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Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë (më tej: ASH),
në përputhje me përgjegjësitë funksionale të saj, përcaktuar me Ligjin
për Akademinë e Shkencave dhe akte të tjera rregulluese për statusin
e saj si institucion kërkimor me autonomi veprimi e kërkimi, gjatë
vitit 2015 ka vijuar të luajë rolin e saj si një qendër themelore për
shkencat kombëtare dhe dijen në përgjithësi në funksion të zhvillimit
intelektual dhe progresit të shumanshëm të vendit.
ASH, me të dy seksionet e saj, të shkencave shoqërore e
albanologjike dhe të shkencave natyrore e teknike, është përballur
me sfidat para saj dhe ka angazhuar fuqitë e veta mendore për të
luajtur rolin që i takon, si një referencë e shkallës parësore për
shkencat albanologjike në Shqipëri, ndër shqiptarët dhe në botë; ashtu
siç i takon, për shkak të detyrave të ligjshme dhe në shenjë përgjegjësie
ndaj një tradite të mirënjohur, që lidhet me emra të tillë si E. Çabej, A.
Buda, S. Riza, Sh. Demiraj, K. Frashëri, M. Domi, F. Hoxha dhe mjaft të
tjerë.
Vitin 2015 ASH e përshkoi me të njëjtat shqetësime që vijojnë prej
disa vitesh e dekadash dhe që tashmë po bëhen gjithnjë e më
problematike:
1. Rrudhja de jure e de facto e mundësive institucionale, strukturore
dhe njerëzore të ASH për të luajtur një rol leadership-i në shkencat
kombëtare;
2. Pamundësia për të përmbushur siç është në funksionin e saj
zanafillës një rol konvergjence dhe ndërveprimi midis qendrave
kërkimore shkencore albanologjike me karakter ndërakademik dhe
ndëruniversitar, brenda dhe jashtë vendit; kufizimi i rolit të saj si faktor
synergie, për shkak të mënjanësimit të shkallëshkallshëm të ASH prej
përgjegjësive për të cilat u themelua;
3. Rikonsiderimi i shkencave kombëtare si shkenca lokale kundrejt
prirjes së përgjithshme globalizuese në politikëbërje është shoqëruar
me pasoja në shmangien e ASH prej rolit të saj parësor si
konfirmuese e progresit të dijes kombëtare dhe si faktor konvergjues
për shkencat natyrore e teknike;
4. Shthurja e paradigmës tradicionale të albanologjisë në një
shkallë të gjerë, brenda dhe jashtë mjedisit të saj, në botën shqiptare
e në albanologjinë e huaj (autoktonia, vazhdimësia iliro-shqiptare,
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identiteti); ikja prej aksiomave / tezave /hipotezave themelore të saj,
në emër të lirisë akademike; në kushtet kur nuk ekziston më asnjë
institucion përgjegjës për këto detyra;
5. Aktualisht ka një mospajtim të dukshëm midis ambicjeve të ASH
për progres dhe rol certifikues në dijet shqiptare dhe mundësive të
saj intelektuale, njerëzore dhe buxhetore. Ky problem bëhet më
shqetësues në kushtet kur asnjë institucion tjetër nuk i ka marrë
ndërkaq funksionet e saj;
6. Pak nga pak shkencat shqiptare po rrezikojnë të humbin fuqinë
për përballje me dijen albanologjike në botë, me kundërtezat e
aksiomave të paradigmës historike të saj, të themeluar kryekrejet
prej albanologjisë gjermanike;
7. ASH ka për detyrë të mbrojë prestigjin e dijes kombëtare, në
kushtet kur amatorizmi, diletantizmi, vullnetarizmi shkencor dhe madje
edhe sharlatanizmi, janë më të inkurajuar prej kushteve specifike të
Shqipërisë sot dhe prej vendit që zë shkenca në përparësitë e politikës
shqiptare. Pavarësisht shqetësimit që mund të krijojë, është krejt me
vend të thuhet se albanologjia nuk është sot një prioritet i politikave
qeverisëse, për të mos thënë të kundërtën;
8. ASH ka për detyrë të përdallojë kërkimin e vërtetë, përmes
promovimit të dijes së re, të aktorëve të rinj në kërkim, prej kompilimit,
plagjiaturës dhe manipulimit të të dhënave, por mundësitë e saj për
të ushtruar këtë rol janë të kufizuara: sot askush nuk e mbikëqyr
zyrtarisht dallimin e kërkimit të vërtetë prej atij diletant dhe amator,
pavarësisht akteve nënligjore që miratohen, për shkak se gjithë ky
proces mbetet nën vëzhgimin e nismës vetjake;
9. ASH është në kërkim të një roli të ri, të rregulluar me ligj, që i jep
asaj përgjegjësinë dhe mundësinë për të luajtur rolin e një
koordinatori kombëtar të kërkimit shkencor në albanologji, shkenca
shoqërore dhe shkenca teknike;
10. Pavarësisht këtyre, ASH ka arritur të kryejë shumicën e nismave
që i takojnë sipas rregullimeve më të fundme të statusit të saj juridik;
11. ASH njeh si një detyrë parësore të saj zbatimin e njësuar dhe
me kulturë të gjuhës letrare shqipe në funksionet e saj publike, përballë
një forme të re të cenimit të identitetit të popujve, përmes një dukurie
që mund të quhej neokolonializëm gjuhësor. Këtë detyrë ajo e njeh në
të gjitha shkallët e zotërimit të shqipes së njësuar, prej anëtarëve të
saj, disa prej të cilëve edhe në vetëraportimin e punës vjetore nuk
kanë shprehur as etikë gjuhësore dhe as ndjeshmëri e etikë
vetëvlerësimi me modesti e vërtetësi.
12. ASH do të rrisë veprimin e saj si oponente në procesin e
ligjvënies, në dobi të interesave të bashkësisë së dijetarëve që veprojnë
në fushë të studimeve albanistike dhe në fusha të tjera të lidhura me
to, që kanë të bëjnë me thelbin e jetës kombëtare, si pasuritë natyrore,
shëndeti, shfrytëzimin i arsyeshëm i resurseve të vendit etj.
Arritjet dhe përgjegjësitë më të rëndësishme të saj paraqiten në
vijim. Duke qenë se ASH sipas rregullimit ligjor të viti 2007 vepron si
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një aktor parësor në kërkimin shkencor, por, gjithsesi, me funksione
të reduktuara, në këtë raport përfshihen të dhënat njoftuese të
relatuara prej dy seksioneve, si arritje institucionale; të dhëna njoftuese
për arritje me aktorë të tjerë ndërveprimi universitar dhe akademik;
si dhe të dhëna për arritje vetjake të anëtarëve të saj dhe të
korrespondentëve brenda dhe jashtë vendit. Në konceptin tonë, edhe
arritjet kryesore individuale të akademikëve, për shkak të lidhjes që
ata kanë me ASH, si një institucion promovues e konfirmues i
personalitetit të tyre, është me vend të paraqiten në këtë raport. Për
korrektësi, ato mund të këshillohen në Annex nr. 1.
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Analiza vjetore e aktivitetit shkencor të Seksionit të Shkencave
Shoqërore e Albanologjike (më tej: SSHSHA) përbën një moment të
rëndësishëm të punës së akademikëve të fushave albanologjike e
shoqërore. Qëllimi i kësaj analize, më shumë se sa të pasqyrojë punën
individuale shkencore njëvjeçare, është të ndikojë për rritjen e rolit
dhe punës së SSHSHA.
Pyetja themelore në analizën e këtij viti është: sa është ndier ndikimi
i aktivitetit tonë shkencor në jetën sociale, ekonomike, juridike e
kulturore të vendit?
Ndikimi i studimeve, aktiviteteve shkencore, botimeve, projekteve,
konferencave që kanë organizuar akademikët, i gjithë aktiviteti i tyre,
që rezulton mjaft i gjerë, ka pasur dhe ka peshën e vet në këtë proces,
të cilin, secili prej nesh, duhet ta shohë me objektivitet dhe synim për
një thellim të mëtejshëm.
SSHSHA mban peshën dhe përgjegjësinë e shkencave identitare
shqiptare, që duhet të përballojnë problematika që lidhen me
ekzistencën dhe identitetin tonë. Kjo është krejt e njohur, por vlerësimi
i shkencave albanologjike nuk shkon barasvlershëm me vëmendjen
që ato meritojnë. Ndryshimet që kanë ndodhur në kërkimin shkencor,
brenda dhe jashtë Akademisë së Shkencave (më tej: ASH), kanë bërë
të detyrueshme të rivizitohen aksiomat themelore të albanologjisë
(lashtësia, burimi gjenetik i popullit dhe gjuhës, autoktonia,
vazhdimësia, identiteti etj.).
Gjatë vitit 2015 SSHSHA ka realizuar veprimtari shkencore, botime
e projekte të rëndësishme nga disa fusha të albanologjisë. Ka vazhduar
puna për projekte të rëndësishme të kërkimit shkencor në fushat e
historisë, gjuhësisë, studimeve letrare, sociologjisë, ekonomisë,
drejtësisë etj., disa prej të cilave kanë përfunduar e janë finalizuar me
botime monografish e veprash përgjithësuese.
Arritje me rëndësi është vijimi normal i punës së Këshillit
Ndërakademik për Gjuhën Shqipe (më tej: KNGJSH), nismë e ASH
në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave e të Arteve të
Kosovës (më tej: ASHAK). Përfundoi faza e parë e punës së
përbashkët dhe u arritën disa konkluzione të rëndësishme.
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SSHSHA u përfaqësua me tre kumtues në Kongresin XI të
AIESEE-së në Sofje, ku u lobua me sukses për anëtarësimin e
Republikës së Kosovës në këtë shoqatë, më e madhja për studimet
e Europës Juglindore.
Në konferencën e dytë ndërkombëtare të studimeve shqiptarogreke, me temë: Përmasa diakronike dhe sinkronike të
ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve,
SSHSHA konsolidoi e thelloi bashkëpunimin tashmë tradicional me
Lidhjen Filologjike Shqiptaro-Greke dhe me Institutin e Studimeve
Moderne Greke të Universitetit Aristoteli të Selanikut.
Gjatë vitit 2015 u organizuan disa konferencave të rëndësishme,
kombëtare e ndërkombëtare, me rezultate të reja shkencore, si:
konferenca shkencore ndërkombëtare: Letrat shqipe dhe gjuhët e
tjera të letërsisë shqiptare, e para konferencë kushtuar një çështjeje
të patrajtuar të historiografisë letrare.
Janë organizuar disa konferenca shkencore ndërakademike e
ndëruniversitare (me universitetet publike në Korçë dhe në Vlorë),
në të cilat Akademia e Shkencave ka pasur rol të rëndësishëm
bashkëpunues.
Janë organizuar konferenca kushtuar jetës dhe veprës së disa figurave
të shquara të historisë kulturore shqiptare (më gjerësisht në vijim).
Një veprimtari e gjerë është zhvilluar në kuadrin e projektit të
edukimit përmes shkencës; janë zhvilluar disa akademi solemne,
kushtuar personaliteteve të shquara të shkencave albanologjike dhe
ekonomike (më gjerësisht në vijim).
Ka qenë aktiv përfaqësimi i akademikëve të SSHSHA në disa
konferenca ndërkombëtare, nga të cilat veçojmë ato në bashkëpunim
me ASHAK dhe me Institutin Albanologjik të Prishtinës (më tej: IAP),
si dhe disa konferenca të tjera në vende europiane, nga fusha e
studimeve ekonomike (më gjerësisht në vijim).
Janë bërë disa promovime të botimeve shkencore nga fusha e
historisë (më gjerësisht në vijim) në mjediset e ASH, të ASHAK dhe
në Panairin e Librit.
Janë vendosur lidhje bashkëpunimi të drejtpërdrejtë me seksionet
e disa akademive, si Akademia e Shkencave e Maqedonisë, Akademia
e Shkencave e Bullgarisë.
Shprehur në të dhëna të statistikueshme nga anëtarët e SSHSHA
gjatë vitit 2015 janë realizuar këto arritje:
- Projekte shkencore
11
- Konferenca shkencore, simpoziume
10
- Monografi dhe botime
brenda dhe jashtë vendit
14
- Referime akademike, përurime botimesh
8
- Artikuj e studime në revista shkencore
16
(Nga këto jashtë vendit)
8
- Pjesëmarrje në konferenca shkencore
27
(Nga këto jashtë vendit)
17
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2. Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike
Gjatë vitit 2015 anëtarët e Seksionit të Shkencave Natyrore e
Teknike (më tej SSHNT) kanë pasur këto arritje:
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- Konferenca shkencore dhe simpoziume të organizuara 9
(Nga këto ndërkombëtare)
8
- Pjesëmarrje në konferenca shkencore
83
(Nga këto në konferenca jashtë vendit)
54
- Botime shkencore monografike
8
(Nga këto në konferenca jashtë vendit)
1
- Periodikë
2
- Artikuj në revista shkencore
111
(Nga këto jashtë vendit)
103
- Projekte shkencore
24
(Nga këto ndërkombëtare)
20
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Janë organizuar veprimtari të tjera shkencore të zhvilluara në
kuadër të programit Edukimi në shkencë për masivizimin e shkencës:
përurime të veprave shkencore, nderim për figura të shquara të
shkencës shqiptare; ditë informimi dhe ditë të hapura të institucioneve
shkencore; mbështetje për shkencëtarët e rinj në institucione
shkencore elitare ndërkombëtare etj.
Në vijim disa të dhëna me karakter analitik-njoftues:

1. Konferenca shkencore ndërkombëtare Development of
hydrological and hydraulic study of regulation of Shkodra Lake and
Buna River water regime, u organizua në kuadër të përfundimit të
projektit IPA (akad. Gudar Beqiraj, akad. Salvator Bushati), më 12-13
shkurt 2015, në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe të
Arteve të Malit të Zi (si partner lider). Dy akademitë paraqitën studimet
e realizuara në bashkëpunim me institucionet e specializuara në
fushën e hidrometeorologjisë. ASH ka bashkëpunuar me Institutin e
Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe të Mjedisit (më tej: IGJEUM) të
Universitetit Politeknik të Tiranës. Në këtë konferencë u paraqitën
rezultatet shkencore të palës shqiptare, që synojnë zbatime në të
ardhmen e basenit ujor bazuar në studimet hidrologjike, hidraulike
dhe hidrogjeologjike të sistemit ujor të liqenit të Shkodrës dhe të lumit
Buna.
2. Akademia solemne Mahir Domi - 100-vjetori i lindjes (13 mars
2015). Nga kumtuesit u hodh dritë rreth personalitetit të tij poliedrik:
në kontributin e tij shkencor në fushë të sintaksës së shqipes (prof.
M. Çeliku), për historinë e gjuhës shqipe (prof. S. Mansaku), për
morfologjinë historike të shqipes (akad. E. Likaj), për gramatologjinë
e shqipes (prof. E. Hysa), për dialektologjinë e onomastikën (akad.
Asoc. Gj. Shkurtaj) dhe për historinë e letërsisë (akad. J. Bulo).
3. Konferenca shkencore ndërkombëtare kushtuar jetës dhe
veprës së Th. Mitkos në 195-vjetorin e lindjes organizuar nga
SSHSHA në bashkëpunim me Universitetin Fan Noli të Korçës, më
25-26 mars 2015. Vepra e Mitkos u vështrua në dritën e një
dokumentacioni të ri.
4. Konferenca e dytë ndërkombëtare e studimeve shqiptaro-greke
me temë Përmasa diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit
gjuhësor dhe kulturor midis grekëve dhe shqiptarëve (27-28 mars
2015). SSHSHA ishte bashkorganizator i konferencës. Kumtimet
prekën një tematikë të larmishme: marrëdhëniet shekullore
gjuhësore-kulturore midis shqipes dhe greqishtes, ndikimet e
kulturave përkatëse mbi njëra-tjetrën, bashkësitë ndërkulturore, të
folmet greke në Shqipëri, dialektet dhe të folmet arvanite në Greqi,
vlerat e kulturës materiale dhe shpirtërore të shqiptarëve dhe grekëve
etj. Një panel i posaçëm iu kushtua arsimimit të fëmijëve të
emigrantëve shqiptarë në Greqi.
5. Forumi i hapur akademik Asimetritë e zhvillimit: mirëqenie
sociale apo varfëri ekstreme? u përgatit dhe u drejtua nga akad. asoc.
Kosta Bajraba (23 prill 2015). Në forum morën pjesë studiues dhe
specialistë të shkencave ekonomike. U referuan dhe u diskutuan
çështje që lidhen me asimetritë e zhvillimit të vendit gjatë 25 viteve të
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fundit, duke e vënë theksin në asimetritë brenda modelit dhe midis
sektorëve të zhvillimit ekonomik, asimetritë midis zhvillimit ekonomik,
zhvillimit njerëzor dhe zhvillimit social, asimetritë brenda sistemit të
mirëqenies, si edhe ndikimi i tyre në nivelin e varfërisë. Forumi doli
paraqiti rekomandime të rëndësishme për politikat e sotme
ekonomike.
6. Konferencë me rastin e Ditës ndërkombëtare të librit (23 prill
2015). Nga kumtuesit (akad. Floresha Dado, prof. Aurel Plasari, dr.
Marjana Ymeri), u ngritën probleme për problematikat e përcjelljes
së librit shkencor te lexuesit.
7. Konferenca shkencore ndërkombëtare për tokën International
Conference on Soil, u zhvillua më 4-6 maj 2015 në Universitetin
Bujqësor të Tiranës në bashkëpunim me SSHNT dhe disa institucione
të tjera, ndër të cilët: CIHEAM (Bari, Itali), Delegacioni i Bashkëpunimit
Europian në Shqipëri, Instituti Alb-Ahkenca. Në fokus të saj ishin:
paraqitja e studimeve për ndikimin e cilësisë së tokës në sigurimin e
ushqimit dhe sigurinë ushqimore në rajonin e Mesdheut, vlerësimi i
erozionit të tokës e të ndotjes në rajon, konsolidimi i tokës si mjet për
zhvillimin e qëndrueshëm rural në Shqipëri etj.
8. Konferenca shkencore ndërkombëtare Roli i gjeologëve austrohungarezë për krijimin dhe zhvillimin e gjeologjisë shqiptare (më
15 maj 2015) ishte një bashkëpunim i SSHNT me IGJEUM, Shërbimin
Gjeologjik Shqiptar, Fakultetin e Gjeologjisë e Minierave të Universitetit
Politeknik të Tiranës. Kumtimet trajtonin: probleme të historisë së
shërbimit gjeologjik shqiptar, të pasurive natyrore dhe dukurive të
veçanta gjeologjike, të kontributit të gjeologëve austro-hungarezë dhe
atyre francezë, italianë, polakë, nga vendet e ish-Bashkimit Sovjetik
etj.
9. Veprimtari kulturore me rastin e 80-vjetorit të lindjes së akad.
asoc. Mark Tirta (21 maj 2015). Nga kumtuesit u vu në pah puna
dhe përkushtimi i studiuesit ndaj problemeve të etnokulturës shqiptare.
10. Simpoziumi shkencor ndërkombëtar Identification and
evaluation of plant genetic resources through linguistic resources
and Albanian tradition illuminated by prof. Karl Hammer (më 22
maj 2015) u organizua nga SSHNT në bashkëpunim me UBT. Në këtë
forum dr. Helmut Knupffer u paraqit kontributi i prof. Hammer-it për
identifikimin dhe vlerësimin e Plant Genetic Resources / Burimet
gjenetike bimore) në Shqipëri nëpërmjet ekspeditave dhe kërkimit
shkencor. Autori, prof. K. Hammer dhe dr. M. Hammer, u paraqitën
dhe kontributin e botanistëve të tjerë të shquar gjermanë si Theodor
von Heldreich (në eksplorimin e bimëve ballkanike dhe në veçanti
atyre shqiptare dhe në ruajtjen e tyre në Bankën Gjenetike në
Gatewrsleben). U bë paraqitja e veprës Linguistic Islands and Plant
Genetik Resources me autorë K. Hammer, G. Lagheti, D. Pignone, ku
vlerësohet koncepti terroir në rastin e Arbëreshëve të Italisë. Në vepër
ndriçohen çështje që lidhen me historinë, gjuhën, kulturën, emërtimet
e bimëve, me zhvillimin e bujqësisë arbëreshe, me burimet gjenetike
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bimore, si dhe me të përbashkëtat midis Shqipërisë dhe
vendbanimeve arbëreshe në këto fusha.
11. Konferenca jubilare Hekuran Mara - në 90-vjetorin e lindjes
(5 qershor 2015) iu kushtua veprimtarinë shkencore e akademike të
këtij personaliteti.
12. Konferenca shkencore A. Z. Çajupi midis së shkuarës dhe së
ardhshmes (me rastin e 85-vjetorit të vdekjes) u organizua në
bashkëpunim me Muzeun Historik Kombëtar (13 korrik 2015).
Referimet shkencore ishin rezultat i një leximi të ri të veprës së Çajupit,
si një nga modernizuesit e letrave shqipe.
13. Forumi shkencor Ujërat ndërkufitare tokësore të Shqipërisë:
gjendja dhe problematikat (11 shtator 2015) u organizua në formë
debati ndërmjet specialistëve më të njohur (prof. N. Pano, prof. M.
Kolaneci) që merren me problemet e ujërave në Shqipëri në
përgjithësi dhe në veçanti me ujërat ndërkufitare (Shqipëri, Maqedoni,
Mali i Zi, Kosovë dhe Greqi). Përveç kërkuesve shkencorë të një
shumice institucionesh bashkëpunuese të SSHNT dhe të administratës
zyrtare, forumi u ndoq edhe nga përfaqësues të GIZ-it. Forumi theksoi
detyrën e rishqyrtimit të marrëveshjeve të mëparshme me vendet
fqinje për menaxhimin e ujërave ndërkufitare. U paraqitën
rekomandime për të garantuar realizimin cilësor të marrëveshjeve
që kanë të bëjnë me: (i) evidentimin e nivelit dhe cilësisë së ujërave
ndërkufitare me anë të një programi monitorimi, mbështetur në
metoda dhe teknika shkencore, sipas parimeve të Direktivës Kuadër
të Ujit (WFD) të Bashkimit Europian; (ii) riorganizimin e Institutit të
Ujit me rrjetin e monitorimit si infrastrukturë dhe personel të
specializuar, që propozohet t’i bashkohet ASH; (iii) parandalimin e
përkeqësimit të mëtejshëm dhe përmirësimin e statusit të
ekosistemeve ujore të dëmtuara nga ndërhyrjet e gabuara në vitet e
mëparshme, si dhe një sërë problematikash që lidhen me menaxhimin
e qëndrueshëm të ujit.
14. Akademia solemne Dhimitër S. Shuteriqi, 100-vjetori i lindjes
(28 shtator 2015). Veprimtarinë për këtë personalitet të kulturës
shqiptare e përshëndeti kryetari i ASH akad. Muzafer Korkuti. Në këtë
veprimtari jubilare u mbajtën kumtesat: Dhimitër Shuteriqi dhe
historiografia letrare (akad. Floresha Dado); Studime të pabotuara të
Dh. Shuteriqit në arkiva (prof. Shaban Sinani); Pak fjalë për Shuteriqin
e viteve 1950 (prof. Ali Xhiku), Në kërkim të rrënjës së fjalës së shkruar
shqipe (akad. Jorgo Bulo); Letërsia dhe bota e arbëreshëve të Italisë në
hulumtimet dhe botimet e Dh. Shuteriqit (akad. asoc. Gjovalin Shkurtaj);
ytë e Simonidës, ose romani i mbijetesës (prof. Nasho Jorgaqi); Evolucioni
i një poeti (prof. Ymer Çiraku); Galeri portretesh në skicat e Dhimitër
Shuteriqit (Ksenofon Dilo). Në këtë përvjetor, me propozim të ASH
Posta Shqiptare emetoi një edicion filatelik me portretin e akad.
Dhimitër S. Shuteriqit.
15. Konferenca shkencore ndërkombëtare Letrat shqipe dhe gjuhët
e tjera të letërsisë shqiptare (9 nëntor 2015), u organizua nga SSHSHA,
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me pjesëmarrje të studiuesve të njohur nga universitetet e vendit dhe
të personaliteteve shkencore nga Kosova, Maqedonia, Italia, Greqia e
Rumania. Punimet e saj zgjuan interesin e një rrethi të gjerë studiuesish,
të cilët me kumtesat dhe diskutimet e tyre hodhën dritë në aspekte
problematike të raportit të letrave shqipe me gjuhët e tjera. Në referatin
e mbajtur nga akad. Floresha Dado dhe në 20 kumtesat e paraqitura
nga studiues të njohur u ndriçuan disa pamje të qëndrueshme të rolit
të gjuhëve të tjera në procesin historik të zhvillimit të letërsisë shqiptare,
e cila lindi si literaturë autorësh shqiptarë në gjuhët e mëdha të liturgjisë
dhe të komunikimit, në latinisht më së pari, duke përgatitur ardhjen e
letërsisë në gjuhën amtare, si dhe kalimin nga një fazë që është objekt
historishkrimi, të shqipes, në fazën e mëvetësimit të letërsisë si krijim
subjektiv artistik, dallim që nuk mund të mos kihet parasysh nga
historiografia letrare. Raporti i letërsisë shqiptare me gjuhët e tjera u
trajtua si një problem kompleks historiko-letrar, teorik por dhe praktik.
U propozuan rekomandime drejtuar institucioneve shkencore
akademike dhe Ministrisë së Kulturës për domosdoshmërinë e hartimit
të një projekti kombëtar mbi prezantimin e letërsisë shqipe në gjuhë të
tjera, si pjesë e një politike kulturore për identifikimin e vetes në
bashkësinë e madhe të popujve.
16. Konferenca shkencore ndërkombëtare Faktorët e të ushqyerit
dhe ndikimi në sëmundshmëri: shëndeti përmes të ushqyerit (21
nëntor 2015) u përgatit nga SSHNT në bashkëpunim me Universitetin
Mjekësor të Tiranës, Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin e Shëndetit
Publik dhe Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.
Qëllimet kryesore të aktivitetit ishin: Evidentimi i ndikimit të të
ushqyerit në sëmundshmërinë e popullatës në Shqipëri dhe i rolit të
të ushqyerit në parandalimin dhe menaxhimin e sëmundjeve të
veçanta; përfshirja dhe ndërgjegjësimi i grupeve të interesit për rolin
e ushqimit dhe të ushqyerit në uljen e sëmundshmërisë, shkëmbimi i
informacionit dhe ndërtimi i kapaciteteve të grupeve të ndryshme të
interesit, brenda dhe jashtë sistemit shëndetësor nëpërmjet trajnimeve
gjatë konferencës. U mbajtën 12 referime kryesore, nga specialistë
të njohur, si akad. B. Resuli, akad. asoc. A. Kondili, prof. A. Ylli, prof. S.
Prifti, prof. E. Tushe, prof. A. Tafaj, dr. G. Bejtja, që u shoqëruan me
diskutime nga pjesëmarrësit. Në përfundim u miratua dokumenti
Deklarata e konferencës, që kishte në fokusin e saj orientimet kryesore
të veprimtarive që duhet të zhvillohen në të ardhmen.
17. Konferenca shkencore ndërkombëtare Albert Ajnshtajn dhe
teoria e përgjithshme e relativitetit (27 nëntor 2015) e organizuar
në kuadër të 100-vjetorit të formulimit të kësaj teorie, ishte
bashkëpunim i SSHNT me Fakultetin e Shkencave Natyrore të
Universitetit të Tiranës (prof. H. Sykja, prof. R. Meidani, prof. M. Hafizi,
prof. D. Spahiu) dhe me institucione jashtë vendit (dr. L. Amati, dr. P.
McGrath). E organizuar në kuadër të programit Edukimi në shkencë
të ASH, konferenca u ndoq nga akademikët dhe trupa mësimdhënëse,
nga shumë studentë e nxënës.

