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Çmimet Shkencore Kombëtare 2017
Akademia e Shkencave e Shqipërisë jep çmimet vjetore
kombëtare shkencore për vitin 2017
Të nominuarit e çmimeve vjetore kombëtare shkencore (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=CBJRSsDgatc&feature=youtu.be
Më 12 prill 2018, Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi ceremoninë e çmimeve
vjetore kombëtare shkencore. Ky është sesioni i dytë që Akademia akordon këto çmime
kombëtare. Vlerësimi i botimeve shkencore më të mira për 2017, u parapri nga një proces
kompleks vlerësimi i kandidatëve të paraqitur, prej nga u nominuan 1 deri 2 veprat më të
mira për secilin çmim. Autorëve të veprave të nominuara iu dha mundësia, gjatë muajit
shkurt 2018, që të organizonin ligjërata të hapura shkencore në mjediset e Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë, me synim paraqitjen e veprave të nominuara në kategoritë
përkatëse të çmimeve shkencore dhe njohjen e publikut më të gjerë me studimet e kryera
dhe vlerat përkatëse. Ligjëratat u zhvilluan në formën e forumeve të hapura, me
pjesëmarrje të gjerë nga bashkësia akademike, kërkues shkencorë, studiues të dijeve të
ndryshme, përfaqësues të universiteteve, përfaqësues të medias etj.
Në përfundim, juria e konkursit vendosi:

1. Çmimi shkencor kombëtar vjetor i karrierës akademike për merita shkencore të vijueshme
me rëndësi për dijet kombëtare, i jepet personalitetit të shquar, shkrimtarit dhe akademikut
Ismail Kadare, me motivacionin: Figura më e rëndësishme e mendimit shqiptar; e gjuhës
dhe letërsisë, e kulturës dhe qytetërimit shqiptar përgjatë më shumë se gjatë gjashtë
dekadave; doctor honoris causa në disa universitete të vendit, të Europës dhe të botës;
anëtar i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë; anëtar i Akademisë së Shkencave Morale e
Politike të Francës që nga viti 1996; i nominuar për disa vite me radhë për çmimin
"Nobel"; fitues i disa çmimeve e mirënjohjeve shumë të rëndësishme ndërkombëtare;
nderuar me Urdhrin e Flamurit në Shqipëri dhe mbajtës i titullit më të lartë të nderimit në
Francë, "Commandeur de la Légion d'Honneur"; shkrimtari më i shquar shqiptar në
shkallë botërore; vepra e të cilit është e programuar për studime akademike dhe
universitete në një shumicë vendesh të botës dhe ka përuruar dhe rindërtuar përfytyrimin
global për identitetin dhe imazhin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve.

2. Çmimi shkencor kombëtar vjetor "Çabej" në fushën e shkencave shoqërore-albanologjike, i
jepet studiuesit Kolec Topalli për veprën “Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe”, me

motivacionin: Vepër themelore në albanologji, me karakter rivlerësues në fushën e
etimologjisë dhe të historisë së fjalës shqipe; kontribut jetësor i autorit për historinë e
burimit gjenetik, të evolucionit historik dhe të mbijetesës ndërshekullore të gjuhës shqipe;
për mëvetësinë e saj tipologjike në kuadër të gjuhëve indoeuropiane; për rolin e saj të
pazëvendësueshëm si përcaktuese e identitetit dhe e homogjenësisë së popullit shqiptar;
studim sintezë që do të shërbejë si referencë bazë për albanologët, ballkanologët,
helenistët, romanistët, sllavistët e orientalistët; pasqyrë e rezultateve më të denja që ka
arritur shkenca e etimologjisë në fushë të shqipes.

3. Çmimi shkencor kombëtar vjetor "Radovicka" në fushën e shkencave natyrore-teknike, i
jepet studiuesve Nazim Gruda dhe Andrea Shundi për veprën “Hortikultura: vështrim
enciklopedik”, me motivacionin: Vepër cilësore me vështrim enciklopedik në fushën e
hortikulturës dhe me të dhëna të ekologjisë, të agronomisë dhe të risive teknologjike me
rëndësi veçorizuese në trojet shqiptare.

