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NGRITJA E NJËSISË SË KËRKIM-STUDIMIT NË FUSHËN E GJEOFIZIKËS E 

SIZMIOLOGJISË 

Në mbledhjen e saj të datës 18 dhjetor 2019, mbështetur në nenin 19 të ligjit nr. 53/2019 "Për 

Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" dhe 45 të Statutit të ASH, pranë ASH, me 

propozim të prof. Shyqyri Aliaj e pëlqimit të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike, 

Kryesia e ASH-së vendosi të ngrihet pranë saj një njësi kërkim-studimi në fushën e 

sizmiologjisë, gjeofizikës e të ndërtimit. 

Njësia do të përbëhet nga prof. Shyqyr Aliaj, drejtues shkencor i njësisë, Markel Baballëku, 

specialist në fushën e inxhinierisë së tërmeteve e Skënder Allkja, drejtor teknik i kompanisë 

"ALTEA GEOSTADIS 2020", kompani gjeoteknike. Gjithashtu pranë njësisë do të ftohen si 

konsulentë specialistët ndër më të njohurit në fushën e ndërtimit e të sizmiologjisë sipas 

propozimit të njësisë. 

Objekti i punës së njësisë do të jetë përcaktimi i masave e hartimi i akteve që duhen ndërmarrë e 

miratuar për futjen e eurokodeve për sigurimin e standardeve në projektimin e strukturave 

ndërtimore të qëndrueshme ndaj tërmeteve, sipas klasifikimit të objekteve në fushën e ndërtimit. 

Veprimtaria e njësisë do të kryhet në dy faza. Së pari, përgjithësimi dhe evidentimi i akteve për 

bërjen efektive e detyruese ligjërisht të rezultateve të studimit të kryer nga prof. Shyqyri Aliaj, 

Eduard Sulstarova, Siasi Koçiu e Betim Muço brenda një periudhe 2-3 mujore. Më tej njësia do 

të vazhdojë me hartimin e propozimeve konkrete për masat që duhen marrë nga KM e 

institucionet përkatëse për të kryer zbatimin e plotë të eurokodeve për ndërtim në Shqipëri.  

Koha e parashikuar e veprimtarisë së njësisë është 6 muaj me mundësi rizgjatjeje 6 muaj të tjerë 

dhe konkluzionet e propozimet e njësisë do të paraqiten në KM e Komitetin Shtetëror të 

Rindërtimit.  

Akademia do të japë mbështetjen logjistike e do të mbulojë shpenzimet financiare për 

veprimtarinë e njësisë, përfshirë ato për ribotimin e studimit në 200 kopje. 

 

 

NGRITJA E NJËSISË SË KËRKIM-STUDIMIT NË FUSHËN E NANO-SHKENCËS 

DHE NANO-TEKNOLOGJISË 

Në mbledhjen e saj të datës 18 dhjetor 2019 Kryesia e Akademisë, mbështetur në nenet 19 të 

ligjit nr. 53/2019 "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" dhe 45 të Statutit të 

ASH, me pëlqimin e dhënë prej Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike, propozimit të 

akademikut Skënder Gjinushi dhe projektin e paraqitur nga akad. Arben Merkoçi, vendosi të 

ngrejë pranë ASH-së një njësi të kërkim-studimit në fushën e nano-shkencës e nano-teknologjisë. 

Njësia do të përbëhet nga akad. Arben Merkoçi, drejtues shkencor i njësisë, prof. Kledi Xhaxhiu 

(Universiteti i Tiranës), prof. Majlinda Vasjari (Universiteti i Tiranës), anëtarë dhe një 
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koordinator dhe objekti i punës do të jetë realizimi i angazhimeve të përcaktuara në projektin e 

paraqitur nga akad. Arben Merkoçi (bashkëngjitur). 

Veprimtaria e njësisë do të synojë koordinimin e kërkimit shkencor në fushën e nano-shkencës e 

nano-teknologjisë, evidentimin e gjendjes aktuale të kërkimit në Shqipëri e rajon në nivel 

shkencor, logjistik e të kapaciteteve intelektuale, zhvillimi i konferencave kombëtare e 

ndërkombëtare në këtë fushë, aplikimi për tërheqje projektesh evropiane, vendosja e 

bashkëpunimit me qendra homologe të kërkimit, veçanërisht nëpërmjet riorganizimit të saj deri 

në konsolidimin si një qendër reale të kërkimit shkencor.  

Pranë njësisë do të ftohen si anëtarë bordi e konsulentë, bashkëpunëtorë shkencorë e kërkues, 

ndër më të njohurit në këto fusha, sipas propozimit të drejtuesit të njësisë. 

Akademia do t'i sigurojë njësisë mbështetjen logjistike dhe do të mbulojë shpenzimet financiare 

për veprimtarinë e njësisë. 

 

Mbledhje e hapur e Asamblesë së Akademisë së Shkencave 

U zhvillua në sallën "Aleks Buda" mbledhja e hapur e Asamblesë së ASH-së, e njoftuar një muaj 

më parë me njoftimin e datës 27 nëntor 2019 (lexoni njoftimin) me pjesëmarrjen e anëtarëve të 

Asamblesë dhe të përfaqësuesve nga institucionet e arsimit të lartë dhe nga qendrat kërkimore 

shkencore. Mbledhja ngjalli gjithashtu edhe interesin e mediave. 

Rendi i ditës vijoi si më poshtë: 

 

1. Analiza vjetore e Akademisë për vitin 2019 

Gjatë mbledhjes u miratua raporti i vitit 2019 i Akademisë së Shkencave, të cilin mund ta lexoni 

të plotë duke klikuar në lidhjen: http://akad.gov.al/ash/pdf/Raporti_ASH_2019.pdf 

 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i programit për vitin 2020 për ASH 

Gjatë mbledhjes nga kryetari i Akademisë së Shkencave, akademiku Skënder Gjinushi u paraqit 

programi i veprimtarisë së institucionit për vitin 2020. 

Klikoni këtu për të lexuar të plotë programin. 

 

3. Zgjidhet sekretar shkencor i ASH-së, akademiku i asociuar Shaban Sinani 

 

Gjatë mbledhjes së mbajtur më 27 dhjetor u zhvilluan zgjedhjet për sekretarin shkencor të 

Akademisë së Shkencave. Në përfundim të votimit të fshehtë të anëtarëve të Asamblesë, 

Komisioni i Votimit, i përbërë nga akademikët Florian Vila, Aurela Anastasi dhe akademiku i 

http://akad.gov.al/ash/pdf/NJOFTIM_PER_MBLEDHJE_ASAMBLEJE_27_DHJETOR_2019.pdf
http://akad.gov.al/ash/pdf/Raporti_ASH_2019.pdf
http://akad.gov.al/ash/pdf/PROGRAM_VEPRIMTARISE_SE_AKADEMISE_SE_SHKENCAVE_PER_VITIN_2020.pdf
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asociuar Ilirjan Malollari, konfirmoi zgjedhjen e sekretarit shkencor me 28 vota pro, 3 vota 

kundër dhe dy vota të pavlefshme.  

Shaban Sinanin është studiues i letërsisë dhe i folklorit, publicist, profesor, anëtar i Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë. Kreu studimet e larta në degën e gjuhës shqipe e të letërsisë në UT 

(1982). Filloi punën si gazetar i “Zërit të popullit”. Ndihmës i Kryetarit të Shtetit për çështjet 

kulturore (1985–1992); punonjës shkencor në Institutin e Kulturës Popullore dhe përgjegjës 

departamenti (1992–1999), drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave (1999–2005); 

punonjës shkencor në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë (2005–2016); prej vitit 2016 e në 

vazhdim sekretar shkencor në Seksionin e Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike të 

Akademisë së Shkencave. Ka botuar libra me studime letrare, vështrime politike, studime 

folklorike e etnologjike etj., si dhe bashkautor në disa botime. Përkujdesës i një numri botimesh 

folklorike e historike, dokumentare e letrare; anëtar i redaksisë ndërkombëtare të ribotimit 

anastatik të “Illyricum Sacrum” I–IX (Zagreb; Prishtinë, 2005); drejtues i projektit ndërkombëtar 

“Fermanët: të shkruash historinë me tolerancë” (konferencë dhe vepër shkencore e ilustruar, në 

tri gjuhë, 2005). Përgatiti dhe realizoi regjistrimin e dy kodikëve më të vjetër të Shqipërisë: 

“Beratinus-1” dhe “Beratinus-2” në programin e UNESCO-s “Memoire du Monde” (2005), si 

dhe programin ndërqeveritar “Modernizimi i arkivave kombëtare” (2000–2005); anëtar i 

komisionit kombëtar të UNESCO-s (2000), anëtar i komitetit kombëtar të AIESEE-së (1999–

2005), themelues i komitetit kombëtar të programit “Memoire du Monde” (2004). Është nderuar 

me: urdhrin "Naim Frashëri" të klasit II (1986); çmimin e dytë kombëtar vjetor të revistës 

"Hosteni" për novelë (1991); titullin "Qytetar Nderi" i Beratit (2008); çmimin dhe kupën 

"Madona e Argjendtë" për film dokumentar-shkencor në Festivalin V Ndërkombëtar të Filmit në 

Bjelorusi (skenarist, 2010); çmimin kombëtar "Faik Konica" për studim monografik (2012); 

Mirënjohje e Shtetit të Izraelit për studim monografik (2014); çmimin kombëtar "Kult" për 

studim monografik (2015); Urdhrin e Pavarësisë të Republikës së Kosovës (2016); Certifikatën e 

veteranit luftëtar të UÇK-së (2016); çmimin vjetor të librit shkencor për studim monografik në 

konkursin e AIITC-së (2016); Mirënjohjen e Qeverisë së Kosovës për kontributin për 

anëtarësimin e Arkivave të Kosovës në Këshillin Ndërkombëtar të Arkivave (2016). Ka botuar 

një varg artikujsh në shtypin shkencor të vendit e të huaj dhe artikuj të shumtë publicistikë. 
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Veprimtari shkencore, konferenca, kongrese 

Simpoziumi shkencor "Akad. Salvatore Bushati – një jetë në kërkimin shkencor në fushat e 

gjeofizikës"

 

Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike i ASH-së, me rastin e daljes nga shtypi të botimit 

"Bazat teorike dhe zbatime të metodave sizmike dhe gravimetrike" me autorë prof. Vilson Silo 

dhe akad. Salvatore Bushati, zhvilloi simpoziumin shkencor "Akad. Salvatore Bushati – një jetë 

në kërkimin shkencor në fushat e gjeofizikës", duke nderuar kështu dhe kujtimin e akad. 

Bushatit.  

Veprimtaria u zhvillua më datë 3 dhjetor në orën 11:00 në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së 

Shkencave.  

 

Bushati, S.; Sillo, V. Bazat e gjeofizikës së zbatuar në shkencat e tokës 

Numri i faqeve: 690 f. 

ISBN: 978-9928-237-24-5 

 

Mbi librin 

Kjo vepër është përgatitur si përgjigje e kërkesave praktike dhe teorike 

bashkëkohore ndaj metodave gjeofizike që përdoren në shkencat e tokës. Ai 

është fryt i një pune disavjeçare që përfshin të dhënat më të fundit të konsultuara me literaturë të 

gjerë bashkëkohore të fushave përkatëse të gjeofizikës. Në libër përfshihen konceptet bazë të 

përpunimit shifror në ordinator të sinjalit në përgjithësi dhe atij sizmik e sizmologjik në veçanti, 

trajtohen parimet themelore teorike e praktike të përhapjes dhe të regjistrimit të valëve sizmike e 

sizmologjike në Tokë, zbatimi i tyre në fushat e gjeoshkencave, në inxhinierinë civile, në 
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gjeoteknikë, në interpretimet e ndryshme të karakterit gjeologjik të kërkimit të hidrokarbureve 

dhe mineraleve të ngurta etj. Jepen gjithashtu edhe bazat e metodës gravimetrike, si dhe i disa 

metodave të tjera të gjeofizikës, që përdoren për zgjidhjen e detyrave të ndryshme në fushat e 

gjeoshkencave.  

Përgatitja e këtij libri u shërben studentëve të dy niveleve “bachelor” dhe “master”, kërkuesve 

shkencorë në fushën sizmike, sizmologjike, gjeofizikës në përgjithësi, gjeologjike, gjeologjisë 

inxhinierike, inxhinierisë gjeoteknike, inxhinierisë së ndërtimit etj., por mund të përdoret edhe në 

përgatitjen profesionale të teknikëve të specialiteteve të mësipërme e të përafërta me to, që 

fillojnë punë në fushën e përpunimit dhe interpretimit në ordinator të të dhënave të metodave 

gjeofizike e veçanërisht atyre sizmike, sizmologjike, gravimetrike etj. të studimit të Tokës.  
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Konkursi për veprën shkencore më cilësore mbi antifashizmin 

 

U zhvillua më 15 nëntor në Akademinë e 

Shkencave ceremonia e dhënies së çmimeve 

shkencore më cilësore mbi antifashizmin. Juria 

e çmimeve vlerësoi si veprën më të mirë për 

autorët vendas "Shqiptarët në Luftën e Dytë 

Botërore" të prof. Paskal Milos dhe për autorët 

e huaj, veprën "Lufta e fshehtë në Shqipëri – 

një histori e misioneve britanike 1940–1945" të 

studiuesit Roderick Bailey.  

Vlerësimi u bë nga një juri ndërkombëtare e përbërë prej akad. Marenglen Verlit (kryetar i 

Jurisë), prof. Valentina Duka, prof. Hamit Kaba, akad. Jusuf Bajraktari dhe i nderuari Mario 

Brunetti. 
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Fjala e zëvendëskryetarit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akademikut Vasil S. 

Tole 

I nderuar kryetar i Akademisë së 

Shkencave akad. Skënder Gjinushi, 

I nderuar akad. Marenglen Verli, kryetar i 

jurisë, 

Të dashur studiues pjesëmarrës dhe ju që 

jeni nominuar për çmimin e fituesit të 

konkursit, 

Të nderuar pjesëmarrës, 

Kemi mbërritur në momentin më të 

rëndësishëm të konkursit retrospektiv që 

shpalli katër muaj më parë Akademia e 

Shkencave. 

Këtë konkurs ne e shpallëm jo vetëm për t'u dhënë kënaqësi vetjake autorëve, vendës e të huaj, të 

veprave shkencore më cilësore të botuara për antifashizmin e shqiptarëve gjatë tri dekadave të 

fundit. Synimi ynë themelor ka qenë që, përmes konkursit, të dalë në pah se ç'vëmendje të 

jashtëzakonshme shkencore e publike ka pasur gjatë kësaj periudhe qëndresa antifashiste e 

popullit shqiptar. Ishte kjo edhe një formë tjetër e nderimit të merituar të kontributit të 

shqiptarëve në fitoren botërore dhe në kauzën e madhe të çlirimit të popujve nga nazifashizmi. 

