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KONFERENCA SHKENCORE, SEMINARE, PËRURIME BOTIMESH

VITI I SKËNDERBEUT
Në vazhdim të kalendarit të veprimtarive në kuadrin e Konferencës
Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut në
550-vjetorin e vdekjes janë zhvilluar aktivitetet e mëposhtme:
“Kurora e Aragonës në Mesdhe:
precedentë dhe pasoja të migrimit arbëresh
në Italinë Jugore” ishte ligjërimi i prof. Pietro
Corrao-s nga Universiteti i Palermos, 6
qershor 2018.
Ligjërimi u fokusua në fenomenin e
emigracionit të grupeve të mëdha të popullsisë
shqiptare në mbretërinë e Italisë Jugore dhe të
Sicilisë, i cili duhet parë në kontekste shumë të
gjera që kanë të bëjnë më ekuilibrin e Mesdheut
për shkak të presionit osman në Gadishullin
Ballkanik, si dhe me kushtet politike,
ekonomike dhe sociale në Mbretërinë Italiane
gjatë shekullit XV.
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=ugzPx2PFgn0
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe Akademia e Shkencave
e Shqipërisë mbajtën konferencën shkencore ndërkombëtare “Lidhja Shqiptare
e Prizrenit” (140 vjet mbas) Prishtinë, 8-9 qershor 2018.
www.akad.gov.al
http://fax.al/…/140-vjetori-i-lidhjes-se-prizrenit-thaci-sh…
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Vijojnë leksionet akademike me ligjëratën e prof.
David Lucking-ut nga Universiteti i Salentos, më
datë 11 qershor 2018, i cili mbajti ligjëratën me temë:
“Beteja në emër të Skënderbeut: Metamorfoza
letrare e Gjergj Kastriotit”.
Rrugëtimi euridit i Skënderbeut në letërsinë
angleze ishte në fokus të ligjërimit të profesor
Lucking-ut. Si një mundësi e mirë për të pasqyruar
këndvështrime dhe qëndrime të historianëve vendas
e të huaj, në këtë aktivitet shkencor u prezantua figura
e Skënderbeut në letërsinë dhe në kulturën botërore.
Profesor Lucking-u tha se Skënderbeu ka
ndikuar edhe në disa drama të njohura
ndërkombëtarisht, si “Otello”: “Një poezi e një poeti
irlandez flet për ndikimin që ka pasur Skënderbeu
në kulturën europiane, por edhe në autorë të
ndryshëm, veçanërisht në letërsinë angleze. Kemi të
dhëna që i referohen Spencerit, kemi referenca të
mundshme nga Shekspiri, ndonëse Shekspiri, në
fakt, nuk e ka përmendur
Skënderbeun, por kjo sipas
këndvështrimit tim, dhe unë nuk
jam i vetmi që besoj në teorinë
se në disa mënyra, Skënderbeu
ka influencuar disa drama,
ndoshta ‘Otellon’, pasi ‘Otello’
është disi një version i
përmbysur i Skënderbeut”.
David Lucking-u u shpreh
se, “…gjithashtu, do të flas se
si Skënderbeu shfaqet më vonë
në drama të ndryshme të vëna
në skenë në shekullin XVII, në
fakt drama jo shumë të mira,
pasi figura e Skënderbeut jepet
e shtrembëruar, ai nuk paraqitet
më si figurë heroike, i famshëm
për taktikat e tij luftarake, por
edhe aftësitë e tij fizike prej
luftëtari, por në njëfarë mënyre bëhet heroi i këtyre
vendeve romantike me heroina romantike, të cilat
nuk janë përfshirë në librin e Skënderbeut”, – tha
ai.
Më pas, profesori anglez renditi poezinë e
Bajronit, duke thënë se Gjergj Kastrioti ishte i
pranishëm në imagjinatën e publikut në shumë
mënyra.

“Kemi njerëz si Disraeli që ka shkruar një roman
të dobët, i cili fillimisht bazohet në fakte dhe më pas
vazhdon si romancë e pastër me elemente të forta
romantike. Më pas shfaqet në poezinë e Bajronit,
në ato pak vargje dedikuar Shqipërisë dhe
Skënderbeut, të cilit i referohet Skënder. Më pas
shfaqet në letërsinë amerikane, kemi një sërë
romanesh dhe poezinë nga Longfellow për shembull,
cilët kanë shkruar për Skënderbeun. Ai është një
figurë që ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm, i
cili e ka transformuar vetveten në imagjinatën e
publikut në mënyra të ndryshme”, – u shpreh
profesor Lucking-u.
Në fund ai tha se “pikërisht për këtë po flas, për
metamorfozat letrare. Në kohën e tij, apo dhe një
shekull pas vdekjes, ai u trajtua seriozisht për atë
që ishte si figurë historike, si mbrojtësi i Krishterimit
ndaj turqve dhe gjëra të tjera. Më vonë, figura e tij
shndërrohet në diçka tjetër, në njëfarë mënyre

karizma e figurës mbetet, por kjo karizmë përdoret
për qëllime të tjera dhe ky është qëllimi i bisedës,
mënyra se si Skënderbeu është përdorur nga figura
të ndryshme letrare në mënyra të ndryshme”, –
përfundoi profesor David Lucking-u.
https://www.youtube.com/
watch?v=oWM6ATUKgxg
4

Prof. Titos Jochalas,
akademik nderi i Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë,
më 12 qershor 2018, mbajti
ligjëratën me temë: “Figura e
Gjergj Kastriotit – Skënderbeut në historiografinë dhe
letërsinë greke”.
“Skënderbeu është një
figurë e madhe jo vetëm për
Shqipërinë, por dhe për
Europën. Kam konstatuar se
shtatorja sot e Skënderbeut
ka ende shpatën e tij të
diplomacisë ndoshta për të
bërë beteja të tjera fitimtare
për Shqipërinë dhe popullin e
tij shqiptar,” u shpreh
Jochalas.
Ai tha se “figura e Skënderbeut është simbol
uniteti midis grekëve dhe shqiptarëve, pikërisht e
epiriotëve. Grekët e kanë vënë Skënderbeun si një
figurë që bashkoi grekët gjatë revolucionit kombëtar
dhe si një figurë me fitoret kundër turqve, ka mbetur
një simbol unik. Për këtë gjë heroi kombëtar ka
emocionuar grekët dhe janë shumë libra që janë
shkruar deri sot të cilat janë një thesar i unitetit
ballkanik”.

Në fund albanologu Jochalas u shpreh për
simbolin tonë se “shqiptarët kanë figurën dykrenare
ku një kokë duhet të shohë në Europë, ndërsa koka
tjetër duhet të shoh brenda vetvetes që shqiptarët
të mos humbasin traditat, gjuhën, pra vlerat që kanë
sot shqiptarët”.
https://www.youtube.com/
watch?v=nUYCs_pea5c

Më 13 qershor 2018, ligjërata e
prof. Peter Schreiner-it, nga
Universiteti i Këlnit, me temë:
“Shqipëria dhe shqiptarët në burimet
Bizantine (shek. XV)”.
Studiuesi i historisë bizantine, Peter
Schreiner, zgjodhi të trajtonte një çështje
me rëndësi për shqiptarët, duke sjellë
në vëmendje rolin e Shqipërisë në
periudhën bizantine, por e zhvendosur
në kohë, në një moment kur vendi ynë
ndodhet më pranë Evropës.
h t t p s : / / w w w. yo u t u b e . c o m /
watch?v=N0bI33d7Rc4
https://telegrafi.com/shqiperia-dhe-shqiptaret-ne-periudhen-bizantine-video/
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KONFERENCË
SHKENCORE:
“Trashëgimia natyrore
dhe kulturore – risi e
shkencës gjeografike
shqiptare”
- “Studimi i monumenteve të natyrës të
Shqipërisë dhe kriteret e mbështetjes ligjore dhe
institucionale të tyre” nga dr. Zamir Dedej dhe
ing. Nihat Dragoti. Në këtë referat u theksuan
problemet dhe arritjet për monumentet e natyrës:
studimi, eksplorimi, inventarizimi i monumenteve të
natyrës, propozimi dhe miratimi i listës kombëtare
të tyre në vitin 2002; inventarizimi i fundit nga
AKZM-ja, saktësimi i listës në fjalë, propozime të
reja dhe përgatitja e skedës me të dhënat e
nevojshme për monumentet e natyrës të vendit.
Vëmendje e veçantë u kushtohet dëmtimit të
monumenteve të natyrës, shkaqeve dhe masave
mbrojtëse.
- “Probleme dhe sfida të trashëgimisë
natyrore të vendit tonë” nga prof. dr. Perikli
Qiriazi. Autori, në këndvështrimin e analizave të
reja gjeografike, trajton arritjet në studimin dhe
shpalljen e siteve tona të mbrojtura botërore,
kombëtare dhe bashkiake; dëmtimin e tyre dhe
shkaqet; problematikat dhe drejtimet e studimeve
të mëtejshme, duke theksuar nevojën e studimeve
komplekse dhe shumëdisiplinore mbi vlerat e tjera
natyrore, kulturore dhe shpirtërore të zonave të
mbrojtura të shpallura dhe për evidentimin e
shpalljen e siteve të reja të mbrojtura etj., duke
theksuar gjithashtu edhe domosdoshmërinë e
studimeve sociale për vendosjen e partneritetit me
popullsinë.
- “Kontribute për njohjen e bazave natyrore
të biodiversitetit në monografinë ‘Trashëgimia
natyrore e Shqipërisë’” në të cilën autorët prof.
dr. Ferdinand Bego, prof. dr. Petrit Hodo dhe prof.
dr. Aleko Miho., theksojnë nevojën e njohjes dhe
mbrojtjes së biodiversitetit dhe ndihmesa që sillet

Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi
më 12 qershor 2018 konferencën shkencore
“Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e
shkencës gjeografike shqiptare”. Në këtë veprimtari
të rëndësishme shkencore morën pjesë akademikë,
studiues dhe pedagogë të gjeografisë nga
departamentet e gjeografisë të universiteteve të
Tiranës, Gjirokastrës, Elbasanit, Prishtinës dhe
Tetovës; po ashtu dhe të biologjisë dhe të shkencave
të tjera natyrore, të kulturës, ambientalistë dhe
dashamirës të natyrës; studentë, publicistë etj. Ishte
i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë Kombëtare të
Zonave të Mbrojtura, të Ministrisë së Mjedisit dhe
Turizmit, dr. Zamir Dedej, drejtori i Institutit të
Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dr. Fadil
Bajraktari, si dhe drejtues e veprimtarë të
institucioneve e shoqatave joqeveritare.
Pas fjalës së hapjes nga akad. prof. dr. Salvatore
Bushati, kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore
e Teknike, u mbajtën gjashtë referate shkencore:
- “Monografia ‘Trashëgimia natyrore e
Shqipërisë’, kurorëzim i drejtimit të ri të
gjeografisë shqiptare” nga prof. dr. Skënder Sala
dhe prof. dr. Niko Rogo. Në këtë referat u theksua
se në dhjetëvjeçarët e fundit, gjeografët kanë kryer
studime për problemet e trashëgimisë sonë, sidomos
natyrore, duke shënuar risi në gjeografinë shqiptare.
Kjo shprehet edhe në ndihmesën e veçantë që jepet
në botimin “Trashëgimia natyrore e Shqipërisë”
(2017), të gjeografit të njohur Perikli Qiriazi, ku veç
të tjerave, analizohen kushtet natyrore të zonave të
mbrojtura, objektet dhe vlerat unike të ndërtimit
gjeologjik, relievit, hidrografisë; vlerat kulturore dhe
shpirtërore të disa siteve të trashëgimisë sonë
natyrore etj.
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në monografinë e prof. Qiriazit për njohjen e bazave
natyrore dhe sociale të biodiversitetit tonë, si
domosdoshmëri për njohjen dhe përcaktimin e
masave mbrojtëse.
- “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e
kurrikulës së gjeografisë në arsimin tonë
parauniversitar dhe universitar” u trajtua nga
prof. dr. Vasil Kristo dhe Prof. as. dr. Vladimir
Tavanxhiu, në të cilën u theksua se, si në vendet
perëndimore, ashtu edhe kurrikula e gjeografisë sonë
në arsimin parauniversitar dhe pasuniversitar u
pasurua me problemet e trashëgimisë sonë natyrore
dhe kulturore, duke ndihmuar kështu në
ndërgjegjësimin për vlerat e kësaj trashëgimie dhe
në përgatitjen e studiuesve dhe menaxhuesve të
siteve tona të mbrojtura.
- “Monografia ‘Trashëgimia natyrore e
Shqipërisë’, kontribut për zhvillimin e turizmit
të qëndrueshëm në vendin tonë” nga prof. dr.
Dhimitër Doka dhe prof. dr. Bilal Draçi. Në referat
theksohen trajtesat shkencore të monografisë së
prof. Qiriazit të ofertave turistike të siteve të
mbrojtura, mënyrat aktuale të shfrytëzimit të tyre dhe
dëmtimi i vlerave; menaxhimi shkencor i tyre për
qëllime studimore, ekologjike, kulturore, turistike,
didaktike etj. Vëmendje u kushtohet formave të reja

të turizmit, si: aventurës, turizmi speleologjik,
spektakleve biologjike.
Diskutuesit vlerësuan ndihmesën e madhe të
referuesve për njohjen dhe vlerësimin e trashëgimisë
sonë natyrore; për konkluzionet e sakta shkencore
rreth nevojës së studimeve komplekse të kësaj
trashëgimie; për zgjerimin e sipërfaqes së mbrojtur,
për ruajtjen dhe menaxhimin shkencor të saj etj. Nga
referimet dhe diskutimet, dolën rekomandime dhe
sugjerime, të cilat iu paraqitën institucioneve të
interesuara.
Konferenca u bën thirrje të fuqishme të gjithëve,
por veçanërisht brezit të ri, rinisë shkollore dhe
universitare; për t’i njohur këto thesare të mbetura
të natyrës shqiptare; për t’i shijuar dhe për t’u
ripërtërirë shpirtërisht bashkë me to; për t’i
promovuar dhe për t’i bërë ato sa më tërheqëse për
ne dhe të huajt; për t’u ndërgjegjësuar dhe për t’u
ngritur në mbrojtje të tyre sot, që ato janë më të
rrezikuara se kurrë nga shkatërrimi dhe humbja e
trashëgimisë, si pasojë e presionit të një vendi të
etur për zhvillim, por që rrezikon të humbasë shumë
shpejt thesaret e trashëgimisë së tij natyrore me
rëndësi europiane e më gjerë; për të ripërtërirë dhe
për të rimëkëmbur sitet që kanë nevojë për
ndërhyrjen dhe përkujdesjen e njeriut.

REKOMANDIME NGA KONFERENCA SHKENCORE
TRASHËGIMIA NATYRORE DHE KULTURORE – RISI E
SHKENCËS GJEOGRAFIKE SHQIPTARE
Për trashëgiminë tonë natyrore dhe kulturore janë
shënuar arritje jo të vogla. Njëherazi janë të shumta
problemet, rreziqet, dëmtimet e mëdha dhe sfidat
në zonat e mbrojtura, për zgjidhjen e të cilave
konferenca rekomandoi se:
- Studimi, ruajtja dhe menaxhimi shkencor i
trashëgimisë sonë natyrore duhet të radhitet në
prioritetet kombëtare të vendit.
- Trajtimi dhe menaxhimi i trashëgimisë sonë duhet
të mbështetet në studime të thelluara shumëdisiplinore:
nga shkencat natyrore (biologjike, e pylltarisë,
gjeografike, gjeologjike etj.) dhe nga shkencat
humane (sociologjike, ekonomike, politike etj.).
- Studimet gjeografike dhe të studiuesve të
kulturës duhet të përqendrohen në njohjen e kushteve
natyrore, sociale dhe ekonomike të zonave të

mbrojtura, që përcaktojnë biodiversitetin e gjendjen
e tij dhe dukuri, vlera dhe objekte unike të tjera
natyrore; në njohjen e vlerave, siteve dhe
monumenteve kulturore, që ndodhen në territorin e
zonave të mbrojtura; në njohjen e lidhjeve shpirtërore
të banorëve me objekte e vlera të veçanta, unike
natyrore të zonave të mbrojtura.
- Studimet e trashëgimisë duhet të gjejnë format
dhe rrugët e përballimit të pasojave negative
mjedisore, sidomos për sitet dhe vlerat e
trashëgimisë, të zhvillimeve të fundit në botë dhe në
Shqipëri: globalizmi; urbanizimi galopant dhe shpesh
kaotik; probleme shumë të mprehta mjedisore
(ngrohja globale e klimës, ndotja, shkretëtirëzimi,
humbja e pakthyeshme e biodiversitetit etj.); zhvillimi
i shpejtë i turizmit etj.
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- Studimet e trashëgimisë duhet të synojnë shtimin
e sipërfaqes së mbrojtur të vendit tonë, duke evidentuar
të gjitha sitet, objektet dhe dukuritë e rralla, unike të
vendit me larmi të theksuar natyrore, që e bëjnë atë një
muze të vërtetë natyror. Me prioritet duhet parë studimi
dhe propozimi i siteve tona natyrore për statusin e
trashëgimisë botërore.
- Krahas arritjeve, duhet forcuar më tej mbështetja
ligjore dhe institucionore; bashkëpunimi i të gjithëve në
mbrojtjen dhe menaxhimin shkencor të trashëgimisë
sonë.
- Të përfitohet nga përvoja botërore për përgatitjen
e strategjive të rritjes së sipërfaqes së zonave të
mbrojtura, për aplikimin e koncepteve të reja në
ruajtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin shkencor të
vlerave të trashëgimisë për zhvillimin e qëndrueshëm
ekonomik dhe sidomos të turizmit.
- Rritja e sipërfaqes së mbrojtur, aktualisht rreth
16%, shumë shpejt rreth 20% të vendit, ka nxjerrë
urgjencën e përgatitjes së studiuesve, të specialistëve
dhe të menaxhuesve të aftë të trashëgimisë sonë
natyrore. Kjo kërkon përgatitjen dhe zbatimin e një
strategjie kombëtare që të përfshijë organet e arsimit
dheedukimit, mjedisit, turizmit, kualifikimit dhe punësimit
etj. Për këtë qëllim universitetet tona duhet të bëhen
pjesë e FUUT-it (Forumi UNESCO, Universitet,
Trashëgimi), e programeve të tij dhe të Qendrës
Botërore të Trashëgimisë. Duke u mbështetur në
përvojën dhe në arritjet e tyre, të thellohet dhe të
përmirësohet risia e kurrikulës së gjeografisë sonë
shkollore, duke e rritur më tej shtrirjen dhe përmbajtjen
e lëndës së trashëgimisë në arsimin parauniversitar e
universitar dhe duke hapur mastera e drejtime të reja
të shkollës së doktoratës me objekt trashëgiminë.
- Të zbatohen kriteret, kërkesat dhe udhëzimet e
Konventës së Trashëgimisë Botërore për sitet shqiptare
në listën e kësaj konvente dhe të Konventës Ramsar
për ligatinat tona të regjistruara në listën e saj; të njihet
dhe të aplikohet përvoja botërore në menaxhimin e
siteve tona në rrjetin EMERALDE, në rrjetin e Parqeve
të Harkut Dinarik dhe të Zonave të Mbrojtura Detare
të Mesdheut. Vëmendje t’i kushtohet menaxhimit, sipas
përvojës europiane, të sektorit tonë të Brezit të Gjelbër
Europian; thellimit të studimeve shumëdisiplinore për
të realizuar kërkesat e projektit ‘Natyra 2000’, i filluar
për 5 zona të mbrojtura të Shqipërisë.
- Të vazhdojë dhe të shpejtohet eksplorimi i
shpellave karstike, me vlera të mëdha shkencore,
turistike, kulturore, didaktike. Të gjendet mundësia e
financimit të projektit të filluar për kthimin e Shpellës së
Zezë në muze të vizitueshëm dhe shtrirjen e këtij projekti

