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I nderuar lexues, 

 

Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike (SShNT) i Akademisë së Shkencave (ASh) në 
përmbushje të misionit: kontribut në drejtim të prioriteteve të vendit për kërkim dhe 
zhvillim, edukimit në shkencë dhe politikave shkencore, në përputhje me përparësitë e ASh 
për vitin 2016, ka synuar në vazhdimësi realizimin e objektivave të Strategjisë së Kërkimit, 
Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve (KZhTI) e strategjive të tjera kombëtare të zhvillimit, të 
shprehur në Programin e Qeverisë për vitin 2018, si dhe në përmbushjen hap pas hapi të 
objektivave për integrimin në fushën e shkencës të kërkuara nga Kapitulli 25 për shkencën. 
Për këtë qëllim, veprimtaritë janë përqendruar në krijimin e një infrastrukture të 
përshtatshme për fuqizimin e forcimin e kapaciteteve, për rritjen e rolit të saj në zhvillimin e 
vendit; bashkëpunimin me institucionet qeveritare në identifikimin e problematikave për 
angazhimin e ASh në realizimin e objektivave madhore në fushën e zbatimeve në prodhim; 
përpjekjet për këshillimin dhe ekspertizën e nevojshme për institucionet politikëbërëse dhe 
vendimmarrëse; bashkëpunimin me institucionet kërkimore dhe mësimore (brenda dhe 
jashtë vendit), për kryerjen e studimeve në fusha të ndryshme të shkencës e teknologjisë; 
propozimin e fushave të reja të kërkimit e studimit, në përputhje me nevojat e zhvillimit 
ekonomik e social të vendit; botimin e organeve periodike dhe veprave të tjera me nivel të 
lartë shkencor; organizimin e kongreseve dhe konferencave shkencore dhe problemore në 
shkallë kombëtare e ndërkombëtare; promovimin dhe mbështetjen e ekselencës e 
kërkuesve të rinj në shkencë në shkallë kombëtare, transferimin e dijeve nëpërmjet 
bashkëpunimit të ngushtë me kërkuesit në Diasporë, për të realizuar nivele të larta kërkimi 
dhe për të krijuar e mbështetur strukturat e saj të përfaqësimit; dhënien e çmimeve 
shkencore, etj. Vëmendje i është kushtuar rekomandimeve të analizave të BE, për progresin 
e kërkimit në Shqipëri në zbutjen e dobësive të tilla si në: (i) mbizotërimin e sektorit publik 
në Sh&T mbi atë privat; (ii) mungesën e integrimit ndërmjet agjendave të kërkimit dhe 
politikave të tjera; (iii) përvehtësimin e dobët të thithjes së fondeve; (iv) mungesën e 
promovimit të arritjeve të shkencës dhe teknologjisë e përfshirjen e pamjaftueshme të saj 
në sektorin privat apo; (v) mungesën e mekanizmave nxitës për rritjen e bashkëpunimit 
ndërkombëtar; (vi) zhvillimin dhe aplikimi i pamjaftueshëm i strategjive dhe ligjeve 
ekzistuese në Sh&T. 

Anëtarët e Seksionit, gjatë vitit 2018 krahas realizimit të programit vjetor, në përputhje me 
nismën e Qeverisë për Reformën në Sistemin e Kërkimit Shkencorë dhe Akademisë së Shkencave, 
kanë pasur si objektiv vjetor realizimin e detyrave për këtë qëllim, ku ata, në grupet ad hoc të 
Asamblesë së Akademisë si dhe atij të Ministrisë së Arsimit, Sporteve dhe Rinisë me Akademinë e 
Shkencave, kanë qenë pjesë e vazhdueshme e debateve ndermjet akademikëve, grupeve të punës 
me trupën akademike universitare dhe palët e interest. Në këtë kuadër, është punuar për hartimin e 
Ligjit për Akademinë e Shkencave, Ligjin për Etikën në Kërkimin Shkencor dhe për të gjitha aktet që 
shoqërojnë ato. Detyrimet nga ana jonë janë realizuar dhe presim vendimin e Qeverisë për 
miratimin e tyre për të vazhduar në kontributin e Seksionit në veprimtaritë e tjera për reformën. 