4. Për çmimin shkencor kombëtar vjetor për kërkuesin e ri më të suksesshëm, juria vendosi që
këtë vit të jepet vetëm në fushën e shkencave shoqërore-albanologjike. Ky çmim u dha për
veprën "Ekspedita në lumin Azov – Gjuha dhe kultura e shqiptarëve të Ukrainës" vëll. I, II,
me autor kryesor Aleksandër Novik, dhe bashkautorë J. V. Bucatskaja, D. E. Ermolin,
A. S. Dugushin, M. S. Morozov (grup autorësh), me motivacionin: Studim i thelluar
ndërdisiplinor me karakter gjithëpërfshirës për trashëgiminë shpirtërore të shqiptarëve të
Ukrainës, që ndriçon në mënyrë prapavajtëse historinë e ngulimeve të tyre, të
shpërnguljeve dhe rishpërnguljeve, të burimit zanafillës, të gjuhës dhe riteve, të mënyrës së
identifikimit, të dallimit me popullsinë vendëse. Vepër shumautorëshe me karakter
antropologjik, që certifikon gjendjen e sotme të vetëdijes së të parëve, përmes etnonimeve,
këngëve popullore, tipologjisë së të folmes, krijimtarisë dhe zakoneve të pashkruara.

Informacionin për të nominuarit e çmimeve vjetore kombëtare shkencore (2017) mund ta gjeni në
lidhjen e mëposhtme:

Të nominuarit e çmimeve vjetore kombëtare shkencore (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=CBJRSsDgatc&feature=youtu.be

Dr Andi Hoxhaj fiton çmimin e Akademisë Britanike
Rising Star Engagement Award 2018
https://warwick.ac.uk/…/pressrele…/warwick_academic_helping/
http://top-channel.tv/…/andi-hoxhaj-shqiptari-nderohet-nga…/
http://politiko.al/andi-hoxhaj-triumfon-ne-britani-rremben…/
http://www.mapo.al/andi-hoxhaj-njihuni-me-shqiptarin-qe-u-…/ https://warwick.ac.uk/fac/
soc/law/newsandevents/…
Akademia e Shkencave uron përzemërsisht Dr. Andi Hoxhaj për cmimin shkencor të fituar
nga British Academy, 2018. Mbështetur këtij cmimi të fituar, në përputhje me vendimin
për krijimin e Akademisë së të Rinjve do ti propozojmë Dr. Hoxhaj që të aplikojë zyrtarisht
për të qenë edhe anëtar i Akademisë së të rinjve pranë Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë, si dhe për të prezantuar së shpejti në Shqipëri punën e tij kërkimore shkencore
për komunitetin shkencor shqiptar.

https://warwick.ac.uk/…/pressrele…/warwick_academic_helping/

http://top-channel.tv/…/andi-hoxhaj-shqiptari-nderohet-nga…/
http://politiko.al/andi-hoxhaj-triumfon-ne-britani-rremben…/
http://www.mapo.al/andi-hoxhaj-njihuni-me-shqiptarin-qe-u-…/ https://warwick.ac.uk/fac/
soc/law/newsandevents/…

Konkurs për veprat dhe botimin më të mirë shkencor kushtuar
figurës së Gjergj Kastriotit-Skënderbeut dhe epokës së tij,
organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.
http://akad.gov.al/ash/pdf/Vendimi%20per%20shpalljen%20e%20konkursit%20per
%20botimet%20kushtuar%20Skenderbeut%20NR_24_%20date%20_22%20dhjetor
%202017%201.pdf
Më 20 prill 2018, në Akademinë e Shkencave u mbajt mbledhja e parë e Jurisë së ngritur
për konkursin për veprat dhe botimin më të mirë shkencor kushtuar figurës së Gjergj
Kastriotit-Skënderbeut dhe epokës së tij; Hero Kombëtar i popullit shqiptar; protagonist i
Rilindjes Europiane si më poshtë:
·Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare shkruar nga autorë shqiptarë.
-Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare shkruar nga autorë të huaj, shqip
ose
në
gjuhë
tjetër.
-Për veprën më të mirë shkencore dhe/ose dokumentare në vlerësimin e rrallësisë
bukinistike. Përparësi kanë botimet diplomatike-anastatike të letërsisë humaniste shqip dhe/
ose në gjuhë të huaj.
Pranohen për konkurrim studimet monografike dhe dokumentare të botuara prej vitit 2000
deri në vitin 2018. Pranimi i veprave konkurruese hapet më l janar 2018 dhe mbyllet me
daten 30 qershor 2018. Nominimi i të përzgiedhurve shpallet nga juria më l8 shtator 2018.
Me secilin prej pjesemarësve në konkurs organizohet një ligjëratë akademike e hapur për
paraqitjen e rezultateve të punës së tyre kërkimore. Cmimi special per veprat fituese
shpallet publikisht në muajin nëntor 2018, që përmbyll Vitin e Gjergj Kastriotit –
Skënderbeut.
http://akad.gov.al/ash/pdf/Vendimi%20per%20shpalljen%20e%20konkursit%20per
%20botimet%20kushtuar%20Skenderbeut%20NR_24_%20date%20_22%20dhjetor
%202017%201.pdf

