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PJESA E PARË
Veprimtaritë Kryesore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë gjatë vitit 2013
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, gjatë vitit 2013 ka synuar
realizimin e funksioneve të saj në disa drejtime përparësore, nëpërmjet
zhvillimit të veprimtarive dinamike, të cilat duke iu referuar krahasimit
të treguesve të arritur (që lidhen me aktivitetin kërkimor bazë: të zbatuar
apo eksperimental, fushat e kërkimit, burimet njerëzore, shpenzimet),
evidentojnë arritje mjaft pozitive krahasuar me ato të një viti më parë.
Treguesit e mëposhtëm pasqyrojnë rezultatet që ka arritur
ASHSH gjatë vitit 2013.
Stafi akademik sot përbëhet nga 26 “Akademikë”: 3 “Akademikë
të përhershëm”, 11 “Akademikë të asociuar” dhe 2 “Akademikë” në
politikë, të cilët sipas fushave të kërkimit, zhvillojnë veprimtaritë në
seksione (Fig.1).
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Fig. 1. Përbërja e stafit
akademik të ASH, sipas
seksioneve (2013)

0

Gjatë vitit 2013, Seksioni i shkencave shoqërore e albanologjike
ka patur 17 anëtarë dhe Seksioni i shkencave natyrore e teknike 22
anëtarë.
Treguesi i moshës së anëtarëve të Asamblesë në vitin 2013,
krahasuar edhe me atë të vitit 2012, paraqitet në Fig. 2.
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Treguesit ekonomikë të ASHSH gjatë vitit 2013, rezultojnë si
më poshtë:

Fig. 3. Realizimi i buxhetit
sipas zërave
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Buxheti vjetor 2013
Realizimi për vitin 2013

