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KONFERENCA

“Albania, 60 vjet në UNESCO”
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Fjala e sekretarit shkencor të Akademisë së Shkencave akademik Vasil S.
Tole në aktivitetin “Albania, 60 years in UNESCO”.

“UNESCO, Shqipëria dhe trashëgimia jomateriale”
Të nderuar pjesëmarrës,
Jam shumë i nderuar që
kam një fjalë në këtë aktivitet
shumë të rëndësishëm
kushtuar 60-vjetorit të
themelimit të UNESCO-s. Në
krye të herës, ajo që ka bërë
UNESCO-ja për ruajtjen dhe
mbrojtjen e trashëgimisë
kulturore jomateriale në nivel
ndërkombëtar dhe të shteteve
anëtare është e
jashtëzakonshme dhe për të
mund të flitet si për një
evolucion. Kjo sjellje
institucionale e saj ka
konsistuar në dy drejtime:
Së pari në aprovimet e standardeve ligjore për
ruajtjen e kësaj trashëgimie, kam parasysh
konventën vizionare të vitit 2003 “Për ruajtjen e
trashëgimisë jomateriale” si dhe atë të vitit 2005
“Për mbrojtjen dhe zhvillimin e larmisë së
shprehjeve kulturore”. Konventa e parë, një ndër
më të rëndësishmet e UNESCO-s për 15 vitet e
fundit përfshin në vetvete dhe i referohet
instrumenteve ndërkombëtare ekzistuese lidhur
me të drejtat e njeriut, në veçanti deklaratës së
përbotshme për të drejtat e njeriut të 1948-ës,
paktit ndërkombëtar për të drejtat ekonomike,
sociale dhe kulturore të 1966-ës apo dhe paktit
ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike të
1966-ës. Konventa, duke marrë parasysh
rëndësinë e trashëgimisë kulturore jomateriale,
përmbledhëse e diversitetit kulturor dhe garanci
e zhvillimit afatgjatë, duke marrë parasysh
ndërvarësinë midis trashëgimisë kulturore
jomateriale dhe trashëgimisë materiale kulturore
dhe natyrore; pranon se proceset e mondializimit
dhe të ndryshimit shoqëror, krahas kushteve që
krijojnë për një dialog të përtërirë mes bashkësive,
shkaktojnë gjithashtu, njësoj si dhe dukuritë e
mostolerancës, kërcënime të rënda për degradim,

për zhdukje dhe shkatërrim të trashëgimisë
kulturore jomateriale, veçanërisht për faktin e
mungesës së mjeteve për ruajtjen e kësaj të fundit.
Së dyti në peshën që i dha trashëgimisë
jomateriale e posaçërisht njeriut si bartës së saj
duke e vendosur atë në qendër të këtij kujdesi
institucional, pas viteve të tëra të mbrojtjes së
trashëgimisë materiale të njeriut dhe jo të vetë Atij,
pra të njeriut si krijues dhe gjenerues i këtyre
vlerave. Pikërisht konventa vlerëson vullnetin e
përbotshëm dhe shqetësimin e përbashkët për të
ruajtur trashëgiminë kulturore jomateriale të
njerëzimit; duke pranuar se bashkësitë, në veçanti
bashkësitë rrënjëse, grupet dhe, sipas rastit,
individët, luajnë një rol të rëndësishëm në
prodhimin, ruajtjen, mirëmbajtjen dhe rikrijimin
e trashëgimisë kulturore jomateriale, «ka ndihmon
kështu për pasurimin e diversitetit kulturor dhe
të krijimtarisë njerëzore.
Realitetit të ri të krijuar nga konventa 2003,
Shqipëria iu përgjigj “flakë për flakë”. Hapi i parë
ishte në përfshirjen për të parën herë të konceptit
trashëgimi jomateriale në ligjin nr. 9048 “Për
trashëgiminë kulturore”, i cili u hartua dhe u
aprovua po në vitin 2003 me ekspertizën e ngushtë
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të UNESCO-s dhe të Këshillit të Europës. Lëvizja
tjetër e radhës ishte nisja e aplikimit për
kandidimin e polifonisë me iso, i cili u finalizua
me sukses më 25 nëntor 2005 duke e regjistruar
këtë dukuri unikale dhe Shqipërinë si origjinën e
saj edhe si themelues të “Listës Përfaqësuese të
Dukurive Shpirtërore” të UNESCO-s e po atë vit
edhe regjistrimi në Kujtesën e Botës-UNESCO të
kodikut të purpurt të Beratit.
Futja e konceptit TRASHËGIMI JOMATERIALE
dhe zgjerimi i tipologjive të saj që fillonin me
gjuhën, folklorin, dijebërjen, artet e shfaqjes etj,
solli një realitet të ri mbrojtjeje të trashëgimisë
kulturore në Shqipëri, e cila si« dihet kishte traditë
kryesisht në mbrojtjen e trashëgimise materiale.
Sigurisht progresi u bë dalëngadalë se pati
rezistencë edhe nga moskuptimi por edhe nga
mungesa e kapaciteteve që duhen me domosdo për
implementimin e standardeve të reja. ªmoj se
regjistrimi i polifonisë me iso si mënyrë e të bërit
muzikë dhe jo thjesht si krijime të veçanta,
mundësoi që harta e kësaj dukurie të përfshinte
gjithë Jugun e Shqipërisë dhe me dhjetëra e qindra
tipologji ku polifonia me iso është baza e
ekzistencës së tyre. Kjo bëri që të shmangnim
shpalljen një e nga një të tipave të veçantë duke
fituar kohë dhe energji që do të shpenzoheshin për
një rrugë më të gjatë të konfirmimit të kësaj vlere
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të padiskutueshme. Të njëjtën praktikë ndoqëm
në ato vite kur punoja si Drejtor i Drejtorisë së
Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës
edhe për regjistrimin në “World Heritage List” të
UNESCO-s, për shpalljen “in situ” si monumente
në grup, të qyteteve –muze të Gjirokastrës-2006
dhe të Beratit 2007, duke i përfshirë në një të vetëm
kandidim, pra me një shpallje, të gjithë larminë e
trashëgimisë materiale që ata përfaqësonin e
përfaqësojnë.
Duke u kthyer tek polifonia me iso, e cila ka në
thelb të kënduarit së bashku, pra në grup, ajo është
një tregues i fuqishëm i jetës në bashkësinë
njerëzore, tregues i nivelit të demokracisë dhe
shoqërizimit të njeriut nga kohët e vjetra e deri
më sot. Antropologët kanë nxjerrë në pah
gjithashtu se një disiplinim i tillë demokratik,
njerëzor e moral i familjes dhe i popullsisë
shpjegon se përse demokracia asokohe arriti
kulmin, edhe për arsye se Shqipëria e sotme ka
qenë zgjedhur si një vend i parapëlqyer për jetën
njerëzore prej kohës së vendbanimeve neolitike.
Pikërisht këtu vërejmë funksionimin e familjes si
një ansambël demokratik dhe të korit muzikor isopolifonik (që kërcen, vajton dhe flet), si në një
familje muzikore. Këtu sjellim ndër mend se
përfshirja e polifonisë me iso në listën e UNESCOs, krijoi një realitet të ri sjelljeje të të gjithë

aktorëve dhe faktorëve brenda vendit për nga
trashëgimia shpirtërore në përgjithësi, si dhe ndaj
iso-polifonisë në vecanti. Faktikisht, prej vitit
2005, një seri masash janë marrë për ruajtjen,
transmetimin, katalogimin dhe studimin e isopolifonisë shqiptare.
Ndër to përmendim 1. Masat ligjore për
mbrojtjen e iso-polifonisë si Aprovimi i aksion
planit për ruajtjen e iso-polifonisë nga Ministria e
Kulturës së Shqipërisë-2005; Nxjerrja e Udhëzimit
për ruajtjen e iso-polifonisë nga MTKRS-2005; 2.
Transmetimi i iso-polifonisë përmes futjes së isopolifonisë ne kurrikulat shkollore për edukimin e
nxënësve me vlerat e trashëgimisë kulturore
shpirtërore dhe të diversitetit kulturor; 2.2
Ndërtimi i projekteve kulturore në fushën e
trashëgimisë shpirtërore që nxisin transmetimin
e iso-polifonisë si projekti -”Odat e iso-polifonisë”
2007-2009 me mbështetjen e UNESCO-s dhe të
qeverisë së Japonisë, projekt i zhvilluar ne katër
qytete të Shqipërisë Jugore ku bartës së shquar të
iso-polifonisë përcollën mënyrat e këndimit dhe
të interpretimit të iso-polifonisë tek fëmijët; -”Isopolifonia e Himarës”, projekt i mbështetur
financiarisht nga UNESCO-BRESCHE për
realizimin e një CD-je dhe programi televiziv me
muzikë iso-polifonike; prodhimi dhe shfaqja e
filmave të ndryshëm dokumentarë kushtuar isopolifonisë dhe bartësve të saj me financim të
MTKRS-së, të Qendrës Kombëtare të
Kinematografisë dhe të Radio-Televizionit Publik
Shqiptar etj. 3 Organizimi i aktiviteteve kombëtare
kushtuar tipologjive dhe gjinive muzikore të isopolifonisë si “Festivali i Sazeve”, i cili mbahet në
qytetin e Korçës, ç’do vit, i organizuar nga MTKRS
dhe bashkia e qytetit të Korçës; -festivali i “Isopolifonisë”, që mbahet ç’do vit në qytetin e Vlorës
i organizuar nga Bashkia e Vlorës si dhe shumë
aktivitete të organizuara nga institucione private
ose shtetërore në nivel vendor si “Përmeti
multikulturor”-Përmet, “Bylisfonia”-Mallakastër,
“Sofra ilir”-Fier, “Festivali i këngës dhe i valles
çame”-Sarandë etj; 4. Studimi i iso-polifonisë dhe
botimet kushtuar asaj si psh. botimi i
Enciklopedisë së iso-polifonisë shqip-anglisht, me
mbështetjen e fondit të Ambasadorit Amerikan për
trashëgiminë kulturore në vitin 2007, i realizuar
nga Këshilli i Muzikës Shqiptare etj; 5. Katalogimi i
iso-polifonisë ku -”DATABASE” i iso-polifonisë i
cili është i shfrytëzueshëm online në faqen zyrtare
të iso-polifonisë shqiptare www.isopolifonia.com
prej muajit mars 2012. Ky database mundësohet
nga UNESCO me iniciativë të Këshillit të Muzikës
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Shqiptare, antar i Këshillit Ndërkombëtar të
Muzikës-IMC.
Ky kujdes ndaj saj, është gërshetuar me
mbrojtjen e trashëgimisë sonë në nivel kombëtar
duke pasur parasysh se trashëgimia kulturore në
Republikën e Shqipërisë, posaçërisht trashëgimia
jo materiale dhe gjuha shqipe si vektor i saj është e
garantuar ligjërisht dhe drejtpërsëdrejti më së pari
nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, neni 3,
ku thuhet se: … identitetin kombëtar dhe
trashëgiminë kombëtare… shteti ka për detyrë t’i
respektojë dhe t’i mbrojë. Krahas saj, në ligjin
organik 27/2018 “Për trashëgiminë kulturore”, në
nenin 1 sanksionohet konkretisht kjo mbrojtje e
posaçërisht zgjerohet kuptimi dhe niveli i
mbrojtjes për trashëgiminë jo materiale në kapitull
të ve«antë. Krahas hartimit dhe aprovimit të
legjislacionit tjetër kombëtar si të ligjit nr. 70/2016
datë 30.6.2016 “Për zejtarinë në Republikën e
Shqipërisë” apo të ligjit 96/2017 “Për mbrojtjen e
pakicave kombëtare në RSH”, shteti shqiptar ka
ratifikuar dy konventat bazë të UNESCO-s në këtë
fushë “Për ruajtjen e trashëgimisë kulturore
shpirtërore, jo -materiale”-2003, dhe atë “Për
mbrojtjen dhe zhvillimin e larmisë së shprehjeve
kulturore” të cilat zbatohen drejtpërsëdrejti në
vendin tonë.
Pavarësisht ekzistencës së bazës ligjore, deri
më sot, në Shqipëri ende nuk kemi një dokument i
aprovuar zyrtarisht i cili trajton strategjinë dhe
politikat e fushës së trashëgimisë kulturore.
Gjithësesi, në këtë drejtim, po punohet, në mënyrë
që të ketë një strategji kuadër të fushës së artit,
kulturës dhe trashëgimisë kulturore së bashku. Një
draf-strategji për trashëgiminë jo materiale është
hartuar me konsulencën e UNDP-së në vitin 2010
e cila mund të shërbejë si bazë dhe nëse përfshihet
në dokumentin e ri të strategjisë kombëtare në
fushën e artit, kulturës dhe trashëgimisë kulturore.
Hapi
tjetër
i
rëndësishëm
për
institucionalizimin e mbrojtjes së trashëgimisë jo
materiale në Shqipëri ishte aprovimi i Listës
kombëtare të “Kryeveprave të trashëgimisë
kulturore shpirtërore”
Krijimi i saj u iniciua nga fryma e konventës së
2003 dhe u ligjërua përmes ligjit nr.9048, datë
07.04.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, neni 6,
pika 2. Aktualisht me ligjin e ri, krahas kësaj liste
kemi edhe listën e dukurive shpirtërore në rrezik,
që është një tjetër nivel kujdesi ndaj kësaj
trashëgimie. Komiteti Kombëtar i Trashëgimisë
Shpirtërore i propozoi Ministrit të Kulturës listën
e “Kryeveprave të Trashëgimisë Kulturore

