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KONFERENCA SHKENCORE, SEMINARE, PËRURIME BOTIMESH

VITI I SKËNDERBEUT
Kalendar i ligjëratave akademike

Nisi sesioni i parë i Konferencës
Albanologjike kushtuar Gjergj Kastriotit
- Skënderbeut më datë 9 maj, ora 11:00
në Pallatin e Kongreseve, me ligjëratën e
dr. Aurel Plasarit me temën “Skënderbe
udhëheqës fshatar apo Skënderbe
aristokrat?”
Ciklin e ligjëratave madhore e njoftoi të
filluar prof. dr. Pëllum Xhufi, kryetar i
komitetit shkencor të Konferencës, i cili
paraqiti edhe një kalendar të ligjëratave
përgjatë muajve maj–qershor dhe shtator–
tetor. Ky cikël ligjëratash organizohet nga

komiteti i saj shkencor dhe nga komisioni
organizativ, që përfaqëson Akademinë e
Studimeve Albanologjike (Tiranë),
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë,
Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të
Kosovës, Universitetin e Tiranës, së
bashku me sekretariatin teknik të Vitit
Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit–
Skënderbeut.
https://vitiiskenderbeut.al/category/
aktivitete/...

h t t p s :/ / w w w. f a c e b oo k . c o m /
permalink.php?story_fbid=1654288174606352&id=665550180146828
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Më 11 maj 2018 u promovua në
Akademinë e Shkencave vepra e plotë
e Gjon Kujxhisë (1920–1943) “Gjon
Kolë Kujxhia: një ilir i ndezun” (valle
kombëtare dhe hengu shkodran),
përgatitur nga prof. asoc. dr. Eno Koço.
Vepra përmbledh materiale të reja mbi
Gjon Kujxhinë, të cilat kishin mbetur të
heshtura për gati gjysmë shekulli dhe
njohja e tyre do t’i shërbejë lëvruesve
të fushave muzikologjike dhe
albanologjike. Një pjesë e materialit
botohet në mënyrë anastatike për të
ruajtur origjinalitetin e kohës.

Më 18 maj 2018, në mjediset e Akademisë së
Shkencave, Autoriteti për Informimin mbi
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, projekti
PERFORM, në bashkëpunim me Seksionin e
Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike të
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, organizuan
aktivitetin ”Mbi rolin e shkencës në zhvillimin e
shoqërisë gjatë viteve të para të vendosjes së
regjimit komunist (1945–1954)”. Në fjalën e hapjes,
kryetarja e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe
Albanologjike, akad. Floresha Dado, theksoi se ky
bashkëpunim nuk është vetëm një moment takimi,
por konfirmon një filozofi të rëndësishme që ka të
bëjë me një koncept të ri të Akademisë së
Shkencave. Duke u njohur me një ndër detyrat
kryesore të këtij autoriteti, që synon hulumtimin e
dokumenteve, rolin e elitave intelektuale në
zhvillimin e shoqërisë shqiptare në kontekstet
historike të saj, marrëdhëniet e vërteta të regjimit
komunist me këto elita, na bashkojnë me parimin
themelor të këtij institucioni për nxitjen e reflektimit
të shoqërisë së sotme ndaj shkencës, sidomos në
periudhat e ndërlikuara historike.

• Fondacioni kulturor “Harpa”
në Fier i akordon akademikut
të asociuar Shaban Sinani,
çmimin për studimin
monografik “Hieronymi në
botën arbëreshe”, botim i
Akademisë së Shkencave, më
12 maj 2018.
www.akad.gov.al
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• Në vazhdim të kalendarit në kuadrin e
Konferencës Ndërkombëtare Albanologjike
kushtuar Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në
550-vjetorin e vdekjes, më 21 maj 2018, u
mbajt ligjërata me temë: “Skënderbeu, kalorësi
i Shqipërisë”, nga prof. Ivan Pederin,
Universiteti i Zadarit.
• Më datën 25 maj 2018 u mbajt ligjërata e
tretë në kuadrin e Konferencës
Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar
Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në 550vjetorin e vdekjes, nga prof. Sabri Hamiti
(Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës) me temën “Gjergj Kastrioti –
variacione letrare për Heroin Kombëtar”.

Napolit në shek. XVI: Ambasada dhe
Ambasadorë” më datë 30 maj 2018.

• Më 28 maj 2018, prof. dr. Pëllumb Xhufi
(Akademia e Studimeve Albanologjike) mbajti
ligjëratën me temë “Traditë e risi në idenë dhe
në aksionin politik të Gjergj Kastriotit –
Skënderbeut”, në vazhdim të kalendarit të
ligjëratave madhore në kuadrin e
Konferencës Ndërkombëtare Albanologjike
kushtuar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut në
550-vjetorin e vdekjes.

• Në vazhdim të kuadrit të Konferencës
Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar
Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në 550vjetorin e vdekjes, u mbajtën ligjëratat
përmbyllëse për muajin maj, me temë
“Mërgimi arbëresh në Itali sipas burimeve
arkivore italiane (shek. XIV–XVIII)”, nga prof.
Matteo Mandala (Universiteti i Palermos) dhe
“Skënderbeu, miti themelues i identitetit
arbëresh” nga prof. Francesco Altimari
(Universiteti i Palermos) më datë 31 maj
2018.

• Prof. Jose Manuel Floristan Imizcoz
(Universiteti Complutense i Madridit) mbajti
ligjëratën me temë “Marrëdhëniet
diplomatike mes Himarës dhe Mbretërisë së
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• Në kontekstin e festivalit ndërkombëtar “Ditënetët e librit”,
që zhvillohet në Muzeun Historik Kombëtar në Tiranë, më
18 maj 2018, Akademia e Shkencave, sektori i botimeve
shkencore dhe i bibliotekës, organizuan përurimin e
monografisë “Trashëgimia natyrore e Shqipërisë – vlerat,
rreziqet dhe menaxhimi”, me autor prof. dr. Perikli Qirjazin
(ASHSH, Tiranë, 2017, 390 f.). Ky botim paraqiti mjaft interes
për të pranishmit, studiues e specialistë të shumtë të
shkencave natyrore, gjeografisë, mjedisit, historisë e kulturës
në përgjithësi.

Ndërroi jetë në moshën 80-vjeçare akademiku Kolec Topalli (1938–2018), anëtar i
Akademisë së Shkencave, gjuhëtar i njohur, profesor, Mësues i Popullit. (Shih për
më tepër: http://akad.gov.al/…/te-n…/12-te-reja/366-njoftim-per-mediat)
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Forum i hapur shkencor në Ditën Ndërkombëtare të Dritës, 16 maj 2018
Dita Ndërkombëtare e Dritës do të festohet
çdo vit, duke filluar që nga 16 maji 2018 si
përvjetori i operacionit të parë të
suksesshëm të lazerit në vitin 1960 nga
fizikani dhe inxhinieri Theodore Maiman. Kjo
ditë është një thirrje ndaj shoqërisë për të
forcuar bashkëpunimin shkencor dhe për të
shfrytëzuar potencialin e saj në nxitjen e
paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
Për këtë ditë Akademia e Shkencave e
Shqipërisë organizoi një forum të hapur
shkencor. Veprimtaria u zhvillua në mjediset
e sallës “Libri akademik” dhe në të morën
pjesë specialistë të fushave të ndryshme,
studentë të degëve të ndryshme të shkencave
natyrore, si dhe nxënës nga shkollat e mesme
dhe nga ajo profesionale “Harry Fultz”. Fjalën
e hapjes e mbajti kryetari i Seksionit të
Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad. prof.

dr. Salvatore Bushati, i cili foli mbi qëllimin e
zhvillimit të kësaj veprimtarie dhe theksoi
rolin e madh të dritës në shkencë.
Kumtuesit e ftuar në këtë veprimtari ishin
pedagogë nga Fakulteti i Shkencave të
Natyrës të Universitetit të Tiranës. I pari e
mori fjalën prof. dr. Artan Boriçi, i cili foli mbi
efektin dopler dhe rëndësinë e tij në studime
të ndryshme. Nëpërmjet mjeteve audiovizive,
prof. Boriçi e bëri shumë të këndshëm dhe të
kuptueshëm shpjegimin e kësaj dukurie.
Në këtë forum gjithashtu kumtoi dhe prof.
asoc. dr. Valbona Sota, duke shpjeguar në një
mënyrë shumë të bukur dhe të thjeshtëzuar
fotosintezën dhe rolin e saj në zhvillimin e
jetës së gjallë në planetin tonë. Shumë të
goditura ishin shprehjet e personaliteteve
nga fusha të ndryshme mbi fotosintezën.
(Për më tepër klikoni http://
www.akad.gov.al/ash/simpoziume?id=364)

Simpozium shkencor “Etika dhe roli i saj në kërkimin shkencor”
Akademia e Shkencave e Shqipërisë në
bashkëpunim me kolegjin universitar “Qiriazi”
organizoi më 18 maj 2018, simpoziumin
shkencor “Etika dhe roli i saj në kërkimin
shkencor”. Ky simpozium u organizua në
vazhdën e punës që zhvillon Akademia dhe
seksionet e saj shkencore për arritjen e
standardeve të larta të etikës në kërkimin
shkencor, të cilat janë çështje globale.
Simpoziumi synonte të analizonte gjendjen në
fushat e shkencave natyrore dhe teknike, si dhe
të evidentonte problemet më të rëndësishme
dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre, duke shënuar
fillimin e veprimtarive për trajtimin e
problematikave të etikës në fushat e shkencave
natyrore.
Veprimtarinë e hapi kryetari i Seksionit të
Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad.
Salvatore Bushati, i cili vuri theksin mbi
rëndësinë që i jep etikës Akademia e Shkencave
e Shqipërisë, ashtu si mbarë bota shkencore.
Gjithashtu, akad. Bushati foli mbi përpilimin nga
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ana e Akademisë të një projektligji mbi etikën
në kërkimin shkencor. Në emër të kolegjit
universitar “Qiriazi” përshëndeti simpoziumin
dhe pjesëmarrësit presidenti i tij, prof. Gjok
Uldedaj. Në fjalën e tij prof. Uldedaj theksoi
rëndësinë e simpoziumit jo vetëm për
problematikën e veçantë që trajton, por dhe për
momentin në të cilin zhvillohet, pasi “...zhvillimi
i etikës në hulumtimet dhe kërkimet shkencore
është një detyrë urdhëruese për të gjitha

organet shtetërore, sistemin e arsimit,
intelektualët dhe punonjësit shkencorë, por
veçanërisht për institucionet e arsimit të lartë
të cilat e kanë për mision të realizojnë në
harmoni të dy komponentët, pra procesin
mësimor dhe kërkimin shkencor.”
Simpoziumi u ndoq nga një numër i madh
pjesëmarrësish ku rreth 30% ishin studentë të
Universitetit Bujqësor të Tiranës, Universitetit
të Tiranës dhe nga Kolegjet Universitare
“Qiriazi” dhe “Logos”. Morën pjesë edhe
specialistë nga fusha të ndryshme të bujqësisë,
ekonomisë dhe mjekësisë. Simpoziumin e nderoi
me pjesëmarrjen e saj dhe zëvendësrektorja e
Universitetit Mjekësor të Tiranës, prof. dr. Anyla
Bulo.
Në kumtesën e tij “Parimet themelore të
integritetit të kërkimit” akad. Salvatore Bushati
theksoi: “Një përgjegjësi themelore e
komunitetit të kërkuesve është formulimi i
parimeve të kërkimit, përcaktimi i kritereve për
sjelljen e duhur të kërkimit, për të maksimizuar
cilësinë dhe qëndrueshmërinë e kërkimit dhe
për t’iu përgjigjur në mënyrë adekuate
kërcënimeve ose shkeljeve të integritetit të
kërkimit. Qëllimi kryesor i Kodit të Sjelljes është
të ndihmojë në realizimin e kësaj përgjegjësie
dhe në shërbim të komunitetit të kërkimit si një
kornizë për vetërregullim. Ajo përshkruan
përgjegjësitë profesionale, ligjore e etike, dhe
pranon rëndësinë e mjediseve institucionale në
të cilat është organizuar kërkimi. Prandaj, ky kod
është i përshtatshëm dhe i zbatueshëm për
kërkime të financuara nga publiku dhe private,
duke pranuar kufizime legjitime në zbatimin e
tij.”
Prof. dr. Bardhyl Çipi i Universitetit të Mjekësisë
të Tiranës kumtoi mbi “Bioetikën në Shqipëri
në kohën e sotme”. Bioetika konsiderohet
shkenca që shqyrton çështjet etike që kanë të
bëjnë me zbulimet e reja në fushat e shkencave
biomjekësore të dekadave të fundit. Në
kumtesën e tij prof. Çipi foli mbi veçoritë e
bioetikës, lindjen dhe zhvillimin e saj në botë
dhe u ndal në veçoritë e bioetikës në vendin
tonë. Gjithashtu prof. Çipi foli mbi ndikimin e
dyfishtë të përparimeve shkencore mbi të
drejtat e njeriut, duke theksuar: “Zbulimet e reja
në fushat e shkencave biomjekësre të dekadave
të fundit, nga të cilat lindi edhe shkenca e re e

bioetikës, kanë prirje të hyjnë në konflikt me
frymën e të drejtave të njeriut. Ekuacioni
ndërmjet zhvillimit të teknoshkencave dhe
përparimit të njerëzimit është ndërprerë.
Artificializmi i teknikës është në kontrast me
natyralizmin e të drejtave të njeriut.”
Prof. dr. Tatjana Dishnica nga Universiteti
Bujqësor i Tiranës e fokusoi kumtesën e saj
“Etika bujqësore, dilema dhe sfida drejt një
zhvillimi të qëndrueshëm” në disa pika
kryesore: mirëqenia njerëzore; zhvillimi i
qëndrueshëm; etika bujqësore dhe parimet
bazë të saj; dilemat, sfidat dhe institucionalizimi
i një kodi të etikës bujqësore. Prof. Dishnica
theksoi se në ditët e sotme duhet t’i jepet gjithnjë
e më shumë vendi që i takon etikës në kërkimin
shkencor dhe veçanërisht në fushën e
bujqësisë, pasi, siç thotë dhe M. Josephson-i:
“Çdo ditë shoqëria jonë paguan një çmim të lartë,
si emocionalisht dhe ekonomikisht, për pasojat
e sjelljes joetike.”
Prof. dr. Agim Binaj në kumtesën e tij me titull
“Etika në ekonomi: rasti në kontabilitet financë”
foli mbi rëndësinë që ka Kodi i Etikës në
profesionin e kontabilistit dhe financierit. Në
shekullin e kaluar, ky kod i etikës është zhvilluar
hap pas hapi, duke vendosur standarde për
mënyrën se si kontabilisti apo financieri duhet
të veprojë apo duhet të punojë. Pasi dha një
përmbledhje të 6 parimeve themelore të Kodit
të Etikës, të cilat janë busull orientuese për
angazhim dhe për sjellje të ndershme të
kontabilistëve dhe financierëve e për përgjegjësi
profesionale ndaj klientëve të tyre, publikut dhe
kolegëve të profesionit, prof. Binaj e mbylli
kumtesën e tij duke theksuar: “Edhe në ekonomi,
kontabilitet apo financë, si dhe në fusha të tjera,
etika është e lidhur me moralin, kulturën dhe
sjelljen e çdo individi. Thelbi i të punuarit me
etikë në ekonomi përfaqëson jetesën sipas
normave dhe rregullave të shoqërisë. Kjo është
e lidhur pazgjidhshmërisht me menaxhimin e
mirë, kujdesin dhe ndershmërinë në
marrëdhënie me ligjin dhe konsumatorin e
këtyre shërbimeve.”
Fjala e hapjes e akad. Bushatit, si dhe
përshëndetja e prof. Uldedaj mund të ndiqen të
plota duke ndjekur lidhjen: https://
www.facebook.com/665550180146828/
videos/1660540563981113/ .
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Leksion i hapur shkencor “Graviteti kuantik dhe inteligjenca artificiale”
Akademia e Shkencave e Shqipërisë në
bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të
Natyrës të Universitetit të Tiranës, në kuadër
të programit “Edukimi në shkencë” organizoi
leksionin e hapur shkencor “Graviteti kuantik
dhe inteligjenca artificiale” ku nga prof. dr.
Artan Boriçi u trajtuan arritjet më të fundit
në fushën e fizikës.
Veprimtaria u zhvillua më datë 25 maj 2018,
ora 12:00, në sallën “Aleks Buda” të Akademisë
së Shkencave. Morën pjesë kolegë të prof.
Boriçit dhe specialistë të fushës së fizikës
klasike dhe të asaj moderne. Të pranishëm
ishin dhe dekani i FSHN-së prof. dr. Spiro
Drushku, shefi i departamentit të fizikës prof.
dr. Polikron Dhoqina, akademikët Floran Vila,
Petraq Petro, Ilirjan Malollari, si dhe të ftuar
të tjerë. Të pranishëm ishin dhe shumë
studentë të degëve të fizikës në Universitetin
e Tiranës, Universitetit Politeknik të Tiranës,
mësimdhënës të fizikës e nxënës të shkollave
të mesme të përgjithshme, si dhe të shkollës
profesionale “Harry Fultz”.
Veprimtarinë e hapi kryetari i Seksionit të
Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad.
Salvatore Bushati. Më pas e mori fjalën prof.
Boriçi, i cili në fund të leksionit iu përgjigj
edhe pyetjeve të pjesëmarrësve.
Në mbyllje të leksionit prof. Bushati theksoi

se Akademia e Shkencave, në kuadër të
programit “Edukimi në shkencë”, do të
vazhdojë të organizojë lektoriume edhe për
të rejat e kërkimit shkencor në fusha të
ndryshme të shkencave natyrore-teknike,
inxhinierike, teknologjike, bujqësore e
mjedisore dhe të shëndetit, në interes të
përhapjes së dijes në komunitetet shkencore,
universitare, te biznesi e te shoqëria civile.
Akademia e Shkencave është shtëpia e
përbashkët e kërkuesve shkencore dhe si e tillë
është e hapur dhe mirëpret këdo që mendon
se mund të kontribuojë për përhapjen e dijes.
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AKADEMIA E TË RINJVE
Krijohet Akademia e të Rinjve
Në vijim të vendimit nr. 14, dt. 7 qershor 2017
“Për krijimin e Akademisë së të Rinjve pranë
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë” më
datë 22 qershor 2017, në sallën “Akademikët”
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë u
zhvillua takimi i parë i anëtarëve të Akademisë
së të Rinjve. Qëllimi i këtij takimi ishte
diskutimi i hapave që do të ndiqen për
organizimin dhe funksionimin e brendshëm
të Akademisë së të Rinjve, për anëtarësimin e
saj në Global Youth Academies, për
promovimin e Akademisë përmes një
konference të parë dhe për përgatitjen e
botimit të revistës së Akademikëve të Rinj.
Përzgjedhje e bashkëkryetarit të Akademisë së

të Rinjve, prof. as. dr. Rigers
Bakiut, si anëtar i Global
Young Academy (shkurt 2018)
Kandidatura e prof. as. Rigers
Bakiut u shqua mes një
numri të madh aplikimesh
për kualifikimet e veçanta dhe
për angazhimin në shërbim
të shoqërisë.
Inkurajojmë sërish të gjithë kërkuesit e ri
shqiptarë që të bëhen pjesë e GYA-s, zërit të
shkencëtarëve të rinj në të gjithë botën.
https://globalyoungacademy.net/rbakiu/
Informacione mbi anëtarësimin në GYA:
https://globalyoungacademy.net/call-fornew-members/

https://globalyoungacademy.net/rbakiu/
GYA – Akademia Botërore e Kërkuesve të Rinj paraqet në faqen e saj
zyrtare të internetit konferencën e parë të Akademisë së të Rinjve të
Shqipërisë
https://globalyoungacademy.net/connie-nshemereirwe-representedgya-leadership-at-albanian-young-academy-inaugural-meeting/

Konferenca shkencore “Metodologjia dhe kërkimi shkencor: traditë dhe risi”
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Kërkimi shkencor në Shqipëri ka
pësuar një ndryshim të thellë në shumë
aspekte. Ndër më të rëndësishmit janë
metodat kërkimore të zbatuara dhe
metodologjitë e studimit si në shkencat
shoqërore, ashtu edhe në ato natyrore
e teknike. Një pjesë e kërkimeve ende
realizohen me metoda dhe qasje
interpretuese tradicionale, edhe pse
prirja mbizotëruese është “reformimi”
metodologjik. Kjo ka sjellë, në mënyrë të
natyrshme, evidentime të fakteve të reja,
analiza të tjera, qëndrime të tjera
shkencore, interpretime të tjera, në
kërkim të së vërtetës shkencore.
“Vërshimi” i lirë i metodave kërkon, më
së pari, edhe një diskutim në lidhje me
to, për të qartësuar, përzgjedhur e
braktisur metoda të caktuara, që nuk i
përgjigjen realitetit të zhvillimit në
Shqipëri.
Për këtë Akademia e të Rinjve e
Shqipërisë, me mbështetjen e Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë, organizoi
konferencën e parë mbarëkombëtare
shkencore të kërkuesve të rinj me temën
“Metodologjia dhe kërkimi shkencor:
traditë dhe risi”. Përmes propozimeve
dhe diskutimeve, konferenca synoi të
çojë përpara debatin shkencor për një
çështje kaq gjithëpërfshirëse dhe aktuale
për studimin shkencor.
Konferenca u zhvillua në 4 dhjetor
2017, në orën 9.00, në mjediset e
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë,
në kuadër të veprimtarive për
promovimin e Akademisë së të Rinjve, si
organizëm i ri shkencor në Shqipëri.
Disa përfundime mbi konferencën e
parë mbarëkombëtare shkencore të
Akademisë së të Rinjve (AR), të mbajtur
pranë Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, në Tiranë, më 4 dhjetor
2017.
http://akad.gov.al/ash/akademia-e-terinjve/aktivitete…
#AkademiaeteRinjve
#AlbanianYoungAcademy
#AkademiaeShencaveeShqiperise

Akademia e të Rinjve të Shqipërisë merr pjesë në
takimin e rrjetëzimit të akademive europiane të të rinjve
Pas ftesës nga Akademia e të Rinjve të Holandës (De
Jonge Akademie – Royal Netherlands Academy of Arts
and Sciences) për të marrë pjesë në takimin e akademive
europiane të të rinjve, një prej bashkëkryetarëve të
Akademisë së të Rinjve të Shqipërisë, prof. as. dr. Rigers
Bakiu e përfaqësoi Akademinë e të Rinjve të Shqipërisë
në një seri takimesh në Amsterdam (Holandë) në datat
23 dhe 24 mars 2018.
Në këto takime u bënë prezantime nga kryetarët apo
përfaqësuesit e secilës prej akademive europiane të të
rinjve të pranishme, ku përfshiheshin akademi të të
rinjve nga Estonia, Skocia, Suedia, Shqipëria, Gjermania,
Polonia, Belgjika, Norvegjia, Holanda, Finlanda,
Danimarka, Izraeli, Austria dhe Akademia Rinore
Europiane. Në këto takime ishte i pranishëm edhe një
prej bashkëkryetarëve të Akademisë Botërore të të
Rinjve, prof. Moritz Riede-ja, i cili përgëzoi punën e bërë
në Shqipëri për ngritjen e Akademisë së të Rinjve në
Shqipëri dhe, veçanërisht, hapat që janë ndërmarrë në
veprimtaritë e kryera nga Akademia e të Rinjve në
Shqipëri, në një kohë kur vende si Zvicra apo Hungaria
janë në hapat e parë të themelimit të institucioneve të
tilla.
Gjithashtu në këto takime nuk munguan përfaqësues
nga qeveria e Holandës (Hugo von Meijenfeldt,
koordinator i SDG-së për Ministrinë e Punëve të
Jashtme të Holandës) dhe nga Bashkimi Europian
(Jeroen van den Hoven, profesor në Universitetin e
Teknologjisë në Delft dhe themelues i Këshillit të
Kërkimit Shkencor në Holandë). Në këtë takim ishte e
pranishme edhe Eva Alisic, përgjegjëse për
përmirësimin e input-eve shkencore ndaj
politikëbërësve në gjithë globin, por njëherazi edhe
bashkëkryetare e InterAcademy Partnership (IAP), ku
aderon edhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
Prof. as. dr. Rigers Bakiu bëri një paraqitje të
problematikave lidhur me kërkimin shkencor me aktorë
të rinjtë dhe mbi rolin e Akademisë së të Rinjve si një
zë i fuqishëm dhe përfaqësues i kërkuesve të rinj
shkencorë në Shqipëri, me mbështetje të madhe nga
Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe Akademia e
Shkencave e Republikës së Shqipërisë.
#AkademiaeteRinjve
#AlbanianYoungAcademy
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Akademia e të Rinjve të
Shqipërisë bën prezantimin e
parë ndërkombëtar në takimin
vjetor të AE – ALLEA – YAE
(Academia Europaea – All
European Academies – Young
Academy of Europe)
Në takimin vjetor të AE-ALLEA-YAE
(Academia Europaea-All European
Academies-Young Academy of Europe),
të mbajtur më 3–6 shtator 2017,
Akademia e të Rinjve pranë Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë, përmes
përfaqësueses së saj, dr. Belfjore Qose,
ka bërë prezantimin e saj të parë me
akademitë europiane.
Prezantimi i themelimit të saj, njohja me
objektivat dhe vizionin e kësaj akademie,
kanë qenë në qendër të bisedimeve me
presidentin, anëtarë të bordit dhe
akademikë të Akademisë Europiane të të
Rinjve.
Presidenti i kësaj akademie, z. Marcel Swart,
ka shprehur interes të veçantë për
akademinë e të rinjve dhe inkurajon çdo
akademik të ri nga Shqipëria të aplikojë për
t’u bërë pjesë e YAE-së. Politikat e kërkimit
shkencor, sipas tij, duhen mbështetur në
qëndrueshmërinë e institucioneve
shkencore, e më tej në zhvillimin e tyre dhe
të akademikëve të rinj.
Interesin për Akademinë e të Rinjve e
tregon edhe pohimi i tij për të qenë i
pranishëm në ceremoninë e hapjes së
Akademisë së të Rinjve, si dhe në
konferencën e parë shkencore dedikuar
posaçërisht akademikëve të rinj, që do
të vijojë si aktivitet shkencor pas
ceremonisë.
Akademia e të Rinjve është pjesë e rrjetit
të akademive kombëtare në Global
Young Academy (GYA) dhe po punon për
zgjerimin e kontakteve dhe të
bashkëpunëtorëve të saj.
#akademiaetërinjve
http://akad.gov.al/ash/akademia-e-terinjve/anetaret
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Projekte ndërkombëtare në sistemin informues për veprimtarinë kërkimore në Shqipëri
E-CRIS.AL

Sistemi E-CRIS.AL përfshin bazat e të dhënave për organizatat kërkimore, kërkuesit
shkencorë dhe projektet kërkimore. E-CRIS.AL ofron për kërkuesit shkencorë të të gjitha
fushave të dijes informacion mbi projektet ndërkombëtare.
Mund të shihni më hollësisht:
h t t p : / / e c r i s . a l . c o b i s s . n e t / p u b l i c / j q m /
search_basic.aspx?lang=alb&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=fwp&code2=auto&search_term=

BIBLIOTEKA SHKENCORE
Bibliografitë online

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

Bibliografia e akad. Kristo Frashërit është e
integruar në Sistemin dhe Shërbimet e
Përbashkëta Bibliografike Online (COBISS),
sipas standardeve ndërkombëtare të
përshkrimit bibliografik, si edhe në Sistemin
Informues për Veprimtarinë Kërkimore në
Shqipëri (Ecris.AL). Në fund të çdo njësie
bibliografike, ndodhet ID-ja përkatëse që e

Periodikë të rinj shkencorë në bibliotekën e Akademisë së Shkencave
“Monografije
i
Katalozi”
26
Temporis Signa
ISSN: 0352-9428
Nga “Monografitë dhe
Katalogët” e Muzeut
Arkeologjik të Istrias,
numri 26 mban titullin
“Temporis Signa” dhe
nëntitull “Dëshmi
arkeologjike
në
Istrian moderne” me bashkautorë Tatjana
Bradara dhe Ondina Krnjak, Pola, 2016, /
ISBN: 978-953-6153-99-2, 462 f.). Botimi vjen
me një paraqitje të veçantë trigjuhëshe të çdo
teme, të cilat paraqiten paralelisht në
kroatisht, anglisht dhe italisht dhe janë të
pasura me foto ilustruese.