RAPORTI VJETOR 2015

18. Simpoziumi shkencor ndërkombëtar Kulturat in vitro - nga
kërkimi shkencor drejt tregut; nevoja e krijimit të rrjetit virtual
kombëtar të bioteknologjisë bimore (3 dhjetor 2015) kishte si qëllim
përfshirjen e teknologjive dhe metodave bashkëkohore në prodhimin
e produkteve dhe shërbimeve me cilësi. Simpoziumi u organizua nga
SSHNT në bashkëpunim me disa institucione partnere akademike dhe
universitare brenda dhe jashtë vendit. Pas referatit kryesor mbi
gjendjen dhe perspektivën e kërkimit shkencor në fushën e
bioteknologjisë bimore në botë dhe në Shqipëri (akad. asoc. E.
Kongjika), specialistë të fushës (prof. asoc. A. Myrta, prof. J. Mërkuri,
prof. A. Becu, dr. M. Digiaro), diskutuan në tri drejtime: (i) Gjendja
sanitare e drurëve frutorë në Shqipëri dhe prodhimi i fidanëve frutorë
të painfektuar me anë të kulturës së meristemës dhe vënien në
dispozicion të fermerëve të materialit të shtuar të certifikuar; (ii)
Aplikimi i kulturave indore si metodë alternative e ruajtjes afatmesëm
apo afatgjatë të gjermoplazmës bimore, si burim variabiliteti dhe
shpejtim i fazave për përmirësimin gjenetik dhe kultivimin e bimëve
bujqësore; (iii) Stimulimi i kërkimit shkencor bioteknologjik në fushën
e kulturave in vitro në Shqipëri nëpërmjet krijimit të rrjetit virtual
kombëtar të bioteknologjisë bimore, subvencionimit të institucioneve
akademike e shkencore për të siguruar sinergjinë midis kërkimit
shkencor dhe programeve të zhvillimit kombëtar dhe europian.
Rekomandimet u miratuan në formën e një Deklarate të përgatitur
nga një grup specialistësh të fushës.
19. Simpoziumi XI Shkencor Ndërkombëtar Biodiversiteti, ruajtja
dhe përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural (21 dhjetor 2015)
u zhvillua në bashkëpunim me disa institucione shkencore dhe shoqata
në vend dhe në trojet shqiptare në Ballkan. Problem qendror ishte
vlerësimi i biodiversitetit dhe monitorimi i tij, përdorimi i
qëndrueshëm me ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi, veçanërisht
në drejtim të zhvillimit të eko- dhe agroturizmit. Gjithashtu u bë
paraqitja e rezultateve shkencore të deritanishme të punimeve të një
komuniteti shkencor të gjerë, që është përqendruar në fushën e
biodiversitetit, si dhe veprimtaritë dhe sfidat e ardhshme për ruajtjen,
miradministrimin dhe zhvillimin e biodiversitetit në vendin tonë, në
rajon dhe më gjerë.
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Botimi i veprave monografike është ndjekur me përparësi, si
tregues thelbësor i rezultateve të kërkimit shkencor.
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Botime të SSHSHA:
1. Shqipëria në Konferencën e Paqes, Paris 1946; vështrim
historik, 326 f., nga akad. Kristo Frashëri, i pari punim monografik
për këtë çështje për një nga temat më të rëndësishme të historisë e të
marrëdhënieve ndërkombëtare të Shqipërisë pas Luftës së Dytë
Botërore. Autori ka sjellë në këtë botim korpusin më të rëndësishëm
dokumentar për temën; bën ballafaqimin e dokumenteve dhe të
argumenteve. Ai nënvizon rezistencën antifashiste si faktorin
themelor që e shpëtoi Shqipërinë nga copëtimi në Konferencën e
Paqes më 1946.
2. Kongresi i Përmetit (24-28 maj 1944): vështrim historik dhe
burime dokumentare, 124 f., nga akad. Kristo Frashëri. Pas një hyrjeje
retrospektive mbi zhvillimet në Shqipërinë e shek. XX, analizohen
kushtet në të cilat u zhvillua kjo ngjarje dhe detyrat që zgjidhi. Libri
Kongresi i Përmetit ka vlerë aktuale, në kushtet kur shfaqur pikëpamje
deri mohuese dhe dënuese për ngjarjen.
3. Jani Vreto dhe Rilindja Kombëtare, 450 f., nga akad. Alfred Uçi,
pjesë e serisë Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, sjell një trajtim
të ri të jetës dhe veprës së rilindësit Jani Vreto dhe dëshmon punën e
vijueshme të studiuesit për këtë personalitet të shumanshëm, por
edhe për çështje të përgjithshme të Rilindjes Kombëtare. Libri
përmban analiza dhe vlerësime për veprimtarinë e Jani Vretos,
shqyrtime rreth njohjes së pikëpamjeve filozofike të mendimit shqiptar
gjatë Rilindjes, të bashkëpunimit ndërmjet veprimtarëve të saj, sidomos
për njohjen e rrymave e të kundërshtive brenda saj.
4. Dardania - kërkime e studime arkeologjike në Kosovë, 350 f.,
me autorë akad. Muzafer Korkutin e bashkautorë prof. Luan Përzhitën
e prof. Kemajl Lucin, është kontribut i bashkëpunimit të Institutit të
Arkeologjisë të Tiranës me Muzeun e Kosovës, dhe, në një vështrim
më të gjerë, vazhdim i punës kërkimore e studimore të grupit të
autorëve, që përgatitën botimin Harta arkeologjike e Kosovës, vëll. I,
Prishtinë 2006. Lënda është renditur në bazë të kriterit kronologjik,
sipas tri periudhave: prehistori, antikitet dhe mesjetë. Shkrimet për
periudhën prehistorike çelen me një punim gjithëpërfshirës mbi tezat
e pikëpamjet e ndryshme rreth përkatësisë ilire të dardanëve. Kronika
e kërkimeve 60-vjeçare në Ulpianën e Dardanisë përbën një ndihmesë
për të njohur ecurinë e kërkimeve e gërmimeve në kryeqendrën e
periudhës romake në Dardani, e në të njëjtën kohë, është një tregues
i përparësive që duhet të tregohen për kërkimet në Ulpianë për ta
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kthyer atë në një park arkeologjik bashkëkohor me vlera arkeologjike
e turistike. Dardania - kërkime e studime arkeologjike vjen si simotra e
revistës Iliria.
5. Shqipëria në Konferencën e Paqes, 750 f., me autorë prof.
Muhin Çamin dhe akad. asoc. Marenglen Verlin, është një studim
monografik, që sjell një trajtesë të gjerë të shumë problemeve
historike të kësaj teme dhe periudhe si: qëndrimet e delegatëve të
ndryshëm shqiptarë në Paris, qëndrimet e qeverisë së Durrësit, luhatjet
dhe kundërshtitë e politikës së Fuqive të Mëdha në trajtimin e çështjes
shqiptare gjatë përpjekjeve për gjetjen e konsensusit midis Italisë,
mbretërisë serbe-kroate-sllovene e Greqisë; dilemat gjatë
rikonfigurimit të qëndrimeve të tyre, roli i delegacionit amerikan me
në krye presidentin Willson etj.
6. Fjalor i muzikës klasike dhe popullore, 393 f., me autor akad.
Vasil S. Tolen dhe prof. Ilir Polenën përmban rreth 3000 zëra, duke
përfshirë leksikun muzikor në përgjithësi, fjalësin që lidhet me
estetikën muzikore, teorinë e muzikës, ekzekutimin muzikor, gjinitë
dhe format muzikore, vallet, instrumentet muzikore, shkrimin muzikor,
muzikën popullore shqiptare etj. Ky botim është një përpjekje për të
saktësuar etimologjinë e fjalëve të huaja dhe për shqiptimin e saktë
të tyre e për një shkrim dhe shqipërim të unifikuar në emërtimet e
instrumenteve, gjinive muzikore etj., duke iu referuar Fjalorit të Gjuhës
Shqipe. Fjalori ndihmon për zgjidhjen e pasaktësive që vazhdojnë të
vihen re në tekstet shkollore, në studime, shkrime e botime të veçanta
teoriko-muzikore.
7. Ecuria e mjeteve gramatikore të shqipes, 232 f. përgatitur nga
akad. Ethem Likaj, është një monografi ku bëhen përpjekje për të
analizuar mjetet gramatikore të shqipes në ecurinë e tyre historike,
nga gjendja indoeuropiane në gjendjen e sotme, në lidhjen dhe
bashkëveprimin e ndërsjellë. Monografia përqendrohet në
parashtresa dhe zgjidhje të reja. Duke ndjekur dy kritere shkakësore,
kriterin e gramatikalizimit të sintagmave të veçanta dhe në tematizimin
e formave të veçanta foljore, janë dhënë mjaft shpjegime për burimin
dhe zhvillimin e disa formave analitike; janë dhënë mendime për
zhvillime të brendshme të mjaft paradigmave emërore dhe foljore,
për rrugën e formimit të dëshirores, të habitores, të lidhores dhe të
mjaft formave të tjera gramatikore foljore. Kjo monografi është një
kontribut tjetër në historinë e zhvillimit të strukturës morfologjike të
shqipes.
8. Migrimi i varfërisë, 206 f., nga akad. asoc. Kosta Barjaba, analizon
disa aspekte të zhvillimeve ekonomike dhe shoqërore në Shqipëri,
duke u fokusuar në ato që autori i emërton asimetri të zhvillimit. Tema
e varfërisë, është një temë e pranishme në komunikimin publik dhe
politik dhe autori vjen me rekomandime shkencore. Trajtohen çështje
të punësimit, papunësisë, bashkëmarrëdhënia midis informalitetit dhe
mirëqenies, kufizimet e ndërmarrjeve shqiptare në hapjen e vendeve
të punës si edhe roli i politikave e manovrave me pagat, përfshirë
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pagën minimale, si rregullatore dhe fleksibilizuese të tregut e nxitëse
të punësimit; preken çështje të zhvillimeve arsimore dhe posaçërisht
të shkollës, etj. Çështja e pensioneve, një ndër kolonat më të dobëta të
sistemit tonë të mirëqenies, vjen me sugjerimet për disa ndërhyrje
shtesë, të cilat argumentohen të mbështetura në disa modele të
njohura të suksesshme.
9. Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, 270 f., ribotim, nga akad.
Shaban Demiraj, në radhë të parë rezulton si nevojë e interesit të
vazhdueshëm të gjuhëtarëve, sidomos të historianëve të gjuhës shqipe,
për shumë çështje të evolucionit të strukturës së kësaj gjuhe. Që në
vitin e parë të botimit është vlerësuar si një nga veprat më të mira të
historisë së gjuhës shqipe, në të cilën autori synoi të trajtonte çështje
më të rëndësishme dhe më të vështira të sistemit lakimor të shqipes.
Kjo vepër ka qenë e mbetet burim kryesor referimi për studiuesit.
10. Ndërhyrja e shtetit në Ekonomi, nga akad. Anastas Angjeli dhe
prof. Aristotel Pano është një studim monografik për rolin që shteti
duhet të luajë në ekonomi, për periudhën në të cilën jetojmë. Kjo temë
është padyshim në qendër të vëmendjes, jo vetëm të komunitetit
akademik, por edhe në qendër të debatit politik të paktën, të 7 viteve
të fundit ku ekonomia e Eurozonës gjendet në një nga krizat më të
mëdha, që nga koha e depresionit të madh. Pikërisht roli i shtetit dhe
ndërhyrja ose jo e tij në ekonomi gjendet në bazë të dy teorive,
filozofive, shkollave të mendimit ekonomik dhe politik, të cilat gjenden
në përplasje të vazhdueshme këto dhjetëvjeçarët e fundit: nga njëra
anë, përqasja progresiste majtiste, dhe nga ana tjetër, përqasja
neoliberale, të cilat bashkërendojnë dhe përziejnë teori ekonomike
dhe përqasje politike.
DISA BOTIME TË TJERA
(Sipas relacioneve të anëtarëve të ASH)

- Akad. Vasil S. Tole, Iso polyphony multiverse, për orkestër
simfonike, interpretuar nga orkestra simfonike e RTSH-së me dirigjent
Eno Koço; Alla shqiptarçe, për violinë solo, interpretuar në Spanjë
nga violinisti Florian Vlashi; Strumbullari, për piano solo, interpretuar
në Pianodrom 2015;
- Gjemia e mbytur, roman nga Fatos Kongoli;
- Te portat e Shën Pjetrit, roman nga Fatos Kongoli;
- Jetë në një kuti shkrepësesh, roman nga Fatos Kongoli.
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REVISTA SHKENCORE PERIODIKE
Gjatë vitit 2015 u realizua botimi periodik vjetor i revistës Studia
Albanica.

1. Pjetër Bogdani - Çeta e profetëve, 950 f., botim kritik i
përmirësuar, përgatitur nga prof. Anila Omari. Botimi i rishikuar ka
shmangur të gjitha mospërputhjet e vëna re, ka shtuar shpjegimet në
aparatin kritik e ka bërë plotësime e përmirësime edhe në studimin
hyrës që i paraprin botimit kritik. Është shtuar një lëndë e pasur
ilustruese për rastet e ndikimit të gjuhëve të huaja në ndërtimet shqipe
të tekstit dhe anasjelltas të ndikimeve të shqipes si gjuhë amtare e
autorit, në përkthimin që i bëri veprës në italisht sipas kërkesës së
Selisë së Shenjtë. Botimi kritik i përmirësuar i veprës Çeta e profetëve
i P. Bogdanit do të plotësojë edhe nevojat që ka komuniteti i studiuesve
për të pasur në dorë e për të lexuar rrjedhshëm tekstet e vjetra shqipe.
2. Vëllimi V i korpusit Veshje popullore shqiptare në Kosovë,
projekt i përbashkët i ASH dhe IAP.
BOTIME TË SSHTN
(Sipas raportimeve në seksion)

1. Excursion Flora of Albania, 662 p., akad. J. Vangjeli (Koeltz
Scientific Publisher, Gjermani). Botimi në anglisht përfshin bimët
spontane dhe të kultivuara të Shqipërisë dhe ato të zbuluara vitet e
fundit nga botanistë shqiptarë dhe të huaj, të papërfshira në veprën
Flora Europea.
2. Development of hydrological and hydraulic study of regulation
of Shkodra Lake and Buna River water regime, 172 p. prof. asoc. F.
Hoxhaj, MSc. E. Abazi, MSc. K. Zaimi, dr. E. Vako, akad. G. Beqiraj, akad.
S. Bushati.
3. Pasuritë ujore të Shqipërisë, 630 f., prof. N. Pano, redaktor
shkencor akad. S. Bushati. Monografia përmbledh kërkimet shkencore
të kryera në fushën e hidrografisë dhe hidrologjisë të lumenjve,
liqeneve, burimeve nëntokësore dhe deteve të Shqipërisë në 50 vitet
e fundit; përfshin një informacion të përgjithshëm dhe njohuri
shkencore të krijuara gjatë kësaj periudhe.
4. Hapësira bregdetare Divjakë-Karavasta në Adriatik, 300 f.,
prof. N. Pano, prof. A. Frashëri, prof. H. Hasko, B. Abdyli, E. Pano,
redaktor shkencor akad. S. Bushati. Monografia në shqip dhe anglisht
analizon elementet natyrore dhe përfaqëson një hap të rëndësishëm
metodik-shkencor për studimin integral dhe në kompleks të të gjithë
tërësisë hidrografike të bregdetit shqiptar në Adriatik dhe Jon. Studimi
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(Kontribute të bashkëpunëtorëve të SSHSHA)
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përbën themelin për planifikimin shkencor urban të litoralit shqiptar
dhe për shfrytëzimin racional të burimeve dhe pasurive natyrore të
tij.
5. Mbi shfrytëzimin hidroenergjetik të lumit Drini i Zi, 98 f., dr.
M. Kamenica, akad. asoc. E. Pinguli, prof. K. Negovani. Studimi paraqet
të dhëna për projektin mbi shfrytëzimin hidroenergjetik të lumit Drini
i Zi në territorin e Shqipërisë.
6. Uji, ky element i rëndësishëm i jetës në planet dhe masat
serioze që duhen marrë për sigurimin e tij në Shqipëri, 238 f., akad.
asoc. E. Pinguli, monografi ku rekomandohet një bazë teknikoshkencore për përballimin e të papriturave, si pasojë e fenomenit të
ngrohjes globale.
7. Projektimi dhe ndërtimi i veprave në fushën e industrisë së
prodhimit të energjisë elektrike me hidrocentrale në dekadat e
ardhshme në botë dhe në Shqipëri, 286 f., akad. asoc. E. Pinguli, N.
Pinguli. Paraqiten arritjet, zhvillimi dhe perspektiva e prodhimit të
energjisë elektrike në botë, përfshirë dhe Shqipërinë.
8. Njehsime dhe probleme të kimisë industriale, 195 f., akad. Dh.
Haxhimihali, E. Liço, tekst mësimor universitar.
REVISTA SHKENCORE PERIODIKE

1. Journal of Natural and Technical Sciences (JNTS), revistë
shkencore shumëdisiplinore në gjuhën angleze. Revista ka realizuar
botimet e saj vjetore që përfshihen në 2 numra me artikuj shkencorë
në disa fusha si në: matematikë, ekonomi-matematikë, fizikë e aplikuar
dhe fizikë bërthamore, kimi, kimi ushqimore, ndotje radioaktive e
mjedisit të jashtëm (tokë dhe ujë) dhe mjedis i brendshëm, ndotje
liqenore nga njeriu, bioteknologji bimore dhe biologji molekulare,
biologji, mjekësi, industri e tekstileve, gjeologji, inxhinieri mekanike,
inxhinieri ndërtimi; informacione shkencore. Revista është pajisur
me një numër të ri ISSN-je: 2489-0484 dhe me Global Impact Factor
0.6.
2. Journal of Agriculture of Animal Production Sciences for the
Rural Development (JAAPSR), botim i përbashkët i Fondacionit
BLELAL.

