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I. Kuvende, konferenca, simpoziume, seminare, 
forume, workshop-e 

 
 

1. Përshkrim i veprimtarisë 

a). Konferencë shkencore-jubilare në nderim të 50-
vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit dhe 50-
vjetorit të themelimit të Akademisë së 
Shkencave 

b). Konferenca shkencore ndërkombëtare dhe 
ndërakademike në nivel të institucionit 

c). Konferenca shkencore në nivel të seksioneve 

ç). Simpoziume, forume dhe seminare në nivel të 
njësive dhe qendrave kërkimore  

d). Workshop-e, bashkëbisedime dhe ligjërata, 
përurime, në nivel të komisioneve të 
përhershme 

 Konferenca gjithsej në të gjitha nivelet 
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24 

11 

21 

42 

91 
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II. Veprimtaria botuese 

 
 

2. Përshkrim i veprimtarisë 

a). Numri i studiuesve që paraqitën interes për 
botime në Akademinë e Shkencave 

b). Tituj të vlerësuar në përputhje me kriteret e 
botimit të Akademisë  

c). Tituj për t’u vendosur në procesin e recensimit  

ç). Tituj që kanë mospërputhje në procedurë dhe 
në prioritetet e entit botues 

d). Botime me karakter jubilar 

dh).  Botime digjitale  

e). Periodikët 
 

 

46 

15 

12 

12 

9 

10 

5 
 

 Gjithsej tituj të paraqitur për botim:  64 

 

 
Veprat madhore në albanologji: 

 

3. Titulli  

a). Historia e shqiptarëve (autorë pjesëmarrës) 

b). Fjalor i madh i gjuhës shqipes (autorë / 
bashkëpunëtorë) 

c). Enciklopedia shqiptare (studiues pjesëmarrës) 

Gjithsej studiues të përfshirë në tre projektet 

 

25 

65 

2 

92 
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R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë   

AKADEMIA E SHKENCAVE  
Kryesia 

 

 

Prioritete në programin e vitit 2022 
  

 

I. Faza e dytë e reformës institucionale: 
 

1. Ringritja e instituteve kërkimore-shkencore në fushën e albanologjisë, në 
bashkëpunim me Qeverinë dhe Kuvendin, përmes hedhjes së hapave të 
nevojshëm në riorganizmin dhe reformimin e sistemit të kërkimit 
shkencor kombëtar dhe rrjeteve të tij;  

2. Fuqizimi i veprimtarisë së njësive dhe qendrave kërkimore-shkencore 
ekzistuese dhe ngritja e njësive të reja, duke synuar kthimin e tyre hap 
pas hapi në institute shkencore të përhershme;  

3. Rritja e rolit të komisioneve, zgjerimi i bashkëpunimit e përtëritja e 
anëtarësisë së tyre; veçanërisht me anëtarë të jashtëm, (jashtë vendit); 

4. Hartimi e miratimi i Ligjit për Shkencën (bartur nga viti i kaluar);  

5. Hartimi e miratimi i Ligjit për përdorimin e njësuar të shqipes në 
funksionet publike, bartur nga viti i kaluar;  

6. Miratimi i Statutit të Akademisë së të Rinjve dhe riorganizimi i saj në 
përputhje me Ligjin 53/2019.  

 

II. Prioritete shkencore mbarëkombëtare: 
 

1. Hartimi i tekstit Histori e shqiptarëve (dorëzimi i lëndës në redaksi 
dhe fillimi i diskutimit dhe redaktimit sipas programit);  
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2. Fjalori i madh i gjuhës shqipe (përfundimi i punës për ngritjen e 
kartotekës së numerizuar, miratimi kritereve shkencore për një fjalor 
të epokës digjitale gjithnjë në përditësim e pasurim; miratimi  
përfundimtar i emërtesës së fjalorit; dorëzimi i njësive leksikore të 
përfunduara, sipas programit);  

3. Enciklopedia shqiptare (skedimi elektronik i bazës së të dhënave, 
miratimi i emërtesës, ndarja e zërave sipas madhësive përkatëse, punë 
hartuese nga autorët, redaksitë e fushave dhe redaksia qendrore);  

4. Hartimi dhe dorëzimi i projektligjit Për përdorimin e njësuar të shqipes 
në funksionet zyrtare (bartur nga viti i kaluar);  

 

 

III. Konferenca shkencore mbarëkombëtare: 
 

1. Konferencë solemne dhe shkencore në 50-vjetorin e mbajtjes së 
Kongresit të Drejtshkrimit (në bashkëpunim me ASHAK, me Agjencinë e 
Dygjuhësisë të Maqedonisë së Veriut, si dhe me rrjetin e universiteteve 
shqiptare dhe katedrat ku studiohet shqipja në Botë);  