“Monografije i
Katalozi” 27 – The
early medieval between
pannonia and the
Adratic (Early slavic
ceramic and other
archaeological finds
from the sixth to
eighth century)
ISSN: 0352-9428
Nga “Monografitë dhe
Katalogët” e Muzeut Arkeologjik të Istrias,
numri 27 mban titullin “Mesjeta e hershme
midis Panonisë dhe Adriatikut”, 2016, / ISBN:
978-953-8082-01-6, 298 f.) me autor Luka
Bekiæ. Botimi vjen me një paraqitje të veçantë
dygjuhëshe të çdo teme, të cilat paraqiten
paralelisht në kroatisht dhe anglisht.
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“Belleten” (Türk Tarih
Kurumu)
Vol. LXXX, nr. 287,
2016, 355 f.
ISSN:
0041-4255,
Ankara
Revistë shkencore
ndërkombëtare që
botohet tri herë në vit
që prej 1937-s në gjuhën
turke dhe angleze, botim
i Turkish Historical
Society.
Në
të
publikohen artikuj shkencorë në fushën e historisë,
shkencave humane dhe shoqërore në përgjithësi,
përkthime, recensa, njoftime konferencash e
simpoziumesh, nekrologji etj.

antropologjisë dhe fushave të dijeve të aplikuara
si edukimi, mjekësia etj., si dhe midis
antropologjisë dhe disiplinave të tjera akademike.

“BJMG, Balkan Journal
of Medical Genetics”
(International Journal
of Medical Genetics)
Vol. 19 (1), 2016, 109 f.
ISSN: 1311-0160
Botim dy herë në vit i
Akademisë
së
Shkencave dhe Arteve
të Maqedonisë, revistë
shkencore në gjuhën
angleze, e themeluar më
1998, në artikujt e saj,
me një nivel të lartë
shkencor të kontrolluar nga një bord redaktorial
ndërkombëtar, trajton të gjitha aspektet e
mjekësisë gjenetike, duke përfshirë citogjenetikën
njerëzore, gjenetikën molekulare, gjenetikën
klinike, imunogjenetikën etj.

“European Journal of
C a r d i o -T h o r a c i c
Surgery”
Vol. 49, nr. 2, shkurt
2016
ISSN:
1010-7940,
Oxford University
Press
Revistë shkencore
ndërkombëtare në
gjuhën angleze, që
publikon
artikuj
shkencorë të një cilësie
të lartë, raporte që dokumentojnë progresin në
fushën e kirurgjisë së zemrës dhe ndërhyrjeve të
tjera në kraharor.
“Anthropology today”
Vëll. 32, nr. 6, dhjetor
2016, 33 f.
ISSN: 0268-540X
Revistë dymujore që
sjell kontribute në
fushën
e
antropologjisë. Ajo
mundëson një forum
mbi zbatimin
e
a n a l i z a v e
antropologjike
në
çështje shoqërore
aktuale dhe pasqyron
interesin e gjerë për
disiplinën
e
antropologjisë. Gjithashtu revista nxit diskutimet
edhe për çështje të pikëtakimeve midis

“The Albanian Journal
of Medical and Health
Sciences”
vol. 46, issue 3, 12/2015
ISSN: 2412-6373
Revistë shkencore
ndërkombëtare
e
Universitetit
të
Mjekësisë në Tiranë që
ofron artikuj të një
standardi të lartë
shkencor
dhe
metodologjik në të gjitha sferat e mjekësisë, analiza
empirike mbi kërkime eksperimentale dhe klinike,
raporte të rasteve dhe imazhe klinike, recensa etj.
• Revista online në fushën e bibliotekonomisë
“Organizacija znanja” (Organizimi i Njohurive)

Ajo ofron kontribute shkencore në fushën e
bibliotekonomisë. Revista ofron artikuj shkencorë
dhe profesionistë, raporte, arritje, rezultate
shkencore, aktivitete, përvoja, sfida etj., si edhe
informacione të ndryshme në lidhje me programin
COBISS në rajon.
http://vbalhome.al.cobiss.net/oz
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SHKENCA: DREJTIMET KRYESORE, SFIDAT DHE PRURJET
(dokumente / raporte / rezoluta / deklarata)

Asambleja e Përgjithshme e ALLEA-s
Rrjeti i Akademive Europiane të Shkencave (ALLEA) mbajti Asamblenë
e Përgjithshme në Sofje në 16–17 maj 2018. Ishte ky një moment ku u
paraqit dhe u analizua aktiviteti i bordit të ALLEA-s, grupeve të punës,
shumë prej të cilave në një hark disavjecar, si dhe sfidat kryesore me
të cilat përballet shkenca në Europë e më gjerë.
Shih: http://www.allea.org/general-assembly/allea-general-assembly2018/
ALLEA General Assembly 2018
www.allea.org

Me akademikun Nexhat Daci, kryetar i Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Kosovës

Me presidentin e ALLEA-s prof. Gunter Stock,
mbështetës thelbësor i ekspertizës së procesit të
reformës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

www.ashak.org; www.akad.gov.al

Punimet e Asamblesë së
Përgjithshme të ALLEA-s dhe të 2
sesioneve shoqëruese
(relacion)
Ky relacion është një pasqyrim shkurt i paraqitjes
që u bë në punimet e Sofjes. Ai bazohet në shënimet
e mbajtura, por edhe në trajtimet e ndjekura, në
komunikimet me ALLEA-n, si dhe në diskutimet
gjatë paneleve të ndryshme dhe në pushimet mes
seancave.
ALLEA është një vlerë në dy dimensione; është një
strukturë qendrore që administron, përfaqëson
dhe përpunon më të mirën e kuadrit të shkencës
në kontinentin europian, si dhe bashkësinë e
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akademive anëtare. Ndërkohë që edhe kjo nuk
është një shumë e thjeshtë akademish, por një
sinergji efikase e këtij rrjeti. Më tej, është edhe
“follow-up”-i; ajo që zhvillohet si një projekt në
një akademi ose grup akademish, përhapet si vlerë
e shtuar nëpërmjet planeve vijuese në kontekstin
e vendeve të tjera. Në këtë mënyrë komuniteti
shkencor i një vendi ndërton dhe vijon punën mbi
dijen ekzistuese, pa qenë nevoja të fillojë gjithçka
nga e para. Kjo vijimësi është edhe më e dobishme
për vendet me kapacitete modeste, pasi zhvillimet
në shkencën europiane shërbejnë si ndërmjetëse,
koordinuese si inkurajim për të hapur këto rrugë
kërkimi edhe në këto vende. Në ato akademi ku
përfshirja në rrjetin, punën dhe kontributet e
ALLEA-s është një realitet, këto vlera

shumëfishohen dhe bëhen pjesë e konsiderueshme
e kalendarit të tyre vjetor, veçanërisht për
akademitë më të vogla. Përballimi i sfidave, por
edhe shfrytëzimi i ekspertizës shkencore të
përgatitur dhe të përcjellë nga ALLEA janë aktuale
dhe dobiprurëse.
Akademitë anëtare kanë, së pari, sistem
komunikimi dhe përpunimi që nis fillimisht brenda
strukturave të tyre – mes seksioneve, grupeve të
punës, kanaleve dhe lidhjeve të shumta, përfshi
edhe akademikët individualë që bëhen ura lidhëse
të komunikimit me universitetet dhe institutet e
kërkimit, dhe këto bëhen brendi e kuadër në
komunikimin e tyre me këto institucione, me
politikën dhe me publikun më gjerë. Shkalla e
përfshirjes në ALLEA është nga njëra anë e
domosdoshme, por nga ana tjetër edhe një
fenomen i dukshëm dhe i matshëm që sjell në
mënyrë të prekshme përfitime dhe ndikim të
rëndësishëm te këto akademi.

Milena Zic-Fuchs, (Professor of Linguistics,
University of Zagreb)
Sesion III: Ndryshimi i kuadrit / peizazhit të
komunikimit
Ligjërata: Besimi tek ekspertiza: komunikimi i dijes
në një epokë digjitale
José van Dijck, (President of the Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences)
Paneli:
Vassil Kirov, (Professor of the Study of Societies
and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences)
Christiane Woopen, (Professor for Ethics and
Theory of Medicine at the University of Cologne)

Programi i zhvillimit të punimeve

Dita I
Fjalë mirëseardhjeje
Julian Revalski, President i Akademisë Bullgare të
Shkencave
Ivan Dimov, Zëvendësministër i Arsimit dhe
Shkencës i Bullgarisë
Fjala e hapjes
Günter Stock, President i ALLEA-s
Dita e parë ishte planifikuar mbi temën: Shkenca
në kohën e ekspertizës dhe të “besimit të sfiduar”
Sesion I: Humbja e besimit (besueshmërisë) në
shkencë
Ligjërata: Besimi tek ekspertët? Dija, këshillimi dhe
ndikimi te politikat
Susan Owens, (Emeritus Professor of
Environment and Policy, University of Cambridge,
and Fellow of the British Academy)
Ndjekur nga një panel:
Boris Grozdanoff, (Professor of Philosophy,
Bulgarian Academy of Sciences)
Cathrine Holst, (Professor of Sociology and Senior
Researcher at ARENA, University of Oslo)
Sesion II: Spektrat e shkencës dhe prodhimit të
dijes
Ligjërata: Universitetet europiane: Si të gjenerohet
besim në prodhimin e dijes
Antonio Loprieno, Presidenti i zgjedhur i ALLEA-s
dhe Akademisë Zvicerane të Shkencave e Arteve
Panel:
Nikolay Vitanov, (Professor of Mathematics,
Bulgarian Academy of Sciences)
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Dita II
Formësimi i këshillimit shkencor në Europë:
vëzhgime në brendësi dhe eksperienca
Fjala e hapjes
Julian Revalski, President i Akademisë Bullgare të
Shkencave
Ivan Dimov, Zv/ministër i Arsimit dhe Shkencës i
Bullgarisë
Prezantim për SAPEA-n dhe SAM
Bernard Charpentier, Kryetar i Bordit të SAPEA-s
Pearl Dykstra, zëvendëskryetare e Grupit të
Komisionit Europian të Kryekëshilltarëve
Shkencorë
Prezantim hyrës: Si të përgatiten e të zhvillohen
politika bazuar në shkencë – Politikat e ardhshme
për qëndrueshmëri dhe rritje bazuar në analiza
dhe në të dhëna nga kërkimi shkencor
Counsellor Karina Angelieva, Shefja e Seksionit të
Arsimit dhe Kërkimit, Përfaqësuese e Përhershme
e Bullgarisë në BE
Sesion I: Shkenca për politikat: perspektivat
kombëtare
Professor Peter Halligan, Kryekëshilltari për
Shkencën i Uellsit
Professor Dr. Frans Brom, (Council Secretary and
Director of the Netherlands Scientific Council for
Government Policy – WRR)
Dr Siyavuya Bulani, (Senior Liaison Officer,
Academy of Science of South Africa – ASSAf)
Sesion II.1: Këshillimi shkencor i politikave në
praktikë: raste suksesi, sfida, ndikimi dhe
kufizimet
Rast studimi 1: Ushqim nga oqeani
Ole Petersen, (Vice President of Academia
Europaea, SAPEA Board Member)
Pearl Dykstra, (Deputy Chair of the European
Commission’s Group of Chief Scientific Advisors)
Iain Shepherd, (Senior Expert at the Directorate
General for Maritime Affairs and Fisheries)

Sesion II.2: Këshillimi shkencor i politikave në
praktikë: raste suksesi, sfida, ndikimi dhe
kufizimet (vijim)
Rast Studimi 2: Proceset e autorizimit të
produkteve për mbrojtjen e bimëve në Europë
Günter Stock (President of ALLEA, SAPEA Board
Member)
Evangelia Ntzani (Chair of the SAPEA Plant
Protection Products Working Group)
Dr Andy Hart (Visiting Professor of Risk Analysis
Practice at Newcastle University)
Dr Johannes Klumpers (Head of SAM Unit,
European Commission)

Sesion III: Reflektime
Për të përfunduar konferencën, folësit e ftuar
shkëmbyen komentet e tyre mbi shembujt e
paraqitur në sesionet e mëparshme. Kjo ishte
gjithashtu një mundësi për të diskutuar implikimet
për akademitë. Fjalimet e shkurtra nga folësit u
pasuan nga një diskutim me audiencën, i moderuar
nga Dr. Julia Stamm.
Diskutues në panel
Ulrike Tillmann, Nënpresident, The Royal Society
El¿bieta Fr¹ckowiak, Nënpresident, Polish
Academy of Sciences
Peter Kennedy, President, The Royal Irish
Academy
Tarmo Soomere, President, Estonian Academy of
Sciences
Përfundime, përmbledhje
Dr. Julia Stamm, themeluese dhe drejtore e
SCIENCE LEADS

Raportim i përmbledhur

Sesioni I – Humbja e besimit
(besueshmërisë) ndaj shkencës
Është e kuptueshme përhapja e shkencës
popullore, por duhet bërë dallimi mes saj dhe
shkencës reale; është kjo e dyta që na çon te të
vërtetat shkencore. Pjesëmarrësit vunë në dukje
se në mjaft vende ka një ndryshim në qëndrimin e
njerëzve ndaj shkencës dhe atyre që bëjnë
shkencë. Sistemi i vlerave nuk ka mbetur i njëjti.
Ndërkohë, për shkencëtarët nuk është e
rëndësishme të “shesin” produktin e tyre, por të
prezantojnë atë çka bëjnë, dijen shkencore.
Brenda vetë komunitetit shkencor, ka raste që
shkencëtarët sfidojnë dhe kontestojnë kërkime
apo rezultate të kërkimit shkencor, dhe shpesh
mund ta vënë në pikëpyetje atë çka bëjnë.
Pavarësisht sa i dobishëm e cilësor është këshillimi
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shkencor, nevojitet edhe të kuptuarit teknik i
çështjeve dhe prirje pozitive nga ana e politikës
që ta vërë në përdorim atë. Politikanët mund të
mos i kuptojnë implikimet e dijes shkencore.
Rekomandohet që në dialogun shkencë–politikë
të ketë edhe një qasje specifike kombëtare, por
ajo çka mund të jetë racionale në këtë komunikim
shpesh mund të kuptohet ndryshe prej palëve.
Këshillimi shkencor është i rëndësishëm për
institucionet kombëtare të shkencës, siç janë
akademitë e shkencave. Akademia britanike
(Royal Society), ka një komitet të vetin në
funksion të këshillimit shkencor, si një drejtim
strategjik i punës së akademisë.
Komitetet shkencore ku ulen shkenca dhe politika,
shpesh me kërkesë të kësaj të fundit, datojnë që
nga shekulli i19-të.
Në lidhje me rifitimin e besimit në shkencë, mund
të ndikojë pozitivisht përpjekja në kuadrin e
edukimit shkencor (science education) ose një
term sinonim që përdoret, science literacy – një
orientim bazë shkencor. Mjaft akademi shkencash
kanë konceptuar dhe zbatojnë me angazhim
programe të gjera për edukimin shkencor.
Pati diskutime edhe lidhur me atë që ky të mos
mbetet një koncept i përgjithshëm. Ka tashmë
nënprograme specifike që u adresohen grupeve
të caktuara: studentëve universitarë, nxënësve në
shkollat e mesme, deri te ndikimet në nivelin e
shkollës fillore, që mundësojnë një orientim më
koheziv dhe një ndërgjegjësim te masa e nxënësve
dhe studentëve. Këto nëngrupe, që janë një pjesë e
publikut, bëhen më tej me kalimin e kohës një
publik më i gjerë i rritur, dhe një pjesë e tyre mund
të orientohet edhe drejt elitave shkencore. Por,
një strategji e tillë siguron një mjedis të
konsoliduar që mbështet komunitetin shkencor
dhe përpjekjen shkencore, e bën shoqërinë të
ndjeshme dhe mbështetëse ndaj shkencës, që është
një element shumë i rëndësishëm i Europës, duke
e dalluar si një zonë tërheqëse, progresive,
gjithmonë të prirë ndaj risive dhe zhvillimit.
Ka universitete në Europë, që edhe në programe
studimi të shkencave natyrore teknike, kanë
përfshirë një kurs si “Historia” dhe “Filozofia e
shkencës”.
Haset edhe fenomeni i një prirjeje nihiliste
mungese besimi në çfarëdo që ofron shkenca, që
ndonjëherë mund të shihet edhe brenda
komunitetit shkencor, në atë që një studiues nuk
pranon kurrsesi kërkimet e kolegëve.
Lajmet e rreme (fake news1) janë një dukuri e
shpeshtë në kohët e sotme. Komisionerja e

Komisionit Europian për Shoqërinë dhe
Ekonominë Digjitale, Mariya Gabriel, vuri në dukje
se çështja e lajmeve të rreme ishte e para që iu
desh të merrte në dorë kur morri postin. Kjo është
tashmë një tendencë e pranishme, që ka grupet e
veta të interesuara, diskursin e vet, format dhe
mënyrat si ndërton spekulimet, mënyrën e
paraqitjes së metodologjisë apo të rezultateve
shkencore dhe mënyrën e referimit për të
simuluar besueshmërinë e synuar.
Në diskutim u shtrua çështja si mund të ndërtohet
besimi në shoqëritë e sotme digjitale. Sipas një
diskutuesi, besimi në shkencë bazohet në katër
elemente bazë: integriteti, transparenca, pavarësia
dhe përgjegjshmëria.
Brenda komunitetit shkencor, ekziston besim në
punën dhe gjykimin shkencor, duke pasur
parasysh që kërkimi bazohet në procese
institucionale. Shumë vendime që merren lidhur
me dhënien e granteve, vlerësimin dhe pranimin e
projekteve, ndërtohen mbi besimin tek ekspertiza
shkencore.
Fushata kundër dijes shkencore dhe arsyet për të
cilat ndërmerren janë çështje serioze. Mund të
ndodhë që gjykimi i qytetarëve të zakonshëm të
mbizotërojë atë të kërkuesve institucionalë – jemi
në epokën e medias digjitale2. Koha dhe teknologjia
ndryshojnë, vlerat themelore mbeten.

Duhet të ketë balancim pushteti nëpërmjet
kontrollit dhe monitorimit (checks and balance) si
procese institucionale, dhe, ndërkohë që kjo duhet
për kërkimin dhe institucionet kërkimore, po aq
vlen edhe për median. Edhe media vetë ka nevojë
dhe përballet me sfidën e besimit, pavarësisht se ka
një komunikim më të afërt me publikun.
Shpesh, për shkak të zhurmës medietike krijohet:
humbje orientimi e besimi, pështjellim, pasiguri,
paqartësi, çorientim etj. Nuk është e favorshme
dhe as e dobishme kur sulme nga shumë anë
tronditin kolonat e besimit tek institucione të
caktuara brenda një shoqërie.
Shkenca dhe arsimi duhen parë si të mira publike.
Kjo nënkupton që nuk duhet të jenë në varësi apo
brenda një kuadri të shtetit, të pushtetit politik.
Autorët që përhapin lajm të rremë kanë problem dhe
i shmangen verifikimeve: bazuar në çfarë ekspertize
apo formimi të specializuar, cilat janë burimet dhe
shtyllat e referimit, çfarë niveli saktësie kanë
argumentet apo aq më tepër, hipotezat e tyre etj.
Sesioni II – Spektrat e shkencës dhe
prodhimi i dijes
Si të gjenerohet besim në prodhimin e dijes? –
Antonio Loprieno
Në fillim prof. Loprieno bëri një prezantim të
shkurtër të profilit dhe të organizimit të

1

Një rast i tillë në media, ishte një argument i pretenduar se vaksinat simulojnë homoseksualizmin ndër fëmijët.
Në mënyrë të përmbledhur, kjo është artikuluar te “The death of expertise” (Tom Nichols): …Kam frikë se jemi dëshmitarë të
“vdekjes së ekspertizës”: një rënie e nxitur nga Google, bazuar në Wikipedia, me blog-e të shumta që rrëzojnë çfarëdo ndarjeje
ndërmjet profesionistëve dhe njerëzve të thjeshtë, nxënësve dhe mësuesve, dijetarëve dhe kuriozëve të zakonshëm - me fjalë të
tjera, midis atyre që kanë arritje në një fushë dhe atyre të cilët nuk kanë asgjë të këtij lloji. Me këtë nuk bëhet fjalë për vdekje të
ekspertizës faktike, dijen mbi gjëra specifike që i veçon disa njerëz nga të tjerët në fusha të ndryshme. Do të ketë gjithmonë mjekë,
avokatë, inxhinierë dhe specialistë të tjerë në fusha të ndryshme. Përkundrazi, ajo që kam frikë se ka vdekur është çdo njohje dhe
vlerësimi i ekspertizës si çdo gjë që duhet të ndryshojë mendimet tona ose të ndryshojë mënyrën se si jetojmë.
… po, është e vërtetë që ekspertët mund të bëjnë gabime, pasi fatkeqësitë apo avaritë nga ‘thalidomidet’ deri në shpërthimin e
Challenger-it tragjikisht na sjellin ndër mend këtë. Por, më së shumti, ekspertët kanë një mesatare mjaft të mirë në krahasim me
njerëzit e thjeshtë: mjekët, pavarësisht nga gabimet e tyre, duket se ia dalin më mirë me shumicën e sëmundjeve sesa magjistarët.
Është pa kuptim të hidhet poshtë nocioni i ekspertizës, dhe ta zëvendësosh atë me këmbënguljen moralizuese se çdo person ka të
drejtë të japë mendimin e vet.
Më keq, kjo është e rrezikshme. Vdekja e ekspertizës është një refuzim jo vetëm i dijes, por heqje dorë nga mënyrat me të cilat kemi
fituar njohuri dhe mësojmë rreth gjërave. Në thelb, ky është një refuzim i shkencës dhe i racionalitetit, që janë themeli i vetë
qytetërimit perëndimor. Po, thashë “qytetërimi perëndimor”: që është një qasje paternaliste, raciste, etnocentrike e dijes, e cila
ka krijuar bombën bërthamore, Edsel, dhe New Coke, por e cila gjithashtu mban gjallë diabetikët, bën të mundur zbritjen
avionëve viganë në errësirë dhe përgatit dokumente si Karta e Kombeve të Bashkuara.
Kjo nuk është vetëm në lidhje me politikën. Jo, është më keq se kjo: efekti i çoroditur i vdekjes së ekspertizës është se pa ekspertë
të vërtetë, gjithkush hiqet ekspert për çdo gjë. Për të marrë një shembull të tmerrshëm, ne jetojmë sot në një vend të avancuar
postindustrial, i cili po lufton tani një rigjallërim të kollës së mirë – një epidemi gati e eliminuar një shekull më parë – thjesht për
shkak se njerëzit e tjerë inteligjentë kanë qenë dyshues për mjekët e tyre dhe kanë refuzuar të vaksinojnë fëmijët e vet pasi kanë
lexuar gjëra të shkruara nga njerëz që faktikisht njohin një hiç rreth mjekësisë. (Po, e kam fjalën për njerëz si Jenny McCarthy).
Në politikë, gjithashtu, problemi ka arritur përmasa qesharake. Njerëzit në debatet politike nuk e dallojnë më frazën “e keni
gabim” nga fraza “je budalla”. Të mos biesh dakord merret si fyerje. Të korrigjosh një tjetër nënkupton se ushqen urrejtje.
Dhe të refuzosh të pranosh pikëpamjet alternative, pa marrë parasysh sa imagjinare apo të pandershme janë, nënkupton se
nuk je mendjehapur.
(https://www.aanzp.com.au/wp-content/uploads/2017/02/Death-of-Expertise.pdf)
2
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institucioneve akademike. Në mesjetë, akademia
ishte mes profilit të akademisë dhe atij të
universitetit. Nuk kishte karakter apo natyrë
kombëtare. Tri baza që sigurojnë besueshmëri:
baza e profilit humboldian, me bazë kërkimin në
një fushë të specializuar, kërkim të thellë;
baza e profilit liberal (sipas modelit Newman);
edukimi/arsimi i paraprin specializimit sipas
konceptit të universitetit liberal, dhe krijon bazën
prej ku avancohet në drejtime të specializuara;
baza e profilit francez që synon përgatitjen e thellë
dhe të specializuar sipas grande ecole;
Besueshmëri sipas modeleve të kësaj periudhe
gjenerohet dhe reflektohet nëpërmjet një elite –
elitës së profesoratit dhe akademisë, duke u lidhur
kryesisht me statusin – si anëtar akademie. Pra
përkatësia në mjedisin dhe në nivelin akademik
në mënyrë absolute sjell besimin dhe vlerësimin
maksimal.
Më tej kemi ndryshimin nga institucione
akademike me një mision të deklaruar (Mission
Statement) drejt një institucioni me plan strategjik.
Në vitet 2000, besimi rrjedh nga provat dhe arritjet
konkrete shkencore. Mund të thuhet se ka ndodhur
një kalim nga besimi me bazë statusi të shquar
(eminence based) në atë me bazë arritjesh të
provuara (evidence based).
Sot ka më shumë kërkim të specializuar dhe më
pak spektër të hapur social, prandaj del detyrë për
akademitë të krijojnë, të lehtësojnë e të ndihmojnë
në qasjen drejt dijes3. Ka nevojë për ndriçim në
periudhën pas epokës së fakteve.
Loprieno-ja vuri në dukje se dija e specializuar
bashkëshoqërohet me humbjen e kornizave
orientuese. Dija e shoqërisë bazohet në një numër
të madh fragmentesh të specializuara bazuar në
kërkimin e saktë me drejtim konkret, dhe jo në
horizonte të gjera kuadër, por kjo e fundit ka
mundësinë të gjenerojë të vërteta shkencore.
Besimi gjenerohet nga dija kuadër.
Ajo që perceptohet si humbje besimi në shkencë
është rezultat i disponueshmërisë së informacionit
në nivel inflator për shkak të të dhënave masive
dhe burimeve të shumta në epokën digjitale (big
data). Të dhënat masive, shpesh na kanë çuar në
drejtime të gabuara.
Një mënyrë përkufizimi: besueshmëria/besimi
është probabiliteti subjektiv, nëpërmjet të cilit
vlerësohet dhe përcaktohet që një individ të
aksesojë aktorë të tjerë. Është i dobishëm ky
3

orientim drejt kornizave apo tablosë kuadër, si dhe
sensit të probabilitetit – duhet prezantuar edukata
me sensin e probabilitetit. Në rastin më të mirë,
dija shkencore, në lidhje me të vërtetën, është
përafrimi më i afërt, i ngushtë, i arritur. “Në
shkencat historike, – përmendi një pjesëmarrës,
– studiuesit bëjnë simulimin e së kaluarës: është
ekzagjerim të pretendohet rikrijimi i së kaluarës.”
Faktorët që krijojnë besim: interesat, normat,
shkalla e vërtetësisë. Një faktor tjetër që ndihmon
gjenerimin e besimit është edhe komunikimi. Një
nga pjesëmarrësit sugjeroi që akademitë duhet të
bëhen aktive dhe ‘agresive’ në lidhje me këtë
drejtim.
Përveç këtyre faktorëve, ndikon ndonjëherë edhe
mungesa e besimit apo mungesa e dëshirës për
besim. Do të ndihmonte edhe një kontekst për
gjykim të edukuar/arsimuar. Në shumë çështje
nuk është vetëm fjala për bardh apo zi, negative/
pozitive. Ka një hierarki, ose në mjaft raste një
kontinuum në vlerësimin e vërtetësisë apo bazës
së besueshmërisë.