Për projektin Shqipja standard dhe përmirësime të saj KNGJSH gjatë
këtij viti diskutoi katër tema: çështje të sintaksës së gjuhës shqipe,
shqipja standarde dhe shkolla, shqipja standarde dhe media dhe
shqipja standarde në dokumentet zyrtare. KNGJSH vlerësoi
parashtresa të hartuara nga specialistë të fushave përkatëse,
mbështetur në vëzhgime konkrete dhe studime teorike. Gjithë
veprimtaria e këtij këshilli ndoqi linjën: gjendja e standardit, zhvillime,
vështirësi, përmirësime dhe rekomandime. Në përfundimet e
përgjithshme vlerësohet dhe theksohet se (i) Rritja e komunikimit
ndërshqiptar, përzierja e popullsisë së qyteteve për shkak të shtegtimit
të banorëve; (ii) vënia në qarkullim e shumë veprave të një letërsie
të panjohur më parë; hapja e ndaj kulturave, letërsive dhe shkencave
të vendeve të tjera; (iii) përkthimet e letërsive të të gjitha fushave,
çka ka pasuruar e gjallëruar mjetet shprehëse, ka sjellë ndërtime dhe
kombinime të reja në strukturën e standardit të shqipes. Vëzhgime
më të thelluara tregojnë se gjendja e sotme e standardit në këto fusha
mbart edhe një varg problemesh që lidhen kryesisht me zbatimin e
saj, me etikën e të folurit, me thyerjen e normës morfo-sintaksore,
me përdorimin e panevojshëm të fjalëve dhe strukturave të huaja,
me nivelin e pakënaqshëm të përgatitjes së mësuesve dhe të nxënësve
etj. Përfundimet e përgjithshme përfshijnë propozime dhe
rekomandime të arsyetuara për përmirësime të pjesshme të
standardit, duke theksuar kryesisht rrugët e shtrirjes dhe të
përvetësimit të tij në të gjitha mediat, në shkollë, në dokumentet
zyrtare etj.
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Veprimtaria e KNGJSH,
projekt në kuadër të marrëveshjes së bashkëpunimit
kërkimor-shkencor dhe artistik midis ASH dhe ASHAK

VEPRIMTARI SHKENCORE NË ASH
(Sipas raportimeve në seksione)

1. Në kujtim të jetës dhe veprës shkencore të akademikut Mentor
Përmeti, referime për prurjet shkencore nga kërkues të fushës së
bujqësisë, shkurt 2015.
2. Fan Noli kryeministër, kushtuar 90-vjetorit të revolucionit të
qershorit dhe rolit të F. Nolit për zhvillimet demokratike në Shqipërinë
e viteve 1920-1930, përurim në 50-vjetorin e ndarjes nga jeta të
diplomatit, shtetarit, përkthyesit, priftit, poetit e historianit shqiptar F.
S. Nolit (ASH në bashkëpunim me Fondacionin Fan Noli, 9 mars 2015).
3. Studime, në nderim të akad. Francesco Altimarit, me rastin e 60vjetorit të lindjes (26 mars 2015). Vepra përfshin punimet e rreth 60
studiuesve nga Shqipëria, Italia, Greqia, Gjermania, Austria, Zvicra,
Amerika dhe Polonia. Në këtë përmbledhje trajtohen çështje aktuale
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të albanologjisë, prirje dhe probleme të zhvillimit të studimeve në
këto fusha. Mbi vlerat e librit dhe kontributin e prof. Altimarit folën
edhe akad. Floresha Dado, prof. Matteo Mandala, akad. Kolec Topalli,
prof. Seit Mansaku, prof. Shaban Sinani e prof. Bardhyl Demiraj.
4. Seminare shkencore për teorinë e unazave: Bi-idealet dhe
relacioni B i Green-it në Unaza (27 mars 2015), Unazat inversive
dhe lidhja e tyre me gjysmëgrupet inversive (26 qershor 2015),
Unazat Goldi dhe unazat bisimple (18 shtator 2015); koordinator
akad. Petraq Petro. Seminaret u zhvilluan për të ngritur nivelin
shkencor në fushën e algjebrës abstrakte e në veçanti për teorinë e
gjysmëgrupeve dhe unazave, duke pasur si objekt kryesor studimin
e lidhjen e ndërsjellë të relacioneve të Grin-it në këto dy struktura
themelore të algjebrës abstrakte.
5. Përurim i botimit Vepra leksikografike e Thimi Mitkos, pjesë e
kolanës Trashëgimi kulturor i popullit shqiptar, përgatitur nga prof. dr.
Dhori Qirjazi (28 mars 2015), botim i mirëfilltë filologjik, realizuar
me akribi e sipas kritereve shkencore dhe me një nivel të lartë. Me
këtë punë Dhori Qijazi e ka rizbuluar Thimi Mitkon si leksikograf, dhe e
ka shpëtuar veprën e tij nga harresa dhe nga humbja (akad. Jorgo Bulo).
Për të përgëzuar punën prej murgu, siç edhe u cilësua, folën edhe
akad. Francesco Altimari, prof. Emil Lafe dhe prof. as. Aristotel Spiro.
Duke qenë dygjuhëshe, vepra leksikografike e Mitkos fiton dhe një
përmasë ballkanike, si një vepër me interes jo vetëm për
albanologjinë.
5. Nderi i Akademisë për prof. dr. Alfred Frashërin, me motivacion
Për kontributin e shquar dhe përkushtimin në fushën e arsimit dhe
edukimit në përgatitjen e brezave të specialistëve të shkencave të tokës
gjatë 54 viteve, pasionin dhe arritjet e shënuara në punën kërkimore
shkencore ndër vite (18 prill 2015).
6. Takim shkencor për paraqitjen e librit Aleks Buda - kujtime,
hartuar nga Tatjana Haxhimihali, organizuar në bashkëpunim me
ASHAK (5 qershor 2015). Me këtë botim vjen seria e kujtimeve të
prof. Budës, në të cilin plotësohet profili i tij si shkencëtar dhe si njeri.
Për përgatitjen e këtij libri autorja është mbështetur në arkivin e
familjes, në letërkëmbimin e pasur të prof. Budës me personalitete të
botës shkencore shqiptare dhe veçanërisht të huaj, në kujtime të
kolegëve dhe bashkëpunëtorëve të tij, si dhe në kujtimet e saj
personale.
7. Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet ASH dhe ASHAK, akademik
Arsim Bajrami, ministër në qeverinë e Kosovës, paraqiti ligjëratën
Argumentimi juridik-kushtetues i Pavarësisë së Kosovës dhe
vendimi i GJND-së (8 qershor 2015). Bosht i ligjëratës ishte trajtimi
i pavarësisë së Kosovës në pajtim me të drejtën ndërkombëtare dhe
të drejtën e kombeve për vetëvendosje.
8. Përurimi i librit Shqipëria dhe shqiptarët në Europën e Piut II
të prof. Aurel Plasari në bashkëpunim me IDK (9 korrik 2015).
Kryetarja e SSHSHA akad. Floresha Dado, duke vlerësuar këtë botim
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të rëndësishëm shkencor, theksoi rolin e veçantë të ASH për
bashkëpunimin dhe organizimin e debateve shkencore mbi teza që
studiues të spikatur realizojnë në veprat e tyre. Në këtë përurim
referuan disa studiues nga Universiteti i Tiranës.
9. Përurimi i veprës së akad. asoc. Kosta Barjaba Migrimi i
varfërisë, botim i ASH (12 nëntor 2015). Ky libër nuk është i pari ku
profesor Barjaba prek çështjet e mirëqenies, pasi ai vjen pas dy
forumeve të mbajtura prej tij mbi varfërinë, të organizuara nga
Akademia e Shkencave. Vlerësimet për këtë botim u bënë nga prof.
Ardian Civici, prof. Selami Xhepa dhe akad. Vasil Tole.
10. Dardania - kërkime dhe studime arkeologjike, me autorë akad.
Muzafer Korkutin, prof. Luan Përzhitën e prof. Kemajl Lucin, botim i
ASH, u paraqit në në Panairin e 18 të Librit. Vepra është vazhdim i
punës kërkimore e studimore të autorëve, që përgatitën botimin
Harta arkeologjike e Kosovës, I, Prishtinë 2006.
11. Paraqitja e monografisë Pasuritë ujore të Shqipërisë me autor
prof. dr. Niko Panon (14 nëntor 2015). Studimi monografik përfshin
tërësinë e resurseve ujore të rrjetit hidrografik të Shqipërisë:
lumenjtë, liqenet, ujërat nëntokësore dhe burimet e tyre, si dhe
hapësirat bregdetare shqiptare të deteve Adriatik dhe Jon. Mbi këtë
bazë është tipizimi dhe rajonizimi i pasurive ujore të këtij rrjeti. Botimi
përfaqëson një studim madhor të munguar, i përditësuar e prezantuar
në një formë të tillë të plotë e gjithëpërfshirës për gjithë pasuritë
ujore të Shqipërisë.
12. ASH dhe IAP organizuan përurimin e librit të prof. Aleksandar
Stipçeviç, Kultura tradicionale e Arbëneshëve të Zarës (7 dhjetor
2015). Në këtë monografi Stipçeviç ndriçon fenomenin e rrallë të
arbëneshëve të Zarës, që gjatë tre shekujve ruajti vazhdimësinë e
traditës etnike shqiptare. Përkthyesi Sadri Fetiu e cilësoi veprën si
përmendore të gjallë të arbëneshëve të Zarës, model për studimet në
këtë fushë të shkencës. Për veprën folën akad. asoc. Mark Tirta, drejtori
i IAP prof. Hysen Matoshi, akad. Kolec Topalli.
13. Konferencë e promovimit në shkencë kushtuar kontributit të
akademikut Mentor Përmeti në arsimin e lartë, kërkimin shkencor dhe
ngritjen e drejtimin e institucioneve të rëndësishme në fushën e bujqësisë
(11 dhjetor 2015)..
14. Vlerësim me medaljen Nderi i Akademisë për prof. dr. Niko Panon,
me motivacion: Për kontributin e shquar në shërbimin
hidrometeorologjik, në realizimin e kërkimeve e botimeve në fushën e
pasurive ujore të Shqipërisë, si dhe në fushën e arsimit e të edukimit të
brezave të rinj e specialistëve.
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1. Nanolidhjet e titanit për aplikime biomjekësore, programi i
bashkëpunimit bilateral Shqipëri-Austri: akad. asoc. A. Veveçka, prof.
Erhard Schafler (Universiteti i Vjenës), 2014-2016. Njohja me metodat
e deformimit të fortë plastik (metoda e presionit të lartë në
përdredhje), bazuar në lidhjet e titanit. Fondi nga AKTI, financimi për
UPT, FIMIF.
2. Prodhimi cilësor i fidanëve të pemëve frutore, hardhisë, ullirit
dhe agrumeve, projekt i SSHNT: akad. asoc. E. Kongjika, akad. L. Susuri,
prof. A. Myrta, prof. A. Zajmi, prof. R. Osmani (2013-2015). Monografi
për mbrojtjen e specieve bimore me rëndësi ekonomike nëpërmjet
detektimit të hershëm të sëmundjeve virale; përmirësimi i ekspertizës
së kërkuesve të rinj në përdorimin e metodave serologjike e
molekulare të detektimit të fitopatologjive kryesore virale dhe në
njohjen dhe zbatimin e legjislacionit për certifikimin e materialit bimor
fidanor të specieve frutore. Fondi nga ASH, Marrëveshja për
bashkëpunim kërkimor-shkencor dhe artistik midis ASH dhe ASHAK.
3. KHE-STO (IPA Adriatik), projekt i SSHNT: akad. N. Frashëri,
kordinator; akad. J. Kaçani, përfaqësues institucioni; Universiteti i
L’Aquila-s (Itali), UPT dhe institucione të tjera (2013-2015). Projekt
për rritjen e njohurive mbi transportin e qëndrueshëm me
shfrytëzimin e TIK gjatë krizave mjedisore.
4. FETCH, projekt i Programit Europian ERASMUS, SSHNT: akad.
N. Frashëri, anëtar i grupit të punës; UPT; Universiteti i Rusisë në
Bullgari; UPT (2013-2015). Mbështetje e edukimit dhe trajnimit
informatik në të ardhmen. Instalim i sistemit paralel me 140 bërthama,
dhuruar nga qeveria kineze me mbështetjen e MITIK.
5. Materials, Physics and Nanosciences, MP 1103, projekt në
kuadër të Programit COST (European Cooperation in Science and
Technology), SSHNT: akad. as. A. Veveçka, koordinatore; MSc. U. Buzra,
prof. A. Montone (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e
lo sviluppo economico sostenibile), etj. (2011-2015). Gjetja e metodave
te paeksploruara për ruajtjen e hidrogjenit në gjendje të ngurtë, i
përqendruar në materialet nanostrukturore të lidhjeve të lehta.
6. NORMAK Sustainable Energy, projekt i ndihmës së qeverisë
norvegjeze për vendet e Ballkanit, SSHNT: akad. J. Kaçani, koordinator
shqiptar (2013-2015). Mbështetje me njohuri për përdorimin e
energjisë së rinovueshme në Ballkan.
7. Development of Electrochemical Peptide Nanosensors for
protein and antibody detection – PEPTIDE NANOSENSORS
(reference 294901). Mbështetur nga European Commission Program:
FP7-PEOPLE-2011-IRSES, projekt i SSHNT: akad. A. Merkoçi, Institut

RAPORTI VJETOR 2015

Català de Nanotecnologia & CIN2 Barcelona, Catalonia, Spain;
Fundación Privada Institut Català de Nanotecnologia; University of
Rome Tor Vergata; University of Kent; Universite Hassan Ii
Mohammadia Casablanca; California NanoSystems (2012-2015).
Zhvillimi i sensorëve elektrokimikë të bazuar në peptide për zbulimin
e proteinave të shumta diagnostike. Metoda është e shpejtë, specifike,
e përshtatshme dhe selective, e mjaftueshme për t’u përdorur direkt
në serumin e gjakut.
8. Suport a Grups de Recerca (SGR) reconeguts per la Generalitat
de Catalunya (grup consolidat), projekt i SSHNT, reference 2014 SGR
260, mbështetur nga: AGAUR (Generalitat de Catalunya), 2014-2016.
Partners: Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia
(ICN2); Universitat Autònoma de Barcelona (UAB): akad. A. Merkoçi.
9. Nanosystems for early Diagnosis of Neurodegenerative
Diseases (NADINE); projekt i SSHNT; reference: CP-IP 246513-2.
Mbështetur nga European Commission: akad. A. Merkoçi. Institut Català
de Nanotecnologia & CIN2 Barcelona; Fundación Privada Institut Català
de Nanotecnologia, Danmarks Tekniske Universitet, Université ParisSud XI, Univerzita Pardubice, Ustav Makromolekulami Chemie AV,
Institut Curie, Centre National de la Recerche Scientifique, Universität
ULM, Universitätsklinikum Essen, DiagnoSwiss SA, Fluigent SA,
Moravian-Biotechnology, Kungliga Tekniska Högskolan, Ita-Suomen
Yliopisto, Instituto di Chimica di Riconoscimento Molecolare,
Association pour la Recherche et Développement, Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris, Ramboll Denmark AS (2010-2015).
Zhvillimi i një platforme të përgjithshme shumëpërdorimëshe të
teknologjive që lejojnë përfshirjen e tyre në një pajisje të automatizuar.
Për të shtuar impaktin dhe përfitimet sociale, projekti vlerëson
detektim të hershëm me biomarkere për sëmundjet
neurodegjenerative, veçanërisht për sëmundjen e Alzheimer-it.
10. Sensing toxicants in Marine waters makes sense using
biosensors (SMS). Reference: 613844, mbështetur nga: European
Commission Program: FP7-OCEAN 2013.1, projekt i SSHNT: akad. A.
Merkoçi. Institut Català Nanotecnologia & CIN2 Barcelona; Fundación
Privada Institut Català de Nanotecnologia; Universita degli Studi di Roma
Tor Vergata, Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’energia E
Lo Sviluppo Economico Sostenibile, Acromed Invest Nacionalni Institut
Za Biologijo (University Of Thessaly), Systems Technology Advance,
Universite Hassan II Mohammadia Casablanca, Microbia
Environnement SAS, Alienoreu SPRL; Krijimi i një sistemi të ri në rrjet
të automatizuar, i aftë që në kohë reale të monitorojë in situ gjendjen
ekologjike dhe kimike të ujërave detare në zona bregdetare nga
detektimi i një serie ndotësish, duke demonstruar se ICT, bioteknologjia
dhe nanoteknologjia mund të rritin potencialin e biosensorëve për
aplikimet detare.
11. Development of a novel highly sensitive and interferencefree endotoxin detection system using new nanobiomaterials and
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phenomena. Reference: BIO2013-49464-EXP, projekt i SSHNT (akad.
A. Merkoçi), mbështetur nga Ministerio de Economía y Competititvidad,
Institut Català Nanotecnologia & CIN2 Barcelona; Fundación Institut
Català de Nanociència Nanotecnologia (ICN2); Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB); 2014-2016. Krijimi i sistemit nanomaterial me
biosensorë për detektimin e endotoksinave për testimin e mostrave
konvencionale dhe me interferencë të ulët të nanomaterialeve.
12. Nuevas soluciones basadas en printed electronics para la
detección de variables físicas y la liberación de compuestos
orgánicos. Reference: TSI-100101-2013-94. Mbështetur nga:
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. ASHSH, SSHNT; Institut
Català Nanotecnologia & CIN2 Barcelona; CREACIONES AROMATICAS
INDUSTRIALE; Fundació Institut Català de Nanociència i
Nanotecnologia; Microelectrónica/IMB-CNM; projekt i SSHNT (akad.
A. Merkoçi), 2014-2016. Zhvillim i sensorëve dhe aktivizuesve duke
përdorur teknologjinë e printimit për ambalazhimin e produkteve.
13. Smart printed paper: Printed electronics for new paper
functionalities. Reference: RTC-2014-2619-7, funded by Ministerio
de Economía y Competitivida, Institut Català Nanotecnologia & CIN2
Barcelona; Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia;
Universitat Autònoma de Barcelona; akad. A. Merkoçi, 2014-2016.
Mbështetje e grupeve të kërkimit shkencor në Katalunja nga Agència
de Gestió dè Ajuts Universitaris i de Recerca.
14. Nanobioconjugated paper/plastic platforms for improved
diagnostics applications (NAP2DIAGNOSTICS), 2015-2017. Mbështetur
nga MINECO (Spanish Government), SSHNT; akad. A. Merkoçi.
15. Large-Scale Distributed Scientific Experiments on Shared
Substrate. Mbeshtetur nga National Science Foundation (NSF),
Computer and Network Systems, AShSh, SShNT; akad. asoc. A. Durrësi.
16. Using Lessons from the Disaster in Japan to Develop
Communications for Emergency Situations. Mbështetur nga National
Science Foundation (NSF), Computer and Network Systems, SSHNT,
akad. asoc. A. Durrësi.
17. An Application Delivery Platform for Mobile Apps on Global
Clouds. Mbështetur nga National Science Foundation (NSF), Computer
and Network Systems, SSHNT, akad. asoc. A. Durrësi.
18. Advanced Mobile and Cloud Computing. Mbështetur nga
Microsoft Research Project Hawaii, SSHNT, akad. asoc. A. Durrësi
19. Assured Mission Delivery Network Framework for Secure
Scientific Collaboration. Mbështetur nga National Science Foundation
(NSF), Computer and Network Systems, SSHNT, akad. asoc. A. Durrësi.
20. Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries,
Tempus, me pjesëmarrjen e disa institucioneve shkencore të
Gjermanisë, Austrisë, Bullgarisë, Slovakisë, Shqipërisë, Malit të Zi e
Bosnjë-Herzegovinës; dhe disa ndërmarrje të prodhimit në bujqësi e
industri energjetike nga Shqipëria e B-H. Koordinues: Universiteti i
Hohenheimit, Gjermani, SSHNT, akad. N. Gruda.
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21. Herbari kombëtar dhe informatizimi, në kuadër të hartimit
të Atlasit të florës së Shqipërisë, SSHNT, akad. J. Vangjeli, koordinator;
prof. A. Mullaj, prof. L. Kashta; Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës,
Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT; 2005 e vijim: Përcaktimi i bimëve
dhe plotësimi i programit të informatizimit me të dhëna të reja; numri
i të dhënave - 39 mijë.
22. Monitorimi i Biodiversitetit dhe ruajtja e tij, nga Programi
Kombëtar i Monitorimit nga Ministria e Mjedisit; koordinator: prof.
A. Mullaj, SSHNT, akad. J. Vangjeli, Qendra Kërkimore e Florës dhe
Faunës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT; 2008-. Realizim i
ekspeditave për identifikimin e gjendjes dhe shpërndarjes së bimëve
të rralla e të kërcënuara dhe pasurimin e herbarit kombëtar.
23. Vegjetacioni i Shqipërisë me koordinator akad. J. Vangjeli,
SSHNT; prof. P. Hoda, prof. A. Mullaj, prof. A. Proko. SSHNT; Qendra
Kërkimore e Florës dhe Faunës (FSHN); Fakulteti i Pyjeve (UBT) 2011. Grumbullimi i materialeve për çdo grup bimor, që do të konkludojë
me klasifikimin e vegjetacionit të vendit.
24. 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 impjant pilot
eksperimental (2010-2015), drejtues akad asoc. I. Malollari. Projekt
i mbështetur nga Programi Kombëtar për Kërkim e Zhvillim.
25. Tranzicioni drejt transmetimeve televizive numerike
tokësore (maj-dhjetor 2015), akad. Artan Fuga, drejtues shkencor,
financuar nga AMA, projekt kërkimor dhe shkencor që integroi
kolektivisht një grup prej 35 studiuesish në një kërkim shkencorekspertizë-aksion konkret menaxhimi lidhur me tranzicionin shqiptar
drejt teknologjive dixhitale të transmetimeve televizive.
26. Mbi sjelljen e operatorëve televizivë, punonjësve të industrisë
të informacionit dhe të audiencave në fazën e tranzicionit drejt
transmetimeve televizive numerike tokësore, me drejtues shkencor
akad. Artan Fuga. Sondash kombëtar që ka grumbulluar, seleksionuar
dhe grupuar një sasi të madhe të dhënash sasiore, lidhur me sjelljen
e aktorëve mediatikë e audiencave në kushtet e tranzicionit mediatik
në ditët e sotme.
27. Projekti kombëtar i Kuvendit të Shqipërisë për reformën në
drejtësi, Akad. asoc. Aurela Anastasi ka luajtur rol të rëndësishëm si
eksperte e nivelit të lartë në kuadrin e reformës në drejtësi;
bashkëkryetare e nëngrupit të arsimit juridik dhe edukimit ligjor të
reformës në drejtësi.
28. Një libër për fëmijët e Preshevës, drejtues i projektit akad.
Anastas Angjeli (1 maj 2015-30 prill 2015).
29. Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, me fonde të
akorduara nga AKTI. Akad. Beqir Meta ka drejtuar gjithë procesin
kërkimor të grupit të punës prej 39 studiuesish, nga Shqipëria, Kosova
dhe Maqedonia. Këtë vit, në kuadër të këtij projekti, ka realizuar këto
aktivitete: (i) kërkime në arkivat e huaj (bullgare, maqedonase, turke);
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(ii) ka shkruar një pjesë të studimit 250 faqe dhe ka kryer redaktimin
shkencor të veprës prej 1000 faqesh.
30. Historia e shqiptarëve në shek. XX, në dy vëllime. Akad. asoc.
Marenglen Verli është bashkautor në projektin e QSA-së, me financim
të AKTI-t dhe autor i rreth 240 faqeve, redaktor i pjesëve për historinë
e Kosovës dhe trevave të tjera shqiptare lindore si dhe bashkëpunëtor
në përgatitjen e ilustrimeve.
31. Në kuadër të bashkëpunimit të Institutit të Historisë (QSA) me
Institutin e Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve
në Shkup (ITKSH), akad. asoc. Marenglen Verli redaktoi dhe u përgatiti
për botim në gjuhën shqipe dhe frënge vëllimin Shkupi - konsiderata
etnografike, historike, ekonomike (220 f.) mbi bazën e një materiali
arkivor të shkruar më 1942 nga Hamit Kokalari.
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Deklarata dhe marrëveshje të nënshkruara
nga Akademia e Shkencave në vitin 2016
Marrëveshja me Akademinë e Shkencave të Puglia-s