drejt parkut turistik të Pëllumbasit dhe Shëngjergjit; të
përgatiten projekte për kthimin e shpellave të tjera në
të vizitueshme.
- Të njihen dhe të respektohen vlerat e mëdha të
traditës së pasur materiale dhe shpirtërore të popullsisë
në sitet e trashëgimisë sonë natyrore. Të evitohet shkelja
dhe dëmtimi i saj nga aktivitetet brutale, sidomos nga
ndërtimet jashtë kësaj tradite (arkitektura e ndërtimeve
apo e rehabilitimeve, në Parkun Kombëtar të Thethit,
Valbonës etj.).
- Të thellohen studimet mbi ofertat e trashëgimisë
sonë për të gjetur rrugët e menaxhimit dhe shfrytëzimit
shkencor turistik në përputhje me prirjet e reja dhe
kërkesat e sotme të industrisë turistike rajonale dhe
botërore, si: turizmi i aventurës, turizmi speleologjik, i
spektakleve biologjike etj. Studimet të fokusohen në
përcaktimin e saktë të kapacitetit mbajtës të peizazheve
të siteve të mbrojtura të ngarkesës turistike.
Mbingarkesa do t’i shkatërronte ato.
- Studimet duhet të vazhdojnë dhe duhet të thellohen
për të gjetur rrugët dhe mënyrat e mbrojtjes nga
shkatërrimi galopant i vlerave dhe siteve të trashëgimisë
sonë natyrore: ndërtime dhe projekte që do të dëmtojnë
rëndë vlerat e Parkut Kombëtar Divjakë – Karavasta;
zbatim i gabuar i projektit të rrugës dhe shëtitores
Pogradec – Lin; shkatërrimi i Parkut Kombëtar të
Lurës; ndërtimi i centraleve hidroenergjetike në Parkun
Kombëtar të Valbonës, Shebenik - Jablanicë etj.;
mënyra të egra të shfrytëzimit turistik të monumenteve
të natyrës (rasti i Plazhit të Gjeneralit etj.); prerje abuzive
e pyjeve, gjuetia pa kriter; zjarre të qëllimshme, ndërtime
kaotike jashtë rregullit urbanistik dhe shumë të tjera.
- Të vazhdojë puna për përgatitjen e planeve të
menaxhimit për të gjitha zonat e mbrojtura. Këto plane
duhet të jenë rezultat i punës studimore të specialistëve
të natyrës dhe të shkencave humane, rezultat i
konsultimeve me aktorët vendorë. Këto plane duhet
të zgjidhin një nga detyrat themelore të menaxhimit
efektiv të zonave të mbrojtura: sigurimin e partneritetit
me popullsinë e zonave të mbrojtura ose përreth saj, e
cila veç të tjerave, kërkon studime të detajuara
sociologjike.
Konferenca u bën thirrje të fuqishme të
gjithëve për t’i njohur dhe për t’i mbrojtur këto
thesare të mbetura të natyrës, të rrezikuara nga
shkatërrimi dhe humbja përgjithmonë; për t’i
ripërtërirë e për t’i rimëkëmbur sitet e dëmtuara
dhe për t’i bërë ato të vizitueshme, duke i kthyer
në gjeneratorë të fuqishëm të zhvillimit të
qëndrueshëm të turizmit.
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Zgjerohet harta e
përkujtimeve të Vitit të
Skënderbeut në Kinën e
largët.

Sapo doli nga shtypi në gjuhën
kineze ”Enciklopedi e shkurtër
e historisë dhe e trashëgimisë
kulturore të Shqipërisë”.

Ditën e mërkurë, më datë 13 qershor 2018,
akademiku i asociuar Shaban Sinani mbajti leksionin
“Gjergj Kastrioti-Skënderbeu në epokën e tij”, në
ambientet e BFSU-së në Pekin, Kinë.
Leksioni u përqendrua në argumente që provojnë
karakterin e figurës së Gjergj Kastriotit si protagonist
i Rilindjes Europiane para se Barleti ta bënte të
njohur me historinë e tij, përmes stemave,
emblemave, medaljoneve, letërkëmbimit, titujve që
iu dhanë në epokën e tij, portreteve dhe miniaturave
më të hershme.
Leksioni u zhvillua në stilin lectio magistralis,
një orë e gjysmë paraqitje dhe gjysmë ore debat.
Aktiviteti organizohet nga Qendra e Studimeve
Shqiptare dhe Qendra e Studimeve Ballkanike në
BFSU në bashkëpunim me Akademinë e
Shkencave të Shqipërisë.
Ndërkohë pritet së shpejti përkthimi në gjuhën
kineze i “Historisë së Skënderbeut” të Fan S. Nolit.

Enciklopedia është një paraqitje e denjë e
vlerave më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore,
materiale e shpirtërore shqiptare në qytetërim,
arkeologji, gjuhë, letërsi.
Disa kapituj të veçantë janë për kodikët, eposin,
kanunet, statutet, tolerancën ndërfetare, sistemin
politik në Shqipëri. Autorë kryesorë në shqip:
akademik Jorgo Bulo, prof. Seit Mansaku,
akademik Muzafer Korkuti, akademik i asociuar
Shaban Sinani dhe prof. dr. Ferit
Hudhri. Kryeredaktore e botimit kinezisht dhe
përkthyese është prof. Ke Jing, ndërsa
bashkëpërkthyese: dr. Ma Sai.
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Shkrimtari dhe akademiku
ISMAIL KADARE
dekorohet me çmimin e
karrierës akademike-2017
nga Akademia e
Shkencave e Shqipërisë,
në një ceremoni të veçantë
në ambientet e Akademisë
së Shkencave, më 14
qershor 2018.
nuk i mbulon dot!”
Të dashur kolegë akademikë, miq e të ftuar, kush
ka pasur një karrierë më të suksesshme se
akademiku ynë Ismail Kadare jo vetëm në letërsi,
por dhe në historinë e mendimit shqiptar, në
veprimtarinë intelektuale, në krijimtari, që prej mesit
të shekullit XX?
Nuk mundem të shpreh me fjalët e mia modeste
gjithanshmërinë dhe plotësinë e veprës Suaj, zoti
Kadare. Por disa gjëra të thjeshta mund t’i pohoj
me siguri.
Si propozuesi i këtij çmimi pranë Jurisë, i përkas
atij brezi të cilit për të lexuar librat Tuaj mbanin radhë
të gjata pranë librarisë së vetme të qytetit, aty ku
radha e njerëzve që prisnin ishte më e gjatë se te
radhët e bukës apo tek ushqimet e tjera. Kjo sepse
krijimtaria e Kadaresë ishte dhe mbetet “buka” jonë
shpirtërore, e cila ushqente dhe ushqen imagjinatën,
shtynte dhe shtyn, zgjeronte dhe riformatonte
përmasat e munguara të lirisë individuale të çdo
shqiptari.
“Rruga kryesore e njerëzve të drejtë është të
evitojnë të keqen,” – thuhet në librat e shenjtë.
Atëkohë dhe në këtë kohë, letërsia Juaj na bëri dhe
na bën të jemi njerëz normalë, në një vend të bekuar,
por shpeshherë i mposhtur nga e keqja.
Të gjithë ne e dimë se nuk ka vetëm një Shqipëri,
por disa të tilla.
Ka një Shqipëri politike, e cila përpiqet për të
marrë ftesën zyrtare për t’iu bashkuar familjes së
popujve që i takon; ka gjithashtu një Shqipëri