Ky është një drejtim ku fokusohen akademitë, me objektiva
dhe plane veprimi.
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Sesioni III: Ndryshimi i kuadrit/peizazhit të
komunikimit
Ligjërata: Besimi tek ekspertiza: komunikimi i dijes
në një epokë digjitale
Në kohët e sotme kur ka lulëzuar populizmi, besimi
bazohet edhe në matjen dhe në vlerësimin sasior,
arsye për të cilën po fillon të flitet për nevojën e
një demokratizimi të besimit, aq më tepër kur
besueshmëria në ekspertizën e specializuar po
sfidohet edhe nga një prirje e përhapur e
ekspertëve të gjithanshëm që imponojnë
kompetencë në gjithçka, pa qenë nevoja e një
formimi të specializuar dhe një studimi specifik
për të mbështetur argumentet dhe rezultatet.
Duhet ndriçuar dallimi mes atyre që përbëjnë fakt,
dhe atyre që përbëjnë opinion, të mund të bëhet
dallimi mes burimeve të fakteve, pasi kjo mund të
ketë domethënie. Në vijim, përveç fakteve dhe të
dhënave, ka vlera dhe dimensione të realiteteve
të caktuara, ka kuadër, dhe interpretimi e vlerësimi
i fakteve është shumë më kompleks, përndryshe
mund të orientohemi shumë lehtë drejt
alternativave të gabuara. Sot jetojmë në një kohë
që janë digjitalizuar pothuajse të gjitha sferat e
jetës. Jetojmë në një infosferë, e cila shpesh është e
ndryshme nga sfera reale.
Që të jemi online në mënyrë permanente, nuk është
një opsion real. Shkenca e hapur nuk nënkupton
pikërisht këtë.
Si duhet të komunikojë shkenca me publikun? Kjo

nuk nënkupton thjesht përcjellje të fakteve, të
metodologjisë. Çështja është si të përfshihemi dhe
të përfshijmë të tjerët në dialog, ku do të jetë shumë
e rëndësishme të dëgjojmë palët e tjera. Gjithashtu,
mund të jetë e nevojshme të rivlerësojmë dhe të
rikonceptojmë pyetjet shkencore, metodat,
interpretimin e rezultateve, dhe të jemi të
angazhuar dhe të efektshëm që të zbatojmë
shkencën në favor të interesit publik. Dhe kjo
duhet bërë si një përpjekje e përbashkët, dhe duhet
të jetë institucionale.
Përfaqësuesi i Akademisë Daneze vuri në dukje
se, ndërsa akademia e tyre nuk është një faktor
shumë influencues në vend, Royal Society
përkundrazi është një faktor që ndikon në jetën e
shoqërisë dhe në zhvillimin e vendit. Kjo lidhet
me shumë faktorë: proceset zgjedhore,
funksionimi, konteksti konkurrues dhe
transparenca e përgjegjshmëria. Këto çojnë në
daljen e figurave të shquara, protagonistë
eminentë që mirëpriten nga shoqëria dhe nga
niveli politik.
Do të jetë e dobishme të komunikohet:
• Si punon komuniteti shkencor
• Etika e kërkimit
• Vlerësimi i kërkimit
• Çfarë has kërkimi dhe kërkuesit, sfidat e tyre
• Hipotezat e kundërta
• Rëndësia dhe relevanca e rezultateve të kërkimit
Kur masat përkthehen në objektiva dhe qëllime,
kjo shënon fundit e efektivitetit të përpjekjeve.
Nuk duhet mohuar se ka edhe kërkime vanitoze,
apo vetëm akumulim faktesh e të dhënash.
Ndërkohë që shkenca është përtej të dhënave.
Universitetet kanë faqet e tyre online, por rrallë i
përdorin për popullaritetin dhe promovimin e
shkencës, për vlerat, burimet shkencore,
qëndrimet lidhur me kërkimin shkencor etj.
Sfidat e sotme në kushtet e përhapjes së fakteve të
rreme shkencore, shkencës popullore dhe
ekspertizës së pabazuar:
• kushtet favorizuese të epokës digjitale;
• një orientim dhe popullarizim jo shumë i
favorshëm i shkencës ndër publikun e gjerë, një
njohje e zbehtë e natyrës së punës shkencore,
kritereve dhe natyrës së kërkimit, kërkesave për
vërtetësinë dhe besueshmërinë e rezultateve;
• edukimi shkencor:
• qysh në nivelet më të hershme në shkollë do të
jetë e dobishme të prezantohet si punojnë
shkencëtarët, si njihen dhe si kreditohen rezultatet
shkencore dhe, më pas, cilat kritere i bëjnë të
pranueshme ato rezultate, si të dallohet puna

kërkimore nga spekulimi, sensi i punës korrekte
dhe të përkushtuar;
në universitet, me studentët – çështje të veçanta,
që lidhen me metodologjinë e kërkimit, me
kërkimin e bazuar në të dhëna dhe fakte
shkencore, mbi të dhënat e besueshme, mbi
filozofinë e shkencës, që përfshijnë besueshmërinë
dhe standarde të tjera që kushtëzojnë çdo punë
kërkimore.
Lidhur me komunikimin me publikun në funksion
të popullarizimit të shkencës. Në këtë debat, një
pyetje me rëndësi ishte të përcaktohej publiku –
çfarë nënkuptohej me të. Këtu duhet identifikuar
që ka nëngrupe që kërkojnë adresime dhe qasje
specifike – pra nuk është një përpjekje globale
standarde. Këto nëngrupe janë: masa shkollore
parauniversitare, student universiteti, profesorët,
kërkues shkencorë, studiues e kërkues të rinj,
bizneset që kanë interesa dhe vëmendje në
kërkime, grupe njerëzish nga profesione të tjera
të specializuara, shtresa më pak të arsimuara etj.
Në raste specifike, komunikimi efikas në funksion
të dukshmërisë dhe popullarizimit të shkencës
duhet të marrë në konsideratë aspekte dhe faktorë
specifikë që lidhen me qëndrime e interesa
konkretë ndaj individësh, institucionesh,
paragjykimesh apo tendencash aktuale, mungesës
së mjedisit të kërkimit, njohjes sipërfaqësore të
shkencës, metodave e rezultateve shkencore,
faktorëve që minojnë besimin në shkencë
(mostransparenca, mungesa e përgjegjshmërisë,
mosbesimi i përgjithshëm, mungesa e këshillimit
shkencor).

Dita II – Projekti SAPEA dhe këshillimi
shkencor i realizuar nga ALLEA
Zëvendësministri bullgar i Arsimit dhe Shkencës,
prof. Dimov e filloi prezantimin me një shembull
ilustrues se si shkenca kontribuon drejt dobisë
konkrete në shoqëri. Në ditët e reshjeve të
rënduara të borës, falë superkompjuterave dhe
metodologjisë së avancuar, arritën të parashikonin
me saktësi reshjet e dëborës, sipas intensitetit, dhe
të lokalizuar me saktësi deri në pak qindra metra,
çka bëri të mundur të jepeshin në kohë reale se
cilat segmente të autostradës duheshin mbyllur apo
monitoruar.
Drejtuesi i ekipit të SAM-it (Mekanizmi për
Këshillimin Shkencor pranë Komisionit Europian)
paraqiti disa nga drejtimet dhe projektet ku ka
qenë përqendruar kohët e fundit4:
4
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Më shumë informacion mund të gjeni tek
www.ec.europa.eu/research/sam

• Closing the gap (emission of CO2)
• Cybersecurity5
• Agricultural Biotechnology
• More food from oceans6
• How should plant protection be regulated7
• Climate changes because of technology
• Future of ageing – Europe is an ageing continent8
Institucionet shkencore duhet të jenë më
proaktive, t’i japin kuptim kërkimit në këto kushte
kompleksiteti dhe pasigurie. Ndër rekomandimet
u përmend se duhet përmirësuar ndërveprimi mes
politikëbërjes së Komisionit Europian dhe
këshillimit shkencor të pavarur.
SAM synon të ndërtojë rrjete më efektive që rrisin
dhe zhvillojnë kapacitetet për këshillimin
shkencor. (Në ekipin e SAM-it është edhe një
përfaqësues nga Akademia e të Rinjve).
Çështje të ngritura
- Kriza e besimit në disa vende, përfshi edhe në
SHBA, lidhet ngushtë edhe më shkelje në etikën
dhe integritetin e kërkimit.
- Ka mjaft mekanizma që ndikojnë ose mund të
ndikojnë, por çështja është komplekse. Përfshihet,
për shembull, edhe konkurrenca mes vetë
shkencëtarëve.
- Ka shumë faktorë që nuk lidhen me cilësinë,
dobinë apo rëndësinë e kërkimit dhe këshillimit
shkencor, të cilat ndikojnë fort ciklin e politikës dhe
politikëbërjen.
- Si të sigurohet dije shkencore në sektorë të
komplikuar.
- Vërehet gjithashtu, në lidhje me eficiencën e
këshillimit shkencor dhe me përcjelljen e dijeve
shkencore, se ka mungesë ekspertize në
administratën shtetërore. Formimi profesional
është bërë një çështje serioze – si të trajnohen të
rinjtë dhe të orientohen drejt ekspertizës në fusha
të specializuara?
- Qasja te rezultatet e kërkimit. U vu në dukje se
pavarësisht realizimit të suksesshëm të shumë
projekteve të FP7, H2020, rezultatet/outputet e
tyre nuk janë të qasshme për palët e interesit.
- Mentaliteti mund të bëhet problem. Prof.
5

6

7

8

Është përgatitur tashmë një raport që i është përcjellë
politikëbërësve të Komisionit Europian.
Është përgatitur tashmë një raport që i është përcjellë
politikëbërësve të Komisionit Europian.
Edhe raporti mbi këtë çështje i është paraqitur Komisionit
Europian.
Është duke u ngritur një komision ekspertësh për të filluar
analizën dhe ekspertizën mbi çështjen. Rezultati pritet në
vitin 2019.
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Angelieva, përfaqësuese e përhershme bullgare në
BE referoi në një rast një diskutim me një kërkues
të ri, që sapo kishte hapur start-up, që iu përgjigj
një pyetjeje se nuk i duhej trajnim më tej. Besimi i
tij ishte se, duke qenë aq i zgjuar, kishte filluar një
start-up, nuk kishte nevojë të interesohej për
trajnim më tej, për lidhje dhe kontakte me
universitete apo qendra kërkimi, për të
bashkëpunuar, për të qenë në rrjedha apo për të
marrë të dhëna. Përse më duhet të jem i lidhur me
qendra kërkimore kur të dhënat mund t’i marr nga
Google? – ishte përgjigjja e tij. Ky lloj mentaliteti
nuk premton shumë për zhvillim më tej, për risi.
Është e domosdoshme të bashkëpunohet mes
disiplinave të ndryshme, sektorëve, adminstratave
dhe agjencive të ndryshme. Është e rëndësishme
të vihet theksi mbi edukimin dhe formimin e
studiuesve. Gjërat nuk bëhen për një kohë të
shkurtër – marrin kohë.
Ka lente të ndryshme për të parë këshillimin
shkencor. Vetë këshillimi shkencor është kthyer
në një disiplinë akademike më vete dhe po
prodhohen teori të reja.
Duhet kuptuar nga shkencëtarët edhe konteksti i
politikëbërjes, për të konsideruar ofertën por edhe
kërkesën. Ndonjëherë qeveritë nuk mund ta
marrin një këshillim apo rekomandime të
caktuara, për shkak të kufizimeve në kuadrin ligjor
e administrativ etj. – për shembull, në sferën e
mbrojtjes së bimëve, bioteknologjisë etj.
Gjithashtu, shpesh ka një hendek të madh lidhur
me barazinë – disa njerëz, grupe apo shtresa kanë
shumë më tepër pushtet apo autoritet për të
vepruar, ndërkohë që të tjerë e kanë në nivel të
papërfillshëm. Janë grupe të ndryshme që përpiqen
të arrijnë publikun, dhe nuk kanë qasje të njëjtë
në adresimin me publikun.
Përveç çështjes së cilësisë së këshillimit shkencor,
politika ka edhe nevojën për të zgjidhur çështjet e
mprehta të ditës, prandaj, strategjitë afatgjata
mendohet se mund të presin.
Në SHBA nuk është thjesht mungesa e respektit
nga administrata Trump. Në SHBA shkenca është e
lidhur me partitë politike dhe ka humbur lidhjet
me republikanët.
Ndoshta besimi nuk është mënyra e duhur e të
shprehurit – nëse ka mungesë besimi, mund te jetë
problem i tyre, mirëpo besueshmëria është sfida
jonë.
Përveç anës përmbajtësore shkencore, ka nevojë
të kuptohet edhe konteksti historik dhe kontekste
të tjera për problemin. Duhet gjithashtu edhe një
analizë e implikimeve të këshillimit – pra, çfarë

ndodh nëse arrihet konsensusi mbi këshillimin?
Për përcjelljen e këshillimit shkencor – mësimet
e nxjerra:
• transparenca,
• shpejtësia,
• vlerësim sasior atje ku ka pasiguri.
Një ndër sfidat e mëdha të së sotmes është
prodhimi bujqësor ekstensiv i lirë.
Shkencëtarët nuk punojnë për shpërblime
financiare, por për të mirën publike. Megjithatë,
në kontekste të caktuara, kur kërkohen këshillime
të shpejta apo të një cilësie apo natyre specifike,
financimi mund të jetë domosdoshmëri. Gjithashtu,
këshillimi shkencor është një treg konkurrues dhe
zgjedhjet bazohen edhe në bazë të dhe në nivel të
pagesave apo të financimit.

Këshillimi shkencor
ALLEA është pjesë e mekanizmit të këshillimit
shkencor të Komisionit Europian – mekanizmi
SAM (Scientific Advice Mechanism), ngritur
nëpërmjet një projekti të Horizon 2020, në
bashkëpunim me Academia Europea dhe 2-3 rrjete
të tjera europiane të shkencës (që janë me
specializim më të ngushtë). Ndërsa gjatë periudhës
së presidencës së mëparshme drejtuar nga Barroso,
ishte kryesisht pozicioni i kryekëshilltarit të
shkencës, kjo skemë tashmë është zgjeruar shumë
nëpërmjet SAM-it. Përveç këtij mekanizmi vijon
edhe struktura tjetër në KE: Komisioneri për
Kërkimin Shkencor, Shkencën dhe Inovacionin
dhe Drejtoria e Përgjithshme e Inovacionit dhe
Mbështetjes Teknologjike dhe një numër i caktuar
institutesh kërkimore.
Një nga risitë e mekanizmit SAM është që
funksionon në disa nivele: konsorciumi i 5 rrjeteve
shkencore, grupi i kryekëshilltarëve të shkencës
së vendeve anëtare, si dhe një grup potencial
ekspertësh (a pool of experts) që përfshihen në
kohë dhe për çështje të caktuara.
Një nivel tjetër funksional janë strukturat në
vendet anëtare që përfshihen si nga niveli politik i
atij vendi, por edhe me kërkesë të strukturave
qendrore të KE-së.
Pra ka një strukturë masive, me input-e të
rëndësishme, vëmendje përparësore dhe,
sigurisht, me output-e të rëndësishme, përfituesit
e të cilave janë strukturat qendrore, si dhe ato të
vendeve anëtare.
Procedura standarde
Në rast kërkese nga nivelet politike, aktivizohen
linjat relevante dhe, në rastin kur kjo kërkesë

22

mbërrin te niveli fundor i ALLEA-s, ngrihet një grup
pune, grup ekspertësh, të cilët:
• përcaktojnë pyetjet kërkimore, përcaktojnë
burimet e të dhënave dhe të fakteve relevante,
përcaktojnë metodologjinë;
• duke vlerësuar gjithashtu edhe kohën kur mund
të jetë gati mbledhja e të dhënave adekuate për të
informuar politikëbërjen apo vendimmarrjen;
• kryejnë mbledhjen e të dhënave lidhur me
çështjen;
• bëjnë analizën dhe vlerësimin e të dhënave.
Është e rëndësishme që:
• të adresohen të dhënat në mënyrë të strukturuar,
sepse shpesh ato gjenden në një det të dhënash;
• të vlerësohet nëse kemi kapacitetin shkencor për
të adresuar të dhënat;
• të përcaktohet si mund të sigurohen të dhëna
shkencore të besueshme.
Ka edhe rreziqe që shoqërojnë vlerësimin
shkencor, sidomos kur ka një bashkëpunim të
papërshtatshëm me politikëbërjen. Çdo pyetje që
vjen nga politikëbërja e KE-së është komplekse
dhe kërkon kohën e vet për t’u trajtuar si duhet.
Një qasje ndërdisiplinore është tashmë një
domosdoshmëri. Ndërtimi i kuadrit të duhur për
një çështje kërkon edhe që kjo çështje/objekt të
‘informohet’ nga perspektiva të ndryshme.
Janë akademitë anëtare ato që identifikojnë
ekspertët për çështjet specifike. Është një proces
i ndërlikuar dhe nuk ka hapësira për kompromis
– pra të mendohet që, në kontekste të caktuara, do
të jetë mirë të angazhohet X apo Y ekspert për
arsye pragmatike. Përveç shumëdisiplinoritetit
edhe shpërndarja gjeografike është një aspekt që
merret në konsideratë.
Sfidë për ALLEA-n është të krijojë kushtet dhe
kontekstin që ekspertët ta adresojnë çështjen me
seriozitet. Kur ndërton ekipet e ekspertëve, ALLEA
shqyrton edhe çështjen apo mundësinë për të
krijuar eficiencë brenda ekipit dhe që të japë
mbështetjen e duhur për këtë qëllim.
Gjatë punës, ALLEA mbetet në kontakt me
akademitë anëtare lidhur me ecurinë e procesit, si
dhe me përcjelljen e produktit. Duhet mjaft
mençuri për të dhënë një gamë opsionesh. Është
më pas gjithë procesi, si dhe cilësia e produktit që
reflekton mbi besueshmërinë e këshillimit
shkencor.
Nuk është punë e lehtë të vlerësohet me
ndershmëri dhe realizëm çfarë mund të bëjë një
ekspert i caktuar, çfarë mund të ofrojë një akademi
anëtare. Duhet një punë komplekse të
identifikohen ekspertët e mirë, dhe jo thjesht ata

që në pamje të parë mund të jenë relevantë për
çështjen.
Kjo përgjegjësi është si tek ALLEA, edhe tek
akademitë anëtare të përfshira. Se ku do të gjenden
pastaj ekspertët e mirë, është një pjesë tjetër e
problemit.
Është një sfidë e përhershme të përballesh me
kontestimin e besimit te Parlamenti Europian,
kontestimet mbi integritetin e kërkimit, përcjellja
e këshillimit specifik për politikëbërjen dhe
paralelisht edhe shpjegimi dhe paraqitja e saj te
publiku më i gjerë. Këshilltarët e shkencës luajnë
këtu rolin e agjentëve ndërmjetës. Integriteti është
një cilësi e padiskutueshme në gjithë këtë proces.
Në ato vende ku integriteti është cenuar, ka ardhur
automatikisht cenimi i besueshmërisë dhe humbja
e besimit tek institucionet e shkencës dhe te
shkencëtarët. Besimi nuk është një vlerë që merret
e mirëqenë, por gjithmonë duhen përpjekje të
vazhdueshme për ta fituar atë, për t’u angazhuar
me të tjerët.
Një çështje e rëndësishme: që të funksionojë siç
duhet këshillimi shkencor, nevojitet kuadri i duhur
rregullator i cili mundëson që të prodhohet dhe të
funksionojë këshillimi shkencor dhe t’i shërbejë
qëllimit siç kërkohet dhe pritet, në cilësinë dhe
standardet e kërkuara.
Në shumë raste, këshillimi shkencor duhet të
përfshijë, të përcaktojë/vlerësojë vlerat specifike
apo parametrat kritikë për rregullimin në një sferë
të caktuar – rekomandimet/konkluzionet duhet
të jenë të besueshme dhe me garancitë e duhura
për të vlerësuar risqet e pranueshme, në mënyrë
që të zbatohen në mënyrën e duhur proceset e
vlerësimit të rrezikut.
Pjesë e këshillimit shkencor janë edhe ekspertë të
shkencave politike që përcaktojnë apo që
rekomandojnë se ku duhet përfshirë diçka, ku dhe
si mund të funksionojë, pasi ata njohin sistemin
dhe strukturat politike e administrative shtetërore
apo më gjerë, njohin si funksionon politikëbërja,
proceset drejt saj apo në zbatim të tyre. Këta
ekspertë janë edhe efikasë në artikulimin e
çështjeve, zgjidhjeve, rekomandimeve.
Një pyetje që u ngrit ishte edhe ajo lidhur me
përcaktimin se ç’nënkuptohet me ‘publik’. Ka
publik ekspertësh; edhe administrata që do të
zbatojë rekomandimet apo këshillimet shkencore
është një publik i caktuar; kuadri i politikëbërjes
është një publik tjetër në këtë kuptim; publiku i
kërkuesve, publiku universitar, industria/biznesi
apo publiku më i gjerë. Për çështje të caktuara
mund të jetë në fokus një grup apo një tjetër. Me

grupe të ndryshme duhen qasje të ndryshme, ka
probleme dhe mentalitete të ndryshme, dhe kjo
duhet kuptuar dhe adresuar në marrëdhënien që
ka këshillimi shkencor me publikun.
Folësit e panelit vunë në dukje se në çështje dhe
problematika të dhëna, kanë organizuar evente të
posaçme për të tërhequr një publik të caktuar, që
përndryshe nuk do të kishte qenë e mundur të
angazhohej.
Infrastruktura për këshillimin shkencor ndryshon
sipas specifikës së vendeve, strukturave të
politikës dhe të shkencës etj.
Në komunikimin me politikën në nivel kombëtar,
ndonëse mund të jetë një çështje që po trajtohet
në nivel të BE-së, duhet bërë diçka direkt apo
indirekt për të siguruar vëmendjen e tyre, që ata
të dëgjojnë rekomandimet shkencore, që t’i
kuptojnë ato – dhe për këtë duhen ftuar drejt këtij
qëllimi.
Një nga anëtarët e panelit theksoi se ndërsa ishin
akademi e vogël (irlandeze), përfshirja në ALLEA
dhe në projektin SAPEA ka qenë shumë e
rëndësishme për ta.
Këshillimi shkencor duhet të jetë profesional, i
përgjegjshëm dhe shumë i përfshirë – larg nga
reputacioni
anekdotal
i
ekspertëve
ndërkombëtarë, që shpesh janë indiferentë ndaj
implikimeve dhe zbatueshmërisë së asaj që
rekomandojnë e vlerësojnë9. Arroganca është një
tjetër arsye e humbjes së besimit dhe e rrënimit të
besueshmërisë së këshillimit shkencor.
Këshillimi shkencor është po aq i vjetër sa vetë
Komisioni Europian.