AKADEMIA E SHKENCAVE E SHQIPERISE

ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE

Sheshi Fan Noli, Tiranë, Shqipëri

BARI

Tel. +355 (0) 4 223 03 05

Villa Larocca- Via Celso Ulpiani, 27

e-mail ecane@akad.edu.al

70025 Bari

http://www.akad.edu.al

Tel. 080 5443595

Marrëveshje kuadër
Ndërmjet Akademisë së Shkencave të Puglia-s (ASHP), Bari
dhe Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASHP)
Për aktivitete në interesin e përbashkët në sektorët teknikoshkencorë, të nivelit të lartë dhe të inkurajimit të proceseve të
zhvillimit të mardhëniëve midis komuniteteve pulieze dhe
shqiptare
ASHP, bari, me seli në Via Celso Ulpiani, 27, 70125 Bari - Itali
(akronimi APSH), kodi fiskal nr. 80009560725 e përfaqësuar nga
presidenti, prof. Eugenio Scandale, i caktuar me detyrë pranë zyrave
të institucionit
dhe ASHSH me seli në: sheshi Fan Noli, nr. 7, Tiranë - Shqipëri
(akronimi ASHSH), kodi fiskal nr. K01428003E, e përfaqësuar nga
presidenti, akad. prof. Muzafer Korkuti, i caktuar me detyrë pranë
zyrave të institucionit.
duke patur parasysh se
APSH ka detyrën institucionale te promovojë rritjen, përhapjen dhe
shkrirjen e shkencave të natyrës dhe sociale dhe të kryejë një rol në
koordinimin e kërkimit shkencor dhe didaktikës;
Statuti i ASHP në Bari parashikon ndër të tjera mundësinë për të
mbështetur çdo bashkëpunim të dobishëm me subjekte private dhe
shtetërore, kombëtare dhe ndërkombëtare, për të arritur objektivat
e veta institucionale;
ASHP mbledh personalitete nga bota e kërkimit universitar dhe
sipërmarrjeve që operojnë në territorin italian;
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e.mail: accademia.pugliese@ateneo.uniba.it
www.ateneo.uniba.it/accademiapugliese
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Kjo e fundit finalizohet me transferimin në sisteme produktive të
dijeve teknologjiko-shkencore që promovojnë përditësimin
profesional të nevojshëm për zhvillimin e sektorëve me potencial;
E themeluar në vitin 1972, ASH është institucioni më i rëndësishëm
shkencor në Republikën e Shqipërisë, i cili përfshin shkencëtarë nga
më të shquarit, akademikë të cilët i kryejnë veprimtaritë e tyre
kërkimore shkencore e shoqërore në institute e qendra të ndryshme
kërkimore-shkencore e universitare, brenda e jashtë vendit. ASH
përbëhet nga SSHNT dhe nga SSHSHA.
Në përputhje me ligjin dhe Statutin e ASH, neni 2, pika 3 e Ligjit nr.
9655, datë 11.12.2006 dhe neni 1, pikat 3-4 të 13 i Ligjit nr 9853,
datë 26.12.2007, si dhe neni 1 i Ligjit nr. 9949, datë 7.7.2008, anëtarët
e seksioneve në përmbushje të misionit të ASH, ideojnë, hartojnë, e
drejtojnë projekte bashkëpunimi në fusha me interes shkencor e
ekonomik kombëtar, ndërkombëtar e rajonal. Statuti i ASHSH
parashikon ndër të tjera mundësinë për të mbështetur çdo
bashkëpunim të dobishëm me institucione shtetërore e subjekte
private, kombëtare dhe ndërkombëtare, për të arritur objektivat e
veta institucionale;

Kushtet e marrëveshjes kuptohen dhe konkludohen si vijon:
Neni 1
Premisat janë pjesë integrale e marrëveshjes në fjalë.
Neni 2
Natyra e marrëveshjes
Palët njohin mundësinë e bashkëpunimit për realizimin e
projekteve të përbashkëta mbi të cilat do të dakordohet e përcaktohen
në detaj sipas protokolleve. Palët angazhohen për të shqyrtuar
sinergjitë e mundshme sipas roleve respektive; në fund të sigurojnë
harmonizimin më të mirë të aktiviteteve për vazhdimin e interesave
të përbashkëta për arritjen e qëllimeve të interesit të përbashkët.
Për këtë qëllim caktojnë për çdo aktivitet persona përgjegjës sipas
kompetencave respektive.
Është e përshtatshme që n¸p¸rmjet Kuadër-marrëveshjes në fjalë
synohet të rregullohen raportet reciproke të bashkëpunimit në fushën
e kërkimit shkencor dhe didaktikës; të përdorimit më të mirë të
burimeve dhe kompetencave që ekzistojnë pranë palëve të
kontraktuara për qëllim të aktiviteteve kërkimore dhe formuese. Secili
aktivitet do të rregullohet përmes akteve të posaçme.
Neni 3
Objektet e bashkëpunimit
Subjektet firmëtare të kuadër-marrëveshjes në fjalë, të
bashkëpunimit tekniko-shkencor, u intereson që bashkëpunimi të
konsistojë në përpjekjet e koordinuara dhe të integruara të
aktiviteteve shkencore, në projektimin dhe realizimin e trajnimeve,
të vlerësimit të rezultateve të kërkimit; të divulgimit të kërkimit
shkencor dhe sensibilizimit ndaj tematikave të impaktit më të madh
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social, të njohura si çështje të interesit të përbashkët, ku figurojnë pa
përjashtim, çështje të lidhura me
Peizazhin, ambientin dhe të trashëgiminë kulturore;
Shkencat e natyrës, teknike dhe inxhinierike;
Shkencat e tokës; gjeologjia, gjeofizika, gjeomjedisi, gjeomologjia
shkencore, (trajnimi dhe mbrojtja e zinxhirit prodhim-shitje/tregtim);
Shkencat biologjike (biologjia molekulare, bioteknologjia, konservimi
i germoplasm¸s mesdhetare, përdorimi i kultivarëve frutor¸ unik¸ dhe
me përdorim të paktë në zonën e Mesdheut);
Historia e komunitetit shqiptar në Puglia (emigrimi, gjuha, traditat
popullore dhe folklori, tradita linguistiko-letrare, gastronomia dhe
koncepti “terroir” mbi diversitetin bio-kulturor)
Shkenca e ushqimit të shëndetshëm në luftën kundër sëmundjeve,
dieta mesdhetare.
Për këtë qëllim, në respekt të pavarësisë reciproke dhe të qëllimeve
institucionale, institucionet angazhohen për:
Hartimin e strategjive dhe projekteve që integrojnë aspektet
kulturore, mjedisore dhe ekonomike;
Zhvillimin e qasjeve të koordinuara në zgjerimin, promovimin dhe
informimin e publikut në të gjithë mjedisin e ndërtuar dhe të
trashëgimisë kulturore në peizazh, në mënyrë që të promovohet
turizmi;
Promovimin e kontakteve dhe marrëdhënieve midis institucioneve
kulturore dhe sipërmarrësve vendës;
Promovimin dhe organizimin e konferencave dhe takimeve
studimore për çështje të ndryshme;
Hartimin dhe realizimin e aktiviteteve kulturore;
Hartimin dhe administrimin e projekteve të kërkimit në materiale
guri, arkeologjikë dhe ornamentit;
Bashkë-projektimin dhe realizimin e kurseve të trajnimit të
profesionistëve në përputhje me ndryshimet që ndodhin, në mënyrë
që të krijohet mundësia për punësim të të sapodiplomuarve.
Neni 4
Komiteti shkencor
Për implementimin e plotë të kësaj marrëveshjeje, brenda tridhjetë
ditëve nga data e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje, do të themelohet
një Komitet Shkencor anëtarët e të cilit, të vendosur një numër
maksimal prej gjashtë vetash, ku tre do të jenë përfaqësues të APSH
dhe tre do të jenë përfaqësues të ASHSH, të cilët do të zgjidhen sipas
kritereve etike, kulturore dhe profesionale sipas gjykimit të
institucioneve të përmendura në këtë marrëveshje.
Neni 5
Detyrat e komitetit shkencor
Detyrat e anëtarëve të komitetit shkencor janë: përgatitja e planeve
për zbatimin e kësaj marrëveshjeje dhe planet e lidhura me financimin,
mbikëqyrja e të gjitha aktiviteteve, metodologjisë së analizës dhe
argumenteve të mundshme teknike-interpretimi i të dhënave të marra
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nga ndërhyrjet e kryera dhe identifikimi i çdo fushe tjetër si dhe fushat
e bashkëpunimit.
Neni 6
Aktivitetet e personelit
Me anë të kësaj konvente, stafi i secilit subjekt do të mund të vizitojë
ambientet e institucionit tjetër për të kryer të njëjtat aktivitete.
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Neni 7
Konfidencialiteti i informacionit
Subjektet firmëtare angazhohen për veten e tyre dhe stafin e
përfshirë në mënyrë që të gjitha informacionet e shkëmbyera në
kuadër të marrëveshjes në fjalë të jenë konfidenciale. Detyrimi i
konfidencialitetit nuk zbatohet për ato informacione që sipas ligjit
duhet të raportohen tek autoritetet përkatëse. Kjo sipërmarrje nuk
ka të bëjë me ndonjë informacion që është në domenin publik në
kohën e ekzekutimit të kësaj Marrëveshjeje dhe/ose zbatimin e
marrëveshjeve të bashkëpunimit tekniko-shkencor, ose bëhet më vonë
për arsye që nuk i atribuohen nënshkruesve.
Neni 8
Publikimet, prototipet dhe patentat
Publikimet në revistat shkencore të institucioneve respektive.
Çdo publikim apo artikull, apo punë ose me shkrim, që lidhet me
idetë dhe konceptet që kanë të bëjnë me aspektet metodologjike të
shkencës dhe të teknologjisë, që rrjedhin nga format e bashkëpunimit,
që mund të zhvillohen në kuadër të secilit projekt, do të përmendin
Subjektet firmëtare të marrëveshjes në fjalë. Në kuadër të
marrëveshjeve për realizimin e projekteve të përbashkëta, palët do
të individualizojnë në bazë të kontributeve dhe rezultatet e kërkimit
shkencor të cilët mund të jenë subjekt për patentat, bartësit e pronës
intelektuale, si dhe përcaktojnë rregullat për çdo përdorim ekonomik
në varësi të pronës intelektuale të autorëve dhe të të drejtave të tyre
të pronësisë sipas normativave gjatë kohës së kryerjes së punës.
Neni 9
Mbështetja financiare
Në bazë të kuadër-marrëveshjes në fjalë të bashkëpunimit teknik/
shkencor, nuk janë parashikuar honoraret specifike që lidhen me
shpenzimet për veprimet e koordinimit. Çdo iniciativë e rëndësisë se
jashtme (konferenca për shtyp, seminare, etj.) në lidhje me subjektin
dhe/ose zhvillimin e kësaj marrëveshjeje të bashkëpunimit teknikoshkencor, ilustrim i rezultateve, do të jetë objekt dakordësie ndërmjet
palëve qoftë për aktivitetin në fjalë apo për organizimin.
Neni 10
Kohëzgjatja e marrëveshjes së bashkëpunimit teknikoshkencor
Kuadër-marrëveshja në fjalë Mbi bashkëpunimin tekniko shkencor
do të hyjë në fuqi në datën e nënshkrimit dhe do të ketë një mandat

Për ASHP
Presidenti
Prof. Eugenio Scandale

Për ASHSH
Presidenti
Akademik Muzafer Korkuti
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prej 4 (katër) vitesh dhe mund të ripërtërihet me një propozim nga
njëra palë dhe pranimin e palës tjetër.
Neni 11
Ndryshimet e marrëveshjes së bashkëpunimit në fjalë
Për çdo ndryshim të kësaj Marrëveshjeje, palët duhet të jenë dakord,
çdo ndryshim duhet bërë me shkrim dhe të nënshkruhet nga drejtuesit
me të drejtë firme nga secila palë.
Neni 12
Thyerja dhe zgjidhja e marrëveshjes
Palët kanë të drejtë të zgjidhin këtë marrëveshje në mënyrë
konsensuale; thyerja e marrëveshjes duhet të kryhet përmes njoftimit
me shkrim e t’i niset palës tjetër me njohjen e pranimit me një njoftim
paraprak prej tre muajsh.
Thyerja ose zgjidhja me konsensusin e përbashkët nuk do të ndikojë
në pikat e marrëveshjes që janë ekzekutuar.
Neni 13
Mosmarrëveshjet
Çdo mosmarrëveshje midis palëve do t’i referohet një bordi prej
tre anëtarësh, dy prej të cilëve do të caktohen nga APSH, Bari e nga
ASHSH dhe i treti do të caktohet sipas marrëveshjes midis palëve, në
rast mosdakordësie, do të caktohet nga kryetari i gjykatës së Barit.
E lexuar, konfirmuar dhe firmosur
Bari, 16.01.2015

DEKLARATË
mbi rolin e akademive të shkencave dhe arteve në proceset
integruese të Europës Juglindore
Pjesëmarrësit në takimin e Këshillit Ndërakademik të Europës
Juglindore, zhvilluar në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të
Maqedonisë, në 12 qershor 2015, miratuan
DEKLARATË
mbi rolin e akademive të shkencave dhe arteve në proceset
integruese të Europës Juglindore

Ne, kryetarët dhe përfaqësuesit e akademive anëtare të Këshillit
Ndërakademik të Europës Juglindore - Akademia e Shkencave të
Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Bosnjës dhe
Hercegovinës, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Republikës
Serbe (të Bosnjës), Akademia e Shkencave të Bullgarisë, Akademia e
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Shkencave dhe e Arteve të Kosovës, Akademia e Shkencave dhe e
Arteve të Maqedonisë, Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Malit të
Zi dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve të Serbisë, në takimin e
Këshillit Ndërakademik të Europës Juglindore (EJL) mbajtur në 12
qershor 2015 në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të
Maqedonisë, duke konstatuar se:
1. Sot, kur gjithë popujt dhe vendet e rajonit tonë janë të vendosur
të ecin në rrugën e integrimit rajonal dhe europian dhe të krijojnë
një paradigmë të re të marrëdhënieve reciproke, në rrjedha të njëjta
me ato të vendeve më të zhvilluara të Europës, është më se e
nevojshme të inkurajohen, të përgatiten dhe organizohen forcat e
tyre të brendshme për realizimin e një misioni të tillë historik. Forca
kryesore shtytëse për zhvillim dhe integrim është shkenca, kërkimi,
dija dhe kultura. Zhvillimi i këtyre sferave të krijimtarisë njerëzore,
me rol të pazëvendësueshëm drejtues në ndërtimin e kapaciteteve të
përgjithshme intelektuale, morale dhe krijuese të shoqërisë, është një
projekt i një rëndësie të dorës së parë për shoqëritë tona, që duhet të
ketë prioritet mbi të gjitha projektimet e tjera sociale të së ardhmes.
ASHA, si inkubatorë të aspiratave, kapaciteteve dhe vlerave kulturore,
intelektuale dhe morale të popujve, angazhohen për një ndryshim
radikal të trajtimit aktual social të shkencës, si kosto, gjë që duhet
ndryshuar dhe zëvendësuar me qëndrimin ndaj saj si forca kryesore
produktive dhe zhvilluese e shoqërisë. Ky ndryshim nuk është i
mundshëm pa një rritje sistematike në financimin publik të shkencës.
2. Sot, më shumë se kurrë, për shkak të faktorëve të krizës së
pranishme (por jo tepër e dukshme) në rajon, dhe proceseve aktuale
integruese, është e nevojshme të theksohet dhe të pranohet roli i
ASHA, së bashku me rolin e shkencëtarëve dhe krijuesve në kulturë,
si protagonistë të vendosmërisë për të kontribuar klimën e re të
marrëdhënieve mes popujve dhe vendeve të rajonit, shumë të
dëshiruar sot: një klimë paqeje, të mirëkuptimit, dialogut, tolerancës,
bashkëpunimit dhe miqësisë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë një Ballkan
të ri, pa kufij mes popujve, si një rajon europian të kulturës, dijes dhe
shkencës dhe si një trashëgimi dhe pasuri për brezat e ardhshëm që
kanë nevojë të jetojnë pa urrejtje, injorim apo mohim të njëri-tjetrit.
3. Sot, ushtrimi nga ana e akademive tona i misionit të zhvillimit,
shumë të nevojshëm për shoqërinë, nënkupton intensifikimin e
bashkëpunimit reciprok nëpërmjet: programimit të aktiviteteve të
përbashkëta, takimeve të rregullta koordinative, formimin e
konsorciumeve për të aplikuar për projekte brenda programeve të
BE-së dhe programeve të tjera, organizimin e konferencave
shkencore dhe evenimenteve artistike, publikimeve të përbashkëta
dhe formave të tjera. Për këtë arsye, ne
Deklarojmë si më poshtë:
1. Ne u bëjmë thirrje qeverive tona kombëtare dhe instituteve të
BE-së, me kërkesën për të forcuar mbështetjen direkte të ASHA dhe
institucioneve të tjera shkencore, arsimore e kulturore, për t’i bërë
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eficente në rolin e tyre si udhëheqësit shpirtërorë, kulturorë dhe
moralë dhe ura komunikimi për bashkëpunimin dhe miqësinë mes
popujve dhe vendeve të Europës Juglindore, që është një parakusht
për të përshpejtuar proceset e tyre të integrimit europian dhe euroatlantik.
2. Ne mbështesim iniciativat e fundit për të përfshirë shkencën
dhe arsimin si faktorë zhvillimi dhe integrimi të vendeve tona në BE
në kuadrin e iniciativës së Qeverisë Gjermane dhe të Akademisë
Gjermane Leopoldina.
3. Ne shprehim vullnetin tonë për të krijuar një klimë të re të
marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes nesh në kuadër të
programeve europiane për shkencën, teknologjinë dhe arsimin në
funksion të krijimit të një shoqërie të bazuar në dije.
Kjo deklaratë është e hapur për t’u pranuar dhe nënshkruar nga
akademi të tjera kombëtare, anëtarë të këtij Këshilli që nuk ishin të
pranishëm në mbledhjen e sotme.
Nënshkruar në Shkup, Republika e Maqedonisë, më 12 qershor
2015.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Bosnjës dhe Hercegovinës,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Republikës Serbe (të
Bosnjës),
Akademia e Shkencave e Bullgarisë,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Maqedonisë,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Malit të Zi
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Serbisë
Memorandum mirëkuptimi
Mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (ASHSH)
dhe Akademisë së Shkencave të Republikës Islamike të Iranit
(ASHRII)
Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave të
Republikës Islamike të Iranit (që më tej do të quhen palë), me synimin
e ndërtimit të marrëdhënieve shkencore mes Republikës Islamike të
Iranit dhe Shqipërisë, kanë konkluduar Memorandumin e mëposhtëm:
I. Format e bashkëpunimit
Të dy palët do të promovojnë bashkëpunimin shkencor dhe
teknologjik kryesisht nëpërmjet simpoziumeve dypalëshe, shkëmbimit
të shkencëtarëve, informacionit dhe botimeve. Mund të shtohen
aktivitete të tjera me marrëveshje mes dy palëve.
a) Shkëmbimi i shkencëtarëve
1. Shkëmbimi i shkencëtarëve synon të mundësojë që shkencëtarët
e interesuar, që janë anëtarë apo të punësuar në secilën palë, të kryejnë
dhe të zhvillojnë aktivitete bashkëpunimi mes palëve.
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2. Detajet e nominimit:
Kategoria e vizitës për të cilën janë nominuar shkencëtarët
mbiemri, emri i mesit, emri, titulli, pozicioni dhe institucioni ku bën
pjesë,
datëlindja dhe vendlindja,
një CV e shkurtër, përfshirë dhe detaje të diplomave,
fusha(t) e specializimit,
data e propozuar dhe periudha e vizitës,
njerëzit dhe laboratorët që do të vizitohen.
3. Procedura për nominimin dhe pranimin e shkëmbimeve
Pala dërguese do të nominojë kandidatët duke i paraqitur palës
pritëse një formular propozimi, të paktën 3 muaj përpara datës së
propozuar të vizitës.
Pala pritëse do të dërgojë shënimin e pranimit, të paktën 2 muaj
para datës së propozuar të vizitës.
Pala dërguese do të informojë më pas palën pritëse për detajet e
udhëtimit, përfshirë dhe datën dhe orën e mbërritjes, numrin e
fluturimit, aeroportin, të paktën 2 javë para mbërritjes së shkencëtarit
vizitues.
b) Shkëmbimi i informacionit dhe botimeve
Palët do të informojnë njëra tjetrën për aktivitetet, zhvillimet në
politikat e shkencës dhe teknologjisë, dhe takimet, seminaret/
konferencat që do të organizohen nga ata, dhe do të inkurajojnë
shkëmbimin e botimeve të tyre dhe informacionin shkencor që mund
të jetë me interes reciprok.
c) Projekt bashkëpunimi
Bazuar në zhvillimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e
shkencëtarëve mes dy palëve, mund të vendosen projekte
bashkëpunimi me miratimin e të dy palëve.
II. Kuotat e shkëmbimeve
Periudha vjetore e shkëmbimeve është 18 javë-person në secilin
kah. Kuotat e papërdorura nuk do të përcillen për përdorim në vitin
në vijim. Nëse do jetë e nevojshme, palët mund të bien dakord për të
rritur kuotën për një vit të veçantë.
III. Mbështetja financiare
Pala dërguese do të mbulojë kostot e udhëtimeve jashtë shtetit të
shkencëtarëve vizitues mes vendit ku ka emërimin në shtetin e
origjinës dhe vendit të pritjes në shtetin pritës.
Pala pritëse do të mbulojë shpenzime transporti lokale të arsyeshme
që nuk përfshihen në udhëtimin jashtë shtetit por të parashikuara
në programin e punës/kërkimit.
Pala pritëse do të sigurojë për shkencëtarët vizitues qëndrimin,
përfshirë dhe mëngjesin (ushqimin).
Nuk do të paguhet asnjë honorar apo shpërblim nga pala pritëse
për ndaj shkencëtarëve vizitues për leksione, raporte apo aktivitete
të tjera gjatë qëndrimit në vendin pritës.
Vizitat e drejtuesve të lartë nga të dy akademitë për takime

administrative, do t’u nënshtrohen dispozitave të njëjta si për
shkencëtarët vizitues .
IV. Efektet e memorandumit të mirëkuptimit
Ky memorandum do të jetë në fuqi për katër vjet pas nënshkrimit
nga të dy Palët, dhe mund të shtyhet me miratim me shkrim nga të dy
palët.
Secila palë do të caktojë një koordinator programi që do të jetë
pika kryesore e kontaktit për programet e bashkëpunimit dypalësh.
Ky memorandum është bërë në dy kopje identike në gjuhën angleze,
njëlloj të vlefshme. Bërë më ____ korrik 2015
Për ASHRII
Prof. Reza Davari Ardakani
Kryetar