- Fjala e sekretarit shkencor
akademik Vasil S. Tole në
ceremoninë e dekorimit të
shkrimtarit tonë të shquar Ismail
Kadare me çmimin e karrierës
akademike-2017
«Shumë i nderuari Kryeakademiku ynë,
E dashur zonja Kadare, bashkudhëtare e jetës
dhe e veprës së z. Kadare,
Të respektuar akademikë nga bota shqiptare,
miq të shkrimtarit tonë të shquar.
Mirë se erdhët në shtëpinë tonë të përbashkët
akademike për këtë ceremoni shumë të veçantë që
bëhet për dhënien e Çmimit të Karrierës Akademike
për vitin 2017. Ardhja juaj këtu na jep të gjithëve
gëzim të brendshëm, që fjalët tona modeste nuk e
shprehin dot deri në fund.
Ky çmim është kurora e çmimeve shkencore
kombëtare vjetore të Akademisë sonë, krahas
çmimit “ªabej”, atij “Radovicka” dhe çmimit “Për
kërkuesin e ri më të suksesshëm”. Megjithatë, Çmimi
i Karrierës, që juria e posaçme vendosi t’ju
akordohet juve, është thjesht një shenjë nderimi
krahasuar me çmimet e mirënjohjet e larta
ndërkombëtare dhe titujt e nderit që keni fituar për
merita të veprës Suaj ngado nëpër botë. Kur juria
mori këtë vendim, ne të gjithë kemi menduar njësoj:
“Emri Juaj, vepra Juaj janë të tilla që asnjë çmim
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ekonomike, që synon të zhvillohet dhe të dalë nga
varfëria; ka edhe një Shqipëri intelektuale që, me
gjithë vlerat e brendshme, e kanë pushtuar debatet
dhe sherrnajat anakronike; por ka dhe një Shqipëri
letrare, artistike e kulturore, që është më e bukura
nga të gjitha, dhe kjo është Shqipëria e Ismail
Kadaresë, Shqipëria e veprës së tij.
Gjuha shqipe, gjuha jonë e përditshme, kurrë nuk
e kishte arritur atë fuqi shprehëse që ne të gjithë
gjejmë në veprën Tuaj. Kjo vepër është konfirmimi
më i padiskutueshëm i barazisë së shqipes me çdo
gjuhë tjetër si gjuhë letërsie e si mundësi për të
shqiptuar e kënduar të gjitha kumtet e mundshme të
kësaj bote, letrare, muzikore a shkencore qofshin.
Këtu ne e kemi për detyrë të saktësojmë dhe rolin
Tuaj vetjak për lartësimin e shqipes letrare si gjuhë
e njësuar në mënyrë sovrane dhe vendimtare.
Përtej kësaj, e gjithë karriera Juaj ka qenë në
shërbim të promovimit të identitetit historik dhe
kulturor të shqiptarëve.
Shqipëria tjetër, ajo e ndritshmja, qoftë dhe në
prapësi, që gjendet në veprën Tuaj, është pa dyshim
një arritje për të cilën brezat e shqiptarëve duhet
t’Ju jenë dhe do të jenë përjetë mirënjohës.
Letërsia shqipe ka pritur plot pesë shekuj për të
arritur atë që arriti me veprën Tuaj: të bëhet

njëkohësisht letërsi europiane dhe fenomen botëror.
Ju e lidhët atë me fillimin e fillimeve, veprën e
Marin Barletit, e para vepër që e bëri dheun e Arbërit
çështje të një qytetërimi të tërë. Prandaj mund të
themi pa patetizëm se atë që bëri për mbrojtjen e
Shqipërisë evropiane shpata dhe rezistenca e
Skënderbeut në kohën e vet, Ju e bëtë në kohën
tonë me penë dhe i vetëm. Miku dhe kolegu ynë e
ka quajtur këtë Shqipëri Ismailand, duke përngjitur
një idiomë të bukur të gjuhës angleze: Is my land,
ky është vendi im, kjo është Shqipëria ime.
Shqipëria letrare e Ismail Kadaresë është një
Shqipëri europiane.
I dashur zoti Kadare, të nderuar të pranishëm,
Kjo ceremoni mbahet në kohën kur jemi në
përmbyllje të reformimit të Akademisë sonë të
Shkencave, proces në bashkëpunim të ngushtë me
qeverinë dhe botën shkencore evropiane.
Modeli i Akademisë është përcaktuar tashmë dhe
bashkë me të edhe projektligji i “Kodit të etikës në
shkencë”. Në konceptin tonë Akademia e
Shkencave është trashëgimi, para se të jetë
institucion. Kjo trashëgimi nuk na takon vetëm neve,
nuk i takon vetëm një brezi, por është e gjithë
kontribuuesve të saj që prej themelimit të saj deri
më sot. Ne kemi përgjegjësi kundrejt kësaj
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- Fjala e Ismail Kadaresë

trashëgimie, me të cilën lidhen emrat e intelektualëve
më të shquar të vendit nga Aleks Buda e Eqrem
ªabej deri tek Ismail Kadareja.
Në emër të kësaj përgjegjësie jemi përfshirë në
një proces vetëreformimi që ka qenë kryefjala e
kësaj periudhe, me qëllim që Akademia e Shkencave
të jetë në funksionet e veta të ligjshme, si institucioni
që bashkon dijetarët, mendimtarët, shkencëtarët e
krijuesit me rol të shquar intelektual në shoqëri; si
institucioni që vetëpërtërihet me studiues të rinj që i
sigurojnë asaj të ardhme; si institucioni që mbështet
zhvillimin ekonomik të vendit e që mbron nderin,
dinjitetin dhe deontologjinë shkencore; si institucioni
që ruan përbërëset themelore të identitetit shqiptar:
gjuhën tonë të përbashkët, traditën tonë origjinale,
historinë dhe letërsinë shqipe. Ne kemi hedhur hapat
e domosdoshëm, duke i dhënë vullnetit tonë
shprehje ligjore dhe shpresojmë se projekti që kemi
paraqitur të miratohet në kohën e duhur nga Këshilli
i Ministrave dhe nga Kuvendi i Shqipërisë.

«Dua t’ju falënderoj nga zemra për këtë sallë që
jemi mbledhur. Keni ardhur, keni lënë shtëpitë tuaja
në këtë ditë, të një ngjarjeje botërore, dhe unë e
çmoj dyfish ngjarjen.
Nuk di ç’ të them, jam i nderuar, jam i përkëdhelur nga këto fjalë.
Nuk do të shfaqja as modesti, jashtë këtyre
mendoj se arti shkenca, sfera e mendimit është mbi
këto dhe ne të gjithë jemi anëtarë të një familjeje të
një niveli që ka nevojë çdo komb edhe çdo popull.
Ju faleminderit dhe një herë nga zemra!»
14 qershor 2018
www.akad.gov.al
http://top-channel.tv/…/cmimi-i-karrieres-perkadarene-iu-…/
http://gazeta-shqip.com/…/kadare-merrcmimin-e-karrieres-n…/

I dashur miku dhe akademiku ynë Ismail Kadare,
Vjet çmimi i karrierës akademike udhëtoi në
Kosovë, aty ku u nderua akademiku shekullor Idriz
Ajeti, i cili për koincidencë mbushte atë ditë 100
vje«.
Sot ky çmim shkon për të nderuar një personalitet
unik, vepra e të cilit, pavarësisht moshës së autorit
të saj, do të rrojë mijëra vjet, në qindra gjuhë, në
mbarë planetin, ashtu siç rrojnë dhe çmohen sot nga
të gjithë epet e lashta dhe kultet e shenjta.
Ky është Çmimi i Karrierës që juria ka vendosur
t’ju akordojë.
Një çmim që nuk i nxë meritat Tuaja, por vetëm
i shenjon ato për të tjerët.
Duke e pranuar sot atë, Ju na nderoni ne,
Akademinë e Shkencave dhe sigurisht të gjithë ata
që do të jenë fatlumë ta fitojnë atë në vitet e
ardhshme.
Atyre thjesht do t’u mjaftojë të thonë:
“Këtë mirënjohje e ka fituar edhe Ismail
Kadareja”.
Ju faleminderit edhe një herë për ardhjen dhe
vëmendjen Tuaj!»
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Departamenti i vreshtarisë dhe i verëtarisë
i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural të Kosovës dhe Seksioni i
Shkencave Natyrore e Teknike i Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë në bashkëpunim
me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të
Kosovës; Fakultetin e Bujqësisë dhe
Veterinarisë të Universitetit “Hasan
Prishtina”, Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit
të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe
Shoqatën e Verëtarëve të Kosovës “Enologjia”
organizuan në Rahovec të Kosovës, më datat
19 dhe 20 qershor 2018, simpoziumin shkencor
“Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës
‘vranç’” .
Punimet e simpoziumit i hapi drejtori i
departamentit të vreshtarisë dhe verëtarisë të
Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
të Kosovës, z. Bekim Hoxha. Në hapje të këtij
simpoziumi i pranishëm ishte edhe ministri i
Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës
dr. Nenad Rikalo, i cili, pasi përgëzoi organizatorët
për këtë veprimtari shkencore e kërkimore, shtoi
se punime dhe kërkime të tilla janë më se të
nevojshme dhe shumë të rëndësishme për zhvillimin
e sektorit, duke marrë parasysh potencialin e madh
të kultivimit të hardhisë në rajonin e Rahovecit. “Ne
si ministri kemi hartuar “Strategjinë për sektorin e
vreshtarisë, verëtarisë dhe rrushit të tryezës për
periudhën 2019–2023” dhe me miratimin e saj do