Shpirtërore”, e përbërë fillimisht nga 7 dukuri, ndër
më përfaqësueset në lëmin e trashëgimisë sonë
shpirtërore në mbledhjen e tij të datës 28 Shtator
2010, pjesë e së cilës është edhe një dukuri e
minoritetit grek në Shqipëri, listë e përditësuar
edhe me “Kcimin e Tropojës” i shpallur si pjesë e
kësaj liste në vitin 2018.
Prej 10 vitesh kryen funksionet e tij në mbrojtje
të Trashëgimisë Jomateriale, Komiteti Kombëtar i
Trashëgimisë Kulturore Shpirtërore, organi më i
lartë i trashëgimisë kulturore shpirtërore në
Shqipëri që kryesohet nga Ministri i Kulturës.
KKTSH dhe përbërja e tij institucionale
vendoset me VKM. Gjithë veprimtaria e KKTKSH
bazohet në Ligjin 27/2018 “Për trashëgiminë
kulturore dhe muzetë”, në aktet ligjore e nënligjore
në fushën e trashëgimisë kulturore materiale e
jomateriale si dhe të konventave ndërkombëtare
të ratifikuara nga vendi ynë. KKTKSH në
veprimtarinë e saj zbaton politikën e qeverisë së
Shqipërisë në fushën e trashëgimisë kulturore
shpirtërore dhe është vendim marrës për të gjitha
çështjet që lidhen me fushën e trashëgimisë
kulturore shpirtërore. KKTKSH për kryerjen e
veprimtarisë së tij, bashkërendon punën me
institucionet kulturore artistike dhe shkencore në
vend, me pushtetin vendor, me bashkitë dhe
komunat, shoqata kulturore artistike dhe individë
që merren me trashëgiminë shpirtërore jo
materiale. Ai bashkëpunon dhe mbikqyr
veprimtarinë e të gjitha institucioneve të
trashëgimisë kulturore jomateriale shpirtërore,
harton programet e zhvillimit në këtë fushë,
përgatit projektakte nënligjore dhe propozon
përmirësime ligjore në fushën e trashëgimisë
shpirtërore.
Janë disa veprimtaritë mbarëkombëtare dhe
kombëtare që përshfaqin kujdesin e drejtpërdrejtë
institucional të shtetit shqiptar në mbrojtjen e
trashëgimisë jo materiale:
Festivali
Folklorik
Kombëtar
i
Gjirokastrës-FFK
Festivali Folklorik Kombëtar-FFK është
aktiviteti më i rëndësishëm në fushën e
trashëgimisë
kulturore
shpirtërore
mbarëkombëtare shqiptare i cili ruan dhe
promovon vlerat e trashëgimisë shpirtërore
shqiptare në fushën e folklorit muzikor vokal,
instrumental, të valles, riteve dhe arteve të
shfaqjes. Në këtë festival marrin pjesë grupet
përfaqësuese të 12 qarqeve të Shqipërisë dhe
përshëndesin grupet folklorike të shqiptarëve nga

Republika e Kosovës, Republika e Maqedonisë,
Mali i Zi, arbëreshët e Italisë dhe grupet tjera nga
diaspora shqiptare në botë. Megjithëse F.F.K janë
zhvilluar edhe më përpara, F.F.K-të që mbajnë
emrin e qytetit organizator të tij, qytetit-muze të
Gjirokastrës-”Pasuri kulturore e njerëzimit”,
UNESCO, janë festivalet që krijuan traditën e këtij
lloj aktiviteti në Shqipëri në vitin 1968. Aktualisht,
bashkë me UNESCO-n edhe festivali ynë këtë vit
mbush 60 vjetorin e themelimit dhe për këtë
festival, Ministria e Kulturës dhe Akademia e Artit
dhe Trashëgimisë ODEA po synojnë regjistrimin e
tij në Praktikat më të Mira të Mbrojtjes së
Trashëgimisë Jomateriale-UNESCO.
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Festivalet
Folklorike
Tipologjike
Kombëtare
Paketa e projekteve kombëtare vjetore të
trashëgimisë kulturore shpirtërore nën emërtimin
“Festivalet Folklorike Tipologjike Kombëtare” është
një tjetër realitet për mbrojtjen dhe ruajtjen dhe
popullarizimin e trashëgimisë kulturore shpirtërore
në Shqipërinë e pas viteve 1990. Në kuadër të
shndërrimeve të përgjithshme që përfshinë gjithë
jetën e vendit pas viteve 1990 dhe të ndryshimeve
të përgjithshme të politikës kulturore të shtetit
përkah trashëgimisë kulturore shpirtërore, folklorit
muzikor dhe traditave kulturore në përgjithësi, u
vu re një përkujdesje që synonte ruajtjen dhe
mbrojtjen e saj të inspiruar nga REKOMANDIMET
e UNESCO-s për mbrojtjen e folklorit të vitit 1989.
P.sh, për të parën herë në historinë e trashëgimisë
kulturore shpirtërore në Shqipëri, u organizua në
vitin 1994 në qytetin e Korçës “Takimi kombëtar i
sazeve dhe orkestrina popullore të Jugut”.
Veprimtaria në fjalë “shkëputi” nga masa e gjerë dhe
e shumëllojshme e tipologjive të folklorit tonë
muzikor njërën prej veçorive të tij, atë të muzikës
popullore qytetare me saze të Shqipërisë së Jugut.
Kjo bëri të mundur jo vetëm çeljen e një dritareje të
re në organizimin e veprimtarive, por rrëzoi edhe
mendësinë dhe praktikën e ndjekur deri më atëhere
në organizimet dhe paraqitjet tërësore të folklorit
muzikor shqiptar. Këto festivale te përvitshme
kushtuar Sazeve, Rapsodëve, Iso-Polifonisë, Valleve
….organizohen nga Qendra Kombëtare e
Veprimtarive Folklorike-QKVF në bashkëpunim me
Akademinë e Shkencave, Institutin e Antropologjisë
Kulturore dhe Studimeve të Artit pranë Qendrës së
Studimeve Albanologjike, Universitetin e Arteve si
dhe organet e pushtetit vendor të bashkive
respektive, dhe promovon e popullarizon
tipologjitë kryesore të folklorit shqiptar, si këngën,

vallen, melodinë, instrumentat e kostumet popullore,
si vlera të pamohueshme të krijuara prej shekujsh.

dëshmorit të monumenteve, Kamber Bënjës në
vitin 1916; dhe se dyti ajo zhvillohet paralelisht,
në fund të muajit shtator me aktivitetin “Ditë të
Trashëgimisë Kulturore”, një aktivitet i cili kulmon
fushatën e Këshillit të Evropës: “Europa, një
trashëgimi e përbashkët”. Prej gati 15 vjetësh, kjo
ditë po shndërrohet në një tribunë të ballafaqimit
të vlerave të identitetit dhe diversitetit kulturor
në Shqipëri, dhe në një moment reflektimi dhe
konvergimi idesh dhe projektesh mbështetur
memories dhe trashëgimisë sonë të përbashkët
europiane. Në këtë ditë në Shqipëri kujtojnë me
respekt trashëgiminë e tyre kombëtare (materiale
dhe shpirtërore), pjesë e trashëgimisë evropiane,
kur të gjitha vlerat e saj materiale e shpirtërore
bëhen një, së bashku me njerëzit që ato i krijuan
dhe i ruajtën për t’ua përcjellë brezave si dëshmi e
identitetit kulturor dhe evropian.