Për ASHSH
Akad. Muzafer Korkuti
Kryetar

1. Hyrje
Pas konferencës ndërqeveritare për Ballkanin Perëndimor, të
zhvilluar më 28 gusht 2014 në Berlin, Akademia Kombëtare Gjermane
e Shkencave Leopoldina, në marrëveshje me Qeverinë Federale
Gjermane, mori drejtimin e nismës në fushën prioritare të çështjeve
akademike dhe shoqërore duke organizuar konferencën e parë të
përbashkët shkencore më 15-17 korrik 2015 në qytetet Halle dhe
Berlin të Gjermanisë.
2. Grupet e interesit
Në këtë konferencë morën pjesë përfaqësues të akademive
kombëtare dhe konferencave të rektorëve dhe studiues të njohur,
me ftesë personale nga Leopoldina dhe fondacioni Alexander von
Humboldt. Pjesëmarrësit qenë nga Shqipëria, Bosnje-Hercegovina,
Kroacia, Kosova1, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia dhe Sllovenia, si edhe
nga Austria, Italia dhe Gjermania. Të pranishëm si vëzhgues ishin edhe
përfaqësuesit diplomatikë në Gjermani, përfaqësues të Qeverisë
Federale Gjermane dhe të Komisionit të Bashkimit Europian.
3. Gjendja e tanishme: sfidat përpara së ardhmes europiane të
sistemeve shkencore të Ballkanit Perëndimor
Ne, pjesëmarrësit në konferencë, kemi identifikuar çështje kyçe,
që kanë nevojë imediate për vëmendje dhe reforma. Në Ballkanin
Perëndimor ka një pamjaftueshmëri kronike të fondeve publike dhe
private për shkencën dhe kërkimin shkencor (niveli i tanishëm i
buxhetit është ndjeshëm më poshtë se objektivi i BE-së, sipas të cilit
1
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DEKLARATË E PËRBASHKËT
Konferenca e parë e përbashkët shkencore
Nisma ndërqeveritare për Ballkanin Perëndimor

Ky emërtim nuk cënon qëndrimet për statusin dhe është në përputhje me Rezolutën
nr. 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së dhe me Opinionin e GJND-së Për deklaratën
e pavarësisë të Kosovës.
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duhet të zërë 3 për qind të PBB-së). Saktësia në planifikim pengohet
nga fokusi afatshkurtër dhe qasjet e shpërndarjes së financimeve.
Studiuesit e rinj e kanë të vështirë të futen në sistem. Emigrimi në
masë (sidomos largimi i trurit) është një nga rreziqet më të mëdha
për zhvillimin e ardhshëm të Ballkanit Perëndimor. Nuk ekzistojnë
lidhje të mjaftueshme midis burimeve ekzistuese, infrastrukturave,
projekteve dhe njerëzve në sistemet shkencore. Dijet nuk
shkëmbehen dhe nuk përhapen në mënyrë sistematike. Kjo çon në
një shkallë të lartë izolimi / orientimi drejt vetes të sistemeve
shkencore kombëtare. Shkenca dhe rezultatet e saj rrallë përfshihen
në vendimmarrje dhe në krijimin e opinionit. Dijet e fituara nga
studiuesit shkojnë dëm duke qenë se nuk përdoren në interes të
politikës dhe shoqërisë.
4. Prandaj, ne sugjerojmë zgjidhjet e mëposhtme për ta
ndryshuar këtë situatë:
5. Qëndrueshmëri në financim dhe standarde të unifikuara
për cilësinë
Nevojiten fonde adekuate për të mbështetur arsimin, studimin dhe
novacionin në Ballkanin Perëndimor. Ne mbështesim fuqimisht
objektivin e caktimit të 3 për qind të PBB-së kombëtare, për arsimin
e lartë dhe shkencën. Saktësia në planifikim dhe financimi i
qëndrueshëm janë kushte për zhvillimin strategjik të sistemeve
shkencore: jo vetëm planifikim afatshkurtër, por dhe qasje afatmesme
dhe afatgjata, jo vetëm shpërndarje, por edhe konkurrencë. Për të
siguruar një vlerësim të saktë të ecurisë, duhen vendosur standarde
të unifikuara për cilësinë brenda Ballkanit Perëndimor dhe në
mbështetje të standardeve të BE-së.
6. Shkencëtarët e rinj dhe largimi i trurit / kthimi i trurit
Shkencëtarët e rinj janë element kyç i shkencës. Atyre u duhet një
perspektivë e besueshme në vendet e tyre, duke filluar menjëherë
pas diplomimit, për t’ua bërë tërheqës qëndrimin dhe angazhimin në
sistemet shkencore, për të kontribuar kështu në përparimin e vendit
të tyre dhe të rajonit të Ballkanit Perëndimor në tërësi. Kërkimi
shkencor lipset të vlerësohet për vlerën thelbësore që ka për
shoqërinë. Shkencëtarët që punojnë jashtë shtetit (diaspora
akademike e Ballkanit Perëndimor) është mirë të nxitet të kthehet
nëpërmjet projekteve ndërkufitare dhe nismave për kthimin e trurit,
duke krijuar një kulturë mirëpritëse për shkencëtarët e kthyer.
Rekomandohet krijimi i regjistrave depozitues për diasporën
akademike (për shembull, në bazë të CORDIS).
7. KKSHEJ / FKSHEJ dhe individët e shkëlqyer si agjentë të
ndryshimit
Shkencëtarët e shkëlqyer kanë aftësinë të funksionojnë si agjentë
të ndryshimit. Me përparësinë më të lartë është mbështetja e punës
kërkimore të tyre me fond me destinacion të përcaktuar.
Rekomandojmë fuqimisht krijimin në kohën e duhur të një këshilli
për kërkimin shkencor të Europës Juglindore (KKSHEJ) në
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konsorcium të përbashkët me Këshillin Europian për kërkimin
shkencor dhe institucionet që japin fonde për kërkimin shkencor në
vendet e Ballkanit Perëndimor ose të një fondacioni për kërkimin
shkencor të Europës Juglindore (FKSHEJ), ku në secilin rast theksi do
t’i vihej financimit të individëve në bazë të meritave. Për këtë kërkohen
kritere transparente përzgjedhjeje, të orientuara vetëm nga procedura
për vlerësimin dhe rezultatet akademike në përputhje me standardet
ndërkombëtare, me pjesëmarrjen e vlerësuesve të huaj.
8. Potenciali shkencor i bashkuar në qendra rajonale të
përqendrimit të njohurive
Potenciali shumë i madh shkencor i vendeve të Ballkanit
Perëndimor është mirë që, sidomos në kohëra të kufizimeve
buxhetore dhe paqëndrueshmërisë politike, të grumbullohet në rrjete
të qendrave të përqendrimit të njohurive (deri në pesë). Është mirë
që qendra të tilla ndërdisiplinare të qëndrojnë mbi nivelin kombëtar
dhe të kenë tri detyra madhore:
(i) kërkim shkencor bazë dhe të aplikuar të fjalës së fundit,
(ii) formim doktorature dhe post-doktorature që është konkurrues
në arenën ndërkombëtare dhe
(iii) transferim të rezultateve të kërkimit shkencor; kjo do t’i rritë
mundësitë e përfitimit nga fondet e BE-së.
Fusha të mundshme tematike mund të ishin: mjedisi dhe
energjetika, trashëgimia kulturore, ndryshimet demografike, turizmi,
drejtësia dhe siguria, shëndeti dhe cilësia e jetës, teknologjia
informatike dhe e komunikimit dhe zhvillimi rajonal dhe vendor.
9. Grumbullimi në një vend i përpjekjeve dhe përdorimi i
rrjeteve ekzistuese
Për të pasur objekte të fjalës së fundit në Ballkanin Perëndimor
me kontribut financiar të menaxhueshëm, burimet dhe
infrastrukturat (arsimore, kërkimore, objektet bazë etj.) është mirë
të përdoren bashkërisht.
Ekzistojnë tashmë formate bashkëpunimi me fokusin tek Ballkani
Perëndimor (si platforma rajonale për vlerësimin e krahasuar dhe
bashkëpunimin në arsimin e lartë) që është mirë të fuqizohen dhe
zgjerohen.
10. Bashkëpunimi, qëndrimi në lidhje, lëvizshmëria
Sistemet shkencore të Ballkanit Perëndimor duhet të integrohen brenda
rajonit dhe të lidhen me BE-në. Rekomandojmë bashkëpunimin në projekte
binjakëzimi midis partnerëve nga BE dhe Ballkani Perëndimor, organizimin
e programeve të përbashkëta studimore në nivel Master e PhD dhe
mundësimin që shkencëtarët nga Ballkani Perëndimor ta kenë më të lehtë
të përfitojnë nga programet kërkimore shkencore të financuara nga BE.
Është mirë të zhvillohen skema të lëvizshmërisë, të cilat të lidhin shkencëtarë
nga Ballkani Perëndimor dhe BE:
(i) duke ndihmuar në udhëtimin jashtë shtetit për shkencëtarët
dhe studentët nga rajoni i Ballkanit Perëndimor (për shembull, përmes
thjeshtimit të kritereve për pajisjen me vizë);
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(ii) duke krijuar një program rajonal shkëmbimi (mbështetur në
shembullin e programit Erasmus ose duke u integruar në programin
ekzistues Erasmus) dhe
(iii) duke filluar nisma të tjera për shkëmbimin e të rinjve në mënyrë
dypalëshe ose shumëpalëshe (një shembull i suksesshëm është
shkëmbimi i të rinjve midis Gjermanisë dhe Francës dhe Universiteti
Gjermano-Francez).
11. Shkencë-politikë-shoqëri: dialog i institucionalizuar
Ka nevojë të zbatohen mekanizma të institucionalizuar për dialogun
shkencë-politikë-shoqëri në Ballkanin Perëndimor. Palët
pjesëmarrëse janë të gatshme të shkëmbejnë dije dhe mbështetje
teknike për rritjen e kapaciteteve. Është mirë që një mekanizëm
këshillimor shkencor i ngjashëm me atë që përdoret në samitet e
grupit G7 të realizohet për Nismën ndërqeveritare për Ballkanin
Perëndimor.
12. E ardhmja e konferencës së përbashkët shkencore si një
shtyllë e Procesit të Berlinit
Të ketë konferenca vjetore të përbashkëta shkencore si një prej
shtyllave të të ashtuquajturit Procesi i Berlinit, që të shërbejnë si
platformë / ombrellë për bashkëpunimin në sistemin shkencor dhe
në dimensionin e gjerë shoqëror. Konferencat është mirë të
identifikojnë sfidat në sistemin shkencor dhe të hartojnë zgjidhje të
qëndrueshme si edhe të shprehin rekomandime për politikat. Është
mirë që përparimi i arritur të vlerësohet dhe analizohet në mbledhje
vjetore me tema të ndryshme. Bashkërendimi të sigurohet nga një
sekretariat.
13. Rekomandime për politikat, për Samitin e Vjenës për
Ballkanin Perëndimor, të mbajtur më 27 gusht 2015
Tani i duhet dhënë formë një të ardhmeje të përbashkët europiane
dhe Ballkani Perëndimor është pjesë e pandashme e kësaj mbajtja e
statuskuosë nuk është zgjedhje e pranueshme. Prandaj ne i
mbështetim me vendosmëri përpjekjet për bashkëpunim, pajtim dhe
integrim në Ballkanin Perëndimor. Rekomandojmë që vëmendje e
veçantë t’u kushtohet të rinjve, si forca shtytëse e ndryshimit pozitiv.
Shkencat dhe studimet shoqërore të konsiderohen si investim i
vazhdueshëm në të ardhmen. Në përgjigje të sfidave të identifikuara
dhe për të vënë në jetë zgjidhje të qëndrueshme në kohë, i
rekomandojmë Samitit për Ballkanin Perëndimor, të mbajtur në Vjenë
më 27 gusht 2015, sa më poshtë:
1. Të merret angazhimi për të arritur në 3 për qind të GDP
shpenzimet për arsimin e lartë, shkencën dhe kërkimin shkencor dhe
të vendosen standarde të unifikuara për vlerësimin;
2. Të mbështetet me vendosmëri ndryshimi institucional
(i) që i modernizon sistemet shkencore të Ballkanit Perëndimor
në konvergjencë me standardet e BE-së, drejt integrimit në Zonën
Europiane të Kërkimit dhe
(ii) që u jep mundësi studiuesve të rinj dhe të diplomuarve, duke e
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zvogëluar kështu largimin e trurit nga vendi dhe duke nxitur kthimin
e trurit;
3. Të krijohet një këshill ose fondacion për kërkimin shkencor të
Europës Juglindore, që të financojë shkencëtarë të veçantë të
jashtëzakonshëm si agjentë të ndryshimit, duke përdorur një
mekanizëm përzgjedhjeje me konkurrencë mbështetur vetëm tek
cilësia e punës kërkimore dhe rezultatet akademike;
4. Të krijohen qendra të ndërlidhura të përqendrimit të njohurive
në Ballkanin Perëndimor, si platforma bashkëpunimi:
(i) duke i bashkuar burimet dhe aftësitë,
(ii) duke investuar bashkërisht në objekte qendrore dhe
infrastruktura kërkimore të fjalës së fundit,
(iii) duke mbështetur lëvizshmërinë e studiuesve dhe të studentëve,
(iv) duke krijuar formim konkurrues doktorature dhe postdoktorature dhe
(v) duke krijuar komunitete novacioni;
5. Të institucionalizohet dialogu midis shkencës, politikës dhe
shoqërisë,
(i) duke krijuar mekanizma konsultimi dhe planifikimi strategjik
dhe
(ii) duke vendosur procedura për t’i ofruar politikës dhe shoqërisë
këshilla të mbështetura jo në paragjykime por në shkencë.
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PJESA II

Mbi disa përparësi të punës për vitin 2016

(Sipas propozimeve në seksione dhe përparësive strategjike në
terma afatshkurtër e afatmesmë të ASH)

Problemi themelor prej të cilit varet zgjerimi i projekteve shkencore
të SSHSHA lidhet me faktin se çfarë kuptohet me reformë në ASH.
Kjo reformë nuk kuptohet nga ne thjesht si ndryshim strukturor, si
bashkim apo ndarje institucionesh. Ende edhe sot nuk ka ndonjë
ekspertizë nëse reforma e vitit 2007, që e ndau ASH prej rrjetit të
institucioneve në varësi të saj, pati efekt pozitiv apo negativ në
kërkimin shkencor albanologjik. Varësisht prej kësaj ekspertize, të
cilën së paku pjesërisht e realizoi komisioni i kryesuar nga prof. P.
Milo, sipas urdhërit të Kryeministrit, do të përcaktohet dhe qendrimi
i ASH ndaj mundësive të saj: të ketë rrjet institucionesh, të jetë vetë
një institucion konvergjues në veprimtarinë kërkimore apo të pranojë
modestisht rolin e një bashkësie të urtësh dhe të një klubi dijetarësh,
ku njerëzit nderohen për çka kanë bërë dhe jo për çka mund të bëjnë,
për të shkuarën dhe jo për të ardhmen. Ndryshimi i strukturës nuk
është thjesht çështje e formës, por një përmbajtje e re, një konceptim
tjetër edhe i rolit të Seksionit. Kjo do të thotë se SSHSHA, në vitin që
sapo kemi hyrë, ndodhet përballë disa sfidave të rëndësishme. Disa
prej problematikave themelore të funksionimit të kësaj bashkësie
shkencore që duhen diskutuar, do të ishin:
1. Krijimi i një koncepti tjetër mbi funksionimin e SSHSHA (i cili,
për nga fushat e gjera që përfshin, ka një diapazon të gjerë
marrëdhëniesh dhe aktivitetesh), që të ndërtohet një raport më i
drejtë midis pavarësisë, aktiviteteve shkencore individuale të
akademikëve dhe bashkëmarrëdhënieve në funksionimin e tij.
2. Ka ardhur koha që të ndryshojë edhe stili i drejtimit shkencor të
SSHSHA, çka do të thotë se drejtuesit kanë detyrë të luajnë rolin e
mediatorit për takime diskutimi për të gjitha fushat me interes, por
edhe për fusha të veçanta. Këto takime duhet të jenë periodike (të
paktën dy herë në vit).
3. Është shumë e rëndësishme që këtë vit të ndryshojë edhe mënyra
e relatimit të punës shkencore të çdo anëtari të SSHSHA. Kjo do të
thotë që duhet të tejkalohet raportimi i mbështetur mbi numrin e
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titujve, mbi listën e thjeshtë të karakterit thjesht bibliografik, për t’u
fokusuar në përfitimin shkencor. Edhe në raportet e ASH duhet të
paraqiten më vete arritjet e anëtarëve të ASH si kërkues të lirë dhe
arritjet e tyre në shkallë institucionale.
4. SSHSHA mbulon fushat temelore të identitetit tonë kombëtar.
Përparësi themelore e këtij seksioni është kthimi i albanologjisë në
përparësi të qeverisjes dhe përgjithësisht të mendimit shqiptar.
5. SSHSHA gjatë këtij viti do të ndërtojë një politikë tjetër të
bashkëpunimit me studiues, personalitete të shkencave në fushat që
mbulon, me qëllim që ASH të zgjerojë në mënyrë të re rrethin dhe
mënyrën e bashkëpunimit edhe me individë që i janë përkushtuar
studimit, koordinuar edhe me nevojat e universiteteve, apo dhe
dikastereve dhe agjencive private. Është e rëndësishme të kuptohet
nga rrethi i gjerë i studiuesve se SSHSHA nuk ka bashkëpunim vetëm
me akademikë, por me të gjitha forcat shkencore të vendit.
6. ASH ka në traditën e vet bashkëpunimin me akademi të tjera
dhe qendra e institucione kërkimore, në Ballkan dhe më gjerë. SSHSHA
duhet të riorganizojë marrëdhëniet me të gjitha qendrat albanologjike
në Europë e SHBA, për të përligjur sado modestisht mendimin e
pranuar tradicionalshit se idenë se qendra e studimeve albanologjike
vazhdon të jetë Shqipëria. Në këtë projekt duhet të parashikojmë një
takim ndërkombëtar me përfaqësues nga institute e qendra
albanologjike që ekzistojnë jashtë Shqipërisë.
7. SSHSHA këtë vit do të vijojë traditën e organizimit të tryezave të
debatit, mbi problematika të shkencave gjuhësore, historike,
ekonomike, juridike e sociale, nxitur nga botime të studiuesve të
ndryshëm, profesorë apo me grada të tjera shkencore. Kjo do t’i vlejë
gjallërimit të debatit shkencor, njohjes dhe përhapjes së tezave të
ndryshme shkencore.
8. SSHSHA duhet të ketë si bashkëpunëtorë të përhershëm në
projektet e tij disa studiues, arbëreshë apo të huaj, të cilët në studimet
e tyre trajtojnë vazhdimisht problematika të albanologjisë. Ata mund
të konsiderohen si anëtarë të pranishëm të jashtëm dhe të jenë
bashkëdiskutantë në projektet e ndryshme.
9. SSHSHA, në bashkëpunim me SSHNT, duhet të nisë një përvojë
të re për afrimin e studiuesve të rinj dhe funksionimin e një bashkësie
të re akademike, e cila përbëhet prej bashkëpunëtorëve të saj, me
perspektivë promovimi, dhe përmes tyre organizon komunikimin me
studiues të rinj. Thelbi i këtij projekti shkencor do të jetë përfshirja e
kërkuesve të rinj në politikat kërkimore kombëtare, ku shkencëtarë
të rinj shpalosin punime të tyre; duke shpallur konkurse etj.
Përzgjedhja e konkurrentëve dhe fituesve duhet të bëhet nga
komisione të posaçme, të përbëra kryesisht nga anëtarë të ASH.
10. SSHSHA duhet të ndërtojë një marrëdhënie të re me mediat,
për të informuar vazhdimisht opinionin e interesuar shkencor për
punën shkencore. Kjo do t’u jepte fund abuzimeve në lidhje me punën
akademike-shkencore.
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11. Ka ardhur koha që të të përmirësohet niveli cilësor i botimit të
revistës Studia Albanica, duke filluar që nga rikonceptimi i kopertinës.
Cilësia e deritanishme nuk i përgjigjet as nivelit shkencor të
përmbajtjes, as standardit që duhet të ketë kjo revistë e botimit të
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Gjithashtu, krahas përkthimit
në frengjisht, ose edhe artikujve që janë në gjermanisht apo italisht,
duhet të ketë, për të gjitha edhe përmbledhje në anglisht, si gjuhë
ndërkombëtare edhe në fushën e shkencave.
12. Të diskutohet në Asamblenë e ASH nevoja e krijimit të një
shtëpie botuese të Akademisë. Kjo do të ndikonte si në sasinë, ashtu
edhe në cilësinë e botimeve.
II. Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike
Përcaktimi i përparësive të zhvillimit shkencor në vend do të
vazhdojë të jetë objektivi kryesor i veprimtarive të Seksionit të
shkencave natyrore dhe teknike të ASH. Përparësitë do të orientohen
në përputhje me nevojat dhe mundësitë aktuale të vendit dhe
programet e zhvillimit shkencor të vendit, bazuar në dokumentet bazë:
(i) Strategjitë që kanë lidhje direkte dhe indirekte me realizimin e
qëllimit kryesor të realizimit të programit të qeverisë, të cilat po ashtu
parashikohen të jenë në harmoni me programet e bashkëpunimit
rajonal e më gjerë europian: strategjinë Rajonale për kërkimin dhe
Inovacionin në vendet e Ballkanit Perëndimor; (ii) programet
bilaterale të nënshkruara me vendet e rajonit (Itali, Greqi, Turqi,
Slloveni dhe Maqedoni), (iii) si dhe programet e BE (p.sh., Horizon
2020 etj.), kur bëhet fjalë për të marrë pjesë në projekte shkencore
konkurruese me cilësi të lartë.
Pas një eksperience disavjeçare, paraqitet përparësor vlerësimi
tërësor i kërkimit shkencor në vend, nëpërmjet studimeve nga grupe
gjithpërfshirëse kërkuesish shkencorë, me spektër të gjerë, me një
kontribut të rëndësishëm nga ASH. Organizimi i të gjitha 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.
ASH ka kapacitete dhe mundësi që të rritë rolin e saj në zhvillimin
e vendit në përgjithësi, ndaj kërkohet 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 e 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), në Këshillin Ndërakademik të Vendeve të Europës
Juglindore (IACSEE), anëtarësimit të akademikëve tanë në akademitë
e vendeve të tjera, bashkëpunimet dypalëshe me akademitë e rajonit
e më gjerë, eksperte përfaqësuese për programe të shkencës e
teknologjisë të BE në fusha të ndryshme etj. ASH në planin
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ndërkombëtar shkëmben e transferon informacione shkencore e
teknologjike, për mbarë kërkimin shkencor në Shqipëri.
Në këtë kuadër zhvillimi i veprimtarive të SSHNT për kërkim e
zhvillim të qëndrueshëm të vendit, do të realizohet në përputhje me
përparësitë shkencore të dala nga diskutimet në seksion; parë nën
këndvështrimin e përparësive të zhvillimit të parashikuara në
programin e qeverisë dhe ato të shprehura në dokumentet bazë; për
zhvillimin e strategjive afatshkurtra, afatmesme e ato perspektive me
prurje të reja, që synojnë:
(i) Përparësi të veçanta për kërkime në 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 zbatimit të teknologjive të reja e inovative në
vend në zbatimet inxhinierike, të emergjencave civile, etj.
(ii) Do të zhvillohen me përparësi edhe mundësitë për kontribute
në bashkëpunim të ngushtë me disiplinat e tjera shkencore duke
synuar realizimin e studimeve ndërdisiplinore, me mbështetje të
teknologjive inovative.
(iii) Bashkëpunimi ndërdisiplinor me përfshirje të gjerë të
komuniteteve shkencore do të rritë cilësinë e produktivitetit shkencor
në punë madhore me ndikim të ndërsjellë: në fushën e gjuhës, ruajtjes
e pasurimit saj, në hartimin e veprave enciklopedike, në ruajtjen e
trashëgimisë kulturore, pasurimin kulturor e shpirtëror etj.
(iv) 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, bioteknologjisë, 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.
1. Rritja e rolit të SSHNT në zhvillimin e ndërsjellë AkademiUniversitet-Biznes, publik dhe privat, në zhvillimin e biznesit në
ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) e më gjerë; vënia e
produkteve shkencore për kërkim e zhvillim në shërbim të
politikëbërësve e vendimmarrësve, shoqërisë civile dhe biznesit.
2. Forcimi i kapaciteteve të SSHNT 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).
3. 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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4. 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.
5. 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.
6. Nxitja e të rinjve në shkencë, në kuadër të programit Edukimi në
shkencë. Përmirësimi i imazhit të SSHNT në drejtim të efektivitetit të
punës së tij, të tërheqjes së brezit të ri për arritje në shkencë,
nëpërmjet zgjedhjes, mbështetjes dhe vlerësimit të pjesës më të mirë
të kërkimit shkencor.
7. Barazia gjinore dhe tërheqja e femrës mbetet përparësi e këtij
seksioni me synim rritjen e anëtarësisë së shkencëtareve femra.
8. Në planin ndërkombëtar, do të jetë objektiv bashkëpunimi i
anëtarëve të SSHNT me homologët në ASHAK e mbarë komunitetin
shkencor atje.
9. Kontributi i anëtarëve të Seksionit do të synojë në forcimin e
bashkëpunimit me akademi dhe organizata të tjera ndërkombëtare,
me institucionet homologe e më gjerë, të cilat zhvillojnë veprimtari në
të njëjtat fusha, si me akademitë e rajonit, 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 OKB etj.
10. Do të synohen kontribute në fushat e kompetencës, në kohë
reale e cilësore, bashkëpunime me ministritë e ndryshme e sidomos,
me Ministrinë e Arsimit e Sporteve, Ministrinë e Inovacionit e
institucione të rëndësishme kombëtare.
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 PKKZH-AKKSHI, në kuadër të protokolleve të
bashkëpunimit shkencor dhe teknologjik dypalësh, si dhe të
programeve të tjera të mbështetura nga akademitë e shkencave dhe
organizmat ndërkombëtarë të tilla si: projekti IPA, që zhvillohet
ndërmjet ASH dhe ASHAMZ, si dhe projektet me përparësi në kuadër
të marrëveshjes së bashkëpunimit kërkimor-shkencor dhe artistik
midis ASH dhe ASHAK.
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1. Rritja e rolit si mbikëqyrëse e vetme e aksiomave themelore të
albanologjisë, prej fillimeve deri më sot;
2. Fuqizimi i funksionit organizator ndërakademik e ndëruniversitar,
në kuadër të projekteve me rëndësi kombëtare;
3. ASH duhet të rrisë përgjegjësinë e vet në mbrojtje dhe promovim
të cilësisë shkencore në brezat e rinj dhe në zbatimin e kodeve
deontologjikë në fushë të kërkimit shkencor, sidomos në mbrojtje të
cilësisë dhe arritjes vetjake prej manipulimit dhe plagjiaturës;
4. Përgjegjësia ndaj shenjave identitare të popullit shqiptar (gjuha,
identiteti, homogjeniteti, pasuritë kombëtare) mbeten prioritete
afatgjata të ASH;
5. Rigjetja e funksioneve më ambicioze, përmes idesh reformuese,
duke rritur rolin e saj jo vetëm shkencor e intelektual, por dhe publik;
6. Zgjidhja e problemit të një garancie të plotë juridike për statusin
perspektiv të saj, në përputhje me përgjegjësitë e saj historikekulturore si institucion i mbrojtjes dhe promovimit të vlerave
etnodalluese të shqiptarëve.