Këto forma të popullarizimit të shkencës përmes organizimit të çmimeve shkencore janë një 

dimension i ri i punës sonë të këtyre viteve të fundit, akoma më shumë i inkurajuar nga miratimi 

i ligjit të ri të Akademisë së Shkencave 53/2019, i cili, siç dihet, ka siguruar mbështetje të plotë 

të veprimtarisë sonë, por njëherazi edhe hapje të Akademisë ndaj gjithë aktorëve dhe faktorëve të 

kërkimit shkencor në vend. Pjesëmarrja e jashtëzakonshme e veprave dhe autorëve në këtë 

konkurs është prova më e mirë për këtë. 

Në emër të Kryesisë së Akademisë së Shkencave dua t'i falënderoj të gjithë pjesëmarrësit në 

konkurs, të cilët, të propozuar nga botuesit dhe institucionet apo të vetëpropozuar, kanë qenë më 

shumë se e mendonim, rreth 700 autorë. 

Politika jonë institucionale për mbështetje dhe konfirmime publike të punës shkencore përmes 

organizimeve të tilla do të vazhdojë edhe në të ardhmen, pasi çmojmë se ky është një model 

evropian që e ndjekin edhe akademitë e shkencave në rajon e më gjerë, se përmes këtyre lloj 

formave mbështesim dhe lartësojmë drejtpërsëdrejti figurën edhe personalitetin e kërkuesit 

shkencor, aq pak i vlerësuar gjatë viteve të tranzicionit, por dhe bëjmë me dije për të gjithë 

rëndësinë që paraqesin veprat e tyre studimore për jetën tonë shoqërore dhe për zhvillimin e 

vendit në përgjithësi. 

Nderim e mirënjohje të veçantë u rezervojmë atyre autorëve të cilët janë ndarë nga jeta fizike, 

por që mungesa e tyre plotësohet tërësisht nga prezenca e veprës së tyre shkencore si shenjë jete 

aktive dhe vlere, për ta dhe për ne. 
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Një vlerësim për të gjithë veprat dhe autorët që garuan në këtë konkurs, mirënjohje për ta dhe u 

urojmë suksese e karrierë të gjatë shkencore. 

Një urim i merituar u drejtohet autorëve te nominuar, sidomos atyre të huaj, të cilët, me veprat e 

tyre, e kanë ndikuar pozitivisht dhe e kanë emancipuar edhe metodologjikisht historiografinë 

shqiptare. Në këtë kuptim do të thosha se secili prej jush duhet ta ndiejë veten fitues, pasi vetë 

nominimi është një lloj çmimi brenda çmimit. 

Së fundi, përgëzoj Jurinë, e cila ka punuar me pavarësi të plotë dhe është përballur me një punë 

shumë voluminoze dhe me të gjitha vështirësitë e kuptueshme të përzgjedhjes. 

Jemi krenarë që në përbërje të kësaj jurie kemi edhe një antifashist të epokës antifashiste, i 

nderuari Mario Brunetti-n.  

 

 

 

Konferencë shkencore kushtuar 120-vjetorit të lindjes së poetit dhe mendimtarit Lasgush 

Poradeci 

 

Konferenca e organizuar nga  Universiteti i Korçës "Fan 

Noli" u zhvillua më 24 tetor 2019. Mbi 50 kumtesa u 

referuan nga studiues të letërsisë, gjuhësisë, përkthimit dhe 

fushave të tjera. Morën pjesë përfaqësues nga Universiteti i 

Korçës, Universiteti i Tiranës, Universiteti i Elbasanit, 

Akademia e Studimeve Albanologjike, Universiteti i 

Tetovës, Universiteti i Prishtinës, Instituti Albanologjik i 

Prishtinës, Universiteti i Europës Juglindore dhe 

institucione të tjera shkencore-universitare. 

Në komitetin shkencor të kësaj konference Akademia e 

Shkencave u përfaqësua nga akad. Floresha Dado dhe 

akad. asoc. Shaban Sinani. Ndërsa akad. Jani Thomaj 

paraqitet në konferencë me një referat. 

Konferenca ndëruniversitare dhe ndërakademike i 

kushtohej 120-vjetorit të lindjes së poetit dhe mendimtarit 

Lasgush Poradeci. 

Akademia e Shkencave ka bashkëpunuar vijimësisht me Universitetin e Korçës për organizimin 

e konferencave shkencore kombëtare e ndërkombëtare, kushtuar ngjarjeve dhe personaliteteve të 

mëdha, si 195-vjetori i lindjes së Thimi Mitkos dhe 100-vjetori i Krahinës Autonome të Korçës. 

Edhe në konferencën kushtuar 120-vjetorit të lindjes së Lasgush Poradecit Akademia e 

Shkencave ishte institucion mbështetës dhe organizues. 
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Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "Shqiptarët dhe koalicioni antifashist në Luftën e 

Dytë Botërore" 

 

Konferenca e organizuar nga Akademia e Shkencave 

të Shqipërisë në kuadër të kremtimeve jubilare 

kombëtare u mbajt më 14 nëntor 2019, me rastin e 75-

vjetorit të Çlirimit.  
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Zhvillohet konferenca "Studimet albanistike në Itali" 

U zhvillua më 22 tetor 2019 

konferenca shkencore 

ndërkombëtare "Studimet 

albanistike në Itali" në 

Prishtinë, me organizim të 

Akademisë së Shkencave dhe 

Arteve të Kosovës. Akademia e 

Shkencave u përfaqësua me 

kumtesë nga akad. Floresha 

Dado, kryetare e Seksionit të 

Shkencave Albanologjike, 

akad. asoc. Shaban Sinani, sekretar shkencor i seksionit dhe prof. dr. Seit Mansaku, anëtar i 

Komitetit Shkencor të Konferencës. Gjithashtu morën pjesë edhe Matteo Mandalà dhe Francesco 

Altimari, anëtarë nderi të ASH-së. 
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Konferenca në nderim të 70-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve 

diplomatike midis Shqipërisë dhe Kinës 
Mbylli më 13 tetor 2019 punimet konferenca shkencore dyditore organizuar në nderim të 70-

vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe Kinës nga Akademia e 

Shkencave e Shqipërisë, BFSU, Universiteti i Vlorës "Ismail Qemali" dhe Universiteti i 

Gjirokastrës "Eqrem Çabej". 

 

Seanca përmbyllëse u zhvillua në sallën e Senatit të Universitetit të Gjirokastrës, me praninë e 

përfaqësuesve të të gjitha institucioneve organizuese. 

Për të vlerësuar punimet e konferencës e morën fjalën rektori i UGJ prof. Bektash Mema, rektori 

i UV prof. Roland Zisi; prof. Chen Fenghua, përgjegjëse e katedrës së gjuhës shqipe në BFSU; 

prof. Xugang (CASS, Beijing), z. Peng Donglin (FLPTR, Beijing), si dhe studiuesit Tomislav 

Perušic (Universiteti i Beogradit), Shyqri Hysi (UGJ), Jin Qiao (BFSU). 

Mendimi i përbashkët i 

pjesëmarrësve në këtë seancë ishte 

se konferenca është një ngjarje 

shkencore e suksesshme. Qëllimi i 

saj u realizua plotësisht. Pati 

trajtesa origjinale në disa fusha, si 

historia, antropologjia, 

etnofolkoristika, politologjia, 

shkenca e përkthimit, editoria, 

diplomacia  etj. 

Morën pjesë 49 kumtues 

shkencorë, të ardhur nga 14 

institucione shkencore-universitare 

nga Kina, Shqipëria dhe vende të 

tjera. Në konferencë dhe në 

veprimtaritë e tjera të përbashkëta patën rol organizues e mbështetës edhe Biblioteka Kombëtare, 

Ambasada e RP të Kinës në Shqipëri, shoqata kulturore "Alb-China" etj. U vërejt se fryma e 

bashkëpunimit midis institucioneve ka qenë shumë e frytshme. Konferenca bëri të njohur 

bashkësinë e sinologëve shqiptarë dhe të albanologëve kinezë.  
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Për punimet e saj u shpreh interes publik nga shtypi dhe mediet e dy vendeve. U theksua se 

evokimi i traditave të miqësisë dhe bashkëpunimit i ka shërbyer nxitjes së projekteve të reja. 

Lidhur me iniciativa të tjera të mundshme bashkëpunimi shkencor foli prof. Valbona Duri, 

zëvendësrektore e UGJ. Prof. Shaban Sinani (Akademia e Shkencave) bëri përmbylljen e 

punimeve, duke iu referuar mendimeve dhe sugjerimeve të shprehura. Në këtë kuadër u fol edhe 

për perspektivën e bashkëpunimit ndërakademik, që ka një traditë të hershme që nga fillimi i 

viteve 1970, për botimin e akteve të konferencës vitin e ardhshëm, për mundësinë e një botimi 

mbi raportet dhe rezultatet e arritura nga Shqipëria dhe Kina në nismat "Brez dhe Rrugë" dhe "17 

+ 1". 

Pjesëmarrësit çmuan lart përgatitjen cilësore të konferencës nga komiteti shkencor dhe ai 

organizues, mikpritjen, frymën e shëndetshme të diskutimit shkencor, duke mësuar nga njëri-

tjetri. 

 

 

Konferenca shkencore ndërkombëtare 

"Marrëdhëniet shqiptaro-kineze: tradita, gjendja dhe e ardhmja" 

Kjo konferencë dyditore u organizua 

në Vlorë nga Akademia e Shkencave, 

Universiteti i Studimeve 

Ndërkombëtare të Pekinit, Universiteti 

i Vlorës dhe Universiteti i 

Gjirokastrës. 

Marrin pjesë 45 kumtues: historianë, 

gjuhëtarë, politologë, diplomatë, 

autorë studimesh monografike dhe 

doktoratash, të ardhur nga 14 

universitete e qendra kërkimore, nga 

Akademia e Shkencave e Kinës dhe 

disa universitete kineze, nga 

Universiteti i Beogradit etj. 

Në emër të Akademisë së Shkencave 

përshëndeti akad. asoc. Shaban Sinani, 

i cili gjithashtu mbajti kumtesën 

"Albanologjia në Kinë: arritje dhe 

projekte". Kryetarja e Seksionit të 

Shkencave Shoqërore akad. Floresha 

Dado mori pjesë në këtë konferencë 

dhe vlerësoi punimet e saj. 
 

https://www.facebook.com/akademiaeshkencave/photos/a.880301878671656/2405394489495713/?type=3&eid=ARDh8Pire9j6iBBDPEFO1a5XCbcXusMxt1r180HNsbAkL-8cTDrulgJEhalSuUEIKFvvUTAg71CGToDC&__xts__%5B0%5D=68.ARA14r0agco1ZfPslXb8wxTmBIUG6WCTdv7CAUN0ZI95UWOlbM6Wusyh95gF4tPfMNtx-uTG1VH4Y84ApF7BqUAe8smfMG_TV5Pcvfw0Da1r1RyeHzujYwE2Vy1YX3HQ3d1D7gyybGDIVKkyo5VNQc9w38_ZCe3PfggeNmtCkPKHQaRUh8wFAFoWz71a2vtEhlmWELddcfbNArR65qN9jXZBsZMGlO0BnFZuWxK5X_YHXqHCc8SSLMEdbx4GeTZJyUssie88P5SsBa_QVZ3por6VlP9QvuJDpxDG1cCgQrGsMSQJYLrKctdgpHBPHjRVgmbUVU_otVcYg4LRCBlsK9aeKA&__tn__=EEHH-R
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Forumi i hapur shkencor "Tabela e Mendelejevit një shprehje e rregullit në natyrë 

 

U zhvillua më 20 nëntor 2019 në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, 

forumi i hapur shkencor "Tabela e Mendelejevit, një shprehje e rregullit në natyrë". 

Akademia e organizoi veprimtarinë në kuadër të vitit ndërkombëtar të tabelës së periodikëve të 

elementeve (150-vjetori i zbulimit të saj nga Mendelejevi), në përputhje me programin e saj 

"Edukimi në Shkencë".  
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Fjala e hapjes u mbajt nga akad. Neki Frashëri. Foli mbi jetën dhe veprën e Mendelejevit akad. 

emeritus Dhimitër Haxhimihali; mbi fizikën post-Mendelejev dhe rolin e saj në sistemin periodik 

të elementeve folën akad. Floran Vila, prof. Fatos Ylli dhe prof. Mimoza Hafizi. Fjala e akad. 

asoc. Ilirjan Malollari u përqendrua te metamorfoza e tabelës së elementeve, kurse ajo e prof. 

Eduard Andonit te disa aspekte historike të evolucionit të kimisë në vigjilje të zbulimit të tabelës 

periodike.  
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U mbajt më 19 nëntor 2019 forumi i hapur shkencor "Teoria e evolucionit në dritën e 

shekullit XXI" 

 

U mbajt më 19 nëntor 2019 në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 

forumi i hapur shkencor "Teoria e evolucionit në dritën e shekullit XXI".  

Akademia e organizoi këtë veprimtari në kuadër të 160-vjetorit të formulimit të Teorisë së 

Evolucionit (160-vjetori i botimit të librit të Darvinit "Mbi origjinën e specieve") në përputhje 

me programin e saj "Edukimi në Shkencë".  

Fjalën e hapjes e mbajti akad. Neki Frashëri. Prof. Zyri Bajrami mbajti kumtesën "Ndikimi i 

Darvinit në mendimin e sotëm"; prof. Ariola Bacu temën "Diversiteti i rajoneve ITS të 

gjenomave dhe evolucioni, prof. Anila Hoda kumtesën "Teoria e evolucionit nën dritën e 

biologjisë dhe gjenetikës molekulare"; prof. Hajri Haska temën "Biodiversiteti në ekosistemet 

pyjore, aspekte të evoluimit e ndryshimit të tij, sfidat e së ardhmes". 
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70-vjetori i krijimit të ndërmarrjes Elektriko-Energjitike 

U zhvillua më 1 tetor 2019 në sallën 

"Aleks Buda" të Akademisë së 

Shkencave aktiviteti me rastin e 70-

vjetorit të krijimit të ndërmarrjes 

Elektriko-Energjetike. Aktiviteti, në të 

cilin referoi prof. ing. Emin Musliu, u 

ndoq nga ish-punëtorë e drejtues, 

veteranë dhe punonjës te tjerë që kanë 

kontribuar në ndërtimin e veprave 

hidro-energjetike në Shqipëri. 