Inventarët e trashëgimisë kulturore
shpirtërore
Nevoja për katalogimin e dukurive të
trashëgimisë kulturore shpirtërore është
ngushtësisht e lidhur sa me detyrimet ligjore të
parashikuara në legjislacionin kombëtar dhe atë
ndërkombëtar të ratifikuara nga Republika e
Shqipërisë, e po aq nga nevoja për ruajtjen e kësaj
trashëgimie. Fillimet e katalogimit të kësaj
trashëgimie lidhen me Urdhërin e Ministrit të
Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Nr. 520,
dt. 29.09.2010 “Për shpalljen Kryevepra te
trashëgimisë kulturore shpirtërore te krijimeve me
vlera kulturore unikale”, në nenin 2: ... ngarkohet
Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive
Kulturore për katalogimin e “Kryeveprave të te
Trashëgimisë Kulturore”, sipas tipologjive dhe
kartelave tip. Deri më tani, përvoja e vetme në
Shqipëri lidhet me projektin e Këshillit të Muzikës
Shqiptare, antar i IMC-International Music Council,
projekt i mbështetur financiarisht nga UNESCO
në vitin 2011, për krijimin e “Inventarit online të
iso-polifonisë shqiptare”. Në pikëpamje të
dixhitalizimit te arkivave të trashëgimisë
shpirtërore në Shqipëri, përvoja më e suksesshme
lidhet me dixhitalizimin e arkivit audiovizual të
Institutit të Antropologjisë Kulturore, dhe të
Studimit të Artit, pranë Qendrës së Studimeve
Albanologjike-QSA. Aktualisht një tjetër projekt i
financuar nga UNESCO po zbatohet nga Qendra
Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore.

Konkluzion:
Ka ardhur koha që trashëgimia shpirtërore në
Shqipëri të ripërmasohet në të gjitha aspektet, duke
filluar nga politikat kulturore, nga vlera dhe
rëndësia që ajo ka për identitetin tonë kulturor,
edukimin përmes trashëgimisë dhe transmetimin
e saj në brezat e rinj dhe posaçërisht në fushën
studimore ndërdisiplinore.
Larmia dhe shumëllojshmëria në variante dhe
tipe e saj, përhapja në gjerësi dhe thellësi të
territorit të vendit dhe vijueshmëria gjatë gjithë
periudhave historike në të gjitha shtresat dhe
grupet e popullsisë (shqiptare, greke, vllahe,
maqedonase, rome etj), vlerat njerëzore dhe
demokratike të saj, bukuria artistike dhe
simbolikat e pafundme të formave, të gjitha këto
të bëjnë të mendosh, se më përpara se çdo lloj
monumenti material, sado i vjetër qoftë ky, është
vetë njeriu (me gjuhën dhe dialektet, ritualet,
folklorin gojor, muzikor dhe koreografik, veglat
muzikore, veshjet, mjetet e jetesës etj), monumenti
më i vjetër i botës.
Ka ardhur koha që të zgjerojmë hartën e
UNESCO-s në Veri të Shqipërisë, kjo si për
trashëgiminë kulturore materiale e ve«anërishtpër
atë shpirtërore, ku “Eposi i Kreshnikëve” dhe
“Kcimi i Tropojës” janë kandidatura të denja për
tu futur në procedurë ligjore për kandidim në listën
e UNESCO-s!
www.akad.gov.al

“Dita Kombëtare e Trashëgimise
Kulturore”-DKTK
“Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore”
është gjithashtu një aspekt tjetër i rëndësisë që në
Shqipëri i kushtohet mbrojtjes dhe popullarizimit
të trashëgimisë kulturore në përgjithësi dhe asaj
shpirtërore në veçanti. Zyrtarizimi i kësaj dite si e
tillë u bë me Urdhërin Nr. 348, dt. 28.7.2003 “Për
shpalljen e Ditës Kombëtare të Trashëgimisë
Kulturore”, të Ministrit të TKRS-së i cili ka shpallur
datën 29 Shtator të ç’do viti, si “Ditën Kombëtare
të Trashëgimisë Kulturore. DKTK ka një simbolikë
te veçantë: e para, sepse kjo datë ka në thelb të saj
rënien e veprimtarit të lëvizjes atdhetare,
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Konferenca Ndërkombëtare Albanologjike kushtuar
Gjergj Kastriotit-Skënderbeut
Tiranë, 10 shtator
Në ambientet e Pallatit të Kongreseve
çelet sesioni i dytë i Konferencës së
Albanologjisë “Viti i Skënderbeut”, me
ligjëratën e Prof. Dhori Qiriazit me temë:
“Që vreshti shqiptar mos mbesë qersë:
Teksti, parateksti dhe konteksti i një
dokumenti-polemikë të Th. Mitkos me
historianin grek K. Paparigópulos për
origjinën etnike të Gjergj Kastriotit”.
Më poshtë mund të ndiqni ligjëratën e
plotë:
https://youtu.be/f4md2Q4dVBo
https://vitiiskenderbeut.al/2018/09/

Tiranë, 14 shtator
Ligjërata e radhës me temë: “Gjergj Kastrioti
Skënderbeu në kulturat muzikore ndërkombëtare
dhe në atë mbarëkombëtare shqiptare”,
në
kuadër
të
Konferencës
Ndërkombëtare
Albanologjike
kushtuar Gjergj Kastriotit-Skënderbeut
në 550-vjetorin e vdekjes, kohës në të
cilën jetoi dhe gjurmëve që la në histori,
u mbajt nga prof. Zeqirja Ballata, në
ambientet e Pallatit të Kongreseve.
Figura e Skënderbeut erdhi me një
kumtesë mjaft interesante nga
muzikologu Zeqirja Ballata, i cili tregoi
dhe një herë se heroi ynë kombëtar nuk
ishte vetëm strateg dhe luftëtar i zoti
por një figurë interesante dhe e
pazëvendësueshme në art, ku më së
shumti ka lënë gjurmë në fushën
muzikore. Ai u shpreh se: “Në këtë

ligjëratë prezantoj krijmtarinë muzikore
kombëtare dhe ndërkombëtare kushtuar Gjergj
Kastriot Skënderbeut, e cila fokusohet gjatë
periudhës së shek XVII-XVIII e deri më sot, ku kanë
marrë pjesë kompozitorë të huaj dhe kompozitor
shqiptarë dhe se figura e Skënderbeut është jo
vetëm mbarëkombëtare por ndërkombëtare dhe
europiane, kjo, për faktin se ai është vlerësuar edhe
si një strateg me përmasa ndërkombëtare. Kjo
konferencë është e domosdoshme për pasqyrimin
e të dhënave dhe arritjeve të luftës së pandërprerë
të Skënderbeut për pavarësinë e popullit shqiptar”.
Ligjëratën e plotë mund ta ndiqni më poshtë:
https://youtu.be/7xn-XtRs8No
https://vitiiskenderbeut.al/2018/09/
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Tiranë, 14 shtator
Konferenca
Ndërkombëtare
e
Albanologjisë, kushtuar heroit tonë kombëtar
Gjergj Kastrioti ka vijuar me kumtesën e
muzikologut Eno Koço. Figura e heroit tonë
kombëtar gjatë kumtesës së mbajtur nga Eno
Koço erdhi si figurë e papërsëritshme dhe mjaft
interesante në muzikë, pasi arti brenda ka të
bukurën dhe figura e Skënderbeut nuk është
vetëm historike, por dhe artistike.
“Skënderbeu është një dhe i papërsëritshëm,
sado të vijnë heronj të tjerë ai është i
paarritshëm si figurë artistike dhe figura e tij
gjendet kudo në art, në muzikë e në çdo fushë
artistike; unik në 400 vitet e fundit. Heroi ynë ka
frymëzuar shumë krijues në gjithë këto vite jo
vetëm në Perëndim, por deri në Rusinë e largët.
Muzika përfaqësohet nga Skënderbeu. Kjo
konferencë trajton historinë, kryesisht sjell për

publikun fakte historike të rëndësishme dhe të
hershme, theksoi muzikologu Eno Koço mes të
tjerash në ligjëratën e tij.
Ligjëratën e plotë mund ta ndiqni më poshtë:
https://youtu.be/1axzmikk0S4
https://vitiiskenderbeut.al/2018/09/

Vlorë, 19 shtator
Prof. Matteo Mandalà, Anëtar Nderi i Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë albanolog i mirënjohur,
autor i disa librave dhe studimeve themelore për
historinë, kulturën dhe letërsinë arbëreshe në
veçanti dhe atë shqiptare në përgjithësi, i cili njihet
edhe si themelues i filologjisë moderne shqiptare,
autor librash dhe ruajtës i trashëgimisë arbëreshe
nderohet me titullin e lartë “Doctor Honoris Causa”,
i Universitetit “Ismail Qemali” të Vlorës, dorëzuar
nga rektori i këtij Universiteti prof. Roland Zisi.
Në këtë ceremoni ishin të pranishëm edhe Akad.
Francesko Altimari, Akad. Floresha Dado, Akad.as.

Shaban Sinani, prof. Lucia Nadin dhe autoritete
të pushtetit vendor dhe institucioneve të
ndryshme. Në fund të kësaj ceremonie Prof.
Matteo Mandalà duke falenderuar për vlerësimin
me këtë titull të lartë, u ndal tek disa nga drejtimet
e veprës së tij, që ka si pikë reference
albanologjinë. “Arbëreshët e Italisë,
përbëjnë një realitet kulturor të çmuar
në panoramën e pakicave gjuhësore
europiane”, theksoi ai. Në fund të
kësaj ceremonie i dhuroi të
pranishmëve librin e tij “ Studime
Albanologjike”.
https://univlora.edu.al/2018/09/
22/i-jepet- titulli-doctor-honorcausa-prof-dr-matteo-mandala/
http://ata.gov.al/2018/09/20/
vlore-albanologu-matteo-mandalavleres o h e t- m e- t i tul l i n- doc to rhonoris-causa/
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Tiranë, 20 shtator
Në vazhdim të ligjëratave të
Konferencës
Ndërkombëtare
Albanologjike figura e Skënderbeut erdhi
me një kumtesë mjaft interesante nga
historiani Luan Malltezi, i cili tregoi dhe
një herë se heroi ynë kombëtar nuk ishte
vetëm strateg dhe luftëtar i zoti vetëm
për vendin tonë, por një figurë e
pazëvendësueshme në Shqipërinë
“veneciane” në shek XV. Me termin
“Shqipëria veneciane” historiani
Malltezi ka parasysh zotërimet që kishte
Republika e Venedikut në Shqipëri në
kohën e Skënderbeut, në të cilat bënin pjesë qytetet
bregdetare si Durrësi, Lezha, Shkodra, Ulqini dhe
Tivari. Kjo kumtesë mori në konsideratë periudhën
e sundimit venedikas mbi qytetet e bregdetit në
periudhën e Skënderbeut dhe problematikat e
këtij sundimi, ku një nga pikat e tjera që trajtoi
janë marrëdhëniet e Venedikut me Skënderbeun.
Gjithashtu Malltezi shtoi se, figura e Skënderbeut

është një figurë jashtëzakonisht e madhe për
shqiptarët edhe në ditët e sotme. Është gjithashtu
një personalitet i jashtëzakonshëm, pasi ka luajtur
një rol të rëndësishëm në luftën antiosmane për
fatet e Ballkanit dhe Europës.
h t tp s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
A g j e n c i a . Te le g ra f i ke . S h q i p ta r e / v i de o s /
2170213723258108/