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike ka në fokus orientimin e kërkimeve në 
problematikën shkencore me rëndësi kombëtare, në shkencat shoqërore e albanologjike si 
dhe në ato të shkencave natyrore teknike. Në këtë kuadër, prioritetet në shkencat natyrore 
dhe teknike u orientuan në fusha të tilla si: teknologjitë e informimit e komunikimit; 
shëndetësisë në përgjithësi e shërbimit parësor e të të ushqyerit në veçanti; ujërave, 
rregullimit të regjimit ujor në liqene, lumenj e laguna; shfrytëzimit të energjisë së 
rinovueshme; vlerësimit, ruajtjes dhe rehabilitimit të ekosistemeve natyrore; biodiversitetit 
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dhe cilësisë së ushqimit; edukimit shkencor; transferimit dhe aplikimit të teknologjive të reja 
në fusha të ndryshme e me prioritet ato të gjetjeve, identifikimit e rehabilitimit të pasurive 
të trashëgimisë kulturore, etj. Domosdoshmëria në arritjen e treguesve për zhvillimin e 
kërkimit shkencor me standardet e përqasjes në bashkësinë evropiane (kapitulli 25 i asqui 
communitarie), kërkon rritjen e rolit të kërkimit shkencor në zhvillimin e vendit, i cili 
realizohet me rritjen e kapaciteteve këshilluese edhe të ASh, ndaj organeve politikëbërëse e 
vendimmarrëse, ekonomisë, biznesit, të shoqërisë civile, etj Për këto problematika, SShNT 
në kuadër të Akademisë ka pasur parasysh Strategjinë e KZhTI e strategjitë e tjera të 
Qeverisë, studimin e zbatimin e rekomandimeve të Rrjetit të gjithë Akademive të Evropës 
(ALLEA), Rrjetit të Akademive të Botës (IAPartnership), Këshillit Ndërkombëtar të Unionit 
për Shkencën (ICSU), Organizatës Ndërkombëtare për Edukimin dhe Shkencën dhe Kulturën 
(UNESCO), si dhe të institucioneve ndërkombëtare, duke marrë parasysh mundësitë dhe 
kushtet reale e veçanërisht të zhvillimit ekonomik të vendit tonë në përgjithësi. 

Gjatë vitit 2018 ky rol ka rezultuar efektiv e me tregues në rritje: në kërkime bazë e 
aplikative me impakt pozitiv në promovimin dhe zhvillimin e veprimtarive prodhuese në 
përgjithësi. 

Rritja e bashkëpunimit kombëtar e ndërkombëtar, realizimi i marrëveshjeve e 
protokolleve me institucione kërkimore shkencore e universitare si dhe paraqitja dinjitoze e 
ASh-së në takime ndërkombëtare, kanë qenë në fokus të zgjerimit të partneritetit të 
bashkëpunimit shkencor dhe të veprimtarisë në përputhje me realizimin e objektivave të 
saj, të cilat kanë ndikim në fushat e kërkim-zhvillimit. Ishte objektiv i veçantë bashkëpunimi 
me vende të tjera, me synim krijimin e përmirësimin e lidhjeve dhe marrëdhëniet e saj në 
botë nëpërmjet rritjes cilësore të bashkëpunimeve në fusha të kërkimit shkencor edhe në 
shkencat natyrore-teknike. ASh ka synuar për një pjesëmarrje aktive në partneritetin në 5 
fusha të iniciativës së Programit të Hapësirës Evropiane të Kërkimit, “ERA”, që konsistojnë 
në: (i) bashkëpunimin ndërkombëtar në shkencë dhe teknologji; (ii) intensifikimin e 
partneritetit në kërkim; (iii) transferimin e teknologjive; (iv) kërkimet në infrastrukturë; (v) 
zhvillimet më të reja në shkencë etj., duke lidhur edhe gjatë 2018 një sërë marrëveshjesh 
me institucione ndërkombëtare shkencore me përfshirjen e AShSh e të institucioneve të 
tjera shkencore e arsimore në Shqipëri me impakt në KZh. Si objektiv prioritar, SShNT i 
AShSh ka patur në fokusin e saj të veprimtarive, forcimin e ndërveprimit ndërmjet shkencës 
dhe biznesit, për kontributet e kësaj të fundit, drejtpërdrejt në KZh duke e konsideruar atë si 
një motor të zhvillimit: zbatimin e produktit shkencor, teknologjik e inovativ në zhvillimin e 
biznesit në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme, spin - off e më gjerë. 

Rezultatet e punës shkencore të akademikëve të Seksionit, nëpërmjet projekteve, 
konferencave e botimeve, monografive e periodikëve (brenda e jashtë vendit) e në 
bashkëpunim me institucione të tjera janë paraqitur në konferenca kombëtare dhe 
ndërkombëtare, si dhe në botime shkencore, monografike, periodike, raportime e deklarata 
shkencore adresuar institucioneve qeveritare, vendimmarëse e politikëbërëse, universitare, 
biznesit e strukturave të veprimtarive prodhuese që lidheshin me problemet e trajtuara, 
mediave, të shkruar e vizive. Po kështu, një vend të veçantë në veprimtaritë e SShNT pati 
edhe bashkëpunimi me shkollat e larta, ku akademikët e Seksionit, në vazhdimësi japin 
kontribut të konsiderueshëm në mësimdhënie, në udhëheqje doktoratash, në hartimin e 
teksteve mësimore, pasurimin e hartimin e kurrikulave, përfshirjen e studentëve në 
aktivitete të ndryshme etj. 