Rekomandime për eficiencë të këshillimit
shkencor:
• duhet shmangur këshillimi bazuar në eminencën
shkencore, d.m.th., thjesht për faktin që emetohet
nga personalitete shkencore;
• duhet ndarë këshillimi shkencor nga lobimi;
• duhet ndarë zëri i shkencës nga zëri për kërkesë
buxheti;
• duhet bërë përpjekje për të angazhuar publikun;
• duhet gjetur si të kuadrohen pyetjet reale në një
9

Tregohet se një i huaj iu afrua një bariu dhe vuri bast: Nëse të
llogaris sa dele ke brenda 1 minute, do të më japësh një dele?
Bariu pranoi dhe i huaji, pasi ia llogariti numrin e deleve me
program kompjuterik, mori një dele. Para se të ikte, bariu i
kërkoi një kundërbast: Do të ma kthesh delen nëse gjej
profesionin tënd?
I huaji pranoi dhe bariu i tha: Ti je një ekspert i gjithanshëm dhe
ke 3 cilësi: i) futesh pa qenë i ftuar apo i nevojshëm, ii) më
tregon diçka që tashmë unë e di dhe iii) nuk dallon dot një qen
nga dele. Prandaj ma kthe qenin.
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mënyrë që të kenë kuptim;
• duhet marrë në konsideratë qarku i politikës dhe
i politikëbërjes – sfida si të sillen bashkë pjesët e
këtij qarku për çështjen e synuar;
•duhet besueshmëri, transparencë, dukshmëri, njohje;
• duhet synuar ndikim: duhet menduar si të arrihet
ndikimi dhe si të ndiqet rrjedha drejt tij;
• komunikimi është pjesë e sfidës; si duhet
realizuar në raste kur përfshihet vlerësim risku;
• sfida për të angazhuar dijen më të mirë dhe
ekspertizën më të mirë të mundshme;
• çështjet janë komplekse dhe duhen trajtuar si të
tilla.

Programi - Asambleja e Përgjithshme e ALLEA-s

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Prof. Stock-u e filloi raportin e vet me një pozicion
domethënës, duke cituar se “Akademitë mbeten yje
që shkëlqejnë”.
Drejtime kryesore ku është angazhuar ALLEA:
qasja e hapur, infrastrukturat digjitale të kërkimit
shkencor,
liria akademike,
programet e reja të kërkimit shkencor në Europë
EC SSH, FP9, ERA,
Europa intelektuale,
integriteti i kërkimit,
studiuesit në fazat e hershme të karrierës,
‘humbja’ e besimit në shkencë.

Tema
Hapja, miratimi i rendit të ditës dhe procesverbali i Asamblesë së
Përgjithshme 2017
Raport nga Presidenca, duke përfshirë SAPEA dhe kryetarët e grupeve të
punës: aktivitetet më të fundit, në vijim dhe të ardhshme
Diskutim mbi aktivitetet në vijim dhe të ardhshme
Prezantimi i rezultateve të studimit "Përqindja e grave në akademitë
europiane"
Financat e ALLEA-s: 2017 raport financiar për miratim
Sesione skanim horizontesh
Zgjedhja e Bordit të ALLEA-s për 2018–2020
Çështje të tjera
Lamtumirë ndaj Günter Stock / dorëzimi i Presidencës së ALLEA-s tek
Antonio Loprieno

Punimet e Asamblesë së Përgjithshme të
ALLEA-s

Në punimet e Asamblesë së Përgjithshme (AP),
përfaqësuesit e Akademive Anëtare të ALLEA-s
diskutuan mbi qeverisjen, strategjinë dhe çështjet
e politikave të ALLEA-s, si dhe aktivitetet më të
rëndësishme të kohëve të fundit, në operim aktual
dhe në vijim. Punimet e AP 2018 shënuan edhe
dorëzimin zyrtar të Presidencës ALLEA nga
profesor Günter Stock-u te profesor Antonio
Loprieno-ja, i cili u zgjodh presidenti i radhës në
Budapest në shtator 2017.
Asambleja e Përgjithshme ishte një moment ku u
paraqit dhe u analizua aktiviteti i Bordit të ALLEAs, grupeve të punës, shumë prej të cilave në një
hark disavjeçar, si dhe sfidat kryesore me të cilat
përballet shkenca në Europë e më gjerë. Prof.
Stock-u solli një tablo të përpjekjeve, drejtimeve
kryesore, aspekteve apo sfidave ku strukturat e
ALLEA-s, të përhershme dhe të përkohshme ishin
orientuar, fokusuar dhe për të cilat u raportuan
edhe rezultatet.
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Në procedurat e veta, kryesisht për anëtarët e rinj,
ALLEA ka ndërmarrë edhe procese fakt-kërkuese.
Përfaqësues të ALLEA-s kanë shkuar dhe kanë
vizituar kandidatët e rinj (për akademi anëtare)
në vend dhe kanë bërë vlerësim për aspektet dhe
standardet që janë parakushte për anëtarësinë në
rrjetin e akademive të shkencave. Stock-u vuri në
dukje që, përveçse me aplikuesit e rinj, kjo është
zbatuar edhe për raste të tjera lidhur me anëtarë
aktualë.
ALLEA e ka zgjeruar komunikimin më akademitë
anëtare. Një intensitet të lartë ka pasur veçanërisht
me Grupet e Punës: (janë disa grupe pune me
përfaqësues ekspertë nga më të njohurit dhe
përfaqësues nga më aktivët në ato aspekte
profesionale nga akademitë anëtare, që janë edhe
personalitete të njohura në Europë) – si GP për të
drejtat e pronësisë intelektuale, GP për FP9, GP për
Shkencën dhe etikën etj. Produktet e këtyre GPve shkojnë në dispozicion jo vetëm të akademive
të shkencave, por në shumicën e herëve në nivelet
më të larta të politikëbërjes në nivel BE-je dhe në

nivelet e larta të shteteve anëtare.10
Një moment i rëndësishëm i punës së ALLEA-s
është edhe me deklaratat për çështje përparësore
apo parimore për shkencën në Europë dhe në
botë.
Në bashkëpunim edhe më partnerët, GP i ALLEAs për Edukimin Shkencor konceptualizoi CESAME
(http://www.academie-sciences.fr/pdf/conf/
AEMASE3_CESAME.pdf) .
ALLEA mbështeti parimet e parashtruara tek
European Cloud (http://ec.europa.eu/research/
openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud;
https://www.europeancloudalliance.com/about/
principles/) që u formalizuan nga Komisioni
Europian me Deklaratën për EOSC (European
Open Science Cloud) - http://ec.europa.eu/
research/openscience/pdf/
eosc_declaration.pdf#view=fit&pagemode=none).
Një vëmendje e posaçme gjatë kësaj periudhe iu
kushtua edhe mbështetjes së akademive anëtare,
asistimit të tyre në përpjekjet për zhvillim. Në
raportin e vet, prof. Gunter Stock-u veçoi
angazhimin e ALLEA-s në mbështetje të Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë duke vënë në dukje se
“gjatë muajve të parë të 2018-s, ALLEA mbështeti
dhe ndihmoi Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
përgjatë reformës së saj strukturore. Edhe akademi
të tjera anëtare europiane mbështetën duke ofruar
dokumente me vlerë në mbështetje të
reformës11. Prof. Stock-u shtoi se ALLEA pati edhe
kontakte personale dhe vlerësime ekspertësh për
projektaktet që përgatiti ASH-ja e Shqipërisë dhe
asistoi deri në finalizimin dhe dorëzimin e tyre,
përfshirë edhe mbështetje institucionale direkte
dhe indirekte.
Një angazhim të posaçëm ALLEA pati edhe me
Akademinë Ruse të Shkencave, por kontaktet nuk
kanë qenë të frytshme në 2 vitet e fundit, periudhë
në të cilën kjo akademi ka pasur një marrëdhënie
të vështirë me politikën në vend.12 Një përfaqësues
i Akademisë Franceze sqaroi që kjo akademi ka
pasur komunikime me Akademinë Ruse të
10

Kodi i Etikës i përgatitur kryesisht nga një grup ekspertësh të
ALLEA-s, u bë baza e standardeve që aplikoi Komisioni
Europian për shkencëtarë dhe institucione shkencore që
përfitonin projekte të financuara nga KE (FP6, FP7, H2020
etj.). Në konsultim edhe me KE-në, ALLEA inicioi dhe tashmë
ka finalizuar Kodin e rishikuar – finalizuar nga Grupi i Punës
i ALLEA-s për Shkencën dhe Etikën.
11
Në emër të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, akademiku Vasil S. Tole falënderoi ALLEA-n për
mbështetjen dhe ekspertizën e dhënë.
12
Në Asamblenë e Përgjithshme 2018 nuk pati asnjë përfaqësues
të Akademisë Ruse.
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Shkencave dhe ka pasur një kuadër komunikimi
franko–rus. Zëvendëspresidentja e Akademisë
Franceze ka qenë për vizitë në Rusi dhe ka takuar
edhe Presidentin Putin. Ndërsa, 2 javë më pare,
Presidenti i Akademisë Ruse ishte për vizitë tek
Akademia Franceze.
Përveç seminareve dhe simpoziumeve organizuar
dhe përgatitur nga ALLEA, nga grupet e saj të
përhershme, ajo ka qenë e pranishme e
mbështetëse edhe në përgatitjet e këtyre ngjarjeve
kur janë mbajtur nga akademi të ndryshme
anëtare. Në muajt në vijim, do të ketë një kalendar
të pasur me aktivitete të tilla, pikërisht në temat
më relevante që ka pasur në kalendar ALLEA (në
gusht, KNAW organizon simpoziumin “Tabloja në
ndryshim e komunikimit”, në tetor organizohet në
Gottingen “Imazhet e veta dhe perspektivat nga
jashtë”; Këshilli Finlandez i Akademive të
Shkencave organizon simpoziumin me temë
“Perspektiva nordike”, Akademia Britanike (Royal
Society) organizon seminarin “Menaxhimi i të
dhënave në shekullin XXI” etj.
Nuk kanë munguar edhe artikujt e botuar në
revistat më të njohura shkencore (në 2017 pati 2
artikuj të prof. Stock-ut te “Nature” (një artikull
për marrëdhënien e shtyrë në kufi mes Britanisë
dhe BE-së dhe një artikull mbi konfigurimin e
ERA-s – Zonës Europiane të Kërkimit Shkencor).
I rëndësishëm ka qenë edhe komunikimi mbi
aktivitetet që lidhen me projektin SAPEA, ku
ALLEA, Academia Europea dhe disa partnerë të
tjerë, po koordinojnë këshillimin shkencor për
Komisionin Europian dhe për ndërtimin e
mekanizmit kompleks për këtë qëllim – SAM. Ka
pasur koordinim me akademitë gjermane,
norvegjeze, britanike, estoneze. Një zhvillim i
rëndësishëm ka qenë përgatitja e procedurave të
sigurimit të cilësisë në kuadër të SAPEA-s (mund
të shihni më tepër tek faqja e projektit SAPEA www.sapea.info/ .
Çështje të trajtuara nga Grupet e Punës
Grupi i Punës mbi të Drejtat e Pronësisë Intelektuale
(DPI)
Nevoja për strategji DPI në institucionet
akademike,
aktivitete legjislative në lidhje më Bankën e të
Dhënave të BE-së dhe Direktivat për të Drejtën e
Autorit në tregun e vetëm digjital,
EOSC (European Open Science Cloud),
pronësia intelektuale dhe inteligjenca artificiale.
EOSC-ja ka nxjerrë në pah një numër të madh
pikëpyetjesh: si do të jenë botimet, të drejtat e
autorit etj.

Deklarata Printeger e Bonit (The Bonn Printeger
Statement (https://printeger.eu/the-bonnprinteger-statement/) – për të punuar me
integritet shkencor, dhe që kjo të jetë një orientim
bazë për institucionet që kryejnë kërkim shkencor.
Grupi i Punës mbi Shkencën dhe Etikën – ka
finalizuar Kodin e rishikuar, por grupi vijon
monitorimin dhe shqyrtimin e situatës, pasi dalin
fenomene dhe sfida të reja që duhen parashtruar,
parashkruar dhe adresuar në dokumentet bazë.
Zbatimi i tyre është një sfidë tjetër i këtij grupi
pune.
Grupi i Punës mbi FP9 2021-2027. Ky grup po e
mbështet punën e vet mbi arritjet e H2020, dhe
veçanërisht:
• sheh ERC-në si një model elitar;
• faktin që shkenca ekselente e justifikon
financimin;
• që FP9 të jetë ndërdisiplinore dhe të përfshijë
shkencat sociale dhe humane.
ALLEA po negocion për këto me KE-në dhe me
autoritetin përkatës në të. Kuadri i ri i programit
shkencor:
• identifikon dhe adreson sfidat e reja;
• është fleksibël dhe u përshtatet kushteve në
ndryshim;
• angazhohet me planet e inovacionit – adreson
hendekun mes kërkimit dhe zbatimit të tij, në atë
që prodhon shkenca;
• programi i ri merr në konsideratë edhe problemet
e hasura, sidomos faktin që H2020 dhe FP7 nuk
kanë pasur shumë sukses në Europën Lindore.
Hapat për strukturimin e fondeve: lidhur me
ekselencën, infrastrukturën dhe strukturimin, po
shqyrtohen mundësitë në mënyrë që të përfshihen
të gjithë aktorët.

1. Do të vijojë kontributi për LAMY consultation
(https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/results-lamy-report-public-consultation700mhz-spectrum-band) .
2. Parimet e këtij programi kuadër për shkencën:
të jetë transformues: për dije të reja ose aplikime
inteligjente,
inovacioni është më i rëndësishëm se aspekti
ekonomik apo teknologjik,
të jetë i hapur dhe i gjerë.
3. Produkte të punës së kryer – dokumente /
raporte / studime:
• Living together
• Catching up with innovation
• Growing up and ageing
• Truth, trust and expertise (http://
www.allea.org/working-groups/overview/truthtrust-expertise)

Grupi i Punës mbi të Vërtetën, Besimin dhe
Ekspertizën (u prezantua nga Ed Noort) eksploron
dinamikat e besimit publik, sfidat e normave të
kontestuara, prova e fakte.
Ka edhe një Grup Pune mbi Shkencat HumaneDigjitale, që drejtohet nga dr. Natalie Harrower Drejtoreshë e DRI-së (Data Repository of Ireland)
në Akademinë Irlandeze. Paralelisht është punuar
edhe nga OECD-ja dhe ka një dokument: “Sustainable
Business Models for Research Data Repositories”14.
Një grup për të dhënat FAIR (Findable, accessible,
interoperable and re-usable/ re-producible) është
ngritur nga Komisioni Europian.15
Gjithashtu, qysh nga FP7 është ngritur Research
Data Alliance (RDA) që është vijuar më pas me
një projekt të financuar nga H2020 që përfshin
aleancë të disa institucioneve. Ky projekt dhe grupi
i punës i ALLEA-s synon një angazhim global në
politika.
Fokusi i punës:
• produktet nga shkencat humane dhe shkenca e
hapur në Europë;
• nevoja që edhe lënda në shkencat humane të jetë
e menazhueshme dhe e procedueshme.

Tipare dhe aspekte të tjera:
FP9 nuk preferon thirrje projektesh të detajuara,
duke u hapur në këtë mënyrë në iniciativat nga
poshtë–lart.
Përfshin misione për kërkime krijuese afatgjata.
Përfshin financim për infrastrukturë kërkimi, dhe
jo vetëm financim në aspekte administrative, por
edhe për qëllime komunikimi.
Inovacioni përfshin edhe transformimin social dhe
kulturor.
Është përgatitur edhe një broshurë – Living
together - Missions for shaping the future (Një
kalendar pune për Programin Kuadër të Europës
për Kërkim dhe Inovacion që do të vijojë pas 2020;
përgatitur nga Shkencat Sociale dhe Humane)13.
Objektivat:

13

Ky dokument mund të shkarkohet te http://www.allea.org/
wp-content/uploads/2017/12/
Living_Together_Missions_for_Shaping_the_Future_2017.pdf
14
Dokumenti 77-faqesh i përgatitur nga OECD gjendet te
http://www.oecd.org/officialdocuments/
publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/STP/GSF(2017)1/
FINAL&docLanguage=En
15
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3464
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Po punohet që në kuadër të kësaj pune, të dhënat
(pra edhe nga shkencat sociale e humane) të bëhen
të menazhueshme – jo vetëm në format pdf – dhe
të lexohen nga makinat. Në një nga angazhimet e
fundit të ALLEA-s për shembull, “Food from the
ocean”, janë lexuar dhe shfrytëzuar të dhëna nga
kërkime japoneze (read data from Japanese
research).
RDA (Research Data Alliance) është një iniciativë
që është relevante brenda ALLEA-s, Komisionit
Europian dhe përfshin institucionet më
prestigjioze të kërkimit. Kjo iniciativë është e
favorshme për t’u përhapur në institucione
shkencore në vende të tjera, dhe një argument
shtesë është se këto të fundit mund të kanalizojnë
fonde për këtë qëllim (për më tepër informacion
shihni https://rd-alliance.org).
Në ndërhyrjen e vet, përfaqësuesi i Akademisë
Austriake vuri në dukje se vendet e Vishegradit
kanë pasur probleme më Programin Europian të
Kërkimit, dhe nuk arrijnë të jenë konkurruese në
projekte. Është vështirë për institucionet
shkencore në këto vende, pasi nuk kanë
mbështetje të fortë administrative për këtë qëllim.
Në vijim ai propozoi se mund të ketë nevojë të
ridimensionohen projektet, dhe në këtë mënyrë
mund të integrohen institucionet shkencore dhe
shkencëtarët e këtyre vendeve.
Horizon Scanning 2019
Propozimet për temat që do të prezantohen
me ligjërata dhe debat në vitin në vijim
Propozimi i Akademisë Polake për shndërrimin e
instituteve kërkimore në universitete me orientim
kërkimin shkencor. Autorët prezantuan
pikëpamjet dhe propozimin e tyre. Prof. Stock-u
shprehu skeptizicizëm, pasi propozimi në kuadër
të përgjithshëm duhet të marrë në konsideratë
specifikën dhe kuadrin ligjor e atë institucional.
Për shembull, u shpreh ai, kjo nuk do të
funksiononte në Gjermani për shumë arsye. Nuk
do të kishte asnjë perspektivë reale që institute si
ai i Max Planck-ut të kthehen në universitete me
orientim kërkimin shkencor.
Ka edhe akademi të tjera strukturuar si Akademia
Polake, me institute kërkimi në varësi, që ofrojnë
edhe programe doktorale si dhe programe më tej
(habilitation, post-doc).
Propozimi synon të krijojë një kontekst me interes
për të tërhequr studentë dhe studiues të huaj.
Gjithashtu synon rritjen e dukshmërisë.
Një koment ishte që, ndërsa kjo nuk dukej e
favorshme në kontekst kombëtar, mund të jetë një

perspektivë për një universitet me bazë kërkimi
në plan europian.
Akademia Zvicerane paraqiti propozimin për
digjitalizimin e të dhënave, sidomos ato të
shkencave shoqërore e humane. Duke i
konvertuar në një format të lexueshëm, këto do të
bëhen të dhëna me vlerë në shërbim të studiuesve.
Planifikohet të përfshihen të dhëna nga:
• koleksioni i historisë së natyrës,
• shkencat mjekësore – programet e
personalizuara të shëndetit,
• shkencat shoqërore e humane,
• shkencat inxhinierike.
Këto do të shërbejnë ndër të tjera edhe për
trajnimin e studiuesve, për t’u shërbyer në
funksion të inovacionit, kreativitetit, prej nga
mund të nxirren rekomandime. Do të koordinohet
edhe me agjencitë qeveritare.
Në një ndërhyrje, nënkryetari i Akademisë Serbe
informoi se kjo akademi ka vite që po zbaton një
projekt të ngjashëm, kryesisht në fushën e
arkivave kulturore, duke synuar drejt një qendre
kombëtare.
Ka edhe një Grup Pune të ALLEA-s që po punon në
lidhje me administrimin dhe strukturimin e të
dhënave masive (Big Data). Akademia Zvicerane
është pjesë e këtij Grupi dhe shumë aktive në
organizimin e seminareve apo aktiviteteve me
këtë temë.
Është bërë temë me prioritet edhe për Komisionin
Europian. Një projekt në vijim ka Akademia
Irlandeze me projektin FAIR. Aktualisht, këto
iniciativa po kanalizojnë vëmendje dhe fonde nga
Komisioni Europian.
Propozuesit paraqitën se kjo temë trajtohet në
trekëndëshin: programet kuadër të kërkimit –
strategjia për treg digjital të njësuar – programi
digjital europian.
Akademia austriake paraqiti propozimin për një
Europë shumëgjuhëshe. Ndërsa tani në shumë
ambiente është anglishtja si gjuhë komunikimi,
koncepti më sipër nënkupton përdorimin e
shumëgjuhësisë në komunikimet në Europë. Sipas
prof. Schmitt-it që paraqiti propozimin, në
ambientet e komunikimit shkencor në Europë,
mund të jenë deri 3 gjuhë minimalisht, të ndryshme
në vende e momente të ndryshme, jo
domosdoshmërisht në nivel të përsosur që të tria.
Diskutime në sesione të ndryshme
Në sesione të ndryshme, në diskutime pas raportit
apo brenda paneleve, pati komente, argumente e
diskutime të disa aspekteve për të cilat komuniteti
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shkencor është shumë i interesuar dhe i
vëmendshëm. Vijon më poshtë një paraqitje
shkurt.
- Digjitalizimi ofron mundësi për vende të reja
pune, administrim e procesim të dhënash dhe
mundësi të tjera të mëdha. Por ndërkohë ofron
edhe risqe lidhur me cilësinë, balancën e gjërave.
- Mediat kanë të drejtat e tyre në dhënien e
opinioneve, por nuk kanë të drejta të tilla të
pavarura te faktet tona. Komisioni Europian ka
shprehur angazhimin që të merret me këtë sfidë.
KE-ja i është adresuar komunitetit shkencor, që të
ngremë zërin si një të vetëm.
- Sfida për të ndërtuar një Europë, me një zemër,
me një frymë.
- Duke i dhënë përparësi zhvillimit të shkencës
dhe inovacionit, Komisioni Europian vazhdon të
shprehë këtë në mënyrë eksplicite te buxheti i vet.
Këtë vit, ky buxhet kap shifrën 100 miliardë euro.
- Ka rëndësi të bëhet vlerësimi i sistemit të vlerave.
- Përherë e më shumë shteti po devijon, po ia mbath
(po bëhet fugitive) nga vlerat liberale. Opsionet
tona janë: të përballemi apo të presim sa të kalojë
dallga? Pasi mendohet se kjo është e përkohshme
dhe kërcënimi për prerjen e mbështetjes
financiare do të kalojë.
- Për Europën është prioritet ngritja dhe zhvillimi
i një edukimi të iluminuar (enlightened education).
- Edhe situata e rripave të transmisionit nuk është
e përshtatshme në këtë kuptim, në lidhje me
edukimin e qytetarëve të ndërgjegjshëm dhe të
përgjegjshëm për Europën.
- Shkenca aktualisht është nën presionin e nivelit
administrativ për indikatorë sasiorë.
- Ajo që nevojitet shpesh është mbrojtja me pasion
e të vërtetave shkencore. Zgjedhja e opsionit për
të mos luftuar, për të mos u përballur, do të thotë
heqja dorë nga përgjegjësia.
- Në përshëndetjen në fund, presidenti në ikje, prof.
Stock-u theksoi se për kalendarin e punës së
ALLEA-s kanë rëndësi përparësore sa më poshtë:
Prezantimi me transparencë i asaj çka
përfaqësojmë: “Pohimi i primatit të shkencës në
shoqërinë europiane”. Kjo nuk do të thotë se çdo
gjë është shkencë, por nënvizon faktin se ky është
një komponent përparësor dhe i veçantë për
Europën.
Roli për koordinim, lehtësim e mundësim, duke
ndarë me të tjerët, atëherë kur dhe nëse dëshirojnë.
Roli për të përfaqësuar akademitë e shkencave,
atëherë kur dhe nëse dëshirojnë.
Respektimi i një sërë vlerash, derivate të
humanizmit, iluminizmit, të menduarit kritik,

historisë sonë europiane.
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Prezantimi nga presidenti i ri i ALLEA-s
1. Akademitë europiane janë institucione jo të
shtetit, por të shoqërive të tyre, i shërbejnë
shoqërisë dhe së mirës publike.
I japin përparësi rolit të shkencës, jo se është më i
rëndësishmi, por se është shumë i rëndësishëm.
Vlera e ALLEA-s përfshin: vlerat e akademive
kombëtare + nivelin europian. ALLEA sjell
akademitë në nivelin europian, ngre dhe zhvillon
çështjet në nivel european, komunikon me
instancat europiane të inovacionit, industrisë,
politikës, duke hapur dhe duke lehtësuar rrugën
për akademitë kombëtare.
2. Akademitë duhet të zhvillojnë një kulturë
institucionale kohezive dhe të shmangin çështje
që lidhen me statusin “e shquar”.
Akademitë duhet të ushqejnë zhvillimin e një
shoqërie të bazuar në dije dhe të mundësojnë një
kontekst ku të dëgjohen “jo se janë të mirë, por se
janë profesionistë”.
ALLEA duhet të nxisë dhe të forcojë
bashkëpunimet dhe të sigurojë një kohezion edhe
më të gjerë dhe më të fortë në mbarë Europën. E
ardhmja e akademive nuk është te ndarja e tyre,
por te të punuarit së bashku.
3. Pranimi i sfidës demografike. Akademitë nuk
mund të jenë ato që kanë qenë para 20 vitesh, pasi
edhe shoqëria jonë nuk është ajo që ishte para 20
viteve. Ka ndryshuar. Ka çështje dhe aspekte të
reja ose të ndryshuara: çështja gjinore, çështja e
moshës. Akademitë nuk mbledhin një shtresë të re
në moshë, por nuk mund të jenë indiferente ndaj
të rinjve. Duhet të krijojmë interes, momentum te
studiuesit e rinj.
Gjithashtu, duhet që t’u
përgjigjemi në mënyrë
adekuate përzierjes etnike,
fetare, kulturore.
4. Reflektimi mbi të
ardhmen e Europës, në një
mënyrë substanciale dhe
konstruktive,
mbi
identitetin e shoqërisë sonë
europiane. Ndihmesa për të
rritur ndikimin dhe
paraqitjen e Europës në
botë.
Duhet reflektuar edhe mbi
rolin e migracionit të
kohëve të fundit që ndikon
në formatimin e peizazhit

/ kuadrit të shkencës në Europë, që nënkupton
përfshirjen, financimin e shkencës, por edhe
orientimin e kërkimit.

që t'i kundërpërgjigjet ndarjes aktuale brenda
Zonës Europiane të Kërkimit në kërkim shkencor
dhe inovacion dhe të mbajë një qasje të hapur ndaj
bashkëpunimit me vendet joanëtare të BE-së.
Deklarata propozon katër 'misione' ekzemplare
që synojnë transformimin social dhe kulturor:
- të jetojmë së bashku: ndërtimi i shoqërive të
qëndrueshme, të hapura dhe demokratike për të
ardhmen;
- arritja e niveleve të përparuara në inovacion:
përgatitja për pasojat sociale dhe shfrytëzimi i
mundësive;
- rritja dhe plakja në Europë: një jetë e mirë dhe
një vdekje e denjë.
- e vërteta, besimi dhe ekspertiza: krijimi i besimit
për qeverisje të qëndrueshme dhe legjitime.