Tiranë, 26 shtator
Konferenca Ndërkombëtare Albanologjike
vazhdoi punimet me një kumtesë mjaft interesante
nga historiani Aleksandër Meksi, i cili solli për
studiuesit dhe publikun e pranishëm faksimilen e
letrës origjinale të regjistruar në arkivin sekret të
Vatikanit. “Kjo kumtesë sjell në vëmendje grindjen
që zgjatej ndër shekuj mes peshkopatës Arbaneske
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Gjon Kastrioti dhe asaj së Lezhës për kufijtë rreth
tyre për kishat dhe fshatrat. Dokumentacioni për
këtë ngjarje zgjatet gjatë këtyre shekujve deri në
fund të shek. XVII, ku kuptojmë mjaft ndodhi të
historisë së Shqipërisë gjatë atyre viteve. Kam
siguruar faksimilen e letrës origjinale të regjistruar
në arkivin sekret të Vatikanit që Papa i dërgon
Arqipeshkut të Tivarit ku i tërheq
vëmendjen për peshkopin e
Lezhës që ka rrëmbyer 17 kisha
në 16 fshatra. Figura e
Skënderbeut ka nevojë të
ndriçohet me anë të kësaj
konference dhe duhet të shkuar
në dokumentacionet origjinale
për pjesën me Turqinë të cilat
ndodhen në Vatikan, Dubrovnik
etj, botimi i të cilave mund të ketë
qindra vëllime dhe është i
domosdoshëm për ta rishkruar më
me saktësi historinë e Shqipërisë”,
u shpreh historiani Aleksandër
Meksi.
https://www.facebook.com/
Agjencia.Telegrafike.Shqiptare/
videos/1891906154229349/

Ligjëratë e akademikut të asociuar, prof.dr. Shaban Sinani

Skënderbeu, protagonist i
Rilindjes Europiane
Akademiku i asociuar Shaban Sinani solli
për publikun në kuadër të Konferencës
Ndërkombëtare
Albanologjike
një
këndvështrim ndryshe mbi Heroin tonë
Kombëtar jo si figurë historike por
si protagonist i Rilindjes Europiane dhe si një
strateg dhe mbrojtës në qytetërimin
europian.
Ai tha se kumtesa e tij ka të bëjë me
“Rendin qytetar në pjesën më të madhe të
vendit të Arbrit” gjatë shekullit të Gjergj
Kastriot Skënderbeut. “Ky është koleksioni
më i rëndësishëm dhe elitar për të provuar
se kjo hapësirë deri në periudhën otomane
zhvillohej me të njëjtin ritëm dhe cilësi
zhvillimi si gjithë pellgu i Adriatikut dhe si
Europa” dhe se “Kur flitet për statutet
sidomos gjatë dy dekadave të fundit
vëmendja përqendrohet tek statutet e Shkodrës
dhe tek statutet e Drishtit. Koleksioni i statuteve të
Shqipërisë kryesisht në epokën e Skënderbeut
përfshin dhe statutet e Kotorrit, Tivarit, Ulqinit,
Durrësit ku ka dhe disa dijetarë të cilët kanë
përmendur dhe statutet e Vlorës, Lezhës, Krujës,
madje rezulton të përmenden në një rast dhe
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statutet të hinterlandit shqiptar shumë në thellësi
siç është qyteti i Novobërdës. Në këto statute
pohohet në mënyrë të kodifikuar se deri në prekjen
osmane se Shqipëria kishte të njëjtin nivel
zhvillimi si gjithë vendet e tjera të Europës”.
“Figura e Gjergj Kastriotit është një figurë
protagonisti e Rilindjes Europiane, kjo rilindje
ishte një zgjim polifonik në të cilën dhanë
kontribute të gjithë vendet e Europës.
Italianët i dhuruan qytetërimit europian
Komedinë Hyjnore dhe pikturën, anglezët
i dhuruan tragjedinë dhe kjo hapësirë e
vogël që quhej Arbëri i dhuroi një strateg
dhe mbrojtës të qytetërimit europian”, u
shpreh prof. Sinani.
Në fund ai tha se: “në këtë konferencë
janë paraqitur aq shumë studiues të
periudhës humaniste të cilët kanë
zgjeruar problematikat, kanë hapur
diskutime dhe tema të cilat për një arsye
ose tjetër kanë qenë tabu dhe tani kemi
një pamje shumë më të pasur dhe më të
larmishme për figurën e Gjergj Kastriotit
se më parë”.
Për më shumë vizitoni: https://
vitiiskenderbeut.al/2018/10/

Konferenca “Mapping Balkan Routes II:
Literary, cultural and linguistic landscapes
International Conference on Balkan Studies
Gjatë dy ditëve, 26-27 tetor,
zhvilloi në Beograd punimet Mapping Balkan Routes II:
“Literary, cultural and linguistic
landscapes
International
Conference on Balkan Studies”, në
të cilën u mbajtën 64 kumtesa
dhe dy referate kushtuar lidhjeve
ndërballkanike në fushat e
gjuhësisë, letërsisë dhe kulturës.
Kjo konferencë u organizua
nga Universiteti i Vlorës “Ismail
Qemali” dhe Universiteti i
Beogradit, me mbështetjen e
Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, ku merrnin pjesë
studiues nga dy vendet, si dhe nga
Italia, Rusia, Kina, Maqedonia dhe
vende të tjera. Nga Akademia e
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Shkencave morën pjesë
dy studiues: akad.
Floresha Dado dhe
akad.as. Shaban Sinani.
Edicioni i parë i
kësaj konference u
zhvillua në shtatorin e
vitit të kaluar në Vlorë.
Në kuadër të 550vjetorit
të
Gjergj
Kastriotit - Skënderbeut u
përkthye dhe u botua për
herë të parë në serbisht
“Historia e Skënderbeut”
e Marin Barletit. E njëjta
shtëpi botuese, me
qendër në Novi Sad, ka
premtuar
edhe
përkthimin së afërmi të
“Rrethimit të Shkodrës”.
www.akad.gov.al

Seminar ndërkombëtar i
Ballkanologjisë, Shkup, Maqedoni

“Ballkanologjia
sot dhe
komunikimet
ndërballkanike”

U mbajt më 22 Tetor 2018, në Shkup të
Maqedonisë Seminari Ndërkombëtar i
Ballkanologjisë, në kuadër të të cilit zhvilloi
punimet konferenca shkencore:
“Ballkanologjia sot dhe
komunikimet
ndërballkanike”, e cila ka
për qëllim që
ballkanologjinë ta trajtojë
si një shkencë të mirfilltë,
larg politizimeve,
romantizmave e
mitizimeve, duke sjellë një
qasje të re dhe
argumentuese mbi
ballkanologjinë si dhe një
komunikim të ndërsjellë
mes popujve ballkanikë

përmes instalimit të një
instrumenti të ri
organizativ-shkencor.
Akademia e Shkencave në
këtë konferencë u
përfaqësua nga akad.
Floresha Dado, akad. as
Shaban Sinani, akad. as
Gjovalin Shkurtaj dhe prof.
Emil Lafe. Në këtë seminar
u diskutuan tema nga
letërsia, gjuhësia,
etnokulturologjia dhe
historia. Po ashtu, në kuadër të tij, u
promovuan edhe tre vepra që kishin për
subjekt veprimtarinë e figurës kombëtare
shqiptare, Skënderbeun.
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Konferenca
“Romani shqiptar,
fillimi i shekullit
XXI”,

Prishtinë, Kosovë

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë organizuan në Prishtinë, më 11 tetor
2018, konferencën “Romani shqiptar, fillimi i
shekullit XXI”. Akademia e Shkencave të
Shqipërisë u prezantua nga akademike Floresha
Dado me kumtesën: “Romani i fillimit te shekullit
XXI midis ‘krizës’ gjinore dhe ‘krizës’ së kritikës
letrare” dhe akad. as Shaban Sinani me kumtesën
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me temë: “Tri kohë ligjërimi në romanin
Mjegulla”.
A është romani ynë sot një strukturë
formale që vazhdon të zhvillohet dhe që
me transformimin në disa drejtime po
shkon drejt shfaqjes së një lloji gjinor
tjetër, ende të pakonfirmuar teorikisht?
Si duhet të lexohet romani ynë
postmodernist dhe sa është e mundshme
ta shpjegojmë atë? Ekzistojnë zhanret
sot? Ç’do të thotë ‘krizë gjinore’ dhe në
ç’kuptim kritika e sotme letrare gjendet
në një sfidë të vështirë? A ka një metodë
aplikuese për shkrimin e sotëm kritik?
Çfarë e tërheq më shumë lexuesin dhe
ç’marrëdhënie ka ai me romanin
postmodernist? Këto, e shumë çështje të
tjera, të cilat studiuesit e shumtë nga
Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia me
kumtesat e tyre i shtruan për diskutim,
treguan se zhvillimi i vrullshëm i një
skeme ‘të befasishme’ romanore, që flet
sot për “krizën gjinore” të romanit të
sotëm, si dhe sfidat e kritikës letrare,
provokojnë disa aspekte teorike dhe
praktike, dhe lënë shumë çështje të
hapura për diskutime të mëtejshme të
këtyre mjediseve shkencore.

Akademia e Shkencave e Shqipërisë zhvilloi në datat 10–12 tetor 2018 veprimtarinë shkencore