Për vitin 2019, përparësitë e SShNT do të përqendrohen sipas problematikave në disa 
fusha prioritare: përfundimin e reformës në ASH, ritjen e rolit të Akademisë në politikbërje 
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dhe qeverisje, në fushat e arsimit e të shkencës, të ujit, bujqësisë dhe ushqimit, 
bioteknologjive e biosigurisë, biodiversitetit, shëndetësisë e cilësisë së jetës, teknologjive të 
informacionit e komunikimit, emergjencave civile, mjedisit, aplikimit të teknologjive efikase 
për trashëgiminë kulturore (gjetjeve dhe rehabilitimit), zbatimeve shkencore në zhvillimin 
ekonomik për rritjen e efektivitetit të sistemit financiar, lidhjes me universitetet e vendit 
(shtetërore e private) për forcimin e ndërsjellë ndërmjet mësimdhënies dhe kërkimit 
shkencor, gjithmonë këto për një zhvillimin të qëndrueshëm të vendit. 

Kërkuesit e rinj dhe edukimi në shkencë me grup mosha të ndryshme përbëjnë një 
prioritet edhe në të ardhmen, në drejtim të zbulimit, mbështetjes e promovimit, brenda e 
jashtë vendit, ku do të përfshihet bashkëpunimi me aktorë të kërkimit e mësimdhënies në të 
gjitha nivelet, nëpërmjet pjesëmarrjes në veprimtari të përbashkëta, në kualifikime të 
orientuara në drejtime specifike të kërkimeve (brenda e jashtë vendit), nëpërmjet 
projekteve, konferencave, seminareve, tavolinave të përbashkëta, botimeve, etj.  

Kontributi i biznesit në kërkim është sfida e zhvillimit të sigurt e të shëndetshëm të 
shkencës, zhvillimit teknologjik dhe inovacionit në Shqipëri. Promovimi i rolit jetik të sektorit 
privat në zhvillimin e KZHTI në vend, duhet kuptuar si promotor i inovacionit. Një 
bashkërendim i mirë i politikave qeveritare me strategjitë e biznesit është vendimtar në 
krijimin e një mjedisi të favorshëm për të gjeneruar novacione.  

Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet mosdiskriminimit dhe barazisë gjinore edhe në 
shkencat natyrore, teknike, një dukuri kjo për të cilën duhet shumë punë dhe ku duhet 
përfshirje sa më e gjerë edhe e shoqërisë civile. 

SShNT, në kuadër të AShSh e sheh të rëndësishme dhe ka energji efikase në dhënien e 
kontributeve në përmirësime të mëtejshme të ristrukturimeve të nevojshme të kërkimit 
shkencor, legjislacionit e menaxhimin e tij me efikasitetin e kërkuar, në shkencë, teknologji 
dhe edukim: në hartimin e strategjive për KZhTI (kombëtare, rajonale & ndërkombëtare); 
rritjen e rolit në politikëbërje e vendimmarrje; kualifikimin e burimeve njerëzore; 
propozimin për krijimin e menaxhimin e strukturave të reja të kërkim-zhvillimit; veprimtari 
në lidhje me zhvillimin e qëndrueshëm; raportime shkencore kombëtare; hartim dhe 
menaxhim të projekteve; politika mjedisore; hartim metodologjish, aplikime, ekspertiza e 
monitorime, etj. 

Me përparësi do të mbetet edhe botimi i veprave me vlera të veçanta shkencore të 
Akademikëve dhe të studiuesve më në zë që kryejnë veprimtari brenda e jashtë vendit. 

Në këtë përmbledhje jemi munduar të paraqesim veprimtaritë më të rëndësishme të 
Seksionit të Shkencave të Natyrore e Teknike të AShSh, duke qenë të ndërgjegjshëm se këtu 
nuk paraqiten të gjitha veprimtaritë e kontributet e realizuara nga akademikët (brenda e 
jashtë vendit) dhe akademikët e huaj të nderit; për më shumë informacion, mund të gjeni 
në faqen e internetit të AShSh (www. akad.gov.al), apo drejtpërdrejtë në AShSh, ku çdo 
anëtar i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike është kurdoherë i gatshëm t’i shërbejë 
çdo të interesuari, në mënyrë që informacioni mbi veprimtarinë e saj të jetë nga burime të 
sakta. 

Faleminderit 
Salvator Bushati, Akademik prof. dr. 

Kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike 
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HYRJE 

 

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike (SSHNT), si një nga dy Seksionet e Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë (ASHSH), ku zhvillohen veprimtaritë për kërkim e zhvillim në fushat e 

shkencave natyrore e teknike e të shkencave të jetës, inxhinierike, teknologjike, bujqësore 

mjedisore, mjekësore, në përmbushje të misionit të saj, në vazhdimësi gjatë vitit 2018 ka synuar 

realizimin e veprimtarive në disa drejtime kryesore në:  

• këshillimin dhe ekspertizën e nevojshme për institucionet politikëbërëse dhe vendimmarrëse në 

fushat e kërkimit dhe zhvillimit;  

• paraqitjen e përparësive, arritjeve dhe problematikave të kërkimit e zhvillimit, në fushat 

përparësore të zhvillimit të përgjithshëm të vendit, bazuar në prurjet e fituara nga organizimi i 

kongreseve, konferencave e seminareve/debateve shkencore në shkallë kombëtare e 

ndërkombëtare;  

• bashkëpunimin me institucionet qeveritare në identifikimin e problematikave të vendit për 

angazhimin e ASHSH-së në realizimin e objektivave të qeverisë, nëpërmjet pjesëmarrjes në grupe 

qeveritare, ndërministrore, borde, këshille, grupe ad hoc etj.; 