Deklarata e përbashkët e ALLEA-s dhe e
organizatave akademike që përfaqësojnë
shkencat sociale dhe humane në Europë
(11 dhjetor 2017)

Deklarata e përbashkët propozon ‘misione’
ndërdisiplinore për Programin Kornizë 9.
ALLEA, së bashku me organizatat akademike që
përfaqësojnë shkencat sociale dhe humane në
Europë, boton deklaratën e përbashkët “Të jetojmë
së bashku: misionet për formësimin e së ardhmes”.
Nënshkruesit kërkojnë më shumë ndër- dhe
transdisiplinoritet dhe një inkuadrim të
ndërgjegjshëm të ‘misioneve’ në Programin e
ardhshëm Kornizë 9 të Kërkimit Shkencor dhe
Inovacionit të BE-së (FP9), duke dhënë sugjerime
që marrin parasysh sfidat sociale, kulturore, ligjore
dhe etike përpara.
Deklarata i përgjigjet një thirrjeje nga Grupi i
Nivelit të Lartë për maksimizimin e ndikimit të
programeve të BE-së për kërkimin shkencor dhe
inovacionin, të ashtuquajturit "Lamy-Group", për
të "miratuar një qasje të orientuar nga misioni dhe
të fokusuar në arritjen e një ndikimi për të adresuar
sfidat globale".
Nënshkruesit reflektojnë në mënyrë kritike mbi
llojin dhe fushëveprimin e misioneve të nevojshme
për t'iu përgjigjur në mënyrën e duhur sfidave
shoqërore me të cilat përballet Europa në vitet dhe
dekadat që do të vijnë. Sipas deklaratës, "këto sfida
kërkojnë përpjekje të përbashkëta brenda dhe
jashtë Europës, duke kaluar nëpër kufij, kultura,
gjuhë, disiplina, sektorë dhe institucione.
Megjithatë, ne besojmë se koncepti i 'misioneve'
meriton të diskutohet dhe të zhvillohet më tej."
Në këtë mënyrë, hulumtimi i orientuar nga misioni
duhet:
- të jetë transformues për të gjeneruar mirëkuptim
dhe dije të reja;
- të pranojë se risia është më shumë se thjesht
teknologji;
- të mos jetë shumë i kufizuar në produkte të
veçanta përfundimtare dhe në "një identifikim të
parakohshëm të treguesve të suksesit apo të
dështimit";
- të jetë i hapur për hulumtuesit për të dalë me
projekte të të gjitha madhësive për të prodhuar
ide inovative (qasja nga poshtë-lart);
- të integrojë të gjitha vendet dhe rajonet në mënyrë
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Palët nënshkruese
Iniciuar nga grupet përkatëse të punës të
Programit Kornizë 9 të ALLEA-s dhe HERA-s
(Humanities in the European Research Area),
kjo deklaratë u përgatit dhe u nënshkrua
bashkërisht nga organizatat europiane:
ALLEA (All European Academies)
HERA (Humanities in the European Research
Area)
ELI (European Law Institute)
ESA (European Sociological Association)
EuroScience
Global Young Academy
Net4Society
Norface (New Opportunities for Research
Funding Agency Cooperation in Europe)
YAE (Young Academy of Europe)

Projekti SAPEA i akademive
europiane

teknologjitë e reja të kapjes dhe shfrytëzimit
të karbonit.
Për pak më shumë se një vit, ALLEA, së bashku
me partnerët e saj të konsorciumit, Academia
Europaea, EASAC, EuroCASE dhe FEAM, kanë
punuar në projektin SAPEA për t’i ofruar
Komisionit Europian këshillim shkencor të
bazuar në prova.
Konsorciumi i akademive europiane u
bashkua në një kohë kur shkenca dhe
këshillimi shkencor janë nën vëzhgim të thellë

SAPEA: Analiza e një viti
Gjatë vitit të parë të veprimtarisë, projekti
SAPEA i akademive europiane e orientoi
punën në raportin e parë të vlerësimit të
fakteve mbi ushqimin nga oqeanet, si dhe
raportet e ardhshme mbi përmirësimin e
proceseve të autorizimit të produkteve të
mbrojtjes së bimëve në Europë dhe

Çmimi “Madame de Staël” 2018

Andrea Petõ fiton çmimin e akademive europiane “Madame de Staël” për vlerat kulturore
për 2018
Andrea Petõ, profesoreshë në Departamentin e Studimeve Gjinore të Universitetit të Europës
Qendrore në Budapest (Hungari), nderohet me çmimin “Madame de Staël” të ALLEA-s për
kontributin e saj të shquar në kujtesën gjinore të Europës për Luftën e Dytë Botërore, holokaustin
dhe ekstremizmin politik.
nderon jo vetëm një studiuese të njohur dhe të
frytshme në historinë bashkëkohore të Europës
Lindore dhe Qendrore, por gjithashtu, nënvizon
origjinalitetin intelektual të qasjes së Prof. Petõ-së për
të hetuar ndërlikimet e përkujtimit në historinë më
konfliktuese të Europës nga perspektiva gjinore”.
Andrea Petõ (Budapest, 1964) është profesoreshë në
departamentin e studimeve gjinore në Universitetin e
Europës Qendrore në Budapest (Hungari) dhe “doktore
e shkencave” e Akademisë Hungareze të Shkencave.
Autore e 5 monografive, redaktore e 31 vëllimeve, si
dhe e 261 artikujve dhe kapitujve në libra, të botuar
në shtatëmbëdhjetë gjuhë. Në vitin 2005, asaj iu dha
Kryqi i Urdhrit të Meritës së Republikës së Hungarisë
nga Presidenti i Republikës Hungareze dhe çmimi
“Bolyai” nga Akademia Hungareze e Shkencave në vitin
2006.

21 mars 2018 (Berlin, Gjermani)
çmimi “Madame de Staël” për
vlerat kulturore për 2018, do t’i
jepet profesores Andrea Petõ për
të nderuar punën e gjerë shkencore në studimet gjinore dhe
historinë bashkëkohore europiane. Juria e çmimit “Madame de
Staël” e konsideron hulumtimin e
saj një kontribut të jashtëzakonshëm për të hedhur dritë mbi
kujtesën gjinore të Europës për
Luftën e Dytë Botërore, Holokaustin dhe ekstremizmin politik.
Petõ do të jetë studiuesja e pestë që fiton çmimin, me
iniciativën e ALLEA-s, Federatës Europiane të Akademive të
Shkencave dhe Shkencave Humane, me bashkësponsorizimin e fondacionit italian Compagnia di San Paolo.

Publikimet e saj përfshijnë ndër të tjera: Geschlecht, Politik
und Stalinismus in Ungarn; Eine Biographie (2007),
bashkautore; Gratë në politikën hungareze 1945–1951
(2003); Napolesonyok és Holdkisasszonyok. Manifestimi
ndërdisiplinor, gjinia: lufta (2017); Gratë dhe holokausti:
perspektiva dhe sfida të reja (2015), bashkautore me
Louise Hecht-in dhe Karolina Krasuska-n; Aspektet
Gjinore dhe politika e djathtë në Europë (2016),
bashkautore me Michaela Köttig-un dhe Renate Bitzanin; Luftërat gjinore, kujtimet gjinore; Bisedat feministe
mbi luftën, gjenocidin dhe dhunën politike (2016),
bashkautore me Ayþe Gül Altýnay; dhe Drejtësia politike
në Budapest pas Luftës së Dytë Botërore, bashkautore
me Ildikó Barna (2015).

Çmimi prej 20 000 euro, do të jepet në Asamblenë e
Përgjithshme të ALLEA-s në Akademinë Bullgare të
Shkencave në Sofje, më 16 maj 2018 dhe do të dorëzohet
nga Komisionerja Europiane për Ekonominë dhe
Shoqërinë Digjitale, Mariya Gabriel.
Çmimi u krijua për të përkujtuar se, pavarësisht
ndryshimeve në përkufizimin dhe kufijtë gjeografikë
gjatë shekujve, ka pasur gjithmonë një kuptim të thellë
të kulturës europiane, si të lidhur me një diversitet të
pandarë, të mbështetur nga një intelektualizëm dinamik
dhe i fuqishëm.
Profesor Günter Stock-u, president i ALLEA-s dhe kryetar
i jurisë së çmimit, tha: “Këtë vit çmimi “Madame de Staël”
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nga aktorët e jashtëm. Prandaj, është e
rëndësishme që zëri i shkencës të dëgjohet
me zë të lartë, por është po aq thelbësore që
këshillimi shkencor të jetë i kuptueshëm si
për politikëbërësit, dhe po ashtu për njerëzit
e thjeshtë.
Në fund të fundit, çka nevojitet, është që të
bazohet politikëbërja europiane në një bazë
të fortë shkencore, të lirë nga ndikime të
panevojshme. Temat që SAPEA ka mbuluar
në muajt e fundit, kanë pasur të përbashkët
rëndësinë e madhe shoqërore për qytetarët
e Bashkimit Europian.

produkteve të mbrojtjes së bimëve në Europë
dhe mbi teknologjitë e reja të kapjes dhe të
shfrytëzimit të karbonit. Të dyja këto tema
përfshijnë shumë industrinë dhe njerëzit, gjë
që përbën një arsye më shumë për të
siguruar që politikat për këto tema të marrin
parasysh perspektivat shkencore.
Ofrimi i këshillave për politikëbërësit mund të
jetë vetëm një nga aspektet e SAPEA-s, edhe
pse më i rëndësishmi. Angazhimi me publikun
është pothuajse po aq i rëndësishëm nëse
duam të sigurojmë që vlerat shkencore të
kuptohen dhe të vlerësohen. Për këtë qëllim,
SAPEA ka organizuar një sërë aktivitetesh të
ndryshme angazhimi në të gjithë kontinentin
dhe do të vazhdojë ta bëjë këtë me temat e
ardhshme. Më 9 prill, SAPEA organizoi një
simpozium publik mbi teknologjitë e kapjes
dhe përdorimit të karbonit, bashkorganizuar
me Akademinë e Teknologjisë dhe Inovacionit
të Holandës, në Bibliotekën Publike në
Amsterdam.
Një simpozium me interes i SAPEA-s “Hartimi
i këshillimit shkencor europian: njohuri dhe
përvoja”, do të mbahet në Akademinë Bullgare
të Shkencave më 17 maj, në Sofje.

Raportet
Raporti i parë për shqyrtim të provave i
përfunduar nga SAPEA, ishte me temën
“Ushqimi nga oqeanet” dhe trajtoi pyetjen se
si kërkesat e të ushqyerit për popullatën në
rritje, mund të përmbushen në mënyrë të
qëndrueshme në përshtatje inovative në
sektorin e peshkimit.
Aktualisht, ekspertët e disa grupeve të punës
po i bashkojnë përfundimet e fundit në
raportet e shqyrtimit të fakteve mbi temat e
përmirësimit të proceseve të autorizimit të

PREZANTIM – FORUMI I 8-TË GID-PARMENIDES

Forumi i 8-të GID-Parmenides u mbajt më 21 dhe
23 mars në Qendrën e Konferencës së Porto Antico
di Genova (Itali) mbi temën “Çfarë njohurish
nevojiten për të pajtuar evolucionin e objekteve
të portit me zhvillimin e qëndrueshëm në
Mesdhe?”
Konferenca mblodhi studiues të nivelit të lartë dhe
aktorë nga një numër i madh i vendeve mesdhetare,
nga të cilat 14 u përfaqësuan. Morën pjesë edhe
qytetarë nga Belgjika, Holanda, Zvicra dhe Senegali.
Sfida ishte pajtimi i dy aktiviteteve kryesore në
ndryshim, trafikut të portit dhe turizmit, me një
mjedis ku duhet të matet brishtësia. Ky forum ofroi
një mundësi unike për t’i bërë më të njohura
shtigjet e shumta që kanë filluar të eksplorohen.
Bazuar në pesë sesione tematike, ky forum ofroi
një mundësi për të përzier pikëpamje të ndryshme
mbi këtë çështje dhe nxiti shumë shkëmbime të
frytshme ndërmjet pjesëmarrësve nga një gamë e
gjerë e prejardhjeve profesionale dhe gjeografike

por me një hapësirë të përbashkët, Mesdheu, i cili
duhet të përfitojë nga zhvillimi i qëndrueshëm.
Çfarë njohurish duhen për të vlerësuar ndikimet e
objekteve të portit? Kontributi i shkencës dhe i
teknologjisë në vlerësimin dhe korrigjimin e
ndikimit të infrastrukturës së porteve të Mesdheut
në mjedisin e tyre detar dhe bregdetar.
Nga dija në vendime: çfarë lloj zhvillimi të
qëndrueshëm të porteve? Nga cilat kontribute
shkencore mund të përfitojnë ekonomia detare dhe
ato të portit? Standardizimi nga të dhënat. Portet
që krijojnë rritje të qëndrueshme dhe vende pune.
Portet e së ardhmes: zhvillimi i integruar dhe i
qëndrueshëm.
Përfshirja e shoqërisë në përvetësimin e njohurive
dhe evoluimin e porteve. Vlerësimi dhe
parandalimi i rrezikut, ndërgjegjësimi i publikut,
edukimi, komunikimi, mjetet mbështetëse për
vendimmarrje. Rrjetet sociale dhe mjetet e reja
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digjitale. Shkencat qytetare dhe pjesëmarrëse.
Përfshirja dhe roli i shoqërisë në zhvillimin e
qëndrueshëm të infrastrukturës portuale.
Perceptimi dhe pranueshmëria nga shoqëritë,
ndryshimet e sjelljes.
Porti, qyteti dhe mjedisi i tyre. Si të integrohen
aktivitetet e portit në ansamblin urban: njohuri të
aplikuara për zhvillimin gjithëpërfshirës dhe të
qëndrueshëm të porteve, brigjeve dhe zonave të
mbulimit. Roli i menaxhimit të integruar të zonës
bregdetare. Integrimi i porteve dhe qyteteve lidhur
me to.
Perspektivat. Evolucioni i porteve të Mesdheut dhe
adaptimi ndaj ndryshimeve klimatike dhe
mjedisore, si dhe sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm
dhe të integrimit të popullsisë. Koordinimi,
produktiviteti dhe qëndrueshmëria. Si mund të
bëhen portet asetet kryesore në rritjen e
qëndrueshme të vendeve të Mesdheut?

Në muajt dhe vitet e ardhshme priten vijime
konkrete, nëpërmjet krijimit të grupeve të
aktorëve në mbështetje të veprimeve zhvillimore
dhe duke organizuar seminaret SHZSH (Shkencat,
zanatet dhe shoqëritë) për drejtuesit e njësive
operative ose shërbimet administrative të
vendeve mesdhetare të përfshira në zhvillimin e
politikave publike në vendet e tyre.
Në këtë drejtim, shkencat e përfshira, qytetet
portuale me plane inteligjente zhvillimi,
ekoprojektimi i infrastrukturës portuale dhe
menaxhimi i integruar i zonës bregdetare janë
perspektiva premtuese.

Për detaje më tej mund të shihni http://g-i-d.org/
en/euro-mediterranean-area/parmenides/lesconferences/8eme-conference-gid-parmenides/
item/305-presentation

SHKENCA E HAPUR
SEMINARI I ALLEA-S: BOTIMET DHE
SHKENCA E HAPUR
Në vitet e fundit promovimi dhe pranimi i
konceptit të publikimeve Open Access1 është rritur
në mënyrë të vazhdueshme midis akademikëve
dhe, me ardhjen e kalendarit të punës të Komisionit
Europian për Shkencën e Hapur, gjithnjë e më
shumë edhe me politikëbërësit. Qasja e lehtë në
botimet shkencore është, pa dyshim, jetike për të
mundësuar që sa më shumë njerëz, si brenda
akademisë dhe më gjerë, të përdorin dhe të
shpërndajnë botimet shkencore, por ajo ka edhe
disa pasoja të padëshirueshme, siç janë revistat
mashtruese apo redaktorët e rremë.
Publikimi Open Access, siç është i lavdërueshëm,
ka sjellë sfida të rëndësishme etike me të cilat
ballafaqohet bashkësia kërkimore dhe krijuesit e
politikave. Për t’u përgjigjur dhe për të diskutuar
disa nga çështjet, ALLEA dhe Grupi i Përhershëm i
Punës për Shkencën dhe Etikën organizuan një
seminar mbi aspektet etike të qasjes së hapur më
1 shkurt 2018 në Pallatin e Akademisë në Bruksel,
në bashkëpunim me Akademinë Mbretërore për
1

Open Access – një orientim që promovohet nga akademitë e
shkencave dhe institucionet shkencore për të ofruar falas
botimet shkencore, që të mundësohet akses i lehtë dhe pa
pengesa i literaturës dhe të rejave shkencore për studiuesit,
sidomos për studiuesit e rinj.
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Shkencën dhe Artet e Flandrës, Belgjikë, me
synimin që të përpunohet një rrugë për botime
më të mira të Open Access në të ardhmen.
Aspekte që u diskutuan
Botimi shkencor ka ndryshuar në 15 vitet e fundit
për shkak të teknologjisë së avancuar digjitale,
rritjes së kërkimit ndërdisiplinor etj. Por edhe
është rritur, duke u bërë një industri globale – mbi
10 000 revista me qasje të hapur në vitin 2017.
Duhet kontroll rigoroz i cilësisë, por kjo kërkon
kostot përkatëse. Sa më përzgjedhës të jetë procesi
editorial, aq më i kushtueshëm është botimi i
revistës. Fondet nuk janë të mjaftueshme në
funksion të procesit të përpunimit të artikujve.
Janë 100 megarevista me qasje të hapur që
mendohej se do të mbulonin 15%, por faktikisht
tani mbulojnë vetëm 3%. Për shkak se studiuesit
vijojnë me këmbëngulje të botojnë në revistat
tradicionale.
Qasja e hapur nisi si sfidë ndaj botuesve të mëdhenj,
por këta të fundit po e konfirmojnë veten. Ashtu
siç është konceptuar edhe në Deklaratën e Berlinit,
Qasja e hapur nënkupton qasje për leximin e
literaturës shkencore, artikujve, pa pengesa apo
kufizime të natyrës akademike, financiare apo
konsiderata të tjera. Konkluzionet e Këshillit
Europian (2016) ishin që, prej 2020-s të kalohet
në botim me qasje të hapur, duke përdorur modelet
e ndryshme të mundshme që kombinojnë vlerën

me koston2. Kjo mund të rezultojë në kufizim të
lirisë akademike, që akademikët të kufizohen në
zgjedhjet e tyre për të botuar ku kanë interes.
Nëse kostot që lidhen me shkencën e hapur do të
financohen nga bibliotekat, këto të fundit do të
duhej të paguanin më shumë sesa alokohet kuota
e tyre vjetore për abonimin në revista shkencore.
Fondet ngelen një problem i rëndësishëm për
perspektivën e botimeve me qasje të hapur. Ka
revista që ofrojnë artikujt e tyre pas një embargoje
prej 6 muajsh ose një vit.
Një dilemë tjetër është rreziku potencial për
zhvillim të kritereve artificiale dhe false të
ekselencës shkencore në varësi të masës së
subvencioneve që alokohen.
Në revistat me qasje të hapur ka pasur humbje të
besimit publik dhe publicitet negativ të pabazë
për revistat me qasje të hapur. Duhet reaguar ndaj
këtyre manifestimeve dhe pasojave të pasynuara
për botimet me qasje të hapur. Botimi në revistat
me qasje të hapur duhet bazuar në parimet
themelore, duhen garantuar mundësi të njëjta për
studiuesit dhe të garantohet liria akademike.
Duhet monitorim i vazhdueshëm dhe duhen
identifikuar revistat e besueshme.
Ka 17 milionë akademikë dhe kërkues post-doc dhe
1.8 milionë artikuj në Scopus, që dëshmon masën
dhe kompleksitetin e botimeve shkencore. Edhe
impakti këtu bëhet një çështje komplekse. Prandaj
dhe del në pah përgjegjësia redaktoriale, e cila fillon
dhe mbaron me cilësinë. Sfida është si të arrihet
dhe të zbatohet ajo.
Pati shqetësime se Gold Access ka hapur rrugën
për revista grabitqare. Gjithashtu, orientimi për
botime shkencore të hapura dhe për shkencë të
hapur edhe mund të krijojë hapësira që botuesit
ta shohin si një mjet për të përfituar fonde publike.
Marie Farge nga CNRS-ja përmendi se në këtë
kontekst ka dalë e nevojshme që të hidhet dhe të
vihet në zbatim qasja Diamond për qasjen e hapur,
e cila mundëson që kërkuesi, si dhe revista të
çlirohen nga barra e mbulimit të kostos.
Qendra për Shkencë të Hapur (https://cos.io/),
promovon një shkëmbim të hapur të ideve,
përshpejton përparimin shkencor drejt zgjidhjes
së problemeve tona më të vazhdueshme. Sfidat e
2

Qasja që merret më shumë në referencë është opsioni Gold,
për të cilin ka një numër kundërshtimesh, pasi lë hapësira për
t’u shqetësuar. Disa botues apo institucione aplikojnë
opsionin Green si dhe atë Hibrid. Diskutohet edhe opsioni
Diamond, që mendohet se adreson disa nga preokupimet që
kanë shfaqur studiuesit, dhe që siguron cilësinë e pritshme si
dhe balancën për liritë akademike.
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sëmundjes, varfërisë, arsimit, drejtësisë shoqërore
dhe mjedisit janë shumë urgjente dhe nuk duhet
humbur kohë në studime që nuk kanë rigorozitet,
rezultate që nuk ndahen kurrë dhe rezultate që
nuk janë të riprodhueshme. Përtej aspektit teknik,
kjo kërkon edhe një ndryshim të kulturës mes
shkencëtarëve dhe institucioneve, për t’iu
përshtatur në mënyrë efikase këtij kuadri të ri.
Çështja e raporteve dhe ekuilibrit mes aktorëve
publikë e privatë, do të jetë jo e lehtë dhe ka nevojë
të adresohet.
Prof. Lewandowsky paraqiti një tablo tjetër, duke
prezantuar disa faktorë që ndikojnë vlefshmërinë
dhe vlerën e kërkimit dhe përcjelljen e rezultateve
kërkimore. Është tashmë një fakt i njohur që
lobistët ndërhyjnë për të ndryshuar, dekurajuar
apo kufizuar përcjelljen e rezultateve shkencore.
Ai përmendi raste nga industria e duhanit, që, duke
paraqitur të dhëna të pabazuara, ka kontestuar për
dekada të tëra vlefshmërinë e rezultateve
shkencore, duke bllokuar deklarimin e tyre
nëpërmjet sulmimit të besueshmërisë mbi
argumente të pabazuara. Po kështu, transparenca
është përdorur për të argumentuar mungesën e
rrezikut të përmbajtjes së plumbit në PVC,
karburante etj. Të dhënat e hapura mund të
shfrytëzohen në mënyrë jo korrekte nga lobet e
interesuara dhe në këtë mënyra qasja e hapur
mund të kthehet në një “kalë Troje”.
Pavarësisht qëllimit fillestar të kërkimit shkencor,
mund të ndodhë që të dhënat të përdoren si armë
në debate publike. Prandaj është një pyetje që
mbetet pezull mbi kërkimin dhe qasjen për të bërë
kërkimin të hapur – qëllimet për të cilat do të
përdoren më pas në kuadër të qasjes së hapur. A
kanë rëndësi qëllimet?
Për të dhënat e hapura ky nuk duhet të jetë
argument. Shkenca duhet të jetë e përgatitur për
transparencë dhe ta përdorë këtë në favor të saj,
nëpërmjet cilësisë, saktësisë, rigorozitetit të
metodologjisë. Edhe në rastet problematike, si
vonimi i legjislacionit për duhanin, apo vonimi i
futjes në praktikë të përdorimit të aspirinës për
shkak të pretendimit se ka pasiguri në rezultate
(çka solli deri 1400 jetë të humbura në vit),
transparenca mund të jetë mjet në favor të
shkencës dhe pararendjes së përdorimit në favor
të palëve të interesave apo mashtrimeve të
mundshme.
Artikujt publikë dhe artikujt shkencorë kanë
kalendare të ndryshme veprimtarie. Megjithatë,
kushdo ka të drejtë dhe duhet të jetë në gjendje të
përdorë dhe të ripërdorë të dhënat e hapura.