“3-rd International Workshop on recent
LHC Physics results and related topics”

në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës; CERN-in;
institutet e fizikës bërthamore të Francës dhe të Italisë; me Universitetin Politeknik të Barit
dhe me mbështetjen e ambasadave të Italisë, Francës dhe Zvicrës, si dhe të Institutit të
Kulturës Italiane në Tiranë.
Nisma e kësaj veprimtarie të përbashkët
shkencore të fizikanëve shqiptarë me CERN-in,
(Qendra Europiane për Kërkime Bërthamore), i
takon Ludwik Dorbrzynski-t dhe Daniel Denegrit, profesorë të shkollave të mëdha të Parisit dhe
njëkohësisht kontribuues të rëndësishëm në
eksperimentet e CERN-it. Kështu, më 8 tetor 2012
në sallën e Rektoratit të Universitetit të Tiranës u
zhvillua një takim ku u planifikua që në 2014-n, në
Universitetin e Shkodrës, të zhvillohet workshop-

i i parë, që në përfundim të tij arriti edhe në
nënshkrimin e marrëveshjes së parë ndërmjet
qeverisë shqiptare me CERN-in.
Në vitin 2016, më 26–27 shtator u zhvillua
takimi i dytë, suksesi i të cilit ishte si arsimor, ashtu
edhe shkencor. Duke parë interesin në rritje të
komunitetit shkencor e më gjerë në Shqipëri, si
dhe pjesëmarrjen e specialistëve të njohur nga
bota, u vendos që takimi i tretë të mbahej në një
kohëzgjatje prej tri ditësh. Komisioni Shkencor
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dhe Organizativ me kryetar prof. Ludwik
Dobrzysnki-n propozoi që takimi i tretë të
zhvillohej në bashkëpunim me Akademinë e
Shkencave të Shqipërisë. Profesorët Vasil Tole,
Salvator Bushati dhe Floran Vila, anëtarë të
Akademisë e mirëpritën këtë ide duke thelluar edhe
bashkëpunimin e ngushtë të departamentit të
Fizikës të Fakultetit të Shkencave të Natyrës (UT)
me Akademinë e Shkencave e Shqipërisë.
Workshop-i III, i mbajtur nga 10–12 tetori, u
përshëndet nga zëvendësministrja e Ministrisë së
Arsimit, Sportit dhe Rinisë, zonja Besa Shahini,
akad. Salvatore Bushati nga Akademia dhe prof.
Spiro Drushku nga Fakulteti i Shkencave të
Natyrës. Po kështu përshëndetën shkëlqesitë e
tyre: ambasadori i Republikës së Italisë në
Shqipëri, zoti Alberto Cutillo, ambasadorja e
Republikës së Francës në Shqipëri, zonja Christina
Vasak si dhe përfaqësuesja e Ambasadës së
Konfederatës Zvicerane në Shqipëri, zonja Debora
Kern. Profesor Bushati theksoi kontributin e
diplomatëve të huaj në mbështetjen e dhënë për
këtë veprimtari shkencore që nga zanafilla e saj,
ku komuniteti shkencor dhe mbarë dashamirësit
e fizikës e më gjerë kërkimit shkencor, në Shqipëri
ndien konkretisht kontributin e Diplomacisë për
Shkencën.
Risia shkencore e këtij takimi ishin prurjet e
reja të studiuesve nga fizika e grimcave dhe
astrofizika. Mund të përmendim Nicola de Filippisin dhe Francesco Laparco-n nga Bari, tashmë
bashkëpunues të rregullt me Tiranën. Nga
teoricienët mund të përmendim Philippe de
Forcrand-in nga ETH Zurich-Zvicër dhe CERN,

Leonardo Giusti-n nga Milano, Itali, dhe Christof
Gattringer-in nga Graz, Austri. Eva Barabara Holzer
nga CERN ishte gjithashtu kontribuese e re në
workshop. Ky takim mblodhi edhe diasporën
shqiptare të fizikës fundamentale, ku referuan edhe
studentë të ekselencës shqiptare, Bianka Meçaj nga
Mainz.
Në aspektin edukativ, paralel me takimin u
shfaq ekspozita e CERN-it, që u vizitua prej
prurjesh të shumta nga nxënës të shkollave të
mesme.
Takimi i 3-të shënoi pjesëmarrjen aktive në
referime të studentëve të të gjitha niveleve
akademike e disiplinave të Fakultetit të Shkencave
të Natyrës.
Aktiviteti u mbyll më 12 tetor. Për suksesin e
mëtejshëm shkencor dhe edukativ të këtij
aktiviteti akad. Bushati hodhi idenë e shtimit e një
dite të katërt, si dhe zgjerimin tematik për të
përfshirë sa më shumë të interesuar, në përgjigje
të politikave shumëdisiplinore të CERN-it dhe të
Akademisë së Shkencave.
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Tryezë shkencore:

Qasja gjinore e psikologut ne kuadrin e
procesit te rregullt ligjor.

Qendra për Nisma Ligjore Qytetare (QNL) në
bashkëpunim me Urdhrin e Psikologut dhe
Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, zhvilloi më
3 tetor 2018, një tryezë me temë: Qasja gjinore e
psikologut ne kuadrin e procesit te rregullt
ligjor. Aktiviteti u organizua në kuadrin e projektit
“Forcimi i grave të margjinalizuara përmes ofrimit
të ndihmës ligjore falas dhe mbështetjes psikosociale, një përgjigjeje më efektive të
profesionistëve dhe institucioneve, si dhe
kontributit pro bono”, i cili po zbatohet nga QNL
me fonde të qeverisë suedeze nëpërmjet
bashkëpunimit me Civil Rights Defenders.
Në këtë tryezë, nga Akademia e Shkencave e
Shqipërisë morën pjesë akad. Vasil S. Tole, sekretar
shkencor i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
dhe akad. Floresha Dado, kryetare e Seksionit të
shkencave shoqërore dhe albanologjike si dhe
akad. Aurela Anastasi, si bashkëorganizatore dhe
përfaqësuese e Seksionit në këtë tryezë
bashkëpunimi.
Diskutimi u fokusua në lidhje me përmbushjen
e konkluzioneve dhe sugjerimeve që ishin shtruar
në Konferencën Shkencore kushtuar rolit dhe
përmirësimit të performancës së Psikologut në
organet e Drejtësisë në Shqipëri, organizuar më
Janar 2015, pranë Akademisë së Shkencave të
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Shqipërisë.
Më poshtë, fjala e plotë, mbajtur nga Sekretari
Shkencor i Akademisë së Shkencave, akademik
Vasil S. Tole:
Përshëndetje,
“Kush flet mbjell dhe kush dëgjon korr”!
Kaluan 3 vjet nga data 23 janar 2015, kur u
mblodhëm këtu në Akademinë e Shkencave në
konferencën kushtuar rolit dhe përmirësimit të
performancës së psikologut në organet e
Drejtësisë në Shqipëri. Mendojmë se roli i këtyre
konferencave është i jashtëzakonshëm për shkak
të përqendrimit përmbajtësor në një «ështje të
caktuar me interes publik, e posa«ërisht në
paralelet që hiqen mes raporteve shumë të
domosdoshme mes shkencës- politikës dhe
shoqërisë, prej të cilave në radhë të parë përfiton
qytetari dhe vetë shoqëria në përgjithësi.
Nevoja për këtë tri-alog do ta quaja, u ngrit me
të madhe nga Konferenca e Ballkanit perëndimor
mbajtur në Berlin, ku pas analizave të rëndësishme
u konstatuan prej vitesh mjaft mangësi. P.sh. nuk
është e re të thuhet se në rajonin tonë të Ballkanit
Perëndimor ku bën pjesë edhe Shqipëria, 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 duhet të zërë 3% të PBB-së).
Saktësia në planifikim pengohet
nga fokusi afatshkurtër dhe qasjet
e shpërndarjes së financimeve. Nuk
ekzistojnë lidhje të mjaftueshme
midis burimeve ekzistuese,
infrastrukturave, projekteve dhe
njerëzve në sistemet shkencore.
Dijet nuk shkëmbehen dhe nuk
përhapen në mënyrë sistematike
dhe 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. Studiuesit e rinj e kanë të vështirë të
futen në sistem dhe emigrimi në masë i kërkuesve
të rinj është një nga rreziqet më të mëdha për
zhvillimin e ardhshëm të vendit tonë e më gjerë
etj. Strategjia e Lisbonës (2000) përcaktoi synimin
strategjik për vendet europiane, që të përballeshin
me sfidat e ekonomisë dhe ato të shoqërisë në
përgjithësi, duke u orientuar drejt një shoqërie të
bazuar në dije e shkencë. Duket se slogani
«Shoqëri e bazuar në dije», është më tepër se një
moto e thjeshtë, ai duket se do të jetë synimi i
përhershëm i shoqërive të civilizuara! Prioritet e
kërkimit dhe nd¸rtimi i komunikimit mes shkenc¸s
dhe politik¸s. Duhet themeluar me doemos tradita
e këshillimit shkencor të politikës. Sot në botë janë
ndërtuar linja komplekse që i mundësojnë
shkencës rolin e saj në mënyrë q¸ t¸ realizoj¸
k¸shillimin e politikës nga shkenca. Për këtë
nevojitet prania e shkencëtar¸ve dhe ekspertëve
në nivelet më të larta të këshillimit të shtetit si në:
Presidencë, Parlament, Kryeministri, pran¸
ministrave dhe ministrive të caktuara, pranë
drejtorive të rëndësishme, pranë agjencive
shtetërore, duke synuar realizimin e objektivave
qeverisëse të cilat duhet të bazohen në arritje
shkencore, përmes studimeve të kontraktuara,
paneleve dhe grupeve të veçanta për probleme të
mprehta si dhe politika t¸ favorshme n¸ mb¸shtetje
t¸ shkenc¸s dhe kapaciteteve shkencore.
Kërkohet gjithashtu sigurimi i përparësisë së
shkencës dhe lidhjes së saj me identitetin kulturor
e gjuhësor, ekonominë dhe komunitetin. Gjykojmë
se për të mundësuar zbatimin e këtij prioriteti
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nevojitet domosdoshmërisht integrimi i
shkenc¸tar¸ve/studiuesve n¸ segmente q¸
lidhen me zbatimin e politikave, zgjidhjen
e
problemeve,
menaxhimin
e
emergjencave dhe paraprirja nga
ekspertiza shkencore e problemeve dhe
aspekteve ekonomike e sociale, përmes
kontraktimit t¸ studimeve dhe vler¸simeve
shkencore; p¸rfshirja n¸ grupe pune,
panele, etj., e akademikëve dhe kërkuesve
shkencorë sipas fushave. Një aspekt tjetër
është sigurimi i kuadrit rregullator q¸ t’i
hap¸ rrug¸ lidhjes s¸ shkenc¸s me biznesin,
p¸r t’i b¸r¸ pal¸t t¸ interesuara, konkurruese
dhe produktive dhe nd¸rtimi i skemave
specifike me grante q¸ t¸ orientojn¸
shkenc¸n drejt biznesit, industris¸,
ekonomis¸.
Për sa më sipër kërkohet që të merren
n¸ konsiderat¸ disa çështje si: -sigurimi i
dokumenteve baz¸ p¸r komunitetin shkencor:
standardet e shkencës dhe të kërkimit, etika dhe
parimet universale të kërkimit bazuar n¸ modelet
europiane dhe nd¸rkomb¸tare (aktualisht ASH ka
marrë nismën për hartimin e p.ligjit “Për Kodin e
Etikës në kërkimin shkencor”
shih:http://www.arsimi.gov.al/projektligjper-kodin-e-sjelljes-…/), konsiderimi i “Statusit të
Shkencëtarit” dhe i kuadrit p¸r autonomin¸ e
instituteve t¸ k¸rkimit; vlerësimi i performanc¸s, si
dhe modele dhe standarde p¸r vler¸simin e outputeve
shkencore; bashkërendimin, drejtimin dhe
orientimet kryesore n¸ komunitetin shkencor
n¸p¸rmjet nj¸ bordi ku t¸ p¸rfaq¸sohen aktor¸t
kryesor¸: Këshilli i Ministrave, Parlamenti,
shkenca, biznesi dhe sigurimin e instrumenteve
dhe skemave q¸ t’i mund¸sojn¸ qeveris¸ zbatimin e
programit politik n¸ «ështjet q¸ lidhen me
shkencën; -edukimin shkencor q¸ t¸ mund¸soj¸ nj¸
truall t¸ favorsh¸m t¸ orientuar pozitivisht ndaj
shkencës shoqëruar me nd¸rtimin e rrjeteve
produktive t¸ shkenc¸tar¸ve t¸ rinj, p¸r t’i
promovuar n¸ karrier¸n shkencore. Modelin e parë
e kemi krijuar duke themeluar “Akademinë e të
Rinjve” pranë Akademisë së Shkencave.
Si përfundim, shpresoj se edhe gjetjet e kësaj
tryeze do të ndikojnë në rritjen e kapaciteteve në
fushën gjinore të psikologëve që ushtrojnë
veprimtarinë e tyre në sistemin e drejtësisë dhe do
ta ndikojnë edhe vetë sistemin me vlerat e këtyre
gjetjeve.
Shih http://akad.gov.al/ash/akademia-e-terinjve/anetaret