Të pranishëm në panelin e diskutimeve 

ishin dhe Z. Kujtim Bejtja, Z. Ibraim 

Hamza, akad. Gudar Beqiraj dhe Z. Fred Mustafaraj.  
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Terminologjia e kimisë në gjuhën shqipe 

 

Më 23 tetor 2019 u paraqiten në 

Akademinë e Shkencave të Shqipërisë 

arritjet e projektit:  

"Terminologjia e kimisë në gjuhën 

shqipe" dhe hartimi e botimi i një 

"Fjalori të termave bazë të kimisë" 

(shqip-anglisht/anglisht-shqip), me 

autorë akad Dh. Haxhimihali, D. Topi, 

E. Andoni. 

 

Mbledhja e parë e Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe dhe për 

Enciklopedinë Shqiptare 

 

 

Më 23 dhjetor u zhvillua në mjediset e Akademisë së Shkencave mbledhja e parë e Këshillit 

Ndërakademik për Gjuhën Shqipe dhe për Enciklopedinë Shqiptare.  
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Marrëveshje bashkëpunimi mes ASH dhe KKTK 

U nënshkrua më 1 tetor 2019 marrëveshja e 

bashkëpunimit mes Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë dhe Këshillit të 

Kosovës për Trashëgiminë Kulturore. 

KKTK (Këshilli i Kosovës për 

Trashëgiminë Kulturore) punon në kuadër të 

Kuvendit të Kosovës dhe shqyrton 

propozimet e Ministrisë së Kulturës për 

shpallje të monumenteve të trashëgimisë 

kulturore. Është krijuar si institucion që nga 

viti 2010 në Kosovë. Të pranishëm për 

nënshkrimin e marrëveshjes ishin një 

delegacion nga KKTK, me përbërje: Z. Isuf Koci, udhëheqës ekzekutiv; Z. Kreshnik Bajraktari, 

drejtor i divizionit të trashëgimisë shpirtërore; Z. Betim Elezi, zyrtar i lartë për trashëgimi 

kulturore dhe Znj. Argjenda Kojqini, zyrtare për trashëgimi kulturore. 

Ndërsa nga pala e Akademisë së Shkencave ishin të pranishëm: kryetari i ASH akad. Skënder 

Gjinushi, zëvendëskryetari akad. Vasil S. Tole, akad. Floresha Dado, kryetarja e Seksionit të 

Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, akad. Shaban Sinani, sekretar shkencor i Seksionit të 

Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, si dhe ekspertë të fushës në trashëgimi kulturore: akad. 

Emin Rizai, akad. Muzafer Korkuti, akad. Apollon Baçe dhe prof. as dr. Nebi Bardhoshi 

(Akademia e të Rinjve). 

 

Marrëveshja përfshin shkëmbimin e ekspertizës në varësi të kërkesave të ndryshme, duke 

mundësuar kështu përdorimin e eksperiencës së madhe akademike të ekspertëve të fushës për një 

vlerësim të monumenteve të trashëgimisë kulturore. Gjithashtu marrëveshja krijon dhe 

mundësinë e zhvillimit të aktiviteteve të bashkëpunimit në lidhje me këto fusha interesi. 
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Aktivitete në kuadër të 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike 

midis Shqipërisë dhe RP së Kinës 

Më 11 tetor 2019 filluan në Akademinë e Shkencave aktivitetet në lidhje me 70-vjetorin e 

vendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe RP të Kinës. Dita e parë u hap me 

një takim midis Kryesisë së ASH, delegacionit nga Kina të udhëhequr nga Rektori i BFSU, z. 

Wang Dinghua, si dhe drejtuesit të shoqatës kulturore Alb-China. 
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Ekspozita e librave "Autorë shqiptarë për Kinën, autorë kinezë për 

Shqipërinë" 

   

 

Në nisje të vizitës së ekspozitës u mbajtën fjalime nga akad. 

Vasil S. Tole, zëvendëskryetar i ASH, znj. Elva Margariti, 

Ministre e Kulturës, z. Pirro Misha, drejtor i Bibliotekës 

Kombëtare, z. Wang Dinghua, rektor i BFSU dhe ambasadori i 

RP të Kinës në Shqipëri, shkëlqesia e tij Zhou Ding.  

Më poshtë fjala e akademikut Vasil S. Tole, 

zëvendëskryetar i Akademisë së Shkencave në çelje të 

ekspozitës së librit 

E nderuar znj. Ministre Elva Margariti, 

Shkëlqesi Ambasador Zhou Ding, 

I nderuar z. Kryetar i Këshillit të Universitetit të Gjuhëve të 

Huaja të Pekinit; 

Z. Drejtor i Shtëpisë Botuese Universitare dhe Shkencore të Pekinit; 

I dashur z. Misha, drejtor i Bibliotekës Kombëtare; 

Z. Spahiu; 

Të dashur kolegë akademikë e profesorë nga institucionet shqiptare e kineze; 

Miq e të ftuar, diplomatë, funksionarë, botues, përkthyes, gazetarë, 

Mirë se erdhët në veprimtarinë tonë ndëruniversitare e ndërakademike treditore që do të mbahet 

këtu në Tiranë dhe më pas në Vlorë, që i kushtohet 70-vjetorit të vendosjes së marrëdhënieve 

diplomatike midis Shqipërisë dhe RP të Kinës. 

Para së gjithash, faleminderit për interesimin e kësaj bashkësie të qëndrueshme sinologësh nga 

Shqipëria e albanologësh nga Kina, që e tregon vetë pjesëmarrja juaj këtu. Pas pak do të shohim 

vetëm një pjesë të pasqyrës që i kanë ofruar njëri-tjetrit shqiptarët dhe kinezët si njohje për njëri-

tjetrin përmes librit, i pranuar si ura më e forte e ndërveprimit shpirtëror mes popujve. 

Por jo vetëm kaq. Ne jemi krenarë që kemi qenë një prej vendeve më të para që kemi njohur 

Kinën e Re më 1949 e po aq për rolin e diplomacisë shqiptare për forcimin e bashkëpunimit dy 

palësh mes vendeve tona. 

Ne kemi përballë rreth 500 tituj librash shqip e kinezisht: shqiptarët për Kinën, kinezët për 

shqiptarët. Në lashtësi Kina në Europë njihej me emrin Seres. Dhe kjo fjalë gjendet edhe në 

poemat e De Radës, pikërisht kështu, në formën "seres", me kuptimin "krimbi i mëndafshit", 
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sepse edhe njohja e parë e Europës me Kinën u bë përmes "Silk Road". Nuk ishte vetëm De Rada 

por edhe Elena Gjika, intelektualja romantike shqiptare e shekullit XIX e cila shkroi për gratë e 

Kinës, për shpikjet e hershme të Kinës si dhe për gazetën e parë në botë të printuar në Kinë për të 

vazhduar më tej me të tjera personalitete. 

Më jep gëzim fakti që dëshira për të njohur më thellë njëri-tjetrin përmes librit, që do të vijojë 

më pas me nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me universitetin BFSU-në pikërisht 

sot, e me nderimet që do të bëhen, kanë një domethënie të madhe që lidhet me faktin se 

bashkëpunimi ynë vazhdon. 

Edhe një here, faleminderit që erdhët! 

Shikojeni dhe shijojeni këtë pasqyrë ku vështrojmë njëri-tjetrin, ashtu si në poezinë e poetit të 

shquar kinez LI BO (701-762) i përcaktuar si krijues i “Kohës së artë të poezisë kineze”, poezi e 

përkthyer nga Ismail Kadare në të cilën thuhet: 

Larg retë notojnë 

Të çlodhen prej ditës plot vapë. 

Një tufë zogj 

Fluturoi e s’u kthye më prapë. 

Un’ malet sodis 

Dhe malet nga larg më sodisin 

Vështrojmë njëri-tjetrin, 

Po njëri-tjetrin s’mërzisim. 

Faleminderit z. Pirro Misha; faleminderit dr. Peng Donglin, drejtor i shtëpisë botuese 

universitare dhe shkencore të Pekinit; faleminderit z. Iljaz Spahiu dhe shoqatës Alb-China. 

Faleminderit të gjithë atyre që punuan për këtë ekspozitë të bukur në mjediset e Librit Akademik 

të Akademisë së Shkencave." 
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Ekspozita e librave "Autorë shqiptarë për Kinën, autorë kinezë për 

Shqipërinë" 

 

Më 11 tetor 2019 Biblioteka e Akademisë së 

Shkencave në bashkëpunim me atë Kombëtare 

organizoi ekspozitën e librave "Autorë shqiptarë për 

Kinën, autorë kinezë për Shqipërinë", me botime të 

ndryshme dhe përkthime të të dyja gjuhëve. Kjo 

ekspozitë u zhvillua në kuadër të një serie aktivitetesh 

për 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve 

diplomatike midis Shqipërisë dhe RP së Kinës. 

Ekspozita ngjalli interes të madh te publiku. 
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Marrëveshje midis BFSU dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 
 

 U nënshkrua më 11 tetor 2019 marrëveshja midis 

BFSU (Beijing Foreign Studies University) dhe 

Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, marrëveshje e 

rëndësishme mes dy institucioneve për studimet 

albanologjike dhe ato gjuhësore dhe formalizim i 

bashkëpunimit mes ASH-së dhe BFSU, i cili ka 

katedër të gjuhës shqipe. 

 

Promovime botimesh në ASH për 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike 

midis Shqipërisë dhe RP të Kinës 

 

Në sallën "Aleks Buda" në ASH u bë 

paraqitja e botimeve të reja: 

1. Zheng Enbo (përktheu në gjuhën 

kineze) Antologji e poezisë shqipe në dy 

vëllime, prej fillimeve deri në ditët tona; 

paraqitën autorin dhe botimin akad. 

Floresha Dado dhe prof. dr. Chen 

Fenghua; 

2. Hajdar Muneka, Dritëhijet e një 

miqësie që çuditi botën; 

paraqitën botimin dr. Gjon Boriçi dhe 

autori; 

3. Iljaz Spahiu, Konceptet bazë të 

mendimit dhe kulturës kineze, vëll, I-IV, paraqitën botimin dr. Arian Leka dhe autori. 
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Mirënjohja "Nderi i Akademisë" akademikut 

Zheng Enbo 
Po në kuadër të këtyre aktiviteteve për 70-vjetorin e vendosjes 

së marrëdhënieve diplomatike midis Shqipërisë dhe RP të 

Kinës Akademia e Shkencave i dha mirënjohjen "Nderi i 

Akademisë" akademikut Zheng Enbo, anëtar i Akademisë 

Kombëtare Kineze të Arteve me motivacionin "Intelektual me 

merita të posaçme si studiues i letërsisë, gjuhës dhe historisë 

shqiptare; me njohje enciklopedike të tyre që nga rrënjët deri 

në zhvillimet e sotme; që ka paraqitur cilësisht vlerat 

më përfaqësuese të tyre në botime shkencore-

universitare në Kinë; përkthyes dhe popullarizues i 

trashëgimit shpirtëror të popullit shqiptar; profesor dhe 

drejtues shkencor i suksesshëm në albanologji, 

publicist dhe interpret i botës shqiptare." 
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Leksion i hapur nga prof. dr. Artan Boriçi 

"Problemi i mijëvjeçarit Jang-Mills" 

Shekulli XXI është shekulli i simulimit. Algoritmet zotërojnë teknologjinë dhe jetën njerëzore 

duke sfiduar format e thjeshta matematike dhe arsyen. Sa është i aftë njerëzimi t'i mbijetojë këtij 

trendi? Ndoshta në përpjekje për të kuptuar këtë situatë Instituti Klei i matematikës ka formuluar 

shtatë probleme të rëndësishme që vënë në sprovë arsyen njerëzore. Një prej problemeve të 

pazgjidhura në fizikë është origjina e forcave bërthamore. Në vitin 1954 Jang dhe Mills 

përgjithësuan teorinë e Maksuellit, por pa mundur të zgjidhin ekuacionet. Zgjidhjet e veçanta 

erdhën vetëm dy dekada më vonë prej Grosit dhe Vilçekut, Policerit si dhe prej Uilsonit. 

Zgjidhja e parë numerike e problemit u bë e mundur prej Krojc disa vite më vonë. Që prej asaj 

kohe, brezat e fizikanëve, matematikanëve dhe inxhinierëve, kanë kontribuuar në zbulimin e 

algoritmeve gjithnjë e më të shpejta dhe në ndërtimin e makinave llogaritëse gjithnjë e më të 

shpejta, duke na dhënë një zgjidhje numerike thuajse të plotë të problemit. Megjithatë, zgjidhja 

numerike nuk i jep përgjigje strukturave të reja fizike të zbuluara prej simulimit. Problemi Jang-

Mills është rreshtuar pranë shtatë sfidave matematike të institutit Klei:  

https://www.claymath.org/millenniumproblems/yang%E2%80%93mills-and-mass-gap 

Në këtë leksion të zhvilluar në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, 

më 17 tetor 2019 u dha historiku i këtij problemi, së bashku me personalitetet që kontribuuan në 

të si dhe një qasje për zgjidhjen e tij: https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/Ph 

ysRevD.100.034502 

 

ARTAN BORIÇI  

Artan Boriçi është doktor i shkencave matematike prej Shkollës së Lartë Politeknike Federale të 

Zyrihut në Zvicër. Ai ka shërbyer si kërkues shkencor në fushën e fizikës teorike dhe llogaritëse 

si dhe në fushën e financës llogaritëse në institutin "Paul Scherrer" të Zvicrës, Shkollën e Lartë 

Politeknike Federale të Zyrihut e në Universitetin e Ediburgut. Artani bashkëpunon ngushtë me 

institucione shkencore si Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Akademia Mbretërore e 

Shkencave të Suedisë për propozimin e çmimeve "Nobel" në fizikë, Qendra e Kërkimeve 

Bërthamore Evropiane, Qendra e llogaritjeve intensive në Jylih të Gjermanisë etj. Së bashku me 

këto institucione dhe personalitete të shquara të fizikës dhe matematikës botërore ai organizon 

konferenca ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Boriçit i janë akorduar mbi gjysmë milioni 

grante për punë kërkimore fondametale prej agjencive zvicerane e skoceze, si dhe NATO-s gjatë 

punës në Shqipëri. Ai boton rregullisht në "Physical Review D" dhe "Journal of Computational 

Physics" dhe ka indeksin h të citimeve katërmbëdhjetë. Boriçi ka shërbyer si zëvendësdekan i 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe anëtar i Këshillit të Fakultetit. Që prej vitit 2012 ai 

drejton grupin e fizikës llogaritëse dhe të energjive të larta në departamentin e fizikës. 

 

 

https://www.claymath.org/millenniumproblems/yang%E2%80%93mills-and-mass-gap?fbclid=IwAR01bnBiyJn480SdAhSAGbvlQ3eFG4qeZf2wLFc6K53oYuPApaoFxwkhRyY
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/Ph%20ysRevD.100.034502
https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/Ph%20ysRevD.100.034502
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Seminari në kuadër të projektit të dyanshëm ASH– CNR-IBE 

Në kuadër të Projektit të Dyanshëm Shqipëri–Itali midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 

dhe CNR-IBE (ex-IVALSA), në javën e parë të dhjetorit 2019 u zhvillua një vizitë 1-javore në 

Këshillin Kombëtar të Kërkimit (CNR - Florence, Italy) ku u organizua dhe një seminar pune në 

kuadër të rezultateve të projektit. 