2. Konferencë shkencore në nderim të 50-vjetorit të themelimit të 
Akademisë së Shkencave dhe më gjerësisht të historisë së akademizmit 
shqiptar (duke filluar nga Akademia e Re e Voskopojës - 280 vjet më parë; 
Akademia Saveriane e N. Mjedës 85 vjet më parë; Instituti i Studimeve 
Shqiptare - 80 vjet më parë); si dhe disa botime përuruese-jubilare dhe 
aktivitete në kuadër të vitit të akademizmit; 

3. Konferencë shkencore në nderim të 150-vjetorit të lindjes së Asdrenit, të 
shkollës letrare të Bukureshtit (Stuart Mann): Poradeci, Kuteli, Bubani 
(në bashkëpunim me ASHAK, Universitetin e Korçës dhe Institutin e 
Kombëtar të Studimeve Sociologjike, Institutin e Historisë Ushtarake 
dhe Akademinë e të Rinjve);  

4. Konferencë shkencore ndërkombëtare me rastin e 100-vjetorit të 
vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-SHBA;  

5. Konferencë shkencore në nderim të 140-vjetorit të lindjes së Fan S. Nolit 
dhe të 100-vjetorit të shpalljes së Autoqefalisë së Kishës Ortodokse Shqiptare 
(në bashkëpunim me Universitetin e Korçës, Institutin Kombëtar të 
Studimeve Sociologjike dhe Akademinë e të Rinjve);  

6. Konferenca e 50-të Botërore e Studiuesve të Baladës (në bashkëpunim me 
Kommission für Volksdichtung (KfV) / International Ballad Commission / 
Commission internationale pour l'étude de la chanson populaire);  
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7. Konferencë shkencore kushtuar 110-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë (në 
bashkëpunim me Universitetin e Tiranës). 

 

IV. Konferenca shkencore në albanologji: 
 

1. Konferencë shkencore dhe botim tribute në nderim të 80-vjetorit të 
lindjes së albanologut Titos Jochalas;  

2. Konferencë shkencore për 150-vjetorin e lindjes së gjuhëtarëve 
Gjergj Pekmezi dhe Ilo Dilo Sheperi;  

3. Konferencë e Akademisë së të Rinjve për 200-vjetorin e Jani Vretos; 

4. Veprimtari shkencore në përvjetorë të tjerë: 100-vjetori i vdekjes së 
Spiro Dines; 80-vjetori i vdekjes së F. Konicës; 100-vjetori i lindjes së 
Mustafa Greblleshit dhe Qemal Draçinit; 110-vjetori i lindjes së Agnia 
Desnickaja-s; 120-vjetori i lindjes së Etëhem Haxhiademit.  

 

V. Konferenca shkencore ndërkombëtare: 
 

1. Kongresi i dytë ndërkombëtar i nanoshkencës;  

2. Konferenca ndërkombëtare e fizikës, 10-11 shkurt 2022; 

3. Konferencë ndërkombëtare për mekanizmat eko-fiziologjik të përshtatjes së 
bimëve, shtator 2022; 

4. Konferenca IV ndërkombëtare në bioteknologjitë e aplikuara (në bashkë-
punim me European Biotechnology Thematic Network Association dhe 
Universitetin e Janinës), tetor-nëntor 2022. 

 

VI. Konferenca shkencore të tjera: 
 

1. Konferencë shkencore për sigurinë ushqimore; 

2. Forum shkencor ndërdisiplinor për trajtimin e mbetjeve, në kuadrin 
e problemeve mjedisore dhe energjetike; 

3. Shkolla verore e matematikës (CIMPA), korrik 2022; 

4. Forum për pandeminë e shkaktuar nga Covid-19.  



u{,& (f
tii 08 "02 . zz

Rrpusr-rKA E SnqrpEnlsE
Axaorunu Snrrrucavr

KrSresia

PEr

(Ne sO-vjetorin e themelimit
tE Akademis6 sE Shkencave tE Shqipdris6)

Nr. Veprimtaria Parashikuar

1. Shpallja e vitit 2022 - Vit i akad,emizmit shqiptar 28 janar 2O22
Kryetari

A. Akailemia e Re e Yoskopojds: p6rurim i akteve
konferenc6s sd organizuar raiga Akademia
Shkencave nE Zi}-vjetorin e lulEzimit td saj.

r6
e

Shkurt2022
Kryetari i SSHSI{A

3. Par ahistoria e aksilemizmit shqiptar : kolegj et, seminaret,
kateilrat e pard tb shqipes; "akailemia e ipeshl<vinjve"

IfuIarc 2O22
Nj6sia AAA

4. Eqrem Qabej e Alel<s Baila ilhe kthimi i albanologjisd nd
atdheun e vet - dy ligi€rata akademike

Qershor 2O22
P€llumb xhuft
LuanMalltezi

5. Shqiptxr\t e par6. ti Hawardit: Fan Noli, Faik Konica,
Ihsti Qelve{q l*istn Dal<o (nE 14O-vjetorin e lindjes tE
Nolit dhe n€ 8O-g'etorin e vdekjes sE Konic6s)

Maj 2O22
Kryetari i SSHSHA

6. Akaileminni si ide romantike dhe si projekt: nga Dora
il'lstria e Sami Frashdri tek Lumo Skiinilo, Lasgush
Poradeci, Norbert Jokli e Gjergj Fishta, Akademia
Saveriane e Mjedds (nE ss-vjetorin e saj).