Konferenca “Zhvillime gjuhësore dhe
letrare në periudhën e Pavarësisë”
Në kuadër të 110-vjetorit të Kongresit të Manastirit

Universiteti i Gjirokastrës “Eqrem Çabej”, në
bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë dhe Akademinë e Shkencave
Albanologjike, organizuan konferencën “Zhvillime
gjuhësore dhe letrare në periudhën e Pavarësisë”.
Konferenca iu kushtua ngjarjeve më të
rëndësishme me vendimmarrje për njësimin
grafematik të shqipes së shkruar; për përfundimin

e multialfabetizmit dhe latinizimin e shqipes së
shkruar, për ndikimin e letërsisë dhe të
personaliteteve të saj për një shqipe letrare me
shumë funksione dhe sidomos për rolin e
përkthimit të kryeveprave botërore si sprova të
fuqisë shprehëse të shqipes.

www.akad.gov.al

Dita e albanologjisë në Kinë (Përurime botimesh dhe projektesh)

Akademia e
Shkencave - Seksioni
i Shkencave
Shoqërore dhe
Albanologjike më 31
tetor 2018.
organizuan: Dita e
albanologjisë në Kinë
(Përurime botimesh
dhe projektesh), me
pjesëmarrjen e
albanologeve prof. dr.
Chen Fenghua dhe
prof. dr. Ke Jing
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Forumi
Ndërkombëtar
të Integrimit të
Qytetërimeve,
Pekin, Kinë
Akademiku i asociuar, prof.dr.
Shaban Sinani, Sekretar i Seksionit të
shkencave
shoqërore
dhe
Aabanologjike të AShSh-së merr pjesë
edicioni i pestë të Forumit
Ndërkombëtar të Integrimit të
Qytetërimeve, me kumtesën The
restoration of two oldest codices of
Albania in China based in Albanian
sources, në Pekin, nën kujdesin e
UNESCO-s. Punimi është botuar në aktet e
pranuara me proceeding të Forumit, p. 600-615.
Akad. as Shaban Sinani, Sekretar i Seksionit të
shkencave shoqërore dhe Aabanologjike të
AShSh-së mban ligjëratën: Balkan-Bible or BalkanBabel, organizuar nga Center for Balkan Studies e
BFSU, për doktorantë të shqipes, greqishtes,
rumanishtes, serbishtes, bullgarishtes,

hungarishtes, sllovenishtes, polonishtes etj. Kjo
veprimtari u pasqyrua edhe në buletinin zyrtar të
BFSU
(https://mp.weixin.qq.com/s/
vOsVhZ1dHk_xLeLAs84mTA); leksion me
studentët dhe lektorët e katedrës së gjuhës shqipe,
gjithashtu i paraqitur në buletinin e BFSU (https:/
/mp.weixin.qq.com/s/4gOiw9CAppvfcjjGDQLVg)
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TAKIME

Sekretari shkencor i Akademisë
së Shkencave akademik Vasil
Sofokli Tole u takua me
ministrin e Diasporës z. Pandeli
Majko, për konkretizimin e
bashkëpunimit në mbështetjen
institucionale të diasporës
shkencore shqiptare.

MEMORANDUMI
mes Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe
Akademisë së Studimeve Albanologjike
Nënshkruhet MEMORANDUMI mes
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë e
përfaqësuar nga sekretari shkencor
akademik Vasil S. Tole dhe Akademisë së
Studimeve Albanologjike e përfaqësuar nga
Rektori akademik Marenglen Verli.
Për më shumë shih
http://akad.gov.al/…/397-9-tetor-2018nenshkrim-memorandumi…
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29 Shtator 2018

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore
në Akademinë e Shkencave
asaj kohe. Si tipologji ngjan me banesat me çardak
të mbyllur qendror, të cilat ishin të përhapura edhe
në vende të tjera të Ballkanit. Godina ka një
planimetri thuajse drejtkëndore të rregullt. Të dyja
katet e godinës janë të banueshme. Godina ka një
sallë qendrore dhe anash saj vendoseshin sipas
kateve dy ose katër mjedise, kurse në katin e dytë,
salloni në pjesën ballore përfundonte me një qoshk
të dalë që më vonë kthehet në ballkon. Godina, si
në pamjen e jashtme, ashtu dhe në brendësi të saj,
karakterizohet nga një trajtim i thjeshtë i
elementeve arkitektonike. Themelet e saj
pjesërisht janë mbështetur mbi murin rrethues të
"Kalasë së Tiranës". Së jashtmi të bie në sy volumi
i saj i madh dhe format e thjeshta volumore. Si një
nga banesat e përdorura nga aristokracia feudale,
ajo ishte e pozicionuar thuajse në qendër të
qytetit, brenda mureve të cilat formojnë kalanë e
qytetit.
Më 11.02.1920 në këtë godinë u vendos
"Regjenca-Parlamenti" (Këshilli i Naltë) i qeverisë
së Sulejman Delvinës, të dalë nga Kongresi i
Lushnjës.
Me gjithë ndryshimet e shumta të qeverive,
Regjenca qëndroi në këtë godinë deri më 1925.
Në vitet 1925-1926 ndërtesa ka shërbyer si seli
e qeverisë së presidentit Ahmet Zogu.
Në vitet 1926-1929 nuk ka informacione për
përdorimin e ndërtesës.
Në vitet 1929-1939 ka shërbyer si "Pallat
mbretëror" i mbretit Ahmet Zogu I.
Në vitin 1939, godina u dogj pjesërisht nga
zjarri.
Në vitet 1944-1946 ka qenë vendosur Kryesia
e Këshillit Nacionalçlirimtar.
Në vitet 1946-1962 ka qenë selia e Presidiumit
të Kuvendit Popullor.
Në vitet 1961-1972 ndërtesa u përdor për
funksione të ndryshme shtetërore.
Nga viti 1972 e deri në ditët e sotme përdoret si
godinë në funksion të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë.

Me rastin e Ditës Kombëtare të Trashëgimisë
Kulturore, Akademia e Shkencave, monument
kulture i kategorisë I ishte e hapur për publikun
nga ora 09:00-16:00.

Ndërtesa e Akademisë së Shkencave ndodhet
në sheshin "Fan Noli", në krah të ndërtesës ku
zhvillohen sot seancat plenare të Kuvendit të
Shqipërisë. Ajo është një objekt 2-katësh, fasada e
të cilit ka pamje nga perëndimi dhe është i rrethuar
nga gjelbërimi. Ka një sipërfaqe ndërtimi rreth 600
m2 dhe lartësi kati rreth 4.5 m. Ajo bashkë me 4
ndërtesa të tjera rreth e rrotull, përbëjnë
kompleksin e ndërtesave të shpallura "Monument
Kulture" të kategorisë së parë, të Qendrës Historike
të Tiranës të shpallura me Urdhër të Ministrit të
Kulturës. Objekti i përket tipologjisë së banesës
shqiptare të gjysmës së dytë të shek. XIX në
funksion të shtresave më të pasura të shoqërisë të

http://akad.gov.al/ash/rreth-ash/godina

26

Pjesë e veprimtarive në Ditën Kombëtare të Trashëgimisë Kulturore ishte
edhe ekspozita e librave mbi trashëgiminë kulturore të Shqipërisë në
sallën e bibliotekës së Akademisë.
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Workshop-i i parë i biologjisë matematike dhe
komputacionale në Shqipëri
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Workshop-i i parë i biologjisë matematike dhe
kompjuterike (www.tiranamathbio2018.com),
mbajtur për herë të parë në Tiranë, nga data 22 deri
më 25 tetor 2018, bashkoi studentë dhe hulumtues
nga disiplina të ndryshme. Kjo veprimtari u mbajt
në kuadër të Vitit të Biologjisë Matematike, siç u
shpall viti 2018 nga Shoqëria Matematike
Evropiane, për të promovuar rëndësinë e
matematikës në biologji dhe në mjekësi. Takimi u
organizua nga Erida Gjini, drejtuese kërkimesh në
Institutin Gulbenkian të Shkencave në Portugali, në
bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të
Shqipërisë dhe u sponsorizua bujarisht nga Shoqata
e Biologëve (Mbretëri e Bashkuar) dhe Shoqëria për
Biologjinë Matematike (SHBA). Zhvillimi i një
veprimtarie të tillë ndërdisiplinore dhe
ndërkombëtare prestigjioze, me ligjërata nga
kërkues ndërkombëtarë me reputacion të lartë,
synon të rrisë në Shqipëri integrimin mes
matematikës, biologjisë, shkencës kompjuterike dhe
informatikës.
Ky workshop ishte ngjarja e parë shkencore e
këtij lloji mbajtur në Shqipëri dhe mirëpriti më