Kalendar për veprimtari përparësore për vitin 2016
(Sipas propozimeve nga seksionet)
Nr.

Veprimtaria

Organizatorët

Periudha e
parashikuar

1.

Akademi solemne me rastin e 80-vjetorit të lindjes
së shkrimtarit Ismail Kadare.

SSHSHA, ASHSH,
ASHAK

Maj

Konferencë jubilare në 80-vjetorin e lindjes së
akad. R. Qosjes.

SSHSHA, ASHSH

Qershor

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Konferencë në emergjencat civile dhe mjedisin.

Seminar 2-javor (teori dhe praktikë) me
shkencëtarë të rinj biologë etj., nga akad. prof.
Andrea Pieroni për disa tematika shkencore
(koncepti terroir në lidhjen e trashëgimisë
jomateriale me natyrën në diversitetin biokultural në komunitetet e Arbëreshëve në Itali;
sistemi kompleksi i etnoekologjisë, jetës agropastorale, praktikat lokale tradicionale të
kulinarisë dhe ndikimi social në rajonet malore të
Shqipërisë në kufi me Malin e Zi, Kosovën,
Maqedoninë, si një premisë për iniciativa të
ekoturizmit malor etj.)

SSHNT, ASHSH
SSHNT

Maj-qershor
Qershor-shtator

Konferencë shkencore ndërkombëtare 150-vjetori
i lindjes së poetit Ndre Mjeda.

ASHSH, ASHAK

Shtator

Dita e biodiversitetit.

SSHNT, ASHSH

Shtator-tetor

Konferencë për ushqimin dhe sigurinë ushqimore.

SSHNT, ASHSH

Tetor

Simpozium shkencor me rastin e 20-vjetorit të
daljes së numrit të parë të revistës shkencore të
ASH Journal of Natural and Technical Sciences
(JNST).
Konferencë jubilare në 85-vjetorin e lindjes së
shkrimtarit Dritëro Agolli.
Konferencë, Sëmundshmëritë në moshën e tretë:
gjendja dhe prishtmëritë për një menaxhim më
cilësor

SSHNT, ASHSH

SSHSHA, ASHSH
SSHNT, ASHSH

Konferencë shkencore ndërkombëtare mbi
probleme të antropologjisë në trevat shqiptare

SSHSHA, ASHSH

Forume shkencore Figura të shquara në shkencë,
në kuadër të programit Edukimi në shkencë.

SSHNT, ASHSH

Veprimtari përkujtimore në 90-vjetorin e lindjes
së ak. Tish Daija.

Ditë të hapura të institucioneve shkencore, në
kuadër të programit Edukimi në shkencë.

15.

Projekt bilateral me Akademinë e Shkencave të
Bullgarisë.

16.

Realizimi i kalendarit të aktiviteteve shkencore në
kuadër të Protokollit 2016-2017 me ASHAK.

SSHSHA, ASHSH

Shtator
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2.

Tetor

Nëntor
Nëntor
....

SSHNT, ASHSH
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1. Prodhimi cilësor i fidanëve të pemëve frutore, hardhisë, ullirit
dhe agrumeve (ASHSH-ASHAK);
2. Përdorimi i teknologjive të reja inovative në shkencat e tokës,
mjedisit, ujit, biodiversitetit (ASHSH-ASHAK);
3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore (ASHSH-ASHAK);
4. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të
veprimtarive shkencore (ASHSH-ASHAK);
5. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore
(ASHSH-ASHAK);
6. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve (ASHSH-ASHAK);
7. Realizim i projekteve shumëpalëshe me IAP, ASHA të Malit të
Zi, ASHA Maqedonisë (4 projekte);
8. Studimin e strukturës dhe vetive të materialeve
nanostrukturorë të përftuar me anë të deformimit të fortë plastik
(A. Veveçka; vazhdim);
9. Projekti bilateral Shqipëri-Austri, Nanolidhjet e Titanit për
aplikime biomjekësore” (A.Veveçka);
10. Botime dhe përurime;
11. Monografi e botime të reja (4);
12. Diskutime shkencore të monografive e botimeve të reja të
ASH (4);
13. Botimi i dy numrave të revistës shkencore “Journal of Natural
and Technical Sciences” (JNTS);
14. Prodhimi elektronik i dy numrave të revistës shkencore
“Journal of Natural and Technical Sciences” (JNTS) dhe përhapja e
tyre në internet;
15. Botim i tre librave të abstrakteve dhe përmbledhjeve të
konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare;
16. Atlas florae albanicae në gjuhën angleze, vepër me dy vëllime,
850 faqe secili. Vëllimi i parë do të dërgohet për botim në shtator të
vitit 2016, në Shtëpinë botuese Koeltz Scientific Publisher/KoenigsteinGermany. Libri do të përmbajë: emrat shkencorë dhe sinonimet e çdo
specieje bimore, përshkrim të shkurtër mbi habitusin, kohën e lulëzimit,
habitatin dhe elementin korologjik si edhe shkallën e
kërcënueshmërisë sipas klasifikimit të IUCN-së. Nga ana tjetër, çdo
specie do të shoqërohet me foton përkatëse, me emrat e vendodhjeve
të sakta të gjetura deri tani nga botanistët e huaj dhe shqiptarë, si
edhe me hartën e kuadratuar të përhapjes për çdo specie bimore të
florës së Shqipërisë;
17. Përditësimi i informacionit shkencor në faqen e internetit
të ASH;
18. Rritje kapacitetesh organizative kërkimore-shkencore të

ASHSH për rritjen e rolit të Akademisë në politikbërje dhe
vendimmarrje;
19. Krijimi i komisionit të përhershëm për shëndetësinë dhe
trajtimi i përparësive në kërkim e zhvillim;
20. Krijimi i komisionit të përhershëm për ujin, energjinë dhe
mjedisin dhe trajtimi i përparësive në kërkim e zhvillim;

1. Dy tryeza me grupe ekspertësh për problematika që lidhen me
përparësitë e programit të qeverisë, si në emergjencat civile etj;
2. Dy tryeza të komisionit add-hoc për shëndetësinë dhe trajtimin e
përparësive në kërkim e zhvillim;
3. Dy tryeza të komisionit add-hoc për ujin, energjinë dhe mjedisin,
dhe trajtimin e përparësive në kërkim e zhvillim.
4. Krijimi i rrjetit virtual kombëtar i bioteknologjisë bimore si
komision add-hoc pranë SSHNT të ASHSH.
5. Krijimi i komisionit add-hoc për ushqimin dhe trajtimi i
përparësive në kërkim e zhvillim.
Ndihmesë në arsimin e lartë

Në ndjekje të dinamikave të veprimtarive shkencore kombëtare,
rajonale e europiane nëpërmjet institucioneve kërkimore shkencore,
akademive të shkencave etj., SSHNT dhe SSHSHA do të zhvillojnë edhe
veprimtari të tjera që janë kërkesë e kohës, të cilat do të jetësohen
pas diskutimeve, që do të bëhen individualisht apo në grupe, me
preferencë ato shumëdisiplinare.
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Tryeza të rrumbullakëta me grupe ekspertësh
(Sipas parashikimit në seksione)
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BUXHETI PËR KËRKIMIN SHKENCOR
Tabela e buxhetit të ASH ndër vite
Parashikimi
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Art.
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Buxheti

Buxheti

Buxheti

Buxheti

Buxheti

Buxheti

Buxheti

Buxheti

Buxheti

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kodi

Emërtimi
artikullit

600

Paga

50,870.0

26,978.0

28,000.0

29,500.0

25,431.0

28,000.0

28,000.0

24,926.0

28,000.0

601

Sigurime
shoqërore

8,300.0

7,800.0

4,000.0

4,000.0

3,508.0

4,000.0

4,000.0

3,651.0

4,000.0

602

Mallra dhe
shërbime
të tjera

29,580.0

19,785.0

17,610.0

14,200.0

14,583.0

11,000.0

25,000.0

32,620.0

33,700.0

603

Subvencio
ne (për
librin)

0.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

604

Transferta
korente të
brendshme
(Kosova)

0.0

1,000.0

2,000.0

700.0

39.0

200.0

110.0

500.0

1,500.0

605

Transferta
korente të
huaja
(kuota
anëtarësimi)

400.0

400.0

400.0

400.0

151.0

300.0

300.0

400.0

400.0

606

Trans për
buxh. fam.
& individ
(pagesa
për titull
akad.)

14,700.0

27,000.0

29,280.0

31,700.0

33,076.0

36,378.0

30,807.0

27,130.0

32,400.0

230

Projekt
investimi

400.0

0.0

231

Kapitale të
trupëzuara

1,600.0

2,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

1,000.0

2,000.0

2,000.0

231

Financim i
huaj

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10,000.0

1,598.3

6,667.0

0.0

231

Pagesa
TVSH dhe
detyrim
doganor

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3,000.0

1,000.0

900.0

0.0

TOTALI

105,850.
0

84,963.0

82,790.0

81,500.0

77,788.0

93,878.0

91,815.3

98,794.0

102,000.0

0.0

0.0

PJESA III

Veprimtari e administratës së ASH

Ka vazhduar bashkëpunimi me sektorin e burimeve njerëzore dhe
shërbimeve në Këshillin e Ministrave dhe DAP, për zbatimin e ligjeve
dhe VKM për plotësimin e dokumentacionit dhe zbatimin e
procedurave përkatëse me këta sektorë. Në mënyrë të vazhdueshme
gjatë vitit 2015 është bërë raportimi i përmuajshëm dhe përditësimi
i të dhënave për institucionin, dokumentacion, i cili dërgohet në
Departamentin e Administratës Publike për vendet vakante, lirimet
dhe emërimet, proceset gjyqësore dhe ankimimet e nëpunësve civilë.
Ky sektor ka bashkëpunuar me Inspektoratin e Deklarimit dhe
Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, në zbatim të Ligjit
nr. 9049, datë 10.04.2003, Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të
detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë.
Është punuar dhe ndjekur plotësimi i deklaratave për vitin 2014 për
titullarët e institucionit.
Gjatë vitit është punuar për zbatimin me përpikëri të Ligjit nr. 9367,
datë 07.04.2005, Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin
e funksioneve publike, në zbatim të akteve nënligjore, në bashkëpunim
të vazhdueshëm edhe me institucionin e Komisionerit për të Drejtën
e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përgatitjen e
programit të transparencës për institucionin tonë, deri në plotësimin
dhe publikimin e këtij programi në faqen zyrtare të ASH.
Në muajin maj-qershor është bërë trajnimi në Shkollën e
Administratës Publike për hedhjen e të dhënave në sistemin gov.net,
për Regjistrin Qendror të Personelit, sipas strukturës së miratuar me
VKM për ASH.
Në bashkëpunim të vazhdueshëm me ISSHSH dhe në mënyrë të
rregullt bëhet verifikimi dhe kontrolli i dokumentacionit për punonjësit
që kanë dalë në pension; gjithashtu është bërë planifikimi i lejeve
vjetore të punonjësve.
Në mënyrë të vazhdueshme, është bërë plotësimi në dosjet vetjake
i të rejave lidhur me kualifikimin, ndryshimet në detyrë dhe të dhëna
të tjera të lidhura me biografinë personale për çdo punonjës; janë
kryer kontrolle për zbatimin e orarit zyrtar dhe disiplinën në punë.
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Sektori ka bërë propozime për pajisjen e zyrave me infrastrukturë të
re për një mbarëvajtje sa më të mirë të punës në institucion.
Në muajin maj 2015 është bashkëpunuar me Kryqin e Kuq Shqiptar,
dega Tiranë, për ndërgjegjësimin në ndihmën ndaj fëmijëve në nevojë.
Gjatë vitit në mënyrë të vazhdueshme sekretaria e Kryesisë së ASH
u ka shërbyer titullarëve të institucionit për realizimin e lidhjeve të
tyre me organe e institucione të tjera me të cilat bashkëpunohet, për
realizimin dhe koordinimin e pritjeve të ndryshme zyrtare dhe
jozyrtare në takimet me delegacione, personalitete, përfaqësues
institucionesh shtetërore e private të ndryshme.
Është punuar për mbledhjen e Asamblesë së ASH, për përgatitjen
e procedurave të votimit për zgjedhjen e drejtuesit të SSHSHA. Si pjesë
përbërëse e KNGJSH janë përgatitur materialet e grupeve të punës
për mbledhjen e radhës.
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(i) Është thelluar bashkëpunimi me ASHAK dhe institucione
partnere në Kosovë. Marrëdhëniet mes dy akademive kanë vazhduar
të jenë intensive në fusha të interesit reciprok. Ka patur shkëmbime,
aktivitete të përbashkëta jo vetëm në sferën e albanologjisë, por edhe
në atë të shkencave natyrore. Mbështetja reciproke mundësoi edhe
anëtarësimin e ASHAK në AIESEE, ndërkohë që bashkëpunimi
shumëpalësh ka qenë efektiv edhe në kuadër të IACSEE. Bazuar në
marrëveshjen mes dy akademive në 2000 dhe në protokollet në vijim,
u nënshkrua edhe protokolli i bashkëpunimit me ASHAK 2015-2017,
ku përcaktohet vijimi i bashkëpunimit lidhur me standardin e gjuhës,
projekte të tjera të përbashkëta, promovime të veprimtarive të
personaliteteve dhe përurime të veprave shkencore, shkëmbime
reciproke, ligjërata të përbashkëta etj. Në mars-prill 2015 u krye vizita
e Kryeministrit të Kosovës në ASH dhe takimi më pas mes Kryeministrit
të Kosovës dhe Kryesisë së ASH në Prishtinë. Në nëntor 2015, një
delegacion parlamentar i Republikës së Kosovës realizoi një takim me
Kryesinë e ASH dhe diskutoi çështje dhe probleme për kuadrin ligjor
e strategjik të zhvillimit të shkencës dhe kërkimit me ngjashmëri për
të dyja vendet. Me interes kanë qenë edhe përurime reciproke, si:
Popullsia e Kosovës me autor akad. Kristaq Prifti; Dardania - kërkime
dhe studime arkeologjike).
(ii) Në janar 2015 u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit me
Akademinë Puljeze, që përcakton fusha me interes për projekte të
përbashkëta dhe shkëmbime mes shkencëtarëve dhe kërkuesve të
dy akademive.
(iii)Në korrik 2015 u nënshkrua edhe memorandumi i
mirëkuptimit mes ASH dhe Akademisë së Shkencave të Republikës
Islamike të Iranit;
(iv) Kanë vazhduar shkëmbimet me Akademinë Maqedonase të
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Shkencave dhe Arteve në plan dypalësh dhe shumëpalësh (brenda
IACSEE, AIESEE, Iniciativës së Ballkanit Perëndimor, shkëmbimeve
në kuadër të “Horizon 2020”). Mirëkuptimi dhe besimi reciprok
inkurajuan botimin nga Akademia Maqedonase, të librit Historia e
civilizimit shqiptar (nga lashtësia deri në Luftën e II Botërore) me autor
akad. Kristo Frashëri. Pala maqedonase ka bërë kërkesë ndërkohë
për botimin nga ana e ASH në shqip të librit Historia e kombit
maqedonas me autor akad. Blazhe Ristovski. Pjesë e konsolidimit të
këtyre marrëdhënieve ishte edhe pranimi i akad. Rexhep Mejdani si
anëtar korrespondent i Akademisë Maqedonase;
(v) Pas nënshkrimit të marrëveshjes me Akademinë Bullgare të
Shkencave, dy institucionet kanë patur disa shkëmbime, ku vlen të
veçohet përpjekja e përbashkët për të aplikuar në një nga projektet
e Horizon 2020 (INT 10). Kjo përpjekje nuk arriti të kurorëzohej, pasi
koordinatori kryesor (Akademia Maqedonase) nuk arriti të
organizonte paraqitjen e projektit). Megjithatë, mbi këtë truall, u
realizua marrëveshja për projekt të përbashkët mes ASH dhe
Akademisë Bullgare për 3 vite: 2016-2018. Pala bullgare e formalizoi
vendimin për realizimin e këtij projekti në dhjetor 2015 dhe së shpejti
do të formalizohet edhe brenda ASH;
(vi) Në datën 12 qershor, u mbajt në Shkup të Maqedonisë, takimi
i radhës i IACSEE (Këshillit Ndërakademik të Europës Juglindore). Në
fokus të këtij takimi ishte diskutimi mbi bashkëpunimin e akademive
të rajonit, dhe mbi agjendën e konferencës së përbashkët për
shkencën që u mbajt në Gjermani (16-17 korrik 2015) në kuadër të
Iniciativës Merkel për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Në këtë
kontekst, akademitë e rajonit vlerësuan iniciativën gjermane për
theksimin e rolit të shkencës në zhvillimin dhe integrimin e Ballkanit
Perëndimor, pasi komuniteti shkencor është faktor i rëndësishëm
kontribues për një klimë të re në Ballkan;
(vii) Nga 31 gusht deri 4 shtator 2015 u organizua Kongresi i
AIESEE n¸ Sofje, Bullgari. Tema e p¸rgjithshme e Kongresit ishte: Vendet
e Europ¸s Juglindore dhe Integrimi Europian: Aspektet politike,
socialekonomike dhe kulturore; Angazhimi në rrjetet shkencore
ndërkombëtare;
(viii) Me ftesë të GID EMAN, një delegacion nga Akademia e
Shkencave e Shqipërisë, u ftua në sesionin e jashtëzakonshëm të
Asamblesë së Përgjithshme të EMAN, që u zhvillua në 16 mars 2015
në Dubrovnik, Kroaci, dhe në Konferencën e 7-të shkencore
Parmenides, nga 17-19 mars 2015, në Dubrovnik, Kroaci. GID lidhet
në mënyrë të veçantë me një nga objektivat e rëndësishme të
mijëvjeçarit: ndërtimin e urave për reduktimin e hendekut mes produktit
shkencor dhe nevojave të shteteve palë;
(ix) Global Young Academy (GYA) dhe Akademia e Shkencës e të
Rinjve organizuan së bashku mbledhjen e dytë të Akademive të të
Rinjve, në 16-18 nëntor 2015, në Stockholm. Evenimentet dhe rrjeti
ndërkombëtar për këtë çështje është një terren i nevojshëm për të
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krijuar një program specifik për këtë qëllim në Shqipëri. Pjesëmarrja
në takim është edhe një shans për të mësuar nga modelet e Akademive
të të Rinjve në gjithë botën.
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Sektori i bibliotekës shkencore dhe botimeve
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Biblioteka shkencore është e angazhuar në misionin e saj për të
lehtësuar dhe ofruar qasjen në informacionin shkencor të nevojshëm
për akademikët, kërkuesit shkencorë dhe specialistët në fushat e
aplikimit shkencor.
Detyrat e BSH janë realizuar në këto aspekte:
1. Pasurimi i koleksionit të bibliotekës gjatë këtij viti është kryer
përmes tri burimesh: a) blerje, b) shkëmbim dhe c) dhurata.
a - Në vitin 2015, nga fondi 400 000 lekë janë shpenzuar rreth
300 000 lekë, janë blerë 204 libra fizikë;
b - Për sa i përket përfitimit të literaturës përmes shkëmbimeve,
vijon marrëveshja e shkëmbimit për botimet e ASH me rreth 50-60
institucione shkencore-kërkimore jashtë vendit. Nga ky burim dhe
dhurimet e ndryshme (të përzgjedhura si të përshtatshme për profilin
e BSH) në fondin e bibliotekës janë shtuar edhe 129 tituj të rinj.
Bibliotekës është mirë t’i vihen në dispozicion fonde në valutë për
blerje online të këtij periodikut shkencor dhe është detyrë e saj të
përzgjedhë midis titujve më të përshtatshëm dhe më përfaqësues,
sipas propozimeve të akademikëve.
Biblioteka e ASH shkëmben vetëm dy tituj, Studia Albanica dhe
AJNTS, kurse revistat që merren me shkëmbim janë shumë pak
krahasuar me vitet më parë. Gjithashtu, në faqen zyrtare të Akademisë,
ku ka një lidhje për botimet dhe një lidhje tjetër për Bibliotekën, janë
pasqyruar të gjitha botimet e ASH me një përshkrim të shkurtër të
përmbajtjes së çdo libri, për t’u ardhur sa më mirë në ndihmë lexuesve.
Këtë vit, përditësimi do të jetë një nga objektivat strategjikë të BSH,
duke qenë se e konsiderojmë si mjaft të frytshme këtë veprimtari.
Cobib.al është bazë e përbashkët e të dhënave bibliografike, e cila
fillimisht u krijua në dhjetor të vitit 2012, nga shkarkimi dhe mbledhja
e regjistrimeve bibliografike nga katalogu lokal i ASH, nga baza të
tjera të përbashkëta të të dhënave në rrjetin cobiss.net (cobib.mk,
cobib.sr, cobib.si, cobib.cg, cobib.bh dhe cobib.bg), nga katalogu
ndërkombëtar WorldCat-OCLC, nga regjistri i ISSN-së dhe nga Web of
Science (gjithsej 68 743 regjistrime bibliografike, kryesisht për vepra
në gjuhën shqipe dhe vepra të kërkuesve shkencorë shqiptarë në
gjuhë të huaja).
Në total është klasifikuar një sasi prej 461 libra fizikë, të cilët më
pas janë skeduar sipas rregullave të teknikës bibliotekare dhe
standardeve ndërkombëtare.
Në prill të vitit 2014, në Bibliotekën shkencore filloi kontrolli i
inventarit të fondit të librave, qe janë pasuri e kësaj biblioteke.
Në vitin 2015 ky proces kontrolli përfundoi me këto rezultate:
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3032 tituj të mënjanuar nga biblioteka. Këto libra janë:
Libra me vit botimi shumë të hershëm gjë e cila vërehet edhe në
çmimet e tyre;
Libra të letërsisë për fëmijë që nuk i përgjigjen profilit të Akademisë;
Libra të dëmtuar dhe të vjetruar, të grisur, të lagështuar, të cilët
janë të papërdorshëm;
Libra në kopje të tepërta (sipas rregullores fondi duhet të ketë
vetëm 5 kopje për botime të Akademisë dhe 2 kopje për tituj të tjerë);
Libra që nuk janë përdorur fare gjatë 10 viteve;
Në lidhje me problemin e mprehtë të kthimit të librave nga të
ashtuquajturit vonestarë: rezultojnë rreth 504 persona.
Në ndihmë të përdorueve të saj në gjetjen dhe shfrytëzimin e
literatures së bibliotekës, ajo ofron:
- bibliografinë vjetore me botimet e reja të Akademisë së Shkencave;
- bibliografinë përmbledhëse me botimet e Akademisë së Shkencave
(1972 - …);
- katalogët tradicionalë në formën manual, me skeda, sistematik
(sipas lëndës) dhe alfabetik.
Në kuadrin e nismës Edukimi përmes shkencës, Akademia e
Shkencave përgatiti nje material promovues se cilat janë, shërbimet
dhe koleksionet e saj me botime në gjuhën shqipe dhe të huaj, në
interes të fushave që mbulon dhe veçanërisht në fushën e
albanologjisë dhe ballkanologjisë (libra, studime e materiale që flasin
për Shqipërinë dhe shqiptarët); botime në fushat histori, arkeologji,
etnografi, muzikologji, gjeografi, gjuhë, letërsi, gjeologji e shumë fusha
të tjera, mes të cilave synon të tërheqë sa më shumë studiues në
mjediset e saj. Së shpejti Akademia e Shkencave do të ketë një vend të
posaçëm për ekspozimin e botimeve të saj në Shtëpinë e librit
akademik. Kjo ekspozitë do të ndikojë në rritjen e numrit të lexuesve
dhe afrimin e librit sa më pranë tyre.
Për vitin 2015, veç titujve që janë përmendur, ASH ka realizuar
botimet shkencore si më poshtë:
- Revistat shkencore Studia Albanica 1-2/2015 dhe 3-4/2015; JNTS
nr. 1 dhe nr. 2, 2015; si dhe:
- 70-vjetori i Çlirimit, ngjarje me rëndësi kombëtare;
- Jeronim De Rada (1814-1903).
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Mbi monitorimin e shpenzimeve të Akademisë së Shkencave,
për periudhën janar - dhjetor të vitit 2015
ASH menaxhoi fondet buxhetore në programin Veprimtari
akademike.
Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2015,
krahasuar me planin vjetor të miratuar, paraqitet si vijon:
Në mijë lekë
Nr. EMËRTIMI
1.

