
PROMOVIMI I BOTIMIT “ATLASI I FLORËS I SHQIPËRISË” 

me autor akademik prof. dr. Jani Vangjeli 

Pas daljes në dritë të vëllimit të parë të veprës “Atlasi i florës së Shqipërisë” me autor akademik 

prof. dr. Jani Vangjelin, botuar në gjuhën shqipe nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe në 

gjuhën angleze nga shtëpia botuese "Koeltz Botanical Books" në Gjermani, Seksioni i 

Shkencave Natyrore dhe Teknike organizoi më 6 nëntor promovimin e tij në një auditor të 

mbushur me kërkues shkencorë, pedagogë, specialistë në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit etj.  

Drejtuesi i promovimit, akademiku Gudar Beqiraj, ia dha fjalën fillimisht akademikes Efigjeni 

Kongjika, sekretare shkencore e seksionit. Vetë autori theksoi se në këtë vepër është shpalosur 

edhe kontributi i studiuesve të tjerë, prandaj me këtë rast për njohjen e auditorit me rrugën 67-

vjeçare të botimeve themelore në fushën e florës dhe të vegjetacionit iu bë një homazh gjithë 

plejadës së njohur të kërkuesve botanistë, autorë të veprave madhore, si: prof. Ilia Mitrushit me 

veprat “Drurët dhe shkurret e Shqipërisë” (1955); “Dendroflora e Shqipërisë” (1966); prof. 

Paparistos dhe bashkautorëve të botimit “Flora e Tiranës” (1961), vepër e mirëfilltë shkencore, 

origjinale, shumë serioze e me vlera praktike, që u nderua me Çmimin e Republikës; veprave 

“Flora ekskursioniste e Shqipërisë (1983); “Flora e Korçës” (1985). Në takim u theksua 

veçanërisht puna kolosale për botimin e “Florës së Shqipërisë” në 4 vëllime (1988–2000) me 

redaktor të përgjithshëm akademik prof. Kolë Paparisto dhe bashkautorët, profesorët Ilia 

Mitrushi, Xhafer Qosja, Mustafa Demiri, bashkëpunëtori i vjetër shkencor Emin Balza, si dhe 

brezi më i ri i studiuesve, profesorët Jani Vangjeli, Babi Ruci, Alfred Mullaj. Ndërkaq profesorët 

Leonard Topuzi, Lefter Kashta, Liri Dinga, Kozma Buzi, Petrit Hoda, Murat Xhulaj, Mersin 

Mersinllari dhe shumë studiues të tjerë më të rinj në Fakultetin e Shkencave të Natyrës të 

Universitetit të Tiranës, në Universitetin Bujqësor të Tiranës si dhe në universitetet e tjera të 

Shqipërisë me degë të profilit të biologjisë, kanë dhënë kontribut me studime në fushën e florës 

dhe vegjetacionit. Akademike Kongjika theksoi rolin e madh të Akademisë së Shkencave në 

botimin e veprave themelore në fushën e florës, duke përmbushur një nga misionet e saj kryesore 

për kalimin te lexuesi i specializuar të veprave me vlera të veçanta shkencore, si ky botim, të cilit 

i erdhi koha për t'u ardhur në ndihmë specialistëve dhe entuziastëve të florës. Merita e autorit 

akademikut Jani Vangjeli, konsiston në punën pasionante për grumbullimin, përfshirjen dhe 

përpunimin e një informacioni të madh shumëvjeçar të vetë autorit dhe botanistëve të tjerë 

shqiptarë dhe të huaj.  

Gjithashtu u theksua vlera e veçantë e botimit për shfrytëzimin e bimësisë autoktone në shumë 

drejtime të bujqësisë. Shumë projekte të realizuara nga institucionet tona shkencore e mësimore 

të profilit biologjik, në kuadër të programeve kombëtare për kërkim dhe zhvillim, të monitorimit 

të mjedisit, të programeve të Komisionit Europian etj. bazohen në njohuritë themelore mbi florën 

e vegjetacionit shqiptar. Aq më shumë, nismat edhe në të shkuarën, edhe sot për një mjedis 

ekologjik me biodiversitet të pasur dhe të magjishëm me bukuritë edhe floristike, që ndikojnë në 

zhvillimin e ekoturizmit, realizohen mbi këto njohuri bazë. Ndërsa këto burime bimore 

shfrytëzohen në ekonominë bujqësore, pylltari apo të mjekësisë alternative, kohët e fundit në 

sheshin e madh në qendër të Tiranës është shfrytëzuar bimësia jonë spontane në dekorimin e tij. 