Shpenzimet e kryera me fondet e buxhetit të planifikuar, u realizuan
100%.
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Fig. 5. Realizimi i
krahasuar i buxhetit
Buxheti vjetor 2013
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Nga grafikët e mësipërm, vihet re dinamika e realizimit të treguesve
ekonomikë, financiarë e atyre monetarë.
ASHSH e zhvillon veprimtarinë e saj përmes dy seksioneve,
përkatësisht Seksionit të shkencave shoqërore e albanologjike dhe
Seksionit të shkencave natyrore e teknike.
Gjatë vitit akademik 2013, puna e seksioneve është shtrirë kryesisht
në mbulimin e veprimtarive kërkimore-shkencore të parashikuara nga
përparësitë dhe detyrat e shtruara nga analiza e vitit 2012, por edhe në
veprimtari të tjera që lidhen me:
• detyrat e parashikuara nga institucionet, ku anëtarët e seksionit
janë punonjës efektivë;
• detyrat vetjake të çdo anëtari të seksionit, ose me projekte të
mbështetura nga organizma kombëtarë ose ndërkombëtarë.
Për arsye të strukturës, pa institute apo qendra kërkimore në varësi
të Akademisë së Shkencave, veprimtaria e çdo çdo anëtari të seksionit
është mbështetur, në radhë të parë, në punën individuale ose në
veprimtari kërkimore-shkencore, që u përgjigjen kërkesave të
institucioneve, ku akademikët janë efektivë. Anëtarët e seksioneve
përgjithësisht janë punonjës të universiteteve, prandaj edhe veprimtaria
kryesore e tyre ka qenë, kryesisht, në mbështetje të kërkimit shkencor
dhe në hartimin e teksteve e të veprave monografike të veçanta në
fusha të ndryshme të shkencës. Ata janë edhe drejtues të veprimtarive
kryesore shkencore në këto institucione, dhe njëherësh ndërlidhës e
koordinues me Akademinë e Shkencave, ndaj përgjithësisht, lidhja e
tyre ka qenë e dyfishtë; në këto kushte, edhe raportimi e vlerësimi kanë
qenë të dyanshëm. Seksionet, në varësi të kushteve, kanë përkrahur
dhe mbështetur veprimtarinë e anëtarëve në bashkëpunimin e ofruar
nga çdo anëtar.
Anëtarët e Seksionit të shkencave shoqërore dhe albanologjike kanë
ndërmarrë disa veprimtari kërkimore-shkencore të karakterit të gjerë a
të ngushtë,në varësi të kërkesave individuale apo institucionale
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jashtuniversitare mbi bazë projektesh, të mbështetura kryesisht nga
organizata kombëtare apo ndërkombëtare, si: UNDP, USAID, OSBE
etj.
Anëtarët e seksionit kanë qenë pjesëmarrës në veprimtaritë
kërkimore-shkencore të të gjitha niveleve, thuajse në të gjitha fushat
që mbulon ky seksion.
Një praktikë e mirë ka qenë përgatitja dhe drejtimi i projekteve në
disa fusha, mbështetur kryesisht nga organizma ndërkombëtarë, e në
raste shumë të kufizuara, nga institucione shtetërore. Projektet trajtojnë
tema të rëndësishme nga:
1. Sociologjia: për metodologjinë si pjesë e formimit qytetar; për
ndikimin e marrëdhënieve publike në informacionin masiv; për dukuri
të dhunës në familje; për dhënie rekomandimesh në përmirësimin e
shërbimeve publike të emigrantëve etj.;
2. Drejtësia: për njohjen dhe zbatimin e standardeve të barazisë
gjinore në proceset gjyqësore; për forcimin e transparencës,
efektshmërisë dhe paanësisë në proceset gjyqësore;
3. Historia: për kërkime në arkivat e huaj për dokumentimin e
ngjarjeve të historisë së Shqipërisë në shekullin XX;
4. Gjuhësia:për hartimin e Fjalorit etimologjik të shqipes; për
përmirësimin e gjuhës standarde etj.
Një vend relativisht të mirë dhe të dukshëm në veprimtarinë
shkencore të seksionit, zënë botimet. Me gjithë vështirësitë e njohura
financiare, gjatë vitit 2013 u botuan monografi të veçanta dhe
përmbledhje studimesh. Kështu, u botuan dy përmbledhje studimesh:
një me studime nga arkeologjia dhe një tjetër me referime të konferencës
ndërkombëtare, të organizuar me rastin e 100-vjetorit të Shpalljes së
Pavarësisë. Monografi të veçanta janë botuar për shqipen standarde,
për përfaqësues të kulturës letrare; për tranzicionin e ekonomisë
shqiptare; për probleme të papunësisë; për minoritetet; për viktimat e
krimit në familje; për traditat kulturore e zakonore shqiptare sipas
autorëve të huaj; për studime historike mbi çështjen kombëtare etj. Ka
gjithashtu edhe botime jashtë vendit në fushën e sociologjisë dhe
antropologjisë.
Nëpërmjet formimit akademik dhe veprimtarive shkencore, anëtarët
e seksionit kanë dhënë ndihmesë të drejtpërdrejtë:
• Në mësimdhënie në universitete dhe shkolla të larta. Pjesa më e
madhe e anëtarëve të seksionit janë angazhuar në leksione universitare,
në nivel masteri dhe doktorature.
• Në hartime programesh dhe udhëheqje doktoratash etj.
Ky produkt shkencor i përgjithshëm i seksionit, në këtë gjendje
strukturore- administrative të Akademisë, në përgjithësi ka qenë i
mbyllur, në pikëpamje të njohjes së tij. Vetëm në raste të kufizuara,
botimet shkencore të çdo lloji janë bërë të njohura përmes paraqitjes
në Akademinë e Shkencave; edhe më pak të njohura kanë qenë këto
veprimtari jashtë Akademisë.
Për të bërë të njohur, kryesisht veprimtarinë botuese të veprave me
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rëndësi, Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike ka nisur
organizimin e referimeve akademike që synojnë:
1. Paraqitjen e referimeve shkencore për veprat e tyre shkencore
ose parashtrimin e çështjeve themelore problemore që lidhen me fusha
të caktuara të shkencave shoqërore dhe albanologjike. Referimet
parashtrohen para një auditori specialistësh të fushës, të cilët
paraprakisht janë njohur me tezat kryesore të veprës përkatëse dhe me
zgjidhjet e dhëna nga autori, për të dhënë mundësinë e një diskutimi
pasues efektiv.
2. Gjallërimin dhe evidentimin e punës shkencore të çdo anëtari të
seksionit.
3. Motivimin për punë të mëtejshme shkencore.
4. Kthimin e referimeve dhe diskutimeve të këtij lloji në traditë.
Përgjithësisht, anëtarët e seksionit janë të interesuar për referime të
kësaj natyre, sepse kjo është një nga rrugët për njohjen e punës së tyre
shkencore dhe nga ana tjetër, nuk paraqet ndonjë vështirësi për t’u
organizuar.
Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike, për vitin 2013 ka patur
përparësi të tij veprimtari të orientuara në përputhje me Strategjinë
Kombëtare të Kërkimit, Teknologjive dhe Inovacionit dhe të studimeve
të orientuara qeveritare në fusha të tilla si: rregullimi i regjimit ujor në
sistemet liqenore dhe të lumenjve; shfrytëzimi i energjisë së rinovueshme
(gjeotermale, nga biomasa etj.) dhe aplikimet praktike me projekte pilote
me synim ngritjen e NMV-ve në Shqipëri; vlerësimi i fenomeneve të
ndotësve të ajrit dhe impakti në mjedis; përforcimi i sistemit të monitorimit
të mjedisit në vend; projekte në fushën e nanoteknologjisë, të lidhura
me mjedisin, në mjekësi etj.; teknologjitë e informimit e komunikimit
dhe shfrytëzimi i tyre gjatë krizave mjedisore dhe në fusha të tjera;
vlerësimi, ruajtja dhe rehabilitimi i ekosistemeve natyrore, pyjeve dhe
problematikat e menaxhimit të tyre; biodiversiteti dhe shfrytëzimi i tij në
cilësinë e ushqimit, të përdorimit të bimëve aromatike mjekësore;
transferimi dhe zbatimi i teknologjive të reja në fusha të ndryshme e me
përparësi si ato të çertifikimit të patologjive të specieve frutore me metoda
bashkëkohore, në fushën e trashëgimisë kulturore etj.
Këto veprimtari janë zhvilluar në kuadër të disa marrëveshjeve e
projekteve të bashkëpunimit që ka ASHSH me akademi e institucione
të tjera, si Marrëveshja e Bashkëpunimit Shkencor me Akademinë e
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malit të
Zi; Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim i AKTI-t; projektet
dypalëshe në rajon, ato të qeverisë etj. Një kontribut të veçantë kanë
dhënë koordinatorët e projekteve të mbështetura nga Komisioni
Europian, programi IPA, UNESCO, TEMPUS NATO, fondacione
kombëtare të kërkimit dhe organizma të tjerë ndërkombëtarë, si dhe
nëpërmjet punës individuale të akademikëve në sektorët ku punojnë,
të cilat janë realizuar nëpërmjet projekteve, konferencave, workshopeve, këshillimeve kombëtare e ndërkombëtare.
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Viti 2013 ka qenë viti i organizimit të Konferencës shkencore
ndërkombëtare “Sistemi liqenet e Prespës-liqeni i Ohrit”: Gjendja
aktuale–probleme dhe perspektiva”. Kjo konferencë u përgatit për një
kohë të gjatë, kryesisht nga Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike,
në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të
Maqedonisë dhe u mbajt me sukses më 29-31 tetor 2013.
Një ngjarje tjetër e rëndësishme shkencore ka qenë organizimi i
Kongresit të 7-të ndërkombëtar të Gjeofizikanëve në Shqipëri, një
veprimtari shkencore ndërkombëtare me rëndësi për kërkimin shkencor
dhe zhvillimin ekonomik, për Shqipërinë e më gjerë.
Po kështu, u zhvillua Simpoziumi ndërkombëtar “Biodiversiteti,
ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural” (edicioni
IX), në bashkëpunim me disa institucione shkencore dhe shoqata në
vend, një traditë tashmë me rëndësi të veçantë në Shqipëri.
Ndërkaq është në vazhdim puna për organizimin e Konferencës së
8-të për bimët aromatike mjekësore, e vendeve të Europës Juglindore
në bashkëpunim me UBT dhe Shoqatën për bimët aromatike mjekësore
(BAM) e vendeve të Europës Juglindore (AMAPSEEC), që do të mbahet
në Tiranë, në maj 2014.
Një vend të veçantë kanë zënë aktivitetet në kuadër të Programit
“Edukimi në shkencë”, një nismë e akademive të Europës, që ka për
qëllim paraqitjen e ideve, që dalin nga studime shkencore të
specialistëve brenda dhe jashtë akademive, të cilat shpalosen për
diskutim në auditor, në një rreth të gjerë kërkuesish. Programi realizohet
nëpërmjet organizimit të seminareve shkencore, leksioneve të hapura,
të ilustruara nëpërmjet arritjeve të figurave të shquara të shkencës, apo
me organizimin e “Ditëve të hapura të institucioneve shkencore”.
Anëtarët e seksionit kanë marrë pjesë aktive në shumë konferenca
shkencore, në veçanti, ndërkombëtare (rreth 70 konferenca) duke
paraqitur rezultatet e punës së tyre kërkimore. Botimet e kryera gjatë
vitit 2013 nga anëtarët e Seksionit të shkencave natyrore dhe teknike
kanë qenë të shumta në numër, por ka qenë e pakët mundësia që ato
të mbështeten financiarisht nga fondet e Akademisë së Shkencave. Përsa
i përket artikujve në revistat shkencore gjatë vitit 2013, anëtarët e
seksionit dhanë ndihmesën për përgatitje të botimeve me vlerë, mjaft
prej të cilëve në revista të huaja të vlerësuara me faktor impakti. Në to
paraqiten rezultate të projekteve të drejtuara nga akademikët, si dhe
rezultate të doktoraturave, të udhëhequra prej tyre.
Gjithashtu edhe gjatë vitit 2013, të gjithë anëtarët e seksionit me
përgatitjen e tyre cilësore shkencore kanë dhënë kontribut në
mësimdhënie, në universitete publike dhe private. Në një masë më të
madhe janë angazhuar në udhëheqje të doktoraturave dhe të masterit
në fusha me rëndësi si: teknologjia informatike; metodat e inxhinierisë
kimike e të prodhimit të pastër në procese të ndryshme prodhimi;
studimi dhe përdorimi i nanostrukturave; studimi i aerosoleve si ndotës;
shëndeti dhe parandalimi i sëmundjeve; përdorimi i metodave
bioteknologjike bimore në klonim, shëndetësim dhe konservim të
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gjermoplazmës bimore; në prodhimin e metaboliteve sekondarë;
përdorimi i metodave të algjebrës etj.
Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike ka punuar gjithmonë në
bashkëpunim me grupet kërkimore të universiteteve. Memorandumet
e Bashkëpunimit me Universitetin e Tiranës, me atë Politeknik të Tiranës,
me Universitetin Bujqësor, me disa universitete publike dhe private
kanë qenë mjet për të realizuar projekte shkencore, botime dhe
konferenca me rëndësi. Kështu, në vitin 2013, për çështje të
rëndësishme të veprimtarive u ngritën komitete ad-hoc, si për njohjen
e vlerësimin e gjendjes, organizimin e veprimtarive, e deri në hartimin
e përfundimeve e deklaratave, drejtuar politikëbërësve dhe organeve
ekzekutive të vendit. Eksperiencat e kësaj përvoje pozitive, ASH do t’i
zhvillojë më tej në drejtim të kërkimit e zhvillimit shkencor me anë të:
• Komisioneve ad-hoc për probleme kryesore të zhvillimit të vendit;
• Rrjeteve të bashkëpunimit me specialistë në fusha të ndryshme,
ku mund të veçojmë energjetikën, mjedisin, menaxhimin e ujërave,
emergjencat civile, bioteknologjinë, gjeologjinë, klimën, sizmologjinë
etj.;
• Rrjeteve të bashkëpunimit me grupe të veçanta të kërkuesve të
ndryshëm, që duhen stimuluar nga politikat shkencore të ASH, si femrat
shkencëtare, kërkuesit e rinj shkencorë etj.
Duhet theksuar, se për zhvillimin e veprimtarive të ASH, në projektet,
botimet, organizimin e konferencave etj., të ndërmarra nga seksioni,
investimet direkte nga qeveria kanë qenë minimale, në krahasim me
kërkesat reale. ASH në shumicën e rasteve ka përdorur fonde nga
projekte të institucioneve shkencore akademike të huaja si: fonde të
Rrjetit të Akademive të Botës, të InterPanelit të Akademive të Shkencave
(IPA), Rrjetit të Akademive të Shkencave të Europës (ALLEA), si dhe të
organizmave ndërkombëtarë shkencorë që mbështesin projekte të
rëndësishme në Shqipëri. Ndër to, Banka Gjermane KfW nëpërmjet
Ministrisë së Mjedisit, që po implementon projektin “Transbondary
Biosphere Reserve Prespa – Support to the National Prespa Park in
Albania” bëri të mundur mbështetjen financiare dhe shkencore për
realizimin e Konferencës shkencore ndërkombëtare “Sistemi liqenet e
Prespës-liqeni i Ohrit: Gjendja aktuale–probleme dhe perspektiva”.
Një rrugë efikase për gjetjen e fondeve plotësuese, do të ishte
paraqitja e projekteve të ASHSH pranë institucionit shtetëror, që
administron fondet për kërkimin shkencor: Agjencisë Kombëtare të
Teknologjisë dhe Inovacionit.
Natyrisht, mbështetja financiare edhe nga institucionet, ku punon
çdo anëtar, edhe nga institucioni i Akademisë ka qenë e kufizuar e
nganjëherë krejt e mangët, për shkak të buxhetit të paktë ose të munguar,
brenda buxhetit të parashikuar të çdo institucioni.
Një kujdes i veçantë i është kushtuar përditësimit të faqes së internetit
të ASH, duke pasqyruar të gjitha veprimtaritë e ASH, por mbetet që të
përmirësohet puna duke e pasuruar më tej atë.
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PJESA E DYTË
Veprimtaritë e seksioneve të Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë
Gjatë vitit akademik 2013, puna e seksioneve të Akademisë është
shtrirë kryesisht në mbulimin e veprimtarive kërkimore-shkencore të
parashikuara nga përparësitë dhe detyrat e shtruara nga analiza e vitit
2012, por edhe në veprimtari të tjera lidhur me detyrat vetjake. Këto
veprimtari janë zhvilluar nëpërmjet projekteve, konferencave
shkencore kombëtare e ndërkombëtare (brenda e jashtë vendit),
botimeve të monografive, revistave periodike shkencore, udhëzuesve,
botimeve të veçanta e atyre për publikun e gjerë, mësimdhënies në
nivelet e ndryshme të arsimit të lartë e të kualifikimit shkencor, përmes
takimeve publike, pranisë në median e shkruar e atë televizive, në
pjesëmarrjen me ekspertiza e këshillime, në hartimin e programeve në
nivele të ndryshme institucionale etj.
I. Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike
Gjatë vitit 2013 ka vazhduar puna mbi disa projekte të parashikuara
në planet afatshkurtra dhe afatgjata të Seksionit të shkencave shoqërore
dhe albanologjike. Anëtarët e seksionit kanë ndërmarrë disa veprimtari
kërkimore-shkencore mbi bazë projektesh, të mbështetura kryesisht nga
organizata kombëtare apo ndërkombëtare në fusha me rëndësi si
sociologji, drejtësi, histori, nëpërmjet arkivave të huaj, në gjuhësi, për
hartimin e Fjalorit etimologjik të shqipes; për përmirësimin e gjuhës
standarde etj. Projekte me rëndësi janë realizuar ose janë në vazhdim
nga akadademikët: A. Fuga, K. Barjaba, A. Anastasi, B. Meta, K. Topalli,
nga Këshilli Ndërakademik për Gjuhën Shqipe etj.
Ka një pjesëmarrje të gjerë në konferenca kombëtare dhe
ndërkombëtare në fushën e arkeologjisë nga akad. M. Korkuti; në fushën
e sociologjisë nga akad. A. Fuga dhe akad. as. K. Barjaba; në fushën e
drejtësisë nga akad. as. A. Anastasi; në fushën e ekonomisë nga akad.
A. Angjeli; në fushën e historisë nga akad. B. Meta dhe akad. as. M.
Verli; në fushën e gjuhësisë nga akad. K. Topalli, akad. E. Likaj dhe
akad. as. Gj. Shkurtaj; në fushën e letërsisë nga akad. J. Bulo dhe akad.
F. Dado etj.
Një kontribut të mirë thuajse nga të gjitha fushat e studimeve
shoqërore ka në revistat tona shkencore dhe të huaja, ku veçohen: A.
Fuga, K. Topalli, A. Angjeli, V. Tole, K. Bajraba, B. Meta, M. Verli.
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Gjatë vitit 2013, anëtarët e Seksionit të shkencave shoqërore e
albanologjike kanë realizuar:
- 12 projekte shkencore (1 projekt nga Marrëveshja e Bashkëpunimit
ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës; 1 projekt në kuadër të Programeve
Kombëtare për Kërkim e Zhvillim – AKTI; 10 projekte në kuadër të
programeve të BE (FP-7 dhe të organizmave të tjerë ndërkombëtarë);
- 8 konferenca shkencore (1 ndërkombëtare dhe 7 kombëtare);
- 25 monografi (18 brenda dhe 7 jashtë vendit);
- 19 artikuj në revista shkencore (9 jashtë dhe 10 brenda vendit);
- 46 pjesëmarrje në konferenca shkencore (28 jashtë dhe 18 brenda
vendit);
- pjesëmarrje në procesin e mësimdhënies e të gjithë “Akademikëve”
dhe “Akademikëve të asociuar” të këtij seksioni të ASHSH.
Grafikët e mëposhtëm pasqyrojnë ecurinë e treguesve për vitin 2013
dhe atë pesëvjeçar 2009-2013.
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II. Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike
Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike për vitin 2013 ka pasur
përparësi të tij veprimtari shkencore dhe botuese në përputhje me
Strategjinë Kombëtare të Kërkimit, Teknologjive dhe Inovacionit dhe
të studimeve të rëndësishme për ekonominë, mjedisin, shëndetin etj.
Veprimtaritë e seksionit janë zhvilluar kryesisht në kuadër të projekteve
të Akademisë, në bashkëpunim me institucione të tjera shkencore, si
dhe të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shkencor me Akademinë e
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, Maqedonisë, si dhe të Malit të Zi.
Një pjesë e mirë e veprimtarive janë realizuar në kuadër të Programeve
Kombëtare për Kërkim dhe Zhvillim të AKTI, të projekteve dypalëshe
në rajon etj., për të cilat koordinatorë të projekteve janë anëtarët e
seksionit.
Një kontribut të veçantë anëtarët e seksionit kanë dhënë në drejtim
të koordinimit në projekte ndërkombëtare, që janë realizuar ose janë
në vazhdim si akademikët S. Bushati, N. Frashëri, F. Vila, akademikët
e asociuar E. Kongjika, I. Malollari; ndër ata që punojnë jashtë vendit
veçohet akad. A. Merkoçi, akad. N. Gruda, akad. as. A. Durrësi etj. Do
të ishte me dobi që akademikët që punojnë në institucione shkencore
të avancuara jashtë vendit, të forcojnë lidhjet me asamblenë dhe të
gjejnë mënyra reale bashkëpunimi me specialistët në vend, nëpërmjet
programeve ku ata punojnë, por edhe bashkëpunimi në programet
europiane, si ai “Horizon 2020” e më gjerë.
Viti 2013 ka qenë viti i organizimit të disa konferencave shkencore
me vlerë jo vetëm për komunitetin shkencor, por edhe më gjerë për
politikëbërësit e vendimmarrësit.
Aktivitetet në kuadër të Programit “Edukimi në shkencë”, si përvojë
e filluar pak vite më parë me referime të akad. A. Merkoçi dhe akad.
as. A. Veveçka, këtë vit vazhduan me paraqitjen e kërkimit në fushën
e bioteknologjisë bimore nga akad. as. E. Kongjika. Gjithashtu për të
përkujtuar veprën e doc. Ligor Lubonja, si një figurë e paharruar për
kontibutin e çmuar në shkollën e gjeofizikës shqiptare u organizua
një takim me specialistë të fushës, pedagogë e studentë. Në kuadër të
Programit “Edukimi në Shkencë” u përuruan vepra të arrira si libri
“Bazat e virusologjisë bimore”, me autor prof. as. A. Myrta etj.
Megjithatë, ky program duhet të jetë më i gjerë, ku të përfshihen dhe
anëtarët e tjerë të seksionit, akademikë dhe akademikë të asociuar, që
punojnë në fusha të vlerësuara të shkencave natyrore dhe teknike.
Anëtarët e seksionit kanë marrë pjesë aktive në shumë konferenca
shkencore, ku kanë paraqitur rezultatet e punës së tyre kërkimore. Më
aktivë janë akademikët A. Merkoçi në fushën e nanoteknologjisë, N.
Frashëri në fushën e teknologjisë së informacionit, S. Bushati në fushën
e gjeofizikës, N. Gruda në fushën e bujqësisë, B. Resuli në fushën e
mjekësisë etj., si dhe akademikët e asociuar E. Kongjika në fushën e
bioteknologjisë bimore, I. Malollari në fushën e inxhinierisë kimike e
mjedisit, A. Durrësi në fushën e teknologjisë së informacionit etj.
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Në fushën e botimeve të kryera gjatë vitit 2013, vlen të veçohet
puna e realizuar nga akad. as. E. Pinguli për botimin e 6 monografive,
ku pasqyrohen probleme të ndërtimit të HEC-eve, të përdorimit të
energjisë së rinovueshme etj. Përsëri, si çdo vit, numri i artikujve të
botuar nga anëtarët e seksionit në revista të huaja ka qenë mbizotërues
(87), në krahasim me ata të botuar në vend (13). Botime në numër të
madh kanë ralizuar akad. A. Merkoçi, akad. as. I. Malollari, E. Kongjika,
A. Durrësi, akad. F. Vila, N. Gruda, S. Bushati, N. Frashëri, B. Resuli,
Dh. Haxhimihali. Akad. as. A. Veveçka dhe E. Kongjika kanë botuar
në revista me faktor impakti, përkatësisht në fushën e fizikës së
materialeve dhe të fiziologjisë, ekologjisë dhe biologjisë molekulare.
Mësimdhënia dhe udhëheqja e doktoraturave dhe e masterave ka
qenë objekt kryesor i punës së anëtarëve të seksionit. Nëpërmjet
memorandumeve të bashkëpunimit me universitete të ndryshme, janë
organizuar shumë veprimtari shkencore të përbashkëta. Janë ngritur
komitete ad-hoc, për diskutime të problemeve të mprehta të mjedisit,
të ekonomisë, shëndetit etj.
Komunikimi i anëtarëve të seksionit ka ardhur duke u rritur, në
drejtim të diskutimit të problematikave të kohës. Të tilla kanë qenë ato
të shtruara për diskutim nga përgjegjësi i seksionit, akad. Dh.
Haxhimihali, në mbledhje të posaçme për çështje themelore të jetës
shkencore të seksionit e të Asamblesë, në lidhje me:
- kompetencat që duhet të ketë ASH në politikat e kërkimit shkencor
në vend;
- nevojat dhe rrugët e riorganizimit sërish të sistemit të kërkimit
shkencor në institute të pavarura kërkimi, duke i vendosur ato në varësi
të ASH, apo të universiteteve etj;
- rrugët e rritjes së mëtejshme të nivelit të kërkimit shkencor, matur
kjo nëpërmjet botimeve të artikujve shkencorë, sidomos të monografive,
të angazhimit në projekte të rëndësishme kërkimore, të cilat sjellin
kontribut në zgjidhjen e problemeve aktuale të vendit etj.;
- rritjen e mëtejshme të nivelit të bashkëpunimit të ASHSH me
Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës nëpërmjet studimeve,
projekteve, botimeve të përbashkëta etj.;
- përparësitë për zhvillimin e kërkimit shkencor në fushën e shkencave
natyrore e teknike: energjetika, shfrytëzimi i pasurive natyrore, mjedisi,
flora e fauna e vendit, burimet ujore, në zbatim të programit të ri të
qeverisë;
- forcimin e mëtejshëm të lidhjeve të ASH me qendrat e grupet
kërkimore të universiteteve e qendrave të tjera kërkimore, e në veçanti
të bashkërendimit të mëtejshëm me Agjencinë Kombëtare të
Teknologjisë dhe Inovacionit, ku kërkohet që AKTI të rritë më tej
funksionimin e vet;
- strategjinë që duhet ndjekur për gjetjen e burimeve plotësuese të
financimit për ASH etj., për investimet në shkencë në raport me PPB
në vend;
- përmirësimin e mëtejshëm të cilësisë tipografike të botimeve, që ka
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qenë dhe është mjaft e dobët (letra, figurat, lidhja, kapaku etj.), krahasuar
me botimet përkatëse të realizuara nga akademitë e shkencave në rajon,
si p.sh., ajo e Kosovës, Maqedonisë e Malit të Zi; kjo për shkak të
fondeve tepër të kufizuara për botim që zotëron ASHSH. Si shembuj
pozitivë mund të sillen Fjalori enciklopedik shqiptar, botimi i ri, botimi
jubilar 40 vjet Akademi e Shkencave e Shqipërisë etj.;
- si të forcohet roli dhe pavarësia e seksioneve dhe debati i
vazhdueshëm brenda tyre mbi problemet kërkimore të vendit e çështjet
lidhur me funksionimin e Akademisë. Në veçanti, meriton t’i kushtohet
vëmendje rolit e kontributit të akademikëve, të cilët aktualisht jetojnë e
punojnë jashtë vendit, dhe mundësive të rritjes së kontributit të tyre;
Duke qenë probleme kyçe jo vetëm për mbarëvajtjen e punës,
por edhe më gjerë, të lidhura me të ardhmen e kërkimit shkencor në
Shqipëri, ato kanë ndezur debatin në seksion. Si rezultat i diskutimeve,
do të përgatitet një material përmbledhës i opinioneve dhe pas miratimit
nga seksioni, do të paraqitet në Kryesinë e Akademisë e do të bëhet
objektiv i veprimtarive të viteve në vazhdim.
Mendojmë që roli i akademikëve që punojnë jashtë vendit të rritet
nëpërmjet angazhimit të tyre në grupe pune për politikat e kërkimit
shkencor, në organizimin e konferencave, etj., por veçanërisht në
mbështetjen për të konkuruar së bashku me institucionet shqiptare
shkencore në projekte me rëndësi rajonale apo më gjerë. Kjo kërkon
angazhimin më intensiv të tyre, me gjithë kohën e kufizuar, për
probleme jashtë aktivitetit të tyre në institucionet ku ushtrojnë aktivitetin
shkencor.
Gjatë vitit 2013, anëtarët e Seksionit të shkencave natyrore e teknike
kanë realizuar:
- 33 projekte shkencore, nga të cilat: 4 projekte në kuadër të
Programeve Kombëtare për Kërkim e Zhvillim – AKTI; 2 projekte nga
Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës; 23
projekte në kuadër të programeve të BE (FP-7 dhe të organizmave të
tjerë ndërkombëtarë); 4 projekte të Akademisë së Shkencave dhe
institucioneve të tjera në vend.
- 6 konferenca shkencore (3 ndërkombëtare dhe 3 kombëtare);
- 15 monografi (12 brenda dhe 3 jashtë vendit);
- 100 artikuj në revista shkencore (13 brenda dhe 87 jashtë vendit);
- 71 pjesëmarrje në konferenca shkencore (2 brenda dhe 69 jashtë
vendit);
- pjesëmarrje në procesin e mësimdhënies e të gjithë “Akademikëve”
dhe “Akademikëve të asociuar” të Seksionit të shkencave natyrore e
teknike.
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Grafikët e mëposhtëm ilustrojnë këtë veprimtari të zhvilluara nga
SShNT gjatë vitit 2013, por dhe atë pesëvjeçare (2009-2013). Gjithashtu
paraqiten grafikët që pasqyrojnë këtë veprimtari për ASHSH.
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I. PROJEKTE
Akademia e Shkencave e Shqipërisë nëpërmjet anëtarëve të
Asamblesë, edhe gjatë vitit 2013, është përfshirë institucionalisht apo
si bashkautore në projektet e programeve të ndryshme të PKKZH që
menaxhohen nga Agjencia e Kërkimit, Teknologjive dhe Inovacioneve
(AKTI). Gjithashtu, akademikët kanë marrë pjesë edhe në projekte në
kuadër të Protokollit të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shkencor dhe
Artistik ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë
së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Si pjesë aktive e komunitetit
shkencor në universitete e në institucione shkencore, pranë
universiteteve e jashtë tyre, anëtarët e Asamblesë kanë dhënë kontribut
në ideimin, koordinimin e menaxhimin e projekteve të rëndësishme
për kërkim e zhvillim, si në kuadër të programeve kombëtare, ashtu
dhe ato rajonale, europiane dhe ndërkombëtare.
Sipas seksioneve, projektet e zhvilluara gjatë vitit 2013, renditen si
më poshtë:
I. SEKSIONI I SHKENCAVE SHOQËRORE DHE ALBANOLOGJIKE
Gjatë vitit 2013 ka vazhduar puna mbi disa projekte të parashikuara
në planet afatshkurtra dhe afatgjata të seksionit.
A. Projekte në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit KërkimorShkencor dhe Artistik midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
1. Projekti Mbi veprimtarinë e Këshillit Ndërakademik për Gjuhën
Shqipe (2013). Edhe gjatë vitit 2013, Këshilli Ndërakademik për Gjuhën
Shqipe ka vazhduar punën sipas programit dhe tematikës së
paracaktuar. Gjatë vitit, u paraqitën nga grupet e punës dhe u diskutuan
në këshill çështje të gjuhës shqipe që kanë të bëjnë me leksikun, me
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drejtshkrimin dhe me morfologjinë e shqipes standarde.
Në fushën e leksikut u shtruan problem të ngritura më parë dhe të
reja që kanë të bëjnë me gjendjen e leksikut, me zhvillimet në këtë
lëmë, të kushtëzuara nga ndryshimet e reja kulturore, sociale dhe
demografike. Këshilli Ndërakademik arriti në përfundimin se në fushën
e leksikut, krahas arritjeve, të përfaqësuara më së shumti e më së miri
me fjalorin më të ri - Fjalorin e shqipes së sotme, botuar nga Instituti i
Gjuhësisë dhe i Letërsisë (2006), dalin dy detyra kryesore:
1. Pasurimi i mëtejshëm i këtij fjalori me fjalë të reja që përfaqësojnë
zhvillimet politike, shoqërore, ekonomike dhe teknologjike të dy
dhjetëvjeçarëve të fundit, si dhe përfshirjen në fjalor të mjaft fjalëve të
tjera nga trevat e zgjeruara shqipfolëse.
2. Pastrimi, mënjanimi nga përdorimi i shumë fjalëve të huaja të
panevojshme, që kanë vërshuar në shqipe kryesisht nga anglishtja dhe
italishtja, por edhe nga gjuhë të tjera.
Këto detyra mund të sendërtohen vetëm nëpërmjet fuqizimit të
departamentit të leksikografisë duke riorganizuar, zgjeruar e plotësuar
atë me kuadrin përkatës, që t’u përgjigjet nevojave dhe kërkesave të
kohës.
Në fushën e drejtshkrimit, debati u përqendrua kryesisht në çështjen
e drejtshkrimit të ë-së së patheksuar, debat që synon ta bëjë këtë
përdorim sa më të thjeshtë, të përfshirë në rregulla më përgjithësuese
dhe më praktike. Dy qëndrimet e kundërta, të skajshme: mënjanimi i
sa më shumë përdorimeve të “ë”-së dhe ruajtja e saj e pandryshuar, të
cilat u shfaqën në Këshillin Ndërakademik, provokuan një reagim të
gjerë nga opinioni shkencor duke e lënë të hapur çështjen.
Në fushën e morfologjisë ndryshimet u kufizuan mjaft, sipas
vendimeve të Kongresit të Drejtshkrimit të vitit 1972. Me mirëkuptimin
e përgjithshëm të të gjithë anëtarëve të Këshillit Ndërakademik, u ruajt
baza normative morfologjike e vendosur në kongres. Ndryshimet ishin
shumë të kufizuara; ato synuan përforcimin e përdorimit të normave
ekzistuese; propozimet për ndryshime mënjanuan ndonjë përdorim
morfologjik dysor të mëparshëm, saktësuan norma ekzistuese ose e
plotësuan strukturën e standardit me norma të reja të pavendosura më
parë. U mënjanua përfundimisht me mirëkuptim dhe me argumentim
shkencor çështja e paskajores së tipit “me punue”, që do të çonte në
pranimin e dy standardeve gjuhësore.
Këshilli Ndërakademik është në vazhdim të zbatimit të programit e
të tematikës së paracaktuar, por tani më shumë detyra mbeten për
zbatimin e standardit gjuhësor, sesa për ndryshime të mëtejshme të tij.
B. Projekte të mbështetura nga Programi Kombëtar për Kërkim
dhe Zhvillim (PKKZH-AKTI), Protokolle të Bashkëpunimit Shkencor
dhe Teknologjik Dypalësh (MASH-AKTI) dhe programe të tjera (Cilësi
dhe Barazi në Arsim, BB dhe MASH).
1. Projekti “Metodologjia si pjesë e formimit qytetar në arsimin e
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mesëm të përgjithshëm”. Projekt i financuar nga Fakulteti HistoriFilologji, Universiteti i Tiranës. Drejtues i projektit shkencor akad. Artan
Fuga. Projekti ka përfunduar.
C. Projekte ndërkombëtare në kuadër të Programeve të BE (FP6,
FP7 etj.) dhe të organizatave të tjera.
1. Projekti “Përgatitja e kërkesëpadive strategjike, në lidhje me
respektimin e parimit të barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit”,
organizuar prej Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, me mbështetjen
dhe partneritetin e UNDP, Tiranë; drejtuese e projektit akad. as. Aurela
Anastasi; afati i zbatimit (korrik 2012 - dhjetor 2013).
2. Në kuadër të Projektit të Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, me
mbështetjen dhe partneritetin e Programit JUST, USAID, Tiranë, është
realizuar nën drejtimin e akad. as. Aurela Anastasi projekti “Forcimi i
sistemit të transparencës, efektshmërisë dhe paanshmërisë në gjykatat
shqiptare, përmes përmirësimit të cilësisë së përfaqësimit në gjykim dhe
rritjes së aftësisë së shoqërisë civile në monitorimin dhe adresimin e
këtyre çështjeve”; afati i zbatimit të projektit (janar 2012-dhjetor 2013).
Përfundimi i projektit është finalizuar me përgatitjen për botim në gjuhën
shqipe të raportit të monitorimit me temë: “Çështje të rritjes së efektivitetit,
transparencës dhe të besimit të publikut në gjyqësor”