Prillzozz
Kornisionet pErkat6se



7" AkailemilcL shqiptard e itqliqnL, anhtard tU lnstitutit td
Studimeve Shqiptwe (nE so-vjetorin e lfugmslimit)

Shtator 2022
Kryetari i SSHSI{A

8. Karl Gega dhe akademizmi shqiptar nd Botd (nE 22o-
vjetorin e lindjes)

Shtator 2022
Kryetari i SSHNT

o Konferenci jabilare nii S$-ujetorin e themelimit tb
Akademis| sii Shketrcw e ilhe l<oncert festiv

Tetor 2O22
Komiteti organizues

10. Konferenct jubilme nU S0-uietnrin e Kongresit t€
Drejtshlcrimit (Le72)

N€rrtor 2O22
Komiteti organizues

L1. Konferenci jabilme nA So-ujetorin e themelimit tU

Al<ademisd sE Shkencave ilhe konce* festiv Komiteti organizues'

12. Shpallja e fitueste tii gmimeve tE mddha shkencote N6ntor 2022
Kryesiarjuria e'

konkursit

13. Piburimi ibatimit jubilar phr So-ujetotin e themelimit tE

Akailenris d, b otim shl<enc or-informue s me ilustrime
Nldntor 2O22

Kryetari i SSHSHA,
Kryetari i QBAE
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_______________________________ _______________________________ 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  
A K A D E M I A  E  S H K E N C A V E  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasqyrë përmbledhëse e konferencave të 
parashikuara nga seksionet në tre nivele:  

 
I. Të nivelit të Akademisë; 
II. Të nivelit të seksioneve; 

III. Të komisioneve, njësive dhe qendrave 
kërkimore 
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Pjesa I 
 

Seksioni i Shkencave Teknike dhe Natyrore 
 

 

I. Konferenca shkencore në nivel të Akademisë 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Konferencë ndërkombëtare në fushën e fizikës 10-11 shkurt 

2. Forumi shkencor për infodeminë 16 shkurt 

3. Shkollë verore e CIMPA-s 18-29 korrik 

4. Trendet në nanoteknologji (TNT2022) - 
NanoBallkan (edicioni i 22-të i konferencës 

ndërkombëtare) 

3-7 tetor 

5. Pandemia e shkaktuar nga Covid-19 dhe 
përballimi i saj në Shqipëri dhe në Botë, forum 

Tetor 2022 

6. Konferencë shkencore ndërkombëtare mbi tokën Për t’u caktuar 

7. Problematikat e sigurisë ushqimore të 
prodhimeve nga tregu vendës dhe importi: 

gjendja dhe ardhmëria 

Shtator-tetor 
2022 

8. Konferencë ndërkombëtare për prodhimin e 
perimeve në sera, bashkëpunim me FAO-n 

Shtator 

9. Zhdukja e gjashtë masiveve në biodiversitet: 
çfarë po ndodh me biodiversitetin në Shqipëri - 

Tetor 
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sfidat e ruajtjes së biodiversitetit në vendin tonë 
dhe si t’i adresojmë ato (seminar shkencor 

ndërkombëtar) 

10. Konferencë shkencore ndërkombëtare: 
Bujqësia dhe e ardhmja (në bashkëpunim me 

Akademinë e Shkencave Bujqësore dhe Pyjore 
të Rumanisë) - Biotech 

Qershor 

11. Konferencë shkencore ndërkombëtare mbi 
bioteknologjitë e aplikuara Biotech 

Për t’u vendosur 

12. Mbi rritjen blu: shërbimet detare dhe 
aktivitetet prodhuese si mundësi të reja për 

ndryshimin ekonomik dhe territorial 

Dhjetor 

13. Kërkime në gjenetikën e popullatës shqiptare Qershor 

14. Konferenca e katërt ndërkombëtare për 
bioteknologjitë e zbatuara (ICAB-4), në 

bashkëpunim me EBTNA 

Nëntor 

15. Konferenca kombëtare e mësimdhënies 
 

Instituti 
kombëtar i fizikës 
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B. Konferenca shkencore në nivel të SSHTN:  
 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Forum shkencor: Gratë në shkencë 11 shkurt 