Por, ndërsa entuziazmohemi për këtë gjetje interesante, mendojmë se specialistët tanë duhet të 

përfshihen aktivisht në projekte të tilla. Edhe promovimi i veprës “Atlasi i florës së Shqipërisë” 

shërben për të ndërgjegjësuar publikun dhe veçanërisht pjesën vendimmarrëse dhe ekzekutive në 

çdo nivel për të vlerësuar shkencëtarët tanë ashtu si e meritojnë. Gjithashtu u theksua se botime 

të tilla themelore kanë vulën e studimeve albanologjike për pasurinë e veçantë floristike të vendit 



tonë, por që duhet të thellohen nga grupe studiuesish të drejtimeve të ndryshme biologjike, si: të 

biologjisë molekulare, të citogjenetikës për karakteristikat e kromozomeve etj., që japin sot 

informacion të saktë, veçanërisht për specie që zbulohen rishtas, për specie endemike etj.  

Recensentët e veprës, profesorët e mirënjohur Liri Dinga dhe Arsen Proko vlerësuan karakterin 

akademik të veprës, krahasuar dhe me botimin themelor të “Florës së Shqipërisë”, që vjen si 

rezultat i punës voluminoze shumëvjeçare, përvojës profesionale dhe këmbënguljes së autorit për 

ndërmarrjen e nismave të tilla të mëdha në studime të thelluara. Ata vlerësuan domosdoshmërinë 

e veprës në kohën kur ka lëvizje të shtuar ndjeshëm të studiuesve dhe amatorëve si shqiptarë dhe 

të huaj, të interesuar për florën tonë.  

Nga fjala e akademikut Salvatore Bushati, kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe 

Teknike, u vu në dukje rëndësia e kësaj vepre me vlerë që i shtohet trashëgimisë shkencore në 

fushën e studimeve të botanikës. Botimi është një studim i realizuar në vazhdimësi prej vitesh 

dhe pjesë e serisë së veprave të këtij lloji, që hap rrugën për hulumtime të tjera në këtë fushë. Ai 

vjen në vazhdimësi, pak kohë pas promovimit të studimit monografik mbi hortikulturën 

shqiptare. Shtëpia e madhe botuese "Koeltz Botanical Books" në Gjermani, që e ka vlerësuar 

këtë vepër dhe e ka botuar në gjuhën angleze para pak kohësh, i ka dërguar falënderimet e saj 

redaksisë së revistës "Journal of Natural and Technical Sciences". Nga ana tjetër, në fjalën e 

akad. Bushatit u theksua se botime të tilla kanë jo vetëm prurje për shkencat natyrore e teknike, 

por kanë dhe ndikim në studimet e shkencave gjuhësore, antropologjike e më gjerë. 

Prof. dr. Aleko Miho nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës dhe prof. dr. 

Peçi Naqellari nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i Elbasanit përshëndetën takimin në emër 

të grupeve të pedagogëve dhe kërkuesve të biologjisë, vlerësuan botimin e ri dhe uruan autorin 

për vepra të tjera të këtij niveli. Akademik asoc. prof. dr. Gjovalin Shkurtaj vlerësoi botimin e ri 

për saktësinë në përdorimin e drejtshkrimit të shqipes dhe rëndësinë e veprës në studimet 

leksikografike. 

Në paraqitjen e veprës, akademik Jani Vangjeli parashtroi historinë e botimeve themelore në 

fushën e florës dhe rolin e madh të akademikut Kolë Paparisto për suksesin e këtyre botimeve në 

rrethin e studiuesve dhe kërkuesve, jo vetëm shqiptarë, por edhe të huaj, të interesuar për florën 

shqiptare. Autori e vlerëson botimin për rreth 1700 specie bimësh spontane dhe të kultivuara në 

Shqipëri si domosdoshmëri për studimet e thelluara në florën tonë me kontribute në studime të 

tjera në fushën e pyjeve, kullotave, bimëve aromatike e mjekësore, farmaceutikës etj. 

Duke mbështetur gjithmonë vepra të tilla si “Atlasi i florës së Shqipërisë”, Seksioni i Shkencave 

Natyrore dhe Teknike i Akademisë së Shkencave i uron autorit të realizojë vepra të tjera me 

vlerë shkencore të spikatur. 