Paga (600)

3.

Shpenzime korente (602)
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2.
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4.
5.
6.
7.
8.

Sigurime shoqërore (601)
Transferta të brendshme (604)
Transferta me jashtë (605)

Transferime të brendshme (606)
Investime (231)

TVSH dhe Taksa doganore
Totali i shpenzimeve

Buxheti vjetor Fakti i
2015
vitit 2015

Në %

3651

100

24926

24926

100

32620

32620

100

500
400

27130
2000
900

92127

3650
489
399

27127
1660
867

91738

98

100
100
83
96

99.6

Shpenzimet faktike krahasuar me fondet e buxhetit për vitin 2015:
· Artikulli 600 është realizuar 100 për qind
· Artikulli 601 është realizuar 100 për qind
· Në artikullin 602 realizimi i fondeve është 100 për qind
· Për artikullin 604 (shpenzime për Kosovën) janë realizuar vetëm
98 për qind, pasi sipas protokoll-marrëveshjeve të lidhura, tashmë
kanë filluar aktivitetet.

· Në artikullin 605, pagesat e kuotave të anëtarësisë të organizatave
ndërkombëtare në të cilat aderon institucioni ynë, janë realizuar 100
për qind.
· Artikulli 606 është realizuar në masën 100 për qind.
· Në zërin 231 realizimi i fondeve është 83 për qind.
· Zëri TVSH dhe taksa doganore është realizuar në masën 96 për
qind.
Shpenzimet me fondet e buxhetit sipas limiteve të miratuara u
realizuan 100 përqind sipas pasqyrave të mëposhtme
Nr.

EMËRTIMI

1

600-601

2

602-606

Totali i shpenzimeve

Fondi
limit Fakti
vitit 2015
vitit 2015

Ne %

60650

100

28577

28576

100

89227

89210

100

60634
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Në mijë lekë

Konkluzioni kryesor që del nga një analizë e thjeshtë e kësaj tabele,
është se niveli i realizimit të shpenzimeve në total, për periudhën
janar - dhjetor 2015 në krahasim me fondet e vëna në dispozicion,
arriti në 100 për qind.
Gjatë vitit 2015 janë mbështetur financiarisht veprimtaritë në
fushën e shkencave shoqërore dhe albanologjike dhe të shkencave
natyrore e teknike, si:
Realizimi i projekteve dypalëshe e shumëpalëshe:
Albumi i veshjeve popullore shqiptare në Kosovë. Bashkëpunim i
vazhdueshëm midis IAP dhe ASHSH (IAKSA);
Ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë
së Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi (IPA-Project of the Drini
River-Shkodra Lake-Bojana River Water System).
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Ndërmjet Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë
së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (bazuar në Marrëveshjen
ndërmjet dy akademive).
Me Rrjetin e Akademive të Vendeve të Europës Juglindore (IAC SEE).
Konferenca dhe simpoziume:
Konferencë shkencore ndërkombëtare Letrat shqipe dhe gjuhët e
tjera të letërsisë shqiptare (nëntor 2015)
Simpoziumi Identification and Evaluation of Plant Genetic Resources
Through Linguistic Resources and Albanian Tradition Illuminated by
prof. dr. Karl Hammer”
Konferencë shkencore ndërkombëtare Health Through Nutrition:
Factors of Nutrition and their Impact on Morbidity. Konferenca u
organizua 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 shëndetit.
Konferencë shkencore ndërkombëtare Albert Ajnshtajn dhe teoria
e përgjithshme e Relativitetit” në kuadër të 100-vjetorit të krijimit të
teorisë së relativitetit nga Albert Ajnshtajn.
Simpoziumi shkencor Kulturat in-vitro - nga kërkimi shkencor drejt
tregut - nevoja e krijimit të rrjetit virtual kombëtar të bioteknologjisë
bimore.
Konferencë shkencore ndërkombëtare Bashkëjetesa fetare ndër
shqiptarët.
Mbledhjet e KNGJSH.
Konferencë shkencore për zhvillimin e teknologjive në vend, me
rastin e Ditës së biodiversitetit.
Konferencë shkencore ndërkombëtare për zhvillimin e teknologjive
në vend - për energjinë (me rastin e Vitit të ndriçimit).
Konferencë shkencore ndërkombëtare për zhvillimin e teknologjive
në vend - në emergjencat civile e mjedis.
Konferencë në kuadër të Ditës ndërkombëtare të librit dhe të së
drejtës së autorit, 23 prill 2015.
Tri seminare në fushën e algjebrës së lartë me tematikë: Teoria e
gjysmëgrupeve dhe unazave.
Dy tryeza me grupe ekspertësh për problematika që lidhen me
përparësitë e programit të qeverisë, si në emergjencat civile, të
bioteknologjisë etj.
Dy tryeza të komisionit ad-hoc për shëndetësinë dhe trajtimi i
përparësive në kërkim e zhvillim.
Dy tryeza të komisionit ad-hoc për ujin, energjinë dhe mjedisin, dhe
trajtimi i përparësive në kërkim e zhvillim.
Tryezë informative për përfshirje në rrjetin MathSciNet me
informacion për artikujt e revistave shkencore matematike në botë
dhe për abonimin online të tyre.
Forume shkencore Figura të shquara në shkencë.
Ditë të hapura të institucioneve shkencore (2).
Botime dhe përurime.

Botime monografish
Botimi i dy numrave të revistës shkencore Journal of Natural and
Technical Sciences (JNTS);
Botimi i dy numrave të revistës Studia Albanica.
Botim i librave të abstrakteve dhe përmbledhjeve të konferencave
kombëtare dhe ndërkombëtare të vitit 2014.
Përurimi i botimeve të ASHSH për vitin 2015 (3 gjithsej, gjatë ditëve
të Panairit të librit, Tiranë, nëntor 2015).
Tryeza të rrumbullakëta me grupe ekspertësh.
Tryeza 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.
Gjatë vitit 2015 janë kryer: (i) Menaxhimi i përpunimit të
informacionit shkencor në ASH nëpërmjet dizenjimit, implementimit,
administrimit dhe mirëmbajtjes së bazave të të dhënave, rrjetit
kompjuterik, aplikacioneve web; (ii) Menaxhimi i punës për
mirëmbajtjen e faqes zyrtare të ASH bazuar në një bazë të dhënash,
për marrjen e informacioneve në mënyrë online nga akademikë apo
universitete dhe punonjës shkencorë që shfrytëzojnë këtë
informacion; (iii) Popullarizimi me informacione në rrjetet sociale
(facebook, twitter, youtube) i aktiviteteve dhe veprimtarive shkencore
të Akademisë së Shkencave; (iii) Mbështetje teknike për aktivitetet e
kryera në sallën Aleks Buda.
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Veprimtaria e punës vjetore për specialisten e IT

Veprimtaria e punës vjetore për arkiv-protokollin

(i) Është kryer klasifikimi sipas praktikave në dosje, proces që bëhet
në bashkëpunim me sektorët sipas strukturës së institucionit; (ii) Po
punohet për klasifikimin e dokumentacionit për vitet në vazhdim sipas
ligjeve në fuqi.
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SHTOJCA A:

Veprimtari shkencore individuale të anëtarëve të ASH
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Projekte ndërkombëtare në kuadër të programeve të BE (FP6
dhe FP7 etj.) dhe të organizatave të tjera.
1. Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me Akademinë Bullgare,
krijimi i një projekti të përbashkët me Institutin e Shkencave
Shoqërore, në kuadrin e takimit të Berlinit, mbi sfidat e integrimit
europian për vendet e ballkanit. Grupi i bashkëpunimit: V. Tole, drejtues
i projektit nga pala shqiptare; A. Anastasi, K. Barjaba, I. Gëdeshi. Projekti
është në fazën e diskutimit të mbështetjes financiare nga ASH dhe të
kontakteve të mëtejshme për koordinimin e punës. Ndiqet edhe nga
Dega e Jashtme e Akademisë.
2. Akad. Artan Fuga - Drejtues shkencor i ekipit të kërkuesve nga
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, i Universitetit të Tiranës,
në kuadrin e projektit shkencor ndërkombëtar “EJO” (Europian
Journalism Observatory) - Observatori Europian i Gazetarisë, që
vazhdon veprimtarinë e tij qysh prej katër vitesh, në bashkëpunim
me më shumë se dhjetë agjenci universitare europiane, financuar
nga Qendra Kombëtare e Kërkimit Shkencor në Zvicër. Observatori
Europian i Gazetarisë ka për qëllim shkëmbimin e informacionit
shkencor mes agjencive pjesëmarrëse lidhur me dinamikën e
mediave dhe studimet kritike mbi median në një kuadër europian.
2. Aplikime të reja për projekte në kuadër të programeve e
organizmave kombëtare dhe ndërkombëtare.
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Akad. Beqir Meta, Aplikim për organizimin e një konference
shkencore mbi historinë e shqiptarëve në Greqi, në bashkëpunim
me shoqatën George C. Marshall në Shqipëri.
Akad. Beqir Meta, Plava dhe Gucia- nga Lidhja e Prizrenit deri në
fundin e Luftës së Parë Botërore, projekt i përbashkët me University
of Sarajevo; Institute For Research Of Crimes Against Humanity And
International Law.
Akad. Beqir Meta, Projekt i përbashkët me Institutin për
Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, për
realizimin e një kolane botimesh dokumentare me 10 vëllime të
titulluar Trevat lindore Shqiptare në vitet 1912-1915, paraqitur qeverisë
së Republikës ish-Jugosllave të Maqedonisë.