• bashkëpunimin me institucionet kërkimore dhe mësimore brenda dhe jashtë vendit, për 

kryerjen e studimeve në fusha të ndryshme të shkencës e teknologjisë, për hartimin e programeve 

kombëtare e bilaterale, dypalëshe e shumëpalëshe, ekspertizave dhe monitorimeve të ndryshme 

në shkallë vendi etj.;  

• bashkëpunimin me biznesin dhe prodhuesit në të gjitha nivelet, në lidhje me zbatimet e 

produkteve të kërkimeve shkencore e inovative në veprimtaritë ekonomike e prodhuese;  

• transferimin e teknologjive inovative në ato ndërmarrje e subjekte të veprimtarive prodhuese në 

Shqipëri, nga Rrjeti i Akademive të Shkencave të Botës (InterAcademyPartnership: science-

research-health), Forumi i Akademive Europiane (ALLEA) etj., si dhe nga institucione të tjera 

kërkimore shkencore, me të cilat Akademia bashkëpunon brenda e jashtë vendit;  

• botimin e organeve periodike dhe veprave të tjera me nivel të lartë shkencor të kërkimit bazë 

dhe inovative prodhuese;  

• zbulimin, mbështetjen, nxitjen dhe promovimin e talenteve të reja të kërkuesve shqiptarë në 

shkencë brenda e jashtë vendit, për të realizuar nivele të larta kërkimi në Shqipëri, si dhe për të 

krijuar e mbështetur struktura të saj të përfaqësimit në komunitetin shkencor e veprimtaritë 

prodhuese etj.  

Me përparësi në veprimtaritë e saj ka qenë edhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet 

shkencëtarëve të diasporës, shkencëtarëve të rinj nga institucionet brenda dhe jashtë vendit, me 

anë të përfshirjes nëpërmjet veprimtarive të ndryshme, si: seminare, forume shkencore, projekte 
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etj. Gjithashtu, akademikët e SSHNT-së kanë drejtuar dhe marrë pjesë në realizimin e disa 

projekteve ndërkombëtare në fusha të ndryshme të teknologjisë së informacionit, energjisë në 

përgjithësi e asaj të ripërtërishme në veçanti, transportit, edukimit, rasteve të emergjencave 

natyrore dhe problematikave që lidhen me to etj. 

Gjatë vitit 2018, në kuadër të Programit “Edukimi në Shkencë” dhe synimin e masivizimit të 

shkencës, Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike ka realizuar organizimin e 13 veprimtarive 

shkencore (konferenca, simpoziume, seminare etj.) një pjesë e të cilave janë pasqyruar edhe në dy 

revistat shkencore periodike ndërkombëtare: “Journal of Natural and Technical Sciences” - 

(JNTS, 2 vëllime për vitin 2018) dhe “Journal of Agriculture of Animal Production Sciences for 

the Rural Development” - JAAPSR (botim i përbashkët i Fondacionit “Shkencë, Teknologji, 

Shërbim Këshillimor për Zhvillimin e Fermës” - BLELAL dhe ASHSH; 2 vëllime). Gjithashtu, 

SSHNT ka marrë pjesë dhe në 4 projekte kërkimore – shkencore edhe veprimtari të tjera 

shkencore. Vlen të theksohet rritja e vazhdueshme e progresive e pjesëmarrjes së të rinjve në 

shkencë e studentëve në veprimtaritë e organizuara nga SSHNT.  

Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike përbëhet nga 18 anëtarë që mbajnë titullin 

“akademik”, 3 anëtarë me titullin “akademik i asociuar” dhe 1 anëtar me titullin “akademik i 

përhershëm”.  

Anëtarët e Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike kanë marrë pjesë në 90 konferenca 

shkencore (brenda dhe jashtë vendit); kanë botuar 55 artikuj shkencorë dhe kanë punuar në 10 

projekte shkencore. 
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KONFERENCA, SIMPOZIUME, SEMINARE,  

LEKSIONE TË HAPURA 

 

Të shumta kanë qenë konferencat, seminaret dhe forumet shkencore në mbështetje të trajtimeve 

shkencore të problematikave përparësore të vendit, të sinkronizuara ato në kohë me shqetësimet 

e shkencës, komunitetit e zhvillimit të vendit. Ato kanë qenë fryt i bashkëpunimit me përfshirje 

të gjerë të komuniteteve shkencore të vendit. 

 

 Konferenca “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” (JNTS), 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 

shumëdisiplinore.  

Pas një periudhe të gjatë 20-vjeçare prurjesh shkencore në revistën JNTS nga autorë të 

ndryshëm, në disiplina të ndryshme shumëdisiplinore të fushave të shkencave natyrore e teknike, 

ishte me interes kryerja e një analize të punimeve të publikuara, mbi kontributin në kërkimin e 

zhvillimin shkencor, si dhe të vlerës së tyre teorike e praktike në fushat përparësore të zhvillimit 

të vendit.  