shumë se 80 pjesëmarrës gjatë 4 ditëve: studentë
të masterit, doktorantë, lektorë nga departamenti i
matematikës dhe fizikës i Fakultetit të Shkencave
të Natyrës të Universitetit të Tiranës, nga
departamenti i biologjisë, nga Universiteti i
Mjekësisë, Instituti i Shëndetit Publik, Instituti për
Siguri Ushqimore dhe Veterinare dhe Universiteti
Politeknik i Tiranës.
Hapja e workshop-it u bë nga Erida Gjini,
organizatorja kryesore që prej 7 vjetësh është
kërkuese shkencore në biologjinë matematike. Me
diplomë "bachelor" dhe "master" në matematikën
e aplikuar nga Universiteti i Utrehtit në Holandë,
doktoratë në matematikë nga Universiteti i
Glasgout dhe eksperienca ndërkombëtare
kërkimore në Portugali dhe SHBA, ajo është anëtare
e Akademisë së të Rinjve pranë Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë që nga viti 2017. Në fjalën
e hapjes, Erida përshkroi programin për 4 ditët e
workshop-it dhe prezantoi ligjëruesit e ftuar
ndërkombëtarë nga Franca, Portugalia dhe Britania
e Madhe: dr. Jean Clairambault, dr. Samuel Alizon,
prof. Adélia Sequeira, dr. Paula Silva dhe dr.
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Christina Cobbold.
Në fjalimin e dytë të hapjes, akademik Salvatore
Bushati theksoi rëndësinë e qasjeve
shumëdisiplinore në shkenca dhe se si matematika
mund të ndihmojë studimet dhe kërkimet në të
gjitha shkencat e jetës. Në listën e pjesëmarrësve
në ditën e parë ishin edhe rektori i Universitetit të
Tiranës, prof. dr. Mynyr Koni, drejtoresha i Institutit
të Fizikës Bërthamore të Zbatuar, prof. Elida Bylyku
etj. Ishin gjithashtu të pranishëm akad. Bashkim
Resuli, akad. Ilirjan Malollari, akad. Dhimitër
Haxhimihali dhe akad. Neki Frashëri, anëtarë të
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, dhe shumë
përfaqësues të institucioneve të arsimit të lartë dhe
të kërkimit shkencor. Të gjithë pjesëmarrësit
vlerësuan rëndësinë e biologjisë matematike dhe
kompjuterike për zhvillimin shkencor të
Shqipërisë dhe për aplikimet në studimet
mjekësore dhe mjedisore.
Workshop-i pati një program intensiv treditor,
duke alternuar leksione dhe seminare të avancuara
kërkimore në epidemiologjinë matematike,
ekologjinë dhe mjekësinë e kancerit dhe
sëmundjeve kardiovaskulare. Dita e dytë përfshinte
edhe prezantime nga studentët dhe profesionistët
shqiptarë.
Tryeza e rrumbullakët në ditën e katërt të
seminarit iu kushtua së ardhmes së
biomatematikës në Shqipëri. Pjesëmarrësit
theksuan edhe një herë rëndësinë e studimeve
multidisiplinore midis matematikës e biologjisë,
por theksuan gjithashtu edhe sfidat në lidhje me
financimin në institucionet shtetërore, cilësinë e
bashkëpunimit, mundësitë për studiuesit e rinj
dhe për strukturat kërkimore ndërdisiplinore.
Ide të reja mbi projekte të mundshme u lindën
në mesin e pjesëmarrësve që përfaqësonin
institucione të ndryshme shkencore në këtë
tryezë të rrumbullakët, si një hap i parë për
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zhvillimin e biologjisë matematikore.
Pavarësisht nga vështirësitë e shpalosura në
diskutim, akad. Bushati, kryetari i Seksionit të
Shkencave Natyrore dhe Teknike, përsëriti
angazhimin dhe mbështetjen e Akademisë,
Seksionit e Shkencave Natyrore dhe Teknike si një
entitet shkencor, i gatshëm për të përmbushur një
varg përgjegjësish, si forcimi i përpjekjes për
zhvillim intelektual të brezit të ri të kërkuesve
përmes praktikave, shkëmbimeve dhe qasjes së
hapur në bibliotekat elektronike, përmes
bashkëpunimit me institutet kërkimore dhe
arsimore të ekselencës shkencore dhe përmes
nismave të reja në fushën e kërkimit e edukimit në
mbështetje të nevojave aktuale të vendit.
Akademia e Shkencave është e përkushtuar të
ndihmojë në gjetjen e zgjidhjeve të shumë çështjeve
thelbësore që kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit,
duke u siguruar institucioneve të larta shtetërore
këshillim dhe ekspertizë të përshtatshme;
nëpërmjet organizimit të kongreseve dhe
konferencave mbi një gamë të gjerë temash
shkencore, si në nivel kombëtar, ashtu dhe
ndërkombëtar; përmes krijimit të komisioneve ad
hoc për fushat përparësore të kërkimit shkencor
dhe të zhvillimit; nëpërmjet organizimit të
konkurseve, dhënies së çmimeve dhe medaljeve për
arritje të jashtëzakonshme në fushën e kërkimit
dhe shkencës etj.
Përfundimi i suksesshëm i workshop-it të parë
të biologjisë matematike dhe kompjuterike në
Tiranë, si një bashkëpunim midis një kërkuesi
shkencor shqiptar jashtë Shqipërisë, hulumtuesve
ndërkombëtarë dhe institucioneve shqiptare duhet
të jetë një frymëzim për shkencën shqiptare të së
ardhmes, që të bashkojë forcat dhe përpjekjet
ndërmjet disiplinave, sektorëve dhe duke kaluar
pengesat, për të nxitur kështu zhvillimin dhe
inovacionin.
Për më tepër informacion vizitoni faqen
elektronike: www.tiranamathbio2018.com

AKADEMIA E TË RINJVE
Më 22-24 tetor 2018 në Petërburg u mbajt
simpoziumi shkencor me temë "Fqinjësia në
Europë: kulturat, kufijtë dhe praktikat
komunikative", ku mori pjesë një prej anëtarëve
të Akademisë së të Rinjve, dr. Belfjore Qose.
Akademia e Shkencave e vleresoi dhe e
mbështeti pjesëmarrjen e saj në këtë aktivitet
shkencor, pas aplikimit të suksesshëm individual
me punimin shkencor "Letërsia si kujtesë, çështja
e ndërgjegjes te M. Bullgakovi dhe K. Trebeshina".
Ky aktivitet shkencor ndërkombëtar u
organizua nga Akademia Ruse e Shkencave, Muzeu
Antropologjik dhe Etnografik "Kunstkamera" dhe
Instituti Rus i Etnologjisë dhe i Antropologjisë dhe
mblodhi studiues, punonjës shkencorë, kërkues
dhe pedagogë nga vende të ndryshme të botës.
www.akad.gov.al

ÇMIME NDËRKOMBËTARE

Arthur Ashkin

Gérard Mourou

Donna Strickland

Më 2 tetor 2018 u shpallën
fituest e çmimit "Nobel" për
fizikën. Çmimi "Nobel" për fizikën
2018 u dha me motivimin "për
shpikje novatore në fushën e
fizikës lazer" dhe përkatësisht 1/
2 e çmimit iu dha Arthur Ashkinit "për pincat optike dhe aplikimin
e tyre në sistemet biologjike", dhe
1/2 tjetër për Gérard Mourou-n
dhe Donna Strickland-in "për
metodën e tyre të gjenerimit e
impulseve optike me intensitet të
lartë dhe ultra të shkurtra ".
https://www.nobelprize.org/
prizes/physics/2018/summary/

Akademik Muzafer Korkuti, vlerësohet me çmimin
"Aleksandër Stipçeviq"
Akademik Muzafer
Korkuti, vlerësohet me
çmimin "Aleksandër
Stipçeviq" nga
Akademia e Shkencave
dhe e Arteve e Kosovës
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Kosova në Sistemin COBISS
Zgjerohet rrjeti i bibliotekave të përfshira në sistemin Cobiss

Më dt. 8.10.2018 IZUM dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës kanë nënshkruar Marrëveshje bashkëpunimi për krijimin e
sistemit bibliografik për vlerësimin e rezultateve të veprimtarisë
kërkimore në Kosovë.
Në Shqipëri bashkëpunimi prej disa vitesh midis Akademisë së
Shkencave dhe IZUM (Instituti i Shkencave të Informaciont, Slloveni) ka
bërë të mundur krijimin e katalogut të përbashkët bibliografik online në
Shqipëri. Në këtë katalog të përbashkët rajonal janë përfshirë 29
biblioteka të Shqipërisë (biblioteka universitare, publike dhe speciale),
në të cilat tashmë është implementuar sistemi COBISS (Sistemi dhe
shërbimet e përbashkëta bibliografike online) dhe ku Biiblioteka
shkencore e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, luan rolin e liderit në
këtë proces të rëndësishëm në ndihmë të krijimit të bazave të të dhënave
online, shkëmbimit të informacionit brenda dhe jashtë vendit si dhe të
promovimit të veprimtarive shkencore të akademikëve dhe hulumtuesve
shkencorë.
http://www.cobiss.net/al/#Shtetet
http://vbalhome.al.cobiss.net/o_COBISSU/ACS_center.asp
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PANAIRI VJESHTOR I
PRISHTINËS
Botimet shkencore të Akademisë së Shkencave
kudo ku promovohen librat studimorë.
Panairi Vjeshtor i Librit 2018 u çel në hapësirat
e Kolegjit Universitar AAB në Prishtinë. Panairi u
zhvillua në datat 04-07 tetor 2018.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë u paraqit
në këtë panair si përfaqësuesja kryesore e
botimeve shkencore në nivel mbarëkombëtar.
Interes të veçantë paraqet fakti që ky panair
zhvillohet në mjedise universitare.

Botimet e disiplinave të ndyshme shkencore
të Akademisë së Shkencave mbeten qasja e duhur
ndaj kërkimit shkencor, për studiuesit e nivelit të
doktoraturës, të nivelit master dhe studentët në
përgjithësi.
http://akad.gov.al/ash/keshilli-ibotimeve?id=147
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In Memoriam

Ndahet nga jeta poeti Fatos Arapi
Akademia e Shkencave e Shqipërisë njofton me
dhimbje në zemër se u nda nga jeta poeti Fatos
Arapi, duke lënë në hidhërim familjen e tij, botën
letrare, kulturore e shkencore, miqtë dhe
dashamirësit e shumtë, në Shqipëri, në Kosovë,
kudo ku lexohet letërsia shqipe.
Fatos Arapi u lind në vitin 1930. Poet, prozator
e eseist, Fatos Arapi është një prej zërave më të
rëndësishëm të letërsisë shqipe në gjysmën e dytë
të shek. XX, përfaqësues parësor i Brezit të viteve
1960, që modernizoi vjershërimin dhe mjetet e
shprehjes letrare në përgjithësi.
Fatos Arapi i kreu studimet e larta për ekonomi
në Universitetin e Sofjes (1949-1954). Ka punuar
si gazetar, pedagog dhe shkrimtar në krijimtari të
lirë. Nisi të shkruajë që në vitet e studimeve. Ka
botuar vëllimet poetike: "Shtigje poetike" (1962),
"Poema dhe vjersha" (1966), "Drejt qindra
shekujsh shkojmë" (1977), "Ne, pikëllimi i dritave"
(1995), "In tenebris" (1966), "Antologji personale"
(2001).
Arapi solli një mendim e figuracion të ri, duke e
emancipuar poezinë e kohës nga rutina poetike
dhe notat retorike. U mbështet tek fryma e poezisë
popullore dhe forca e saj përgjithësuese, duke iu
larguar stilit narrativ, përshkrues. Tingëllim të
veçantë në poezinë e tij kanë motivet kundër
mendësisë burokratike dhe meskinitetit. Në disa
nga krijimet, më të goditurat, ai evokon me nota
himnike heroizmin e viteve të luftës antifashiste.
Poezinë e Fatos Arapit e dallon mendimi
përgjithësues dhe forca e depërtimit në botën e
individit dhe përsiatjet e tij subjektive. Me kalimin
e viteve ajo është bërë më metaforike; përmes
vargjeve eliptike dhe përmes simbolit e alegorisë,
ajo synon të hyjë në nënshtresat e ndërgjegjes dhe
në të fshehtat e shpirtit njerëzor.
Disa motive të poezisë së tij pasqyrojnë
tragjizmin e jetës njerëzore, bëjnë fjalë për një
horizont të mjegullt, brenda të cilit ndihen ankthe
dhe pasiguri. Metonimia, simboli, detajet e goditura
i japin forcë shprehëse kësaj poezie.
Vargu i Fatos Arapit është një gërshetim i vargut
klasik me vargun me një ritëm të lirë, që fiton një
tingëllim origjinal. Një vend të dukshëm në
krijimtarinë e tij, krahas lirikave të shkurtra, zënë
poemat "Alarme të përgjakura" (1966),
"Drashovica" (1961) dhe "Antiburokratike"
(1968). Ai ka lëvruar edhe novelën, si: "Patat e