2. Forum rajonal me dhe për industrinë, njësia 
NanoAlb 

Për t’u vendosur 

3. Forumi Quartz me doktorantët, njësia NanoAlb Për t’u vendosur 

4. Forumi vjetor i NanoAlb Për t’u vendosur 
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III. Veprimtari shkencore (konferenca, simpoziume, seminare, 
forume, workshop-e) në nivel të komisioneve  

 
Komisioni i biologjisë: 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Roli i mjekësisë veterinare në kuadër të 
filozofisë për një shëndet të mirë, konferencë 

shkencore 

Prill-maj 

2. Mekanizmat e përshtatjes eko-fiziologjike të 
bimëve, konferencë shkencore ndërkombëtare 

Shtator 

3. Bioteknologjia në shërbim të përdorimit të 
pasurisë bimore autoktone, në kuadër të javës 

së bioteknologjisë 

Shtator-tetor 

4. Shkolla e dytë e trainimit eurobioteknologjik, 
veprimtari në bashkëpunim me EBTNA etj. 

Tetor 

5. Vaksinat, vaksinimi dhe efektet e 
padëshiruara të tyre, webinar 

Nëntor 

6. Bujqësia organike, gjendja dhe problematikat, 
forum shkencor 

Maj-qershor 

7. Ndikimi i ndryshimeve të klimës kundrejt 
peshkimit, akuakulturës dhe ekosistemeve 

ujore, workshop 

Maj 

 

 

 

Komisioni i matematikë-informatikës dhe  

komisioni i kimi-fizikës: 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 
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1. Forum shkencor - oponencë programeve 
shkollore 

Për t’u vendosur 

 

 

 

 

Komisioni i inxhinierisë: 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Forum ndërdisiplinar për trajtimin e 
mbetjeve në kuadrin e problemeve mjedisore 

dhe energjetike 

Për t’u vendosur 

2. Forumi shkencor për normat e mbrojtjes 
kundër tërmeteve 

Për t’u vendosur 

 
 

Komisioni i mjekësisë: 
 

 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Cilësia dhe nevojat e kërkimit shkencor në 
mjekësi në vendin tonë 

Për t’u vendosur 

2. Regjistri kombëtar i kancereve në 
Republikën e Shqipërisë 

Për t’u vendosur 
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III. Veprimtari shkencore (konferenca, simpoziume, 
seminare, forume, workshop-e) të propozuara prej 

njësive:  
 
 

Njësia e bioteknologjisë dhe gjenetikës: 
 
 

 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Përzgjedhja e materialit bimor të kumbullës, 
të kontrolluar nga viruset sipas protokollit, 

për krijimin e impiantit pilot nëpërmjet 
shëndetësimit dhe mikroshumimit, në 
funksion të fillimit të certifikimit të 

materialit mbjellës 

Për t’u vendosur 

2. Ngritja e kriobankës in vitro për konservimin 
e bimëve si rezervuar për krijimin e 

kultivarëve të rinj cilësorë 

Për t’u vendosur 

3. Vlerësimi i diversitetit gjenetik në racat e 
kafshëve të fermës dhe ato unike për 

menaxhim efektiv të resurseve shtazore 

Për t’u vendosur 

4. Ngritja dhe organizimi i regjistrit kombëtar 
të dhuruesve të qelizave-bazë gjak-formuese 

në Shqipëri 

Për t’u vendosur 

 

 

Njësia e inteligjencës artificiale: 
 
 

1. Forum shkencor mbi arritjet në fushën e 
inteligjencës artificiale 

 

Për t’u vendosur 
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Pjesa II  
 

Seksioni i Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike 
 

 

I. Konferenca shkencore në nivel të Akademisë, 
propozuar nga SSHSHA 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Konferencë kushtuar 150-vjetorit të lindjes 
së Asdrenit, në bashkëpunim me 

Universitetin e Korçës dhe Akademinë e të 
Rinjve 

Për t’u vendosur 

2. Konferencë në nderim të Mitrush Kutelit, në 
115-vjetorin e lindjes dhe 50-vjetorin e 

vdekjes, në bashkëpunim me bashkinë e 
Pogradecit dhe Universitetin e Korçës 

Për t’u vendosur 

3. Konferencë në 140-vjetorin e lindjes së Fan 
Nolit, në bashkëpunim me Universitetin e 

Korçës dhe Akademinë e të Rinjve 

Qershor 

4. Konferenca e 50-të Ndërkombëtare e 
Studiuesve të Baladës 

Shtator 

5. Afrimi i madh shqiptaro-amerikan - konferencë 
shkencore në 100-vjetorin e vendosjes së 

marrëdhënieve diplomatike me SHBA  

Maj 

6. Konferencë në 200-vjetorin e vdekjes së Ali 
pashë Tepelenës, në bashkëpunim me 

Muzeun Kombëtar 

Për t’u vendosur 
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7. Konferencë shkencore kushtuar 110-vjetorit 
të Pavarësisë, bashkëpunim me ASHAK-un 