Në këtë kuadër Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi më datë 2 shkurt 2018, 

konferencën shkencore njëditore me temë “Prurjet shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet e 

revistës 'Journal of Natural and Technical Sciences' dhe përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen”.  

Konferenca i drejtohej një publiku/audience të interesuar për botimet në përgjithësi dhe ato 

shkencore në veçanti. Për më tepër pjesë e saj e pandarë ishin studentë të universiteteve 

shtetërore dhe private, si brezi i ardhshëm i shkencëtarëve dhe intelektualëve të këtij vendi. 

Në fjalën e hapjes, kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike dhe njëkohësisht 

kryeredaktor i revistës JNTS, akad. Salvatore Bushati bëri një ekspoze të shkurtër historike të 

revistës dhe disa statistika të botimeve të saj. Numërohen 580 artikuj të publikuara ndër vite, 

produkte studimore të 13 330 autorëve nga të cilët 799 ose 60% e tyre janë meshkuj dhe 531 

(40%) femra. Ndër to 1160 autorë (87.2%) janë vendas dhe 170 (që përbëjnë 12.8%) janë të huaj 

nga Europa, Amerika, Lindja e Mesme etj. Botimet kanë demonstruar në përgjithësi frymë 

bashkëpunimi ndërmjet specialistëve jo vetëm të një fushe, por edhe ndërmjet fushave të 

ndryshme të shkencës. Në fjalën e tij, ndër të tjera, akad. Bushati tha: “Publikimi i kësaj reviste në 
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vite, provoi të ishte një model i mirë, i arritur hap pas hapi, i publikimeve shkencore, sikundër është dhe sot e 

kësaj dite. Revista ishte një mjet i recensimit të zbulimeve shkencore, regjistrimit të këtyre zbulimeve dhe më e 

rëndësishmja, një mjet informimi rreth këtyre arritjeve me ndikim në transmetimin e dijeve në mbarë komunitetin 

e kërkimit shkencor, universitar, biznesin e shoqërinë në përgjithësi, e cila, botuar në gjuhën angleze, ndikoi edhe 

në certifikimin e saj, duke u ballafaquar e referuar edhe nga literaturë shkencore e huaj. Ky përvjetor përkon me 

një kohë kur publikimet shkencore gjenden në mesin e një revolucioni të vërtetë në fushën e publikimeve 

elektronike. Ndaj sot, objektivat tanë janë, madje më fort se më parë, t’i bëjmë këto arritje tonat shkencore të 

qasshme nga të gjithë, veçanërisht për kërkuesit e rinj. Të gjitha publikimet e revistës, pjesë tashmë e arkivit tonë 

të trashëgimisë shkencore në fushat matematikë, fizikë, kimi, biologji, mjekësi, informatikë, shkencave të tokës, 

inxhinierive etj., si dhe nëndisiplinat e tyre përkatëse gjenden online. Jemi përballur me shumë vështirësi, që prej 

daljes së saj: nga makina e shkrimit e përdorur për të nxjerrë në dritë numrin e parë, deri në vështirësitë që u 

hasën për sa i takon shkrimit akademik, standardeve të tij, si: gjuhën teknike, etikën, drejt ngritjes së treguesve të 

një reviste ndërkombëtare etj.”. Në fund të fjalës së tij, akad. Bushati në emër të bordit shqyrtues, pasi 

falënderoi autorët e punimeve, adresoi një falënderim dhe për lexuesit e vjetër dhe të rinj të 

revistës, duke ftuar të gjithë kërkuesit të bashkëpunojnë nëpërmjet artikujve të tyre shkencorë në 

ngritjen e nivelit të revistës pasi: “Qëllimi kryesor është të ngremë standardet e revistës në një revistë 

ndërkombëtare, të specializuar në publikimet me përmbajtje të lartë cilësore me vlera teorike e praktike. Është 

detyra jonë që ta çojmë revistën përpara dhe të inkurajojmë publikimin e punimeve shkencore nga të gjitha fushat e 

shkencave natyrore dhe teknike dhe aplikimeve të tyre.” 

Në emër të Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës (ASHAK) përshëndeti pjesëmarrësit 

në konferencë, akad. Fetah Podvorica, sekretar shkencor i Seksionit të Shkencave Natyrore të 

ASHAK-ut. Gjithashtu përshëndeti edhe dr. Geron Kamberi, drejtor i Agjencisë Kombëtare të 

Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI).  

 

     

Figura 1: Çaste nga seanca plenare e Konferencës “Prurjet shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet 

e revistës “Journal of Natural and Technical Sciences” dhe përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen” 

 

Referimet u realizuan sipas analizave të kryera sipas fushave bazë (matematikë - teknologji 

informacioni, fizikë, kimi, biologji, mjedis, inxhinieri, shkenca mjekësore, shkenca bujqësore e 

veterinare, shkenca të tokës). Në referimin e tyre “Reflektime mbi kërkimin shkencor në matematikë dhe 

informatikë” akademikët Neki Frashëri dhe Gudar Beqiraj paraqitën jo vetëm një histori të 

shkurtër mbi zhvillimin e matematikës teorike dhe të aplikuar si dhe informatikës, por dhe disa 
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probleme që janë të lidhura me “mbulimin nga programet e orientuara drejt përparësive, mungesën e 

shpeshtësisë të programeve, konkurrencën në tregun e punës” etj. 