Rekomandohet si praktikë që një shkencëtar që
kërkon të përdorë të dhëna të caktuara, duhet të
pararegjistrojë hipotezat e veta, t’u përmbahen
atyre, në mënyrë që të parandalohet prekja e cekët
e përmbajtjes kërkimore (cherry-picking).
Shkenca duhet të jetë transparente, dhe, nëse nuk
e bëjnë shkencëtarët, do ta bëjnë të tjerët. Hapja
dhe transparenca do të ndihmojnë reduktimin e
‘zhurmës’ dhe keqpërdorimit.
Për fondet e të dhënave nevojitet leje e informuar.
Nuk mjafton vetëm që subjekteve të
eksperimentit apo testimeve t’u kërkohet thjesht
leja për përdorim të dhënash, por duhet përcaktuar
qëllimi për të cilin do të përdoren këto të dhëna.
Hapja e fondeve të të dhënave për përdorim sjell
ndërlikime. Një studiues solli një rast nga SHBAja, kur, të dhënat e disa testimeve u përdorën në
mënyrë përzgjedhëse nga subjekte afër me Ku
Klux Klanin duke nxjerrë rezultate që subjektet me
ngjyrë, pavarësisht nivelit të lartë të IQ-së,
demonstrojnë pak ose aspak progres në trajnim.
Asnjë njeri me ngjyrë nuk do ta jepte pëlqimin për
përdorimin e këtyre të dhënave nëse do të bëhej i
qartë synimi i autorëve më sipër, aq më tepër që
defektet dhe orientimi përzgjedhës i përdorimit të
të dhënave detyrimisht çonte në keqinterpretim
të tyre.
Në seminar merrte pjesë edhe Lars Bjornshauge,
drejtor i DOAJ (Directory of Open Access Journals).
DOAJ është rezultat i një nisme të Budapestit 15
vite më parë. Ndër opsionet aktuale, shihet e
nevojshme të zgjidhet drejt një balancë mes lirisë
akademike dhe përgjegjësisë akademike.
Janë edhe vetë shoqatat shkencore që po
shërbejnë si promovuese dhe mbështetëse të
parimeve. EMBO3 (European Molecular Biology
Organization - http://www.embo.org/aboutembo) nga njëra promovon parimet e deklaruara
në Deklaratën e San Franciskos (DORA) dhe ofron
edhe mjete dhe asistencë në funksion të
vlefshmërisë së të dhënave shkencore.
Përfaqësuesja e EMBO-s përmendi edhe mjete
arkivore që ndihmojnë në këtë kuadër si për
shembull: Bio Archive https://www.biorxiv.org/
Disa përfaqësues të botimeve shkencore vunë në
dukje se pas redaktimit (peer-review), kryhet
3

edhe një kontroll para botimit, duke e bërë publik
botimin shkencor, për ta verifikuar nëse del ndonjë
pretendim për mashtrim – dhe ka pasur raste të
tilla, në të cilat ky botim është anuluar.
Më tepër informacion për udhëzime dhe
përcaktime për rolet e kontribuesve
(Contributorship) në një artikull shkencor, mund
të gjendet tek http://dictionary.casrai.org/
Contributor_Roles .

Sesioni final i diskutimeve
Më poshtë vijojnë disa çështje, opinione e
diskutime që vijuan në seancën e fundit
përmbyllëse, me eksperiencën dhe këndvështrimet
individuale për drejtimin dhe praktikat e qasjes së
hapur.
Artikujt janë të shfrytëzueshëm për gjithë
studiuesit në botë. Kjo kontribuon në lehtësimin e
punës kërkimore, nxjerr produkte të
pamendueshme nga puna kërkimore e kaluar,
shfrytëzohet kërkimi i mëparshëm pa qenë nevoja
të paguhet për të paguar marrjen e lejes.
Vetëm 25% e artikujve janë me qasje të hapur, dhe
akoma më pak kanë leje të hapur për ripërdorim.
Qasja e hapur lehtëson nga ana tjetër edhe
korrigjimin apo saktësimin, si dhe identifikimin e
shkeljes së etikës në kërkim.
Për kërkuesit ka edhe avantazh duke iu rritur
shikueshmërinë. Por qasja e hapur do të kërkojë
një sistem të vlerësimit redaktorial/profesional
nga kolegët.
Ka institucione që ofrojnë qasje te fondi i tyre i të
dhënave.
Problemet që referohen: tarifat e larta, mungesa e
transparencës për kostot4, ka vlerësues që bëjnë punë
të papaguar. Duhen detajuar standardet teknike,
sistemi i shpërblimit, aspektet ligjore etj. Në këtë
kontekst, Iniciativa APC (Article Processing Cost –
kostot për procesimin e artikullit) është një hap
shumë konstruktiv që adreson këto shqetësime dhe
ndihmon në transparencë. Aneksi bashkëlidhur ofron
informacion më të zgjeruar.5
Qasja e hapur është një qëllim pozitiv për kërkuesit.
Megjithatë, siç thuhet, “Rruga për në ferr është
shtruar nga qëllimet e mira”. Revistat me qasje të
hapur kanë ofruar terren për revista grabitqare, që,
4

Një anëtar i Akademisë Suedeze përmendi faktin që Akademia
refuzoi të paguante tarifën e botimit për një artikull të tij, pasi
kërkoheshin 3000 marka suedeze, që duket një tarifë e
pajustifikuar.
5
Një tjetër praktikë mund të shihet tek http://www.nature.com/
openresearch/publishing-with-npg/article-processing-chargesfaqs/

EMBO u themelua në 1964 dhe e ka qendrën në Heidelberg,
Gjermani, dhe mbledh më shumë se 1700 shkencëtarë të
shquar (https://people.embo.org/). EMBO mbështet talentet,
promovon shkëmbimet e informacionit shkencor, shkëmbimet
e studiuesve, ndihmon për të ndërtuar një mjedis kërkimor
europian ku shkencëtarët të arrijnë objektivat e tyre kërkimore.
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nën presionin e fortë të botimeve nga institucionet
e tyre, mund të zgjerojnë hapësirën për këto motive
komerciale joshkencore.
Nga ana tjetër, disa revista shkencore, duke
paraqitur një faturë të lartë për të mundësuar
qasjen e hapur, po demonstrojnë mungesën e
vullnetit për këtë qasje dhe kulturë të re.
Ka revista që janë nën ombrellën e qasjes së hapur,
por nuk kanë përmbajtje të konsoliduar
shkencore. Pavarësisht orientimit për qasje të
hapur, një studiues duhet të investojë maturinë dhe
eksperiencën e vet për të zgjedhur revistën ku do
të botojë kërkimin e vet.
Mbështetja politike është e nevojshme dhe nuk po
marrim atë që nevojitet. Politika duhet ta bëjë qasjen
e hapur një prioritet dhe ta përfshijë në kuadrin e
politikave të veta. Progresi ndodh kur ka politika
reale dhe legjislacion, ligj konkret. Aktualisht
politikanët i dëgjojnë diskutimet që vijnë nga
komuniteti shkencor. Por duhet lobim më i mirë.
EUA, Science Europe mund të angazhohen aktivisht
në lobim të prioriteteve shkencore.
Komisioni Europian nxori një dokument në
platformën e qasjes së hapur duke rekomanduar
një vlerësim kompleks të kërkuesve: duke
përfshirë edhe atë çka ata ndajnë dhe shkëmbejnë,
angazhimin mentorues, fakte domethënëse të
karrierës së tyre, pra jo thjesht statistikat sasiore
të botimeve të tyre shkencore6.
Sfida që ndërlidhet me sa më sipër, mbetet
vlerësimi i kërkimit, reflektimi dhe adresimi i
këtyre problematikave në proceset e rekrutimit
të kërkuesve, vlerësimit të botimit apo punës
shkencore, redaktimit profesional nga kolegët
(peer review), vlerësimit në konkurrimin për
grante e projekte, vlerësimeve institucionale etj.
Sipas një studiuesi, ne të gjithë jemi të përfshirë në
këtë sistem. Institucionet dhe kryesisht
universitetet janë përfshirë në konkurrencë; ato
investojnë fonde dhe në këmbim presin një sasi të
madhe artikujsh.
Në Kinë u raportua (konstatuar nga Akademia
Kineze) një abuzim në përdorimin e fondeve për
botime shkencore, në sforcon për të arritur botime
në revistat që rankohen më lart.

Organizuar nga:
Swiss Core (Zyra Zvicerane e Kontaktit për
Kërkimin Europian Shkencor dhe Inovacionin)
Misioni Zviceran në BE
Prezantimi kryesor u bë nga Edouard Bugnion,
drejtor akademik i Swiss Data Center, dhe në
panel Christophe Rossel, nga Open Science Policy
Platform dhe Jean-Claude Burgelman nga
Komisioni Europian.
“Hapja e shkencës pasi shkenca është bërë, është
tepër vonë”. Kjo moto ilustron edhe arsyetimin e
krijimit të Qendrës Zvicerane të Shkencës së të
Dhënave (Swiss Data Science Center - SDSC).
Nëse rezultatet e shkencës nuk mund të
gjurmohen dhe të ripërdoren, nuk mund të
arrihet besim në të dhënat e prodhuara nga të
tjerët. Shumica e shërbimeve arkivore aktuale nuk
lejojnë ‘ripërdorshmërinë’ e rezultateve
shkencore. Kjo paraqet një pengesë të fortë për
procesin shkencor në nivel global. Duhet kapur
metodologjia e përdorur për të arritur rezultatet
e kërkimit, si dhe lidhja mes rezultateve të
kërkimit për të krijuar besimin aq të nevojshëm
në botën shkencore. Vetëm atëherë mund të
flasim për “shkencë vërtet të hapur globale”. Ky
është një aspekt qendror i çdo infrastrukture të
shkencës së hapur të zhvilluar në nivel kombëtar,
europian ose global.
Qendra Zvicerane e Shkencës së të Dhënave, e
sapokrijuar, dëshiron të adresojë këtë sfidë, ndër
të tjera duke krijuar një platformë softueri të
hapur, të sigurt dhe me nivel të lartë shkallëzimi
për të nxitur bashkëpunimet shkencore
shumëdisiplinore. Kjo duhet të sigurojë aspektin
e ‘besimit’ në ‘ripërdorshmërinë’ e parimeve FAIR
të të dhënave (të gjetshme, të kapshme, të
ndërveprueshme dhe të ripërdorshme – Findable,
Accessible, Interoperable, Re-usable – FAIR).
Cloud European Open Science (EOSC) gjithashtu
duhet të bazohet në parimet FAIR. Deklarata e
EOSC-së e datës 26 tetor 2017 njeh sfidat e
kërkimeve të nxitura nga të dhënat në realizimin
e shkencës ekselente dhe thekson se shkenca
europiane duhet të bazohet në një kulturë të
përbashkët të administrimit të të dhënave,
mbështetur nga parimet e të dhënave të parimeve

Shiko më shumë:
https://www.intact-project.org/;
h ttp s : / / d i n i . de / p r o j e k t e / o p e n - a p c initiative/
6

Një model mund të shihet tek https://grants.nih.gov/grants/
forms/biosketch.htm .
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FAIR. Zbatimi dhe kalimi në këto parime kërkon
një plan veprimi të përgatitur mirë, me
pjesëmarrjen e të gjithë aktorëve dhe një qeverisje
adekuate të të dhënave brenda EOSC-së.

shkencave të të dhënave nëpër disiplina. Misioni i
SDSC-së është të përshpejtojë miratimin e
teknikave të të dhënave dhe teknikave të të
mësuarit të makinave brenda disiplinave
akademike të domenit ETH, komunitetit akademik
zviceran në përgjithësi dhe sektorit industrial.
Për studiuesit, kjo nënkupton një qasje më të gjerë
në shërbimet që mbështesin zbulimin e tyre
shkencor dhe bashkëpunimin në të gjithë kufijtë
disiplinorë dhe gjeografikë.
Qendra EOSC do të reduktojë ndjeshëm
fragmentimin e pajisjeve të IT-së dhe mjeteve
digjitale në Evropë. Duke sjellë së bashku një gamë
të gjerë shërbimesh nga infrastruktura digjitale
kërkimore të përgjithshme dhe specifike të
domenit nën një shtresë të përbashkët të integrimit
dhe operimit, qendra EOSC do të nxisë mënyrat e
reja të punës për kërkime bashkëpunuese për të
ofruar shërbime të besueshme.
Ideja e krijimit të një depozite të përbashkët në
internet që do të bënte bashkë të gjitha të dhënat
nga hulumtimet e financuara nga publiku, për
cilindo që mund të hulumtonte dhe përdorte,
tingëllon si një plan ambicioz. Por, si do të
funksionojë në praktikë një EOSC?
Konsorciumi i 100 partnerëve nga më shumë se
50 vende do të zhvillojë vizionin e kësaj qendre si
sistem integrimi dhe do të kryejë menaxhimin e së
ardhmes europiane të EOSC-së. Projekti EOSChub mobilizon ofruesit nga Federata EGI, EUDAT
CDI, INDIGO-DataCloud dhe infrastruktura të tjera
kërkimore të mëdha europiane për të ofruar një
katalog të përbashkët të të dhënave kërkimore,
shërbimeve dhe softuerit për kërkime.
Menaxhimi i të dhënave shkencore (Research
Data Management) është futur tashmë një si një
koncept funksional, që nënkupton edhe një fushë
specifike ekspertize si dhe njësi apo struktura të
posaçme për ta kryer. SDSC, nismë e ndërmarrë
kryesisht nga Akademia Zvicerane është një
shembull, por jo i vetmi: DANS është Data Archive
and Network Services që është pjesë e Akademisë
Mbretërore Holandeze. SDSC dhe DANS
funksionojnë bazuar në parimet FAIR.
Institucionet kërkimore lidhur me menaxhimin e
të dhënave shkencore kanë shërbyer si një stacion
ndërmjetës për fondet e të dhënave nga
universitetet gjatë projekteve të ndryshme. Kjo
ka orientuar që mbi këtë bazë të vijojnë si një
platformë qendrore ku akumulohen dhe trajtohen
të dhënat bazuar në platforma të strukturuara dhe
të ndërtuara mbi protokolle të caktuara.

SDSC ka afro 40 shkencëtarë dhe fokusi i tyre nuk
është kërkimi themelor. Janë ekspertë domenesh
të ndryshme, si dhe ekspertë në menaxhimin e të
dhënave.
SDSC përdor platformën RENGA 1 (https://
datascience.ch/renga-platform/). Ndryshe nga
aplikimi i deritanishëm i inteligjencës artificiale,
platformat e të dhënave të hapura mundësojnë që
procesimi të jetë i shpjegueshëm, pra një IA e
shpjegueshme, ku përpunohet dhe del arsyetimi
përse përdoret një rrugë e caktuar, përse del një
arsyetim i caktuar, si arrihet. Rezultatet e
përpunimit të të dhënave pritet të jenë përtej
konceptimit dhe pritshmërisë së tanishme.
Ky prezantim i Qendrës zvicerane të shkencës, së
pari ofroi njohuri mbi punën e SDSC-së, sfidat dhe
mundësitë e saj kryesore. Christophe Rossel
paraqiti pikëpamjen e palëve të interesit në
Europë, të cilat do të kenë rol në Platformën
Europiane të Politikës së Shkencës së Hapur.
Ndërsa Jean-Claude Burgelman paraqiti
pikëpamjen e Komisionit Europian.
Shërbime të integruara për European Open
Science Cloud (EOSC)
Projekti EOSC i financuar nga KE-ja filloi më 1
janar 2018, duke bashkuar një grup të gjerë të
ofruesve të shërbimeve kombëtare dhe
ndërkombëtare për të krijuar një qendër kërkimi:
një pikë kontakti qendrore për hulumtuesit dhe
novatorët europianë për të zbuluar, qasur,
përdorur dhe ripërdorur një rrjet të gjerë të
spektrit të burimeve për kërkime të avancuara të
të dhënave.
Shkenca e të dhënave është bërë jashtëzakonisht
e rëndësishme dhe shumica e institucioneve
kërkimore ndërkombëtar po investojnë shumë në
qendra dhe programe dedikuar këtij qëllimi. Në
këtë kontekst, domeni ETH filloi Nismën për
Shkencën e të Dhënave në Zvicër për të
përshpejtuar shkencën e të dhënave përmes një
zgjerimi të arsimit dhe të kërkimit shkencor dhe
ofrimin e infrastrukturës për përdoruesit e
1

RENGA është një zhanër poezie japoneze, me seri vargjesh
krijuar nga dy a më shumë autorë.
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hapura për përpjekjen shkencore në kontekstin
europian, seminari kishte për qëllim përfshirjen e
akademive shkencore anëtare të ICSU-së dhe
organizatave të tjera akademike në një dialog të
politikës shkencore mbi të dhënat e hapura dhe
ofrojnë udhëzime për shkencën dhe politikën e
komunitetit. Ambicia ishte gjithashtu të përfshinte
këto organizata shkencore në zhvillimin e
mëtejshëm të Cloud European Open Science
(EOSC).

Të dhëna të hapura në shkencë:
sfidat dhe mundësitë për Evropën
(seminar)
Bruksel, 31 janar 2018
Seminari u zhvillua nën patronazhin e anëtarëve
europianë të Këshillit Ndërkombëtar për
Shkencën (ICSU) që kryesisht është koordinuar
nga Akademia Zvicerane e Shkencave (SCNAT).
Objektivat e 43 organizatave kombëtare të
shkencave nga rajoni i Këshillit të Evropës janë:
të sigurojnë përfshirjen e interesave dhe
prioriteteve të komunitetit shkencor europian në
planifikimin strategjik të ICSU-së dhe të nxisin
pjesëmarrjen në aktivitetet globale të ICSU-së me
përfitim reciprok. Përmbajtja e seminarit u
zhvillua nga Komiteti Programor që përbëhej nga
Christophe Rossel (Zvicër, kryetar), Michal Haindl
(Republika Çeke), Natalie Harrower (Irlandë),
Jacek Kossut (Poloni), Barend Mons (Holandë) dhe
Pekka Orponen (Finlandë).

Seminari mbi të dhënat e hapura u mbështet nga
ALLEA, e cila organizoi vetëm një ditë më pas (në
Bruksel më 1 shkurt) një seminar mbi aspektet
etike të qasjes së hapur.

Marrëveshja për të dhënat e mëdha
(Big Data) nënshkruar nga ICSU,
TWAS, ISSC dhe IAP

Revolucioni digjital i dekadave të fundit është një
ngjarje historike botërore që ka krijuar një
shpërthim të pashembullt në aftësinë për të blerë,
ruajtur, përpunuar e manipuluar dhe për të
transmetuar menjëherë vëllime të mëdha dhe
komplekse të të dhënave, me implikime të thella
për shkencën. Shkalla e ndryshimit është e
frikshme. Në vitin 2003 shkencëtarët deklaruan
hartën e gjenomit të njeriut të plotë. U deshën 10
vjet dhe kushtonin 1 miliardë dollarë – sot
nevojitet vetëm ditë dhe një pjesë e vogël e kostos
(1000 dollarë). “Të dhënat e mëdha” (Big Data),
në të cilat flukse të pashembullta të të dhënave
brenda dhe jashtë sistemeve kompjuterike, dhe
“të dhëna të gjëra”, në të cilat një numër i të
dhënave mund të lidhet në mënyrë semantike për
të krijuar një kuptim më të thellë, janë motorët e
këtij revolucioni social dhe njerëzor.
Marrëveshja “Të dhënat e hapura në një botë të
dhënash të mëdha”2 u zhvillua nga katër organizata
ndërkombëtare shkencore dhe propozon 12
parime për të udhëhequr qasjen e hapur në të
dhëna të mëdha të financuara nga publiku. Të
dhënat e hapura janë kritike për të siguruar
rigorozitetin e gjetjeve të hulumtimit, sepse do t’u
ofronte hulumtuesve në mbarë botën mundësinë
për të përsëritur eksperimentet dhe vëzhgimet –
kryesisht duke rishikuar dhe kontrolluar dy herë
rezultatet e hulumtimit dhe duke verifikuar
përfundimet. Për vendet më pak të zhvilluara, të

Seminari trajtoi sfidat dhe mundësitë e të dhënave
të hapura për ndërmarrjen shkencore në
kontekstin europian. Si bazë pune i referohemi
‘Marrëveshjes së të Dhënave të Hapura’ (referuar
më poshtë). Hartuar në dhjetor të vitit 2015 nga
katër organizata shkencore botërore, duke
përfshirë ICSU-n përmes Komitetit të tij për të
Dhënat për Shkencën dhe Teknologjinë
(CODATA), ky dokument bën rekomandime për
veprim nga palë të ndryshme të interesit.

Takimi synoi shqyrtimin dhe orientimin për
zgjedhjet, opsionet, vlerat dhe standardet që
nënkupton qasja e hapur. Pritet të përpunohen dhe
përpilohen rregullore të posaçme për këtë qëllim.
Për studiuesit duhet të jetë i qartë mjedisi dhe
sistemi që lënë dhe objektivi ku drejtohen lidhur
me botimin e punës shkencore. Është e
rëndësishme të angazhohen akademitë në një
dialog politikash shkencore për shkencën e hapur.
Mesazhet kryesore, parimet FAIR, funksionalizimi
dhe zbatimi i tyre:
• fonde të besueshme të dhënash;
• shkencëtarë të dhënash (drejtim i ri, aftësitë që
kërkohen, trajnimet që do të organizohen);
• motivim për të dhëna të hapura (stimujt e duhur,
dhe sisteme shpërblimi e vlerësimi);
• kultura e kërkimit.
Duke trajtuar sfidat dhe mundësitë e të dhënave të

2
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https://twas.org/sites/default/files/open-data-in-big-dataworld_short_en.pdf

dhënat e hapura ofrojnë një mundësi për të marrë
pjesë më plotësisht në ndërmarrjen globale të
kërkimit.
Katër organizatat shkencore që qëndrojnë pas
marrëveshjes janë: Këshilli Ndërkombëtar për
Shkencë (ICSU); Partneriteti InterAcademy (IAP);
Këshilli Ndërkombëtar i Shkencës Sociale (ISSC)
dhe Akademia Botërore e Shkencave për
avancimin e shkencës në vendet në zhvillim
(TWAS). Kolektivisht, ato përfaqësojnë më shumë
se 280 organizata shkencore kombëtare, rajonale
dhe globale në mbarë botën, me anëtarë individualë
në nivelet më të larta të kërkimit shkencor,
politikës dhe arsimit.
Në shtysën për të krijuar një të ardhme të begatë
për planetin, të dhënat janë gjithçka.
Politikëbërësit që dëshirojnë të marrin vendime
të informuara mbështeten në këshillat e
shkencëtarëve që nxjerrin njohuri nga të dhënat.
Të dhënat e menaxhuara mirë na tregojnë se ku
varfëria është më e madhe dhe sa fëmijë janë të
paarsimuar. Ata tregojnë se ku nevojiten më shumë
mjekë dhe sigurojnë informacion jetësor për
ushqimin dhe furnizimin me ujë.
Dhe tani? Një revolucion digjital ka shpërthyer
sasinë e të dhënave që hulumtuesit duhet të
menaxhojnë dhe të analizojnë, dhe këto të dhëna
lëvizin me një shpejtësi të pashembullt. Janë mbi
4.6 miliardë abonime të telefonisë celulare në
mbarë botën. Kompania ndërkombëtare e
teknologjisë IBM vlerëson se janë krijuar afërsisht
90% e të dhënave të botës në dy vitet e fundit.
Vëllimi i shtuar dhe shpejtësia e të dhënave njihen
si “të dhëna të mëdha” dhe shkenca duhet t’i
nënshtrohet një evolucioni kompleks për t’i
përshtatur ato. Do të duhet kohë dhe para për
fuqinë e informatizimit. Kultura e shkencës duhet
të bëhet më e hapur në mënyrë që kërkuesit të
bëjnë të dhënat e tyre të disponueshme për të tjerët
që gjithashtu mund ta përdorin atë. Vendet që mund
të kenë interesa të ndryshëm kërkimorë dhe
kapacitet teknologjik do të duhet të gjejnë një bazë
të përbashkët për qasje të hapur. Dhe së fundi,
shkencëtarët në vendet në zhvillim do të duhet të
mësojnë se si të përfitojnë nga programet, teknikat
e kodimit dhe metodat analitike të informatave –
krijuesit e shkencëtarëve kompjuterikë.
“Hulumtuesit kanë filluar të prodhojnë shumë të
dhëna, por shumë prej tyre nuk kanë aftësi ose
infrastrukturë dhe mbështetje për të përfituar, –
tha Simon Hodson, drejtori ekzekutiv i CODATA-s
(Këshilli Ndërkombëtar i Shkencës për të Dhënat
për Shkencën dhe Teknologjinë). – Sfida jonë është

të sigurojmë që të përfitojmë nga këto teknologji.”
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Shkenca e hapur ofron një ndryshim
thelbësor në mënyrën se si do të bëhet
shkenca
Duke përdorur teknologji digjitale dhe mjete të reja
bashkëpunimi për të ndarë (mes institucionesh,
studiuesish individualë etj.) të dhënat dhe
shërbimet, shkenca mund të bëhet me të vërtetë e
hapur, jo vetëm për profesionistët, por edhe për
amatorët – të ashtuquajturit qytetarët shkencëtarë.
Megjithatë, ndryshimi i mënyrës se si bëhet
shkenca, nënkupton gjithashtu ndryshimin e
kontekstit ligjor dhe të politikave ku vepron. Një
komponent kyç i shkencës së hapur është ofrimi i
të dhënave, e cila aktualisht sundohet nga ligje të
brendshme, duke krijuar shumë kompleksitet për
eksperimentuesit e shkencës së hapur.
Komponenti tjetër kyç është teknologjia, që
nënkupton krijimin e rregullave për shkëmbimin
e të dhënave dhe burimeve përtej kufijve dhe midis
kërkuesve.
Sfida shkencore e të dhënave të hapura është që
jo vetëm të depozitojnë sa shumë të dhëna të
papërpunuara, por edhe të gjejnë një mënyrë për
nxjerrjen e informacioneve të vlefshme.
Fondi më i madh i të dhënave në botë nuk do të
posedojë vetë asnjë bankë të dhënash. Është një
keqkuptim të mendosh që të gjitha të dhënat
shkojnë në një enë të madhe: por jo. Pronësia
gjithmonë qëndron në nivelin lokal, kështu që
EOSC-ja nuk do të posedojë asnjë të dhënë. Roli i
EOSC-së është të ndihmojë studiuesit duke ofruar
shërbime. Këto përfshijnë fuqinë e përpunimit të
kompjuterave në shkallë të gjerë dhe një grup
rregullash që mbështesin të dhënat e hapura. Pyetja
që kishin shumë studiues ishte sa përfshirje
procedurale duhet të ketë EOSC-ja? Shumica
mendonin se një qasje e lehtë ishte mënyra më e
mirë për të siguruar angazhimin shkencor dhe
përparimin.
Legjislacioni do të ndryshojë mënyrën e trajtimit
të të dhënave. “Rregullorja e përgjithshme e
mbrojtjes së të dhënave të BE-së” (GPDR) do të
miratohet në 2018-n dhe do të ndryshojë mënyrën
e trajtimit të të dhënave në Europë. Kjo do të
mundësojë një regjim më të butë dhe të unifikuar
të trajtimit të të dhënave në BE, duke u dhënë
njerëzve përsëri kontrollin e të dhënave të tyre
personale. Regjimi i ri rregullon mbrojtjen e të
dhënave, grumbullimin e të dhënave dhe
përdorimin e të dhënave, dhe çdo kompani,
pavarësisht vendndodhjes, e cila dëshiron të punojë

në BE, do t’i nënshtrohet ligjit.
Ka shumë fonde planifikuara në këtë drejtim. BEja do të dëshironte që EOSC-ja të bëhej realitet deri
në vitin 2020. Në total, rreth 272 milionë euro nga
buxheti i “Horizon 2020” për 2018–2020 do të
shkojnë drejt shkencës së hapur. Deri tani, 70
institucione shkencore kanë miratuar Deklaratën
e EOSC-së për këtë qëllim.