Konferenca shkencore
"Qytetërimi i Voskopojës dhe shekulli i iluminizmit në
Ballkan".
Kjo konferencë u organizua në 250-vjetorin e lulëzimit të këtij qyteti (1767-2017), që
përfaqëson një nga pamjet më të plota të ndikimit iluminist europian në rajonin e Ballkanit.
Organizator i konferencës ishte Seksioni i Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike i
Akademisë së Shkencave. Përgatitjet e saj kanë nisur qysh në vitin 2016 dhe janë
intensifikuar me krijimin e një komiteti shkencor të posaçëm, me praninë e ekspertëve të
kësaj dukurie, brenda dhe jashtë Akademisë. Kjo ishte veprimtaria më e rëndësishme
shkencore e këtij institucioni për vitin 2017.
Është siguruar bashkëpunimi dhe mbështetja e shumicës së instituticoneve akademike të
rajonit, si Akademia e Shkencave e Greqisë, Akademia e Shkencave e Rumanisë,
Akademia e Shkencave e Bullgarisë,
Akademia e Shkencave dhe Arteve e
Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve
e Maqedonisë, përmes përfaqësimit dhe
pjesëmarrjes me specialistë të njohur. Në
konferencë do të marrin pjesë studiues të
njohur nga universitete të Italisë e Greqisë
dhe nga shumica e universiteteve të
Shqipërisë. U mbajtën rreth 35 kumtesa, prej
të cilave 11 nga studiues të huaj, ndarë në
gjashtë seanca, përveç përshëndetjeve dhe
diskutimit e konkluzioneve përmbyllëse.
Gjatë konferencës u paraqitën rezultate të
kërkimeve të reja për disa dukuri të
iluminizmit europian në Voskopojën e
shekullit XVIII, për karakterin panballkanik
të saj, për fillimet e akademizmit në Shqipëri,
për çështje të kultit dhe të kulturës, për
shumëgjuhësinë e gramatikave dhe të
fjalorëve, për dorëshkrimet dhe tiposhkrimet
që i dhanë këtij qyteti njohje ndërkombëtare,
për çështje të zhvillimit dhe të rendit
ekonomik; si dhe për modelin që krijoi
bashkëjetesa
ndëretnike,
ndërfetare,
ndërgjuhësore dhe ndëralfabetike, si një
dukuri paraprirëse e europeizmit të sotëm.
Konferenca i zhvilloi punimet në dy ditë, në Tiranë më 13 dhe në Voskopojë më 14 nëntor.
Gjatë ditës së dytë pati veprimtari kulturore dhe me karakter përurues.
https://www.facebook.com/events/2004681626468373/

Një 80-vjetor i Akademizmit në Shqipëri
Ligjëratë nga prof. dr. Aurel Plasari.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Seksioni i Shkencave shoqërore dhe Albanologjike,
më 19 dhjetor 2017, organizuan:
Një 80-vjetor i Akademizmit në Shqipëri. Ligjëratë nga prof. dr. Aurel Plasari
https://www.facebook.com/events/1763274103969148/

Identiteti shqiptar përballë tjetrit në veprën e I.Kadaresë
Ligjëratë nga prof.dr. Ke Jing
Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Seksioni i Shkencave shoqërore dhe Albanologjike,
më 22 janar 2018, organizuan:
Identiteti shqiptar përballë tjetrit në veprën e I.Kadaresë
Ligjëratë nga prof.dr. Ke Jing
https://www.facebook.com/665550180146828/photos/
gm.736513106546329/1545552555479915/?type=3&theater