3. Projekti “Studim mbi Koston e Reagimit të Bashkërenduar të
komunitetit ndaj dhunës në familje në Shqipëri”, realizuar nga Qendra
për Nisma Ligjore Qytetare, me mbështetjen financiare dhe teknike të
Entit të Kombeve të Bashkuara për barazinë gjinore dhe fuqizimin e
grave në Shqipëri (UN Women), në kuadrin e Programit të
bashkëpunimit ndërmjet qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të
Bashkuara, 2012-2016. Ekspertja në zbatimin e projektit, akad. as.
Aurela Anastasi, është edhe autore e parë e botimit shqip dhe anglisht:
“Një studim i kostove ekonomike për zbatimin e legjislacionit shqiptar
kundër dhunës në familje”, Tiranë, 2013.
4. Projekti “National Needs Assessment for Migration Counters to
deliver business support serviles to returnees”, projekt ndërkombëtar
me pjesëmarrje të akad. as. Kosta Barjaba, zbatuar nga IOM dhe me
financim të UNDP-së.
5. Projekti “Transnational Networks, Transnational
Entrepreneurship and the Role of State”, me pjesëmarrje të akad. as.
Kosta Barjaba, zbatuar nga the Regional Research Promotion
Programme in the Western Balkans (RRPP), University of Fribourg,
financuar nga Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC).
6. Projekti “Historia e shqiptarëve në shekullin XX”, me pjesëmarrje
të akad. Beqir Meta. Janë kryer kërkime në Arkivin e Ministrisë së
Punëve të Jashtme - Romë. Janë përfunduar pjesë të studimit për
periudhën e viteve 1920-1924.
7. “Ndikimi i Marrëdhënieve Publike në informacionin masiv”,
projekt shkencor i drejtuar nga akad. Artan Fuga dhe realizuar me
financimin e OSBE-së. (Përfunduar).
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8. Projekti “Parametrat e trajnimit të gazetarëve të rinj në fushën e
menaxhimit të medias”, me drejtues shkencor akad. Artan Fuga. Ky
projekt, i financuar nga Fondacioni “Konrad Adenhauer”, është në
vazhdim.
9. Projekti “Observatori europian i gazetarisë”, në bashkëpunim
me njëmbëdhjetë grupe kërkimi shkencor europian në këtë fushë,
drejtohet nga akad. Artan Fuga. Ky projekt mbështetet financiarisht
nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor (Zvicër) dhe është në
vazhdim.
10. “Studimi i dukurive të dhunës në familje”, projekt i financuar
nga Ministria e Brendshme Suedeze, me drejtues shkencor të grupit
studimor akad. Artan Fuga. Projekti ka përfunduar.
D. Aplikime të reja për projekte në kuadër të programeve e
organizmave kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
1. Projekti Botimi dokumentar “Shqipëria në dokumentet austrohungareze të vitit 1914”; (1913, 6 vëllime); (1914, 10 vëllime). Me
drejtues akad. Beqir Meta; akad. as. Marenglen Verli.
2. Projekti Botimi dokumentar “Shqipëria në Luftën e Dytë
Botërore”, dokumente britanike; akad. Beqir Meta.
3. Projekti “Kryengritjet e viteve 1910-1911”, dokumente austrohungareze; akad. Beqir Meta.
II. SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE TEKNIKE
1. Pjesëmarrje në projekte shkencore
A. Projekte të mbështetura nga Programi Kombëtar për Kërkim
dhe Zhvillim (PKKZH–AKTI), nga Protokolle të Bashkëpunimit
Shkencor dhe Teknologjik Dypalësh (MASH dhe AKTI) dhe programe
të tjera (Cilësi dhe Barazi në Arsim, BB dhe MASH, etj.).
1. Studimi i fushës magnetike të tokës në rrjetin mbështetës
magnetik, rivlerësimi i anomalive magnetike dhe përzgjedhja e
vendndodhjes së observatorit të parë magnetik të Shqipërisë”, zbatuar
nga drejtuesit P. Koshe, J. Skrami, bashkëpunëtorë P. Leka, I. Jata, H.
Reçi (IGJEUM) dhe drejtues shkencorë akad. S. Bushati nga Akademia
e Shkencave, në kuadrin e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim
(PKKZH), “Biodiversiteti dhe Mjedisi”, 2010-2014, i financuar nga
Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit. Institucioni drejtues
është Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujërave dhe Mjedisit të UPT,
Departamenti i Gjeofizikës së Aplikuar në bashkëpunim me Akademinë
e Shkencave dhe me ekspertizë të Institutit të Gjeofizikës dhe
Vullkanologjisë (INGV), Romë.
2. “Aplikimi i Teknologjisë së Imazheve Radar (PSIn SAR) në
vlerësimin dhe parashikimin e integruar të fenomeneve gjeodinamike
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me qëllim zbutjen e pasojave në zonat urbane dhe turistike të rajonit
Durrës-Kavajë”, Projekt i Shërbimit Gjeologjik Shqiptar (ShGjSh) dhe i
Akademisë së Shkencave, me drejtues shkencorë M. Lamaj, A. Avxhiu,
L. Moisiu, M. Dardha, M. Josufati (ShGjSh) dhe bashkëpunëtorë akad.
S. Bushati dhe akad. N. Frashëri, i financuar nga Programi Kombëtar
për Kërkim dhe Zhvillim “Biodiversiteti dhe Mjedisi”, 2010-2013.
3. “Vlerësimi i parametrave dhe fenomeneve të ndotësve të ajrit
dhe impaktet në mjedis”, me drejtues shkencor akad. F. Vila, në kuadrin
e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim (PKKZH), “Biodiversiteti
dhe Mjedisi”, (2010–2013). Institucioni zhvillues është FShN, UT, në
të cilin janë angazhuar Departamenti i Fizikës, Departamenti i
Teknologjisë Kimike (akad. as. I. Malollari) dhe Qendra e Fizikës
Bërthamore të Zbatuar, ndërsa institucionet që bashkëpunojnë janë
Fakulteti i Shkencave Natyrore i Universitetit “Luigj Gurakuqi”, Shkodër
(Departamenti i Fizikës, Kimisë dhe i Biologji – Kimisë), si dhe Agjencia
Kombëtare e Pyjeve dhe e Mjedisit.
4. “Ngritja e një qendre laboratorike studimore të shfrytëzimit të
biomasës agropyjore për biogaz dhe energji, si dhe analiza e strukturës
inxhinierike të proceseve në një impiant pilot eksperimental”, me
drejtues shkencor akad. as. I. Malollari, në kuadrin e Programit
Kombëtar për Kërkim e Zhvillim (PKKZH), “Biodiversiteti dhe Mjedisi”
(2010-2013).
B. Projekte në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit KërkimorShkencor dhe Artistik midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës
Marrëdhëniet midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASHSH)
dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës (ASHAK) kanë
një traditë të gjatë bashkëpunimi. Ato funksionojnë rregullisht mbi bazën
e një marrëveshjeje në kuadër të bashkëpunimit e shkëmbimit kërkimor
shkencor e artistik, e cila konkretizohet në protokollet përkatëse që
rinovohen në krye të çdo dy viteve. Protokolli i fundit është protokolli
për marrëveshjen në vitet 2013-2015, nënshkruar në fillim të vitit 2013.
Rezultatet e këtij bashkëpunimi shumëvjeçar janë konkretizuar me
realizimin e projekteve të përbashkëta, organizimin e aksioneve
shkencore të përbashkëta, të ekspeditave të përbashkëta, kërkimeve
në terren dhe botimeve të përbashkëta në dy fushat e mëdha: shkencat
shoqërore e albanologjike dhe shkencat natyrore e teknike.
Vitet e fundit në fushën e shkencave natyrore dhe teknike janë
organizuar: Konferenca “Menaxhimi Shëndetësor në Shqipëri dhe
Kosovë – sfidë madhore e sistemit shëndetësor” dhe Konferenca IV
ndërkombëtare e Algjebrës dhe e Analizës Funksionale. Gjithashtu,
në kuadër të marrëveshjes ndërmjet ASHSH dhe ASHAK, janë realizuar
disa studime që janë kurorëzuar me një varg botimesh të përbashkëta,
midis tyre, Enciklopedia e Artit Shqiptar, Fjalor i emrave të bimëve,
Fjalori terminologjik i botanikës, Fjalori shpjegues i termave të
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botanikës, Sëmundjet e pemëve frutore dhe të hardhisë, etj. Janë
realizuar projekte me rëndësi, si “Gjuha shqipe dhe kompjuteri”.
Në fushën e shkencave natyrore dhe teknike po realizohen projekte
të përbashkëta si: “Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore
të Kosovës dhe të Shqipërisë” dhe “Inventarizimi i virozave dhe
shëndetësimi i materialit mbjellës i specieve frutore dhe vreshtave në
Kosovë dhe Shqipëri”.
Por duhet thënë se vitet e fundit janë shfaqur disa vështirësi e pengesa
që kanë kufizuar mundësitë dhe ritmet e bashkëpunimit. Kjo ka ardhur,
në radhë të parë, për shkak të efekteve negative të reformës së vitit
2007 në Akademinë e Shkencave dhe të uljes drastike të buxhetit për
shkencën. Për këtë arsye, disa projekte të parashikuara nuk janë
realizuar nga kufizimi i fondeve, si dhe për shkak të mosgjetjes në kohë
të partnerëve specialistë nga ASHAK.
Grupi i përbashkët i projekteve në fushën e biologjisë, me
koordinatorë akad. F. Krasniqi dhe akad. L. Susuri (ASHAK) dhe akad.
J. Vangjeli dhe akad. as. E. Kongjika (ASHSH), pas disa botimeve të
rëndësishme, po realizon dy projektet e poshtëshënuara:
1. Projekti “Inventarizimi i virozave dhe shëndetësimi i materialit
mbjellës i specieve frutore dhe vreshtave në Kosovë dhe Shqipëri”
ASHSH (SShNT; FSHN - UT; UBT) dhe ASHAK (SShN) (2011 – 2013).
Projekti është realizuar nga bashkëpunimi i seksioneve të dy
Akademive: Seksioni i shkencave satyrore dhe teknike, ASHSH dhe
Seksioni i shkencave të natyrës, ASHAK me koordinatorë: akad. as. E.
Kongjika (ASHSH) dhe akad. L. Susuri (ASHAK). Puna eksperimentale
është kryer në laboratorët e Departamentit të Bioteknologjisë, Fakulteti
i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës; në Institutin e Virologjisë
Vegjetale (CNR), Bari, dhe në Universitetin e Barit, Itali. Gjithashtu ka
patur bashkëpunim me Departamentin e Hortikulturës dhe të Mbrojtjes
së Bimëve, Fakulteti Bujqësi & Mjedis, Universiteti Bujqësor i Tiranës,
dhe me Departamentin e Mbrojtjes së Bimëve të Fakultetit të Bujqësisë,
Universiteti i Prishtinës.
2. Hartimi i monografisë “Prodhimi cilësor i fidanëve të pemëve
frutore, hardhisë, ullirit dhe agrumeve” ASHSH (SShNT; FSHN - UT;
UBT; QTTB, Vlorë, MBUMK) dhe ASHAK (SShN), me koordinatorë:
akad. as. E. Kongjika (ASHSH) dhe akad. L. Susuri (ASHAK).
C. Projekte ndërkombëtare në kuadër të Programeve të BE (FP6,
FP7 etj.) dhe të organizatave të tjera.
1. Projekti “Development of hydrological and hydraulic study of
regulation of Skadar Lake and Bojana River water regime” – (Zhvillimi
i studimit hidrologjik dhe hidraulik i rregullimit të regjimit ujor të liqenit
të Shkodrës dhe lumit Buna), në kuadër të Projektit IPA, Akademia e
Shkencave dhe e Arteve të Malit të Zi (partner lider) dhe Akademia e
Shkencave e Shqipërisë (partner). Periudha 2012-2013. Numri i kontratës:
2012/287-023; koordinator për palën shqiptare është akad. S. Bushati.
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Të dyja akademitë e shkencave realizojnë kryerjen e studimit në
bashkëpunim me institucionet e specializuara në fushën e
hidrometeorologjisë; kështu, ASHSH bashkëpunon me Institutin e
Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe të Mjedisit (IGjEUM) të UPT.
2. Projekti “Innovative Approaches for Better Utilization of Local
Biodiversity in SEE Based on Ethnopharmacology” (Qasjet inovative për
përdorim më të mirë të biodiversitetit lokal në EJL bazuar në
Etnofarmakologjinë), aprovuar nga Komiteti i Programit Pjesëmarrës i
UNESCO-s më 15 shkurt 2013; Afati i zbatimit: 31 mars 2013 - 31 mars
2014; operator: Akademia Bullgare e Shkencave - Instituti i Kimisë Organike
me Qendër të Fitokimisë për “Southeast European Network on
Phytochemistry and Chemistry of Natural Products for Green and
Sustainable Growth” (SEE PhytoChemNet) (“Rrjeti i Europës Juglindore
për fitokiminë dhe kiminë e produkteve natyrale për rritjen e qëndrueshme
dhe të gjelbër”) (SEE PhytoChemNet); vendet pjesëmarrëse: Shqipëria,
Bullgaria, Maqedonia, Serbia. Pala shqiptare ka si koordinatore akad. as.
E. Kongjika dhe prof. as. V. Papajani, përfaqësuese kombëtare.
3. Projekti “HP-SEE”, në kuadër të Programit të Komisionit Europian
FP7, me drejtues të ekipit lokal akad. N. Frashëri.
Projekti synoi zhvillimin e infrastrukturës kompjuterike për përpunim
paralel dhe të aplikimeve përkatëse në vendet e Europës Juglindore,
në bashkëpunim me Universitetin e Tiranës.
Ka përfunduar testimi i aplikimit GIM për inversionin e anomalive
gravimetrike me teknikat e paralelizmit OpenMP dhe MPI duke
shfrytëzuar në distancë sistemet paralele në Hungari dhe Bullgari.
Rezultatet janë paraqitur në konferenca ndërkombëtare.
Është mbështetur aplikimi i fizikës i Fakultetit të Shkencave të Natyrës
HMLCQD për modelimin e kuarkeve, si dhe fillimi i një aplikimi të ri
nga hidrodinamika. Është realizuar një seminar teknik mbi sistemet
paralele. (http://www.hp-see.eu/). Projekti u koordinua nga Rrjeti
Akademik Grek GRNET. Në Universitetin Politeknik të Tiranës u punua
për aplikimin GIM për inversionin e anomalive gravimetrike me teknikat
e paralelizmit Open MP dhe MPI duke shfrytëzuar në distancë sistemet
paralele në Hungari dhe Bullgari; rezultatet janë paraqitur në konferenca
ndërkombëtare. Projekti përfundoi në gusht 2013.
4. Projekti “IDEALIST’ 2014", që financohet nga Programi Kuadër
7 i Komisionit Europian me partner në Shqipëri akad. N. Frashëri, synon
nxitjen e pjesëmarrjes në FP7 nëpërmjet qarkullimit të informacioneve
mbi projekt-propozimet dhe mbështetjen e projekt-propozimeve të tilla.
5. Projekti “KHE-STO (IPA Adriatik) për shfrytëzimin e TIK në
transport gjatë krizave mjedisore” në kuadër të Projektit IPA, për rritjen
e njohurive mbi transportin e qëndrueshëm me shfrytëzimin e TIK gjatë
krizave mjedisore, ku mer pjesë akad. N. Frashëri. (http://www.khesto.info/). Krahas Universitetit Politeknik të Tiranës, nga Shqipëria në
projekt marrin pjesë dhe dy OJQ – Qendra Shqiptare për Zhvillimin e
Qëndrueshëm dhe Qendra Kombëtare për Lëvizjen Mjedisore, me
koordinator Universitetin e Aquilas, Itali.
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6. Projekti “FETCH” që financohet nga Programi Kuadër 7 i
Komisionit Europian, për mbështetjen e edukimit dhe trajnimit
informatik në të ardhmen, me partner në Shqipëri Universitetin
Politeknik, ku merr pjesë akad. N. Frashëri, me koordinator Universitetin
e Rusisë në Bullgari.
7. Projekti “Emergency Damage Risk Assessment of Archaeological
Monuments in Albania by new Geophysical Methods (EDRAAMG)”.
dr. H. Reçi (fellowship); akad. S. Bushati (mentor). Final Report of the
Research Grant No.: 09-029RG/EAS/AS_C-UNESCO; FR: 3240220976.
8. Projekti “A 4500-year ostracod record from lake Shkodra
(Albania): palaeo-environmental and palaeo-climatic reconstruction
using a multi proxy approach”. Bilateral Project Italia-Albania
(CARISMA), 2012-2014 me autorë I. Mazzini, E. Gliozzi, R. Koçi,
I.Soulie-Marsche,G. Zanchetta, I. Baneschi, L. Sadori, M. Giardini, A.
Van Welden, akad. S. Bushati.
9. Projekti “Materials, Physics and Nanosciences” në kuadër të
Programit COST (European Cooperation in Science and Technology)
MP 1103", me zgjatje (2011-2015), financuar nga Komisioni Europian.
EU, nga akad. as. A. Veveçka, anëtare e programit.
Në kuadër të këtij programi, u mor pjesë dhe u referua në workshop-in
ndërkombëtar “On Energy Storage in the Grid”, Barcelona, Janar 2014.
10. Projekti “Vizita shkencore” në kuadër të Programi TEMPUS
financuar nga Komisioni Europian, EU, nga akad. as. A. Veveçka.
11. Projekti “Multifunctional Nanoplatforms for High Sensitive
Pollution Control and Purification of Water”, MICINN. (01/01/201131/12/2013). Drejtues kërkimesh akad. A. Merkoçi.
12. Projekti “Desenvolupament d’un biosensor electroquímic basat
en nanopartícules per la detecció ràpida i senzilla de seqüències de
DNA”, subcontracted by VETGENOMICS spin-off. (01/12/2010-30/11/
2013). Drejtues kërkimesh akad. A. Merkoçi.
13. Projekti “Evaluation of the calcium-sensing receptor as a novel
candidate tumor suppressor gene and therapeutic target in
neuroblastic tumors”, CELLEX Fundation. (01/01/2011 - 31/12/
2013).Drejtues kërkimesh akad. A Merkoçi.
14. Projekti “Nanoparticle-based Sensors for Detection of Chemical
and Biological Threats”. (SfP 983807)”, NATO. (22/06/2010 - 21/06/
2013). Drejtues kërkimesh akad. A. Merkoçi.
15. Projekti “NANOHEROES - NANOmaterials for Highly on-off
Electroswitchable Recognitions capabilities with Outstanding
ElectrobioSensing applications” (MAT2011-25870), MICINN (Madrid,
Spain). (01/01/2012 - 31/12/2014). Drejtues kërkimesh akad. A.
Merkoçi.
16. Projekti “Nanosystems for early Diagnosis of Neurodegenerative
Diseases, (NADINE)”, FP7 Proposal for a Cooperation Project, NMP2009-4.0-3, Development of nanotechnology-based systems for
molecular diagnostics and imaging. (01/09/2010-31/08/2015), (http://
www.fp7nadine.eu/). Drejtues kërkimesh akad. A Merkoçi.
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17. Projekti “Point of Care Diagnostics for Rapid and Cheap
Pathogen Detection of Companion Animals”, Project acronym
POC4PETS, Funding scheme Research for SMEs, Work program topic
FP7-SME-2012-1, Start date 01/09/2012, End date 31/08/2014 (http://
www.poc4pets-fp7.eu/). Drejtues kërkimesh akad. A Merkoçi.
18. Projekti “Renewable Energy Studies in Western Balkan
Countries” në kuadrin e Programit TEMPUS, me pjesëmarrjen e disa
institucioneve shkencore të Gjermanisë, Austrisë, Bullgarisë, Sllovakisë,
Shqipërisë, Malit të Zi e Bosnjë Herzegovinës, si dhe disa ndërrmarjeve
të prodhimit në sektorin e bujqësisë e industrisë energjetike e fushave
simotra nga Shqipëria. Drejtues i projektit, Universiteti i Hohenheimit,
Gjermani. Anëtar i Steering Comittee është edhe akad. N. Gruda..
19. Projekti “Consolidation of the Environmental Monitoring System
in Albania” (Përforcimi i Sistemit të Monitorimit të Mjedisit në Shqipëri)
në kuadër të Programit CEMSA PROJECT, nga Ministria e Mjedisit, e
Pyjeve dhe e Administrimit të Ujërave (2008-2012) me mbështetjen e
Programit IPA të Komisionit Europian; akad. as. I. Malollari, anëtar i
Komitetit drejtues. http://cemsaproject.net/project_information/project_
steering_committee.
20. Projekti “Large-Scale Distributed Scientific Experiments on
Shared Substrate”, mbështetur nga National Science Foundation (NSF),
Computer and Network Systems. Drejtues kërkimesh akad. as. A.
Durrësi.
21. Projekti “Using Lessons from the Disaster in Japan to Develop
Communications for Emergency Situations”, mbështetur nga National
Science Foundation (NSF), Computer and Network Systems. Drejtues
kërkimesh akad. as. A. Durrësi.
22. Projekti “An Application Delivery Platform for Mobile Apps on
Global Clouds”, mbështetur nga National Science Foundation (NSF),
Computer and Network Systems. Drejtues kërkimesh akad. as. A.
Durrësi.
23. Projekti “Advanced Mobile and Cloud Computing”, mbështetur
nga Microsoft Research Project Hawai. Drejtues kërkimesh akad. as.
A. Durrësi.
D. Projekte të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe të
institucioneve të tjera në vend
1. Projekt “Hartimi dhe botimi i Excursionflora of Albania” me
koordinator akad. J. Vangjeli. Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
2. Projekt “Herbari Kombëtar dhe Informatizimi” me koordinator
akad. J. Vangjeli. Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës, Fakulteti i
Shkencave të Natyrës, UT.
3. Projekt “Monitorimi i Biodiversitetit dhe ruajtja e tij”, me
koordinator prof. dr. A. Mullaj, anëtar akad. J. Vangjeli. Qendra
Kërkimore e Florës dhe Faunës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT.
4. Projekt “Vegjetacioni i Shqipërisë” me koordinator akad. J.
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Vangjeli dhe bashkëpunëtorë të tjerë shkencorë, prof. dr. P. Hoda, prof.
dr. A. Mullaj, Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës FSHN, prof. dr.
A. Proko, Fakulteti i Pyjeve, UBT etj.
E. Aplikime të reja për projekte në kuadër të programeve e
organizmave kombëtarë dhe ndërkombëtarë.
1. Projekti “Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using
biosensors (SMS)”, FP7-OCEAN-2013, Start date 01/01/2013, End date
01/10/2016. Drejtues kërkimesh akad. A Merkoçi
2. Projekti “The issue of minorities in the region of Balkans”, Place
of project: Balkan region. Bilateral project-proposal, ASA-UIV (Union
of International Academies), Belgium; akad. L. Omari, akad. S. Bushati,
2013.
3. Projekti “Sustainable management of karst transboundary
aquifers in the Adriatic region (KATRA). Adriatic IPA Cross Border
Cooperation; Strategic project proposal. Geological Survey of Slovenia
(Marko Komac, leader partner); National Institute of Biology, Slovenia
(Taara Lak Tunsek, partner); Albanian Geological Survey (partner);
Academy of Sciences of Albania (akad. S. Bushati, partner); 2013.
4. Projekti “Certification of Albanian for Speakers of Other
Languages: Pegging Albanian to CEFR (CASOL). TEMPUS Program.
University of Calabria (Francesco Altimari, Leader of the Project
UNICAL). Academy of Sciences of Albania (partner). 2013.
5. Projekti “Mountain tourism development in Kukësi Region”.
International Fund for Cultural Diversity Investing in creativity.
Transforming societies. “Ecologist for Region Association” (B. Onuzi,
leader partner); “Mountain Studies Association, Tirana, Albania”,
(partner); Academy of Sciences of Albania (partner). 2013
6. Projekte “Dy projekt–propozime në kuadrin e programeve
europiane ERASMUS dhe HORIZON 2020.’’ (Acronym) me akad. N.
Frashëri.
7. Projekti “Innovative Approaches for Better Utilization of Local
Biodiversity in SEE Based on Ethnopharmacology”. Vazhdim i punës
në networkun në SEE-PhytoChemNet dhe përdorimi i filozofisë së
suksesshme të projektit në projekte të ardhshme rajonale, kushtuar
përdorimit më të mirë të biodiversitetit lokal bazuar në etnofarmakologji,
mbështetur nga UNESCO, koordinator akad. as. E. Kongjika.
8. Dy projekte të mëdha në kuadrin e programeve të TEMPUS-it,
dhe riaplikim për 2 projekte ndërkombëtare të FP6 dhe Horizont 2020
nga akad. as. I. Malollari.
9. Projekti “Economic viable Internet Mobility”, mbështetur nga
National Science Foundation (NSF), Computer and Network Systems.
Drejtues kërkimesh akad. as. A. Durrësi.
10. Projekti “Trust Management for Social Networks”, mbështetur
nga National Science Foundation (NSF), Computer and Network
Systems. Drejtues kërkimesh akad. as. A. Durrësi.
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II. KONFERENCA SHKENCORE
A. KONFERENCA SHKENCORE NDËRKOMBËTARE
I. Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike
Veprimtaria shkencore në fushën e studimeve albanologjike është
realizuar në disa forma të kërkimit e komunikimit shkencor dhe në
organizimin e aktiviteteve të larmishme shkencore si konferenca,
simpoziume, përurime, tryeza e vlerësime të rezultateve shkencore,
me pjesëmarrje kombëtare e ndërkombëtare.
1. Konferenca shkencore ndërkombëtare “Iluminizmi neohelenik
dhe Rilindja shqiptare” (26 mars 2013), organizuar nga Lidhja
Filologjike Shqiptaro-Greke në bashkëpunim me Akademinë e
Shkencave të Shqipërisë, me Universitetin e Janinës, si dhe me
mbështetjen e Ambasadës së Republikës së Greqisë në Tiranë. Merrnin
pjesë studiues nga Shqipëria, Greqia dhe Kosova. Në konferencë mori
pjesë rektori i Universitetit të Janinës, prof. Triantafyllos A. D. Albanis,
dhe në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, akad. Jorgo
Bulo, i cili mbajti edhe kumtesën me titull “Naim Frashëri midis
iluminizmit perëndimor dhe iluminizmit lindor”.
II. Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike
Gjatë vitit 2013 u organizuan disa konferenca, kongrese dhe
simpoziume të rëndësishme, për të cilat seksioni ka qenë organizatori
kryesor ose bashkëorganizator duke i mbështetur këto veprimtari me
ideimin e tyre, me organizimin dhe dhënien e deklaratave komunitetit
shkencor, politikëbërësve dhe vendimmarrësve. Qëllimi i tyre është
bashkërendimi i vizioneve të grupeve të ndryshme të interesuara për
problemet ekonomike, të mbrojtjes së mjedisit etj.
1. Konferenca shkencore ndërkombëtare “Sistemi liqenet e Prespësliqeni i Ohrit: Gjendja aktuale–probleme dhe perspektiva”, organizuar
nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me
Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë, më 27 – 29
tetor 2013, në Strugë dhe në Pogradec, nën kujdesin e Kryeministrit të
Shqipërisë Edi Rama dhe Kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski.
Ceremonia e hapjes së konferencës u zhvillua në Strugë, ku
përshëndetën dy kryetarët e akademive, akademik Vlado Kambovski
dhe akademik Muzafer Korkuti. Në emër të Ministrisë së Mjedisit të
Shqipërisë përshëndeti zëvendësministrja Djana Bejko.
Fushat e trajtuara në konferencë në dy ditët e para në Strugë ishin të
shumta, duke përfshirë studime analitike gjeologjike, hidrologjike,
hidrogjeologjike, limnologjike, të biodiversitetit të zonës, që evidentojnë
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ndikimet antropologjike apo të ndryshimeve klimatike në ekosistemin
liqenor. Një vëmendje e veçantë iu kushtua problemeve të monitorimit,
ekoturizmit dhe menaxhimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore të
sistemit liqenor dhe zonës përreth.
Në ditën e tretë të aktivitetit, pjesëmarrësit në konferencë zhvilluan
vizita shkencore në rrjetin e rehabilituar të ujësjellësit të qytetit të
Pogradecit dhe disa fshatrave rreth tij dhe në impiantin e trajtimit të
ujërave të zeza, të ndërtuara me mbështetjen e bankës gjermane KfW.
Gjithashtu u ndoq një demonstrim i marrjes së kampionaturave
hidrogjeologjike me anije ekspeditore të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar.
Surprizë e bukur ishte një ekspozitë me punime të artizanëve të qytetit
të Pogradecit përpara Bashkisë së qytetit, ku z. Artan Shkëmbi, kryetari
i Bashkisë përshëndeti dhe falënderoi pjesëmarrësit shqiptarë,
maqedonas dhe të tjerë kërkues për vëmendjen që i kushtojnë sistemit
liqenor,çka e bën Pogradecin një perlë të bukurisë natyrore shqiptare.
Konferenca kishte karakter shumëdisiplinor shkencor dhe
ndërkombëtar. Gjatë viteve janë realizuar shumë projekte nga
komuniteti shkencor i tri vendeve që përfshihen në pellgun ujëmbledhës
të sistemit liqenor Ohër – Prespë (Shqipëri, Maqedoni dhe Greqi).
Informacioni i gjerë shumëvjeçar, ndërhyrjet e realizuara nga grupe të
përbashkëta studiuesish në rajon, kanë nxjerrë në pah nevojën e një
analize dhe sinteze të problemeve të paraqitura deri më sot me synim
orientimin e studimeve të reja sipas përparësive aktuale dhe në
bashkëpunim të plotë mes vendeve të rajonit. Për këtë qëllim, të dyja
akademitë, me grupe pune të shkencëtarëve identifikuan të gjitha
studimet më të arritura në fushat shumëdisiplinore që lidhen me objektin
dhe ftuan përfaqësues të zgjedhur të komunitetit shkencor që jo vetëm
të paraqesin përfundimet e projekteve shkencore, por sidomos, për të
hedhur për diskutim rekomandime të vlefshme për ndërmarrje të
mëtejshme të nismave me vlerë, për një zhvillim të qëndrueshëm të
sistemit liqenor Ohër – Prespë. Këtij qëllimi i shërbeu dhe hartimi dhe
miratimi, në përfundim të konferencës i një deklarate të përbashkët
për komunitetin shkencor, politikëbërësit dhe vendimmarrësit e dy
vendeve fqinjë.
Në konferencë u paraqitën 50 punime me rreth 130 autorë nga
Shqipëria, Maqedonia, Greqia, Gjermania, Serbia dhe Norvegjia, që
kanë marrë pjesë në projekte të përbashkëta të mbështetura nga
institucione të shteteve përkatëse, si dhe nga organizma ndërkombëtarë
si UNDP, GEF, Konventa Ramsar, institucione të BE, SDC, BB, KfW,
GIZ, SIDA, WWF, UNESCO, NATO, IAEA, Ministria e Punëve të
Jashtme të Norvegjisë, NIVA etj. Janë implementuar një numër
iniciativash pozitive, projekte kërkimi dhe zhvillimi në nivele kombëtare
dhe ndërkombëtare.
Duhet theksuar se zhvillimi i konferencës u bë i mundur nga
mbështetja financiare e Bankës Gjermane KfW, nëpërmjet Ministrisë
së Mjedisit që po implementon projektin “Transbondary Bioephere
Reserve Prespa – Support to the National Prespa Park in Albania”. Jo
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vetëm kaq, por një pjesë e mirë e të dhënave shkencore të paraqitura
në konferencë nga kërkuesit shqiptarë, janë pjesë e projekteve
shkencore të mbështetura nga ky projekt i madh. Stafi drejtues
gjermano-shqiptar ka mbështetur grupe të përziera studiuesish nga tri
vendet përfshirëse në menaxhimin e parkut të Prespës.
Mes autorëve të shumtë të kumtesave të paraqitura, akademikët
shqiptarë zunë një vend të rëndësishëm me rezultatet e tyre, si:
- Angjeli A., Shkëmbi A. Sustainable development: Cases of the
Transboundary Prespa Park and Ohrid Lake.
- Cara M., Schneider S., Imeri A., Kupe L., Merkuri J., Rada Z., Babani
F., Kongjika E. Ecological status assessment in Ohrid Lake according
to the WFD
- Frashëri N., Beqiraj G., Bushati S. Environmental changes of OhridPrespa from satellite imagery.
- Myteberi I., Proko A., Vangjeli J. Evaluation and sustainable
management of biological biodiversity of the terrestrial vegetation of
Ohrid and Prespa Lakes Basin.
Konferenca hartoi një rezolutë, e cila iu dërgua institucioneve
shkencore, universitare, atyre politikëbërëse e vendimmarrëse.
2. Kongresi i 7-të ndërkombëtar i Gjeofizikanëve në Shqipëri: një
veprimtari shkencore ndërkombëtare me rëndësi për kërkimin shkencor
dhe zhvillimin ekonomik, për Shqipërinë e më gjerë.
Kongresi u zhvillua nën kujdesin e Kryeministrit të Shqipërisë dhe
me mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Kongresin e nderuan me pjesëmarrjen e tyre kryetari i Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë akad. Muzafer Korkuti, zëvendësministri i
Energjisë dhe Industrisë, Ilir Bejtja, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë,
si dhe shumë përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë dhe
kërkimit shkencor, gjë që tregon se ka një ndërgjegjësim në rritje për të
kuptuar efektivitetin e përdorimit të kompleksit të metodave gjeofizike,
në fusha të ndryshme të zhvillimit shkencor e ekonomik të vendit.
Kongresin e hapi presidenti i Bashkësisë së Gjeofizikanëve,
akad.S.Bushati.
Në kongres u paraqitën 116 punime shkencore, nga të cilat 59 qenë
paraqitje gojore dhe 57 postera, të cilat u vlerësuan dhe u aprovuan
për referime si rezultat i specialistëve të fushave të shkencave të tokës,
të përzgjedhur nga Unioni Europian i Gjeoshkencëtarëve dhe
Inxhinierëve (European Association of Geoscientists and Engineers,
EAGE).
3. Simpoziumi i lX ndërkombëtar “Biodiversiteti, ruajtja dhe
përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural”, organizuar nga Qendra
e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë Krujë, në bashkëpunim
me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, Universitetin Bujqësor të
Tiranës, Departamentin e Prodhimit Shtazor, Universitetin Bujqësor
“Fan S. Noli”, Korçë dhe Shoqatën ALBAGENE. Për të katërtin vit
radhazi, simpoziumi u mbajt në Tiranë më 27 nëntor 2013 në mjediset
e Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
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dhe në sallën “Aleks Buda” të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
Nga ASHSH, akad. as. E. Kongjika ishte zëvendëskryetare e Komitetit
Shkencor.
Në ceremoninë e hapjes së simpoziumit, prof. dr. Kristaq Kume i
dha fjalën për të përshëndetur prof. dr. Edmond Panaritit, ministër i
Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, dhe më tej
fjalën e morën akad. prof. dr. Salvator Bushati, sekretar i përgjithshëm
shkencor i Akademisë së Shkencave, prof. Hajrip Mehmeti, rektor i
Universitetit të Prishtinës, prof. dr. Anila Hoda, zëvendësrektore e
Universitetit Bujqësor të Tiranës.
4. Simpoziumi i 15 ndërkombëtar IUFRO 2013 “Aspektet Ligjore
të Zhvillimit të Qëndrueshëm të Pyjeve Europiane”
Për herë të parë në Shqipëri, më 15-17 Maj 2013 zhvilloi punimet
Simpoziumi i 15të ndërkombëtar mbi Aspektet Ligjore të Zhvillimit të
Qëndrueshëm të Pyjeve Europiane. Simpoziumi u organizua nga
Fondacioni CNVP (Bashkojmë Vlerat e Natyrës me Njerëzit) & IUFRO
(Unioni Ndërkombëtar i Organizatave Kërkimore në Pyje) në
bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit, Pyjeve dhe të
Administrimit të Ujërave dhe me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
(akad.as. E. Kongjika, anëtare e Komitetit Organizativ).
5. Konferenca e 8-të për bimët aromatike mjekësore, e vendeve të
Europës Juglindore
Shoqata për bimët aromatike mjekësore (BAM) e vendeve të Europës
Juglindore (AMAPSEEC) dhe Universiteti Bujqësor i Tiranës me
mbështetjen e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë organizojnë
Konferencën e 8-të për bimët aromatike mjekësore, të vendeve të
Europës Juglindore, për herë të parë në Shqipëri më 19-22 maj 2014,
ku Seksioni i shkencave natyrore e teknike mori përsipër jo vetëm
organizimin shkencor të saj (akad. S. Bushati dhe akad. N. Gruda,
anëtarë të Komitetit të Nderit dhe akad. as. E. Kongjika, anëtare e
Komitetit Shkencor), por edhe mbështetjen për botimin e Librit të
Abstrakteve të konferencës.