të rregullohen çështjet e prodhimtarisë, konkurrencës
së lirë, si dhe të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të
rrushit dhe verës në vend. Ajo që dëshiroj të them
sot është që MBPZHR-ja do të vazhdojë të
përkrahë fermerët dhe sektorin e vreshtarisë në
përgjithësi, pasi ju e dini se përmes Programit të
Pagesave Direkte për sektorin e vreshtarisë ne
ndajmë 1 000 euro/ha dhe kjo sigurisht që është
shumë e madhe krahasuar me vendet e rajonit.
Shuma të cilën po investojmë në këtë sektor është
rreth 7 milionë euro, e cila krahasuar me sektorë të
tjerë është një vlerë shumë e madhe. Gjithashtu,
fokusi ynë është që pos kësaj përkrahjeje, fondet
tona t’i orientojmë edhe krah programeve shkencore
dhe me këtë rast ju përgëzoj për këtë iniciativë që
sot na bashkoi”, tha mes të tjerash ministri Rikalo.
Ishin gjithashtu të pranishëm dhe përshëndetën
punimet e simpoziumit kryetari i komunës së
Rahovecit z. Smajl Latifi si dhe kryetari i Këshillit
Kombëtar të Verës (Kosovë) z. Kapllan Halimi.
Në emër të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe
Arteve të Kosovës përshëndeti kryetari i Seksionit
të Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad.
Salvatore Bushati. Ai theksoi se simpoziumi, në
përputhje me strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm
e politikat e kërkimit shkencor për bujqësinë në
përgjithësi dhe në zhvillimin e vreshtarisë e verëtarisë
në veçanti, është vijim i veprimtarisë për vreshtarinë
e verëtarinë të zhvilluar në konferencën shkencore
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ndërkombëtare të ASHSH-së dhe ASHAK-ut në
vitin 2014. Ai theksoi se: “...duhet të vazhdojmë të
plotësojmë objektiva të cilët sjellin zhvillim në këtë
fushë. Duhet të forcojmë politikëbërjen nga ana e
qeverive për rritjen e mëtejshme të mbështetjes
financiare për sektorin e vreshtarisë dhe verëtarisë
me anë të skemave që ministritë e bujqësisë aplikojnë
për fermerët vendas, krahas skemave me fonde të
BE-së; nga ana tjetër hartimi i strategjive dhe
programimeve në lidhje me optimizimin e shtrirjes
së vreshtarisë në zonat e ndryshme klimatike, duke
rregulluar përpjesëtime më racionale të prodhimit
të rrushit për verë e për tryezë. Koha sot bën të
domosdoshme kryerjen e specializimeve dhe
shkëmbimet e eksperiencës mbi prodhimtarinë në
vreshtari e verëtari, me një bashkërendim ndërmjet
aktorëve të shkencave të zbatuara me prodhimin,
në Shqipëri e në Kosovë. Po kështu, koha bën të
domosdoshëm edhe përdorimin e metodave
bashkëkohore bioteknologjike-molekulare, që
mundësojnë prodhimin e fidanëve të kategorisë së
pastër nga viruset, pra të “certifikuar”. Këto arrihen
në saje të një bashkëpunimi të ngushtë me
institucionet shkencore në Shqipëri e në Kosovë dhe
ndërkombëtarisht, ku funksionojnë laboratorë
bashkëkohorë të biologjisë molekulare,
bioteknologjisë e mikrobiologjisë si qendra kryesore
shkencore me kontribut thelbësor në vreshtarinë dhe
verëtarinë bashkëkohore. Organizmi përfundimtar i
kadastrës së vreshtave të munguar deri më tani në
Shqipëri, duke u mbështetur në standardet e njohura

e bashkëkohore, me qëllim kontrollin e prodhimit
dhe të cilësisë së verës dhe të rrushit, si dhe vjeljes
së plotë të detyrimeve financiare ndaj shtetit, do të
jetë institucioni i cili do të zbatojë të gjithë ata
objektiva sa më lart.”
Duke përfunduar, akademik Bushati theksoi se
ky simpozium është një mundësi më tepër për rritjen
e bashkërendimit, nxitjen e prodhimit e përfitimit
ekonomik më të mirë midis institucioneve të
veprimtarive për vreshtarinë e verëtarinë
mbarëshqiptare, në Shqipëri e në Kosovë.
Simpoziumi pati shumë pjesëmarrës nga
komuniteti shkencor, Instituti i Prizrenit, Universiteti
i Prishtinës, Universiteti Bujqësor i Tiranës etj., si
prof. dr. Agim Zajmi, prof. dr. Bashkim Kabashi
prof. dr. Frida Çarka, prof. dr. Jordan Mërkuri, prof.
dr. Magdalena Cara etj., specialistë e ekspertë në
fushën e bujqësisë, vreshtarisë e verëtarisë nga
Shqipëria, Kosova, Zvicra, Mali i Zi, si dhe nga të
gjitha venaritë e Rahovecit e më gjerë.
Simpoziumi shkencor me problematikë
vlerësimin më të madh të vrançit ishte i pari i këtij
lloji me natyrë monotematike, pararendës i
veprimtarive të tilla shkencore edhe për kultivarët e
hardhisë dhe llojet e verërave shqiptare; kjo në
përputhje me strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm
e politikat e kërkimit shkencor për bujqësinë dhe
në zhvillimin e vreshtarisë e verëtarisë. Simpoziumi
do të jetë një mundësi më tepër për rritjen e
bashkërendimit e nxitjen e prodhimit e përfitimit
ekonomik, më të mirë midis institucioneve të
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veprimtarive për vreshtarinë e verëtarinë
mbarëshqiptare.
Në ditën e dytë të veprimtarisë u organizua në
mjediset e Shoqatës së Verëtarëve të Kosovës
“Enologjia”, një forum i cili u përqendrua në
ekspozimin e punës dhe produkteve të venarive të
Kosovës dhe veçanërisht të verërave të prodhuara
nga varieteti ‘vranç’. Në këtë veprimtari ishin të
pranishëm dhe përshëndetën pjesëmarrësit, ministri
i Tregtisë dhe Industrisë z. Bajram Hasani, kryetari
i komunës së Rahovecit z. Smajl Latifi, si dhe
deputetja e Kuvendit të Kosovës znj. Besa Gaxherri,
anëtare e Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim
Rural, Mjedis e Planifikim Hapësinor. I pranishëm

ishte dhe një anëtar tjetër i po këtij komisioni z. Andin
Hoti. Në këtë forum merrnin pjesë dhe përfaqësues
të shoqatës shqiptare “Prodhuesit e verës familjare”.
Venaritë pjesëmarrëse në këtë veprimtari dyditore
u nderuan me certifikata mirënjohjeje nga
organizatorët.
Simpoziumi përbën një ngjarje të rëndësishme
për zhvillimin e kërkimin mbarëkombëtar në fushën
e vreshtarisë e verëtarisë, e për rrjedhojë u përcoll
nga media e shkruar e ajo televizive.

KARTA E REKOMANDIMEVE
Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës Vranç”
Simpoziumi shkencor “Vlera dhe ardhmëri të
hardhisë dhe verës Vranç” organizuar nga Ministria
e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, Kosovë
(Departamenti i Vreshtarisë dhe Verëtarisë) dhe &
Akademia e Shkencave e Shqipërisë e në
bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe
Arteve të Kosovës; Fakultetin e Bujqësisë dhe
Veterinarisë (UP), Kosovë; Fakultetin e Bujqësisë
(UBT), Tiranë dhe Shoqatën e Verëtarëve të
Kosovës, u zhvillua në Rahovec, më 19 dhe 20
qershor 2018.
Simpoziumi shkencor me problematikë vlerësimin
më të madh të Vrançit është i pari i këtij lloji me
natyre monotematike, pararendës i veprimtarive të
tilla shkencore edhe për kultivarët e hardhisë dhe llojet
e verërave shqiptare.
Vrançi është kultivar hardhie dhe verë e pëlqyer
qysh kaherët prej shqiptarëve dhe popujve të tjerë;
është pasuri kombëtare, krahas ndonjë ndërthurje me