Konferenca shkencore:
Prof. Vasillaq Kedhi - një jetë me kontribute të shquara në
mësimdhënien e matematikës dhe në kërkimin shkencor".
Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi veprimtarinë shkencore:
"Prof. Vasillaq Kedhi - një jetë me kontribute të shquara në mësimdhënien e matematikës
dhe në kërkimin shkencor".
Në këtë veprimtari referuan matematikanët: Maksim Rraço, Frederik Premti, Thoma Mitre,
Lida Thomo, Mina Naqo, Petraq Petro, Viktor Kabili e Aleko Minga.
Veprimtaria u zhvillua në sallën "Aleks Buda" të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë,
ditën e premte, më datë 2 mars 2018, ora 11:00.
https://www.facebook.com/events/2042773205959838/

Konferenca shkencore :
“Prurjet shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet e
revistës “Journal of Natural and Technical Sciences”
Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi konferencën shkencore “Prurjet shkencore
për kërkim e zhvillim në publikimet e revistës “Journal of Natural and Technical Sciences”
dhe përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen”
Janë më se dy dekada vazhdimësi që nga dalja e numrit të parë të revistës “Journal of
Natural and Technical Sciences”, historia e së cilës fillon në vitin 1996, kur një grup i
përbërë prej personaliteteve më të shquara të shkencave natyrore dhe teknike u mblodhën
për të diskutuar rreth mundësisë së botimit të një reviste multidisiplinore.
Pas një periudhe të gjatë prurjesh shkencore në fushat e shkencave natyrore e teknike është
me interes kryerja e një analize mbi kontributin e punimeve shkencore të publikuara, në
kërkimin e zhvillimin shkencor, si dhe vlerës së tyre teorike e praktike në fushat
përparësore të zhvillimit të vendit.

Në kuadër të kësaj konference, me qëllim informimin e brezit zë ri të kërkuesve që janë
ende në fillimin e karrierës së tyre, duke synuar rritjen e nivelit të standardeve të botimeve,
u organizua dhe një workshop me temë “Etika dhe shkrimi akademik, hapi i parë drejt
suksesit në kërkimin shkencor”
https://www.facebook.com/events/1113718212064826/

Forum Shkencor
Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës
në bashkëpunim me institucione të tjera shkencore dhe akademike organizoi Forumin
Shkencor "Kultivarët e vendit të pemëve frutore, hardhisë, ullirit dhe agrumeve në Shqipëri
dhe në Kosovë dhe ndërtimi i sistemit shkencor të certifikimit për prodhimin e fidanëve" në
këndvështrimin e botimit të ri shkencor "Pemëtaria dhe vreshtaria në Shqipëri dhe në
Kosovë".
https://www.facebook.com/events/191831398055575/

Forum i hapur Shkencor
“Universi në epokën e valëve gravitacionale”
Akademia e Shkencave e Shqipërisë në mbështetje të grupit THESEUS-Shqipëri
organizon në kuadër të Programit “Edukimi në Shkencë”
Forumin e hapur Shkencor
“Universi në epokën e valëve gravitacionale” ,
më 29 Shtator 2017, ora 11:00 në mjediset e Akademisë së Shkencave.
Prof. Dr. Mimoza Hafizi, anëtare e Grupit THESEUS-Shqipëri referoi mbi valët
gravitacionale, burimet dhe kapjen e tyre, për lidhjen me valët elektromagnetike dhe
perspektivat e kësaj fushe shkencore.
I ftuar ishte dhe prof. dr. Halil Sykja, lektor i fushës në Universitetin e Tiranës.
, https://www.facebook.com/events/262512364270709/

Konferenca shkencore:
Bibliografitë shkencore - një shërbim i ri për afrimin e kërkimit
shkencor më pranë përdoruesve
Bibliografia online e akad. Kristo Frashërit si model i procesit
"Bibliografitë shkencore - një shërbim i ri për afrimin e kërkimit shkencor më pranë
përdoruesve. Bibliografia online e akad. Kristo Frashërit si model i procesit"
Pas rikonstruksionit të godinës së Librit Akademik, themelimit të çmimeve të mëdha
shkencore vjetore kombëtare dhe krijimit të Akademisë së të Rinjve; në kuadër të
përpjekjeve dhe nismave të saj për një hapje cilësore ndaj faktorëve që veprojnë në fushë të