B. KONFERENCA, SEMINARE SHKENCORE
DHE PËRURIME STUDIMESH BRENDA VENDIT
I. Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike
Akademikë të Seksionit të shkencave shoqërore albanologjike kanë
marrë pjesë gjerësisht në konferenca dhe seminare shkencore brenda
dhe jashtë vendit. Pjesëmarrja ka qenë e zgjedhur dhe e përcaktuar në
nivel akademik, e drejtuar në tematika me rëndësi kryesisht kombëtare,
thuajse nga të gjitha fushat që mbulon ky seksion: nga ekonomia dhe
financa, nga historia dhe drejtësia, nga letërsia, nga gjuhësia dhe nga
sociologjia. Në referime dhe kumtime janë parashtuar dhe diskutuar
çështje problematike dhe shqetësuese, kryesisht të periudhës së
tranzicionit ose çështje të periudhave të tjera të kushtëzuara nga
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tematika e veprimtarive. Shpesh janë dhënë edhe zgjidhje e
rekomandime për dëgjues dhe specialistë, por edhe për institucione
qëndrore politikëbërëse e vendimmarrëse.
1. Akademia e Shkencave organizoi përurimin e vëllimit
Archaeological Studies on the Prehistory of Albania (Studime
arkeologjike në prehistorinë e Shqipërisë), Tiranë 2013, f. 556, me autor
akad. Muzafer Korkuti (6 dhjetor 2013).
2. Në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave u përurua libri
Pavarësi dhe personalitete i dr. Jakup Krasniqit (21 mars 2013), Kryetar
i Kuvendit të Republikës së Kosovës.
3. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në prani të autorit, paraqiti
librin Studime filologjike për letërsinë romantike arbëreshe, të prof.
Matteo Mandalà, studiues i njohur arbëresh, drejtues i njësisë shkencore
të albanologjisë në Universitetin e Palermos (Itali) (12 prill 2013).
4. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Departamenti i gjuhësisë dhe i
letërsisë i QSA-së dhe Shtëpia botuese “OMBRA GVG” përuruan botimin
historio-filologjik të veprës së Lekë Matrëngës E mbsuame e krështerë,
përgatitur nga profesori arbëresh Mateo Mandala (24 tetor 2013).
5. U përurua libri Himni Kombëtar me autor akad. Vaso Tole (26
nëntor 2013), organizuar nga Akademia e Shkencave dhe Shtëpia
botuese “Mediaprint”.
6. Përurimi i librit Albania, the Military and the Foreign Influence
(1912-1991) me autor Pëllumb Qazimi (6 mars 2013).
II – SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE E TEKNIKE
Veprimtari shkencore, si konferenca kombëtare, seminare e tryeza
debati u zhvilluan gjatë vitit 2013, të organizuara nga seksioni, ku morën
pjesë një numër i madh studiuesish, përfaqësues nga shoqëria civile e
biznesi. Një pjesë e këtyre veprimtarive janë përfshirë në Programin e
ri “Edukimi në shkencë”.
Programi “Edukimi në shkencë”
“Edukimi në Shkencë” është një nismë e akademive të Europës, në
të cilën bën pjesë edhe Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Programi
ka për qëllim paraqitjen e ideve që dalin nga studime shkencore të
specialistëve brenda dhe jashtë akademive, të cilat shpalosen në auditor
për diskutim në një rreth të gjerë kërkuesish. Gjithashtu, programi ka
për qëllim transferimin e njohurive të reja shkencore nga një brez
kërkuesish me përvojë në brezin më të ri. Programi realizohet nëpërmjet
organizimit të seminareve shkencore, leksioneve të hapura, të ilustruara
nëpërmjet arritjeve të figurave të shquara të shkencës, apo me
organizimin e “Ditëve të hapura të institucioneve shkencore”. Gjate
vitit 2013 u mbajt:
1. Leksion i hapur: akad. as. E. Kongjika, dr. V. Sota (2013). Kërkimi
shkencor në realitetin prodhues: Bioteknologjia Bimore – Kulturat in
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vitro. Leksion i hapur realizuar në kuadër të programit “Edukimi në
Shkencë”, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë, 14 nëntor,
2013.
2. Përurimi i librit Bazat e virusologjisë bimore, me autor prof. as.
dr Arben Myrta, botim 2013. Një veprimtari e ngjashme u organizua
një ditë më pas në Fakultetin e Bujqësisë dhe të Veterinarisë të
Universitetit të Prishtinës, ku u përuruan veprat: Sëmundjet e pemëve
frutore dhe të hardhisë” dhe “Bazat e virusologjisë bimore” në një
auditor me akademikë të dy akademive, pedagogë, studentë dhe
specialistë të fushës së mbrojtjes së bimëve në Kosovë.
C. PJESËMARRJE NË KONFERENCA, SEMINARE SHKENCORE
Bazuar në të dhënat e dërguara për veprimtaritë të realizuara nga
“Anëtarët e rregullt” dhe ata “të asociuar” të ASHSH, rezulton se ka
pasur një pjesëmarrje të gjerë në veprimtari të ndryshme shkencore
ndërkombëtare dhe kombëtare, të cilat po i citojmë përmbledhtazi sipas
seksioneve.
I. Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike
Anëtarët e Seksionit të shkencave shoqërore e albanologjike, kanë
qenë aktivë me pjesëmarrjen e tyre në konferenca shkencore brenda e
jashtë vendit. Midis tyre mund të përmendim:
Jashtë vendit:
- Albert Doja. How to Build Identity in the Adriatic-Ionian Region:
Cultural, Regional, and European Perspectives between Civic Ideas
and Nation-State Motivations, EUSAIR - how to say it?; University
Forum on Building a macro-regional awareness in Adriatic-Ionian
territories, Bologna University, Emilia-Romagna Region, Bologna (Italy),
5-6 december 2013;
- Albert Doja. The Present and the Past in the Balkans: Facing the
Balkanization of the Balkan Wars. International Academic Conference
on The Balkan Wars 1912-1913, organized in Tirana (Albania) by the
Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg (Germany),
10 - 11 june 2013.
- Anastas Angjeli. Forumi Kriza Ekonomike në Greqi dhe ndikimi i
saj në Shqipëri, 26.04.2012, Athinë;
- Anastas Angjeli. Global Economic Forum, 03.04.2013, Londër;
- Anastas Angjeli. Shaping a Genuine Economic and Monetary
Union. February 20, 2013 , Bratislava, Slovakia;
-Anastas Angjeli. Sustainable development: Cases of the
Transboundary Prespa Park and Ohrid Lake. Regional International
Conference - The System “Prespa Lakes – Ohrid Lake”: The Actual
State - Problems and Perspective, Strugë, 27-29 tetor, 2013;
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- Aurela Anastasi. (Bashkautore). Principles Ruling Electoral Finance
in Albania. Simpoziumi i parë Shqiptaro-Grek, në të drejtën Publike.
Organizuar nga Departamenti i së Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë,
UT, dhe Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti Aristoteli i Selanikut, 29 korrik
2013;
- Aurela Anastasi. Access to justice for women victims of violence.
Albanian Case. Hearing: “Access to Justice for Women Victims of
Violence”, Paris, 9 december 2013, Council of Europe, Ministry of Social
Affairs and Health;
- Beqir Meta. Aleanca Ballkanike në këndvështrimin shqiptar.
- Beqir Meta. Disa veçori të politikës së brendshme të regjimit
komunist në Shqipëri.
- Gjovalin Shkurtaj. E folmja e Hotit dhe vlerat e saj në kuadrin e
dialekteve të shqipes, në Konferencën shkencore “Hoti në rrjedhat e
historisë”, në SHBA , 23 nëntor 2013;
- Kolec Topalli. Gjuha shqipe - pasqyrë e rrugës historike të kombit
shqiptar. Konferencë shkencore ndërkombëtare, organizuar nga
komuniteti shqiptar i Kroacisë, Zagreb, 19. 6. 2013;
- Kolec Topalli. Thesaret gjuhësore të së folmes së Hotit në një fjalor
etimologjik. Simpoziumi Shkencor: “Hoti ndër rrjedhat e shekujve”;
organizuara nga Hoti në diasporë në bashkëpunim me Qendrën
shpirtërore e kulturore shqiptare “Shën Pali” në Michigan, Rochester,
Michigan, 23. 11. 2013;
- Kosta Barjaba. Emerging migrant entrepreneurship networks in
Albania, paraqitur në Workshop “Return migrants and Entrepreneurs:
Beyond established paradigms”, co-organized by the Return migration
and Development Platform (RDP) and the Global Governance
Programme (GGP), European University Institute, Firence, 23 prill 2013;
- Kosta Barjaba. Migrazione e mutamenti sociali in Albania,
prezantuar në Konferencën ndërkombëtare “Migrazioni e
Transformazioni Sociali: Esperienze di Ricerca a Confronto”, Universitá
del Salento, 21 tetor 2013;
- Kosta Barjaba. Towards New Scenarios of Albanian Labor
Migration, prezantuar në 6th IZA/ASE Workshop on EU Enlargement
and the Labor Markets, Bukuresht, Rumani, 25-26 nëntor 2013;
- Marenglen Verli. “Austro-Hungaria dhe Lëvizja Kombëtare
Shqiptare në vitet e fundit të Perandorisë Osmane”. Simpoziumi “100
vjet nga Luftërat Ballkanike dhe Marrëveshja e Bukureshtit”, organizuar
në Shkup (Maqedoni) nga Akademia e Shkencave e Republikës së
Maqedonisë dhe Instituti i Historisë Nacionale – Shkup; 31 tetor – 1
nëntor 2013;
- Marenglen Verli. Antifashizmi alternativa e perspektivës për
kombin shqiptar. Konferenca shkencore “Shqiptarët gjatë Luftës së
Dytë Botërore”, organizuar në Prishtinë (Kosovë) nga Instituti i Historisë
– Prishtinë, dt. 19 nëntor 2013;
- Marenglen Verli. Isuf Kamer Çela, luftëtar e veprimtar i shquar i
Plavë - Gucisë në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare. Akademi
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përkujtimore në Plavë (Mali i Zi) kushtuar Isuf Kamer Çelës, 29 korrik
2013;
- Marenglen Verli. Pasoja e reformës agrare kolonizuese në trevat
shqiptare lindore e verilindore 1918-1941. Konferenca ndërkombëtare
“Roli i bektashizmit midis dy Luftërave Botërore” organizuar në Tetovë
(Maqedoni) nga Kryegjyshata Botërore Bektashiane më 12 korrik 2013;
- Marenglen Verli. Plava e Gucia në përpjekjet për liri e vetëqeverisje
(tetor 1918 - shkurt 1919). Sesioni shkencor “Masakra e Previsë”,
organizuar në Plavë (Mali i Zi) nga shoqata “Alpet Shqiptare” më 22
korrik 2013;
- Marenglen Verli. Pozicioni i Austro-Hungarisë për çështjen
shqiptare në nëntor-dhjetor 1912; Preludi i qëndrimit në Konferencën
e Ambasadorëve në Londër. Seminari VII ndërkombëtar i
Albanologjisë, Tetovë, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës,
më 27 tetor 2013;
- Marenglen Verli. Raportet e shqiptarëve me fqinjët e tyre dhe
Europën midis dy Luftërave Botërore. Simpoziumi “Shqiptarët, fqinjët
dhe Fuqitë e Mëdha në rrjedhat e historisë”, organizuar në Prishtinë
nga Instituti Albanologjik – Prishtinë, dt. 22-24 tetor 2013;
- Marenglen Verli. Referat për botimet e Institutit të Historisë, në
Tetovë, organizuar në Tetovë në bashkëpunim me Universitetin
Shtetëror të Tetovës, 25 tetor 2013;
- Marenglen Verli. Referat për botimet e Institutit të Historisë,
organizuar në Prishtinë në bashkëpunim me Institutin e Historisë,
Prishtinë, më 13 nëntor 2013;
- Marenglen Verli. Roli i Hotit në Kryengritjen e Malësisë së Madhe
sipas dokumentacionit europian. Konferencë shkencore në Rochester
(SHBA) “Hoti ndër rrjedhat e shekujve” organizuar në Qendrën “Gjergj
Kastrioti”, pranë Kishës së Shën Palit në Rochester, Miçigan, nga
komuniteti shqiptar i shtetit Miçigan, më 23-24 nëntor 2013;
- Marenglen Verli. Vështrim rreth rrymave politike në gjirin e
Komitetit “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”. Konferenca vjetore “Java
e shkencës”, organizuar në Prishtinë nga Ministria e Arsimit, e Shkencës
dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës, dt. 14-17 maj 2013;
- Marenglen Verli. Rëndësia e pasojat e Kryengritjes së Dibrës (1913).
Konferenca ndërkombëtare shkencore “100 vjet nga Kryengritja e
shtatorit 1913 dhe Lufta e Petrinjës (1913-2013)”, Strugë, Maqedoni,
27-28 shtator 2013.
Brenda vendit:
- Anastas Angjeli. “Saranda, rigjenerimi urban katalizator për
turizmin”, Konferenca II, Sarandë, 2013;
- Anastas Angjeli. “Today’s Audit profession requires an effective
interaction and combination of Professional Standards, Ethics, Public
Oversight and Quality Control”. Konferenca e 12-të e FCM-së, Tiranë,
4 nëntor 2013;
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- Anastas Angjeli. “The role of Banks – Bridges to Development”,
7th Hellenic – Albanian Business Forum, Tiranë, 13 nëntor 2013;
- Anastas Angjeli. Forumi “E para është Ekonomia” (Vlerësuar me
çertifikatë nga Unioni i Gazetarëve Shqiptarë për “Kontributin e dhënë
në media për pasqyrimin e problemeve të ekonomisë shqiptare”),
Tiranë, 15.03.2013;
- Aurela Anastasi. Kushtetuta si themel i bashkëjetesës politike e
shoqërore në kontekstin historik dhe evolutiv. Konferenca shkencore
“Kushtetuta si instrument qëndrueshmërie dhe zhvillimi”, organizuar
nga Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë, në bashkëpunim me Komisionin
e Venecias dhe Fondacionin “Hanns Seidel”, me rastin e 15 vjetorit të
Kushtetutës së RSH Tiranë, 22 nëntor 2013;
- Aurela Anastasi. Zbatimi i së drejtës së dëmshpërblimit për
personat e dëmtuar nga vepra penale e trafikimit të personave.
Konferenca “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurive që rrjedhin nga
vepra penale e trafikimit në njerëz”, organizuar nga OSBE dhe Ministria
e Brendshme e RSH. Tiranë, 17 prill 2013;
- Beqir Meta. Çështja çame dhe institucionet kombëtare të shtetit
shqiptar, Tiranë, 2013.
- Beqir Meta. Emigracioni politik antikomunist dhe çështja
shqiptare, Tiranë, 2013;
- Beqir Meta. Ndikimi i bektashizmit në procesin e formimit të
institucioneve kombëtare, Tiranë, 2013;
- Beqir Meta. Rezistenca e Plavës dhe Gucisë gjatë Luftës Ballkanike
sipas kujtimeve të bashkëkohësve, Tiranë, 2013
- Ethem Likaj. Burimi sintaksor i formave gramatikore si përjashtim
i ndikimeve ndërgjuhësore ballkanike. Konferenca shkencore
ndërkombëtare “Marrëdhëniet ndëretnike në Ballkan”, Tiranë, 2013;
- Gjovalin Shkurtaj. Kumtesë për 100 vjetorin e revistës “Hylli i
Dritës”, Shkodër, 18 dhjetor, 2013.
- Jorgo Bulo. Naim Frashëri midis iluminizmit perëndimor dhe
iluminizmit lindor. Konferenca shkencore ndërkombëtare “Iluminizmi
neohelenik dhe Rilindja shqiptare”, Tiranë, 26 mars 2013;
- Kolec Topalli. Kontributi i gjuhëtarëve gjermanë për etimologjinë
e shqipes. Konferenca ndërkombëtare “Jehonat e së shkuarës - zërat e
së ardhmes”, organizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike me
rastin e 80-vjetorit të prof. Wilfried Fiedler. Tiranë, 18. 10. 2013;
- Kolec Topalli. Një botim i vonuar: “Fjalor i orientalizmave në
gjuhën shqipe” i Tahir Dizdarit. Konferenca ndërkombëtare
“Leksikografi Tahir Dizdari dhe turkologët për shqipen”. Universiteti i
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shkodër, 31. 1. 2013;
- Kosta Barjaba. Emerging Albania’s migration generated
transnational entrepreneurship and networks: the context. Konferenca
“Migration, Entrepreneurship and Development: Albanian context”,
Universiteti Europian i Tiranës, 3 qershor 2013;
- Marenglen Verli. Kuvendi i Lezhës i vitit 1444 dhe mesazhet e tij.
Simpoziumi shkencor “Roli i Lezhës në Lëvizjen Kombëtare dhe në
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krijimin e shtetit modern”, organizuar në Lezhë nga Bashkia e Lezhës
në bashkëpunim me Institutin e Historisë, më 17 janar 2013;
- Marenglen Verli. Qëndrimi i Austro-Hungarisë për çështjen
shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër, i vendosur në
tetor-dhjetor 1912. Simpoziumi shkencor “100 vjetori i Konferencës
së Londrës”, i organizuar nga Instituti i Historisë (QSA), më 21 qershor
2013;
II . SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE TEKNIKE
Jashtë vendit:
- Alizoti A., Vila F., Mulaj Z., Dhoqina P. Contemporary. Tendencies
in Physics Education, 2nd International Conference “Research and
Education in Natural Sciences”, Shkodër, Albania, november, 15–16,
2013;
- Baruti B., Malollari I., Lajqi N., Hoda S., Syla B., Peci B. Noise
impact of Trepca ind. Complex (Kosova) respectively in mine stan
tergand flotation plant in the first tunnel. 2nd International Conference
“Research and Education in Natural Sciences” (RENS 2013), Shkodra,
Albania, november, 2013;
- Baruti B., Malollari I., Syla B., Lajqi N., Hoda S., Peci B. Impact of
noise from road traffic in the municipality of Mitrovica, Konferenca e
Seksionit të shkencave inxhinierike dhe të teknologjisë së
informacionit, takimi i tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca,
Tiranë, 29-31 gusht, 2013;
- Beqiraj G, Kaçani J, Frashëri N. Teaching e Business in Albania.
7th IT STAR WS on Electronic Business. Bari, Italy, may 3-4, 2013;
- Beqiraj G. Contradictory sides of information technology for
developement. Regional International Conference “Transition to a new
society”. Montenegro - Podgorica, march 21-22, 2013.
- Beqiraj G., Kaçani J., Frashëri N. Teaching e Business in Albania.
7th IT STAR WS on Electronic Business. Bari, Italy, may 3-4, 2013;
- Bibolli I., Resuli B., Babameto A., Petrela E., Osmanaj D., Vathi D.
Is there correlation between platelet count/sleet diameter ratio and
grade of esophageal varies. World Congress of Gastroenterology,
Shanghai, China, september 21-24, 2013.
- Bllaca M., Spaho V., Sadikaj R., Malollari I., Arapi D. Studying of
natural feeding in common carp and big head carp early living stages,
International Conference “Environmental Engineering and sustainable
development”, Alba Iulia, Romania, may, 2013;
- Boçari A., Prifti I., Kopali A., Malollari I. Hydrocarbure pollution
of the Vjosa river watershed in Albania. International Conference
“Environmental Engineering and sustainable development”, Alba Iulia,
Romania, may, 2013;
- Buzo R., Malollari I., Lajqi (Makolli) V. Better understanding nature
of diffusion process during wine micro oxygenation. International
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Symposium: The Fifth International Symposium of the Ecologists of
the Republic of Montenegro (ISEM5). Tivat, Montenegro, october,
2013;
- Buzo R., Malollari I., Lajqi (Makolli) V. Evaluation of polyphenolic
change during wine micro oxygenation and environmental indication.
2nd International Conference “Research and Education in Natural
Sciences” (RENS 2013), Shkodra, Albania, november, 2013;
- Cara, M., Schneider, S., Imeri, A., Kupe, L., Merkuri, J., Rada, Z.,
Babani, F., Kongjika E. Ecological status assessment in Ohrid Lake
according to the WFD. Regional International Conference “The System
“Prespa Lakes – Ohrid Lake”: The Actual State – Problems and
Perspective”. Struga – Pogradec, october 27-29, 2013;
- Çela J., Resuli B., Babameto A., Kristo A., Dhigoi N., Ndini X.,
Petrela E. Clinical-biochemical profile and severity of acute
pancreatitis: relationship eat etiology World Congress Of
Gastroenterology, Shanghai, China, september 21-24, 2013.
- Dhima P., Vila F., Mandija F. The influence on the electrical
resistivity of the cellular polypropylen, 2nd International Conference
“Research and Education in Natural Sciences’’. Shkodër, Albania,
november, 15–16, 2013;
- Dini V., Malollari I., Luku S. The Detection of Environmentally
Impacted Bovine Brucellosis Using Serological Tests. International
Conference “Environmental Engineering and sustainable
development”, Alba Iulia, Romania, may, 2013;
- Dogjani S., Bushati S. The Radon level concentration in soil and
indoor in Quaternary deposits. 8th Annual Meeting of Institute AlbShkenca. Tirana, august 29-31, 2013;
- Durrësi A. Balkan Conference on Informatics, Thessaloniki,
Greece, september 19-21, 2013;
- Durrësi A. IEEE International Conference on Communications.
Budapest, Hungary, june 9-13, 2013;
- Durrësi A. The 16th International Conference on Network-Based
Information Systems, Gwangju, Korea, september 4-6, 2013;
- Durrësi A. The 7th International Conference on Complex,
Intelligent, and Software Intensive Systems, Taiwan, july 3-5, 2013;
- Frashëri A., Bushati S. Peculiarities of ultrabasic rock magnetism
and palaeomagnetism of Albanides ophiolites. Regional International
Conference The System “Prespa Lakes – Ohrid Lake: The Actual State
– Problems and Perspective. Struga – Pogradec, october 27-29, 2013;
- Frashëri A., Bushati S., Frashëri N., Dema Sh. Generalized
geophysical overview on contact between the African and Eurasian
Plates Tranverse Folded Belt of the Albanides. Balkan Geophysical
Society 7th Congress, Tirana, october 7-9, 2013;
- Frashëri N., Bushati J. Parallel data processing ~ the present and
the future. The 1st international Conference on Research and
Education “Challenges Towards the Future” ICRAE 2013, Shkodra,
may 24-25, 2013;
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- Frashëri N., Bushati S., Frashëri A. A Parallel Processing Algorithm
for Gravity Inversion. European Geosciences Union General Assembly
EGU’2013, Vienna, april 7-12, 2013;
- Frashëri N., Bushati S., Frashëri A. MPI Parallel Processing for
Gravity Inversion. EGU General Assembly, Vienna, april 7-12, 2013;
- Frashëri N., Bushati S., Frashëri A., Çiço B. Results for 3D gravity
Inversion in Parallel System. Balkan Geophysical Society 7th Congress,
Tirana, october 7-9, 2013;
- Frashëri N., Bushati S., Frashëri A., Çiço B. Some Results for 3D
Gravity Inversion in Parallel Systems. 7th Congress of the BGS – Balkan
Geophysical Society, Tirana, october 7-9, 2013;
- Frashëri N., Lamaj M., Bushati S. Balkan GEO Network – Towards
Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation
Initiatives: “Mbi përdorimin e Remote sensing në shkencat e tokës”
BalkanGEONet FP7 Project, Tirana, Albania, march 1, 2013;
- Gashi B., Abdullai K., Millaku F., Kongjika E. Characterization of
bio-morphological, physiological and ex situ germplasm conservation
of plants of the genus Ramonda from Kosovo, Albania and Macedonia.
4th Croatian Botanical Symposium with international participation,
Split, Croatia, september 27-29, 2013;
- Gashi B., Babani F., Millaku F., Osmani M., Kongjika E.
Ecophysiological differences between poikilohydric plants Ramonda
serbica and Ramonda nathaliae. V International Symposium of
Ecologists of Montenegro, Tivat, Montenegro, october 2-5, 2013;
- Gashi B., Millaku F., Abdullai K., Kongjika E. The strategy for habitat
exploration and ex situ conservation of rare plants Ramonda serbica
and Ramonda nathaliae. The 11th INTECOL Congress, Ecology.
London, England, august 18-23, 2013;
- Gashi B., Millaku F., Osmani M., Kongjika E. Distribution, ecology
and conservation status of rare plant Ramonda nathaliae in the
Republic of Kosovo. 35th meeting Eastern Alpine and Dinaric Society
for Vegetation Ecology, Ohrid (Republic of Macedonia), june 3-6, 2013;
- Gashi B., Millaku F., Sota V., Abdullai K., Kongjika E. In vitro
propagation of the protected species Ramonda serbica and Ramonda
nathaliae from different populations of Kosovo and Macedonia. 8th
IVCHB 2013. International Symposium on In Vitro Culture and
Horticultural Breeding, University of Coimbra, Portugal, june 2-7, 2013;
- Gjyriqi F., Malollari I., Xhagolli L., Kotori P., Koraj Dh., Manaj H.,
Dhroso A. Biomass to energy and environment for sustainable
development of Albania. International Symposium, The Fifth
International Symposium of the Ecologists of the Republic of
Montenegro (ISEM5), Tivat, Montenegro, october, 2013;
- Gjyriqi F., Malollari I., Xhagolli L., Manaj H., Dhroso A., Koraj
Dh., Baruti B., Kotori P., Bekteshi A., Bala T. New trends for biomass
to energy and environment for sustainable development of Albania.
2nd International Conference ‘’Research and Education in Natural
Sciences’’ (RENS 2013), Shkodra, Albania, november, 2013;
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- Grazhdani M., Bacu A., Kongjika E., Sota V. Multiplex-PCR and
site specific-pcr used successfully for the detection of the viral disease
at apple in asymptomatic phases of diseases. 2nd International
conference: Research and Education in Natural Sciences. Faculty of
Natural Sciences, University of Shkodra, november 15-16, 2013;
- Grazhdani M., Sota V., Xhixha E., Kongjika E. Preliminary data on
in vitro propagation of some Albanian cultivars of Malus sp. 2nd
International conference: Research and Education in Natural Sciences.
Faculty of Natural Sciences, University of Shkodra, november 15-16,
2013;
- Gruda N. Mundësitë e promovimit të kërkimit aplikativ në fushën
e bujqësisë gjermane- referat, mbajtur në Takimin e 15të të anëtarëve
të Qendrës Kompetente të Hortikulturës, Bonn, Gjermani, 5 dhjetor
2013;
- Gruda N. Pjesëmarrje aktive në stendën e Ministrisë Federale të
Bujqësisë në “International Plant Trade Fair”, Essen, Germany, January
22-25, 2013;
- Halluni E, Haxhimihali Dh. Optimizing production processes
according to cleaner production principles leads to better
environmental and economic performance. 3rd International
Conference of Ecosystems (ICE 2013), Tirana, Albania, may 31-june
5, 2013;
- Hunaefi D., Gruda N., Smetanska I. Antioxidant properties of white
cabbage sprouts. 48. Gartenbauwissenschaftliche Jahrestagung, BHGLSchriftenreihe, Band 29, 109. 2013;
- Hunaefi D., Gruda N., Smetanska I. Characterization of antioxidant
activities and phenolic acids of red cabbage sprouts. 48.
Gartenbauwissenschaftliche Jahrestagung, BHGL-Schriftenreihe, Band
29, 119. 2013;
- Kolaneci V., Sadikaj R., Malollari I., Arapi D. Biological
Characteristics of the endemic population of salmoOhridanus in Ohrid
Lake, International Conference “Environmental Engineering and
sustainable development”, Alba Iulia, Romania, may, 2013;
- Koraj Dh., Malollari I., Baruti B. Air primary pollutants, temporal
and spatial distribution and assessment impact to the air pollution.
2nd International Conference “Research and Education in Natural
Sciences” (RENS 2013), Shkodra, Albania, november, 2013;
- Lajqi (Makolli) V., Malollari I., Buzo R., Lico E. Improving the
understanding of migration through FT-IR analysis of some food
packaging polymers. 2nd International Conference “Research and
Education in Natural Sciences” (RENS 2013), Shkodra, Albania,
november, 2013;
- Lajqi (Makolli) V., Malollari I., Lika (Çekani) M. Study of various
environmental changes impact of packaged food safety. International
Conference of Ecosystems, Tirana, Albania, may, 2013;
- Lika (Çekani) M., Lajqi (Makolli) V., Malollari I. The study of the
presence of Q fever in milk. 2nd International Conference “Research
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and Education in Natural Sciences” (RENS 2013), Shkodra, Albania,
november, 2013;
- Lika (Çekani) M., Malollari I. Assessment of food microbiological
contamination, as a major risk factor for human population in Albania.
International Conference “Environmental Engineering and Sustainable
Development”, Alba Iulia, Romania, may, 2013;
- Makolli L., Malollari I. Ecological and Chemical Indications for
Improving Packaged Food Safety. International Symposium: The Fifth
International Symposium of the Ecologists of the Republic of
Montenegro (ISEM5). Tivat, Montenegro, october, 2013;
- Merkoçi A. Nanomaterial-based biosensors for diagnostic, safety
and security applications, Nanotecnologie per la sicurezza, Premio
Nobel per la Pace 2013 alla OPCW, il ruolo della Accademia delle
Scienze dell’Istituto di Bologna, Accademia delle Scienze dell’Istituto
di Bologna, Bologna, Italy, dicembre 5, 2013;
- Merkoçi A Nanomaterials based biosensors, Invited Lecture at
Summer School of University of Rovira Virgili, Tarragona, Spain, july
8, 2013;
- Merkoçi A. Development of Nanostructurated Platforms for
Sensing and Destroying of Pollutants, Invited talk, 2nd JapaneseSpanish Bilateral Symposium on “Nanotechnologies and New
Materials for Environmental Challenges” (Sj-Nano 2013), Tsukuba
(Japan), march 5, 2013;
- Merkoçi A. Nanotheranostics: diagnostics and therapies using
nanomaterials: Building simple nanomaterial based platforms that
signal and evaluate diseases or pollutants. 55th ICREA Colloquium,
june 18, 2013;
- Merkoçi A. Point of care diagnostics using simple nanomaterials
based platforms, Invited lecture at Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona, Spain, june 5, 2013;
- Merkoçi A. Nanomaterials based devices in electrochemical biosensing technology, Plenary Lecture, 10th International Congress of
Electrochemistry, Konya, Turkey, september 4, 2013;
- Merkoçi A. Nanomaterials based Electrobiosensing, Internationally
Participated Electrochemistry Workshop, Nanostructure Modified
Electrochemical and Bioelectrochemical Systems, Mugla, Turkey, june
23-28, 2013;
- Merkoçi A. Nanomaterials based platforms for biosensing
applications, Workshop on Biosensors for Food Safety and
Environmental Monitoring, Essaouira (Morocco), october 5, 2013;
- Merkoçi A. Simple and efficient biosensing devices using plastic
and paper based platforms, Plenary lecture, National Congress of
Analytical Chemistry, Sestri Levante, Genova, september 15-19, 2013;
- Merkoçi A. Tunning biosensor response by nanomaterials and
signal transducing arquitectures, The Nano Award Lecture, Advanced
Materials World Congress Çeºme (Turkey), september 16-19, 2013;
- Millo D., Frashëri N. The Economic Advantages of Parallel
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Computing – Case of a Program Written in Parallel with MPI.
International Conference on Information Systems and Technology
Innovations IV “Towards a Digital Economy” – ISTI’2013, Tirana, june
15-16, 2013;
- Morales E-N., Baptista PLM., Merkoçi A, Graphene Based Platforms
for Biosensing Applications, Invited talk at Parallel, Workshop
Applications of Graphene-based Materials, Graphene, ImagineNano
Conference, Bilbao, Spain, april 23-26, 2013;
- Neziri A., Malollari I., Laho E., Golemi S. Underground Water
Contamination By Organochlorine, Pesticide Residues In The Shkodra
Region (Albania), International Uab – B.En.A Conference,
“Environmental Engineering and sustainable development”, Alba Iulia,
Romania, may, 2013;
- Nishani E., Çiço B., Frashëri N. Investigating the Performance of Motion
Estimation Block-Matching Algorithms on Gpu Cards. Balkan Conference
in Informatics BCI’2013, Thessaloniki, September 19-21, 2013;
- Parolo C, Merkoçi A. .Nanomaterial-based Devices for Point of
Care Applications, Second Workshop on Nanomedicine, Organized
by “Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (UAB)” and “Campus
de Excelencia Internacional de la Universitat Autonoma de Barcelona
(UAB-CEI)”, Bellaterra, Barcelona, Spain, october 8, 2013;
- Rexhepi A., Malollari I., Allgjata F., Lajqi (Makolli) V.
Characterization of waste waters discharged from dairy proceesing
in our region. 2nd International Conference “Research and Education
in Natural Sciences” (RENS 2013), Shkodra, Albania, november, 2013;
- Sadikaj R., Kolaneci V., Arapi D., Malollari I., Bllaca M. Evaluation
of some weater indicators of Erzeni river in Albania as a source of
water supply of trout coultivation sites. International Conference
“Environmental Engineering and sustainable development”, Alba Iulia,
Romania, may, 2013;
- Sota (Mata) V., Kongjika E. Cultivation and conservation of
Zizyphus jujuba Mill. using biotechnological methods. The 1st
International Conference on Research and Education–Challenges
Toward the Future (ICRAE2013), University of Shkodra “Luigj
Gurakuqi”, Shkodra, Albania, may 24-25, 2013;
- Sota (Mata) V., Kongjika E. In vitro propagation of plantlets of
wild pear (Pyrus pyraster L.) using shoot tips as primary explants. 3rd
International Conference of Ecosystems (ICE). Tirana, Albania, may
31 – june 5, 2013;
- Sota V., Kongjika E. Micropropagation and slow growth in vitro
conservation of P. avium L. and P. mahaleb L. germplasm. V
International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro,
Tivat-Podgorica, Montenegro, october 2-5, 2013;
- Veveçka (Priftaj) A., Izairi N, Ajredini F, Shehabi M. A
characterization of microhardness on longitudinal planes of the
nanostructured Al-Mn-Mg alloy. Takimi i 8-të vjetor ndërkombëtar i
Institutit Alb-shkenca, Tiranë, 29-31 gusht, 2013;
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Brenda vendit:
- Durrësi A. Trends in Networking Systems. Trends in Networking
Systems, Information Technology Applications in Economics, Business
and Society, Tiranë, 28 qershor, 2013.
- Resuli B. HBV/HCV Konferenca XII e Shoqatës shqiptare
Gastroenterologji-Hepatologji, Tiranë, mars, 2013;