Nëntor 

8. Konferencë shkencore kushtuar 100-vjetorit 
të Konferencës së Ambasadorëve, 

bashkëpunim me ASHAK-un 

 

9. Politikat ekonomike e sociale prioritare në 
periudhën e post-pandemisë, në mbështetje 
të rritjes së qëndrueshme ekonomike dhe 

reduktimit të varfërisë dhe pabarazive 
sociale e territoriale 

Për t’u vendosur 
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II. Konferenca shkencore në nivel të SSHSHA 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Konferencë shkencore në përkujtim të 210-
vjetorit të lindjes së albanologut të shquar 

Johann Georg von Hahn 

Mars 

2. 50 vjet shqipe e njësuar - konferencë 
shkencore mbarëkombëtare, bashkëpunim 

me ASHAK-un 

Tetor 

3. Metodat e studimit në arkeologji, 
legjislacioni për mbrojtjen e trashëgimisë 

kulturore: itinerare kulturore e arkeologjike 
në funksion të turizmit, seminar shkencor 

Për t’u vendosur 

4. Shteti i së drejtës në këndvështrimin e 
studiuesve të drejtësisë në diasporë 

Maj 

5. Drejt daljes nga pandemia: mësime mbi vendin e 
shëndetit publik në kontekstin e politikave 

shëndetësore dhe sinergjinë midis zhvillimit 
ekonomik dhe shëndetit të popullsisë 

Maj 
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III. Veprimtari shkencore (konferenca, simpoziume, 
seminare, forume, workshop-e) të propozuara prej 

komisioneve të përhershme dhe njësive:  
 
 

Komisioni i shkencave juridike, sociale dhe ekonomike: 
 
 

 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Implikime të pandemisë Covid-19 në ligjshmërinë 
dhe të drejtat e njeriut 

Për t’u vendosur 

2. Vlerësimi i zhvillimit ekonomik në 
këndvështrimin e mirëqenies dhe cilësësisë së 

jetës 

Për t’u vendosur 

3. Mirëqenia e fëmijëve dhe ndikimi i pandemisë, 
në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të 

Sociologjisë 

Mars 

4. Proceset urbane në zonat e rindërtuara pas 
tërmetit 

Për t’u vendosur 

5. Analizë e gjendjes dhe sfidave të shkencave 
ekonomike dhe cilësisë së debatit dhe mendimit 

ekonomik në Shqipëri dhe Kosovë  

Për t’u vendosur 

 
 

 
Komisioni i historisë dhe arkeologjisë: 

 
 

 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Ligjëratë akademike: Neolitizimi në territoret 
parailire dhe problemi pellazgjik (A. Bunguri) 

Për t’u vendosur 

2. Veprimtari kushtuar albanologut dhe arkeologut 
Karl Patsch, në bashkëpunim me Muzeun 

Për t’u vendosur 
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Historik Kombëtar 

3. Përurim i librit të akad. A. Baçe Qytetet dhe 
qytezat në Iliri (bot. i Akademisë së Shkecave) 

Për t’u vendosur 

4. Përurim i librit të akad. Gëzim Hoxha 
Krishterimi i hershëm në provincat Praevalis dhe 

Dardania 

Për t’u vendosur 

5. Diskutim shkencor rreth planit të menaxhimit 
të parkut arkeologjik të Bylisit 

Për t’u vendosur 

6. Veprimtari në nderim të 10-vjetorit të ndarjes 
nga jeta të arkeologut Frano Prendi 

Për t’u vendosur 

7. Përgatitja dhe nënshkrimi i një marrëveshjeje 
bashkëpunimi me institucione që merren me 

histori e arkeologji në Kosovë  

Për t’u vendosur 

 

 
Komisioni i gjuhësisë dhe letërsisë: 

 
 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1, Veprimtari shkencore në bashkëpunim me 
institucione shkencore e universitare në 
Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut për 
çështje që lidhen me gjuhën e letërsinë 

Për t’u vendosur 

2. Veprimtari shkencore e jubilare në 
përvjetorë të gjuhëtarëve vendës, arbëreshë 

dhe të albanologëve të huaj 

Për t’u vendosur 

3. Pjesëmarrje në projektet dhe konferencat që  
organizohen nga ALE, EULEX etj. 

Për t’u vendosur 
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Komisioni i artit dhe trashëgimisë: 
 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Përurim i librit Rrënjët kristiane të muzikës 
shqiptare të Fatmir Hysit, bot. i Akademisë së 

Shkencave 

Për t’u vendosur 

2. Përurim i koleksionit të partiturave të Fan S. 
Nolit, bot. i Akademisë së Shkencave 

Për t’u vendosur 

3. Përurim botimi e veprimtari nderimi 
kushtuar kompozitorit Çesk Zadeja, në 95-

vjetorin e lindjes 

Për t’u vendosur 

4. Buletin muzikor informues (vjetar) për 
çështje të jetës muzikore artistike shqiptare  

Nëntor 

 
 