kërkimit, Akademia e Shkencave e Shqipërisë ofrohet tashmë edhe me bibliografitë online
të anëtarëve të asamblesë së saj.
Përmes këtij shërbimi, që do të ofrohet për të gjithë të interesuarit, trashëgimia shkencore
do të jetë shumë më pranë institucioneve dhe përdoruesve, lehtësirat e kërkimit do të jenë
pakrahasimisht më të frytshme se më parë, mundësitë për këshillim e kërkim në distancë do
të shumëfishohen dhe mendimi akademik do të trokasë në shtëpitë tuaja, në mjetet tuaja të
komunikimit kudo që të jeni.
Bibliografia e akad. Kristo Frashërit është e para dhe modeli i kësaj nisme. Projekti do të
vazhdojë në të ardhmen edhe me bibliografitë online të bashkëpunëtorëve të Akademisë së
Shkencave.
https://www.facebook.com/events/106697279998642/

Biblioteka shkencore e Akademisë së Shkencave në Takimin e dytë
Këshilllit të COBISS.Net
Takimi i dytë Këshilllit të COBISS.Net, në Institutin e Shkencave të Informacionit,
Maribor, Slloveni, me pjesëmarrjen e drejtuesve të bibliotekave kryesore të rajonit të
integruara në sistemin COBISS.
Pjesëmarrëse dhe Biblioteka shkencore e Akademisë së Shkencave.
Në këtë takim, përveç diskutimit të pikave kryesore të agjendës, u vlerësua Konferenca e
organizuar nga Biblioteka e Akademisë së Shkencave mbi nisjen e procesit të krijimit të
bibliografive shkencore online të kërkuesve shkencorë dhe krijimin e së parës bibliografi
online (akad.Kristo Frashëri) në Shqipëri.

BIBLIOTEKA SHKENCORE

• Bibliografitë shkencore online
– Bibliografia e akad. Kristo Frashëri
Biblioteka së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ofroi shërbimin më të ri të
specializuar për përdoruesit: bibliografinë e parë online për kërkuesit shkencorë, të njërit
prej personaliteteve madhore të kulturës shqiptare, akademik Kristo Frashërit, duke shënuar
me këtë hap krijimin e sistemit bibliografik të kërkimit shkencor në nivel kombëtar. Ky
sistem do të shërbejë në evidentimin dhe vlerësimin e rezultateve të veprimtarisë kërkimore
në Shqipëri.
Në këtë kontekst, Biblioteka e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë organizoi
Konferencën shkencore “Bibliografitë shkencore - një shërbim i ri për afrimin e kërkimit
shkencor më pranë përdoruesve. Bibliografia online e akad. Kristo Frashërit si model i
procesit ” më 22 shtator 2017. Konferenca u shoqërua me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të
bibliotekave shkencore universitare në nivel kombëtar dhe të Institutit të Shkencave të
Informacionit (IZUM) Slloveni, dhe pati një impakt të menjëhershëm si një model dhe risi
për të gjitha bibliotekat shqiptare, të cilat janë nxitur dhe kanë nisur punën për hartimin e
bibliografive të kërkuesve të tjerë shkencorë.

Bibliografia e akad. Kristo Frashërit është e integruar në Sistemin dhe Shërbimet e
Përbashkëta Bibliografike Online (COBISS), sipas standardeve ndërkombëtare tē
përshkrimit bibliografik, si edhe në Sistemin Informues për Veprimtarinë Kërkimore në
Shqipëri (Ecris.AL). Në fund të çdo njësie bibliografike, ndodhet ID përkatëse që e
identifikon secilën njësi në këtë sistem.Formati i përzgjedhur i njësisë bibliografike: ISO
690. Klasifikimi i njësive bibliografike: tipologjia, viti, titulli. Burimi i regjistrimeve
bibliografike: Baza e përbashkët e të dhënave COBISS.AL/COBIB.AL
http://www.al.cobiss.net/bibliografije/Y20180430130908-00728.html