III. BOTIME SHKENCORE
I .Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike
Gjatë vitit 2013 ka një numër botimesh dhe monografish nga anëtarë
Seksionit të shkencave shoqërore dhe albanologjike, ndër të cilat
përmendim:
A. Monografi dhe botime shkencore
Brenda vendit:
- Akademi Solemne kushtuar 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë
(Konferencë shkencore), Tiranë 2013. Ky libër përmban aktet e
Konferencës shkencore kushtuar 100-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë
së Shqipërisë, organizuar më 26 nëntor 2012 nga Akademia e
Shkencave, me pjesëmarrjen e historianëve të njohur albanologë nga
Shqipëria, Kosova, Maqedonia, diaspora arbëreshe (Italia), Greqia,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania. Në këtë përmbledhje
botohen në trajtën e tyre të plotë referatet e mbajtura në Akademinë
Solemne kushtuar 100-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë.
- Alfred Uçi. Estetika migjeniane, botim i Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë, Tiranë 2013. Vepra e akademikut Alfred Uçi sjell një
kontribut të ri origjinal në studimet migjeniane, si një studim monografik
gjithëpërfshirës që depërton në aspektet e ndryshme të universit
migjenian, nga këndvështrimi historiko-letrar, estetik e filozofik.
- Muzafer Korkuti. Archaeological Studies on the Prehistory of
Albania (Studime arkeologjike mbi prehistorinë e Shqipërisë). Vëllimi
përmban studime, referime, kumtesa e raporte të botuara në revista
shkencore arkeologjike dhe në akte të kongreseve dhe të simpoziumeve,
ku autori ka marrë pjesë. Botim i ASHSH, Tiranë, 2013, 556 f.;
- Ethem Likaj. Morfologjia e shqipes standarde. Botim i plotësuar
dhe i rindërtuar. Botimi përfaqëson një trajtim të ri të morfologjisë së
shqipes standarde; ai parashtron strukturën morfologjike të gjuhës
shqipe në një konceptim të ri, ku fjala nuk studiohet vetëm si formë,
por, në radhë të parë, si strukturë e segmentuar me të gjitha elementet
përbërëse të saj. Tiranë, 2013;
- Anastas Angjeli. Ditari i Tranzicionit Ekonomik, tetor, Tiranë, 2013;
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- Artan Fuga. Studim për viktimat e krimit dhe dhunës në familje
dhe sulmeve seksuale (bashkautor), Tiranë 2013, 132 f.;
- Beqir Meta. Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri. Tiranë,
2013;
- Gjovalin Shkurtaj. E folmja e Kastratit; E folmja e Hotit; E folmja e
Rranxave të Mbishkodrës; E folmja e Kelmendit si dhe Gjuha e Eposit
të Kreshnikëve; Kadareja dhe fjala shqipe. (Botuar në sistemin online
tek Amazon-books);
- Gjovalin Shkurtaj. Si të shkruajmë shqip - Baza të shkrimit
akademik, Tiranë 2013, 320 f;
- Gjovalin Shkurtaj. Urgjenca gjuhësore, ku trajtohen dukuri dhe
gabime të rënda gjuhësore në botimet e shtypit dhe të mediave të folura.
Përfunduar e përgatitur për botim;
- Jorgo Bulo. Tri tekste poetike të H. Z. Kamberit. Përfunduar e në
proces botimi;
- Kosta Barjaba. Kurthet e papunësisë. Tiranë, EUT Press, 2013;
- Marenglen Verli. Roli i Lezhës në Lëvizjen Kombëtare dhe në
krijimin e shtetit modern (me bashkautor), Lezhë, 2013;
- Marenglen Verli. Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920),
(me bashkautor), në proces botimi;
- Marenglen Verli. Shqiptarët në shekullin XX (me bashkautor), dy
vëllimet e këtij projekti të Institutit të Historisë së QSA, në proces botimi;
- Marenglen Verli. Franc Nopça: Fiset e Malësive Veriore dhe e
drejta zakonore e tyre dhe Franc Nopça: Pikëpamjet fetare, doket
dhe zakonet e Malcisë së madhe (me bashkautor), Tiranë, 2013;
- Vasil S. Tole. Himni Kombëtar, studim, Shtëpia botuese
“Mediaprint”, Tiranë, 2013, 270 f.; ISBN: 978-9928-08-122-3;
- Vasil S. Tole. Partiturat muzikore të Himnit Kombëtar, Vassi, 2013,
197 f. +CD; ISBN: 97899284103-3-7;
Jashtë vendit:
- Albert Doja. Invitation au Terrain: Mémoire personnel de la
construction du projet socio-anthropologique, Bruxelles: Peter Lang,
2013. ISBN 978-2-87574-023-6.
- Albert Doja. Folkloric Archaism and Cultural Manipulation in
Albania under Socialism, in: Chris Hann & Aleksandar Boškoviæ (eds),
The Rise of Anthropology ‘on the Margins of Europe’ 1945-1991, Berlin/
Münster (Germany): Lit Verlag, 2013.
- Altimari F., Barberini G., Castro Jover A., Colaianni N., Folliero
M., Ilieva I., Llamasarez D., Francesco F., Broglio M., Vitali E. Giovani
Cimbalo, Pluralizmi i besimit dhe komunitetet fetare në Shqipëri.
Vlerësues: Aluffi R., Ajani G., Bushati S., Chizzoniti A., Coppola R.,
D’Angelo G., Domianiello S., Fiorita N., Juskevicius J., Koleci F.,
Marzuoli G., Mazzola R., Tassinari G., Zannoti L. Shqipëroi Koleci F.
Shtëpia botuese “Naimi”, 325 f.
- Artan Fuga. Les Incompris. Les Editions l’Harmatan, Paris 2013,
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316 f.
- Marenglen Verli. 100 vjet: Luftërat Ballkanike dhe Marrëveshja e
Bukureshtit (me bashkautor), Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Maqedonisë, Shkup, (në proces botimi);
- Marenglen Verli. Roli i bektashizmit midis dy Luftërave Botërore
(me bashkautor), (në proces botimi);
- Marenglen Verli. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore (me
bashkautor), Instituti i Historisë, Prishtinë, (në proces botimi).
B. Botime në revista shkencore
Gjatë vitit 2013 u realizua botimi periodik vjetor i revistës Studia
Albanica, organ i Seksionit të shkencave shoqërore dhe albanologjike,
realizuar nga redaksia: akad. M.Korkuti (Kryeredaktor); anëtarët: akad.
E. Likaj, akad J. Bulo, akad. as. M. Verli, prof. S.Mancaku, prof. P.Xhufi,
prof. Sh. Sinani dhe redaktor shkencor A. Leskaj.
Gjatë vitit 2013 kemi një numër botimesh nga anëtarë të SShShA në
revista shkencore kombëtare e ndërkombëtare, ndër të cilat
përmendim:
Jashtë vendit:
- Albert Doja, Enika Abazi, Further considerations on the politics
of religious discourse: Naim Frashëri and his Pantheism in the course
of nineteenth-century Albanian nationalism, Middle Eastern Studies,
vol. 49 (6), 2013, 859 - 879 (doi:10.1080/00263206.2013.836495).
(http://www.tandfonline.com/eprint/X3DfDF5wcANggwqhsGfg/full).
(Routledge Journals, ISSN: 0026-3206, 1743-7881, five-year impact
factor SSCI=0.269, Aeres:ethno+histoire);
- Albert Doja. The Politics of Religious Dualism: Naim Frashëri and
his elective affinity to religion in the course of 19th-century Albanian
activism, Social Compass: International Review of Sociology of Religion,
vol. 60 (1), 2013, 115–133, doi:10.1177/0037768612471770.
(http://hal.ccsd.cnrs.fr/halshs-00806371). (Sage Journals, ISSN 00377686, five-year impact factor SSCI=0.331, Aeres: socio + demo +
ethno + religion);
- Anastas Angjeli. The role of higher education in overcoming the
economic crisis. The case of Albania. Global Economic Forum, London,
03.04.2013;
- Kolec Topalli. Disa rezultate në studimin e zhvillimit historik të
gjuhës shqipe. Studime, 19, 2012. Prishtinë, 2013, 11-22;
- Kolec Topalli. Le relazioni storiche e linguistiche fra i popoli delle
due coste dell’Adriatico. “Albania indipendente e le relazioni italoalbanesi (1912-2012)”. Atti del Convegno in occasione del centenario
dell’indipendenza albanese (Sapienza, 22 novembre 2012). Università
Sapienza di Roma. Roma, 2013, 371-378;
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- Kolec Topalli. Shtresimi i huazimeve nga gjuhët ballkanike në një
fjalor etimologjik. Studime, 19, 2012. Prishtinë, 2013, 45-52;
- Kosta Barjaba. What is exceptional about Albanian migration?
Sociological Analysis, Vol. 7(1), Spring 2013; ISSN 1097-7147;
- Vasil S. Tole, Albanian memories, parathënie e CD-së me muzikë
shqiptare për violinë dhe piano (shqip-anglisht), interpretuar nga Klajdi
Sahatçi - violinë dhe Dhurata Lazo-Bejleri në piano. Botuar në Zvicër,
qershor 2013.
- Vasil S. Tole, Iso-polifonia çame, pjesë e rëndësishme e identitetit
kulturor shpirtëror të Çamërisë. Thyamis, qershor 2013, nr. 3: 9.
Brenda vendit:
- Artan Fuga. Historia e medias dhe mediatizimi i historisë. Studime
Albanologjike: Shkenca të komunikimit 5, në të cilën është dhe drejtues
i Komitetit Shkencor të revistës, Tiranë 2013.
- Aurela Anastasi. “Gjykatë e paanshme” si një parim kushtetues
për një gjyqësor të fortë e të besueshëm. Avokatia, Nr. 8, tetor, 2013;
- Beqir Meta. Çështje e pakicave gjatë caktimit të kufirit jugor të
Shqipërisë në vitin 1913, Studime Historike, Tiranë 2013;
- Beqir Meta. Përpjekjet për konsolidimin e Kishës Autoqefale në
vitet 1925-1928. Studime Historike, Tiranë 2013;
- Kolec Topalli. Të folmet arbëreshe në studimet dialektologjike të
Martin Camajt. Shkodra, arbëreshët dhe lidhjet italo-shqiptare.
Shkodër, 2013, f. 19-23;
- Kosta Barjaba. Mobilizimi i diasporave shqiptare të rajonit si burim
dhe faktor i zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe politik të vendeve të
origjinës, dorëzuar për botim në Instituti i Studimeve Ndërkombëtare;
- Marenglen Verli. Pozicioni i Austro-Hungarisë për çështjen
shqiptare në nëntor-dhjetor 1912", Studime historike, nr. 1-2/2013,
Tiranë 2013;
- Marenglen Verli. Rrymat politike brenda Komitetit “MKK” dhe
pozicioni i Hoxha Kadri Prishtinës, Studime historike, nr. 3-4/2012,
Tiranë, 2013;
- Muzafer Korkuti. Prof. Skënder Anamali, Dekori i arkeologjisë
mesjetare shqiptare, Iliria, 2011, XXXV: 39-44 (botuar 2013);
- Muzafer Korkuti. Traits caractéristique des civilisation néolithique
et énéolithique en Albanie, Studia Albanica, Nr. 2012, 1: 3-8 (botuar
2013);