 

Njësia  
e studimit të muzikës Academia Albanica: 

 
 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Tryezë muzikologjike mbarëkombëtare për 
çështje të muzikës shqiptare 

Për t’u vendosur 

2. Koncert me veprat e kompozitorëve 
akademikë të rajonit të Ballkanit 

Perëndimor 

Për t’u vendosur 

3. Koncert në kuadër të 50-vjetorit të 
Akademisë e Shkencave 

Për t’u vendosur 
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Njësia  
e arkeologjisë së aplikuar Arkeo-Bylis: 

 
Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 

1. Raport mbi kërkimet gjeofizike dhe 
verifikimin e rezultateve të tyre të realizuara 

nga njësia Arkeo-Bylis 

Për t’u vendosur 

2. Diskutim dhe mbrojtje e fazës së dytë të 
projektit të njësisë Arkeo-Bylis  

Për t’u vendosur 

3. Raport mbi zbatimin e metodave topografike 
në dokumentimin arkeologjik: rasti i 
fortifikimit prehistorik të Lubonjës 

Për t’u vendosur 

 

 

Njësia e kërkim-studimit të trashëgimisë arbëreshe, 
arvanite dhe arbëneshe (Njësia AAA): 

 

Nr. Titulli i veprimtarisë Parashikuar për: 
 

1. Veprimtari shkencore kushtuar akad. Titos 
Jochalas, i 80-vjetorin e lindjes 

Prill  

2. Festschrift kushtuar veprës së akad. Titos 
Jochalas 

Maj 

3. Dorëzimi për botim I vëllimeve I-III të Opera 
omnia të Santorit 

Shtator 

4. Përgatitja për botim e vëllimit I të Studimeve 
për arvanitët e Atikës të Titos Jochalas 

Shtator 

5. Fjalori historik  arbërishtes (faza e parë)  Maj 
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R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  
AKADEMIA E SHKENCAVE 

Kryesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekte të propozuara nga seksionet, komisionet dhe 
njësitë; kërkesa për mbështetjen e tyre  
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I. Projekte në nivel të Akademisë: 
 

 

Nr. Titulli i projektit Kush e realizon 

1. Histori e shqiptarëve - projekt në vijim QBAE, redaksia, 
autorët  

2. Fjalor i madh i gjuhës shqipe - projekt në vijim QBAE, redaksia, 
autorët 

3. Enciklopedia shqiptare - projekt në vijim QBAE, redaksia, 
autorët 

4-7. Katër projekte për Ignite NanoAlb 

Në fazën Call for aplication 

Për t’u vendosur 

8. Prodhimi dhe certifikimi i fidanëve të drurëve frutore 
autoktonë me metoda të bioteknologjisë - kërkesë 

urgjente për tregun – vijim nga 2021 

Biotech 

9. Studimi i përgjigjes imunitare ndaj SARS-CoV-2 dhe 
veprimit të vaksinave që aplikohen në vend 

Biotech 

10. Ngritja e laboratorit të biologjisë molekulare  Biotech 

11. Projekt-pilot në rrjet i bioteknologjisë Biotech 

12. Kërkime arkeologjike mbi bazën e metodave 
gjeodezike në Bylis 

Arkeo-Bylis 

13. Themelimi i institutit virtual të matematikës IKF 

14. Themelimi i qendrës kërkimore të gjeoshkencave SSHTN 
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II. Propozime për projekte të tjera  
(nga komisionet dhe njësitë): 

 

 

Nr. Titulli i projektit Kush e propozon 

1. Programi europian COST: 
- CA19109: MedCyclone 
- CA19134: KnowGraphs 

SSHTN 

2. Studimi i mjedisit me imazhe satelitore, në 
bashkëpunim me ASHAK 

SSHTN 

3. Krijimi i observatorit magnetik (INGV) SSHTN 

4. Projekti për burimet alternative të energjisë SSHTN, 
bashkëpunim me 

ASHAK-un 

5. Monitorimi i ajrit në mjediset e brendshme të 
shkollave dhe institucioneve publike 

Komisioni i 
biologjisë, 

bujqësisë dhe 
veterinarisë, 
bashkëpunim 

6. Studim përgatitor për nismat e propozuara për: a. 
Ngritjen e një njësie për bujqësinë dhe ushqimin 
vendës; b). Themelimin e një shkolle verore për 

ushqimin tradicional ekologjik 

Komisioni i 
biologjisë, 

bujqësisë dhe 
veterinarisë 

7. SEEIIST, projekt i The South-Est European 
International Institute for Sustainable Technologies: 

Përgatitja e një miniprojekti për ndërtimin e një 
qendre të ngjashme në vendin tonë 