Europë - European Data cloud
European Data cloud është një kuadër që përfshin
një orientim strategjik dhe po realizohet si në
nivelet më të larta politike të Komisionit Europian,
edhe në nivelet faktike të shkencës në nivel
europian dhe tek akademitë kombëtare të
shteteve anëtare dhe komuniteti i gjerë shkencor.
Të dhëna në përmasa tepër të mëdha, nënkupton
përmasa të mëdha për vetë shkencën (big data –
big science). Është një nevojë që rrjedh nga
ndryshimet në teknologji. Sfida është që të
adresohet në një mënyrë efikase.
Po ndodh një ndryshim paradigmatik në
procesimin e të dhënave. Në 3 vitet e fundit janë
prodhuar më shumë të dhëna se në gjithë kohen
historike të njerëzimit të marrë së bashku. Sot po
shohim një revolucion digjital. Pyetja është si të
ndërtohen të dhëna të mëdha, si të bëhet shkencë
e madhe, si të kapen këto të dhëna.
Revolucioni digjital vlerësohet, në plan dhe efekt
strategjik, si shpikja e Gutenbergut për printimin
e librave, që solli një ndikim të pakonceptueshëm
duke e përhapur librin e shkruar në masa të gjera.
Tani ne po jetojmë një planet ku jemi të superlidhur
në rrjet.
Platformat e menaxhimit të të dhënave
krahasohen si mikroskopi, që në vetvete nuk është
zbulim, por një mjet për të zbuluar një botë të tërë,
shumë të rëndësishme, të pakapshme nga mendja
e studiuesve me mjetet aktuale. Sipas Merkel-it, të
dhënat janë monedha jonë e re (our courrency).
Një platformë të dhënash të hapura i ndihmon
studiuesit duke iu kursyer deri edhe gjysmën e
kohës së punës duke kërkuar të dhëna të gatshme
nga puna e studiuesve të tjerë që i procesojnë.
Zbulime, gjetje apo output-e që mund të kenë
kushtuar kohë të gjatë dhe kosto të lartë, bëhen të
disponueshme dhe të përdorshme në shkallë të
gjerë. Këto platforma ofrojnë shërbime për
universitetet dhe institutet kërkimore.
Janë gjeneruar shërbime dhe është krijuar një
mjedis i të dhënave të hapura. European Data
Cloud është në vetvete një paketë shërbimesh.
Ndër komunitetin shkencor vërehet ende një nivel
i ulët i ndarjes dhe shkëmbimit të të dhënave. Mbi
33% e studiuesve nuk i shkëmbejnë të dhënat dhe
as nuk i bëjnë të njohura.

Rrjete globale për të dhënat e mëdha
Aleanca për të Dhëna Kërkimore (Research Data
Alliance – RDA) u themelua në vitin 2013 nga
Komisioni Europian, Fondacioni Kombëtar i
Shkencës i Shtetit të SHBA-së, Instituti Kombëtar i
Standardeve dhe Teknologjisë dhe Departamenti i
Inovacionit i Qeverisë Australiane për të ndërtuar
infrastrukturën sociale dhe teknike për të
mundësuar ndarjen/shkëmbimin e të dhënave të
hapura.
Me më shumë se 6400 anëtarë nga 133 vende
(janar 2018), RDA-ja ofron një hapësirë neutrale
ku anëtarët e saj mund të operojnë së bashku
përmes grupeve të fokusuara të punës dhe
grupeve të interesit për të zhvilluar dhe për të
miratuar infrastrukturën që nxit hulumtimin e
shkëmbimit të të dhënave dhe që përshpejton
rritjen e një komuniteti koheziv të dhënash që
integron kontribuuesit përmes fushave,
kërkimeve, kufijve kombëtarë, gjeografikë dhe
gjenerues.
Më tepër informacion mund të gjeni në faqen e
internetit të RDA (https://www.rd-alliance.org/
rda-newcomers-some-notes).
Po organizohen seminare dhe trajnime me qëllim
mbledhjen dhe konvergjencën e perspektivave të
ndryshme dhe nxitjen e ideve të reja inovative në
kontekstin e përgjithshëm të sfidave dhe mundësive
të ekonomisë europiane të të dhënave dhe
inovacionit bazuar në teknologjinë e të dhënave.

Ka pasur zhvillime edhe në nivele kombëtare 3:
SDSC brenda Akademisë Zvicerane të Shkencave,
një strukturë e ngjashme brenda Akademisë
Holandeze të Shkencave, Digital Repository of
Ireland (DRI - http://www.dri.ie/) brenda
Akademisë Mbretërore të Shkencave të Irlandës4.
3
4

Këtu përmenden ato pak fakte që u ndeshën gjatë seminarit në Bruksel.
Në 30 janar 2018, DRI organizoi një seminar me partnerë europiane dhe po në të njëjtën ditë edhe SDSC-ja zvicerane bëri
prezantimin e ngritjes së strukturave dhe punës së saj. Të dyja veprimtaritë u organizuan në Bruksel, çka merr një domethënie
të veçantë, aq më tepër që Komisioni Europian i ka vënë në fokus zhvillimet për të dhënat e mëdha. Po në Bruksel u organizuan
takimet mbi fokus të njëjtë nga ALLEA dhe nga krahu europian i ICSU-t.
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Koncepti i ri sugjeron një ndikim mbi normat
mertoniane të shkencës, mbi të drejtën e pronës
intelektuale etj. Një zgjerim i hapësirës së
shkëmbimit dhe lidhjes së tillë në rrjet, intensiteti
dhe shkalla e shkëmbimit ndikon mbi shkallën e
zbatimit të së drejtës së pronësisë intelektuale.
Sipas një prej ekspertëve kjo do të çojë në atë që
kjo çështje nuk do të adresohet praktikisht nga
gjykatat por do të trajtohet vetëm në universitete
dhe në institutet shkencore në kuadër të etikës së
kërkimit. Këtu merr përparësi që shkenca është
një shërbim në të mirë të interesit publik.
Harrison (përfaqësuese e World Data System,
ICSU) vuri në dukje se shkenca në shekullin e 21të duhet të synojë këto standarde lidhur me të
dhënat:
• të shqyrtojë dhe të verifikojë me kujdes;
• të garantojë verifikueshmërinë e tyre;
• të mundësojë ripërdorimin e të dhënave; ne
shpenzojmë shumë para, prandaj është e
nevojshme të zgjerohet vlera e përdorimit të tyre;
• të “riqëllimësohen”, d.m.th., të riformatohen dhe
të përdorën për një kuadër apo qëllim të ri, jo
detyrimisht i lidhur me qëllimin e origjinës;
• të sigurojë shumëburimësinë e të dhënave;
• të sigurojë të dhëna ndërdisiplinore;

World Data System prej kohësh ka menaxhuar
fonde të dhënash shkencore nga burime të
ndryshme. Një prioritet i WDS-s ka qenë sistemi i
certifikimit të fondeve të të dhënave shkencore.
Vijojnë për këtë qëllim koordinimi dhe lidhja në
rrjet me institucionet qendrore, kryesisht
akademitë kombëtare që janë anëtare të ICSU-t, si
dhe në bazë të një kalendari/plani veprimi rajonal
(Afrikë, Azi, etj.) dhe konferencash globale në
periudha të rregullta (Indi 2014, Botsvana, 2016,
SHBA 2018). Është zhvilluar një kuadër-bazë
certifikimi që shkon përtej disiplinave të
ndryshme.
Kur certifikohen, këto fonde të dhënash kanë një
strukturë menaxheriale që funksionon, kanë një
platformë të caktuar, kanë standardet që i bëjnë
funksionale dhe të përdorshme për gjithë
studiuesit edhe mbi një bazë vlerash të
qëndrueshme. Pra, bazuar në certifikimin, këto
fonde të dhënash janë të besueshme, relevante, të
përshtatshme për qëllimin e duhur dhe garantohen
për ruajtje. Përfitimi është për studiuesit që
përdorin të dhëna, të cilët janë të orientuar se ku
duhet të shkojnë dhe të identifikojnë të dhënat që
kanë nevojë. Gjithashtu kanë mjetet për ta bërë
këtë dhe akses në rrjetet e duhura.

Një shqetësim më vete është siguria e platformave
të të dhënave. Kanë kontrolle automatike dhe
specifike, për viruse, kërcënime, dëmtime,
plotësinë etj. Megjithatë kontrolli automatik është
i pamjaftueshëm dhe është provuar që kontrolli
njerëzor ka rikontrolluar saktësinë dhe plotësinë
e të dhënave më pas.

Është ngritur tashmë kuadri europian i certifikimit
- European Framework for Audit and Certification
of Digital Repositories
- https://
www.datasealofapproval.org/en/.
SHBA
vlerësohet se është më e përparuara në këtë drejtim
dhe progres ka pasur edhe në Azi.
Stokhof vuri në dukje që për çdo fond të dhënash,
duhet të kërkohen standardet bazë:
• emri dhe referenca e paketës së të dhënave;
• përshkrimi i paketës së të dhënave;
• standardet dhe metadatat;
• metodologjia e ruajtjes së të dhënave;
• metodologjia e përkujdesjes dhe e ruajtjes së të
dhënave.
Kontribuuesit e fondeve të të dhënave asistohen
nëpërmjet një modeli.
Një shqetësim është vijimësia e mirëmbajtjes së
fondit, nëse ka një infrastrukturë të besueshme /
të garantuar, si do të identifikohet cili faktor do të
mbajë gjallë të dhënat në vijim (sidomos pas
përfundimit të projektit).
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Angazhimi drejt kësaj perspektive
Edukimi shihet si një problem që duhet adresuar.
Në diskutimet e tyre, ekspertë të ndryshëm vunë
në dukje rëndësinë dhe urgjencën për një trajnim
sa më të shpejtë, që duhet të fillojë faktikisht që në
shkolla, në funksion të një kulture të përdorimit të
të dhënave. Nëse nuk fillon ndryshimi i kulturës
që në shkolla dhe duke filluar që tani, mund të jetë
shumë vonë. Një ekspert u shpreh që ndoshta në
shkolla duhen të kthehen filozofët.
Në mënyrë imediate duhet të organizohen
trajnimet bazë: seminare, shkolla verore punë
praktike etj. U vu në dukje se ka nevojë për një
profesion të ri – shkencëtarin e të dhënave, dhe
për këtë qëllim duhen ndryshuar kurrikulat
universitare, ato të masterit dhe doktoratës. Një
nga pjesëmarrësit sugjeroi që ndërhyrja në
kurrikula duhet të jetë e konsiderueshme.
Kurrikulat e inxhinierisë janë formatuar që para
më shumë se një shekulli, duke u ndërtuar në 4
kolona bazë ku këtu duhet shtuar një kolonë tjetër
– disiplina e të menduarit kompjuterik, si shtylla e

pestë mbi të cilat do të mbështetet formimi
inxhinierik.
Pritet që universitetet të kenë ndryshime
kurrikulare. Që në vitin e parë, studentët do të
fillojnë të trajnohen, të ndërtojnë modelime dhe
të ndërtojnë zgjidhjet bazuar mbi modelimet
kompjuterike.
Lidhur me trajnimet, mendohet që do të jenë
aktive: ALLEA, akademitë e të rinjve (GYA, EYA
etj.), si dhe ato akademi që kanë qenë më aktive
deri tani me ndërtimin e platformave të të dhënave
të hapura. Menaxherët e të dhënave, mund të
specializohen dhe të trajnohen edhe nga
kompanitë private. Pjesëmarrësit pranuan faktin
që sektori privat i IA-s është më i avancuar në këtë
drejtim. Një nga studiuesit tha që në disa raste,
trajnimi ka rezultuar jokontribuues, pasi të
trajnuarit më pas u punësuan në sektorin privat,
ku u ofrohet shpërblim të paktën dy herë më i
lartë.
Disa nga ekspertët e krahasuan me “Rendjen për
Ar” (Gold Rush) pra më shumë se një shekull, ashtu
siç ishte edhe e-commerce para 20 vitesh.
Mendohet se do të jetë perspektiva e artë e
zhvillimit të shkencës në të ardhmen e afërt.
Lidhur me shqetësimin se makinat do të marrin në
kontroll rrjedhën e gjërave (nëpërmjet të mësuarit
të avancuar dhe zhvillimit të të dhënave),
studiuesit u shprehën se të dhënat e vërteta janë
produkt i një akti krijimi, kështu që do të ngelen
pronë dhe në kontroll të mendjes njerëzore.

Për të verifikuar revistat e pranueshme për botime
shkencore, rekomandohen si më poshtë:
COPE (https://publicationethics.org/) aplikon 10
praktikat themelore për vlefshmërinë e botimeve
shkencore. Ato çka shqyrtohen e vëzhgohen kur
verifikohen revistat shkencore janë:
• akuzat për shkelje etike;
• çdo revistë duhet të sigurojë autorësinë dhe
bashkëpunëtorësinë;
• ankesa dhe apelimet;
• konfliktet e interesit;
• të dhënat dhe riprodhueshmëria;
• mbrojtja e së drejtës së autorit;
• menaxhimi i revistës;
• dispozitat për vlerësimin / redaktimin nga
kolegët,
• menaxhimi i diskutimeve pas botimit.

Ka tashmë në dispozicion për sa më sipër: raste,
udhëzime, korniza procedurale, kuadër rregullator
për të hetuar çështjet etike. COPE, DUAJ, OASPA dhe
WAME kanë përpiluar 16 parimet e transparencës
që përfshijnë përgjegjësi të përcaktuara qartë
(https://oaspa.org/principles-of-transparency-andbest-practice-in-scholarly-publishing-3/) .
Revistat shkencore të rregullta kanë një format të
caktuar lidhur me prezantimin e tyre, paraqitjen e
bordit, tarifave, praktikave redaktoriale etj.
Ndërsa, revistat që kanë aderuar në qasjen e hapur
(Open Access – OA) shpjegojnë si e kanë siguruar
financimin. Ka edhe një raport të caktuar lidhur
me vlerësimin / redaktimin profesional nga kolegët
(peer-review), që siguron një qasje më
bashkëpunuese me kërkuesit.6
DOAJ (Directory of open access journals - https://
doaj.org/) mund të shërbejë si Who’s who për
revistat e rregullta shkencore. Ka mbi 11 000
revista shkencore që janë në bankën e të dhënave
të këtij burimi.
Vlerësimi redaktorial dhe verifikimi i vlefshmërisë
po mbështetet nga arkivat shkencore sipas
fushave. Në shkencat biologjike, përfshirë edhe
biologjinë molekulare po shërben Bio Archive
https://www.biorxiv.org/.
Në shkencat kimike ka një arkiv të tillë: https://
chemrxiv.org/f/about. ChemRxiv (chem-archive)
është një shërbim online, pa pagesë, për aplikim /
dërgim artikujsh, apo shpërndarje të artikujve, si

Revistat fantazmë / grabitqare

Këto janë botime jashtë kontrollit dhe viktimizojnë
studiuesit – afro 8000 të tilla në 2015. Ato
neglizhojnë integritetin shkencor dhe janë për
qëllime fitimi. Këto revista piketojnë listat e-mail
të studiuesve duke iu kërkuar artikuj për të rritur
fitimet e tyre. Një gazetar paraqiti tek to një numër
artikujsh, që dukshëm, edhe një redaktor i dobët
do t’i shkualifikonte. Më shumë se gjysma e këtyre
revistave i pranuan artikujt. Disa nga këto revista
e pranuan dr. Fraud-in (gazetarin e pretenduar si
studiues me këtë emër provokues – dr. Mashtrimi)
si anëtar të bordit të tyre.5
Por ka ndodhur edhe që studiues të ndryshëm
kanë keqpërdorur fondet nga institucionet e tyre
për botimet te këto revista.
5

6

Artikulli “Who is afraid of peer review” paraqet më shumë
informacion mbi këto aspekte (http://www.umass.edu/
p r e f e r e n / Yo u % 2 0 M u s t % 2 0 R e a d % 2 0 T h i s /
BohannonScience2013.pdf .
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Një shembull i procedurës së vlerësimit të një artikulli që nga
dorëzimi, vlerësimi, kërkesa për përmirësim deri në draftin
final
mund
të
shihet
tek
https://
bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916015-0469-2/open-peer-review .

dhe një shërbim arkivor për artikuj të pabotuar
që janë akoma në printim. Kryesisht në kimi por
edhe në sfera të lidhura me të. Ekspozimi online
para botimit mund të sjellë një garanci më të madhe
të gjetjeve shkencore dhe zgjeron bashkëpunimin
mes kërkuesve. Artikujt para botimit nuk janë të
filtruar nga vlerësimi redaktorial, por janë materiale
hedhur nga autori, nga punime të veta origjinale.
ChemRxiv kryen një kontroll bazë për plagjiaturë,
për gjuhën korrekte dhe për përmbajtjen
joshkencore. Materialet që mund të paraqesin
rrezik apo kërcënim për shëndetin, sigurinë, atje
ku identifikohen, hiqen nga faqja online. ChemRxiv
administrohet nga Shoqata Amerikane e Kimisë,
shoqata më e madhe shkencore në këtë fushë, së
bashku me partnerët e vet.
Wiley Smart Spectra Repository (SSR) është një
mjet për vlefshmërinë e kërkimit. Ai ndihmon
hulumtuesit të publikojnë të dhëna me cilësi të lartë
dhe të saktë. SSR-ja kontrollon nëse një strukturë
kimike dhe të dhënat 13C NMR (https://
www.wsslabs.com) janë të qëndrueshme dhe
tregojnë se ku mund të jenë gabimet. Në revista të
dyshimta dhe këtu nuk janë vulnerabël vetëm ato
me Qasje të Hapur; një pjesë e madhe e të dhënave
13C NMR të publikuara përmbajnë gabime. Disa
janë gabime të thjeshta. Të tjerat janë struktura
krejtësisht të pasakta, ku një kimist mendon se ka
bërë një strukturë, por në të vërtetë është bërë
diçka e ndryshme.
Në ndihmë të studiuesve, lidhur me botimet
shkencore, është edhe ORCID - https://orcid.org/
. Botues të caktuar e kanë bërë të detyrueshme
regjistrimin në ORCID
OMICS
International (https://
www.omicsonline.org/) dhe degët e saj, përfshirë
iMedPub LLC dhe Conference Series LLC
organizon më shumë se 3000 konferenca në
SHBA, Europë dhe Azi me mbështetjen e më se
1000 shoqatave shkencore dhe boton më shumë
se 700 revista shkencore me qasje të hapur që
përfshijnë më shumë se 50000 personalitete të
shquara, shkencëtarë të njohur si anëtarë bordesh.
Organizata u ngrit në 2007-n me qëllimin e vetëm
për të siguruar një platformë për “qasje të hapur”
për informacion shkencor në fusha të ndryshme
të shkencës dhe teknologjisë. OMICS International
boton revista shkencore që mund të aksesohen
lehtë online pa paguar tarifa abonimi
Ekspertët kanë përcaktuar tregues të ndryshëm
për të identifikuar mashtrime kërkimore, në planin
e përgjithshëm si dhe në aspekte teknike.

Copernicus për shembull, promovon IF (faktor
impakti) në faqen e vet, kërkon tarifa të ulëta (100
- 150 USD); mjaft prej informacioneve kanë
gabime gjuhësore të dukshme, dhe është
qartësisht i pranishëm interesi komercial.
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Revistat dhe redaktorët e rremë e bëjnë të lehtë për
“fëmijët e mijëvjeçarit të ri”, por, për cilindo
shkencëtar është e qartë cilat janë revistat shkencore
dhe revistat e rreme. Cilido shkencëtar i njeh vlerat
e revistave në fushën e vet. Ndër motivet e botimit
në këto revista mund të jenë edhe padija/mungesa
e informacionit dhe neglizhenca, presioni “Publish
or perish” dhe detyrimisht duhet të sigurohet diçka
në CV-në akademike, ndërmjetësimi i të tretëve që
bën studiues më të rinj viktimë të revistave të rreme
etj.
Sidoqoftë, mjetet për të identifikuar objektin janë
të shumta dhe në dispozicion. Institucionet nuk
duhet të përdorin botimet në revistat grabitqare
për të promovuar kërkuesit, në procedurat e
rekrutimit të stafit akademik e kërkimor, në
vlerësimin e projekteve dhe konkurrimit për
grante. Ato duhet të sigurojnë që edhe mjetet për
këtë të jenë lehtësisht të disponueshme, që CV-ja e
studiuesve të pastrohet nga referimet në revistat
e rreme/mashtruese. Përndryshe, drejtuesit e
institucioneve universitare dhe kërkimore,
politikëbërësit do të mbështeten në kryerjen e
vlerësimit të kërkimit shkencor në numërim
kokrra bizelesh (decision-makers counting beans).
Sistemi rregullator dhe procedurat orientohen nga
fakti se e kujt (dhe çfarë pjese aktualisht) është
përgjegjësia:
• sistemit,
• individit,
• shkencës,
• shkencëtarëve?
Në 2014-n botuesit identifikuan dhe tërhoqën më
shumë se 120 artikuj të gjeneruar mbi bazë
kompjuterike.
Janë shqyrtuar dhe përdorur mekanizma të
ndryshëm për një mbrojtje efektive ndaj revistave
dhe redaktorëve të rremë, plagjiaturave etj. Për të
verifikuar lehtë dhe në mënyrë të besueshme
revistat e rreme janë në dispozicion si lista të zeza
edhe lista të bardha.
Termat që përdoren për këto revista janë të
ndryshëm: të rreme, grabitqare, të paligjshme,
joetike, mashtruese. Vështirë të konsiderohen
jolegjitime, pasi nuk ka ndonjë ligj të përcaktuar
që shkelet prej tyre. Edhe referimi me etikën,
përsëri nuk vendos një vijë të prerë të qartë. Sipas

studiuesve, mund të përdoret termi revista të
diskutueshme apo të papranueshme, por e
rëndësishme është që ato të mos kenë hapësira në
kuadrin shkencor, në procedurat që lidhen me
vlerësimin dhe promovimin e punës shkencore,
të dhënave, dhe kërkuesve (në rekrutime,
promovimet akademike, vlerësimet për grante,
projekte etj.).
Studimet 7 tregojnë se shumica e botuesve
grabitqarë janë të vendosur në Azi, duke përfshirë
Azinë kontinentale dhe Lindjen e Mesme,
veçanërisht në Indi dhe Pakistan (Ameen, 2017,
Bohannon, 2013, Lakhotia, 2015, Pulla, 2016,
Seethapathy, Santhosh Kumar & Hareesha, 2016,
Shen & Björk, 2015). India identifikohet gjithashtu
si një vend ku botuesit grabitqarë me një revistë
preferojnë të rritin biznesin e tyre (Shen & Björk,
2015). Verifikimet e origjinës së autorëve të cilët
botojnë në revistat grabitqare veçuan vendet
aziatike, kryesisht Kina, India dhe Pakistani, edhe
pse Nigeria gjithashtu renditet e lartë në listë
(Ezinwa Nwagwu & Ojemeni, 2015; Lakhotia,
2015; Xia et al., 2015).

Në pjesën e sferës grabitqare janë edhe bibliotekat
që orientojnë, inkurajojnë apo orientojnë drejt
abonimit në revista të rreme, apo studiuesit që i
kërkojnë këto në departamentet apo universitetet
e tyre. Edhe rritja e pajustifikuar e tarifave është
një aspekt grabitqar. Një nga studiuesit, anëtar i
Akademisë Suedeze tregoi për një rast që Akademia
refuzoi të paguante tarifën e botimit për një
artikull të tillë, dhe me të drejtë u shpreh ai, kur
konstatoi çmimin tepër të lartë që kërkohej nga
revista.