•
E-CRIS.AL (SISTEMI INFORMUES PËR VEPRIMTARINË
KËRKIMORE NË SHQIPËRI)
. Projekte ndërkombëtare në Sistemin Informues për Veprimtarinë Kërkimore në
Shqipëri
Sistemi E-CRIS.AL përfshin bazat e të dhënave për organizatat kërkimore, kërkuesit
shkencorë dhe projektet kërkimore. E-CRIS.AL ofron për kërkuesit shkencorë të të gjitha
fushave të dijes informacion mbi projektet ndërkombëtare. Mund të shihni më hollësisht:
http://e-cris.al.cobiss.net/public/jqm/search_basic.aspx?
lang=alb&opt=2&subopt=1&opdescr=search&code1=fwp&code2=auto&search_term=

• Revista online në fushën e bibliotekonomisë:
Organizacija znanja (Organizimi i Njohurive)
Ajo ofron kontribute shkencore në fushën e bibliotekonomisë. Revista ofron artikuj
shkencorë dhe profesionistë, raporte, arritje, rezultate shkencore, aktivitete, ekspecienca,
sfida etj., si edhe informacione të ndryshme në lidhje me programin COBISS në rajon.
http://vbalhome.al.cobiss.net/oz/

• Periodikë të rinj shkencorë
në Bibliotekën e Akademisë së Shkencave
Science Scotland, 21/2017, botim i The Royal Society of
Edinburgh (Akademia Kombëtare e Skocisë)
Revista shkencore "Science Scotland", numri 21, vjeshtë 2017
është botim i The Royal Society of Edinburgh (Akademia
Kombëtare e Skocisë) sjell më të mirat nga zhvillimet e fundit të
shkencës dhe teknologjisë në Skoci. Kjo Akademi, e themeluar që
në 1783, lehtëson debatin publik, programet e kërkimit shkencor,
projektet edukuese dhe hartimin e strategjive. Ky numër i revistës i
kushtohet biodiversitetit të Skocisë.

Geofizika (Issn 0352-3659, online issn 1846-6346, UDC 550/551,
vol. 34, No. 2, 2017, p. 223-318). Revistë në fushën e gjeofizikës e
botuar nga Instituti Gjeofizik "Andrija Mohorovičić" i Fakultetit të
Shkencës në Universitetin e Zagrebit në Kroaci. Revista publikon
artikuj në fushën e gjeofizikës, përfshirë metereologjinë,
oqeanografinë, sizmologjinë etj. Artikujt, në gjuhën angleze dhe
kroate, janë punime origjinale ose komunikata të shkurtra, recensa,
artikuj profesionalë apo kumtesa të mbajtura në takime shkencore

Filozofski vestnik – fv"
Tri numrat e rinj të revistës "Filozofski vestnik", vol. XXXVIII,
nr. 1, nr. 2, nr. 3, 2016: Utopias and alternatives, Thinking
Differently.
ISSN: 0353-4510, Ljubjana
Revistë filozofike me karakter ndërdisiplinor, që botohet tri herë
në vit nga Instituti i Filozofisë i Qendrës për Kërkime Shkencore
të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Sllovenisë. Revista
paraqet artikuj për një gamë të gjerë çështjesh në fushën e
filozofisë së politikës bashkëkohore, historisë së filozofisë,
historisë së mendimit politik, filozofisë sociale, epistemologjisë,
kritikës kulturore, etikës, estetikës etj.

Bericht Der Römisch-Germanischen Kommission, (95, 2014 botuar në 2018, ISSN 0341-9213, ISBN: 978-3-943407-95-2).
Botim i Institutit Arkeologjik Gjerman me artikuj në fushën e
arkeologjisë në gjuhën angleze, frënge dhe gjermane.