Analizën mbi fushën e fizikës e bënë akad. Floran Vila dhe prof. dr. Fatos Ylli në referimin me 

titull “Kërkimi shkencor në fizikë në revistën shkencore JNTS dhe përparësitë në të ardhmen”. Pasi dhanë 

disa statistika mbi botimet e shkencës së fizikës në revistën JNTS [61 artikuj shkencorë, 84 

autorë nga 21 institucione, ku numrin më të madh të autorëve e ka Instituti i Fizikës Bërthamore 

të Zbatuar (23) dhe pastaj Departamenti i Fizikës i Fakultetit të Shkencave të Natyrës të 

Universitetit të Tiranës (14)] autorët dhanë dhe disa orientime mbi fushat specifike të fizikës dhe 

aplikimeve të saj në të cilat duhet të drejtohen studimet fizike në të ardhmen. Gjithashtu autorët 

e ndien të nevojshme të theksojnë se “për rritjen e cilësisë dhe efektivitetit të kërkimit shkencor, janë 

domosdoshmëri: a- krijimi i grupeve kërkimore komplekse dhe të qëndrueshme; b- përqendrimi në tematika të 

rëndësishme me interes teoriko–praktik; c- ngritja e një laboratori qendror, të certifikuar të analizës së 

materialeve; dhe d- dhënia e përparësisë studimeve me projekte të përbashkëta, në hapësirën mbarëshqiptare, me 

projekte bilaterale me vende të tjera dhe së fundmi pjesëmarrja në projektet shkencore të programit europian 

"Horizon 2020". Një rol të rëndësishëm ka Akademia e Shkencave, e cila është institucioni udhëheqës dhe 

koordinues i kërkimit shkencor në Shqipëri”.  

Punimet në seancën e parë të konferencës vazhduan me referimin “Kontributet e shkencave kimike: 

rrjedhojë dhe sfida të zhvillimit industrial të vendit” punuar nga akad. Dhimitër Haxhimihali, akad. asoc. 

Ilirjan Malollari, prof. Rozana Troja dhe prof. Pranvera Lazo. Autorët bënë një analizë të 

gjendjes në zhvillimin e shkencës së kimisë duke e përqendruar në 11 drejtime kryesore, ndër të 

cilat: prirjet e përfshirjes së metodologjive bashkëkohore në publikimet e kërkimin shkencor (në 

JNTS); evidentimi mbi përfitimet nga studimet shumëdisiplinore me kërkues të fushave të 

ndryshme; evidentimi i kërkimit shkencor me karakter aplikativ në dobi të biznesit dhe të 

ekonomisë, evidentimi i rëndësisë së organizimit të numrave specialë të revistës bazuar në 

veprimtaritë e ndryshme shkencore të Akademisë së Shkencave etj. Në përfundim autorët dhanë 

dhe mendime për përcaktimin e prirjeve të zhvillimit të kërkimit shkencor në të ardhmen në 

përputhje me nevojat aktuale të vendit në industri duke vënë theksin në rritjen e eficiencës së 

përdorimit të burimeve natyrore të lëndës dhe energjisë së ripërtërishme dhe në mbrojtjen e 

mjedisit.  
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Figura 2: Çaste nga seanca e parë e zhvillimit të konferencës “Prurjet shkencore për kërkim e zhvillim në 

publikimet e revistës “Journal of Natural and Technical Sciences” dhe përparësitë e hulumtimeve në të 

ardhmen” 

 

Seanca e parë u mbyll me referimin “Tendencat e zhvillimit të kërkimit në fushën e biologjisë përballë 

sfidave te globalizmit” nga akad. Efigjeni Kongjika dhe prof. as. Valbona Sota. Autoret theksuan se 

“Analiza e studimeve të botuara në revistën JNTS lejon të përcaktohet edhe trendi i zhvillimit të kërkimit 

shkencor në fushën e biologjisë në përputhje me nevojat aktuale të vendit dhe përballimin e sfidave të globalizimit.” 

Kështu, së pari, zgjidhja shkencore optimale e problemeve të shumta të ekonomisë dhe mjedisit 

duhet të vijë nga kërkues shkencorë, specialistë të kualifikuar në drejtime të ndryshme në: a- 

institute të mirëfillta kërkimore shkencore; b- departamente me profil biologjik ose 

shumëdisiplinor në universitete të ndryshme në Shqipëri dhe në hapësirën mbarëshqiptare. Së 

dyti, zgjidhja vjen nga studime shumëdisiplinore me grupe ekspertësh të fushave të ndryshme të 

biologjisë, që lidhet me ngritjen dhe funksionimin e infrastrukturës shkencore laboratorike 

bashkëkohore, si dhe me kualifikimin e kërkuesve shkencorë në institucione të specializuara 

jashtë vendit në kuadër të projekteve të programeve të BE-së (FP6, FP7, Horizon 2020 etj.) Së 

treti, si vend në zhvillim, kërkimi shkencor duhet të përdorë të rejat e shkencës në vendet e 

zhvilluara me karakter të theksuar aplikativ në disa fusha si biodiversiteti i florës dhe faunës së 