Aktiviteti vijoi dhe me dy vizita, te fidanishtja dhe laboratori i mikroshumimit "Meristema" në 

Piza si dhe te kopshti i Agrumeve të Toskanës "Oscar Tintori", i cili është një koleksion 

ornamental me mbi 400 varietete agrumesh në Pescia, (Pistoia).  

Përfaqësues nga Shqipëria ishte akademike e asociuar Efigjeni Kongjika, dr. Valbona Sota, 

anëtare e Akademisë së të Rinjve dhe dr. Brunilda Çuko nga Universiteti i Tiranës. 
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Forumi i hapur shkencor "Nga Shqipëria e vogël në universin e madh" 

Forumi u zhvillua më 22 tetor 2019 në Akademinë e Shkencave. Ai u organizua nga 

Departamenti i Fizikës i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, organizoi në 

bashkëpunim të ngushtë me 

Seksionin e Shkencave të 

Natyrore dhe Teknike dhe 

Seksionin e Shkencave 

Shoqërore dhe 

Albanologjike të Akademisë 

së Shkencave të Shqipërisë 

forumin Shkencor “Nga 

Shqipëria e vogël në 

Universin e madh” nën 

kujdesin e prof. Mimoza 

Hafizit dhe akad. asoc. 

Gjovalin Shkurtaj. Ky 

aktivitet, nismë e 

International Astrophysics 

Union (IAU), u organizua 

në kuadër të programit të Edukimit në Shkencë të Akademisë së Shkencave. Në këtë aktivitet 

morën pjesë jo vetëm specialistë të fushave përkatëse, fizikanë e gjuhëtarë, por dhe studentë dhe 

nxënës shkollash por dhe publiku i gjerë. Grupi i astrofizikës nga Fakulteti i Shkencave 

përfaqësohej nga prof. Mimoza Hafizi dhe studentët e vitit të dytë master Xhoana Hajdari, Astrit 

Tila, Jona Kaloshi, Elida Morina dhe Ina Todolli. Falja e hapjes u mbajt nga akad. Neki Frashëri, 

kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike i cili bëri një hyrje të shkurtër të kësaj 

nisme, dhe atyre të këtij lloji për vendin tonë dhe përqasjes së botës kërkimore shkencore me 

publikun e gjerë. Më pas fjalën e mbajti prof. Hafizi. Në fjalën e saj prof. Hafizi foli rreth 

përqasjes që publiku i gjerë pati rreth kësaj nisme duke bërë prezantime në për shkolla 

nëntëvjeçare e gjimnaze nëpër Tiranë dhe në Fakultetin e Shkencave ku dhe pati vrojtime me 

teleskop. Në fjalën e tij akad. Shkurtaj foli rreth zakoneve e traditave të popullit shqiptar me këtë 
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fushë të shkencës përmes shprehjeve popullore të shqiptarëve në mbarë trevat shqipfolëse 

përfshirë këtu e arbëreshët e Italisë. 

 

Takim në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në 

Maqedoninë Veriore (ITSHKSH) 

 

Më 21 nëntor 2019 kryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë akad. Skënder Gjinushi 

takoi drejtorin e ITSHKSH, prof. Skënder Asani. Në takim u diskutua për bashkëpunimin 

ndërinstitucional në kuadër të marrëveshjes që ekziston. Me këtë rast u bë edhe shkëmbimi i 

botimeve të viteve të fundit. 

Të pranishëm në takim ishin edhe akad. Gjovalin Shkurtaj, akad. i asoc. Shaban Sinani dhe 

drejtoresha e botimeve shkencore të ASH-së, dr. Albana Velianj.  

 

 

Intensifikim i bashkëpunimit shkencor Shqipëri-Kosovë
1
 

Në mjediset e Librit Akademik në Akademinë e Shkencave u zhvillua më 7 nëntor 2019 një 

takim për intensifikimin e bashkëpunimit të mëtejshëm shkencor midis Akademisë së Shkencave 

dhe Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. 

Ky takim u zhvillua në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit mes dy akademive, asaj të 

Kosovës dhe Shqipërisë për periudhën 2018–2020. Kjo marrëveshje përfshin aktivitetet në 

fushën kërkimore-shkencore e artistike si dhe veprimtari të ndryshme shkencore, simpoziume, 

konferenca e të tjera.  

                                                 
1
 Pergatiti: Adela Alla, ATSH 



34 

 

 

Gjatë takimit u fol nga përfaqësuesit e dy akademive për vijimin e mëtejshëm të bashkëpunimeve 

shkencore mes tyre, për botime të përbashkëta shkencore, për zhvillimin e konferencave të cilat 

nxjerrin në pah problematikat dhe gjithashtu për sesione dhe projekte të cilat do të bëjnë të 

mundur një pasqyrim më të denjë të punës së akademikëve mes dy vendeve. 

 

Në një intervistë për Agjencinë Telegrafike Shqiptare, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe 

Arteve të Kosovës, Mehmet Kraja tha se: “ky takim u zhvillua për të konkretizuar një fazë të re 

bashkëpunimi mes dy akademive. Të dyja akademitë kanë një përvojë bashkëpunimi mes tyre, 

megjithatë kishte dhe faza të ngecjes së këtij bashkëpunimi. Tani ka ardhur një fazë pas 



35 

 

reformave, riorganizimit të Akademisë së Shqipërisë dhe të problemeve tona ku duhet të 

intensifikohet bashkëpunimi në gjitha fushat. Bashkëpunimi ynë konsiston në shkencat 

albanologjike, shkencat shoqërore dhe seksionin e arteve që Akademia e Shqipërisë nuk e ka, por 

dhe këtu gjetëm dhe kërkuam forma bashkëpunimi”. 

 

 

Gjithashtu për ATSH-në kryetari i Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë Skënder Gjinushi tha se, ” kjo 

është një vizitë e rëndësishme vëllazërore dhe patjetër e 

nevojshme pasi akademia jonë ka qenë në reformim 

dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës ka 

një kryetar të ri tashmë dhe duhet të vendoseshin këto 

kontakte të reja në nivel kryesish për të vijuar këtë 

bashkëpunim”. 

Gjinushi u shpreh se, “tani vlerësoj që janë të tëra 

kapacitet dhe në riorganizimin e akademisë sonë dhe të 

Kosovës, që të vijojmë të punojmë në gjitha fushat së 

bashku. Në fushat e albanologjisë edhe për ekonominë 

dhe për problemet e arsimit dhe për botime dhe veprash 

madhore si historia e shqiptarëve, enciklopedia pra 

probleme të gjuhës shqipe. Të gjitha pra këto probleme 

dy akademitë do i përballojnë së bashku duke rakorduar 
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potencialet madje dhe në fushat e shkencave të natyrës dhe teknike, ku absolutisht ne duhet të 

jemi plotësues me njëri-tjetrin dhe gjithashtu të kemi dhe projekte të përbashkëta që kanë të 

bëjnë me zhvillimin e shkencave natyrore dhe teknike”. 

Gjatë takimit të sotëm morën pjesë përfaqësues nga Akademia e Shkencave dhe Arteve e 

Kosovës ndër të cilët kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës, Mehmet Kraja, zv.kryetari 

i Akademisë së Kosovës, Jusuf Bajraktari dhe sekretarja shkencore e Akademisë së Kosovës, 

Myzafere Limani. Nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë merrnin pjesë kryetari i akademisë, 

Skënder Gjinushi, zv.kryetari i Akademisë së Shkencave, Vasil Tole, dhe akademikët Floresha 

Dado dhe Shaban Sinani. 

Bazuar në këtë marrëveshje të nënshkruar mes dy akademive shkencore, të Kosovës dhe asaj të 

Shqipërisë, brenda dy viteve do të realizohen veprimtari rreth çështjes së standardizimit të 

shqipes dhe të terminologjisë, botimi i hartës arkeologjike, fjalorë, konferenca të ndryshme 

shkencore, sesione, projekte, promovime, shkëmbime të botimeve e të tjera. 

 

Takim me drejtorin e Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës Shqipe në Maqedoninë e Veriut. 

Më 21 nëntor 2019 akad. Skënder Gjinushi u takua me dr. Ylber Sela, drejtor i Agjencisë për 

Zbatimin e Gjuhës Shqipe në Maqedoninë e Veriut, një prej institucioneve më të reja të krijuara 

në zbatim të ligjit të miratuar së fundmi në mbrojtje të statusit juridik të gjuhës shqipe në 

funksione zyrtare e publike. 

Akad. Skënder Gjinushi siguroi se Akademia e Shkencave e vlerëson këtë institucion si partner 

prioritar për vetë rëndësinë që ka, si i ngarkuar zyrtarisht për t'u kujdesur për përdorimin e 

njësuar të gjuhës shqipe. 

Ai theksoi se kjo agjenci do të ketë gjithë mbështetjen e nevojshme për të përmbushur misionin e 

saj. Ka një përputhje misionesh dhe përgjegjësish midis dy institucioneve për këtë. 

Akad. Gjinushi paraqiti në vijim dakordësinë e ASH-së dhe të ASHAK-ut për ta ringritur dhe 

plotësuar Këshillin Ndërakademik për Gjuhën Shqipe, si kujdestar i pastërtisë së shqipes. Ky 

këshill do të ketë përfaqësues edhe nga institucionet e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. 

Akademia e Shkencave i dhuroi agjencisë botimet e veta (mbi 300 vepra). Akademia e 
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Shkencave do të asistojë agjencinë me ekspertiza, me këshillim, ligjërata dhe në forma të tjera. 

 

Ndërkohë që edhe më herët, më 15 tetor 2019 ishte zhvilluar takim me Agjencinë për Zbatimin e 

Gjuhës Shqipe në mjediset e Akademisë së Shkencave takim i ASH-së me një delegacion të 

Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës Shqipe të Shkupit, Maqedoni e Veriut. Delegacioni, i kryesuar 

nga drejtori i Agjencisë z. Ylber Sela, kreu vizita në institucione shqiptare, për njohje dhe 

praktikë të përdorimit të saktë të gjuhës shqipe. Agjencia ka planifikuar aktivitete të ndryshme 

për vitin 2020, me seminare, konferenca ndërkombëtare etj., por dhe duke u frymëzuar nga 

publikimi i fjalorit digjital serbisht-shqip-serbisht, me plane për një fjalor të tillë por me gjuhën 

maqedonase në të ardhmen; agjencia ka nevojë jo vetëm për përvojën e specialistëve të fushës 

por edhe për bashkëpunim formal ndërinstitucional. Pavarësisht sfidave që dy-gjuhësia 

përfaqëson për Maqedoninë e Veriut, ajo duhet nxitur dhe ligji për zbatimin e gjuhës shqipe të 

shkojë përtej logove dhe tabelave dygjuhëshe.  

 

Zëvendëskryetari i ASH-së, akad. 

Vasil S. Tole, e uroi agjencinë për 

misionin fisnik dhe shprehu 

gatishmërinë e saj për të 

kontribuuar, me ekspertizë, por 

edhe rekomandime. Ndër 

objektivat reformuese të ASH-së, 

të shprehura në ligjin e ri, është 

edhe mbrojtja e gjuhës shqipe, së 

bashku me rritjen e bashkëpunimit 

me institucioneve të arsimit të lartë 

dhe institucionet në rajon. Duke 

bërë pjesë te shkencat e identitetit kombëtar, gjuha dhe sidomos ajo popullore, janë pjesë e 

trashëgimisë së pasur shpirtërore e cila duhet ruajtur, u shpreh ai. 
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Promovimi i CD-së së kompozitorit prof. dr. Thoma Simaku, "Solos & Duos for Violin & 

Piano" 

 

Më 21 nëntor 2019 u zhvillua në 

sallën "Aleks Buda" të 

Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë promovimi i CD-së së 

kompozitorit prof. dr. Th. 

Simaku. Pjesë e panelit ishin edhe 

akad. Vasil S. Tole dhe dr. 

Mikaela Minga, anëtare e 

Akademisë së të Rinjve, e cila 

edhe paraqiti botimin. 
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"Ditët e Alfabetit" të gjuhës shqipe në Manastir, Maqedoni e Veriut 

Në Maqedoninë e Veriut u zhvillua gjatë javës së tretë të nëntorit 2019 veprimtaria shkencore 

"Ditët e Alfabetit" të gjuhës shqipe, në 111-vjetorin e Kongresit të Manastirit. 

Veprimtaria u organizua nën 

kujdesin e Institutit të 

Trashëgimisë Shpirtërore dhe 

Kulturore të Shqiptarëve, me 

qendër në Shkup dhe me degë në 

shumë qytete. 

Morën pjesë studiues nga Shkupi, 

Tetova, Manastiri, Tirana, 

Elbasani, Prishtina e qytete të 

tjera. 

Të pranishëm ishin edhe ministri i 

Arsimit dhe Shkencës i 

Maqedonisë së Veriut, z. Arbër 

Ademi dhe ambasadori i 

Shqipërisë në Shkup, Fatos Reka. 

Në aktivitet mori pjesë edhe një përfaqësi e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë e kryesuar 

nga akad. Skënder Gjinushi, i cili përshëndeti veprimtarinë. Në fjalën e tij u theksua rëndësia e 

njësisë gjuhësore si faktori më i rëndësishëm i identitetit kombëtar. Në emër të Akademisë së 

Shkencave Albanologjike përshëndeti rektori Marenglen Verli. 

 

Më 20 nëntor u miratua edhe krijimi i Qendrës Kërkimore "Gonxhe Bojaxhiu - Nënë Tereza". 

Pati gjithashtu përurime botimesh të reja për historinë e shkrimit të shqipes dhe personalitetet e 

saj, ekspozita, inaugurime monumentesh historike etj.  

 

Veprimtaria vazhdoi deri më 22 nëntor. 
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Lexoni fjalën përshëndetëse të kryetarit të Akademisë së Shkencave, akad. Skënder Gjinushi 

"I nderuar z. Skënder Asani, drejtor i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të 

Shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, 

Zonja dhe zotërinj pjesëmarrës, 

Në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ju përgëzoj për këtë veprimtari shkencore dhe 

nderuese që ia kushtoni përvjetorit të mbajtjes së Kongresit të Manastirit, kongresit të alfabetit. 

Vitin e kaluar ne nderuam 100-vjetorin e kësaj ngjarjeje kyçe për historinë e njësimit kulturor 

dhe shpirtëror të popullit shqiptar. 