Komisioni i 
biologjisë, 

bujqësisë dhe 
veterinarisë 

8. Krijimi i një baze të të dhënave për pandeminë e 
shkaktuar nga Covid-19 

Njësia e 
inteligjencës 

artificiale 

9. Vlerësimi i sasisë së materialit të gërryer në pellgun 
ujëmbledhës të Shkumbinit me anë të metodës së 

erozionit potencial (MEP), në kontekstin e 
ndryshimeve klimaterike (2022-2050) 

Komisioni i 
inxhinierisë 
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10. Studim përgatitor për projektin e tomografisë 
gjeofizike rajonale 

Komisioni i 
inxhinierisë 

11. Studim përgatitor për projektin për hartat tematike Komisioni i 
inxhinierisë 
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________________________________ ______________________________  

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë  
A K A D E M I A  E  S H K E N C A V E  

Kryesia  
 

 
Veprimtaria botuese e Akademisë së Shkencave  

për vitin 2022 
 
 
 

I. Vepra të përfunduara, vlerësuar nga sektori i botimeve 
shkencor në përputhje me prioritetet dhe kërkesat 

Rregullores së veprimtarisë botuese  
 
 
 

Nr. Autori Titulli i veprës 

1. Bahri Beci Le sisteme vocalique et consonantique du parler de la 
ville de Shkodra (Sistemi vokalik dhe konsonantik i së 
folmes së qytetit të Shkodrës)  

2. Çesk Zadeja  Partitura e simfonisë së parë shqiptare të kompozitorit 
Çesk Zadeja  

3. Shaban Sinani Personalitete në albanologji  

4. Gjovalin Shkurtaj Këngë-lulja e fjalës shqipe - Kënga si mjet për ruajtjen e 
gjuhës amtare në rrjedhë të shekujve (kumtesa dhe 
artikuj problemorë për gjuhën e eposit)  

5. Vasil S. Tole Çesk Zadeja në muzikën shqiptare: jeta dhe vepra 

6. Bardhyl Demiraj 
Anila Omari 
Enkelejda Kapia 

Doktrina e krishterë (pjesë e projektit të botimit 
anastatik të opusit trivëllimësh të Pjetër Budit) 

7. Qemal Murati  Fjalor leksiko-frazeologjik i Kosovës 
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8. Rigers Bakiu 
Edmond Hala  
Elvis Bakiu 

Llojet aloktone në ekosistemet ujore të Shqipërisë  

 

9. Xhevahir Spahiu Zgjimi i thellësive (vëllim i ndaluar më 1979) 

10.  Ali Xhiku Letërsia shqipe 1945-1961 

11-13. Francesco Santori Opera omnia - Vepra e plotë - botohet për herë të parë në 
Shqipëri 

14. Titos Jochalas Arvanitët e Atikës 

15. Lasgush Poradeci Vjersha popullore, mbledhur nga Lasgush Poradeci 

 
 
 

II. Vepra të përfunduara, vlerësuar nga sektori i botimeve si 
të diskutueshme  

 
 
 

1. Marenglen Verli  Dokumente austro-hungareze, viti 1913  

2. Josif Papagjoni Dhimitër Anagnosti: artisti, bota, imazhi  

3. Eduard Shehi  Topografia e Durrësit mesjetar 

4. Lida Miraj  Albania: travels, archaelogists, architects, cartogra-
phers, missionaries, writers, researches, romantics, 
artists, painters, sculptors, photographers, militaries, 
diplomats and adventurers: from the Age of Humanism 
to the end of the World War II.  

5-6. Mehmet Gëzhilli  Encikopedi naimiane (në 10 vëllime): vëllimi I-II 

7.  Roland Zisi Studime në historinë e letërsisë 

8. Eris Rusi  Fantastikja në letërsinë shqipe të shekullit XX  

9. Arian Leka  Letërsi në socializëm  

10. Abdulla Hamiti  
Abdulla Rexhepi  

Poezia shqipe e “alhamiados” 
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III. Vepra që nuk u përgjigjen kërkesave të parashikuara në 
Rregulloren e veprimtarisë botuese (për t’u diskutuar vitin e 

ardhshëm)  
 

 

1. Bernard Zotaj  
Asllan Zemani 

Agresion ushtarak i gushtit të vitit 1949 

2. Viola Isufaj  Në poetikën e Zef Zorbës 

3.  Edmond Buharaja 

 

Historiografia e artit të tingullit në botën shqiptare: 
nga Prehistoria deri në Antikitet/ Nga Mesjeta deri në 
Humanizëm (në dy vëllime) 

4. Andrea Shundi 
Nazim Gruda 

Ushqimi dhe enogastronomia mbarëshqiptare 

 