"Filozofski vestnik – fv" (Politics, affects, writing, the aesthetics of
everyday life)
Tri numrat e rinj të revistës "Filozofski vestnik", vol. XXXVII, nr. 1,
nr. 2, nr. 3, 2016
ISSN: 0353-4510, Ljubjana
Revistë filozofike me karakter ndërdisiplinor, që botohet tri herë në vit
nga Instituti i Filozofisë i Qendrës për Kërkime Shkencore të
Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Sllovenisë. Revista paraqet
artikuj për një gamë të gjerë çështjesh në fushën e filozofisë së
politikës bashkëkohore, historisë së filozofisë, historisë së mendimit
politik, filozofisë sociale, epistemologjisë, kritikës kulturore, etikës,
estetikës etj.
"Südosteuropa - Journal of Politics and Society"
Vol. 64, nr. 2016
ISSN: 0722-480X, De Gruyter Oldenburg,
Botim i Institutit të Studimeve për Europën Lindore dhe Juglindore,
(Regensburg, Gjermani), revistë shkencore ndërkombëtare
shumëdisiplinore në gjuhën angleze. Në të publikohen artikuj mbi
Europën Juglindore. Temat e artikujve trajtojnë çështje nga fusha e
shkencave politike, sociologjisë, marrëdhënieve ndërkombëtare,
historisë bashkëkohore, ekonomisë, antropologjisë, të studimeve të
ligjit, studimeve kulturore etj. Ky numër u kushtohet kujtimeve dhe
rrëfimeve mbi bombardimin e forcave serbe nga NATO-ja në vitin
1999.
Études de Litérature Ancienne 25: Euripide et le Parti des Femmes"
ISBN: 978-27288-0553-2
ISSN: 1294-9493
Koleksioni "Études de Litérature Ancienne", në gjuhën franceze, i
kushtohet botës së antikitetit në fusha të ndryshme si letërsi, gjuhësi,
art, filozofi, histori etj. Çdo numër i koleksionit vjen me një titull dhe
autor të veçantë.

"Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde"
Vol. 156, 2016, 384 f.
ISSN: 0435-8279 Salzburg,
Botim i përvitshëm i Shoqërisë për Studime Rajonale të Salzburgut, në
të cilin publikohen artikuj shkencorë në gjuhën gjermane, kontribute
në fushën e historisë, gjeografisë, florës, faunës, folklorit të Salzburgut
etj.

"Acta Iadertina"
vol. 13, nr. 1, 93 f., 2016
ISSN: 1845-3392, Zadar.
Revista shkencore "Acta Iadertina", botim i përvitshëm i
Universitetit të Zadarit publikon në gjuhën kroate artikuj në
fushën e sociologjisë, pedagogjisë, edukimit, filozofisë etj.

"Prilozi" / Contributions Section of Natural, Mathematical and
Biotechnical Sciences
Vol. 37, nr. 2, 2016, 193 f.
ISSN: 1857-9027, Shkup
Revista "ПРИЛОЗИ" (Prilozi) - Contributions, botohet dy herë në
vit nga Seksioni i Shkencave Natyrore, Matematikore dhe
Bioteknike të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë.
Revista boton artikuj shkencorë, recensa, artikuj profesionalë dhe
mësimorë në fushën e fizikës, kimisë, biologjisë, gjeografisë,
gjeologjisë, shkencave matematikore, shkencave biotenike etj.
Gjithashtu në revistë botohen shpesh edhe bibliografi të anëtarëve
të Akademisë, recensa veprash shkencore etj.
"Prilozi" / Contributions, Section of Medical Sciences of the
Macedonian Academy of Sciences and Arts
vol. XXXVII, 2-3, 2016, 140 f.
ISSN: 1857-9345, Shkup
Botim i Seksionit të Shkencave Mjekësore të Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë, revistë shkencore me 3
numra çdo vit. Artikujt janë anglisht me një përmbledhje
maqedonisht dhe tematika e tyre është nga fusha e shkencave
mjekësore. Në të publikohen editoriale, punë origjinale kërkimi
shkencor, përvoja laboratorike, epidemologjike dhe klinike,
studime rastesh etj.

"Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien"
Vëll. CXLVI, 2016, 298 f.
ISSN: 0373-5656, Vjenë
Revista shkencore "Mitteilungen der Anthropologischen
Gesellschaft in Wien" është botim i Shoqërisë Antropologjike të
Vjenës që prej vitit 1870 ku publikohen artikuj shkencorë në gjuhën
gjermane në fushën e antropologjisë.

"BCH, Bulletin de Correspondance Hellénique"
Vëll. 139-140, nr. 1/2015-2016,
ISBN: 978-2-86958-286-6, 484 f.
ISSN: 0007-4217, Paris
"Bulletin de Correspondance - BCH", revistë shkencore në
gjuhën frënge që botohet prej 1877 nga Shkolla Franceze e
Athinës. Në të publikohen artikuj në fushën e filologjisë,
historisë, arkeologjisë, kryesisht kontribute të anëtarëve dhe të
ish-anëtarëve të Shkollës Franceze të Athinës. Krahas numrave të
zakonshëm dhe raporteve vjetore mbi aktivitetet e Shkollës, BCH
vjen edhe me botime shtesë.