Është një traditë e bukur që po krijoni, duke manifestuar nderimin për këtë ngjarje jo vetëm në 

përvjetorë jubilarë, përmes Ditëve të Alfabetit, që na bëjnë gjithnjë e më të vetëdijshëm për 

përgjegjësinë që kemi ndaj gjuhës sonë, si trashëgimia më e rëndësishme shpirtërore e 

shqiptarëve. 

Katër përbërëset themelore të identitetit kombëtar të popullit shqiptar: territori shtetëror, gjuha 

origjina, historia dhe kultura, kanë mbajtur dhe mbajnë peshën themelore homogjenizuese. 

Shqiptarët u kanë mbijetuar dallimeve dhe orientimeve të shumta përgjatë rrjedhave të historisë 

falë gjuhës së tyre. Etnonimi ynë vjen prej gjuhës që flasim. Jemi shqiptarë sepse flasim shqip. 

Jemi një popull që kemi identitet sepse kemi njësinë e gjuhës. Romantizmi shqiptar, si ideologjia 

e parë kombëtare, lindi si romantizëm gjuhësor. 

Ashtu si në Kongresin e Manastirit më 1908, në momentet më të rëndësishme të 

vetëpërcaktimeve tona, shqiptarët gjuha i ka bashkuar. 

Në vitin 1968, kur profesor Ali Hadri formuloi devizën e mençme "Një komb - një gjuhë" dhe 

gjuhëtarët shqiptarë në Kosovë dhe në gjithë ish-Jugosllavinë e dytë i pranuan rregullat e 

përdorimit të njësuar të shqipes sonë pa pritur Kongresin e Drejtshkrimit, në thelb u përsërit i 

njëjti vullnet konvergjence si ai i Kongresit të Manastirit. 

Ne vlerësojmë se avancimi i shqiptarëve në statusin e tyre gjuhësor në Maqedoninë e Veriut 

është avancim në statusin e identitetit të tyre, është avancim edhe në faktorizimin e tyre si 

popullsi shtetformuese. Nuk ka asnjë krahasim midis atyre viteve tejet të ndërlikuara, kur 

shqiptarët duhej të diplomoheshin në një universitet formalisht ilegal, me kohën e sotme. Njohja 

e Ditës së Alfabetit si festë shtetërore e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut; dygjuhësia e 

garantuar me ligj në gjithë hapësirën ku shqiptarët dhe bashkësi të tjera etnike përbëjnë më 

shumë se një të pestën në strukturën demografike, janë hapa që ne i përshëndesim. 

Nderimi që ne i rezervojmë Kongresit të Manastirit është i lidhur me një proces historik shumë 

më të gjatë. Shqipja jonë erdhi deri te njësimi shkronjësor përmes një historie shkrimi me më 

shumë se 150 alfabete. Bazat e njësimit të mëvonshëm të shqipes u paracaktuan në këtë kongres. 

Asnjë ngjarje e mëpasme, duke përfshirë Kongresin e dytë të Manastirit (1908), Komisinë 

Letrare të Shkodrës (1917), Konsultën gjuhësore të Prishtinës (1968) dhe vetë Kongresin e 

Drejtshkrimit (1972), nuk do të kishte qenë e mundur pa vendimet e këtij Kongresi. 
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Vendimet më të rëndësishme për njësinë e shqipes në funksione publike gjithnjë janë marrë mbi 

bazën e konsensusit dhe të vetëdetyrimit. 

Institucionet universitare dhe akademike shqiptare në Maqedoninë e Veriut janë për t’u 

përgëzuar për autopërgjegjësinë që kanë treguar dhe vazhdojnë të tregojnë ndaj gjuhës sonë të 

përbashkët, e cila, në kushtet e shtimit të jashtëzakonshëm të funksioneve të saj, me një larmi 

dhe intensitet të pakrahasueshëm komunikimi me periudhat e mëparshme, ka kaluar nëpër prova 

të vështira dhe i ka përballuar me dinjitet ato. 

Ne të gjithë e dimë se në Ballkan nuk është çudi fabrikimi i identiteteve, si një çështje trazimi 

politik dhe kulturor. Sipas mendimit tonë, çdo përpjekje për të forcuar identitetin shtetëror, për të 

faktorizuar ligjërisht subjektivitetin etnik në qeverisje, është për t'u nderuar e mbështetur. Por 

gjuhë kemi një të vetme, kudo ku shqiptarët gjenden. 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë është e ngarkuar nga Kushtetuta dhe nga ligji organik i saj, 

që sapo është miratuar, për t'u kujdesur për përdorimin e njësuar të shqipes dhe për të krijuar, për 

të këshilluar standarde të gjithëpranuara dhe me përdorim panshqiptar, në bashkëpunim me të 

gjitha institucionet akademike dhe universitare të shqiptarëve kudo ku përfaqësohen; në 

bashkëpunim me përdoruesit shembullorë të gjuhës, shkencëtarët dhe shkrimtarët. Prandaj pranë 

Akademisë sonë është krijuar Këshilli Ndërakademik Gjuhësor, me praninë e studiuesve nga ky 

institucion, nga Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës dhe, siç ka qenë edhe deri më 

tani, edhe me përfaqësues nga Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Ky këshill do të jetë i 

përhershëm dhe do të krijojë sinergjinë që na duhet për të rritur prestigjin e gjuhës sonë të 
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përbashkët, e cila ka dhënë prova të padiskutueshme se është në gjendje të përballojë me hijeshi 

çdo regjistër ligjërimi, që nga letërsia, shkenca, retorika politiko-shoqërore dhe publicistika, 

drejtësia dhe filozofia, arti dhe mjeshtëritë, shkencat humane në përgjithësi, deri te terminologjia 

teknike-profesionale. Siç ka shkruar vite më parë studiuesja e njohur amerikane Janet Byron në 

monografinë e saj "Selection between alternatives on the standardization of language: the case of 

Albanian" kushtuar historisë së njësimit të shqipes dhe të bazave të saj dialektore: ajo, shqipja e 

njësuar ka konfirmuar bindshëm tashmë plotësimin e funksioneve të veta. 

Në respekt të përgjegjësive të përbashkëta ndaj shqipes që flasim dhe të parimeve që rregullojnë 

dakordësinë, Akademia e Shkencave do të jetë e kujdesshme që propozimet e veta, në formën e 

nismave ligjore apo nënligjore, para se të paraqiten për vendimmarrje, të jenë të këshilluara dhe 

të pranuara nga ju, nga institucionet që krijojnë modelin e të shkruarit dhe të folurit shqip, këtu, 

në Kosovë, në Mal të Zi, në diasporat e hershme e të reja shqiptare gjithashtu. Nga ana tjetër, 

duke qenë se parimi themelor për të ruajtur njësinë e gjuhës në kushtet e zhvillimeve të sotme 

është vetëpranimi i njësisë së përdorimit dhe të nderimit, si dhe duke synuar që Ditët e Alfabetit 

të kenë njëjtën shkallë respektimi kudo ku flitet shqip, ne do t'i propozojmë Qeverisë së 

Shqipërisë që 20 nëntori të shpallet Ditë e Gjuhës Shqipe dhe në këtë ditë të gjitha institucionet e 

edukimit të manifestojnë dashurinë dhe nderimin për gjuhën tonë. 

Le të mos e harrojmë kurrë se gjuha jonë është ndoshta e vetmja në botë që ka lindur me një 

alfabet me himn. 

Dua t'ju siguroj se Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të jetë mbështetëse e Institutit të 

Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Maqedoni, e Agjencisë Shtetërore të 

Dygjuhësisë, e universiteteve dhe institucioneve të tjera. 

Ne do të nënshkruajmë së afërmi një marrëveshje të re bashkëpunimi me Akademinë e 

Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë së Veriut, dhe kjo marrëveshje do të shoqërohet me një 

protokoll zotues për gjithë sa kam premtuar këtu. 

Ju uroj dhe njëherë për punën e suksesshme." 
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Takim me sizmiologun grek Spyros Pavlides 

Më 23 dhjetor 2019 u zhvillua në mjediset e Akademisë së Shkencave takimi mes Kryetarit të 

ASH, akad. Skënder Gjinushi dhe sizmologut grek dr. Spyros Pavlides, i cili është dhe profesor 

sizmologjie e zëvendësdekan i shkollës së sizmologjisë në Universitetin "Aristotel" të Selanikut. 

Dr. Pavlides, i cili ka një eksperiencë të gjatë bashkëpunimi me sizmologët shqiptarë, u shpreh 

gjatë takimit se mikrozonimi është shumë i rëndësishëm dhe iu referua bazës së të dhënave që 

ekziston për hartën sizmike të Greqisë. Gjithashtu u diskutua edhe mbi rëndësinë e rregulloreve, 

masat që duhen ndërmarrë për ndërtimet, përdorimi i Eurokodit në lidhje me sizmikën, si dhe roli 

i rëndësishëm që ka Akademia e Shkencave e Shqipërisë; si nga ana shkencore, ashtu edhe ajo 

këshilluese ndaj organeve qeveritare, por edhe informuese për publikun e gjerë. Të dyja palët 

shprehën pozitivitet për bashkëpunim shkencor dhe shkëmbim të vlefshëm përvojash në të 

ardhmen.  
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Takim me Ambasadorin çek në Shqipëri 

Më 20 dhjetor 2019, në mjediset e Akademisë së Shkencave u zhvillua takimi ndërmjet Kryetarit 

të Akademisë, akad. Skënder Gjinushi dhe Ambasadorit çek në Shqipëri, Shk. e Tij Jaroslav 

Ludva. 

Gjatë takimit u fol për konsolidimin e kontakteve, për bashkëpunimin dhe zhvillimin e 

marrëdhënieve midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe asaj Çeke e veçanërisht në 

lidhje me shkëmbimin e përvojës dhe asistencën në ngritjen e qendrave kërkimore shkencore 

pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, në fushat e reja të kërkimit shkencor si: 

nanoteknologjia, bioteknologjia, inteligjencia artificiale dhe informatika. Ambasada është treguar 

e gatshme për të ndihmuar në këtë iniciativë. Me një eksperiencë të gjatë në këto fusha, pala çeke 

ka shprehur vullnetin dhe dëshirën e saj për forcimin e komunikimeve midis dy akademive e 

qendrave përkatëse të kërkimit, për të konkretizuar këtë bashkëpunim. Të pranishëm gjatë 

takimit ishin dhe z. Besnik Bare, si dhe znj. Monika Kazdová, Kryetare e Seksionit Politik dhe 

Konsullor në Ambasadën Çeke në Tiranë. 

 

Takim mes kryesive të akademive të shkencave të Shqipërisë dhe asaj të Kosovës 

Kryesitë e Akademive të Shkencave të Shqipërisë dhe Kosovës u takuan në Prishtinë në kuadër 

të forcimit të bashkëpunimit institucional mes tyre. Ndër çështjet e diskutuara ishin funksionimi i 

Këshillit Ndërakademik Kombëtar të Gjuhës Shqipe, protokolli i ri 2020–2021, botimet e 

përbashkëta, kontributi i akademive në koordinimin e punës së institucioneve kërkimore për 

futjen e standardeve për ndërtime të sigurta e të qëndrueshme ndaj tërmeteve si dhe një sërë 

çështjesh që lidhen me rolin e shkencës në mirëqeverisje. 
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Kryetari i ASH-së në Mbledhjen e Dytë të Komitetit Kombëtar të Rindërtimit 

Kryetari i Akademisë së Shkencave, akademiku Skënder Gjinushi, mori pjesë në mbledhjen e 

dytë të Komitetit Kombëtar të Rindërtimit. Në fjalën e tij, mes të tjerash ai ngriti një çështje që 

lidhet me të ardhmen, konkretisht garantimin që në studimet për ndërtimet, që bëhen për 

sizmiologjinë, gjeologjinë etj. në të ardhmen të zbatohen kodet evropiane dhe të merren parasysh 

gjithë çështjet që janë shtruar nëpër media. Ai theksoi se studimet për këtë ekzistojnë qoftë nga 

pikëpamja sizmike edhe ajo gjeologjike, prandaj vlerësoi që këtë detyrë mund ta ndërmarrë 

Akademia e Shkencave. Akad. Gjinushi u shpreh se Akademia është gati të luajë rolin e 

koordinatorit, pra të organizuesit, madje dhe të ngrejë ndonjë strukturë të përkohshme pranë saj.  

Ai pohoi se ndërkohë Akademia është konsultuar edhe me fakultetin përkatës, institutet, qendrat 

dhe akademitë rajonale për të bërë edhe një konferencë rajonale për këtë çështje. Sipas tij, 

kryesorja është pikërisht që të saktësohen hartat sizmologjike që do të përdoren në të ardhmen 

për ndërtimet, jo vetëm ato që lidhen me rindërtimin tani, por me tërë perspektivën, sepse 

Shqipëria rezulton që është zonë mesatare sizmologjike, por megjithatë me një risk të lartë, siç 

janë zonat e Durrësit, të Korçës, Shkodra, Vlora, pra në tërësi janë disa vatra ku rrezikshmëria 

arrin deri në 9 ballë. Po ashtu vlerësoi se ky rol mund të kryhet së bashku me institutet, 

universitetet dhe qendrat e akademitë e rajonit, si dhe me fakultetin përkatës të gjeologjisë dhe 

institutit përkatës.  

Ai u shpreh se është një detyrë e rëndësishme, sepse kërkon jo vetëm studime, por krahas ligjit 

që do të bëhet për rindërtim, nevojiten edhe një sërë aktesh nënligjore për të detyruar që 
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ndërtimet në Shqipëri këtej e tutje të jenë të garantuara, pavarësisht çfarë lloji materiali do të 

përdoret apo ku ndërtohet, konform rrezikshmërisë që kanë zonat.  
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Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë 

dhe Agjencisë për Zbatimin e Gjuhës Shqipe në Maqedoninë e Veriut 

Kjo marrëveshje angazhon palët për bashkëpunim të ndërsjellë në funksion të kujdesit për 

zhvillimin dhe përdorimin e njësuar të gjuhës shqipe në përdorimin zyrtar, në praktikat 

shkresore, në shtyp dhe media. Akademia e Shkencave mbështet agjencinë me botime, 

veprimtari të përbashkëta, këshillim dhe ekspertizë, në mënyrë të veçantë për terminologjinë dhe 

pastërtinë e gjuhës. Në Maqedoninë e Veriut tashmë është themeluar Inspektoriati për Gjuhën 

Shqipe si institucion shtetëror.  

 

Marrëveshja u nënshkrua nga kryetari, akad. Skënder Gjinushi dhe drejtori dr. Ylber Sela. Në 

takim ishte i pranishëm dhe ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, z. Fatos Reka. 
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"Tirana Composition Academy - 2019" 

 
 

Më 11 nëntor 2019 në sallën 

"Aleks Buda" të Akademisë së 

Shkencave u zhvillua leksioni 

mbi teknikat dhe idiomat 

bashkëkohore në kompozicion, 

nga prof. dr. Thomas Simaku, 

profesor në Universitetin e 

York-ut, Britani e Madhe. 