gjenomat përkatëse të vendeve fqinjë. Vrançi është
kultivar shqiptar, pa mohuar se ai Vranac mund të
jetë kultivar sllav. Matjet ampelografike dhe analizat
e ADN –së që kemi ndërmarrë me institucionet
ndërkombëtare, do të vërtetësojnë afrimet dhe
dallimet midis tyre. Pikësynimi themelor është rritja
e prodhimit dhe sidomos e cilësisë së rrushit e verës
Vranç, institucionalizimi i mëtejshëm në shkallë
kombëtare dhe ndërkombëtare.
Simpoziumi, në përputhje me strategjitë e
zhvillimit të qendrueshëm e politikat e Kërkimit
shkencor për bujqësinë dhe në zhvillimin e
vreshtarisë e verëtarisë, është vijim i
veprimtarisë për vreshtarinë e vertarine së
zhvilluar në Konferencën shkencore
nderkombëtare të AShSh dhe ASHAK në vitin
2014, një mundësi më tepër për rritjen e
bashkërendimit e nxitjen e prodhimit e
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përfitimit ekonomik, më të mirë midis
institucioneve të veprimtarive për vreshtarinë
e verëtarinë mbarëshqiptare, në Shqipëri e
Kosovë.
Bazuar në prurjet: referimet e diskutimet në
Simpozium, u hartua Karta e përfundimeve e
dakordësuar nga të gjithë pjesëmarrësit:
• përparësi të politikëbërjes mbi rritjen e mëtejshme
të mbështetjes financiare nga ana e Qeverive për
sektorin e vreshtarisë dhe verëtarisë me anë të
skemave që Ministritë e Bujqësisë aplikojnë për
fermerët vendas, krahas skemave me fonde të BEsë;
• hartimi i strategjive dhe programimeve në lidhje
me optimizimin e shtrirjes së vreshtarisë në zonat e
ndryshme klimatike; përpjesëtime më racionale të
prodhimit të rrushit për verë e tryezë; specializime të
prodhimtarisë në vreshtari e verëtari, përmirësime të
këtyre veprimtarive për një bashkrendim ndërmjet
aktorëve të shkencave të zbatuara me prodhimin, në
Shqipëri e Kosovë;
• përcaktime të nxitjeve që mund t’u ofrohen
sektorëve të bujqësisë në përgjithësi e agropërpunimit, duke përfshirë dhe sektorin e vreshtarisë
e verëtarisë;
• përmirësimi i kuadrit ligjor për harmonizimin e
zinxhirit prodhues – konsumator, për të rritur besimin
ndërmjet tyre, mbështetur në standardet e cilësisë,
konsumatorin vendas dhe rritjen e eksportit;
• organizmi përfundimtar i kadastrës së vreshtave
në Shqipëri, duke u mbështetur në standardet e
njohura e bashkëkohore, me qëllim kontrollin e
prodhimit dhe të cilësisë së verës dhe rrushit, si dhe
vjeljes së plotë të detyrimeve financiare ndaj shtetit.
• karakterizimin gjenetik të varieteteve lokalë/
ndërkombëtarë të kultivuar në vend me synim edhe
krijimin e kloneve homogjenë të pastër nga ana gjenetike
e fitosanitare, për kultivarët kryesorë autokton;
• përdorimin e metodave bashkëkohore për
kontrollin gjenetik e fitosanitar të fidanëve të hardhisë
për ngritjen e vreshtave mëmë “bazikë” dhe atyre
mëmë “antifilokserikë” të akredituar, që të
mundësohet prodhimi i fidanëve të kategorisë së të
pastër nga viruset “certifikuar”;
• eksperimentimin e majave komerciale (kultura
starter) duke i përshtatur ato me kultivarët e hardhisë,
duke marrë parasysh kërkesat që duhet të plotësojë
një maja ideale, si dhe izolimin e shtameve nga
kultivarë autoktonë të rrushit, karakterizimin,
identifikimin dhe përzgjedhjen e tyre;
• përdorimin e metodave bioteknologjike për të
prodhuar produkte me emërtim të kontrolluar dhe të
mbrojtur të origjinës, për të shtuar larmishmërinë e

prodhimeve të reja, që kontribuon në zhvillimin e
agroturizmit;
• ruajtjen e gjermoplazmës së familjes së
hardhiorëve, në habitatet natyrore dhe agro-sistemet
in situ, shoqëruar me konservim ex situ, sa kohë që
habitatet natyrore iu nënshtrohen edhe rrezikut të
zhdukjes;
• bashkëpunimin e ngushtë me institucionet
shkencore në Shqipëri e Kosovë dhe
nderkombëtarisht, ku funksionojnë laboratorë
bashkëkohorë të biologjisë molekulare, bioteknologjisë
e mikrobiologjisë si qendra kryesore shkencore me
kontribut thelbësor në vreshtarinë dhe verëtarinë
bashkëkohore;
• zhvillimni i një projekti përparësor nga
Departamenti i vreshtarisë dhe verëtarisë të
MBPZHR, Kosovë lidhur me përmirësimin gjenetik
të hardhisë vendëse, përfshirë kultivarët Dibrak/
Zarçin, Melnik, Prokupë, e sidomos Vranç, për
njëjtësimin e gjermoplazmës,, krijimit të koleksionimit
dhe kryerjes së eksperimentimeve krahasuese të
ekotipeve dhe kultivarëve vendës e prodhimin e
kloneve përkatëse;
• -shumimi cilësor i hardhisë Vranç, duke krijuar
vreshtin mëmë për prodhimin e fidanëve dhe
përzgjedhjen klonore prej kultivarit Vranç. Në këtë
rrjedhë;
• krijimi në Rahovec i fidanishtes gjithëmbarëshe
për prodhimin e fidanëve të hardhisë përfshirë Vrançin
dhe subvencionimi i saj, si pikënisje themelore për
përhapjen më tej të vreshtave me Vranç;
• prodhimi i majave të përzgjedhura për verën
Vranç, sikurse duhet kryer edhe për Kallmetin,
Sheshin, Debinën etj.;
• riorganizimi çdo dy vjet i simpoziumeve për
Vrançin dhe kultivarët vendës të tjerë;
• dyfishimi i vreshtave me Vranç, duke arritur
1.000 ha e më shumë në vitin 2030, duke u shtrirë
gjithashtu edhe në komunat e tjera të Rrafshit të
Dukagjinit, sikurse edhe në Shqipëri e troje të tjera
shqiptare në Maqedoni e Mal të Zi;
• fuqizimi i bashkëpunimit nderinstitucional midis
Kosovës e Shqipërisë në lëmin e vreshtarisë dhe të
verëtarisë;
Për sa më sipër, nevoitet mbështetje shtetërore
më e madhe për hardhinë dhe verërat vendëse, duke
i përqendruar investimet në përmirësimet gjenetike,
ngritjen e fidanishteve, mbështetjen e venarive
prodhuese vendase.
Komiteti Shkencor i Simpoziumit
Tiranë, 19-20 qershor 2018
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Më 20 qershor 2018, ligjërata në vazhdim
në
kuadrin
e
Konferencës
Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar
Gjergj Kastriotit-Skënderbeut në 550vjetorin e vdekjes, u mbajt nga prof. Ferit
Duka, UET, “Fisnikëria shqiptare në
fillimet e erës Osmane: Metamorfoza e një
shtrese shoqërore”.

Më 21 qershor 2018, prof. Lucia
Nadin e Nicolas Torneirie,
korrelator Nicola Baptiste, mbajtën
ligjëratën e radhës, me temë: “Armët
shqiptare dhe ato të Skënderbeut në
Venecia”.
https://vitiiskenderbeut.al/2018/06/

• Konferenca “70 vjet Arkeologji Shqiptare –
Kërkime në fushën e antikitetit: Bilanc dhe
perspektivë” (70 years of studies in the field of
Antiquity: Overview and perspectives, Sarandë,
20 qershor 2018).
Me pjesëmarrjen dhe drejtimin e akademikut
Muzafer Korkuti.
www.akad.gov.al
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Më 25 qershor 2018 u zhvillua ceremonia e inaugurimit të bustit të
akademik Eqrem Çabejt, vepër e skulptorit Hektor Dule, në kopshtin e
Akademisë së Shkencave. Ceremoninë e nderoi me pjesëmarrje
Shkëlqesia e Tij, Z. Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë.
- Fjala në përurimin e bustit të
akademik Eqrem Çabejt, në 110vjetorin e tij të lindjes, nga
akademiku Vasil S. Tole, sekretar
shkencor i Akademisë së Shkencave:
«Mirë se erdhët,
Ju, shumë i nderuar Shkëlqesia Z. Edi Rama
kryeministër i Shqipërisë,
të dashur Brikena dhe Gjergji,
i respektuar skulptori Hektor Dule,
zonja dhe zotërinj ambasadorë, e nderuar zonja
ministre Kumbaro, deputetë, akademikë,
përfaqësues të pushtetit vendor, miq e të ftuar,
Thuhet se bustet, ashtu si pemët shekullore, nuk
qëndrojnë dhe nuk zënë vend rastësisht në tokë.
Për to, duket se në mënyrë të pashmangshme, koha,
natyra dhe njerëzit, përzgjedhin e seleksionojnë
“farat” e forta, e gjithçka që mbart histori, kuptim e
vlerë. Pastaj, befas, ashtu si pa kuptuar, në një ditë
të caktuar vetëm llojet e duhura, ato “mbijnë” e zënë
vend përgjithnjë, ashtu edhe bustet si ky i akademik
Çabejt që do të përurojmë sot.