Shqipërisë, shfrytëzimi i burimeve autoktone për produkte të reja si kontribut në zhvillimin e 

agroturizmit, të promocionit /marketingut në kushte globalizimi të tregut, ngritja e sistemit të 

certifikimit të materialit mbjellës dhe shëndetësimi i tij me metoda bashkëkohore, përdorimi i 

metodave bioteknologjike në bujqësi dhe mjedis etj. 
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Seanca e dytë e konferencës u hap me referimin “Shkencat bujqësore shqiptare në suazën e shkencave 

natyrore dhe teknike” të përgatitur nga akad. Nazim Gruda dhe prof. Andrea Shundi. Autorët në 

pamundësi të ardhjes së tyre nga jashtë Shqipërisë, ia deleguan prezantimin prof. Luljeta 

Dhaskalit, e cila së bashku me profesorët E. Roço, P. Çabeli, dhe I. Kumbe kishte përgatitur 

gjithashtu një tjetër referim me titull “Kontributi i kërkuesve shkencorë të Universitetit Bujqësor të Tiranës 

në JNTS dhe prioritetet për të ardhmen”. Në referimin e përgatitur nga akad. Gruda dhe prof. Shundi 

pas një historiku të shkurtër të zhvillimit të shkencave bujqësore në vendin tonë si dhe disa 

statistikave të botimeve në revistën JNTS që lidhen drejtpërdrejt me shkencat bujqësore, u dhanë 

dhe disa mendime për të ardhmen e revistës. Sipas autorëve është e nevojshme: (i) përcaktimi e 

zbatimi i një strategjie dhe problematike botuese afatmesme, (ii) organizimi më institucional i 

revistës, ngjallja e diskutimit dhe e debatit shkencor sidomos me shkencëtarët e rinj dhe studentët 

nëpërmjet diskutimit të artikujve në institucionet akademike dhe shoqatat shkencore, (iii) rritja e 

autorësive të artikujve nga mbarë trojet shqiptare e diasporë, (iv) botimi i revistës me tirazh diçka 

më të lartë dhe botimi digjital dhe online.  

Në referimin “Kontributi i kërkuesve shkencorë të Universitetit Bujqësor të Tiranës në JNTS dhe prioritetet 

për të ardhmen” autorët u shprehën se revista JNTS është “ndihmëse shumë e mirë jo vetëm për 

kualifikimin akademik të pedagogëve dhe kërkuesve të Universiteteve dhe institucioneve 

kërkimore në Shqipëri, por dhe organi ku janë botuar punime shkencore, ide apo rezultate të 

programeve/projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare. JNTS ka luajtur rolin e (i) treguesit në 

kërkim, (ii) të një institucioni të mirëfilltë ku janë shpalosur dhe ballafaquar rezultate dhe arritje 

të kërkimit shkencor në nivel fushe, institucioni apo drejtim kërkimi, (iii) të liderit në fushën e 

botimeve shkencore në shkencat e natyrës dhe ato teknike, pavarësisht numrit të madh të 

revistave shkencore. JNTS ishte një ndihmë e madhe në fushën e botimeve shkencore në gjuhën 

angleze, me qëllim ndërkombëtarizimin e kërkimit në Shqipëri.” Pasi u fol mbi drejtimet e 

zhvillimit të deritanishëm dhe të ardhshëm të kërkimit shkencor në fushën e shkencave 

bujqësore, autorët theksuan se “...nëpërmjet kërkimit në drejtimet e lartpërmendura do të synohet që 

shkencat bujqësore shqiptare të sigurojnë: rritjen e prodhimit, uljen e kostove të prodhimit, rritjen e cilësisë së 

produkteve, plotësimin e standardeve të pastërtisë dhe sigurisë së produkteve me qëllim madhor mbrojtjen e 

shëndetit publik dhe mbrojtjen e mjedisit.”  

Prof. Enver Roshi mbajti referimin “Tematikat e shkencave mjekësore në revistën JNTS dhe përparësi 

kërkimesh në mbështetje të Strategjisë Shëndetësore” punuar në bashkëpunim me prof. Doncho Donev 

të Institutit të Mjekësisë Sociale të Maqedonisë. Autorët jo vetëm që bënë një analizë të detajuar 

në lidhje me botimet e fushës së mjekësisë në revistën JNTS, por vunë theksin mbi punën e bërë 

nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë lidhur me këtë fushë. Autorët përmendën 4 konferencat 

ndërkombëtare të organizuara që nga viti 2010: "Menaxhimi – sfidë madhore e sistemit shëndetësor”, 

Tiranë, 15 tetor 2010; "Parandalimi i kancerit: sfidat dhe mundësitë", Tiranë, 6 qershor 2014; "Shëndeti 

përmes të ushqyerit: Faktorët e të ushqyerit dhe impakti i tyre në sëmundshmëri”, Tiranë, 21 nëntor 2015 

dhe “Kanceri i qafës së mitrës: parandalimi, diagnostikimi dhe trajtimi i tij”, Tiranë, 4 shkurt 2017, të cilat 

kanë dhënë një seri rekomandimesh ndaj politikëbërësve, strukturave qeveritare, 

shoqërisë civile e organizmave joqeveritare dhe sektorit privat.  