Tabloja më referuese ka qenë artikulli i Shen &
Björk, 2015, ku autorët ofrojnë një tablo të
zgjeruar të fenomenit të revistave grabitqare,
përmasave dhe shtrirjeve gjeografike në vitet e
fundit.
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC4589914/pdf/12916_2015_Article_469.pdf).
Gjatë periudhës së studiuar, revistat grabitqare
kanë rritur me shpejtësi vëllimet e tyre të botimit
nga 53 000 në 2010 në rreth 420 000 artikuj në
2014, të botuara nga rreth 8 000 revista aktive.
Fillimisht, dominuan në treg botuesit me më shumë
se 100 revista, por që nga viti 2012, botuesit në
kategorinë e përmasave të revistës 10-99, kanë
kapur pjesën më të madhe të tregut. Shpërndarja
rajonale e vendit dhe autorësisë së botuesve është
shumë e shpërqendruar, në veçanti Azia dhe Afrika
kontribuuan tre të katërtat e autorëve. Autorët
kanë paguar një tarife mesatare prej 178 USD për
përpunimin e një artikulli, për artikujt e botuar
përgjithësisht brenda 2 deri 3 muaj nga dorëzimi.
Crawford (2014) nxjerr në pah se janë 3000
revista me afro 121000 artikuj të kategorisë së
“listës së zezë”.
7

Shih: An Overview of Predatory Journal Publishing in Asia në
https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=2699&context=jeal;
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Rekomandime:
Bërja e njohur e kanaleve të akredituara të
botimeve shkencore.
Shumë institucione po përdorin listën e DAOJ për
revistat me qasje të hapura (ka një bankë të
dhënash për mbi 11 000 revista me qasje të hapur)
për procesin e vlerësimit të botimeve shkencore,
promovimin e studiuesve, alokimin e burimeve,
granteve etj.
Rekomandimet e Science Europe janë në linjë me
informacionin që paraqesin Scopus dhe Web of
Science. Për sa u përket revistave me qasje të hapur,
edhe Scopus përdor listën e DOAJ. Nga
pjesëmarrësit u konfirmua që Nordic Research
Councils mbështetet te DOAJ. Qeveria indoneziane
bashkëpunoi me DOAJ për të ngritur revistat
vendase në standardet që rekomandon DOAJ (DOAJ
ka ambasadorë për këtë qëllim). Për revistat e tjera,
Indonezia përdor Web of Science, Scopus.
Mund të përdoren burimet që kanë lista të zeza.
Një nga më të njohurat është lista e Beall (https://
beallslist.weebly.com/). Megjithatë listat e zeza
shpesh janë të paplota, nuk kanë përfshirë
zhvillime dhe përditësime, por mund të jenë edhe
të pasakta. Një nga ekspertët u shpreh se qëllon që
këto vlerësime për vlefshmërinë e revistave
kryhen nga një autor, i cili vepron si prokuror, por
edhe si gjykatës në të njëjtën kohë.
Një tjetër burim është:
https://web.archive .org/web/
20170103170852/https://scholarlyoa.com/
individual-journals .
Si mund të zbulohen/identifikohen?
Mund të mjaftojë, edhe për një studiues pa përvojë,
një verifikim 5-minutësh: kanalet/burimet e
revistave të rregullta nga faqet online të njohura,
verifikim i listave të zeza në dispozicion, verifikim
i faqes online dhe i informacioneve të tjera mbi
botuesin, verifikimi për treguesit e përmendur në
këtë raport. Mund të zhvillohet një checklist: për
shembull, botuesit e rremë përdorin tituj tipikë të

gjerë: universal journal of science; ose kanë shpesh
në titullin e revistës etiketa si: European, America,
International, kanë Impact Factor të rremë – dhe
kjo është e dukshme për një studiues në fushën e
vet, kryejnë botimin menjëherë (pasi nuk kanë
peer review të besueshëm ose kanë standarde të
ulëta, dhe as procedura të mirëndërtuara për këtë
qëllim, nuk kanë sigurim cilësie, kanë një faqe
online tipike, të ndryshme nga revistat e rregullta
dhe përgjithësisht revistat e rreme përdorin
formate të ngjashme, shihen nga tregues të linkut,
mund të verifikohet bordi editorial (profesorë që
nuk ekzistojnë, ose që janë shënuar pa dijeninë e
tyre, ose krejt të panjohur në botën shkencore,
shpesh lidhje dhe njohje individuale.
Këtij qëllimi i shërben edhe:
informacioni mbi praktikat e mira https://
doaj.org/bestpractice
Think
Check
Submit
http://
thinkchecksubmit.org/

Space Data Systems)/ISO Repository Audit and
Certification Working Group (RAC), Henk
Harmsen in his capacity of Chair of the Data Seal
of Approval (DSA) Board and Christian Keitel in
his capacity as Chair of the DIN Working Group
“Trusted Archives - Certifiaction”.

The parties to this Memorandum of Understanding
all lead separate groups aiming at certifying digital
repositories. They wish to put in place mechanisms
to ensure that the groups can collaborate in setting
up an integrated framework for auditing and
certifying digital repositories.
The framework will consist of a sequence
of three levels, in increasing trustworthiness:
• Basic Certification is granted to repositories
which obtain DSA certification;
• Extended Certification is granted to Basic
Certification
repositories
which in
additionperform a structured, externally reviewed
and publicly available self-audit based on ISO
16363 or DIN 31644;
• Formal Certification is granted to repositories
which in addition to Basic Certification obtain full
external audit and certification based on ISO
16363 or equivalent DIN 31644.
Granting of these certificates will allow
repositories to show one of three symbols (to be
agreed) on their web pages and other
documentation, in addition to any other DSA, DIN
or ISO certification marks.

Mund të jepen dije dhe orientim për botimin
shkencor që në universitet, dhe kjo të bëhet pjesë
e edukimit/trajnimit për kërkimin shkencor, për
etikën dhe integritetin e kërkimit.
Menaxhimi dhe certifikimi i bankave të të dhënave
Europa po shpenzon 18 miliardë euro në vit për
menaxhimin e të dhënave. Po ndërtohen modele,
praktika për RDM (menaxhimin e të dhënave
shkencore), protokolle, infrastruktura specifike
dhe këto përbëjnë vetëm themelin për
funksionimin e tyre. Në Europën Veriore ka
investim të konsiderueshëm për infrastrukturën e
të dhënave dhe të shkëmbimit të të dhënave.
Burime shtesë

European Framework for Audit and Certification
of Digital Repositories
TrustedDigitalRepository.eu is a collaboration
between Data Seal of Approval, the Repository
Audit and Certification Working Group of the
CCSDS and the DIN Working Group “Trustworthy
Archives – Certification”.
On July 8, 2010 these groups signed a
memorandum of understanding (MoU) to support
working on standards for Trusted Digital
Repositories.
On July 8, 2010 a memorandum of understanding
(MoU) was signed between three groups which
are working on standards for Trusted Digital
Repositories being David Giaretta in capacity as
Chair of the CCSDS(Consultative Committee for

DATA SEAL OF APPROVAL - https://
www.datasealofapproval.org/en/ 8
Objectives
The quality Guidelines formulated in the Data Seal
of Approval are of interest to data producers and
institutions that create digital data, to organizations
8

TrustedDigitalRepository.eu is a collaboration between Data
Seal of Approval, the Repository Audit and Certification
Working Group of the CCSDS and the DIN Working Group
“Trustworthy Archives – Certification”.
On July 8, 2010 these groups signed a memorandum of
understanding (MoU) to support working on standards
for Trusted Digital Repositories.
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that archive data, and to consumers of data.
The objectives of the Data Seal of Approval are to
safeguard data, to ensure high quality and to guide
reliable management of data for the future without
requiring the implementation of new standards,
regulations or high costs.
The Data Seal of Approval
Gives data producers the assurance that their data
and associated materials will be stored in a reliable
manner and can be reused
Provides funding bodies with the confidence that
data will remain available for reuse and their
investments will not be lost
Enables data consumers to assess repositories
where data are held
Supports data repositories in the efficient
archiving and distribution of data

https://dans.knaw.nl/en
When DANS was established by the two Dutch
science organizations KNAW and NWO, they
assigned it the task of developing a Seal of Approval
for data, to ensure that archived data can still be
found, understood and used in the future. In 2008
the first edition of the Data Seal of Approval,
written by Laurents Sesink, René van Horik and
Henk Harmsen, was presented in an international
conference. In spring 2009 the Data Seal of
Approval was handed over to an international
Board. The full DSA assessment process has been
peer-reviewed by external auditors.
Note
DANS – Data Archiving and Networked Services —
is an institute of the Royal Netherlands Academy
of Arts and Sciences (KNAW), and is also supported
by the Netherlands Organization for Scientific
Research (NWO). Since its establishment in 2005,
DANS has been providing storage of and
continuous access to research data in the social
sciences and humanities.

The Guidelines
The criteria for assigning the Data Seal of Approval
to data repositories are in accordance with
national and international Guidelines for digital
data archiving such as Kriterienkatalog
vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive as
developed by NESTOR; Digital Repository Audit
Method Based on Risk Assessment (DRAMBORA)
published by the Digital Curation Centre (DCC) and
DigitalPreservationEurope
(DPE);
and
Trustworthy Repositories Audit and Certification
(TRAC): Criteria and Checklist of the Research
Library Group (RLG). Furthermore the following
has been taken into account: Foundations of
Modern Language Resource Archives of the Max
Planck Institute and Stewardship of Digital
Research Data: A Framework of Principles and
Guidelines published by the Research Information
Network. The DSA Guidelines can be seen as a
minimum set distilled from the above proposals.
The Data Seal of Approval (DSA) and ICSU World
Data System (WDS) announce the launch of a new
certification organization: CoreTrustSeal. - https:/
/dans.knaw.nl/en/current/coretrustsealcertification-launched
CoreTrustSeal offers to any interested data
repository a core level certification based on
the DSA-WDS Core Trustworthy Data
Repositories Requirements catalogue and
procedures. CoreTrustSeal Data Repository
certification replaces the DSA- and WDS Regular
Members certification.
DANS Data Archiving & Networked Services
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DANS provides the following (certified) services:
DataverseNL: via DataverseNL you can already
store and share research data during your
research.
EASY: after completing your research, research
data are sustainably stored and shared via EASY,
the online archiving system.
NARCIS: you can provide and add your research
projects and publications to science
portal NARCIS.
In addition to these services, DANS guides other
archives, research institutes and research
financiers to questions relating to data
management, certification and subjects such as
FAIR, open access and software sustainability. An
example is Essentials 4 Data Support, an
introductory course for those who want (to
support) researchers to save, manage, archive and
share their research data. In addition, DANS was
the cradle of Data Seal of Approval (DSA) and the
resulting CoreTrustSeal (CTS). DANS itself also
fulfills a number of quality features. DANS also
shares knowledge as a speaker on symposia and
the different information tools such as leaflets,
flyers helps researchers, research assistants, policy
makers and research financiers with the
sustainable storage and sharing of research data. In
addition, DANS, often with partners, publishes
publications. These information materials are
available on this website as download.

ANEKS - BIG DATA & OPEN DATA
Burime informacioni shtesë
LABGURU https://www.labguru.com/
Your All-in-One Electronic Lab Notebook
(ELN)
Run your lab more efficiently and maximize
your research output. Plan and document
experiments, track progress, streamline lab
logistics, and share results.
20%increased productivity

Our winning assets:
Ease of use
Plan and record your research with our userfriendly ELN
Secure, compliant data management
Your data is stored centrally in a safe and
compliant environment
Global availability
Access our web-based ELN anytime,
anywhere, and from any device
Intellectual property protection
Sign and witness your experiments in
regulatory compliance
Built-in inventory management
Link your research directly to your lab
inventory and logistics

DATAVERSE (https://dataverse.org/)
është fondi më i madh i të dhënave në botë.
Është një platformë të dhënash të hapura
Enjoy full control over your data. Receive web
visibility, academic credit, and increased
citation counts. A personal dataverse is easy
to set up, allows you to display your data on
your personal website, can be branded
uniquely as your research program, makes
your data more discoverable to the research
community, and satisfies data management
plans. Want to set up your personal
dataverse?

Journals
Seamlessly manage the submission, review, and publication of data associated
with published articles. Establish an unbreakable link between articles in your
journal and associated data.Participate in the open data movement by using
Dataverse as part of your journal data policy or list of repository
recommendations. Want to find out more about journal dataverses?

Institutions
Establish a research data management solution for your community. Federate
with a growing list of Dataverse repositories worldwide for increased
discoverability of your community’s data. Participate in the drive to set norms
for sharing, preserving, citing, exploring, and analyzing research data. Want to install a
Dataverse repository?

Developers
Participate in a vibrant and growing community that is helping to drive the norms
for sharing, preserving, citing, exploring, and analyzing research data. Contribute
code extensions, documentation, testing, and/or standards. Integrate research
analysis, visualization and exploration tools, or other research and data archival
systems with Dataverse. Want to contribute?
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select “Add Data”
upload any type of quantitative or qualitative
data (in any format)
when you’re ready to share with others, click
on “Publish” and you will get a formal
scholarly data citation.
EUDAT Collaborative Data Infrastructure
(CDI)
Primary tabs
View(active tab)

What is a dataverse?
Having a dataverse allows you to share,
organize and archive your data, while also
being able to display it on your site. It ensures
that you receive credit for your data
through formal scholarly data citations and
helps satisfy data sharing requirements from
funders and publishers. You also have full
control of your datasets, from who you share
your data with and when to publish. Your web
visibility is also increased since it is searchable
alongside other scholars’ research data.
How do i get started?
View the map below to see if any of the
institutions you are affiliated with have a
Dataverse repository that you can deposit
your data into.
The Harvard Dataverse is open to all
researchers worldwide in all disciplines.
To deposit data with Harvard Dataverse
you will need to:
go to http://dataverse.harvard.edu
select “Sign Up” to create an account (it takes
less than a minute!)

To date, over 20 major European research
organisations, data and computing
centres have signed an agreement to sustain
the EUDAT – pan European collaborative data
infrastructure for the next 10 years giving the
birth to the EUDAT Collaborative Data
Infrastructure (or EUDAT CDI).
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The EUDAT CDI is essentially a European einfrastructure of integrated data services
and resources to support research. This
infrastructure and its services have been
developed in close collaboration with over 50
research communities spanning across
many different scientific disciplines and
involved at all stage of the design process. The
establishment of the EUDAT CDI is timely with
the imminent realization of the European
Open Science Cloud which aims to offer
open and seamless services for storage,
management, analysis and re-use of research
data, across borders and scientific
disciplines. More about the EUDAT CDI here.

What benefits will the EUDAT CDI bring to
researchers?
Researchers can rely on innovative data
services to support their research
collaboration and data management.
Additionally they benefit from a common
service management framework delivered by
CDI service providers and the connection
between sites. These service providers are
European leaders in the deployment of data
management and data infrastructure services.
By joining the EUDAT CDI they are able to
better serve their local customers across
borders and support cross-national
collaborations.
Who’s behind the EUDAT CDI?
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FIGSHARE (një start-up) - https://
figshare.com/
Key benefits
Showcase the full spectrum of research
carried out at your institution
Measure the impact of all of your institution’s
research outputs
Fast and simple implementation with no
customization required
Eases the route to compliance with open data
mandates
Light-touch, user-friendly workflows
Integrate into your CRIS/RIMS, institutional
repository and archiving solution
Enhance the discoverability of your content
by having it included in the figshare corpus
Control how content is shared internally and
publically
Continually developing and innovating
through partnerships with leading publishers
and institutions
Dedicated support team
Wiley http://onlinelibrary.wiley.com/
Wiley is the international scientific, technical,
medical, and scholarly publishing business of
John Wiley & Sons, with strengths in every
major academic and professional field and
partnerships with many of the world’s
leading societies. For more information,
please visit www.wiley.com.
Wiley Online Library hosts the world’s
broadest and deepest multidisciplinary
collection of online resources covering life,
health and physical sciences, social science,
and the humanities. It delivers seamless
integrated access to over 6 million articles
from over 1500 journals, over 20,000 online
books, and hundreds of reference works,
laboratory protocols and databases.
Featuring a clean and simple interface, this
online service delivers intuitive navigation,
enhanced discoverability, expanded
functionalities and a range of personalization
and alerting options.
PANGAEA https://www.pangaea.de/
The information system PANGAEA is
operated as an Open Access library aimed at
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archiving, publishing and distributing
georeferenced data from earth system
research. The system guarantees long-term
availability of its content through a
commitment of the hosting institutions.
Most of the data are freely available and can
be used under the terms of the license
mentioned on the data set description. A few
password protected data sets are under
moratorium from ongoing projects. The
description of each data set is always visible
and includes the principle investigator (PI)
who may be asked for access.
Each dataset can be identified, shared,
published and cited by using a Digital Object
Identifier (DOI Name). PANGAEA also allows
data to be published as supplements to science
articles (example) or as citable data collections
in combination with data journals like ESSD,
Geoscience Data Journal, Scientific Data, or
others.
The PANGAEA data editorial ensures the
integrity and authenticity as well as a high
usability of your data. Archived data are
machine readable and mirrored into our data
warehouse which
allows
efficient
compilations of data.
PANGAEA is open to any project, institution,
or individual scientist to use or to archive and
publish data. Start a data submission here.
Dryad - http://datadryad.org/
DryadLab is a collection of free, openlylicensed, high-quality, hands-on, educational
modules for students to engage in scientific
inquiry using real data. DryadLab modules can
be easily integrated into existing advanced
secondary, undergraduate, and early graduate
courses, and can be adapted to meet the
specific needs of your course.
DryadLab is a project of the Dryad Digital
Repository, which makes a wide variety of
research data underlying scientific and
medical publications discoverable, freely
reusable, and citable. All the DryadLab
modules have been developed in
collaboration with researchers and educators.
We welcome new collaborators who wish to
add to the DryadLab collection and would love

to hear from you if you are using DryadLab
in your classroom.

PubMed comprises more than 28 million
citations for biomedical literature from
MEDLINE, life science journals, and online
books. Citations may include links to full-text
content from PubMed Central and publisher
web sites.
Journals
catalogue
https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
PubMed Central®
(PMC)
(https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/) is a free full-text
archive of biomedical and life sciences
journal literature at the U.S. National Institutes
of Health’s National Library of Medicine
(NIH/NLM). PubReader: A whole new way to
read scientific literature at PubMed Central.
Europe PMC is a repository, providing access
to worldwide life sciences articles, books,
patents and clinical guidelines. Europe PMC
provides links to relevant records in
databases such as Uniprot, European
Nucleotide Archive (ENA), Protein Data Bank
Europe (PDBE) and BioStudies.
Europe PMC offers a tool for authors to claim
articles to their ORCID record, and a grant
finder, which searches through grants from
its 28 biomedical funders. Europe PMC
content can be accessed programmatically
and text-mined using our publicly
available articles API and grants API, and
the SciLite annotations service.
Europe PMC meets the agreed definition of
a repository as determined by Jisc and
endorsed by RLUK, SCONUL, ARMA and
UKCoRR.

Nature Research journals - https://
www.nature.com/
Protocol
Exchange
(https://
www.nature.com/protocolexchange/)
The Protocol Exchange from Nature Protocols
is an open resource where the community of
scientists pool their experimental know-how
to help accelerate research. Discover
the protocols, share a protocol, join a lab
group, comment on protocols, organize your
favorites and personalize your experience.
User guides
https://www.springernature.com/gp/
librarians/tools-services/promote-yourcontent/user-guides
Databases & Solutions
https://www.springernature.com/gp/
librarians/tools-services/promote-yourcontent/promote-databases-and-solutions
user-friendly resources and solutions across
clinical medicine, physical sciences, life
sciences and mathematics.
PubMed - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pubmed/
PubMed is a free search engine accessing
primarily
the MEDLINE database of
references and abstracts on life sciences and
biomedical topics. The United States National
Library of Medicine (NLM) at the National
Institutes of Health maintains the database as
part of the Entrez system of information
retrieval.
From 1971 to 1997, MEDLINE online access
to the MEDLARS Online computerized
database primarily had been through
institutional facilities, such as university
libraries. PubMed, first released in January
1996, ushered in the era of private, free,
home- and office-based MEDLINE
searching.[1] The PubMed system was offered
free to the public in June 1997, when
MEDLINE searches via the Web were
demonstrated, in a ceremony, by Vice
President Al Gore
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Mendeley - https://www.mendeley.com/
Mendeley is a free reference manager and
academic social network that can help you
organize your research, collaborate with
others online, and discover the latest
research.
With the Mendeley Reference Manager, you
can easily organize and search your personal
library, annotate documents and cite as you
write.
Mendeley Data is a secure cloud-based
repository where you can store your data,
ensuring it is easy to share, access and cite,

wherever you are.
Software Heritage
https://
www.softwareheritage.org/
universal software archive
We collect and preserve software in source
code form, because software embodies our
technical and scientific knowledge and
humanity cannot afford the risk of losing it.
Software is a precious part of our cultural
heritage. We curate and make accessible all
the software we collect, because only
by sharing it we can guarantee its
preservation in the very long term.

helping to transform scholarship and the role
of research data in our society.
As a DataCite member, organisations show
their support for research data sharing in the
following manner:
- They demonstrate an elevated level of
commitment to open-data and open research.
- They become part of a global data-sharing
community, learning, collaborating, and
advocating with a leading-edge network of
data research experts.
- They support and participate in the creation
and management of persistent identifiers
(DOIs) for research outputs (Allocating
Members only).
- They play a critical role in advancing
DataCite’s data-sharing mission through their
financial support.
- They can also shape the future DataCite –
and data research in general – by serving on
our Executive Board.
https://www.datacite.org/

DATACITE

Data are essential building blocks of
scholarship and research. Being able to share
data effectively is therefore extremely
important. At DataCite, we develop and
support tools and methods that make data
more accessible and more useful.
We invite members from all types of
organisations – including data centres,
publishers, libraries, and funders – to join our
global network committed to supporting data
sharing through partnership, advocacy, and
by developing tools and services that
accelerate data sharing, use, and reuse.
Together, we will be at the forefront of

Burime të tjera:
http://www.nature.com/openresearch/
palgrave-journals/
https://www.springernature.com/gp/openresearch
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OpenAIRE
Empowering Open Science: Kick Off of the
OpenAIRE-Advance H2020 project
Updated on 12 January 2018

A PILLAR OF THE EUROPEAN OPEN SCIENCE
CLOUD
On 1st January 2018, OpenAIRE entered a
new exciting phase with the start of
the OpenAIRE-Advance project. During the
Kick Off meeting, taking place from 17 to 19
January in Athens, Greece, 50 partners will
gather to work on this timely continuation of
OpenAIRE’s mission to support the Open
Access/Open Data mandates in Europe and
globally.
While sustaining the current successful
infrastructure, comprised of a human network
and robust technical services, OpenAIREAdvance will work towards making Open
Science the default in Europe, reshaping the
scholarly communication system towards
openness and transparency serving as a trusted
pillar of the European Open Science Cloud
(EOSC).
OpenAIRE will work along the following lines:
1 | Consolidate and optimise services
OpenAIRE’s open science service portfolio
will be upgraded to meet end user needs.
Through a set of dashboards that target all
stakeholders involved in the research chain,
OpenAIRE will seamlessly connect all research
artifacts, effectively creating the European
Open Science Observatory.
2 | Empower the pan-European Open Science
Helpdesk
The 34 National Open Access Desks,
OpenAIRE’s backbone, will be empowered to
increase their national presence and develop
capacities at local level so as to become a
pivotal part of open science in national
settings.
3 | Strengthen research community uptake of
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open science
Working with three national research
infrastructure nodes (Elixir-GR, EPOS-IT,
DARIAH-DE) OpenAIRE will build bridges to
key communities via an open science-as-aservice approach.
4 | Promote emerging changes in the scientific
communication landscape
Building on repositories as the foundation of
a globally networked and distributed open
science infrastructure, OpenAIRE will support
the development of the next generation
repositories with new functionalities and
new technologies.
5 | Build a global open science network
Working with partners around the world
(Latin America, Japan, US, Canada, Africa)
OpenAIRE aims to align policies, practices and
services for a truly global and interoperable
scholarly commons.
6 | Outreach beyond the lab
Reaching out to a network of 10,000 schools,
OpenAIRE will lay the foundations for citizen
scientists to leverage the benefits of Open
Science, and will run an Open Innovation
programme to bring OpenAIRE closer to
industry.
7 | Collaborate with EOSC-hub towards a
concrete implementation of EOSC:
Crucially, OpenAIRE-Advance will work with
the EOSC-hub project to create a joined-up,
interoperable set of services to seamlessly
serve the needs of tomorrow’s researcher in
the context of EOSC.
You may find more detailed information about
the project at https://www.openaire.eu/
advance
Ultimately, the EU will reap the rewards of an
endeavor that OpenAIRE-Advance represents,
since the latter aims to lead the evolving
culture of Open Science with relevant and
functional services to conduct research and
disseminate research results in a more

transparent and efficient way, hence
benefitting both the researcher and the
society as a whole.

Last reminder: Please stay in touch as we
transition to a new organization that brings
together social and natural sciences!
Thank you for your support of the
International Council for Science (ICSU) over
the past years. This is an important time for
us: We will become the International Science
Council in July and will launch an exciting new
set of activities in the near future, so we would
love you to stay tuned.
The ICSU newsletter that you have been
receiving will continue as the newsletter for
the new organization.

To ensure compliance of our newsletter with
the new General Data Protection Regulation
(“GDPR”) that comes into effect tomorrow,
we would like to confirm that you want to
continue receiving updates from us.
Please note that if you do not re-confirm
your subscription, we will no longer be
allowed to e-mail you and will thus remove
you from our newsletter list and delete all your
personal information.
EOSC-hub: integrated services for the European
Open Science Cloud
http://eosc-hub.eu/eosc-hub-integratedservices-european-open-science-cloud
The EC-funded project EOSC-hub project
started on January 1st 2018, bringing
together an extensive group of national and
international service providers to create the
Hub: a central contact point for European
researchers and innovators to discover,
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access, use and reuse a broad spectrum of
resources for advanced data-driven research.
The consortium of 100 partners from more
than 50 countries will develop the vision of
the Hub as the integration and management
system of the future European Open Science
Cloud. The EOSC-hub project mobilises
providers from the EGI Federation, EUDAT
CDI, INDIGO-DataCloud and other major
European research infrastructures to deliver
a common catalogue of research data, services
and software for research.
For researchers, this will mean a broader
access to services supporting their scientific
discovery and collaboration across
disciplinary and geographical boundaries.
EOSC-hub will significantly reduce the
fragmentation of the IT facilities and digital
tools in Europe. By bringing together a broad
range of services from general and domainspecific research digital infrastructures under
a common integration and operation layer, the
EOSC-hub will foster new modes of working
for collaborative research to deliver trusted
services.
EOSC-hub will liaise closely with OpenAIRE
Advance, a project set up to support the Open
Access/Open Data mandates in Europe.
EOSC-hub is the H2020 EINFRA12 (A)
project proposal submitted by a consortium
of 74 partners under the coordination
of EGI, EUDAT and INDIGO-DataCloud. The
action was positively reviewed by the
European Commission in July and the project
is planned to start in early 2018.
The EOSC-hub mission is to contribute to the
EOSC implementation by enabling seamless
and open access to a system of research data
and services provided across nations and
multiple disciplines. The project will offer
these resources via the Hub – an integration
and management system of the European
Open Science Cloud, acting as a Europeanlevel entry point for all stakeholders. The Hub
will deliver a catalogue of services, software
and data from the EGI Federation, EUDAT CDI,
INDIGO-DataCloud and major research eInfrastructures. The Hub builds on mature

processes, policies and tools from the leading
European federated e-Infrastructures to
cover the whole life-cycle of services, from
planning to delivery. The Hub aggregates
services from local, regional and national eInfrastructures in Europe and worldwide.
The Hub will act as a contact point for
researchers and innovators to discover,
access, use and reuse a broad spectrum of
resources for advanced data-driven research.
The services will include services in four

broad areas: Common,
Collaborative and Federation.

Thematic,

The catalogue will be open and progressively
extended to include data and thematic services
from external partners willing to collaborate
with the project. In order to do so, the project
will run a network of Competence Centres
involving early adopters, and a stakeholder
engagement programme aiming at reaching
out to new user groups and service providers.
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