Po çfarë Çabej ishte, është dhe do të mbetet për
ne?
Ai është më së pari një simbol, simbol i
shkencëtarit dhe i atdhetarit, i ndërgjegjes shkencore
dhe i ndërgjegjes qytetare, i fisnikërisë njerëzore dhe
i moralit njerëzor, kjo e provuar vijueshmërisht në
tri sisteme: gjatë mbretërisë, pushtimit nazifashist të
vendit si dhe komunizmit. Vepra dhe personaliteti i
Tij hapi një periudhë të re në historinë e shkencës
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filologjike shqiptare dhe e bëri atë epokë, pasi shënoi
kalimin nga faza parashkencore e diletantizmit
romantik në fazën shkencore të mendimit pozitivist,
duke e integruar dijen albanologjike shqiptare në
proceset e zhvillimit të gjuhësisë bashkëkohore.
Çabej është edhe një figurë emblematike e
shkencës dhe e kulturës shqiptare. Vepra e tij rroku
disa fusha të dijes albanologjike: gjuhësinë historike
dhe veçanërisht etimologjinë, gjuhësinë e krahasuar
dhe studimet historiko-letrare të krahasuara,
etnologjinë dhe veçanërisht folkloristikën, mitologjinë
dhe dialektologjinë historike, leksikografinë dhe
kulturën e gjuhës.
Eqrem Çabej është i pari gjuhëtar shqiptar që
trajtoi e zgjidhi në nivelin e dijes e të shkencës
botërore probleme themelore të albanologjisë me
të cilat ishin marrë para tij emra të mëdhenj të
gjuhësisë botërore, pasi “për mendjen e hapur të
Eqerem Çabejt nuk ka pasur konflikt midis vatrës
dhe botës”. Sot ªabej është shndërruar vetë në një
nga këta emra të mëdhenj të gjuhësisë
botërore, emër që sot e mban më së
pari vepra e Tij, e mban universiteti në
qytetin e tij të lindjes në Gjirokastër,
fondacioni që ruan dhe promovon
trashëgiminë e tij akademike si dhe
çmimiÇabej, më i rëndësishmi vlerësim
që Akademia e Shkencave akordon
çdo vit për studimin dhe botimin më të
mirë në fushë të shkencave
albanologjike e shoqërore.
Nga sot, secili që do të kalojë e

qëndrojë përpara këtij busti në bronz që e përjetëson
këtë figurë të jashtëzakonshme, pasi “përjetë jetojnë
ata që mbjellin e kultivojnë fjalën”, do të shohë e
kujtojë disa elemente:
1. Së pari njeriun, personalitetin dhe veprën e
jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe shqiptarët të
Eqrem ªabejt, e posaçërisht faktin se ªabej, gjuha
dhe kultura e saj janë pazgjidhshmërisht të lidhur
dhe pasqyrë e gjallë e qytetërimit të një populli;
2. do të kujtojë akademikun, bashkëthemeluesin
dhe gurin e themelit të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë;
3. e po ashtu do të admirojë kryeveprën më të
re të portretit të skulpturës shqiptare, atë traditë
fatlume që e nisi me bustet e Tij i paharruari mjeshtër
Odhise Paskali, e që po kulmon sot me Hektor
Dulen.
Ju falënderoj për vëmendjen.»
Tiranë më, 25 qershor 2018
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Më 26 qershor 2018, u mbajt nga prof. Ivano
Cavallini (Universiteti i Palermos), ligjërata
përmbyllëse e këtij muaji, me temën: “Skënderbeu
dhe muzika”.

Vendim për shpalljen e konkursit të çmimeve
shkencore kombëtare për vitin 2018 - Edicioni III
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BIBLIOTEKA SHKENCORE EAKADEMISË
Titulli: “Historia e botës”,
Vëllimi 2, (nga mesjeta deri në
kohën e sotme)
Autori: J. M. Roberts, O. A.
Westad
Përktheu: Krenar Hadëri
Numri i faqeve: 525 f.
Viti i botimit: 2017
Shtëpia botuese: “Fan
Noli”

Hyrje të reja

Kanti paraqet shqyrtimet e tij më tepër si vëzhgues,
sesa si filozof. Vëzhgimet për ndjenjën e së bukurës
dhe së madhërishmes bartin brenda vetes vulën e
karakterit dhe mendimit ende të paartikuluar kritik të
Kantit, ndërsa reflektojnë qartë orientimin etik dhe
antropologjik të asaj që Kanti ende nuk e quante
kategori estetike. Miqësia ka karakterin e së
madhërishmes, dashuria atë të së bukurës.

Titulli: Diplomaci mjedisi
(bazat e politikës mjedisore
dhe të energjisë)
Autori: Sazan Guri,
Marianthi Guri, Aulent Guri
Numri i faqeve: 448 f.
Viti i botimit: 2012
Shtëpia botuese: GGG
Group

Vëllimi i dytë i librit “Historia e botës” vjen pas vëllimit
me titull “Epoka e lashtësisë”. Ai trajton historinë
botërore nga shekulli VI deri në shekujt XVII-XVIII.
Ky vëllim, ashtu si ai paraardhës dhe ai pasardhës
mund të lexohet dhe të përdoret në mënyrë të pavarur
nga të tjerët, edhe pse është konceptuar si një i tërë.
Libri përbëhet nga dy pjesë, e para mbi epokën e
divergjencave kulturore dhe e dyta mbi gjenezën e
sundimit evropian.

Një libër dedikuar mbrojtjes së mjedisit. I konceptuar
me një ndarje në katër pjesë dhe 38 kapituj, libri trajton
bazat e shkencës së mjedisit duke i bashkëngjitur edhe
direktiva të Këshillit Europian mbi mbetjet mjedisore,
po ashtu edhe konventat kryesore lidhur me temën
në trajtim.

Titulli: Tema të zgjedhura nga
e drejta dhe marrëdhëniet
ndërkombëtare
Autori: Envera Hasani
Numri i faqeve: 409 f.
Viti i botimit: 2016
Botues: Universiteti i
Prishtinës “Hasan Prishtina”.

Titulli: Dictionarium latinoepiroticum (me parathënie
nga Mario Roques)
Autori: Franciscus Blanchus
Përktheu: Vili Kamsi
Numri i faqeve: 223 f.
Viti i botimit: 2006
Shtëpia botuese: Çabej

Gjithçka nis me shpërbërjen e
ish-Jugosllavisë. Në 5 kapitujt që përbëjnë librin
trajtohet procesi i vetëvendosjes pas shpërbërjes, po
ashtu çështja e caktimit të kufijve të Kosovës. Më
tej dalin në fokus çështjet e marrëdhënieve
ndërkombëtare, nocione të tilla si: shtet, nacionalizëm,
perspektiva kushtetuese, për t’u përmbyllur me
Gjykatën e Hagës dhe vendimet e saj.

Ky botim është realizuar me
rastin e 400-vjetorit të lindjes
së Frang Bardhit. Libri, që nis
me një parathënie nga Mario Roques, ka si qëllim
trajtimin e njohjes, leximit e interpretimit të teksteve
shqipe, qofshin këto dorëshkrime apo tekste të
shtypura. Teksti sjell jetën e Frang Bardhit dhe fjalorin
e tij, i cili ka bashkuar shtojca të ndryshme të cilësuara
prej tij si kapituj.

Titulli: Mbi të bukurën dhe
të madhërishmen (ose
vëzhgime për ndjenjën e së
bukurës
dhe
së
madhërishmes)
Autori: Immanuel Kant
Përktheu: Urim Nerguti
Numri i faqeve: 84 f.
Viti i botimit: 2017
Shtëpia botuese: Pema
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Titulli: Fjalori i Gazullit (botim
anastatik, fjalorth i ri, fjalë të
rralla të përdoruna në veri të
Shqipnis)
Autori: Nikoll Gazulli
Numri i faqeve: 524 f.
Viti i botimit: 2010
Shtëpia Botuese: Çabej

dhe shtrirjes së tyre, parashtrohet edhe një ndarje e
re e strukturës së tyre dialektore.
Titulli: Shenja të munguara
në letrat shqipe (vështrim
krahasues dhe analiza mbi
përkthimet nga gjuha ruse në
shqip)
Autori: Korab Hoxha
Numri i faqeve: 301 f.
Viti i botimit: 2012
Shtëpia botuese: Naimi

Fjalori trajton fjalë të rralla të
cilat përdoreshin në veri të
Shqipërisë, i pasur në
krahasime, ai paraqet një katalog thuajse të plotë e
të vyer të gegërishtes. Fjalori është pasur me emra
të botanikës e të detarisë, dhe po ashtu me shpjegime
të prejardhjes së fjalëve.

Libri, që në qendër të tij ka
poezinë ruse dhe përkthimet
e saj në gjuhën shqipe,
përbëhet nga 4 kapituj. Kapitulli i parë sjell një
krahasim mes poezisë ruse dhe hënës me anët e saj
të errëta e të shndritshme, duke vijuar më pas me
analizimin më të detajuar të tyre në secilin kapitull.

Titulli:
Hyrje
në
indoeuropianistikë (leksionet e
Prishtinës)
Autori: Eqrem Çabej
Numri i faqeve: 261 f.
Viti i botimit: 2008
Shtëpia botuese: Çabej

Titulli: Fonetikë historike e
gjuhës shqipe (hyrje në
historinë e gjuhës shqipe II)
Autori: Eqrem Çabej
Përgatiti për botim: Brikena
Çabej
Numri i faqeve: 110 f.
Viti i botimit: 2012
Shtëpia botuese: Çabej

Libri përbëhet nga dy pjesë
dhe nga një përmbledhje
bibliografike. Nis me një
histori të gjuhësisë indoevropiane, grupimin e gjuhëve
i.e., më pas vijon me një skicë gramatike krahasimtare,
duke trajtuar veçantë fonetikën, morfologjinë,
sintaksën, leksikun dhe zhvillimin e mëtejshëm të
gjuhëve indoevropiane.

Kjo vepër është një sintezë e
gjithë kompleksitetit të
çështjeve të fonetikës historike të shqipes deri në
kohën e hartimit të tij, duke plotësuar një mungesë të
kohës me anë të përmbledhjes shkurt e qartë të
rezultateve të studimeve të albanologëve më të
mëdhenj të fushës, si dhe kontributin e vetë autorit.
Teksti ndahet në kapituj sipas rendit alfabetik (A-D),
në të cilat trajtohet akcenti, vokalizmi, konsonantizmi
e gjysmëzanoret e sonantet.