Akad. Floresha Dado, drejtuese e grupit të punës, nën udhëheqjen
shkencore të prof. Xh. Lloshit, të projektit për realizimin e një
Bibliografie të plotë mbi botime të letërsisë shqiptare në gjuhë të huaja,
parë historikisht. Projekti do të realizohet në bashkëpunim me
Bibliotekën Kombëtare, Seksionin e Letërsisë të ASHAK dhe
bashkëpunëtorë të tjerë.
Akad. Anastas Angjeli, konferenca shkencore ndërkombëtare
South East Europe as a Common Market, organizuar nga Eurasian
Universities Union dhe Mediterranean University of Albania, Tiranë,
13-14 mars 2015;
Akad. Anastas Angjeli, Marrakesh Security Forum (6-th edition) Africa facing the transnational and asymmetric security threats Marrakesh, 16 Shkurt 2015; Fjala e mbajtur në konferencë: Fitorja e
luftës kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar - sfidë e kohës, 21
mars 2015;
Akad. Anastas Angjeli, fjalë e mbajtur në Global Forum for
Combating Antisemitism - The 5-th Global Forum for Combating
Antisemitism, Jerusalem, 12-14 May 2015;
Akad. Artan Fuga, Bashkëdrejtues shkencor i konferencës
shkencore ndërkombëtare me temë Informacioni global dhe kulturat
kombëtare. Kjo konferencë u mbajt në Prishtinë si rezultat i një
bashkëpunimi disa mujor midis Departamentit të Gazetarisë dhe
Komunikimit të Universitetit të Tiranës dhe Fakultetit të Shkencave
të komunikimit të Universitetit AAB Invest, Kosovë, me pjesëmarrjen
dhe mbështetjen në partneritet me Ecole Nationale du Journalisme
(Paris - France) dhe Shkollën e Lartë : IPAG (Paris - France).
Konferenca trajtoi gjerësisht tematikën e marrëdhënieve midis
identitetit kombëtar dhe qarkullimit planetar të informacionit në media,
duke përfshirë ato klasike si edhe ato në web, si edhe ndikimin e
këtyre marrëdhënieve të reja mbi kulturën dhe formimin shpirtëror
të shqiptarëve në Ballkan (Prishtinë,29 deri 30 maj 2015);
Akad. Albert Doja (në bashkëpunim me Enika Abazin), The Politics
of Pride and Prejudice: Hooliganism, Nationalism and Racism in a
Football Match between Serbia and Albania, The 20th Annual World
Convention of the Association for the Study of Nationalities, Harriman
Institute, Columbia University, NewYork City (US A), 23-25 April 2015;
Akad. Albert Doja (në bashkëpunim me Enika Abazin), Wouldbecome Albanians before Modernity: the Politics of Identity from PreModern Times in Modern Perspectives, Identity, Ethnicity and
Nationhood before Modernity: Old Debates and New Perspectives,
Conference organized by the Oxford Research Centre in the
Humanities (TORCH), University of Oxford (U.K.), 24-26 April 2015;
Akad. asoc. Aurela Anastasi, Judicial Dialogue between
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Pjesëmarrje në konferenca, seminare shkencore etj.
(Jashtë vendit):
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Constitutional Courts and the role of the US Supreme Court, mbajtur në
konferencën shkencore ndërkombëtare International Perspectives: The
US and the World in the 21st Century, organizuar nga The University
of Massachusetts, University for World Economy and the United States
Department of State, USA, 4-5 May 2015.
Akad. Beqir Meta, Zhvillimet politiko-ushtarake në Shkup gjatë vitit
1912, mbajtur në konferencën ndërkombëtare organizuar në Shkup
më 14-15 tetor 2015;
Akad. Beqir Meta, Pozita e Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare
në fund të Luftës së Dytë Botërore, mbajtur në konferencën shkencore
Ripushtimi jugosllav i viseve shqiptare dhe lufta e Drenicës (1944-1945),
organizuar nga Instituti i Historisë Prishtinë më Tetor 2015;
Akad. Floresha Dado, Arshi Pipa, midis filozofisë së jetës dhe filozofisë
së artit (Qasje kontradiktore në filozofinë e interpretimit letrar), referat
mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare Studimet
albanistike në Amerikë, Prishtinë, 25-26 shtator 2015;
Akad. Floresha Dado, Murgj misionarë dhe poetë arbëreshë në
lëvizjen kulturore-fetare të shekullit XVIII, mbajtur në konferencën
shkencore ndërkombëtare në fushë të albanologjisë Urat kulturore
mes Himarës dhe diasporës arbërore në shek. XVI-XVIII, Vlorë, 10-12
nëntor 2015;
Akad. Floresha Dado, Letrat shqipe dhe gjuhët e tjera - çështje të
debatit shkencor, referat në konferencën shkencore ndërkombëtare
Letrat shqipe dhe gjuhët e tjera të letërsisë shqiptare, organizuar nga
SSHSHA, 9 nëntor 2015;
Akad. Floresha Dado, Lëvizje në strukturën e brendshme të letërsisë
pas 1990-ës, në konferencën Zhvillimet e reja në letërsinë shqiptare,
Prishtinë, 15 qershor 2015;
Akad. asoc. Kosta Barjaba, Sinergjia midis zhvillimit ekonomik,
mirëqenies dhe demokracisë, mbajtur në seminarin Zhvillime
bashkëkohore shqiptare, Universiteti La Sapienza, Romë, 19 tetor 2015.
Akad. asoc. Marenglen Verli, Shkupi në fokusin e një pionieri të
studimeve albanologjike, në konferencën shkencore ndërkombëtare
të organizuar nga ITKSHSH me temë Jeta shoqërore e shqiptarëve në
Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore, Shkup, 14-16 tetor
2015;
Akad. asoc. Marenglen Verli, Isa Boletini në mbrojtje të Shqipërisë
së pavarur, në konferencën shkencore të organizuar nga Instituti i
Historisë, Prishtinë, me temë Isa Boletini në lëvizjen kombëtare
shqiptare”, Prishtinë, 6 qershor 2015;
Akad. asoc. Marenglen Verli, Disa konsiderata për zhvillimet
politiko-ushtarake në Kosovë në fund të Luftës së Dytë Botërore, në
konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar nga Instituti i
Historisë, Prishtinë, Ripushtimi jugosllav i viseve shqiptare dhe lufta e
Drenicës (1944-1945), 30 tetor 2015;
Arapi, D., Sadikaj, R., Baraj, E., Malollari I., Seiti B., Study of
type composition of Ikthyofauna in the Lake of Thane in Albania, 1st
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International Conference on Ecology and Protection of Marine and
Fresh Water Environments, ECOPROWATER 2015, Viterbo, Italy, October
1-3, 2015, Proceedings Book;
Avdiu, A., Frashëri, N., Automated Geospatial Context Feature
Generation From Linked Data, DSC’2015, 17-18 September 2015,
Thessaloniki, Greece;
Baruti, B., Malollari, I., Kamberi, S., Kelmendi, M., Lajqi N.,
Germova regional in Mitrovica, like a source of pollution and influence
on public health, Book of abstracts: The role of busssiness in Sustainable
Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica, 15-16
September 2015;
Bebi, E., Kaçani, J., Ismaili, E., Experimental simulation of a wind
farm in Mamaj, Albania, The 5th International Conference & Workshop
Regional Energy Mix and Outlook Options REMOO2015. Technological,
Modelling and Experimental Achievements in Energy Generation
Systems. 23-24 September 2015, Budva, Montenegro;
Dobroshi., F., Rexhepi, F., Baruti, B., Salihi, D., Kelmendi, M.,
Malollari, I., High acidity indicators of the physico - chemical properties
of drinking water in some villages in the District of the “Trepca” Mine,
XVI Balkan Mineral Processing Congress, Book of Proceedings,
Volume II, p. 1025-1028;
Durrësi, M, Durrësi, A., Barolli, L., Uchida, K., Using Cellular
Sensor Networks for Environment Protection, HWISE Workshop held
in conjunction with The 29th IEEE International Conference on
Advanced Information Networking and Applications (AINA 2015),
Gwangju, Korea, March 25-27, 2015;
Durrësi, M., Durrësi, A., Cyber-Physical Architecture for
Environment Protection, The 10th International Conference on
Broadband and Wireless Computing, Communications, and
Applications, Krakow, Poland, November 4-6- 2015.
Durrësi, M., Durrësi, A., Barolli L., Uchida, K., Using Combined
Cellular Ad Hoc Communications for Smart Environments, HWISE
Workshop held in conjunction with The 29th IEEE International
Conference on Advanced Information Networking and Applications
(AINA 2015), Gwangju, Korea, March 25-27, 2015;
Dhima, P., Vila, F., The Influence of the Corona Discharge on
Electrostatic Charge of Polyethylene, 9th International Conference of
the Balkan Physical Union - BPU 9, Istanbul University, Book of
Abstracts p.553, Istanbul, Turkey, 2015;
Dhroso, A., Malollari, I., Manaj, H., Premti, Dh., Saliko, Xh.,
Anaerobic composting of organic waste, in glass composters, under
different conditions, 50th Croatian and 10th International Symposium
on Agriculture, Section: Agroecology, Ecological Agriculture and
Environment Protection, Book of Abstracts, p. 39, sa2015_a0125, ISBN
978-953-7878-29-0;
Frashëri, N., Parallel processing for gravity inversion, COST IC 1305
Network for Sustainable Ultrascale Computing - Second NESUS
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Workshop, 10-11 September 2015, Krakow Poland;
Frashëri, N., Beqiraj, G., Bushati, S., Recent environmental changes
in Albania through remote sensing, Earth Observation Open Science
2.0 Conference, 12-14 October 2015, ESA/ESRIN, Frascati, Italy;
Hakrama, I., Frashëri, N., Modeling an Artificial Economy with
JaCaMo, DSC’2015, 17-18 September 2015, Thessaloniki, Greece;
Harris, A., Durrësi, A., Tuceryan, M., Hannon, Ts., Integrated
and Personalized Diabetes Coach for Children, BICom Workshop held
in conjunction with The 29th IEEE International Conference on
Advanced Information Networking and Applications (AINA 2015),
Gwangju, Korea, March 25-27, 2015;
Kaçani, J., Character education, Combining multiple approach, The
3rd World Education Leaders Forum 2015, Busan South Korea, 5- 10
July 2015;
Kaçani, J., Education and Scientific research, International
Conference on Inter-University Cooperation in the Black Sea Region.
22-23 October, 2015 Romania;
Kaçani, J., Program management and Inovation, Seminar on EU
Innovation Union Strategy and the Black Sea Region. European
Parliament, Brussels. 30 November 2015;
Kaçani, J., The Impact of the Financial & Economic Crisis on the
Higher Education Sector in the Developing Countries - Case Study on
Black Sea Universities Network (BSUN), The 3rd World Education
Leaders Forum 2015, Busan South, Korea, 5- 10 July 2015;
Karakus, M., Durrësi, A., A Scalable Inter-AS QoS Routing
Architecture in Software Defined Network (SDN), The 29th IEEE
International Conference on Advanced Information Networking and
Applications (AINA 2015), Gwangju, Korea, March 25-27, 2015;
Kodhelaj, K., Resuli, B., Sindroma metabolike në fëmijët mbipeshë
të Tiranës, konferenca shkencore e shoqatës shqiptare të
gastroenterologji-hepatologjisë, Prevezë, Greqi, nëntor, 2015;
Kotori, P., Malollari, I., New opportunity for using some organic
wastes and manures for energy profit in Albania, Fifth International
Conference of Ecosystems, June 2015, Book of Abstracts, ISBN 9789928-4248-2-2;
Lajqi, V., Malollari, I., Makolli, S., Hyseni, M., The Issue with the
Composition and the Use of Detergents, Book of AbstractsThe Role of Busssiness
in Sustainable Development in the Western Balkans, Pristina and Mitrovica,
15-16 September 2015, P.81, Proceedings, volume 1, p. 293-300;
Lamaj, M., Frashëri, N., Bushati, S., Moisiu, L., Beqiraj, G., Avxhi,
A., Application of differential inteferometry for analysis of ground
movements in Albania, Fringe 2015 Workshop ESRIN, Frascati - Italy,
23-27 March 2015;
Lukaj, E., Vila, F., Mandija, F., Impact of Radon Gas Concentration
in the aerosols profile, 9th International Conference of the Balkan
Physical Union - BPU 9, Istanbul University, Book of Abstracts p. 512,
Istanbul, Turkey, 2015;
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Malaj. V., Resuli, B., Bega, B., Diabeti mellit dhe mëlcia, konferenca
shkencore e shoqatës shqiptare të gastroenterologji-hepatologjisë,
Prevezë, Greqi, nëntor, 2015;
Malollari, I., Cani, Xh., Ruci, J., Lajqi, V., Baruti, B., Sena, M.,
Liçi, L, Pretreatment of Agro - Forestry Organic Wastes before their
Bio Degradation, Book of Abstracts: The Role of Busssiness in Sustainable
Development in The Western Balkans, Pristina and Mitrovica, 15-16
September 2015, p. 93, Proceedings, Volume 1, p. 362-371;
Malollari, I., Hoxha, P., Dhroso, A., Gjyriqi, F., Kotori, P., Lena.
J., Study of lignocelulosic biomass pretreatment, 50th Croatian and 10th
International Symposium on Agricul, Section: Agroecology, Ecological
Agriculture and Environment Protection, Book of Abstracts, p. 38;
Malollari, I., Kotori, P., Manaj, H., Applicable method on the proper
use of some wastes for biogas profit and environmental improvement,
Fifth International Conference of Ecosystems, June 2015, Book of
Abstracts, p. 109;
Malollari, I., Xhagolli, L., Manaj, H., Dhroso, A., Kotori, P., Sana,
M., Actual challenges for agriculture wastes treatment and
environmental impact, 18th International Symposium on
Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mediterranean
Region, September 26-30, 2015 Crete - Greece, Book of Abstracts, p.
294;
Malollari, I., Xhagolli, L., Veliaj, E., Kerolli, M., Liçi, L., Bala, T.,
Considering some Biomass Resources in Albania and Engineering Trends
for Energy Profit and CO2 Reduction, Book Of Abstracts: The Role Of
Busssiness In Sustainable Development In The Western Balkans,
Pristina and Mitrovica, 15-16 September 2015, P.19, Proceedings,
Volume 1, p.348-361;
Merkoçi. A., Diagnostics with graphene-based materials, Invited
Lecture, 1st edition of the Graphene & 2D Materials International
Conference and Exhibition, Montreal, Canada, October 14- 16, 2015;
Merkoçi. A., Nanodiagnostics with simple paper/plastic-based
platforms, Plenary Lecture, 11th International Symposium on
Pharmaceutical Science (ISOPS- 11), 09-12 June 2015, Ankara, Turkey;
Merkoçi, A., Biosensors performance enhancement using
nanomaterials, Kynote Lecture, The 7th International Workshop on
Biosensors for Food Safety and Environmental Monitoring, Erfoud
(Morocco), from 19th to 21st November, 2015;
Merkoçi, A., Development of simple paper/plastic-based
nanobiosensors for diagnostics Applications, Invited Lecture, at
Nanoscience and Nanotechnology Joint Symposia Barcelona
Nanocluster-RBNI Technion, 5-7 July 2015, Haifa, Israel;
Merkoçi, A., Graphene-based platforms for biosensing applications,
Magisterial Lecture, VI Congreso Internacional de Docencia e
Investigación en Química, Universidad Autónoma Metropolitana,
Unidad Azcapotzalco, Mexico DF, Mexico, 23 September 2015;
Merkoçi, A., Graphene-based platforms for sensing and biosensing,
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Invited Lecture, 2015’ International Graphene Innovation Conference
(GRAPCHINA 2015), 28-30 October, 2015 Qingdao China;
Merkoçi, A., Nanobiosensors and applications in diagnostics, Keynote
Talk, Nanoscience and Nanotechnology International Conference, 1113 February 2015, Porto, Portugal;
Merkoçi, A., Nanobiosensors for diagnostics, Keynote lecture, SPIE
Microtechnologies, 4-6 May in Barcelona, Spain;
Merkoçi, A., Nanomaterials and Plastic/Paper-Based Sensors for
Diagnostics Applications, Plenary Lecture, First Tunisian Chemical
Society Conference on Coordination Chemistry, 8-10 May 2015,
Hammamet, Tunisia;
Merkoçi, A., Nanomaterials and plastic/paper-based sensors for
diagnostics applications, Invited Talk at Workshop Next Generation Tools
for DNA diagnostics, Edinburgh, UK, 26 February 2015;
Merkoçi, A., Nanomaterials-based biosensors and applications,
Invited talk at Short Course on Rapid Screening of Aquatic Organic
Pollution and Toxicity Using Bioassays and Biosensors (organized by
the coordinators of GLOBAQUA FP7 EU, project grant agreement
Nº603629), Barcelona, 26-27 November 2015;
Merkoçi, A.;Nanomaterials-based biosystems for diagnostics applications,
Invited talk at DATE (Design Automation and Test Conference, http://
www.date-conference.com/), 9-13 March 2015, Grenoble, France;
Merkoçi, A., Paper/plastic nanobiosensors for food and
environmental applications, 10th Conference Food Feed Water
Analysis Innovations and Breakthroughs, Noorderwijkerhout, the
Netherlands, 20-22 April 2015;
Merkoçi, A.; Paper/Plastic-based Nanomicrofluidics and
Nanobiosensing Enhancement Opportunities, Keynote presentation,
Point-of-Care Diagnostics & Global Health World Congress, 28-30
September 2015, San Diego, California, USA;
Paruchuri, V., Durrësi, A., Stateless Adaptive Reliable Broadcast
Protocol for Heterogeneous Wireless Network, The 29th IEEE
International Conference on Advanced Information Networking and
Applications (AINA 2015), Gwangju, Korea, March 25-27, 2015;
Pinguli, E., Electricity production by wind power in future decades
in Albania, Karaburun-Llogara wind project, International Congress
on Arts, Communications, Science and Technology 2015, Edinburgh,
Scotland, 29 June - 6.July 201;
Ruan, Y., Alfantoukh, L., Durrësi, A., Exploring Stock Market Using
Twitter Trust Network, The 29th IEEE International Conference on
Advanced Information Networking and Applications (AINA 2015),
Gwangju, Korea, March 25-27, 2015;
Rugova, A., Arbneshi, T., Malollari, I., Monitoring of some Heavy
Metal Levels in Contaminated Sediments using as Indicators of Pollution
in Aquatic Environments, Fifth International Conference of
Ecosystems, June 2015, Book of Abstracts, ISBN 978-9928-4248-2-2,
p. 1112-1134;

Pjesëmarrje në konferenca, seminare shkencore etj.
(Brenda vendit):
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Veveçka-Priftaj, A., Hydrogen storage in solids: Materials, systems
and application trends, European Materials Research Society Meeting,
Warsaw, Poland, 15-18 September 2015;
Veveçka-Priftaj, A., Prodhimi i materialeve nanostrukturorë masivë
me veti të përmirësuara (Fabrication of bulk Nanostructured Materials
with advanced properties), Invited Speaker, 9th International Physics
Conference of the Balkan, Istanbul, Turkey, 24-27 August 2015;
Veveçka-Priftaj A., Buzra, U., An Evaluation of Mechanical
Properties of Nanostructured Al alloy Processed by SPD. International
Symposium on Materials for Energy Storage and Conversion, Ankara,
Turkey, 7-9 September 2015;
Xhafka, E., Kaçani, J., The awareness of small business act among
Albanian SME and the SME policy performance in the last 5 years,
International Conference Scientific Challenges for Sustainable
Development, 25 April 2015, International University of Struga,
Macedonia;
Xhafka, E., Kaçani. J., The impact of the small business act in the
Albanian SME’S performance”, revista shkencore ndërkombëtare br/
nr. 7 Vellimi 1, Good-Viti -2015, The VII International Scientific
Conference. Ulqin, Montenegro, 03 April 2015;
Ymeraj, A., Kaçani, J., Kasemi, V., Klinaku, S., Baca, Sh., Zjarret
në minierat qymyrore të Kosovës dhe masat preventive, Java e shkencës,
Prishtinë 2015;
Akad. Anastas Angjeli, Fjala e mbajtur në konferencën rajonale
parlamentare, të organizuar Fondacioni Westminster për Demokraci
në bashkëpunim me Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, dhe
Rrjetin e Komisioneve Parlamentare të Ekonomisë, Financave dhe
Integrimeve Europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor Mbikëqyrja
parlamentare e buxheteve dhe financave në Ballkanin Perëndimor,
Tiranë, 20-21 shkurt 2015;
Akad. Anastas Angjeli, Ruajtja e identitetit dhe trashëgimisë
kulturore nëshërbim të zhvillimit perspektiv të Gjirokastrës , në
onferencën shkencore Gjirokastra në tre dhjetëvjeçarët e ardhshëmmendim interaktiv, 1 tetor 2015;
Akad. Artan Fuga, drejtues shkencor i onferencës shkencore
ndërkombëtare Tranzicioni drejt transmetimeve televizive numerike
tokësore: Sfida, paradokse, shpresa, 25 nëntor 2015;
Akad. Artan Fuga, Sfidat përpara televizionit linear, kumtesë në
konferencën shkencore ndërkombëtare Tranzicioni drejt
transmetimeve televizive numerike tokësore, Tiranë, 25 nëntor 2015;
Akad. Albert Doja, Exchange and Reciprocity: on words, goods,
women, and other technologies of communication, Keynote Lecture at
the 3rd ASSE International Conference on British and American
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Studies In the Beginning was the Word … and then … Technology,
Tirana (Albania), 26-28 November 2015;
Akad. Ethem Likaj, Ndihmesa të Mahir Domit në morfologjinë
historike të shqipes, në akademinë solemne Mahir Domi - 100-vjetori i
lindjes, 13 mars 2015;
Akad. Floresha Dado, Dhimitër Shuteriqi dhe historiografia letrare,
në akademinë solemne Dhimitër S. Shuteriqi - 100-vjetori i lindjes,
organizuar nga SSHSHA me rastin e 100- vjetorit të lindjes, Tiranë,
28 shtator 2015;
Akad. Floresha Dado, Athanas Tashko dhe kolonia shqiptare në
Egjipt, në konferencën kushtuar veprimtarisë së A.Tashkos, organizuar
në bashkëpunimin e Universitetit të Korçës dhe SSHSHA, nëntor 2015;
Akad. asos. Marenglen Verli, 95 vjet parlamentarizëm në Shqipëri,
në sesionin shkencor, organizuar nga ASH dhe Kuvendi i Shqipërisë,
Tiranë, 28 mars 2015;
Akad. asoc. Marenglen Verli, Memorandumi i Greçës dhe Ded Gjo
Luli, në konferencën shkencore Dedë Gjo Luli dhe kryengritja e Malësisë
së Madhe, të organizuar në Tiranë nga disa shoqata shqiptare të
diasporës, 27 nëntor 2015;
Agastra, E., Frashëri, N., Floqi, T., Kaçani, J., Premti, F., Teta, J.,
Xhafka, E., Zeneli, E., Vehicle-to-Infrastructure Communication Using
3G/4G Network for Better Public Transport,. 6th International
Conference Information Systems and Technology Innovations: inducting
Modern Business Solutions,. June 5-6, 2015;
Alizoti, A., Mulaj, Z., Vila, F., Dhoqina, P., New technologies for
time temperature measurements in medicine, 3rd International
Conference Research and Education in Natural Sciences
Harmonisation of Research and Teaching with Sustainable Policy,
Shkodër, Albania, 2015. Procedings Book, Vol. 1, p. 205-209;
Alizoti, A., Vila, F., Mulaj, Z., Dhoqina, P., Physics subject matter
in secondary education, 3rd International Conference Research and
Education in Natural Sciences Harmonisation of Research and
Teaching with Sustainable Policy, Shkodër, Albania, 2015. Procedings
Book, Vol. 1, p. 307-312;
Bacu, A., Kongjika, E., Sota, V., Perspektiva e përdorimit të metodave
të bioteknologjisë moderne (transgjeneza, hibridizimi somatik,
variacionet somaklonale, mutacionet in vitro) në Laboratoret e Kulturës
Indore e Qelizore dhe të Biologjisë Molekulare në UT, simpoziumi
shkencor Kulturat in vitro - nga kërkimi shkencor drejt tregut: nevoja
e krijimit të rrjetit virtual kombëtar të bioteknologjisë bimore, 3 dhjetor
2015, Tiranë. Libri i Abstrakteve, f. 25;
Baruti, B., Malollari, I., Kamberi, S., Kutllovci, F., Lajqi, N.,
Dobroshi, F., Sadiku, M., Kadriu, S., Emission and imission of gases
and dust in power plant ‘Kosova B’ and its impact in air quality”, 3rd
International Conference Research and Education in Natural Sciences
focused on Harmonisation of research and teaching with sustainable
development HERTSPO 2015, November 2015, Shkodra, Albania, Book
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of Proceedings, Vol. 2, p. 192-198;
Bebi, E., Kaçani, J., The Problems of Renewable Energy in Albania,
5th International Conference of Ecosystems ICE 2015, Tirana June
5-8, 2015;
Beqiri, O., Petro, P., Completely regular gama semigroups and their
connection with completely inverse gama semigroups, 3rd International
Conference Harmonization of Environmental Research and Teaching
with Sustainable Policy, HERTSPO2015, 6-7 November 2015, University
of Shkodra Luigj Gurakuqi, Shkodra, Albania, Proceedings Book, Vol.
1, p. 91-99;
Dhroso, A., Malollarý, I., Manaj, H., Premtý, Dh., Trajtim i
mbetjeve bimore dhe shtazore me anë të procesit të kompostimit
anaerobik, konferenca kombëtare e shkencave të aplikuara, FSHN,
UT, Tiranë, 21 nëntor 2015;
Dhroso, A., Malollari, I., Xhagolli, L., Manaj, H., Environmental
and social impacts of organic waste treatment to energy profit, 2nd
International Conference of Agriculture, Food and Environment,
Korça, 25 September 2015, Book of Abstracts, p. 110, ISBN:
9928146182;
Dobroshi, F., Malollari, I., Lajqi, N., Kelmendi, M., Baruti, B.,
Behrami, A., Salihu, D. Study of acid water quality and the engineering
methods of their treatment, 3rd International Conference Research
and Education in Natural Sciences focused on Harmonisation of
research and teaching with sustainable development HERTSPO 2015,
November 2015, Shkodra, Albania, Book of Proceedings, Vol. 1, p.
417-425;
Kongjika, E., Gjendja dhe perspektiva e kërkimit shkencor në fushën
e bioteknologjisë bimore (kulturat in vitro) në botë dhe Shqipëri,
simpoziumi shkencor Kulturat in vitro - nga kërkimi shkencor drejt
tregut: nevoja e krijimit të rrjetit virtual kombëtar të bioteknologjisë
bimore, 3 dhjetor 2015, Tiranë. Libri i Abstrakteve, f. 7;
Kongjika, E., Bacu, A., Ibraliu, A., Elezi, F., Veizi A. ,
Domosdoshmëria e krijimit të Rrjetit Kombëtar Virtual të Bioteknologjisë
Bimore - një hap drejt kërkimeve bashkëkohore në fushën e
bioteknologjisë bimore, simpozium shkencor Kulturat in vitro - nga
kërkimi shkencor drejt tregut. Nevoja e krijimit të rrjetit virtual
kombëtar të bioteknologjisë bimore, 3 dhjetor 2015, Libri i Abstrakteve,
f. 26.
Kotori, P., Malollari, I., Minamata Convention and the Mercury
Pollution in the Bay of Vlora, Third International Maritime Symposium,
IMCI - 2015, International Maritime Competitiveness Initiative,
Symposium Proceedings, p. 85-93, October 23-24, 2015, Vlorë,
Albania, ISBN: 978-99-28-4108-2-5;
Kotori, P., Malollari, I., Lajqi, V., Hoxha, P., On biomass
thermochemical treatment methods, selection, motivation and
performance effectivity, 3rd International Conference Research and
Education in Natural Sciences focused on Harmonisation of research
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and teaching with sustainable development HERTSPO 2015, November
2015, Shkodra, Albania, Book of Proceedings, Vol. 2, p. 98-108;
Malollari, I., Cani, Xh., Sadikaj, R., Kotori, P., On the Methods of
Marine Oil Spill Evaluation, Treatment and Legislation, Third International
Maritime Symposium , IMCI - 2015, International Maritime
Competitiveness Initiative, Symposium Proceedings, p. 108-115,
October 23-24, 2015, Vlorë, Albania, ISBN: 978-99-28-4108-2-5;
Malollari, I., Kaçeri, A., New trends of professional education for
the sustainable development in our country, 3rd International
Conference Research and Education in Natural Sciences focused on
Harmonisation of research and teaching with sustainable development
HERTSPO 2015, November 2015, Shkodra, Albania, Book of
Proceedings, Vol. 1, p. 313-319;
Malollari, I., Kotori, P., Hoxha, P., Zere, I., Lajqi, V., Baruti, B.,
Cani, Xh., Anaerobic codigestion of organic substrate for energetic
biogas obtaining, 3rd International Conference Research and
Education in Natural Sciences focused on Harmonisation of research
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