egra" (1970), "Dikush më buzëqeshte" (1972), si
dhe romanet "Dhjetor i shqetësuar" (1970),
"Shokët" (1977), "Deti në mes" (1977). Në prozën
e tij ndihet një fillesë poetike dhe origjinalitet në
kapjen e motiveve, ndonëse jo kurdoherë
subjektet shtjellohen me shtrirje të gjerë.
Poezi të Fatos Arapit janë botuar edhe në gjuhë
të huaja. Ai ka botuar gjithashtu studime dhe ese
për probleme të folklorit ("Këngë të moçme
shqiptare", 1986), vështrime historike për
Ballkanin, ("Çështja shqiptare dhe kriza
ballkanike", 2001), për poezinë, si për Lasgush
Poradecin etj. Është marrë edhe me përkthime nga
Pablo Neruda, nga poezia bullgare, maqedonase,
turke etj.
Fatos Arapi ishte gjithashtu veprimtar qytetar.
Në vitet 1990 u angazhua si nismëtar i Komitetit
të Pajtimit Kombëtar, që funksionoi pranë
Akademisë së Shkencave, dhe kontribuoi për
hartimin e "Strategjisë së çështjes shqiptare", në
procesin e diskutimit.
Akademia e Shkencave u shpreh ngushëllimet
e veta familjes dhe të afërmve, bashkësisë së
shkrimtarëve dhe studiuesve, lexuesve të shumtë
të veprës së Fatos Arapit.
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http://akad.gov.al/ash/12- te-reja/398nekrologji-fatos-arapi

Ndahet nga jeta prof. Alain Ducellier,
Anëtar Nderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë,
njohësi më i shquar i Mesjetës shqiptare
Alain DUCELLIER (1934-2018), bizantinist i
shquar francez, i formuar në shkollën e Paul Lemerle,
drejtoi për shumë vjet Institutin e Studimeve Bizantine
në Universitetin Le Mirail të Toulouse-s. Është autor i
më se 20 monografive dhe i një numri shumëfish
artikujsh shkencorë mbi Bizantin e botën bizantine,
përkthyer e botuar në disa gjuhë e në revistat më të
njohura shkencore të specializuara. Solli një qasje të re
metodologjike në këto studime, duke u nisur nga
periferitë për të shkuar drejt qendrës së Perandorisë. Falë
njohjes sovrane të gjuhëve e të kulturave të të gjithë
popujve të përfshirë në Perandorinë Bizantine, Ducellier
zbuloi dhe tregoi historitë "arabe", "sllave", "greke",
"italiane" e sidomos "shqiptare" të asaj Perandorie.
Pikërisht në kuadrin e hulumtimeve të tij për
historinë bizantine, A. Ducellier e tërhoqi veçoria e
jashtzakonshme e Shqipërisë, kësaj province periferike
të Perandorisë Bizantine që qëndronte midis Lindjes e
Perëndimit dhe që kontrollonte arteriet kryesore të
komunikimit midis Romës së Lindjes dhe Romës së
Perëndimit, rrugën Egnatia e Kanalin e Otrantos. Studimet
e shumta për Shqipërinë që rezultuan nga interesi i tij
shkencor për të dhe për popullin e saj, i dhanë atij emrin
e njohësit absolutisht më të mirë të Mesjetës shqiptare
(Paul Gautier). Mes tyre shquhet vepra monumentale
Fasada bregdetare e Shqipërisë në Mesjetë: Durrësi dhe
Vlora nga shek. X në shek. XV (1981), të cilën Paul Lemerle
e ka quajtur kontribut të çmuar për historinë kombëtare
të Shqipërisë, realizuar nga një studjues i paisur me
kuriozitet historik të jashtëzakonshëm dhe me sens të
hollë për të kapur e për të vlerësuar ndikimet e
ndërveprimet, përqasjet e kundërvëniet.
Kjo vepër, së bashku me Shqipëria midis Bizantit e
Venedikut (1989) e të tjera studime të Alain Ducellier,
ndërsa marrin në analizë marrëdhëniet e shqiptarëve
me botën lindore bizantine dhe me atë perëndimore
latine, vendosin në qendër të saj pikërisht shqiptarët,
institucionet e strukturat e tyre politike, sociale, juridike.
Jo vetëm, por i bindur në rëndësinë e posaçme gjeopolitike të shqiptarëve, në veprat përgjithsuese kushtuar
historisë së Perandorisë Bizantine, si Bizanti dhe bota
ortodokse, Bizanti shek. IV-XV, Evropa tjetër,
Konstandinopoja etj., A. Ducellier i ka dhënë vend të
dukshëm edhe Shqipërisë dhe shqiptarëve, gjë që
bizantinistë të tjerë nuk e kishin bërë më parë.
Vepra albanologjike e A. Ducellier përmban risi të
rëndësishme në krahasim me studjues të tjerë të shquar
të historisë mesjetare shqiptare, siç janë C. Jireçek e M.
Šufflay. Ducellier nuk e kufizoi objektin e analizës së tij
vetëm në hapësirën e shtetit të Arbërit, të përfshirë
brenda katërkëndëshit Vlorë-Ohër-Prizren-Tivar. Ai e
hetoi faktorin shqiptar në të gjithë hapësirën jetësore të

tij: në territoret e
shtetit të sotëm të
Shqipërisë, në Kosovë,
në Mal të Zi e në Epirin
e Vjetër. Përveç kësaj,
në një sërë studimesh
të posaçme Ducellier
ka shkruar historinë e
emigracionit mesjetar
shqiptar në Greqi, në
Italinë e Jugut, në
Marke, në Venedik, në
Dalmaci (Shqiptarët në
Greqi në shek. XIII-XV;
Rrugët e mërgimit.
Përmbysjet e mëdha në
Evropën lindore dhe
valët emigruese drejt
Perëndimit në fund të
Mesjetës). Si ndjekës i shkollës së analeve, që
revolucionarizoi historiografinë moderne, ai zbatoi
medodat më të përparuara të kërkimit shkencor, siç është
ajo e përkufizimit gjeografik të objektit të studimit
(gjeografia historike), dhe e analizës shumëplanëshe:
gjeo-politike, ekonomike, sociale e etno-kulturore. Vepra
e tij ka plotësuar ka rektifikuar e reinterpretuar momente
të rëndësishme të Mesjetës shqiptare. Ducellier nuk u
mjaftua të ishte ai vetë studjuesi i apasionuar i Mesjetës
shqiptare. Ai e ktheu Institutin bizantinistik të
Universitetin të Tuluzës, në një shkollë ku nën drejtimin
shkencor të tij u formua një aradhë e tërë historianësh
albanologë, si Brunehilde Imhaus, Bernard Doumerc,
Christine Minvielle-Debat, Jean de Miceli e të tjerë. Nga
ana e tyre, të gjithë këta u bënë autorë e bashkautorë
veprash të rëndësishme për Mesjetën shqiptare.
Duke filluar nga viti 1962 Alain Ducellier ka vizituar
shumë shpesh Shqipërinë. Ka marrë pjesë në konferenca
ndërkombëtare të organizuara nga Akademia e Shkencave
në Tiranë, si në Konferencën II Albanologjike mbi Gjergj
Kastriotin-Skënderbeu (1968), në Konferencën mbi
Shtetin e Arbërit (1990), në Konferencën mbi Kosovën
(1993). Ai ka vizituar qendrat historike e arkeologjike,
nga veriu në jug të vendit, duke fituar një njohje të
shkëlqyer të terrenit që i ka shërbyer mjaft inkuadrimit
të saktë të ngjarjeve të përshkruara në studimet e tij mbi
Shqipërinë mesjetare.
Për meritat e tij të veçanta në studimin e historisë së
Mesjetës shqiptare Alain Ducellier është nderuar me
mirënjohje të larta të shtetit shqiptar. Ai është anëtar nderi
i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.
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15 vjet nga ndarja fizike me akademikun dhe
kompozitorin e shquar Tish Daija
i orkestrës frymore të P. Jakovës (shih). Ndoqi
studimet e larta dhe u diplomua për kompozicion
në Konservatorin "P. I. Çajkovski" (Moskë, 19511956). Punoi në Ministrinë e Arsimit e të Kulturës
dhe si udhëheqës artistik i ASHKVP (1962-1980).
Fillimet kompozicionale, disa këngë me stil
popullor ("Çike o mori çike", "Me lule t'bukra" etj.)
të ndikuara nga muzika qytetare shkodrane, u
përkasin v. '40. Në gjysmën e dytë të v. '50
krijimtaria e tij njohu zhvillime të mirëfillta
profesioniste me vepra instrumentale dhe
orkestrale, si Kuarteti i parë i harqeve (1955) dhe
Suita orkestrale "Një ditë pikniku" (1955). Me
operetën "Lejlaja" (1957) dhe operën "Pranvera"
(1960) renditet mes krijuesve të parë të këtyre
gjinive skenike; me baletin "Halili dhe Hajrija"
(1962) u bë krijuesi i baletit të parë shqiptar.
Kompozoi gati në të gjitha format e gjinitë
muzikore, edhe muzikë filmi. Si një ndër
përfaqësuesit më origjinalë të këngës shqiptare,
T.D. shfaqi prirje të vërteta emancipuese për kohën
("Erë pranverore", "Natën vonë" etj.). Së bashku
me Ç. Zadenë krijuan klasën e kompozicionit në
Konservatorin Shtetëror të Tiranës.
http://akad.gov.al/ash/asambleja/te-ndarejeta?id=157

Tish DAIJA (1926-2003). Kompozitor. Artist
i Popullit, akademik, anëtar i jashtëm i ASHAK.
Lindi në Shkodër. Afrimi i tij me muzikën nisi në
vitet e fëmijërisë: 6 vjeç këndonte në korin
françeskan të M. Gjokës (shih), më pas ishte anëtar
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