAPEA. Do të informojë Opinion Shkencor të ardhshëm nga Grupi me Këshilltarët
Kryesorë Shkencorë të Komisionit Europian.
Profesor Ortwin Renn, kryetari i grupit të punës që hartoi raportin, tha se:
“Ka kërkese të lartë dhe nevojë urgjente për këshillimin shkencor mbi politikëbërjen. Në
botën e sotme me “lajme të rreme”, është me rëndësi jetësore që të rishikojmë provat më të mira
të mundshme dhe t’i komunikojmë ato në mënyrë të qartë për politikëbërësit dhe publikun. Aty
ku shkenca mbetet e paqartë, na duhet t’i studiojmë dhe t’i shpjegojmë ato paqartësi dhe
tensione. Jetojmë në demokraci ku hetimi nga publiku dhe marrja përsipër e përgjegjësisë si nga
shkencëtarët, ashtu edhe politikëbërësit, janë të pashmangshme, e madje edhe të dëshiruara.”
Raporti nxjerr në pah një sërë përfundimesh kyçe të grupit të punës të SAPEA-s:
 Shkenca është një prej shumë burimeve të dijes që informojnë politikat. Ana e saj
e fortë e veçantë bazohet mbi studimin rigoroz, analizën e vazhdueshme dhe debatin,
6
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duke mundësuar një sërë provash që mund të respektohen si të vërteta, të rëndësishme
dhe të mirëqena.
 Këshillimi shkencor mbështet politikëbërjen efektive duke mundësuar dijen më të
mirë të mundshme, e cila mund të përdoret më pas për të kuptuar një problem të veçantë,
për të krijuar dhe vlerësuar mundësi të politikave dhe për të monitoruar rezultatet e
zbatimit të politikave. Gjithashtu mundëson një kuptim ndaj diskutimit rreth çështjeve
kritike brenda shoqërisë. Këshillimi funksionon më së miri kur udhëhiqet nga ideali i
bashkëkrijimit të njohurisë dhe mundësive të politikave midis shkencëtarëve dhe
politikëbërësve.
 Marrëdhënia midis këshilluesve shkencorë dhe politikëbërësve bazohet mbi
ndërtimin e besimit të dyanshëm, ku si shkencëtarët, ashtu edhe politikëbërësit tregojnë
ndershmëri mbi vlerat dhe qëllimet e tyre.
 Njohuritë shkencore gjithmonë duhet ta informojnë debatin publik dhe
vendimmarrjen. Qytetarët kanë shpesh eksperiencat e tyre të çështjeve të politikave dhe
duhen përfshirë në procesin e vazhdueshëm të debatit midis shkencëtarëve,
politikëbërësve dhe publikut.
Profesor Sierd Cloetingh, Kryetar i Bordit të SAPEA-s, shtoi:
“Si mund të sjellim këshillim të mirë shkencor për politikëbërësit e Komisionit Europian?
Kjo është një pyetje kyçe që qëndron në thelb të misionit të SAPEA-s. Ky raport është një
kontribut themelor mbi zhvillimin e ardhshëm të këshillimit shkencor dhe bazohet mbi
ekspertizën ndërdisiplinore të një grupi shkencëtarësh të klasit të parë, të gjithë me eksperiencë
praktike të botës së këshillimit shkencor.”
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