Titulli: Struktura dialektore e
shqipes (një qasje e re)
Autori: Bahri Beci
Numri i faqeve: 476 f.
Viti i botimit: 2016
Shtëpia botuese: UET
Press

Titulli: Enigma e emrave
Autori: Gjovalin Shkurtaj
Numri i faqeve: 304 f.
Viti i botimit: 2017
Shtëpia botuese: Naimi

Libri i Bahri Becit ka tri pjesë
kryesore. Në pjesën e parë,
shqyrtohen dukuri dialektore
të shqipes, në pjesën e dytë, pasi janë shqyrtuar në
mënyrë kritike pikëpamjet e derisotme për strukturën
dialektore, jepet pikëpamja e autorit rreth këtij
problemi, ndërsa pjesa e tretë shqyrton në mënyrë
kritike pikëpamjet e mëparshme për tiparet dalluese
të njësive dialektore të shqipes. Në libër, veç veçorive
fonetike, gramatikore e leksikore dialektore të shqipes

Gjovalin Shkurtaj ka zgjedhur
t’i japë lexuesit një libër me
karakter
studimor
e
katalogues, në të cilin trajton
përzgjedhjen e emrave (ku
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secili prej tyre ka një histori), shkurtimet ledhatuese,
nofkat, një fjalor shkurtimesh dhe emrash të
pëlqyeshëm. Libri trajton argumente sociogjuhësore
dhe etnogjuhësore, po ashtu edhe ndikimin e
dialektizmave.

Titulli: Onomastikë dhe
etnolinguistikë (botim i dytë, i
rivështruar dhe i pasuruar)
Autori: Gjovalin Shkurtaj
Numri i faqeve: 296 f.
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Albas

Titulli: Hegjemonia kombëtare (studime dhe artikuj)
Autori: Enis Sulstarova
Numri i faqeve: 457 f.
Viti i botimit: 2017
Shtëpia botuese: Pika pa
sipërfaqe

Libri nis me një tabelë
shkurtimesh, me një ndarje në
dy pjesë, ku pjesa e parë
është e përbërë nga 11 krerë dhe pjesa e dytë nga
tre krerë, për t’u përmbyllur më pas me një pyetësor.
Botimi trajton onomastikën dhe etnolinguistikën e
emrave të vendeve dhe njerëzve dhe lidhjen e tyre
me kulturën vendase.

Libri grupon studime dhe
artikuj të autorit, që janë
shkruar kryesisht në vitet
2010–2017. Pjesa e parë e
librit, “Kombi dhe nacionalizmi”, përmbledh artikuj që
trajtojnë aspekte të çështjes kombëtare shqiptare sot
dhe në të kaluarën. Pjesa e dytë e librit, “Ideja e
Evropës, orientalizmi dhe afrikanizmi”, përmban
studime që trajtojnë raportin e elitave politike dhe
kulturore me “tjetrin”, në funksion të riprodhimit të
identiteteve moderne shqiptare. Studimet në pjesën e
tretë të librit i kushtohen zbatimit të ideologjisë zyrtare
të Shqipërisë komuniste në zhanrin e letërsisë
fantastiko-shkencore dhe në analizën e
eurokomunizmit. Pjesa e katërt përmban shkrime mbi
librat shkollorë të historisë në Shqipërinë paskomuniste
dhe mbi debatin publik mbi rishikimin e tyre. Pjesa e
pestë e librit përbëhet nga vështrime teorike mbi
kushtetutat e Shqipërisë dhe normat zakonore, kurse
në pjesën e fundit të librit janë përfshirë shkrime mbi
jetët dhe veprat e disa shkrimtarëve e studiuesve që
kanë lënë gjurmë në shek. XX-XXI.

Titulli: Atlas i barërave të
këqija, herbicidet
Autori: Arben Mehmeti,
Enver Sherifi, Adem Demaj,
Rainer Waldhardt
Numri i faqeve: 286 f.
Viti i botimit: 2015
Shtëpia botuese: Titanic
Atlasi në fillim të tij përfshin
një pjesë shpjeguese të
simboleve dhe shkurtesave që përdoren ne tekst,
vazhdon me shpjegimin e barërave të këqija sipas
emërtimeve të tyre mjekësore dhe mbyllet me
përdorimin e herbicideve në kulturat e ndryshme
bujqësore.
Titulli: Zgjedhimi i foljeve (në
gjuhën standarde shqipe)
Autori: Zijadin Munishi
Numri i faqeve: 341 f.
Viti i botimit: 2013
Shtëpia botuese: Artini

Titulli: Kostë Çekrezi: I treti,
i munguari (studime)
Autori: Andon Andoni
Numri i faqeve: 244 f.
Viti i botimit: 2016
Shtëpia botuese: Naimi
Andon Andoni i sjell lexuesit
jetën e një personazhi të
historisë shqiptare si Kostë
Çekrezi, përkthyes, gazetar,
historian dhe politikan. Libri nis me jetën e tij prej
gjimnazisti, duke u ndalur më pas, në kohën e
universitetit, kthimin në atdhe, në gjykatën e Vlorës,
largimin për në Amerikë, kohën e burgut dhe endjen
nëpër Europë.
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Libri nis me një parathënie të
vetë autorit në të cilën jepen
edhe
orientimet
për
përdorimin e tij. Në mbyllje
libri ka një pasqyrë të foljeve të zgjedhuara. I gjithë
botimi karakterizohet nga tabela mbi zgjedhimin
vepror dhe jovepror të foljeve.

Titulli: Globalizimi tranzicioni
dhe integrimet (refleksionet në
Kosovë)
Autori: Bedri Selmani
Numri i faqeve: 234 f.
Viti i botimit: 2006
Shtëpia botuese: Zenith

Titulli: Fjalor i patronimeve
të shqiptarëve (emra
familjesh, mbiemra, llagape)
Autori: Çlirim Bidollari
Numri i faqeve: 457 f.
Viti i botimit: 2011
Botuesi: Qendra e Studimeve
Albanologjike, Instituti i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë

Monografia përbëhet nga dy
pjesë. Pjesa e parë ka tre
kapituj të cilët trajtojnë bazat
teorike të tranzicionit, fuqitë kryesore në ekonominë
globale dhe ekonominë e vendeve të tranzicionit. Pjesa
e dytë po ashtu përbëhet nga tre kapituj të cilët flasin
për sfidat kryesore të globalizmit, tranzicionin
shoqëror-ekonomik të Kosovës dhe strategjitë e
perspektivat e inkuadrimit në ekonominë botërore.

Sipas rendit alfabetik, ky fjalor
hedh dritë mbi shkurtimet e
emrave të qarqeve, të gjuhëve e të dialekteve. Në
fund ka disa shtojca me emra vendbanimesh të
shndërruara në patronime, dhe disa patronime
arumunësh.
Titulli:
Trashëgimia
kulturore e Kosovës,
konceptet dhe kontekstet e
mbrojtjes
Autori: Florina Jerliu
Numri i faqeve: 201 f.
Viti i botimit: 2017
Shtëpia botuese: Artini

Titulli: Manual i produkteve
për mbrojtjen e bimëve në
Kosovë
Autori: Adem R. Demaj,
Arben Mehmeti
Numri i faqeve: 342 f.
Viti i botimit: 2017
Shtëpia botuese: Artini

Në gjashtë kapituj në libër
trajtohet
trashëgimia
kulturore sipas interpretimeve
bashkëkohore, krijimi dhe administrimi i sistemit të
mbrojtjes së kësaj trashëgimie, karakteristikat pas
1999-s, gjendja ne dokumentet ndërkombëtare dhe
në dokumentet vendore, si dhe një perspektivë e re
evropiane.

Në hyrjen e librit është bërë
një shpjegim termash dhe një
përshkrim i produkteve që përdoren për mbrojtjen e
bimëve. Veçmas trajtohen akaricidet, insekticidet,
nematocidet, limacidet, rodenticidet, avicidet,
herbicidet dhe fungicidet. Në fund përbëhet nga disa
indekse të substancave aktive sipas grupeve kimike
dhe PMB-ve.

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=

Bibliografitë online
Burimi i regjistrimeve bibliografike: baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL
http://www.al.cobiss.net/bibliografije/Y20180430130908-00728.html
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Partneriteti ndërkombëtar i Akademive të Shkencave të botës
(InterAcademyPartnership)
informon se një grup pune sapo ka përfunduar një studim mbi një nga problemet
që shqetëson shoqërinë në ditët e sotme. Ajo ka publikuar një Deklaratë "Një
Thirrje për Veprim për të përballuar barrën e rritjes së Demencës", e cila mori
miratimet nga shumica e IAP për akademitë anëtare të Shëndetësisë. Kjo thirrje
është botuar gjithashtu në “Journal of Prevention of Alzheimer's Disease” (Vëllimi
5, botimi 2).
Më tepër informacion gjeni në linkun e mëposhtëm.
http://www.jpreventionalzheimer.com/3210-an-action-plan-to-face-the-challenge-of-dementia-international-statement-on-dementia-from-iap-for-health.html.
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