Projekti që zgjati nga 11-17 nëntor 2019, synon inkurajimin e kompozitoreve të rinj nga trevat 

shqiptare (Shqipëri, Maqedoni, Kosovë, Mal i Zi) dhe organizohet nga Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë në bashkëpunim me Akademinë e të Rinjve, Ministrinë e Kulturës dhe Ambasadën 

franceze.  

https://www.york.ac.uk/music/staff/academic/thomas-simaku/ 

https://www.uymp.co.uk/composers/thomas-simaku 

  

https://www.york.ac.uk/music/staff/academic/thomas-simaku/?fbclid=IwAR1cVXkmqUkKT2XU_ZH2le_UhyBDfarykHh5pC4DP13pTzCe6AVpQxDLOOE
https://www.uymp.co.uk/composers/thomas-simaku?fbclid=IwAR3rdKrazv-aTY3GwMra-OZZ8I303DAePYjxkTaps3_o4__R_t2Vq-sR6eo
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Biblioteka dhe botimet shkencore 

 

Takimi i Konsorciumit të Bibliotekave Universitare e Kërkimore të Shqipërisë 

Me nismën dhe nën drejtimin e Bibliotekës shkencore të Akademisë së Shkencave, në sallën 

“Akademikët” të ASH-së u zhvillua më 15 nëntor 2019 takimi i Konsorciumit të Bibliotekave 

Universitare e Kërkimore të Shqipërisë.  

 

Takimin e përshëndeti Zëvendëskryetari i ASh-së, akad. Vasil Tole, i cili shprehu mbështetjen e 

Akademisë së Shkencave për zhvillimin e pasurimin e bibliotekave universitare në funksion të 

zhvillimit të kërkimit shkencor.  

Në takim merrte pjesë një përfaqësi e drejtuesve të bibliotekave universitare në vend: Fakulteti 

Histori-Filologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, i Inxhinierisë Elektrike, i Drejtësisë, i 

Shkencave Sociale, Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, Universiteti “ Luigj Gurakuqi” Shkodër, 

Universiteti Bujqësor, Universiteti Europian. 

Konsorciumi theksoi domosdoshmërinë në kushtet e sotme të anëtarësimit në EIFL 

(Informacioni Elektronik për Bibliotekat) për sigurimin e burimeve elektronike ndërkombëtare, 

aq të nevojshme për bibliotekat universitare, si konsultim me literaturën bashkëkohore dhe 

referencë në kërkimin shkencor, për studiuesit, studentët e nivelit "bachelor", nivelit "master", 

doktoraturë etj. Sigurimi dhe mundësitë e qasjes në burimet elektronike ndërkombëtare, 

aktualisht paraqitet si një faktor shumë i rëndësishëm për procesin e akreditimit të universiteteve. 
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Vijimësia e konsorciumit të bibliotekave universitare e kërkimore është mjaft e domosdoshme 

për të bashkëpunuar, për të koordinuar aktivitetet dhe për të shkëmbyer burimet elektronike 

midis bibliotekave. 

Përfaqësimi në EIFL nëpërmjet konsorciumit, ofron avantazhe të rëndësishme për bibliotekat dhe 

u mundëson atyre që të ofrojnë shërbime me cilësi më të lartë dhe kosto më të ulët, në krahasim 

me abonimet e institucioneve të veçanta. Konsorciumi u ndal edhe në specifika dhe problematika 

të infrastrukturës së bibliotekave pjesëmarrëse. 
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Akademia e Shkencave i dhuron botimet e veta bibliotekës së Universitetit të Vlorës 

"Ismail Qemali" 

Ligji i ri për Akademinë e Shkencave ka krijuar hapësira të 

reja ndërveprimi me institucionet universitare të vendit. 

Pjesë e këtij ndërveprimi është dhurimi i botimeve të 

Akademisë bibliotekave universitare. 

Pas Universitetit të Tiranës, Universitetit të Gjirokastrës 

"Eqrem Çabej"; si dhe Universitetit Bujqësor të Kamzës, më 

1 nëntor 2019 Akademia e Shkencave dhuroi koleksionin e 

botimeve të veta për bibliotekën universitare të Vlorës. 

Mbi 150 tituj (rreth 500 kopje), kryesisht botime 

albanologjike, iu dorëzuan sot drejtorit të bibliotekës së 

Universitetit të Vlorës, dr. Albert Habazaj, në emër të 

Akademisë së Shkencave nga një përfaqësi e saj, me praninë 

e profesoratit dhe të studentëve. 

Akad. asoc. Shaban Sinani tha se kjo dhuratë merr dhe një 

kuptim simbolik, sepse u dorëzua në 25-vjetorin e themelimit 

të Universitetit të Vlorës. 

Përshkrimin e koleksionit dhe të rëndësisë së nismës së 

Akademisë për pasurimin e bibliotekave universitare përmes 

dhurimeve e bëri përgjegjësja e bibliotekës shkencore dhe 

botimeve të saj dr. Albana Velianj. 
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Akademia e Shkencave në Panairin Vjeshtor të Librit AAB, Prishtinë 2019 

 

Përurime të botimeve shkencore të ASH-së në Panairin Vjeshtor të Librit AAB, Prishtinë 

2019 

 

Në datat 9-12 tetor 2019 u zhvillua Panairi Vjeshtor i Librit 2019, i cili u mbajt në Kolegjin 

universitar AAB, të Prishtinës. Nga Akademia e Shkencave mori pjesë një grup pune i kryesuar 

nga prof. dr. Irakli Koçollari, drejtues i Njësisë së Projekteve dhe dr. Albana Velianj, drejtuese e 

Botimeve shkencore dhe e Bibliotekës së ASH-së dhe punonjësit e ngarkuar me menaxhimin e 

shitjeve. 

Botimet shkencore të 

Akademisë së Shkencave u 

pritën me interes nga 

pjesëmarrësit në Panair, 

studentët e Kolegjit dhe 

sidomos nga pedagogët e 

këtij universiteti, të cilët u 

sugjeronin studentëve tituj 

të ndryshëm nga botimet 

tona si literaturë shkencore 

në studimet e tyre. 

Promovimet e botimeve 

ishin, pa dyshim, të 

rëndësishme për të pasur 

mundësinë e njohjes së auditorit universitar me vlerat e titujve tanë shkencorë dhe me vetë 

Akademinë e Shkencave, si institucioni lider i shkencës në Shqipëri. 

 

Në Panairin Vjeshtor të Librit, 

studentët, mësimdhënësit dhe 

studiues të ndryshëm, patën 

mundësinë të njihen me dy 

botime të rëndësishme të prof. 

Irakli Koçollarit: “Ali pasha 

dhe Shqipëria në arkivat 

britanike”, Tiranë, 2013, 480 

f., dhe “Korrespondencë dhe 

dorëshkrime të Ali Pashë 

Tepelenës”, vëllimi I, botim i 

ASHSH-së,Tiranë 2019, 734 

f., të paraqitura nga prof. dr. 

Irakli Koçollari, si dhe me paraqitjen e botimeve të reja shkencore të Akademisë së Shkencave, 

të prezantuar nga dr. Albana Velianj. Një takim shumë i ngrohtë dhe bashkëveprues midis 
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studentëve, stafit pedagogjik dhe përfaqësuesve të ASH-së, që zgjoi mjaft interes në lidhje me 

dokumentet e faktet historike për figurën e Ali pashë Tepelenës dhe çështje të tjera madhore të 

historisë e kulturës shqiptare, të identitetit kombëtar, që janë në fokus të botimeve të Akademisë 

së Shkencave.  

   

Përurim tjetër nga botimet e ASh-së në Panairin 

Vjeshtor të Librit ishte: “Etnografi në diktaturë. 

Dija, shteti dhe holokausti ynë", me autorë Nebi 

Bardhoshi, Olsi Lelaj, AShSh, Tiranë, 2018, në dt. 

11. 10 2019.  

Ky botim ka në fokus historinë e etnografisë 

shqiptare: një analizë të zhvillimit të kësaj shkence 

në totalitarizëm. Në panel ishin dy autorët e botimit 

prof. asoc. Nebi Bardhoshi, drejtor i Institutit të 

Antropologjisë Kulturore dhe i Studimit të Artit 

(IAKSA), dr. Olsi Lelaj, drejtues i Departamentit të 

Etnologjisë (IAKSA) si dhe prof. asoc. Arsim 

Canolli, drejtues i Departamentit të Antropologjisë 

në Universitetin e Prishtinës. Pjesëmarrja masive 

dhe interesi i auditorit, studentë, pedagogë e studiues, e bënë këtë takim një bashkëbisedim të 

këndshëm për tema të rëndësishme të shkencës së etnologjisë. 

 

Stendën e botimeve të Akademisë së Shkencave e vizitoi edhe fituesi i zgjedhjeve të 6 tetorit në 

Kosovë, z. Albin Kurti. 

Si një njeri i pasionuar pas 

leximit, ai shfaqi mjaft 

interes për titujt e rinj të 

Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë, ku u njoh dhe 

vlerësoi botimet tona për 

tema të rëndësishme të 

historisë e identitetit 

kombëtar dhe personalitetet 

madhore të kulturës 

shqiptare të përfaqësuara 

në to. Në emër të 

Akademisë së Shkencave, 

z. Kurti iu dhurua seria madhore e akad. Kristo Frashërit, Skënderbeu dhe lufta shqiptare-osmane 

në shek. XV (Burime dokumentare) (9 vëllime: II-X) (botim i vitit 

2018) dhe albumi, Veshje Popullore Shqiptare,vëll. V (Veshje të 

Kosovës). 
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Përfaqësuesit e Akademisë së Shkencave bënë edhe vizitë e takime në Bibliotekën e Kolegjit 

AAB, me drejtorin e Bibliotekës dhe njëkohësisht drejtuesin e Panairit, z. Urim Sallaku, në një 

bibliotekë të pasur me rreth 20 mijë libra dhe diskutuan mundësinë e bashkëpunimit bibliotekar 

dhe të shkëmbimit reciprok. 

 

 

 

Panairi i Librit, Tiranë 2019 

 

Në datat 13-17 nëntor 2019 u zhvillua në Tiranë 

Panairi i Librit, 2019.  

Akademia e Shkencave si botuesi kryesor i 

literaturës shkencore në Shqipëri, solli në këtë 

panair me rreth 450 tituj të botimeve shkencore 

më të mira ndër vite. Mesatarisht, Akademia e 

Shkencave sidomos vitet e fundit, ka botuar në vit 

rreth 25-30 tituj të shkencorë, që paraprakisht 

kanë kaluar në procesin e recensionimit e të 

diskutimit shkencor në seksione, e më pas janë 

përzgjedhur për botim nga Këshilli i Botimeve i 

Akademisë së Shkencave, në përputhje me etikën 

e publikimit të përcaktuar në Rregulloren e 

Botimeve të ASH-së.  

Akademia e Shkencave kishte në stendën e saj, 

botime të rëndësishme shkencore të viteve të 

fundit, siç është seria madhore e veprës së plotë 

studimore të akademikut Kristo Frashëri, 

"Skënderbeu dhe lufta shqiptaro-osmane në 

shekullin XV. Burime dokumentare (9 vëllime), 

Albumi Veshjet Popullore Shqiptare (vëll. IV, 

vëll. V) etj., të cilat janë vepra me shumë interes për studiuesit shqiptarë dhe ata të huaj. 
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http://www.akad.gov.al/ash/en/botime/botime-ash 

 

Akademia e Shkencave dhuron titujt e saj për bibliotekën e Universitetit 

Bujqësor të Tiranës 
 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka dhuruar ditën e 

sotme rreth 130 tituj nga botimet e saj për bibliotekën 

shkencore "Mentor Përmeti" të Universitetit Bujqësor të 

Tiranës. Akademik Shaban Sinani, sekretari shkencor i 

Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, u 

shpreh se ekziston një shumëllojshmëri midis titujve të 

dhuruar, jo vetëm me libra dhe botime nga fushat 

shkencore të cilat studiohen nëpër fakultetet e UBT-së, 

por dhe tituj të cilat i përkasin fushës së studimeve 

albanologjike, një aspekt mjaft pozitiv i cili u vjen në 

ndihmë edhe studentëve të cilëve u interesojnë këta tituj. 

Ka qenë vetë biblioteka e Universitetit e cila ka shprehur 

interes dhe për tituj albanologjie, për pasurim të saj. 

 

 

Zëvendësrektori për shkencën i Universitetit Bujqësor, Prof. dr. Sulejman Sulçe, falenderoi 

Akademinë e Shkencave për këtë kontribut. Ai përmendi se ky dhurim është mjaft i rëndësishëm 

për ta, si një hap i mëtejshëm drejt punës së UBT-së për ta rikthyer bibliotekën e saj në gjendjen 

e dikurshme, kur në fondin e saj ekzistonin rreth 180 mijë tituj botimesh. Gjithashtu, duke qenë 

se UBT është në procesin e rehabilitimit të kushteve të studentëve, mundësimi i sa më shumë 

http://www.akad.gov.al/ash/en/botime/botime-ash?fbclid=IwAR2SJgYXWGlZhilVmBfhqbY8EEjNnhsK44oHGS_IcCLh93mEebfMuMuMqOw
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titujve të disponueshëm në bibliotekë për studentët është vetëm një etapë tjetër e këtij procesi.  

 

Të pranishëm në dhurim ishin dhe akademik Neki Frashëri, kryetar i Seksionit të Shkencave 

Natyrore dhe Teknike, dr. Albana Velianj, përgjegjëse e Sektorit të Bibliotekës dhe Botimeve 

Shkencore të ASH, si dhe Renata Bardhi, drejtoresha e bibliotekës shkencore të UBT. Në foto 

mund të shihen pamje nga ekspozimi i botimeve të ASH në sallën e UBT-së si dhe pamje nga 

sallat e studimit dhe biblioteka me fond të hapur e Universitetit Bujqësor. 

 

 

Veprimtari të akademikëve tanë dhe të tjera  

 

Akademiku Kosta Barjaba në Forumin Botëror të Shkencës 

 

Në datat 20–24 nëntor 2019 u zhvillua në 

Budapest Forumi Botëror i Shkencës. Në 

këtë Forum mori pjesë Akademiku Kosta 

Barjaba. Forumi u organizua nga Akademia 

e Shkencave e Hungarisë, në bashkëpunim 

me UNESCO, International Science 

Council, American Association for the 

Advancement of Science, InterAcademy 

Partnership, World Academy of Sciences 

dhe European Academies Science Advisory 

Council.  

Në Forum morën pjesë përfaqësues të 
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akademive, institucioneve, qendrave, universiteteve dhe komuniteteve shkencore nga pothuaj të 

gjitha vendet e botës. 