"Notizie Archeologiche Bergomensi"
Nr. 23/2015, 470 f.
ISSN: 1127-2155, Bergamo
Revista shkencore "Notizie Archeologiche Bergomensi, botim i
Departamentit të Kulturës në Muzeun Arkeologjik të qytetit të
Bergamos, ku botohen në gjuhën italiane dhe me një abstrakt në
gjuhën angleze artikuj në fushën e arkeologjisë vendase. Ky
numër u kushtohet rezultateve të gërmimeve të zhvilluara në
rrugën "Moneta" në Milano (1986-1991).

Përurime
"Studime përmbi etimologjinë dhe fjalëformimin e shqipes" , i albanologut
Norbert Jokl
Përurimi i librit "Studime përmbi etimologjinë dhe fjalëformimin e shqipes" ,
të albanologut Norbert Jokl, përkthyer nga origjinali gjermanisht, nga profesor Eqrem
Çabej, u organizua nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Institutin
“Çabej”, në sallën “Aleks Buda”, të Akademisë së Shkencave, më 27 prill 2018.
Në këtë 140-vjetor të lindjes së Norbert Joklit, Botime Çabej nxjerrin veprën e parë
monografike të këtij autori, në përkthimin e ish nxënësit të tij Eqrem Çabej, si një homazh
për të dy albanologët më të shquar të shek. XX.
Punimi merr në shqyrtim një numër fjalësh të shqipes, të cilat i trajton në pikëpamje të
etimologjisë e të prejardhjes së tyre. Gjuha e përkthimit nga Çabej është e saktë, besnike e
tekstit origjinal gjermanisht dhe njëkohësisht e kuptueshme dhe e rrjedhshme në shqip.
Asnjë nuancë kuptimore nuk mbetet jashtë vëmendjes së përkthimit, edhe pse e dhënë sipas
strukturës së shqipes së viteve ’50.
Me gjithë vlerësimin e lartë që gëzon emri i Norbert Joklit në hapësirat shqiptare, veprat e
tij nuk kanë qenë të njohura për publikun e gjerë shqiptar dhe dalja në dritë e kësaj vepre në
shqip, do të tërheqë pas vetes edhe punimet e tjera të Joklit që janë të përkthyera dhe
ndodhen në Arkivin e Institutit të Gjuhësisë e të Letërsisë.

Gjuha e Shkipëtarëve - Die Sprache der Albanesen oder
Schkipetaren, autor J. Ritter von Xylander:
Seksioni i Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike organizoi më 22 shkurt 2018, ora
12.00, në sallën Akademikët të Akademisë së Shkencave prezantimin e veprës së autorit J.
Ritter von Xylander:
Gjuha e Shkipëtarëve - Die Sprache der Albanesen oder Schkipetaren
Botimi u paraqit nga: Prof. dr. Anila Omari, Prof. dr. Seit Mansaku, Prof. dr. Mimoza Kore

ATLAS I FLORËS SË SHQIPËRISË", Akademia e Shkencave, Tiranë 2017, autor
Jani Vangjeli.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi më 6 nëntor 2017, prezantimin e librit të
akademikut Jani Vangjeli, "ATLAS I FLORËS SË SHQIPËRISË".
Kjo vepër përbën një domosdoshmëri në studimet e thelluara në Florën e Shqipërisë dhe do
të kontribuojë në studimet e tjera në fushën e pyjeve, kullotave, bimëve aromatike e
mjekësore, farmaceutikës, leksikografisë dhe fusha të tjera.
Në këtë volum janë përfshirë rreth 1700 specie bimësh spontane dhe të kultivuara që njihen
deri
tani
në
Shqipëri.
Libri përbëhet nga rreth 948 faqe, ku pjesën kryesore dhe themelore e përbëjnë hartat e
shpërndarjes së çdo specieje, të shoqëruara me listat e vendndodhjeve konkrete ku janë
gjetur bimët që nga viti 1935 dhe deri në ditët e sotme. Të dhënat janë nxjerrë nga
ekzemplarët bimorë të Herbarit Kombëtar dhe nga rreth 120.000 të dhëna në Data base-in e
programit Excel ku përfshihen gjithashtu të dhëna nga botimet e shumta mbi Florën e
Shqipërisë të botanistëve shqiptarë dhe të huaj.