C. AKTIVITETE TË TJERA
Anëtarët e ASH kanë zhvilluar edhe aktivitete të tjera në fushën e
botimeve si redaktime veprash shkencore, studime, raporte, ekspertiza
për vlerësime të projekteve, R&D country profile etj.
- Anastas Angjeli. Leksion i hapur me temë “Korrupsioni në Shqipëri”
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A Discussion of Corruption in Albania - an American Perspective) nga
z. David Grise, drejtor i OPDAT në Ambasadën e SHBA në Tiranë, në
amfiteatrin “Adam Smith” të Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë, më
04.12.2013;
- Anastas Angjeli. Në bashkëpunim me University of East, Angli, u
zhvillua një aktivitet i përbashkët në lidhje me ndikimin që ka arsimi i
lartë cilësor në tregun europian konkurrues të punës, me pjesëmarrjen
e Dr. Richard Harvey and Mr. Craig Smitherman, nga University of
East Anglia, në ambientet e Universitetit Mesdhetar të Shqipërisë,
18.03.2013;
- Aurela Anastasi. Anëtare e Bordit Editorial të revistës studimore
“Constitutio”, botim i Institutit për studime kushtetuese dhe
parlamentare Prishtinë. (2011-vijim); anëtare e Bordit shkencor në
revistën “Studime Juridike”, Fakulteti i Drejtësisë, UT (2001-vijim);
anëtare e Bordit shkencor në Revistën “Jeta Juridike” , shkolla e
Magjistraturës (2011-vijim); anëtare e Bordit shkencor të revistës
“Avokatia”, revistë e Dhomës Kombëtare të Avokatisë, (2011-vijim);
anëtare e Bordit shkencor të Buletinit Shkencor, botim i Universitetit
“Ismail Qemali”, Vlorë.
- Kosta Barjaba. Shumicat dhe pakicat në kontekstin aktual shqiptar,
sesion trajnimi me gazetarë, organizuar nga Instituti Shqiptar i Medias,
15 korrik 2013.
II. SEKSIONI I SHKENCAVE NATYRORE DHE TEKNIKE
A. Monografi dhe botime shkencore
Brenda vendit:
- Atlasi Gjeotermal i Shqipërisë dhe platforma e shfrytëzimit të
nxehtësisë së tokës. Akademia e Shkecave e Shqipërisë, Fakulteti i
Gjeologjisë dhe i Minierave. Përgatitën për botim Frashëri A.
(Kryeredaktor i botimit) dhe Bushati S. 158 f.
- Malollari I., Dodbiba P., Xhagolli L., Manaj H., Dhroso A. Praktika
laboratorike në inxhinierinë kimike; INFBOTUES, ISBN: 978-9928173-05-8, Tirana 2013, 287 f.
- Malollari I., Xhagolli L. Inxhinieria e reaksioneve kimike,
INFBOTUES, ISBN:978-9928-173-13-3, Tirana 2013, 218 f.
- Pinguli E. Disa faktorë dëmtues që ndikojnë gjatë kryerjes së një
shpërthimi dhe masat që duhen marrë për parandalimin e tyre, Tiranë,
100 f.
- Pinguli E. Faktorët që ndikojnë në rezultatet tekniko – shkencore
dhe ekonomike të një shpërthimi masiv me tunele. Tiranë, 113 f.
- Pinguli E. Prodhimi i energjisë elektrike nga era dhe gazi natyra,
Tiranë, 71 f.
- Pinguli E. Projektimi optimal i shpërthimeve me tunele mbi bazën e
zgjedhjes drejt të elementeve gjeometrike të shkallës dhe skemave më
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racionale si dhe efektiviteti tekniko – ekonomik i tyre. Tiranë, 137 f.
- Pinguli E. Shfrytëzimi i rërave me përmbajtje të lartë silici të vendburimit
Shkozë – Tiranë, të fabrikës së çimentos dhe gëlqeres Fushë-Krujë, për
prodhimin industrial të gazobetonit dhe gazosilikatit në Tiranë. 64 f.
- Pinguli E. Studime e përgjithësime teorike –praktike të shpërthimeve
të mëdha me ngarkesa të përqendruara të lëndës plasëse me temë:
“Formulat për llogaritjen e lëndës plasëse të përqendruar dhe parimet
bazë të projektimit të shpërthimeve të mëdha’’, Tiranë, 152 f.
- Resuli B., Basho J., Babameto A. “Sëmundjet e mëlçisë, sistemit
biliar dhe pankreasit”. Tiranë, Tekst mësimor, 384 f.
- Sota V., Kongjika E. “Kulturat bimore indore dhe qelizore”. ISBN: 97899956-10-59-3, Akademia e Shkencave, Tiranë, Tekst mësimor, 270 f.
- Vila F., Malollari I., Ylli F., Mandija F., Koraj Dh. Vlerësimi i parametrave
dhe fenomeneve të ndotësve të ajrit dhe impaktet në mjedis, AKTI, FSHN,
(UT), Tiranë, Shtator, 2013. Raport shkencor, 106 f.
Jashtë vendit:
- Gruda, N., Qaryouti M.M., Leonardi Ch. Growing Ch. Media. In:
Good agricultural practices for Greenhouse Vegetable Crops –
Principles for Mediterranean Climate Areas. Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), Plant Production and
Protection 217, Rome, Italy 2013, 271-302. 978-92-5-107649-1(print);
E-ISBN 978-92-5-107650-7, 303-354;
- Pascual J., Merkoçi A., Maspoch D., Puntes V., Conill A. “Capítulo
1: Nanotecnología: concepto y fundamentos”, Chapter 1 at
“Nanotecnología en Medicina”, by E. Cortés, Editorial Médica
Transworld Editors. 2013.
- Savvas D., Gianquinto G., Tüzel Y., Gruda N. Soilless culture. In:
Good agricultural practices for Greenhouse Vegetable Crops –
Principles for Mediterranean Climate Areas. Food and Agriculture
Organization of the United Nations (FAO), Plant Production and
Protection 217, Rome, Italy 2013, (978-92-5-107649-1 (print); E-ISBN
978-92-5-107650-7, pp. 303-354;
B. Botime në revista shkencore
Gjatë vitit 2013, Redaksia e revistës shkencore të SShNT, Albanian
Journal of Natural and Technical Sciences (AJNTS), revistë shkencore
shumëdisiplinore në gjuhën angleze ka realizuar botimet e saj vjetore
që përfshihen në dy numra (numri 34/1 dhe numri 35/2 të vitit 2013)
me artikuj shkencorë në disa fusha si në atë: të teknologjisë së
informacionit, fizikës bërthamore, ndotjes radioaktive, ndotjes së
ekosistemeve ujore dhe nga mbetjet inerte, të ndotjeve mikrobiologjike
të ujit të pijshëm, kimisë së sintezave, të gjeofizikës, sizmologjisë,
gjeologjisë, matematikës, mjekësisë, entomologjisë, bioteknologjisë
bimore dhe biologjisë molekulare, mjekësisë sportive etj.
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Janë botuar gjithsej 35 artikuj në një numër prej 305 f., nga autorë të
ndryshëm: kërkuese femra 39 dhe 31 meshkuj. Mbizotërojnë autorë
nga Fakulteti i Shkencave Natyrore të UT, Fakulteti i Mjekësisë i UM
dhe Fakulteti Gjeologji- Miniera të Universitetit Politeknik dhe Kosova.
Revista ka patur tregues më të mirë në rritje përsa i përket cilësisë së
problematikës së botuar, asaj të botimit dhe realizimit në kohë, të kryer
nga redaksia: akad. S.Bushati (kryeredaktor i revistës); akad.
Dh.Haxhimihali, akad. asoc. E.Kongjika, akad. N. Frashëri, akad.J.
Vangjeli, akad. A. Merkoçi (Spanjë), akad.B.Elezi, prof. G.Baldassarre
(Itali), dr. Ian Wilson (Angli) dhe redaktore e revistës Msc. B.Shkreta.
Gjithashtu, buletini Journal of Agriculture of Animal Production
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Mater. Chem. B, 2013,1: 4878-4908.
C. Artikuj dhe intervista në media
- Bushati S. Ruajtja e liqeneve të Prespës e të Ohrit. Të investohet
tani, nesër është vonë. Gazeta Telegraf, 31 Tetor, 2013.
- Bushati S. Shqipëria në strategjinë rajonale të kërkimit dhe
zhvillimit për inovacion. Gazeta Sot, 20 Dhjetor, 2013.
- Gruda N. Entries mbi inovacionet e të rejat shkencore të projekteve
të Zyrës Federale të Bujqësisë dhe Ushqimit të Gjermanisë.
- Kongjika E., Shumka S., Qirjo M. Merolli A. Sot kërkohen standarde
të larta në monitorimin dhe menaxhimin e sistemit ujor liqenor të
Ohrit dhe të Prespave. Gazeta Korça, 9 dhjetor 2013.
Ç. Aktivitete te tjera botuese dhe organizuese
- Bushati S. Albanian member of (IACSEE) Conference Meeting of
the Program Committee International Academic Counsil of South East
Europe. Podgorica, Monte Negro, december 19 - 20, 2013.
- Bushati S., Haxhimihali Dh., Kongjika E. Anëtarë të Komitetit
organizues dhe Komitetit shkencor të Konferencës ndërkombëtare
“Sistemi liqenet e Prespës –liqeni i Ohrit: gjendja aktuale dhe
perspektiva” (27-29 tetor 2013), Strugë-Pogradec.
- Durrësi A. Area Editor of ICST Transactions on Networks and
Communications, ISSN: 2032-9423 2009 – present.
- Durrësi A. Associate Editor of the International Journal of Virtual
Technology and Multimedia (IJVTM), Published by Inderscience
Publishers, ISSN (Print): 1741-1874, March 2010 – present.
- Durrësi A. Bashkëpunim me Universitetin Europian të Tiranës,
organizimi i Konferencës Information Technology Applications in
Economics, Business and Society, Tiranë, 28 Qershor 2013.
- Durrësi A. Editorial Board Member of the Journal of Wireless Sensor
Network, Published by Scientific Research Publishing, ISSN Print: 19453078, ISSN Online: 1945-3086, 2011-present.
- Durrësi A. Editorial Board Member of the Journal of Network and
Computer Applications Published by Elsevier, ISSN: 1084-8045, April
2008 – present.
- Durrësi A. Editorial Board Member of the Journal of Ubiquitous
Computing and Intelligence -JUCI, Published by American Scientific
Publishers, 2005-present.
- Gruda N. ka kryer detyrën e ekspertit (në emër të Zyrës Federale
të Bujqësisë dhe Ushqimit të Gjermanisë).
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- Gruda N. Zgjedhja si Member of Scientific Council, i revistës “Acta
Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus”. Aktivitete recensuese:
reviewer for “Acta Scientiarum Polonorum: Hortorum Cultus” (3x);
reviewer for “African Journal of Agricultural Research” (1x); reviewer
for “The Open Horticulture Journal” (1x).
- Kongjika E. Zëvendëskryetare e Komitetit shkencor të Simpoziumit
lX ndërkombëtar “Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm
për zhvillimin rural”, 27 nëntor 2013, Tiranë.
IV.BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË
DHE TË KËRKIMIT SHKENCOR
I- Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike
A. Mësimdhënia (leksione)
- Aurela Anastasi, “Drejtësia Kushtetuese dhe Institucionet Politike”
(Programi “Master profesional”), Fakulteti Juridik, UT;
- Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese e avancuar dhe Drejtësia
Kushtetuese” (Programi “Master shkencor”), Fakulteti Juridik, UT;
- Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese e Krahasuar” (Programi
Bachelor), Fakulteti Juridik, UT;
- Aurela Anastasi, “E drejta Kushtetuese” (Programi Bachelor),
Fakulteti Juridik, UT;
- Beqir Meta. Gjatë vitit 2013 ka dhënë leksione dhe kurse speciale
pranë shkollës doktorale të Institutit të Historisë – QSA, Universitetit të
Elbasanit dhe Universitetit të Durrësit;
- Ethem Likaj, “Morfologji II”, (Me studentët e drejtimit “Master
shkencor”) Fakulteti Histori-Filologji, UT;
- Ethem Likaj, “Morfologji teorike” (Me studentët doktorantë),
Fakulteti Histori-Filologji, UT;
- Ethem Likaj, leksione “Gramatikë historike e gjuhës shqipe” (Me
studentët e drejtimit “Master shkencor”), Fakulteti Histori-Filologji, UT;
- Gjovalin Shkurtaj. Pedagog i jashtëm, titullar dhe autor i teksteve
përkatëse: Dialektologji, Sociolinguistikë, në Universitetin e Tiranës,
Fakulteti i Histori-Filologjisë, dhe i ftuar në universitete të tjera;
- Kolec Topalli, kursi i Fonetikës; kursi i Gramatikës historike për
nivelin “Master” në QSA;
- Marenglen Verli. Leksione: Historia e popullit shqiptar në shek.XX,
Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, UT;
- Marenglen Verli. Leksione: Historia e popullit shqiptar në shek.XX,
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale;
- Marenglen Verli. Leksione për programin e shkollës doktorale:
Historia e Kosovës dhe e trevave të tjera shqiptare, Universiteti
“Aleksandër Xhuvani” Elbasan;
- Marenglen Verli. Leksione për programin e shkollës doktorale pranë
Qendrës së Studimeve Albanologjike në lëndët: Marrëdhëniet
ndërkombëtare dhe Historia e Nacionalizmit.
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B. Kualifikimi shkencor
(Udhëheqje shkencore në nivel doktorature dhe masteri)
- Anastas Angjeli. Udhëheqje doktorature me temë “Bashkëpunimi
ekonomik si instrument i politikës së jashtme për zhvillimin e
marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë. Rasti i marrëdhënieve
me Greqinë”, në Universitetin Ndërkombëtar, Strugë, Maqedoni.
Kandidati Zhaneta Saliu. Në proces (mbrojtja tremujori i parë 2014);
- Anastas Angjeli. Udhëheqje doktorature me temë “Marrëdhëniet
ekonomike Turqi-Shqipëri në periudhën e tranzicionit 1990-2013”,
në Universitetin Ndërkombëtar, Strugë, Maqedoni. Kandidati Bahadir
Aksoy. Në proces (mbrojtja tremujori i parë 2014);
- Artan Fuga. Drejtim kërkimi shkencor në nivel doktorature me temë
“Paraqitje të Shqipërisë në shtypin perëndimor, rasti i revistës ‘Time’”,
mbrojtur, Tiranë 2013;
- Aurela Anastasi. Udhëheqje doktorature me temë “E drejta
kushtetuese e sigurimeve shoqërore nga këndvështrimi i standardeve
ndërkombëtare”. doktorante Mirela Selita, mbrojtur më 4 prill 2013;
- Aurela Anastasi. Udhëheqje doktorature me temë “Mbrojtja
diplomatike e të drejtave të njeriut”, doktorante Suela Janina, mbrojtur
më 5 qershor 2013;
- Beqir Meta. Elmaz Sherifi – “Format e shtetit shqiptar 1912-1924”;
- Beqir Meta. Enver Bytyçi - “Nato dhe çështja e Kosovës”;
- Beqir Meta. Hasan Bello - “Marrëdhëniet shqiptaro-turke 19201939”;
- Beqir Meta. Robert Gjedia - “Arsimi në periudhën 1920-1939”;
- Beqir Meta. Yllka Rupaj - ”Marrëdhëniet juridiko- tregtare në vitet
1925-1935";
- Ethem Likaj, Fjalët e përbëra në gjuhën shqipe dhe në gjuhën
angleze (studim përqasës në fjalorët normative përkatës), Tiranë 2013;
- Ethem Likaj, Udhëheqje doktorature me temë “Fjalët e përngjitura
dhe lokucionet në Fjalorin e shqipes së sotme”, Tiranë 2013;
- Ethem Likaj, Udhëheqje doktorature me temë “Sistemi foljor në
veprën e De Radës”, Tiranë 2013;
- Gjovalin Shkurtaj. Ka drejtuar disa tema studimesh për gradën
“Master” e “Doktor i shkencave”.
- Kolec Topalli. Tri udhëheqje shkencore në fushë të Fonetikës
historike e Onomastikës, QSA.
- Kosta Barjaba. 1 doktorant, Fakulteti i Shkencave Sociale,
Universiteti i Tiranës (mbrojtur); 6 doktorantë, Universiteti Europian i
Tiranës, (në proces).
- Marenglen Verli. Udhëheqje doktorature me temë: “Diplomacia e
Britanisë së Madhe mbi marrëdhëniet shqiptaro-jugosllave 1919-1939”
- Marenglen Verli. Udhëheqje doktorature me temë: “Presheva në
rrjedhat e historisë shek. XX”;
- Marenglen Verli. Udhëheqje doktorature me temë: “Shpërnguljet
e shqiptarëve nga Jugosllavia 1912-1941”;
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- Marenglen Verli. Udhëheqje doktorature me temë: “Shpërnguljet
e shqiptarëve nga Jugosllavia 1945-1999”.
II- Seksioni i shkencave natyrore dhe teknike
A. Mësimdhënia (leksione)
- Bushati S. Drejtues lënde Fizika e Globit, Fakulteti Gjeologji dhe
Miniera, UPT.
- Durrësi A. Bashkëpunim me Indiana University Purdue University,
USA, Drejtim doktoraturash dhe masterash shkencorë.
- Durrësi A. Bashkëpunim me National Science Foundation, USA,
tri projekte shkencore.
- Durrësi A. Bashkëpunim me Washington University in St. Louis,
USA, tri projekte shkencore.
- Durrësi A. Leksione në “Advanced Mobility and Cloud
Computing” graduate course, Indiana University Purdue University,
USA, pranverë 2013.
- Durrësi A. Leksione në “Security in Computing”, Indiana University
Purdue University, USA, pranverë 2013.
- Frashëri N. Leksione “Kriptografia” Departamenti Inxhinieri
Informatike (Msc), Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, UPT.
- Frashëri N. Leksione “Programimi në mjedise të shpërndara”,
Departamenti Inxhinieri Informatike (Bsc), Fakulteti i Teknologjisë së
Informacionit, UPT.
- Frashëri N. Leksione “Sistemet e shfrytëzimit”, Departamenti i
Informatikës (Bsc), Fakulteti Ekonomik, UT.
- Frashëri N. Leksione “Sistemet paralele dhe të shpërndara”,
Departamenti i Informatikës (Msc), Fakulteti Ekonomik;(i jashtëm).
- Gruda N. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Bashkëligjërues në modulin “Anbau und Physiologie der
Sonderkulturen” (rreth 50 BSc, studentë të vitit të tretë), Rheinische
Friedrich-Wilhelms.
- Gruda N. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Bashkëligjërues në modulin “Anbau, Ertragsbildung und Ertragsfaktoren
landwirtschaftlicher und gärtnerischer Kulturpflanzen” (rreth 40 BSc,
studentë të vitit të tretë).
- Gruda N. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Bashkëligjërues në modulin “Horticultural Production Systems”(rreth
30 studentë MSc- studentë të vitit të parë e të dytë).
- Gruda N. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
Bashkëligjërues në modulin “Ringvorlesung Grundnahrungsmittel”
(rreth 150 BSc, studentë të vitit të parë), Rheinische FriedrichWilhelms.
- Haxhimihali Dh. Leksione në kursin “Bazat e industrisë kimike”,
Departamenti i Kimisë Industriale, kursi II, FSHN, UT.
- Kongjika E. Leksione “Kulturat Qelizore & Indore”, Master shkencor
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dhe Master profesional, Bioteknologji Molekulare dhe Industriale,
Departamenti i Bioteknologjisë, FSHN, UT.
- Kongjika E. Titullare dhe hartuese e lëndës në shkollën e
Doktoraturës “Kulturat bimore indore dhe qelizore”, Departamenti i
Biotenologjisë, FShN, UT.
- Malollari I. Leksione në programin Cikli I, viti 3: “Teoria e
Reaktorëve Kimikë” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin Cikli II, viti 2: “Njohuri të
Inxhinierisë Kimike” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin e Doktoraturës “Proceset e
trajtimit kimik të lëndëve të para natyrore dhe të mbeturinave
industriale e urbane” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin e Doktoraturës “Teknologjia
dhe mikrobiologjia e ushqimeve & Vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë (UT,
FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin Master shkencor: “Inxhinieria e
Reaksioneve Kimike” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin Master shkencor: “Modelimi dhe
Optimizimi i Proceseve” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin Master shkencor: “Modelimi
fizik dhe matematik i Proceseve” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë
Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin Master shkencor: “Njohuri të
Inxhnierisë Kimike” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Malollari I. Leksione në programin Master shkencor: “Projektimi
në Inxhinierinë Kimike” (UT, FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
- Merkoçi A. Leksione “Nanomaterials based sensors’’, Lectures (6h)
of Master Courses, Industrial Chemistry and Introduction to Chemical
Research’’ Chemistry Department, UAB, Spain.
- Veveçka (Priftaj) A. Titullare dhe hartuese e lëndës në shkollën e
Doktoraturës, “Fizika e Materialeve”, Departamenti i Fizikës
Inxhinierike, UPT.
- Veveçka (Priftaj) A. Titullare dhe hartuese e lëndës në shkollën e
Doktoraturës, “Nanomaterialet dhe nanoteknologjia”, Departamenti i
Fizikës Inxhinierike, UPT.
- Veveçka (Priftaj) A. Titullare dhe hartuese e lëndës në shkollën e
Doktoraturës “Metodat eksperimentale në fizikë. Njohuri të thelluara
të shkencës së materialeve”, Departamenti i Fizikës Inxhinierike, UPT.
- Vila F. Leksione në ciklet pasuniversitare: (cikli III) Fizika e
Atmosferës, (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës).
- Vila F. Leksione në ciklet universitare: (cikli I) Fizika Moderne, (UT,
FSHN, Departamenti i Fizikës).
- Vila F. Leksione në ciklet universitare: (cikli II) Bazat e Optikës,
Plotësime të Fizikës, Probleme të Fizikës Moderne, Metoda zgjidhjeje
të problemave të Fizikës, (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës).
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Akad. A. Merkoçi ka një sërë bashkëpunimesh me mjaft institucione
të kërkimit shkencor, brenda e jashtë vendit.
B. Kualifikimi shkencor
(Udhëheqje shkencore në nivel doktorature dhe masteri)
Doktoratura:
- Beqiraj G. Udhëheqje doktorate “Implementimi i teknikave
përmirësuese elastike në Cloud Computing mbi Hypervisor XEN”.
Doktorant Helidon Karçanaj, (UT, Fakulteti i Ekonomisë);
- Beqiraj G. Udhëheqje doktorate “Optimizimi i inteligjencës së
biznesit duke përdorur framework”. Doktorante Blerta Moçka,
(Universiteti “Kristal”, Fakulteti i Biznes - Teknologji);
- Beqiraj G. Udhëheqje doktorate “Sistemet e informacionit të
detarisë dhe integrimi i tyre në platforma inteligjente (rasti i
Shqipërisë)”. Doktorante Alma Stama, 2011-2013 (UT, Fakulteti i
Ekonomisë);
- Bushati S. Udhëheqje doktorate “Aplikimi i metodave sizmike të
valëve të refraktuara dhe të reflektuara në problemet e inxhinerisë
civile”. Doktorant Erald Silo, 2012 – 2014 (UPT, Fakulteti i Gjeologjisë);
- Durrësi A., Udhëheqje doktorate, doktorant Shpëtim Latifi, South
East European University, Tetovë, Maqedoni;
- Durrësi A., Udhëheqje doktorate, doktorante Esmeralda Make,
Universiteti Politeknik i Tiranës;
- Durrësi A., Udhëheqje doktorate, Indiana University Purdue
University USA. Doktorantë Pinga Zhang, Yefeng Ruan, Lina
Alfantoukh, Harold Owens;
- Frashëri N. Udhëheqje doktorate “Aspekte të sistemeve cloud”.
Doktorante Brunela Karamani;
- Frashëri N. Udhëheqje doktorate “Data Mining në kompanitë e
sigurimeve””. Doktorante Brunela Karamani;
- Frashëri N. Udhëheqje doktorate “Mbi sistemet e shpërndara të
rregullimit”. Doktorant Kujtim Hyseni (Preshevë);
- Frashëri N. Udhëheqje doktorate “Metodat informatike në mjekësi”.
Doktorante Elma Kolce;
- Frashëri N. Udhëheqje doktorate “Probleme të sigurisë në sistemet
informatike’’. Doktorant Enkli Ylli;
- Gruda N. Udhëheqje shkencore të doktoratës. Graduate 2 nd
supervisor “Impact of fermentation on plant functional secondary
metabolites”, PhD Dase Hunaefi Technical University of Berlin,
graduated July 29, 2013;
- Haxhimihali Dh. Udhëheqje doktorate “Studimi i çështjeve të
prodhimit të pastër në proceset e prodhimit të pijeve joalkoolike me
ambalazhe plastike” Doktorant E. Halluni, 2011- në vazhdim (UT,
FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale);
- Kongjika E., Abdullai K. Udhëheqje doktorate “Karakterizimi
biomorfologjik, fiziologjik dhe ruajtja “ex situ” e gjermoplazmës së
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specieve të “ringjalljes” së gjinisë Ramonda në Kosovë dhe Maqedoni”.
Doktorant Bekim Gashi 2011 - 2013, (UT, FSHN, Departamenti i
Bioteknologjisë), mbrojtur në qershor 2013;
- Kongjika E., Bacu A. Udhëheqje doktorate “Shëndetësimi in vitro
i fidaneve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të
rrethit të Korçës me anë të kulturës së meristemës dhe kontrolli
fitosanitar i tyre” Doktorante Marinela Grazhdani (Xeka) 2011 - 2014,
(UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë);
- Kongjika E., Zhaneta Zekaj. Udhëheqje doktorate “Klonimi i disa
varieteteve elite të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre
me disa metoda të kulturës “in vitro”. Doktorante Matilda Deliaj, 2012
- 2015, (UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë);
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Modelimi i fiksimit të CO2 nga
proceset termokimike e biologjike të trajtimit të mbetjeve të materialeve
organike”. Doktorante Hasime Manaj (Pedagoge e brendshme e Grupit
të Inxhinierisë së Proceseve Kimike);
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Përmirësimi i cilësisë mjedisore
me anë të përpunimit të shkarkimeve agro-ushqimore në një sistem
reaktorësh biokimikë me optimizim të parametrave operacionale dhe
projektimit”. Doktoranti Fatmir Gjyriqi, Universiteti Duisburg-Essen,
Gjermani;
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Studimi i prodhimit të biogazit
nga përzierje të mbetjeve të manureve të kafshëve dhe të aktivitetit
agro-bujqësor”. Doktorante Erinda Piluri (Drejtoria e Përgjithshme e
Metrologjisë);
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Modelimi i proceseve difuzive
përmes sipërfaqes kontaktuese të paketimeve me ushqimet për sigurinë
dhe kontrollin cilësor”. Doktorante Violeta Lajqi (Makolli), specialiste
në Ministrinë e Mjedisit dhe të Planifikimit Hapësinor, Prishtinë, Kosovë;
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Modelimi inxhinierik i procesit
të mikrooksigjenimit të verës, transformimet dhe impakti në rritjen
globale të cilësisë dhe vjetërimit”. Doktorant Redi Buzo, inspektor në
Autoritetin Kombëtar të Ushqimeve, Pogradec;
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Studimi inxhinierik i proçeseve
të kompostimit të mbetjeve organike agro-pyjore dhe projektimi i
reaktorit”. Doktorante Anisa Dhroso (pedagoge e brendshme e Grupit
të Inxhinierisë së Proceseve Kimike);
- Malollari I., Udhëheqje doktorate “Trajtimi biologjik i shkarkimeve
ujore të industrive ushqimore në vendin tonë dhe projektimi inxhinierik
i një impianti pilot”. Doktorante Anisa Rexhepi (pedagoge e jashtme
në Departamentin e Kimisë Industriale);
- Merkoçi A., Udhëheqje doktorate “Improved biosensing applications
using lab-on-a-chip and other platforms’’. Doktorante Mariana Medina
Sánchez, Autonomous University of Barcelona, Bellaterra (Barcelona),
Spain (Coodirector: S.Miserere), PhD defense (15.11.2013);
- Merkoçi A., Udhëheqje doktorate ‘’Nanomaterials Based
Microarray Platforms for biodetection’’. Doktorant Eden Morales
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Narváez nga Eden Morales Narváez, Universitat Politècnica de
Catalunya, ESAII, Barcelona, Spain, PhD defense: (24.07.2013);
- Merkoçi A., Udhëheqje doktorate ‘’Nanostructured micromaterials
and devices for sensing and removing of chemical contaminants’’.
Doktorant Adaris Maria López Marzo Autonomous University of
Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Spain (Coodirector: J.Pons), PhD
defense: (20.06.2013);
- Merkoçi A., Udhëheqje doktorate “Plastic and paper platforms for
nanoparticle based immunosensors”. Doktorant Claudio Parolo,
Autonomous University of Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Spain
(Coodirector: A.Escosura) PhD defense: (26.07.2013);
- Merkoçi A., Udhëheqje doktorate “Nano/Micromaterials And
Motors In (Bio)Sensing Applications”. Doktorante Maria Guix Noguera,
Autonomous University of Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Spain,
PhD defense: (15.07.2013);
- Petro P., Udhëheqje doktorate “Gjysëmgrupet eksponenciale
permutabile”. (bashkëudhëheqës). Doktorante Rushadie Ramani
(FSHN, Universiteti “A. Xhuvani”, Elbasan);
- Petro P., Udhëheqje doktorate “Gama gjysëmgrupet inversive dhe
gama unazat inversive”. Doktorant Orgest Beqiri, (UT, FSHN,
Departamenti i Matematikës);
- Petro P., Udhëheqje doktorate në fushën e Algjebrës “Relacionet
e Green-it dhe përgjithësimet e idealeve në unaza e përgjithësime të
tyre”. Doktorante Rigena Sema (UT, FSHN, Departamenti i
Matematikës);
- Resuli B. Udhëheqje doktorate “Sëmundjet e mëlçisë në të sëmurët
me diabet sheqeri” (në proces). Doktorante Valdete Malaj;
- Resuli B. Udhëheqje doktorate “Infektimi me virusin C (HCV) në
të sëmurët e hemodializës”.Doktorante Dhurata Golemi, mbrojtur
2013;
- Resuli B. Udhëheqje doktorate “Sëmundja yndyrore e mëlçisë në
fëmijët obezë”. (I përfunduar, në radhë për mbrojtje)”. Doktorante Klara
Kodheli;
- Veveçka (Priftaj) A., Udhëheqje doktorate “Studimi i vetive të
materialeve nanostrukturore të përftuara me anë të Deformimit të Fortë
Plastik” (UPT, Departamenti i Fizikës Inxhinierike); (përfunduar dhe
mbrojtur nga doktorant Neset Izairi më 19 dhjetor 2013);
- Veveçka (Priftaj) A., Udhëheqje doktorate “Vlerësimi i
kompozicionit trupor dhe ndikimi i stërvitjes proprioceptive në
parametrat biomekanikë, në grupmosha të ndryshme” (UPT,
Departamenti i Fizikës Inxhinierike);
- Veveçka (Priftaj) A., Udhëheqje doktorature “Metodat e imtësimit të
kokrrizave të materialeve metalike”,(UPT, Departamenti i Fizikës Inxhinierike);
- Vila F., Udhëheqje doktorate “Studim mbi elektrizimin e
materialeve jopërcjellëse”. Doktorante Pranvera Dhima;
- Vila F., Udhëheqje doktorate “Studim mbi ngarkimin elektrostatik
te aerosoleve atmosferike dhe bashkëveprimin jon aerosol”. Doktorant
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Edmond Lukaj, fizikan, pedagog i jashtëm (Universiteti “Luigj
Gurakuqi”, Shkodër);
- Vila F., Udhëheqje doktorate “Studim mbi trajtimin teorikeksperimental të fizikës në shkollën e Mesme”. Doktorant Alion Alizoti,
pedagog (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës);
Mastera:
- Durrësi A., Udhëheqje mastera në Indiana University Purdue
University, USA;
- Durrësi A., Udhëheqje masteri nga studenti Aber Kalash, Pawat
Chomphoosang, Pawat Chomphoosang;
- Gruda N., Udhëheqje masteri Undergraduate Mentor/Bachelor’s
Thesis Chairperson. Thesis title: “Urban vegetable – The challenge for
food security” nga BSc Christina Eigenbrod Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn, graduated July 2013;
- Kongjika E., Udhëheqje masteri, “Efekti i gjenotipit, eksplantit dhe
terrenit ushqyes në rigjenerimin in vitro të shegës, Punica granatum
L.”, nga Enea Alimllari, (UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë)
2012 – 2013, mbrojtur në shtator 2013;
- Kongjika E., Udhëheqje masteri, “Krahasimi i organogjenezës
direkte dhe indirekte në mikroshumimin e species endemike Forsythia
europea Degen et Bald. (boshtra) (popullata e zonës së Mirditës)” nga
Aida Kaçorri, (UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë) 2012 – 2013,
mbrojtur në korrik 2013;
- Kongjika E., Udhëheqje masteri, “Krahasimi i organogjenezës gjatë
mikroshumimit të specieve të Gesneriadeve alpine (Ramonda serbica
Panç. dhe Haberlea rhodopensis Friv.)” nga Florian Mita (UT, FSHN,
Departamenti i Bioteknologjisë) 2013 – 2014;
- Kongjika E., Udhëheqje masteri, “Ndikimi i rregullatorëve bimorë
të rritjes në induktimin e embriogjenezes somatike për disa kultivarë
të shegës (Punica granatum L.)” nga Malbora Kojdheli (UT, FSHN,
Departamenti i Bioteknologjisë) 2013 – 2014;
- Kongjika E., Udhëheqje masteri, “Vlerësimi i disa metodave të
sterilizimit dhe të shmangies së efektit të polifenoleve në fazat e para
të mikroshumimit të mollës së egër, Malus sylvestris (L.) Mill.” nga Elis
Xhixha, (UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë) 2013 – 2014;
- Petro P., Udhëheqje masteri “Grupi Galua i një ekuacioni dhe
zgjidhja në radikale e ekuacioneve algjebrike” me studenten Dorina
Cela (UT, FSHN, Departamenti i Matematikës), mbrojtur korrik 2013;
- Resuli B., Udhëheqje masteri “Hepatokarcinoma”, epidemiologjia,
etiologjia, klinika, diagnoza’’ nga Marsela Tollozhina;
- Vila F., Udhëheqje masteri “Dualizmi valor – korpuskular” me Elsa
Fjora (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës);
- Vila F., Udhëheqje masteri “Vlerësimi i përhapjes së grimcave në
zonën rethuese të një fabrike çimentoje” me Marsela Sula (UT, FSHN,
Departamenti i Fizikës);
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VEPRIMTARITË E SEKTORËVE MBËSHTETËS
I. DEGA EKONOMIKE
Monitorimi është mbështetur në raportimin e Akademisë së
Shkencave, mbi realizimin e shpenzimeve për periudhën janar - dhjetor
2013. Akademia e Shkencave menaxhoi fondet buxhetore të vitit 2013
në programin “Veprimtari Akademike”. Realizimi i shpenzimeve për
periudhën janar - dhjetor 2013, krahasuar me planin vjetor të miratuar,
paraqitet si vijon:
Shpenzimet faktike krahasuar me fondet e buxhetit për vitin 2013:
Pasqyra 1. Realizimi i buxhetit sipas zërave
(në mijë lekë)
Nr.