Tema e Forumit ishte “Shkenca, Etika 

dhe Përgjegjësia”. Në Forum u 

diskutua mbi mjaft çështje të mprehta 

të zhvillimit të shkencës e 

teknologjisë në ditët e sotme dhe 

ndikimet e tyre në zhvillimin e 

shoqërisë, mirëqenies, mjedisit, jetës 

njerëzore, moralit dhe vlerave 

tradicionale të shoqërive e 

komuniteteve. 

 

Akademiku Ismail Kadare fiton çmimin e njohur ndërkombëtar të letërsisë "Neustadt" 

 

Lexoni për më tepër pasqyrimin në 

media: 

http://ata.gov.al/2019/10/17/kadare-fiton-

cmimin-neustadt-i-konsideruar-nobeli-

amerikan/ 

 

  

http://ata.gov.al/2019/10/17/kadare-fiton-cmimin-neustadt-i-konsideruar-nobeli-amerikan/
http://ata.gov.al/2019/10/17/kadare-fiton-cmimin-neustadt-i-konsideruar-nobeli-amerikan/
http://ata.gov.al/2019/10/17/kadare-fiton-cmimin-neustadt-i-konsideruar-nobeli-amerikan/
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In memoriam  

 

Më 9 dhjetor të vitit 2017 u nda nga jeta 

akademiku Kristaq Prifti (1932–2017), 

historian, turkolog, profesor, akademik. 

Lindi në Berat, ku kreu edhe shkollën e 

mesme. Ndoqi studimet e larta në 

Fakultetin e Historisë në Institutin 

Pedagogjik në Moskë (1951–1955). Në 

vitet 1955–1975 ka punuar si pedagog i 

historisë së përgjithshme dhe të 

Shqipërisë (periudha e Rilindjes) në 

Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë 

të UT, ku ka qenë edhe përgjegjës i 

katedrës së historisë (1960–1975), në 

vitin 1962 zëvendësdekan dhe në vitet 

1969–1975 dekan. Ka mbajtur ligjërata 

në kursin e magjistraturës në 

Universitetin e Prishtinës (1972–1980). 

Nga viti 1982 ka qenë punonjës 

shkencor në Institutin e Historisë të 

Akademisë së Shkencave, në vitin 1991–1993 drejtor i këtij instituti. Veprimtarinë shkencore e 

ka zhvilluar në fushën e historisë së Shqipërisë (për periudhën e Rilindjes), ku ka trajtuar 

sidomos tema të tilla, si Lidhja Shqiptare e Prizrenit (1878–1881), Lidhja Shqiptare e Pejës 

(1899–1900), Shqiptarët dhe Revolucioni xhonturk, lëvizja politike-kulturore në Shqipëri (1908–

1910), Kongresi i Manastirit (1908), shpallja e pavarësisë së Shqipërisë dhe Qeveria e 

Përkohshme e Vlorës, si edhe për problemet e historisë së sotme të Kosovës etj. Autor i disa 

monografive e botimeve me dokumente, si: “Lidhja Shqiptare e Pejës. Lëvizja Kombëtare 1896–

1900” (1984, 2002, botim frëngjisht 1889), “Dervish Hima. Jeta dhe vepra” (1987, 1993), “Dr. 

Ibrahim Temo. Jeta dhe vepra” (Prishtinë, 1996), “Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet 

osmane 1878–1881 (Dokumente)” (1978), “Popullsia e Kosovës” (2014), “Shkrime historike për 

Rilindjen Kombëtare” (2016), “Genocidi antishqiptar i serbomëdhenjve” (2017); bashkautor në 

monografinë “Kongresi i Manastirit ngjarje me rëndësi në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare” (1968, 

1978, 2004), dhe bashkëpërgatitës i vëllimit “La Ligue Albanaise de Prizren” I (1988). 

Bashkautor dhe bashkëredaktor i veprës ”Historia e Shqipërisë” (vëll. II, 1984), autor i një vargu 

artikujsh studimorë, të botuar në revistat shkencore brenda dhe jashtë vendit. Ka drejtuar gjatë 

viteve 1998–2007 projektin “Historia e popullit shqiptar” në katër vëllime dhe ka qenë 

bashkautor e redaktor shkencor i vëll. II (2002) dhe redaktor shkencor i vëll. III (2007). Ka qenë 

bashkëpërgatitës dhe bashkëredaktor i disa vëllimeve me dokumente e studime të Akademisë së 

Shkencave, si : “Alfabeti i gjuhës shqipe dhe Kongresi i Manastirit” (1972), Sami Frashëri, 

“Vepra” (vëll. I e II, 1988), “E vërteta mbi Kosovën dhe Shqiptarët në Jugosllavi” (edhe anglisht: 

“The Throuth on Kosova”, 1993), “Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual” (dhe 
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anglisht: “The Kossova issue - a historical and current problem”), Tiranë, 1996; bashkautor dhe 

bashkëredaktor i veprës “Himara në shekuj” (2004) etj. Është dekoruar me Urdhrin “Flamuri i 

Kuq i Punës” i kl. I; ka marrë Çmimin e Republikës të shkallës së dytë. 

 

99 vjet nga lindja historianit, profesorit dhe 

akademikut tonë të shquar, Kristo Frashëri 

(04.12.1920 – 31.01.2016). 

Lindi në Stamboll. U riatdhesua familjarisht dhe 

u vendos në Tiranë më 1927. Më 1940, pasi kreu 

shkollën e mesme, u regjistrua në Fakultetin e 

Shkencave Ekonomike në Universitetin e 

Firences. Më 1942 u burgos dhe u internua nga 

administrata fashiste e pushtimit dhe më 1943 

kaloi në rreshtat partizanë. Në vitin 1945–1952 

punoi në Bankën e Shtetit Shqiptar (sektori i 

kreditit). Ndërkohë ndoqi studimet e larta në 

Fakultetin e Historisë e të Filologjisë në Institutin 

e Lartë Pedagogjik (1951–1955). Në vitin 1953 u 

bë punonjës shkencor në Institutin e Shkencave, 

më 1955 në Institutin e Historisë e të Gjuhësisë, 

më 1957 në Fakultetin e Historisë e të Filologjisë 

të UT. Më 1966 u dërgua për pesë vjet për 

“riedukim” si mësues në shkollën e mesme të 

Përmetit; më 1971 u emërua përsëri punonjës shkencor në Institutin e Historisë, ku doli në 

pension (1990). Më 1997 u emërua zëvendëskryetar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, më 

1999 përsëri në pension. Kristo Frashëri ka një prodhimtari të pasur shkencore, që shtrihet në të 

gjitha periudhat e historisë së Shqipërisë: Antikiteti, Mesjeta, Rilindja Kombëtare dhe Koha e 

Sotme. Ka trajtuar tema jo vetëm nga historia politike, por edhe ekonomike, shoqërore e 

kulturore. Ka marrë pjesë me referate në veprimtari shkencore kombëtare e ndërkombëtare dhe 

ka botuar artikuj në një varg revistash shkencore, brenda dhe jashtë vendit. Kristo Frashëri është 

autor i kapitujve që trajtojnë historinë mesjetare të Shqipërisë dhe periudhën e Rilindjes 

Kombëtare në “Historinë e Shqipërisë” në dy vëllime (botim i USHT, 1959, 1965). Më 1954 ka 

botuar një vështrim mbi jetën dhe veprën e Sami Frashërit dhe më 1958 një vështrim mbi Gjergj 

Kastriotin - Skënderbeun; më 1964 një “Histori të Shqipërisë”, vështrim i përgjithshëm e i 

përmbledhur që nga parahistoria deri në v. 1960 (botuar në disa gjuhë të huaja). Është autor i 

teksteve të historisë së Shqipërisë për shkollat e mesme gjatë viteve ‘70–‘80, bashkautor i 

“Histoire de l’Albanie” (Lion, 1974). Më 1984 ka botuar monografinë “Abdyl Frashëri”. Është 

bashkautor dhe bashkëredaktor i “Historisë së Shqipërisë” vëll. II, 1984 dhe bashkautor i 

“Historisë së popullit shqiptar” vëll. II, (2002). Vepra të tjera të tij janë: “Lidhja Shqiptare e 

Prizrenit 1878–1881” (1997); “Skënderbeu - jeta dhe vepra” (2002); “Historia e Tiranës” (2004); 

“Burimet historike shqiptare të shek. XV për Skënderbeun (në origjinal dhe në përkthim shqip)” 
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(2005); “Himara dhe përkatësia etnike e banorëve të saj” (2005); “Historia e lëvizjes së majtë në 

Shqipëri dhe e themelimit të PKSH 1878–1941” (2006); “Identiteti kombëtar shqiptar” (2006); 

“Shpallja e Pavarësisë së Shqipërisë : (28 Nëntor 1912)” (2008); “Historia e qytetërimit shqiptar 

(Nga kohët e lashta deri në fund të Luftës së Dytë Botërore)” (2008); “Historia e Kosovës. 

Dardania (Kosova Antike)” (2009); “Skënderbeu i shpërfytyruar “ (2009); “Bajroni në Shqipëri 

dhe takimet me Ali Pashë Tepelenën (Vjeshtë 1809)” (2009); “E vërteta mbi Shqiptarët e 

Maqedonisë dhe shtrembërimet e Enciklopedisë së Shkupit” (2010); “Historia e Dibrës” (2012); 

“Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-1881” (2012); “Ismail Qemali – Album” (2012); 

“Etnogjeneza e shqiptarëve - Vështrim historik” (2013); “Principata e Arbërisë : 1190-1215” 

(2014); “Jeta e një historiani” (2014); “Ahmet Zogu : vështrim historik” (2014); “Shqipëria në 

Konferencën e Paqes, Paris 1946”- Vështrim Historik (2015); “Kongresi i Përmetit (24-28 Maj 

1944)” - Vështrim Historik dhe Burime Dokumentare (2015); “Historia e Çamërisë” (2015). Si 

pedagog i historisë së Shqipërisë në Universitetin e Tiranës dhe si punonjës shkencor ka dhënë 

ndihmesë në përgatitjen e historianëve të rinj. Ka marrë dy herë Çmimin e Republikës të kl. I 

(1961, 1984). Është dekoruar me Urdhrat “Mjeshtër i Madh” dhe “Nderi i Kombit”. 

 

 

Katër vjet pa akademikun Jorgo Bulo (1939-2015).  

U nda nga jeta në të gdhirë të datës 26 nëntor 2015 në qytetin e 

Përmetit, në punë e sipër, ku kishte shkuar të fliste për rëndësinë e 

veprës shkencore dhe artistike të akademikëve Rexhep Qosja dhe 

Dritëro Agolli, kjo në mbasditen e datës 25 nëntor. 

Filolog, historian i letërsisë. Fusha kryesore e kërkimit është letërsia e 

Rilindjes Kombëtare, por dhe çështje të tipologjisë së zhanreve 

letrare, veçanërisht të romanit dhe poezisë. Lindi në Sheper të 

Gjirokastrës. Kreu shkollën e mesme në Gjirokastër (1955), ndërsa 

studimet e larta në degën e gjuhës shqipe e të letërsisë në UT (1960). 

Doktor i shkencave filologjike (1982); bashkëpunëtor i vjetër 

shkencor (1983); profesor i asociuar (1994); profesor (1998); Anëtar i Akademisë së Shkencave 

(Akademik) në vitin 2003. Prej vitit 1966 në Institutin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë, ka kryer 

detyra drejtuese, si përgjegjës i sektorit të historisë së letërsisë së shek. XVI–XIX, 

zëvendësdrejtor (1986–1989) dhe drejtor i Institutit (1990–1993 dhe 1997–2008), kryeredaktor i 

revistës “Studime filologjike” (1998–2007). Në vitet 1973–1976 dhe 2010-2015 ka qenë Sekretar 

Shkencor i Seksionit të Shkencave Shoqërore të ASHSH. Fusha kryesore e studimeve të tij është 

letërsia e Rilindjes Kombëtare dhe krijimtaria e disa prej përfaqësuesve të saj të njohur (Naim 

Frashëri, A. Z. Çajupi etj.), por është marrë edhe me çështje të historisë dhe të tipologjisë së 

romanit bashkëkohor. Është një nga redaktorët shkencorë të veprës “Historia e letërsisë shqiptare 

- Që nga fillimet deri te Lufta Antifashiste Nacionalçlirimtare” (1983) dhe bashkautor i veprës 

“Historia e Popullit Shqiptar” (I, II, 2002), botime të ASHSH. Ka botuar librat me artikuj e 

studime “Tradita dhe risi letrare” (1981), “Magjia dhe magjistarët e fjalës” (1998), si dhe 

monografitë: “Romani shqiptar i realizmit socialist për Luftën Nacionalçlirimtare” (1982) dhe 
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“Tipologjia e lirikës së Naim Frashërit” (1999), “Shpirti i fjalës” (2014). Autor i mbi 100 

artikujve e studimeve botuar në revista e përmbledhje shkencore brenda e jashtë vendit, prej tyre 

20 jashtë vendit. Pjesëmarrës në Konferenca e Kongrese 

ndërkombëtare brenda e jashtë vendit (Paris, Mynih, Këln, 

Napoli, Kozenca, Palermo, Athinë, Bukuresht, Sofje, Shkup, 

Prishtinë, Shën Peterburg, Teheran, Ankara). Studimet e Jorgo 

Bulos i karakterizon interpretimi estetiko-historicist, prirja 

përgjithësuese dhe stili shkencor i saktë. Ka marrë çmimet 

kombëtare “Penda e argjendtë” (1999) dhe “Faik Konica” 

(2008). 

Në foto: Jorgo Bulo në aktivitetin e fundit në Përmet. 