5. Tonin Harapi  Rekuiem (meshë mortore) për solistë, kor të përzier 
dhe orkestër (1992) 

6. Violeta Zanaj  

 

Parasitic zoonoses transmitted to human through the 
polluted environment from dogs  

7. Albert Doja  Naim Frashëri between Bektashism and Albanianism  

8. Kujtim Onuzi 
Friedrich Koller 

Southeastern Albanian Ophiolites  

9. Rozela Dhimgjini Programet ikonografike në pikturën murale të kishave 
pasbizantine të Vithkuqit: vështrim krahasues 
historiko-artistik  

10. Refik Kadija  Ali Pasha dhe shqiptarët në arealin e anglishtes  

11. Gjovalin Kola  Romani shqip 1913-1990: histori, tipologji, poetikë  

12. Ermir Hoxha Histori e fotografisë shqiptare (1865-2000) 
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IV. Vepra me karakter përurues-jubilar, për vendimmarrje nga 
Kryesia, sipas nenit 7 të Rregullores për veprimtarinë botuese 

 
 

1. Kosta Barjaba  Mbi zhvillimin dhe mirëqenien (akte të konferencave të 
zhvilluara për këtë temë, në 5 vëllime)  

2-3. Artan Boriçi  Scientific research contributions in physics, applied 
mathematics and computer science 

4. 

 

Aurela Anastasi  Shteti i së drejtës në proceset integruese europiane 
(përmbledhje studimesh dhe konferencë, miratuar në 
parim, kontribute të jurisëve shqiptarë më të njohur në 
diasporë dhe brenda vendit) 

5. Autorë të ndryshëm – 
albanologë të huaj 

Akte shkencore të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve 
Albanologjike, vëll. I 

6. Autorë të ndryshëm – 
studiues vendës 

Akte shkencore të Kuvendit Ndërkombëtar të Studimeve 
Albanologjike, vëll. I 

7. Autorë të ndryshëm Akte të konferencës kushtuar 300-vjetorit të Papa 
Klementit XI 

8. Autorë të ndryshëm Akte të konferencës kushtuar 140-vjetorit të Gjergj 
Fishtës 

9.  Autorë të ndryshëm Libër kushtim 80-vjetorit të lindjes së Titos Jochalas, 
albanolog grek, anëtar nderi i Akademisë së Shkencave 

 
 

V. Botimet e vitit 2022 sipas fushave:  
 

Nr. Fusha Të gatshme Të diskutueshme Jubilare e 
digjitale 

1. Gjuhësi 4 - 3 

2. Histori - 1 5 

3. Arkeologji  - 2 2 

4. Antropologji e 
folklor 

2 - - 
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5. Etnomuzikologji 2 - - 

6. Letërsi e studime 
letrare 

2 6 3 

7. Sociologji e 
drejtësi 

- - 2 

8. Botime 
filologjike 

4 - - 

9. Kulturologji - 1 -  

10. Gjeografi - - 1 

11. Bioshkenca 1 - 1 

12. Fizikë - - 2 

 Gjithsej 15 10 19 

 
 

VI. Botime të numerizuara (akte konferencash etj.) që përgatiten 
nga sektori i botimeve shkencore dhe personat e ngarkuar  

 
 

1. Në 80-vjetorin e lindjes së L. Starovës: akte të konferencës 

2.  Dritëroi e Migjeni: dy shkrimtarë me shikim nga e ardhmja: akte të konferencës  

3. Në 100-vjetorin e arkeologut Skënder Anamali 

4. Në 100-vjetorin e Luftës së Dibrës 

5. Në 85-vjetorin e Bahri Becit: akte të konferencës 

6. Në 175-vjetorin e Naimit: akte të konferencës 

7. Vreshtaria dhe verëtaria në hapësirën mbarëshqiptare 

8. Qendrat e banuara të Shqipërisë, qytetare dhe rurale 

9. Bibliografi personale e akad. Muzafer Korkutit 

10. Bibliografi personale e akad. Pëllumb Xhufit  
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VII. Botimet periodike, Studia Albanica dhe A-JNTS 

 
 

1. Studia Albanica, nr. 1, 2022 Kryeredaktor Pëllumb Xhufi 

2. Studia Albanica, nr. 2, 2022 Kryeredaktor Pëllumb Xhufi 

3. A-JNTS (numër special, akte të kongresit të TNT Kryeredaktor Neki Frashëri 

4. A-JNTS, nr. 1, 2022 Kryeredaktor Neki Frashëri 

5. A-JNTS nr. 2, 2022  Kryeredaktor Neki Frashëri 

 
 

 


	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Workshop_NanoAlb_NIC
	Page 2
	Page 3
	Page 1
	Page 2
	Page 1
	Page 1
	May, 20 – 21, 2021
	Under the auspices of Acad. Prof. Dr. Skënder Gjinushi,
	In collaboration with:

	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