EMËRTIMI

Buxheti
Vjetor 2013

Realizimi
Vjetor 2013

Në %

1

Paga (600)

28000

23747

85

2

Sigurime shoqërore (601)

4000

3391

85

11000

11000

100

3

enzime korente (602)

4

Transferta të brendshme (604)

200

200

100

5

Transferta me jashtë (605)

300

256

85

6

Transferime të brendshme (606) 36378

35308

97

7

Investime (231)

1000

888

89

8

TVSH dhe Taksa Doganore

3000
83878

2135

71

76925

92

Totali i shpenzimeve

Shpenzimet me fondet e buxhetit sipas limiteve të miratuara u
realizuan 92% sipas pasqyrave të mëposhtme.
Pasqyra 2. Niveli i realizimit të shpenzimeve në total
Në mijë lekë
Nr. EMËRTIMI
1
2

600-601
602-606

Fondi limit I Fakti
vitit 2013
vitit 2013
32000
27138
48000
46764

85
97

Totali i shpenzimeve

80000

92

73902

Ne %

Përfundimi kryesor që nxirret nga një analizë e thjeshtë e kësaj
pasqyre është: niveli i realizimit të shpenzimeve në total, për vitin 2013
në krahasim me fondet e vëna në dispozicion, arriti në rreth 92%, një
rezultat ky i kënaqshëm.
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Kontrolli i Lartë të Shtetit, gjatë kontrollit të veprimtarisë së ASHSH
për një perudhë 8-vjeçare,deri më 2013, vlerësoi punën e bërë me
tregues pozitivë.
II. DEGA E MARRËDHËNIEVE ME JASHTË DHE PUBLIKUN
Dega e Marrëdhënieve me Jashtë, për të përmbushur detyrat e saj
funksionale, ka krijuar në kohë të gjitha lehtësitë dhe procedurat për të
siguruar një partneritet serioz me të gjitha institucionet ndërkombëtare
dhe ato të vendit, me të cilat bashkëpunon. Gjithashtu, ajo ka
mbështetur pjesëmarrjen e anëtarëve të ASHSH në aktivitete të
ndryshme si: kongrese, konferenca, seminare, takime protokollare,
takime të ndërsjella, takime në ASH dhe marrëdhënie me mediat.
Gjithashtu DMJP, në përputhje me funksionet e saj, ka kontribuar
në marrëdhëniet e ASHSH me institucionet qeverisëse (MPJ, MAS,
AKTI, etj.), organizmat ndërkombëtarë në vend dhe me publikun.
III. BIBLIOTEKA SHKENCORE
Në këto tri vitet e fundit, Biblioteka Shkencore (më tej BSh) e
Akademisë i ka përmirësuar shërbimet e veta, veçanërisht me pasurimin
e koleksionit elektronik dhe të burimeve elektronike me mundësi
përdorimi nga kërkuesit shkencorë, falë edhe projekteve të organizuara
me partnerë ndërkombëtarë.
Aktualisht, me fondet bibliotekare në përdorim prej 64 910 vëllimesh,
BSh i ka shërbyer komunitetit shkencor, nga akademikët deri në
studentët. Gjithashtu, BSh ka vënë në dispozicion instrumente dhe
shërbime të karakterit digjital, në mbështetje të kërkimit shkencor.
BSh ka punuar këtë vit për të përballuar fluksin e klasifikimit të librave
shqip dhe të huaj që kanë pasuruar BSh nëpërmjet blerjeve, shkëmbimit
dhe dhuratave; menaxhimin e informacionit bibliografik për burimet
shkencore; përgatitjen e buletineve informative mbi hyrjet e reja, në
shqip dhe të huaja, duke informuar akademikët dhe profesorët, përmes
kontakteve të tyre online në rreth 200 adresa kërkuesish shkencorë
dhe lexuesish.
Si gjithmonë, biblioteka ka realizuar shkëmbime të botimeve të
ASHSH me institucione shkencore bashkëpunuese dhe ka marrë prej
tyre vëllime monografish dhe periodikë shkencorë.
Biblioteka Shkencore e Akademisë, në bashkëpunim me EIFL
organizoi (më 13 maj 2013) një seminar, për të ndërgjegjësuar dhe
rritur nivelin e informacionit te vendimmarrësit kryesorë, për mundësinë
e përdorimit të burimeve elektronike të ofruara nga EIFL, mundësitë
për financim të aksesimit të burimeve elektronike, si edhe rikonfirmimin
e konsorciumit të bibliotekave shqiptare. Morën pjesë përfaqësues të
institucioneve kërkimore dhe edukative (rektorë/zëvendësrektorë,
dekanë, drejtues të grupeve të kërkimeve shkencore dhe drejtorë të
bibliotekave dhe bibliotekarë përgjegjës për burimet elektronike), për
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të kontribuar në vijimësinë e mundësisë së përdorimit të burimeve
elektronike, të siguruara deri më tani nëpërmjet projektit ERA (Electronic
Resources for Albania). Në mbledhje mori pjesë dhe përfaqësuesja e
EIFL (Electronic Information for Libraries), znj. Monika Elbert.
BSh edhe gjatë vitit 2013, ka vazhduar të mbështesë komunitetin
shkencor me informacione shkencore online nëpërmjet vazhdimësisë
(me kapacitete të pjesshme) së Projektit ERA, falë abonimit në EIFL,
realizuar në vitin 2013 përmes donacionit të IZUM. Për vazhdimësinë
e projektit kërkohet mbështetje financiare prej qeverisë).
Po kështu, Projekti “Bashkëpunimi dhe krijimi i sistemit bibliografik
kombëtar për vlerësimin e rezultateve të kërkimeve shkencore në
Shqipëri”, me qëllim krijimin e sistemit bibliografik për vlerësimin e
rezultateve të kërkimeve shkencore në Shqipëri dhe inkurajimin e
kërkuesve shqiptarë nëpërmjet sistemit COBISS, mundëson një vlerësim
të shpejtë, transparent dhe të besueshëm të punës së kërkuesve
shkencorë në arenën ndërkombëtare.
Në kuadër të këtij projekti të përbashkët midis Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë dhe Institutit të Shkencave të Informacionit
(IZUM), Slloveni, po punohet për trajnimin e stafit tonë bibliotekar, por
edhe atij në përgjithësi, në të cilin janë përfshirë 15 biblioteka
universitare të Shqipërisë, 1 bibliotekë speciale dhe 2 biblioteka
publike. Nga këto biblioteka janë përfshirë në trajnim 28 punonjës. Ka
filluar puna për regjistrimin e përshkrimeve bibliografike, veçanërisht
të punimeve të kërkuesve shkencorë, ku deri tani rezultati është 70,042
regjistrime në bazën e përbashkët COBISS.AL. Këto regjistrime mund
të shihen në bazën e të dhënave online (OPAC) ku përdoruesit mund
të kërkojnë me elementet e kërkimit të përshkrimit bibliografik të
materialeve që u nevojiten. http://www.al.cobiss.net/scripts/
cobiss?ukaz=CLNG&lani=al&id= 084 00 50137107587
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PËRPARËSITË E ASHSH PËR VITIN 2014
Përcaktimi i përparësive të zhvillimit shkencor në vend, është një
detyrë themelore e ASH. Përparësitë tona duhet të jenë në përputhje
me nevojat dhe mundësitë aktuale të vendit, por edhe në përputhje
me programet e zhvillimit shkencor të BE (p.sh., Horizon 2020 etj.),
kur bëhet fjalë për të marrë pjesë në projekte shkencore me cilësi të
lartë (konkurruese) dhe për të fituar financime nga BE.
Pas një eksperience 5-vjeçare, paraqitet përparësor vlerësimi tërësor
i kërkimit shkencor në vend, nëpërmjet studimeve nga grupe
shumëdisiplinore gjithpërfshirëse kërkuesish e politikëbërësish
shkencorë, me spektër të gjerë, të drejtuara nga ASH.
Organizimi i të gjithë strukturave shkencore në kuadër të Sistemit të
Kërkimit Shkencor Kombëtar, do të jetë objektivi kryesor, nga ku do të
përcaktohen edhe fushat përparësore të kërkimit e zhvillimit në
përputhje me programin e qeverisë për zhvillimin e vendit.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka kapacitete dhe mundësi që
të rrisë rolin e saj në zhvillimin e vendit në përgjithësi, ndaj kërkohet
një mbështetje nga qeveria në drejtim të zgjerimit të hapësirave të
Akademisë për menaxhimin e institucioneve shkencore. Argumentet
flasin pozitivisht në këtë drejtim, si përsa i përket rezultateve të
veprimtarisë së saj në Sistemin e Kërkimit Shkencor në Shqipëri, ashtu
edhe të përfaqësisë së saj aktive në kërkimin shkencor në vend, po
kështu edhe në atë ndërkombëtar: në rrjetin e 54 akademive të vendeve
të Europës (ALLEA), në rrjetin e 95 akademive të botës (IAP), të
akademive të vendeve në zhvillim (TWAS), të organizmave
ndërkombëtarë të shkencës (ICSU), Këshillin ndërakademik të vendeve
të Europës Juglindore (IACSEE), anëtarësimit të akademikëve tanë në
akademitë e vendeve të tjera, bashkëpunimet dypaleshe me akademitë
e rajonit e më gjerë, eksperte përfaqësuese për programe të shkencës e
teknologjisë të BE në fusha të ndryshme, etj. Akademia e Shkencave
në planin ndërkombëtar shkëmben e transferon informacione
shkencore e teknologjike e mund të quhet se është ambasadori për
kërkimin shkencor të Shqipërisë.
Kërkimi shkencor në Shqipëri, krahas me vendet e tjera të Ballkanit
Perëndimor, ka kapacitete për të qenë bashkëudhëtar drejt Europës;
ekzistojnë potenciale të mjaftueshme në burime njerëzore si dhe në
infrastrukturë për një fillim të mirë zhvillimi drejt Europës, por është e
domosdoshme një menaxhim më i mirë i shfrytëzimit të këtyre
burimeve.
Akademia, si një nga institucionet më të rëndësishme në sistemin e
kërkimit shkencor, vitet e fundit ka dhënë kontribute me vlerë në
procesin e hartimit të dokumenteve bazë të kërkim-zhvillimit, si:

68

- në hartimin e Strategjisë Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit
Teknologjik e Inovativ (SKKZHTI), dokumentit bazë për kërkimin
shkencor;
- në plotësimin e Pyetësorëve për Shkencën (Kapitullit 25) të Europës,
çka është udhërrëfyes për arritjet, për të qenë në bashkësinë e madhe
të kërkimit shkencor europian;
- në grupin e hartimit të Strategjisë së vendeve të Ballkanit Perëndimor
të Kërkim-Zhvillimit për Inovacion;
- në mbështetje të krijimit e funksionimit të Agjencisë së Kërkimit,
Teknologjisë dhe Inovacionit, e në mirëmenaxhimin e programeve
kombëtare e ndërkombëtare për kërkim dhe zhvillim, etj;
- në studime kombëtare për legjislacionin, përmirësimin e
standardeve në botime shkencore në Shqipëri, etj.
- në ideimin e zhvillimin e projekteve madhore për rritjen e
kapaciteteve institucionale shkencore, etj.
Përparësi e veçantë do të jetë bashkëpunimi me institucione
homologe shkencore jashtë, në ndihmë të njohjes e integrimit të
Shqipërisë në bashkësinë europiane dhe në lidhjet e saj në botë,
nëpërmjet rritjes cilësore të bashkëpunimeve në fusha të kërkimit
shkencor, në shkencat shoqërore e natyrore-teknike.
Po kështu, nëpërmjet lidhjeve e veprimtarive kërkimore-shkencore
ndërkombëtare, do të japim kontributin tonë si ASH, në përputhje me
programin e qeverisë, në mbështetje të njohjes së Republikës së Kosovës
nga vendet e tjera e të vlerësimit të punës së bashkëpunëtorëve tanë
në Kosovë.
Nga Seksioni i shkencave shoqërore dhe albanologjike parashikohen
disa detyra kryesore:
• Konsultat e organizuara me anëtarë të seksionit, si një detyrë të
përhershme dhe të vazhdueshme, përcaktojnë parashikimet dhe
përparësitë e tematikave të rëndësishme për çdo fushë, për tani dhe
për të ardhmen.
Në fushën e gjuhësisë: si detyrë parësore, krahas përmirësimit e
zbatimit të drejtë të rregullave të gjuhës standarde, mbetet organizimi
dhe fillimi i punës për hartimin e Fjalorit të madh të gjuhës shqipe. Kjo
detyrë është diskutuar me shqetësim edhe nga Këshilli Ndërakademik
i Gjuhës Shqipe, i cili e ka gjykuar jo vetëm si realizim të një fjalori të
gjerë (si një tesaurus) të gjuhës shqipe, por edhe si një vepër plotësuese
dhe saktësuese në kushtet e lëvizjeve të mëdha demografike dhe të
ndryshimeve politike, ekonomike, sociale etj., që kanë ndodhur në
periudhën relativisht të gjatë të tranzicionit shqiptar. Fillimi dhe realizimi
i kësaj vepre i kalon kufijtë e sipërmarrjes së seksionit; ai kërkon patjetër,
krahas bashkëpunimit të gjerë të disa institucioneve, edhe një zgjerim
me specialistë të kualifikuar, në radhë të parë, të leksikografisë.
Në fushën e historisë: drejtimi i kërkimit arkivor, në Lindje dhe në
Perëndim, vetëm mbledhja e dokumenteve, është thuajse në fillimet e
veta, sidomos në arkivat e vendeve perëndimore. Edhe në këto fillime,
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dokumentacioni sado i kufizuar, është i pasur edhe për historinë e
Shqipërisë, por sidomos për gjerësinë e figurave të shquara të shkencës
dhe të kulturës shqiptare me kontribute të rëndësishme në Perandorinë
Osmane. Mandej, studimi i këtyre dokumenteve arkivore është një
sipërmarrje më vete.
Detyra dhe përparësi të shumta dalin në shkencat sociale: si drejtim
i gjerë dhe i rëndësishëm është përcaktuar asimetria e zhvillimeve
shoqërore në kontekstin e zhvillimeve ekonomike, sociale, shkencore
dhe kulturore të vendit.
Jeta e tranzicionit ka nxjerrë nevojën e studimeve dhe interpretimeve
në fushën e drejtësisë. Vetë specialistët e kësaj fushe shtrojnë si detyra
parësore : vështrimin kritik, zbatues dhe përshtatës të Kushtetutës së
RSH; integrimin, komentimin dhe interpretimin e saj etj.
Në fushën e ekonomisë: krahas realizimeve shkencore të periudhës
së tranzicionit, studimet vizionare dhe rekomanduese për orientime
dhe vendimmarrje në politikat ekonomike janë urdhëruese.
• Vizionet, mbështetjet, nxitjet dhe krijimtaritë e reja shkencore kanë
nevojë të domosdoshme për një bashkëpunim /riorganizim
institucional të drejtuar të Akademisë së Shkencave dhe Qendrës së
Studimeve Albanologjike, si dhe të institucioneve universitare dhe të
shkollave të tjera të larta, i cili përgjithësisht ka munguar edhe për
shkak të parapëlqimeve të diferencuara të institucioneve superiore.
I. Projekte të ASHSH
Në kuadër të festimeve të ngjarjes madhore, 70-vjetorit të Çlirimit,
do të zhvillohet Konferenca ndërkombëtare me temë: “70-vjetori i
Çlirimit të Shqipërisë - ngjarje e madhe historike e popullit shqiptar”.
Për organizimin e kësaj veprimtarie do të ngrihet një komision i
veçantë.
II. Projekte në kuadër të Protokollit ASHSH – ASHASHAK
Në kuadër të Marrëveshjes së bashkëpunimit kërkimor-shkencor dhe
artistik midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë
së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, do të vazhdojë realizimi i
projekteve:
1. “Çështje të standardizimit të shqipes dhe të terminologjisë veprimtari e Këshillit Ndërakademik të Gjuhës Shqipe”; bashkëpunim
i vazhdueshëm midis ASHAK (SGJL) dhe ASHSH (SSHSHA, IGJL - QSA);
2. Konferencë shkencore: “Bashkëpunimi ekonomik ShqipëriKosovë në kuadrin e integrimeve rajonale e më gjerë”, ASHSH dhe
ASHAK, Tiranë, 2013-2014;
3. Konferencë shkencore: “Studime albanistike”, ASHAK (SGJL) në
bashkëpunim me ASHSH (SSHSHA, QSA), Prishtinë 2014;
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Zhvillimi i veprimtarive të Seksionit të shkencave natyrore dhe
teknike për kërkim e zhvillim të qëndrueshëm të vendit, do të realizohet
në përputhje me përparësitë shkencore të dala nga diskutimet në
seksion; kjo do të bëhet e mundur duke mobilizuar edhe akademikët
për zhvillimin e strategjive afatshkurtra, afatmesme e ato perspektive,
me prurje të reja, që synojnë :
• Përparësi të veçanta për fushat e shëndetësisë, të energjisë, të
teknologjive të informimit dhe komunikimit, të mjedisit, të biosferës
dhe njeriut, të biodiversitetit, të bioteknologjive dhe biosigurisë e
ushqimit, të nanoteknologjisë, të ujërave, të pyjeve, të shkencave të
tokës, të emergjencave civile, të teknologjive inxhinierike, etj.
Gjithashtu, do të zhvillohen me përparësi edhe mundësitë për
kontribute në disiplinat e tjera shkencore, si në trashëgiminë kulturore,
në mënyrë që edhe ato të zhvillohen duke u mbështetur me teknologji
të kohës.
• Realizimi i studimeve ndërdisiplinore në bashkëpunim të ngushtë
midis shkencave natyrore dhe atyre shoqërore e disiplinave të tjera,
me mbështetje të teknologjive inovative. Bashkëpunimi ndërdisiplinor
do të rrisë cilësinë e produktivitetit shkencor në punë madhore me
impakt të ndërsjellë: në fushën e gjuhës, ruajtjes e pasurimit saj, në
hartimin e veprave enciklopedike, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore
e pasurimin kulturor e shpirtëror, etj., të cilat do të jenë fryt i
bashkëpunimit me përfshirje të gjerë të komuniteteve shkencore, pasi
zhvillimi i njëanshëm i shkencave, sjell produkt shkencor me tregues
të ulët cilësorë.
• Krijimi i grupeve të punës me specialistët më të mirë të fushave,
për të realizuar studime të rëndësisë së veçantë e prognoza, kombëtare
e më gjerë, bazuar në fushat përparësore. Mbështetur në veprimtaritë
e tyre, sipas rëndësisë së tematikës, këto grupe pune do të jenë baza e
ngritjes së komisioneve ad-hoc apo të përhershme; të tilla komisione
mund të jenë për fushat e arsimit dhe të shkencës, ujit, energjisë,
emergjencave civile, bujqësisë dhe ushqimit, biodiversitetit, cilësisë së
jetës, mjedisit. Komisionet do të udhëhiqen nga akademikë të shquar
e specialistë në vend, si dhe nga specialistë që punojnë jashtë vendit,
në diasporë.
• Vënia e produkteve shkencore për kërkim e zhvillim në shërbim
të politikëbërësve e vendimmarrësve, shoqërisë civile dhe biznesit.
Rritja e rolit të seksionit në zhvillimin e ndërsjellë Akademi-UniversitetBiznes, publik dhe privat, në zhvillimin e biznesit në ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme (NVM) e më gjerë.
• Forcimi i kapaciteteve të seksionit për të qenë të aftë për këshillim
të qeverisjes dhe shoqërisë civile, si një domosdoshmëri për zhvillimin
e vendit, në përputhje edhe me përparësitë e InterPanelit të Akademive
të Botës (IAP).
• Përpjekje të konsiderueshme në drejtim të pjesëmarrjes së ASH në
programet e BE ose në programe të tjera me karakter kërkimor, ku Akademia
të përfaqësohet si koordinator ose të japë kontribut në nivel ekspertësh.
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• Në të njëjtën kohë, si edhe të gjitha akademitë e botës, ASH duhet
të kontribuojë në drejtim të: arritjeve të Millenium Development Goals
(MDG) dhe pjesëmarrjes efektive në partneritetin global për zhvillim; të
ndihmesës për krijimin e qendrave të ekselencës në disiplinat përparësore,
si bujqësia, qendrat e studimeve detare e të peshkimit, etj.
• Inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet shkencëtarëve në institucionet
brenda dhe jashtë vendit, për të cilin parashikohet të sigurohet edhe
një mbështetje e madhe nga anëtarët e Akademisë jashtë vendit.
• Nxitja e të rinjve në shkencë, duke qenë në fokusin e përparësive
të seksionit dhe në kuadër të Programit “Edukimi në shkencë”.
Përmirësimi i imazhit të seksionit në drejtim të efektivitetit të punës së
tij, të tërheqjes së brezit të ri për karrierë në shkencë, çka arrihet edhe
me paraqitjen e kapaciteteve tona në komunitetin shkencor. Është koha
e përshtatshme për zgjedhjen, mbështetjen dhe vlerësimin e pjesës më
të mirë të kërkimit shkencor.
• Barazia gjinore dhe tërheqja e femrës në veprimtarinë shkencore
e drejtuese, janë përparësi e këtij seksioni, gjë që synon rritjen e
anëtarësisë së shkencëtareve femra në seksion.
• Forcimi i bashkëpunimit me akademi dhe organizata të tjera
ndërkombëtare, të cilat zhvillojnë veprimtari në të njëjtat fusha. Në
planin ndërkombëtar, përparësi do të vazhdojë të ketë bashkëpunimi
me Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe me
akademitë e rajonit, si dhe bashkëpunim më i ngushtë me institucionet
homologe e më gjerë, si me Rrjetin e Akademive të Botës (ALLEA), me
Rrjetin e Akademive të Europës, InterPanelin e Akademive (IAP), Rrjetin
e Akademive të Vendeve të Botës së Tretë (TWAS), si dhe organizmat
shkencorë CNR-Itali, ato të Kombeve të Bashkuara, etj.
• Forcimi i bashkëpunimit të ASH me ministritë e ndryshme e
sidomos, në kohë reale e cilësore, me Ministrinë e Arsimit e Sporteve,
Ministrinë e Inovacionit e institucione të rëndësishme kombëtare.
Seksionet, gjithashtu do të vazhdojnë të kenë objektiv partnershipin
në 5 fusha të iniciativës së “ERA”(European Research Area), që
përputhen me interesat e vendit e që konsistojnë në: i) ato
ndërkombëtare në shkencë dhe teknologji, ii) intensifikim të
partnershipit në kërkim, iii) transferim teknologjish, iv) kërkime në
infrastrukturë, v) zhvillimet më të reja në shkencë.
Veprimtaritë e seksionit do të zhvillohen nëpërmjet projekteve,
konferencave e botimeve: monografive e periodikëve, brenda e jashtë
vendit, ku janë përfshirë projekte të Këshillit të Ministrave, ato të
mbështetura nga Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim (PKKZh–
AKTI), në kuadër të Protokolleve të Bashkëpunimit Shkencor dhe
Teknologjik Dypalësh (MASH dhe AKTI), si dhe të programeve të tjera
të mbështetura nga akademitë e shkencave dhe organizmat
ndërkombëtarë të tilla si: Projekti IPA, që zhvillohet ndërmjet Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve
të Malit të Zi, si dhe projektet me përparësi në kuadër të Marrëveshjes
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së Bashkëpunimit Kërkimor-Shkencor dhe Artistik midis Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve
të Kosovës.
Konkretisht, do të zhvillohen veprimtaritë e poshtëshënuara:
I. Konferenca dhe simpoziume
A. Konferencë shkencore ndërkombëtare “Parandalimi dhe
diagnoza e hershme e kancerit - sfidat dhe mundësitë për një impakt
pozitiv në Shqipëri”
Konferenca do të organizohet në mbështetje të strategjisë së
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për përzgjedhjen dhe trajtimin
shkencor të problematikave përparësore të vendit tonë në fushën e
mjekësisë dhe të mbrojtjes së shëndetit.
B. Konferencë shkencore ndërkombëtare “Zhvillimi i Teknologjive
të Informacionit: teoria dhe teknologjia”
C. Simpoziumi X ndërkombëtar “Biodiversiteti, ruajtja dhe
përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural”, organizuar nga shoqata
ALBAGENE në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë, Universitetin Bujqësor të Tiranës, Departamentin e
Prodhimit Shtazor dhe institucione të tjera.
D. Konferenca e 8-të për bimët aromatike mjekësore, e vendeve të
Europës Juglindore, organizuar nga shoqata për bimët aromatike
mjekësore (BAM) e vendeve të Europës Juglindore (AMAPSEEC) dhe
Universiteti Bujqësor i Tiranës, me mbështetjen e Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë.
III. Projekte në kuadër të Protokollit ASHSH – ASHASHAK
Do të vazhdojë realizimi i projekteve në kuadër të Marrëveshjes së
Bashkëpunimit Kërkimor-Shkencor dhe Artistik midis Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve
të Kosovës.
1. “Klima dhe parametrat projektues për qytetet kryesore të
Kosovës dhe të Shqipërisë”;
2. Hartimi i monografisë “Prodhimi cilësor i fidanëve të pemëve
frutore, hardhisë, ullirit dhe agrumeve” me koordinatorë: akad. as. E.
Kongjika (ASHSH) dhe akad. L. Susuri (ASHAK), si dhe me bashkëautorë
kryesorë prof. as. A. Myrta dhe prof. A. Zajmi;
3. SPALKO: Sistemet pastorale dhe kultura pastorale, trashëgimi
në përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe në
planifikimin e territorit” me koordinator prof. Arsen Proko.
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III. Realizim i projekteve dypalëshe e shumëpalëshe midis:
1. Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi (IPA-Project of the Drini RiverShkodra Lake-Buna River Water System);
2. Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Maqedonisë (bazuar në Marrëveshjen
ndërmjet dy akademive).
3. Rrjetit të Akademive të vendeve të Europës Juglindore (IAC SEE).
IV. Projekt-propozim në kuadër të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë:
• Nisma e një projekti për krijimin e bazës së të dhënave historike
me informacione pamore mjedisore, duke synuar edhe përfshirjen e
akademikëve që punojnë në fushën e mjedisit.
V. Botime dhe përurime
• Botim i “Excursionflora of Albania”, me koordinator akad. J.
Vangjeli. Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
• Përurim i 6 monografive me autor akad. as. Edmond Pinguli;
• Botimi i dy numrave të revistës shkencore Albanian Journal of
Natural and Technical Sciences (AJNTS);
• Botimi i revistës Journal Agriculture and Animal Production Science
for Rural Development;
• Botimi i Raportit vjetor të veprimtarisë së Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë për vitin 2013.
VI. Programi “Edukimi në Shkencë”
• Figura të shquara në shkencë:
1. Përkujtimore me rastin e 100-vjetorit të lindjes së akad. Kolë Popa
dhe akad. Kolë Paparisto;
• Ditë të hapura të institucioneve shkencore.
VII. Tryeza të rrumbullakëta me grupe ekspertësh
• Tryezë me komisionin ad- hoc për problemet e ndryshme të lidhura
me parandalimin dhe diagnozën e hershme të kancerit për
përmirësimin e gjendjes së përhapjes së sëmundjeve kanceroze në
Shqipëri.
• Krijimi i forumit shkencor “Komisioni ad-hoc për Yjin dhe
Energjinë”
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VIII. Synimet e Bibliotekës Shkencore
• Realizimi i detyrës kryesore të vitit 2014: kryerja e kontrollit nr. 4
(inventarizimi i gjithë titujve të bibliotekës), ku do të përfshihet i gjithë
stafi i saj. Për këtë është miratuar edhe komisioni i posaçëm.
• Digjitalizimi i revistës Gjuha jonë dhe përqasja falas për publikun.
• Ndjekja e ecurisë së dy projekteve: projekti ERA (Electronic
Resources for Albania) dhe vlerësimi i rezultateve të kërkimeve
shkencore në Shqipëri dhe inkurajimi i kërkuesve shqiptarë nëpërmjet
sistemit COBISS.
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Disa mendime për një riorganizim të strukturës
administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
Mbështetur në konsulta të organizuara sipas porosive të dhëna nga
Kryesia e Akademisë së Shkencave, si dhe në ecurinë e veprimtarisë
shkencore të deritanishme, po parashtrojmë disa ide për rritjen e
efektivitetit të saj, për t’iu përgjigjur më mirë programit të qeverisë së re,
që synon mbështetjen dhe rritjen e kontributit shkencor të ASH për
zhvillimin e vendit, në mënyrë që ajo të bëhet forcë shtytëse e
veprimtarisë kërkimore në vend, përfaqësuese e denjë e komunitetit
shkencor.
Duke u bazuar në programin qeveritar se “progresi shkencor
konsiderohet si paraprijës i zhvillimit shoqëror, ekonomik, e kulturor,
si një faktor i konsolidimit demokratik, dhe si pjesë themelore të imazhit
të Shqipërisë europiane”, si dhe nisur nga fakti se për ecurinë e punës
kërkimore në institucionet që u shkëputën nga Akademia ka pasur mjaft
polemika në opinionin shkencor të vendit, mendojmë se ka vend për
një përshtatje e diskutim lidhur me përfshirjen në akademi të qendrave
të veçanta për kërkim e zhvillim. Kështu, përveç kalimit të Qendrës së
Studimeve Albanologjike dhe Qendrës së Enciklopedisë Shqiptare
pranë ASH, me krijimin e kushteve në të ardhmen, pranë Akademisë
së Shkencave mund të ketë edhe institute shkencore të shkencave
natyrore, teknike e inxhinierike, ku mund të ngrihen në të ardhmen
institute ose qendra me objekt kërkimi përshtatjen e teknologjive të
reja bioteknologjike, nanoteknologjike, të informacionit etj.
Politikat kombëtare të kërkimit shkencor janë kompetencë e qeverisë,
por në këtë kontekst, Akademia e Shkencave duhet të luajë një rol
parësor në rekomandimin, diskutimin e zhvillimin e këtyre politikave.
Për këtë qëllim, Akademia duhet të ideojë, të krijojë e të drejtojë me
propozimin e saj grupe studimore afatmesme e afatgjata, me
akademikë, profesorë e specialistë nga më të mirët në universitete e
qendra kërkimore të vendit (mundet edhe me specialistë të huaj), me
projekte me financim nga shteti e organizma të tij si AKTI etj.
Për të bërë realitet këtë gjë, Akademisë duhet t’i njihet ligjërisht ky
status nëpërmjet dokumenteve e akteve normative, që rregullojnë
bashkërendimin e punës së sektorëve kërkimorë-shkencorë në
universitete, ministri, institute etj. Për këtë, në kushtet e tanishme kur
kërkimi shkencor realizohet në universitete, më efektive do të ishte
ndërhyrja në Ligjin e Arsimit të Lartë e atë të Akademisë së Shkencave.
Hap tjetër do të ishte hartimi i një strategjie të re qeveritare për kërkim
e zhvillim, që përcakton vizionin dhe synimet për të ardhmen.
Akademia duhet të ngarkohet me drejtimin për hartimin e kësaj strategjie,
e cila duhet të ngrejë për këtë qëllim grupe studimore, si më sipër.
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Mendimi i përgjithshëm është se ASH, me strukturën organizative
që ka sot, nuk mund t’u përgjigjet me efektivitetin e nevojshëm detyrave
të mëdha që kërkon kërkimi dhe krijimi shkencor i niveleve akademike
në përmbushje të detyrave që shtrohen para saj nga programet
shkencore qeveritare, sepse:
1. Në kushtet e sotme përgjithësisht, kërkimi dhe krijimi shkencor i
Akademisë mbështetet në punën individuale të çdo akademiku në
kushtet e shpërndarjes së tyre në institucione të veçanta, kryesisht
universitare. Për pasojë, punët e akademikëve u nënshtrohen
përgjithësisht e gjithmonë përparësive të institucioneve përkatëse, të
cilat, siç dihet, në plan të parë kanë mësimin dhe detyra të tjera
administrative, që lidhen me të. Ndaj drejtimet e kërkimit dhe të krijimit
shkencor orientohen kryesisht në përputhje me interesat e procesit
mësimor, që vetvetiu bazohen në hartimin e teksteve ose në tema të
kufizuara. Sipërmarrja e temave të gjera me rëndësi jashtinstitucionale
është thuajse e pamundur, sepse mungon infrastruktura teknike dhe
shkencore e përshtatshme.
2. Në Akademinë e Shkencave, përfaqësimi i akademikëve sipas
fushave është shumë i kufizuar. Përgjthësisht, fushat shkencore
mbulohen vetëm nga një, ose së shumti, dy akademikë. Në këto kushte
është e pamundur të organizohet puna ekipore, që synon zgjidhje
shkencore të problemeve të mëdha e të rëndësishme kombëtare, në
interes të zhvillimeve ekonomike, kulturore dhe teknike të vendit.
3. Fondet e përcaktuara për Akademinë e Shkencave, për shkak të
kësaj strukture, të menduar kryesisht si një Kryesi administrative
honorifike kanë qenë dhe janë mjaft të kufizuara, ndërsa pretendimet
e institucioneve qeveritare dhe të opinionit të përgjithshëm kanë qenë
mjaft largvajtëse, duke e përfytyruar Akademinë si një organizëm të
gjerë, të pëbërë nga shumë institucione kërkimore-shkencore.
4. Sipërmarrja dhe drejtimi i projekteve të rëndësishme dhe të gjera
shumëdegëshe është i pamundur, sepse këto kërkojnë bashkëpunim
dhe koordinim me institucione shkencore të gjera dhe të specializuara.
Ndaj, për ta bërë më efektive veprimtarinë kërimore dhe shkencore
të Akademisë, mendohet:
1. Riorganizimi i ASH në shkallën e një reforme tërësore, duke
përfshirë në përbërjen e saj institucione kërkimore-shkencore
albanologjike (në fushat e: gjuhësisë, letërsisë, historisë, kulturës
popullore dhe të arkeologjisë) dhe në ato të shkencave natyrore e
teknike, të cilat sot përfshihen në struktura të ndryshme të sistemit të
kërkimit shkencor universitar/ndëruniversitar e jashtë saj. Në përbërjen
e Akademisë, padyshim duhet të përfshihet Qendra e Enciklopedisë
Shqiptare, e cila sot është më vete dhe me një staf të reduktuar e jo
efektiv për të realizuar misionin në këtë fushë.
Një riorganizim i tillë i strukturës së Akademisë, do ta bënte shumë
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efektive veprimtarinë kërkimore dhe shkencore të Seksionit të ShShA,
sepse:
1. Vetë administratën qendrore të Akademisë do ta vinte në pozita
aktive dhe përgjegjësie për sipërmarrje të veprave madhore dhe
komplekse në shkallë institucionale dhe kombëtare. Vepra të tilla, si:
Fjalori enciklopedik shqiptar (i zgjeruar), Fjalori enciklopedik shqiptar
(në gjuhën angleze), Fjalori i madh i shqipes standarde (i plotësuar, i
zgjeruar dhe i përmirësuar), vepra të plota e të gjera kombëtare nga
fusha e historisë, e arkeologjisë, e sociologjisë, e ekonomisë, e filozofisë
etj., mund të hartohen vetëm me një riorganizim të ri, me autoritetin
dhe përgjegjësinë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
2. Qendrat studimore të fushave përkatëse, brenda strukturës
administrative të Akademisë, nëpërmjet seksioneve përkatëse, do të
koordinonin më mirë punën bashkëpunuese për hartimin e veprave
shkencore ndërdisiplinore. Vetëm falë koordinimit dhe autoritetit
akademik janë hartuar veprat më të mëdha e më cilësore shkencore
kombëtare, veçanërisht në shkencat shoqërore e albanologjike.
3. Nën autoritetin e Akademisë së Shkencave, do të rritej më tej
niveli dhe përgjegjësia e drejtimit administrativ dhe shkencor të këtyre
fushave albanologjike.
4. Me strukturën e zgjeruar, edhe organizmat drejtues të Akademisë
së Shkencave, do të gjallërohen dhe do të marrin përsipër detyra dhe
përgjegjësi të reja.
5. Varësia e drejpërdrejtë e institucioneve kërkimore-shkencore
albanologjike nga Akademia e Shkencave, do të mënjanonte edhe
një hallkë të tepërt administrative, siç është administrata drejtuese e
Qendrës së Studimeve Albanologjike.
Po kështu, edhe për shkencat natyrore dhe teknike do të ishte po
aq efektiv një rishikim i strukturave në kuadër të ASHSH.
Me ndryshimet strukturore të ASH, ky institucion elitar shkencor do
të luajë rolin e vet kryesor në kërkimin shkencor, do të sigurojë
bashkëveprim në zhvillimin shkencor të programeve kombëtare, në
sintetizimin dhe koordinimin e kërkimit shkencor në vend me zhvillimet
ndërkombëtare.
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SHTOJCË
LISTA E ANËTARËVE TË RREGULLT
TË AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË

A) Me titullin “Akademik”
Nr

Mbiemër

Emër

Fusha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ANGJELI
BAÇE
BEQIRAJ
BULO
BUSHATI
DADO
DEMIRAJ
DOJA
ELEZI
FRASHËRI
FUGA
GRUDA
GJINUSHI
HAXHIMIHALI
KAÇANI
KASTRATI
KONGOLI
KORKUTI
LIKAJ
MEJDANI
MERKOÇI
META
PETRO
RESULI
SPAHIU
TOLE
TOPALLI
VANGJELI
VILA

Anastas
Apollon
Gudar
Jorgo
Salvator
Floresha
Shaban
Albert
Besim
Neki
Artan
Nazim
Skënder
Dhimitër
Jorgaq
Adnan
Fatos
Muzafer
Ethem
Rexhep
Arben
Beqir
Petraq
Bashkim
Xhevahir
Vasil
Kolec
Jani
Floran

Ekonomi
Arkeologji
Matematikë-Informatikë
Letërsi
Gjeofizikë
Letërsi
Gjuhësi
Antropologji
Mjekësi
Matematikë-Informatikë
Sociologji
Bujqësi
Matematikë
Kimi
Mekanikë
Mjekësi
Letërsi
Arkeologji
Gjuhësi
Fizikë
Kimi
Histori
Matematikë
Mjekësi
Letërsi
Muzikologji
Gjuhësi
Biologji
Fizikë
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B) Me titullin “Akademik i asociuar”
Nr

Mbiemër

Emër

Fusha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ANASTASI
BARJABA
DURRËSI
KONDILI
KONGJIKA
MALOLLARI
PINGULI
SHKURTAJ
THERESKA
VERLI
VEVEÇKA

Aurela
Kosta
Arjan
Anesti
Efigjeni
Ilirian
Edmond
Gjovalin
Nestor
Marenglen
Afërdita

Drejtësi
Sociologji
Teknologji Informacioni
Mjekësi
Biologji
Kimi Industriale
Ndërtim
Gjuhësi
Mjekësi
Histori
Fizikë

LISTA E AKADEMIKËVE NË PENSION
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Nr

Mbiemër

Emër

Fusha

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

AGOLLI
BECI
FRASHËRI
GOLEMI
GJERGJI
HOXHA
KADARE
OMARI
PËRMETI
POPA
PRIFTI
PUTO
RIZA
SULSTAROVA
TIRTA
THOMAI
UÇI

Dritëro
Bahri
Kristo
Bardhyl
Andromaqi
Farudin
Ismail
Luan
Mentor
Ylli
Kristaq
Arben
Emin
Eduard
Mark
Jani
Alfred

Letërsi
Gjuhësi
Histori
Elektronikë
Etnologji
Hidroteknikë
Letërsi
Drejtësi
Agronomi
Mjekësi
Histori
Drejtësi
Arkeologji
Gjeofizikë
Etnologji
Gjuhësi
Estetikë

LISTA E ANËTARËVE TË NDERIT
Nr

Mbiemër

Emër

Shteti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

A.FRIEDMAN
AJETI
ALIU
ALTIMARI
AUBOUIN
BARTL
CABANES
CASTELLAN
DJUROVIC
DUCELLIER
FIEDLER
GUILLOU
HAMP
INALÇIK
ISMAJLI
J.D.DRENTH
J.FISCHER
KRASNIQI
MANG
MATEVSKI
MURATI
QOSJA
QUERE
STAROVA
SVANE
TEODORESCU

Victor
Idriz
Ali
Francesco
Jean
Peter
Pierre
Georges
Momir
Alain
Wilfried
Andre
Eric
Halil
Rexhep
Pieter
Bernd
Mark
Herbert
Mateja
Ferid
Rexhep
Yves
Luan
Gunnar
Razvan

SHBA
Kosovë
Kosovë
Itali
Francë
Gjermani
Francë
Francë
Mal i Zi
Francë
Gjermani
Francë
SHBA
Turqi
Kosovë
Holandë
SHBA
Kosovë
Austri
Maqedoni
SHBA
Kosovë
Francë
Maqedoni
Danimarkë
Rumani
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