 

 

89 vite nga lindja e 

akademikut Bedri Dedja 

(1930–2004). Pedagog e psikolog, historian i arsimit 

shqiptar, shkrimtar, teoricien e kritik i letërsisë për fëmijë, 

akademik. Lindi në Korçë. Kreu studimet e larta në 

Institutin “Lenin” në Moskë (1953), duke ndjekur 

njëkohësisht dy degë: pedagogji-psikologji dhe 

letërsi për fëmijë. Ka qenë pedagog dhe dekan i 

Fakultetit të Historisë e të Filologjisë në Institutin e 

Lartë Pedagogjik (1954– 1957), drejtor i Institutit të 

Lartë Pedagogjik 2-vjeçar të Tiranës (1957–1958), 

kryeredaktor i gazetës “Mësuesi”, i revistave 

“Arsimi popullor” e “Fatosi”; nismëtar dhe drejtor i 

Institutit të Studimeve dhe Botimeve Shkollore 

(1965–1970), zëvendësministër i Arsimit dhe i Kulturës (1970–1973), sekretar shkencor i 

ASHSH (1973–1975) etj. Është autor i botimeve shkencore pedagogjike e psikologjike: “Rrugët 

e perfeksionimit të sistemit të sotëm të edukatës familjare” (1966), “Shënime për historinë e 

mendimit pedagogjik shqiptar” (1972), “Studime për problemin e metodave të dhënies së 

mësimit në shkollë” (1987), “Drejt enigmave të psikikës së njeriut” (1989), “Psikologjia sociale” 

(1990), “Sekreti i talentit” (1998), “Nëpër ravat e jetës” (2001) etj.; bashkautor në tekste të 

psikologjisë për shkollat e larta dhe për kursin pasuniversitar, në veprën “Historia e arsimit dhe e 

mendimit pedagogjik shqiptar” I (2004), në manualin shkencor “Didaktika” etj. Ndër veprat 

kryesore si shkrimtar i letërsisë për fëmijë janë romanet “Kalamajtë e pallatit tim” (1972), “Met 

partizani” (1981), “Kacamisri rreth globit” (1993), “Një udhëtim i rrezikshëm” (1962), “Qyteti 

me tri kështjella” (2003), “Republika e një mijë e njëqind çudirave” (1997); poema “Shkolla e 

pyllit” (1967), vëllimet “Përralla njëmbëdhjetëkatëshe” (1996), “Kapiteni i shtrëngatës” (1970); 

si studiues ka botuar librat “Tradita e probleme të letërsisë shqipe për fëmijë” (1971), “Shkrime 

mbi letërsinë për fëmijë” (1978), “Letërsia për fëmijë”(1961) etj. Për këtë veprimtari ka marrë 

Urdhrin e Organizatës Ndërkombëtare të Librit për Fëmijë dhe të Rinj (Cyrih, 2000). Bedri 
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Dedja ka qenë kryetar i Shoqatës Mbarëshqiptare të Psikologëve, anëtar i Asamblesë së Lidhjes 

Botërore të Shkencave Psikologjike, kryetar nderi i Shoqatës Mbarëshqiptare të Shkrimtarëve për 

Fëmijë dhe të Rinj. Është dekoruar me Urdhrin “Mjeshtër i Madh i Punës”, ka marrë Çmimin e 

Republikës të shkallës së parë. 

 

10 vjet pa akademikun Teki Biçoku (1926–2009). Inxhinier 

gjeofizikan, profesor, akademik. Lindi në Elbasan, ku ndoqi 

Shkollën Normale. Mori pjesë në Luftën ANÇ dhe pas 

Çlirimit përfundoi studimet e mesme në Shkollën Teknike të 

Tiranës. Ndoqi studimet e larta dhe u diplomua në Institutin 

e Naftës në Moskë (1952). Një ndër specialistët e parë që 

punuan për krijimin, organizimin dhe zhvillimin e 

gjeofizikës në Shqipëri. Ka qenë kryegjeolog (1955–1965) 

dhe drejtor (1965–1975) në Shërbimin Gjeologjik 

Shqiptar (shih). Pedagog i lëndëve metodat gjeofizike dhe 

sizmometria në Fakultetin e Gjeologjisë dhe të Minierave të 

UPT (shih). Në shkurt 2008 u emërua kryetar i Akademisë 

së Shkencave të Shqipërisë. Bashkautor i ndarjes tektonike 

të Shqipërisë (1964), që përdoret edhe sot; ka drejtuar dhe 

është bashkautor i studimeve përgjithësuese sintezë: “Harta 

gjeologjike e Shqipërisë” (1967, botuar edhe frëngjisht) në 

shkallën 1:200.000, “Harta tektonike e Shqipërisë” (1969) në 

shkallën 1:500.000, “Harta e mineraleve të dobishme të Shqipërisë” (1971) në shkallën 

1:200.000, i veprës “Gjeologjia e Shqipërisë” (1970, frëngjisht, 1974), dhe autor i monografisë 

“Historiku i kërkimeve dhe studimeve gjeologjike të Shqipërisë” (2004), i librit “Veprimtaria 

individuale e specialistëve të fushave të gjeologjisë” (2004) dhe bashkautor i pjesës për 

Shqipërinë në veprën “Tectonics of the Carpato-Balkanian Region”, 1974 (“Tektonika e Harkut 

Karpato-Ballkanik”). Është dekoruar me urdhra e medalje të luftës e të punës, si dhe me Urdhrin 

“Mjeshtër i Madh”; ka marrë “Çmimin e Republikës” të shkallës së parë. 

 

Më 25 tetor 2019 u nda nga jeta akademik 

Salvatore Bushati. Ai u lind në Tiranë, në 

vitin 1949, në një familje me emër si ajo e 

Bushatllinjve të Shkodrës. 

Salvatore Bushati, inxhinier gjeofizikan, 

profesor, akademik u diplomua inxhinier 

gjeofizikan në Fakultetin e Gjeologjisë dhe 

Minierave të Universitetit Politeknik të 

Tiranës (1970–1974). Punoi në Shërbimin 

Gjeologjik Shqiptar me detyrën inxhinier 

gjeofizikan. Kreu një sërë kualifikimesh 

pasuniversitare në Shqipëri dhe jashtë saj si 

në Universitetin “Pierre Marie Curie” dhe 

pothuaj në të gjitha vendet e Europës e më 

gjerë. Ka një karrierë të pasur shkencore, 

profesionale dhe pedagogjike. Në fillimet e 

para të veprimtarisë së tij ai drejton grupin 
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kërkimor shkencor në studimet eksperimentale mbi mundësitë e përdorimit të metodave 

gjeofizike në kërkimin e mineralit të kromit në Shqipëri, duke vendosur bazat metodike 

gjeofizike, teorike dhe praktike të përdorimit të gravimetrisë e magnetometrisë në kërkimin e 

kromit (1974–1980), studime këto që u konkretizuan me projektime e zbulime të shumta të 

kromit në Shqipëri. Në vitin 1981 krijon dhe drejton departamentin e kërkimeve krahinore 

gjeofizike dhe gjeokimike dhe ndërmerr kryerjen e disa studimeve, që kryheshin për herë të parë 

në Shqipëri. Gjatë viteve 1995–1999, drejton Qendrën e Kërkimeve Gjeofizike, Gjeokimike dhe 

të Mjedisit, të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar, duke e fuqizuar atë në një institucion bashkëkohor 

të studimeve e kërkimeve aplikative e bazë. 

Në vitin 1999 konkurron dhe punësohet në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, krijon dhe 

drejton një strukturë të re: Njësinë e Projekteve të Kërkimit, Zhvillimit Teknologjik e 

Inovacionit; më 2002 emërohet sekretar shkencor i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe 

Teknike; më 2008 zgjidhet anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe më pas zgjidhet 

nga Asambleja e Akademisë, sekretar shkencor i saj (2009–2013) duke dhënë një kontribut të 

çmuar në këtë institucion. Në vitin 2010 zgjidhet anëtar i Akademisë Europiane të Shkencave 

dhe Arteve, Austri. Në vitin 2014 zgjidhet kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe 

Teknike të ASHSH-së. 

Gjatë veprimtarisë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë Salvatore Bushati drejton dhe 

bashkëpunon në realizimin e shumë projekteve në kuadrin e programeve kombëtare, bilaterale e 

ndërkombëtare (me partnerë të Rrjetit të Akademisë së Shkencave në Europë – ALLEA; të Botës 

– IAPartnership e TWAS; të institucioneve prestigjioze si CNR – Itali; rrjetit të universiteteve 

italiane – CONISMA etj.), në vitet e fundit në “Studimin e Liqenit të Shkodrës dhe Bunës”; në 

projektimin e Qendrës Ndërkombëtare të Shkencave Detare – CISM; në realizimin e projektit 

europian madhor “Studimi hidrogjeologjik, hidrologjik dhe hidraulik të Liqenit të Shkodrës në 

sistemin ujor Drin – Moraça – Liqeni i Shkodrës – Lumi Buna”, në kuadër të programit IPA. 

Fushat shkencore të kompetencës së veprimtarisë së Salvatore Bushatit në shkencat e tokës dhe 

ato gjeofizike janë: inxhinieri gjeofizike (prej 1974); aplikimi i metodave matematikore në 

përpunimin e të dhënave dhe interpretimin e informacionit me anë të kompjuterit, krijimi i 

programeve të algoritmit për këto qëllime (prej 1972); aplikimi dhe baza e studimeve mbi 

metodat e reja gjeofizike, si graviteti dhe magnetizmi (prej 1974) dhe ajo e mikrorilevimeve 

magnetike (prej 1975) në zbulimin e vendburimeve minerale, të kromit e bakrit; studimet 

rajonale gjeofizike të gravitetit (prej 1980); studime rajonale gjeofizike magnetike (prej 1981); 

zgjerimi i fushës së aplikimit të metodave gjeofizike në kërkimin e kromit, bakrit, asbestit, 

boksiteve, mineraleve të rënda, të rralla e të çmuara; në studimin në fushën e inxhinierisë 

gjeologjike dhe hidrogjeologjisë; me aplikimin e gravitetit dhe metodat magnetike (prej 1980); 

rrjeti magnetik i Shqipërisë (prej 1987); kartografimet magnetike (të detajuara prej 1975 dhe ato 

rajonale prej 1978); rrjeti gravitacional i Shqipërisë (prej 1988); kartografimet gravimetrike (të 

detajuara prej 1974 dhe ato rajonale prej 1978); studime paleomagnetike (prej 1992); studime 

gjeotermike (prej 2001). Gjithashtu ai ka kontribuuar në hartimin e politikave në shkencë, 

teknologji e inovacione, si programe shkencore; programe kombëtare për kërkim-zhvillim e 

inovacion; strategji të kërkimit e të arsimit të lartë; metodologji e ekspertiza mbi politikat dhe 

veprimet në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm; strategji për RTD&I (kombëtare, rajonale dhe 

ndërkombëtare); raporte shkencore kombëtare; hartim dhe menaxhim i projekteve; politika 

mjedisore e monitorime. 

Salvatore Bushati është autor dhe bashkautor i më se 29 librave, monografive e teksteve 

mësimore, autor i “Rrjetit gravimetrik shqiptar” (1986); i “Hartës së gravitacionit të Shqipërisë, 

1:200000” (1988); i “Rrjetit magnetometrik shqiptar” (1996); i “Hartës së anomalisë së fushës 

magnetike të Shqipërisë, 1:200000” (1998); bashkautor ndërkombëtar i “Hartës gravimetrike të 
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Europës (1990)” dhe i “Hartës magnetike të Europës (1999)”, e shumë studimeve me ndikim 

teorik e praktik. Gjithashtu veprimtaria e gjerë shkencore e tij pasqyrohet në mbi 200 artikuj 

shkencorë të shqyrtuar nga borde shkencore, të botuar jashtë e brenda vendit; pjesëmarrës në mbi 

150 veprimtari shkencore; 90 studime e projekte; mbi 50 organizime shkencore ndërkombëtare e 

aktivitete të tjera të botuara; 14 pozicione akademike e dhe 55 anëtarësime në rrjetet akademike, 

institucione shkencore e borde këshillimore (27 institucione të huaja dhe 28 brenda vendit), një 

numër i madh publikimesh në medien e shkruar e televizive. Kryeredaktor i bordit editorial të 

revistës “Journal Natural and Technical Sciences” (JNTS of ASA, ISSN 20174-867); anëtar i 

bordit editorial të “Journal of Agriculture and Animal Production Science for Rural 

Development” (ASA & BLEKALB Foundation, ISSN 2224-7718), i “Ëorld Geomagnetic 

Bulletin”, Australi; i “Dialogo Oggi” (Istituto Cattoliç delle Scienze delle Attivita Sociali e 

Educative Anton Luli), Albania. 

Për kontributin e tij ai është vlerësuar me Medaljen e Punës: “Për veprimtari të shquar në 

përpilimin e hartave gjeofizike për Hartën e re Gjeologjike në shkallë 1: 200000 (1984); Diskun 

e Artë: “Për kontribut të veçantë në shkencën dhe shoqërinë ndërkombëtare”, përzgjedhur nga 

Bashkësia e Shkencave të Tokës, SHBA (1996); Medalje për kontributin në Simpoziumin I 

Ndërkombëtar të Studimeve të BSEC-ut (6-7 maj, 2005); Medalje “For the Precious 

Collaboration”, nga profesorati i Institute of Research and Environmental Didactic” (Ireda, 

Naples – 21 prill 2011). Gjithashtu, Salvatore Bushati mban një patentë europiane në drejtim të 

“Polyparametric Sensor to Monitor, in real time, the Quality and the Quantity of the Pollution in 

Water Systems”. (Organizata Publike Greke e Pronësisë Industriale, prill 2008 si një produkt i 

projektit: “Development of an Innovative Monitoring Tool for the Quantitative and Qualitative 

Assessment of the Pollutants at the Agricultural Land of the Shkumbini river side, Lushnja 

District, in Albania”, realizuar në kuadër të Programit Bilateral në Shkencë dhe Teknologji, 

Greqi–Shqipëri, 2006–2008). 

www.akad.gov.al/ash/pdf/cv/S.Bushati.pdf 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.akad.gov.al%2Fash%2Fpdf%2Fcv%2FS.Bushati.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2setGIprZn2OXkyhXoGdTDBGvOD51uZY-uyUdbwbYf0uinVRygyTQeJRs&h=AT03MOAHmfWcag3rWBju-KOYwbufZmNJje5CQvaGPAvuJQ5ryRVELGFbAggfEaDyWAHfeyM3uE9SnrafUzay-qsFWQU-I4g8B40cD_ZoZKSmDZzv0d7EEMMhpYq-Nlh3ozDQhiCIe4yR-Dt2QVfaBIvDwdp-8GfLfQjAMTGaHjeJ01LIs0eEKCIKrZAXFeKb7zarAxtVbHtyO04cMvI5M_b5oULVLO4_VsViqs9YQVjp2aYElPhLuVp-oC0y0Q24PMKe51rcjqX8UjtmHYhQU55hQ_BoeMGSAnxzzHD21k3rDGj7ajrk_4kD-qK_06-QRjcLl76QPA9kjGfSzWiiOf6NNPnbOCV2KlWwp-kB2jxYisV9W-OVvSGTbKAkmE0KcZhvrEpL_pBc1mDcXLH64BnFncbzZQKzsIbWDoTtf9-AGHMoKi3IaKe5i0-Tv4L4vhOSlVA411WAMftRp2mczCBrK-gJrsxuX3jJ17MPGuv7jtZ0V0AUUCWmrLrqxi_fPq66x5cFo3DtNBdH8MYpOBfIj-_8psvRDz9sG7lmz04__G01VUBFAd0BbvGdiw4ILXuSe_Jp2iL3_D3nphAIhPIgZa4USYs9bzYRoalk1GMruewjX553u1xHd1iaK9yFnOOCGw