 



 
15 Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë  

     

Figura 3: Çaste nga seanca e dytë e Konferencës “Prurjet shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet e 

revistës 'Journal of Natural and Technical Sciences' dhe përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen” 

 

Punimet e seancës së dytë vazhduan me referimin “JNTS për shkencat e tokës në Shqipëri - Prurjet 

shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet e revistës Journal of Natural and Technical Sciences dhe 

përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen” përgatitur nga akad. Salvatore Bushati, prof. dr. Alfred 

Frashëri, prof. dr. Giuseppe Baldassare dhe prof. dr. Domenico Schiavone. Pasi u fol për 

historinë e dhe statistikat e botimeve në fushën e shkencave të tokës, rëndësi iu kushtua 

përparësive të kërkimit në të ardhmen. Kështu, nga analizat e prurjeve shkencore dhe në 

mbështetje të Strategjisë për Kërkim dhe Zhvillim Shkencor, Teknologjik e Inovativ me qëllim 

për zhvillimin e politikave përparësore të programuara në Strategjinë Kombëtare të vendit në 

fushat e shkencave të tokës u nxorën në pah disa përparësi: (i) përditësimi i vazhdueshëm me të 

dhëna të hartave madhore gjeologjike, hidrogjeologjike; të ndjeshmërisë ndaj rrëshqitjeve, të 

pasurive mineralmbajtëse dhe hidrokarbureve; (ii) përgatitja e hartave tematike lokale për 

përgjegjshmërinë në mbrojtjen dhe në zgjidhjen e problematikave ekonomike dhe të cilësisë së 

jetesës së popullatës; (iii) studime e përditësime të gjendjes dhe shfrytëzimit të pasurive 

nëntokësore naftë-, gazmbajtëse e të mineraleve në plan kombëtar, si dhe problematikat që 

lidhen me trajtimin e tyre prej subjekteve private; (iv) studime të hollësishme për energjinë 

gjeotermale dhe fushat e shfrytëzimit të saj për zbatime praktike në ndërtim, në industrinë 

energjetike, në fushën e bujqësisë, të shëndetit, të farmaceutikës e të përmirësimit të cilësisë së 

jetës; (v) gjendja, monitorimi dhe rekomandimi i masave për mbrojtjen e territorit dhe 

parandalimin e rreziqeve të mundshme (për prishjet, rrëshqitjet, përmbytjet, avalanshet, 

subsidenca e perfuzionet e truallit etj.) me studime të gjeologjisë inxhinierike tradicionale e të 

aplikimit të metodave të avancuara si dhe të parashikimeve sizmologjike dhe të studimeve 

gjeofizike, GSP, Remote Sensing etj.); hidrologjisë (skenarëve të emergjencave të përmbytjeve e 

lajmërimit të hershëm etj.); meteorologjisë (parashikimit të ndryshimit të klimës, diellzimit-erës-

precipitimit); hidraulikës (modelimeve të prurjeve, goditjes së valëve të përmbytjes, të valëve të 

detit; (vi) studimet tematike krahinore gjeologjike-gjeofizike-gjeodezike për dukurinë e erozionit 

ne sterenë e territorit shqiptar, si dhe dinamikën e zhvillimit të bregdetit dhe shelfit të Adriatikut; 

(vii) studime për basenet ujëmbledhëse në përputhje me përparësitë në Strategjinë Kombëtare të 

Menaxhimit të Ujit, si dhe Menaxhimit të Baseneve Ujore, të përfshira në Kadastrën Ujore të 

Shqipërisë; (viii) studimet gjeografike, të arealeve dhe ato demografike; (ix) ndërtimi i hartës 

gjeoturistike të ilustruar të Shqipërisë, pjesë e Geobook-ut të Ballkanit, që të shërbejë për 
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studiues, për amatorët e për zhvillimin e turizmit, duke kaluar nga turizëm në natyrë në 

gjeoturizëm, gjeotrashëgimi e gjeodiversitet; (x) zbatimi i metodave gjeologjike-gjeofizike për 

njohjen e gjendjes së ekosistemeve, lidhur me problemet shëndetësore: ndotja e ujërave 

nëntokësore dhe i materialeve, rrezatimi radioaktiv i truallit etj.; (xi) përgjithësimi i të dhënave 

gjeologo-gjeofizike krahinore ekzistuese për zonat tektonike të Albanideve për evidentimin e 

nyjave problemore strukturale dhe përcaktimin e objektivave për studimin e tyre; (xii) studimi i 

marrëdhënieve gjeologjike të Albanideve me Dinarideve dhe Helenideve në zonat ndërkufitare 

sipas të dhënave të vrojtimeve komplekse gjeologjike dhe gjeofizike me metoda të ndryshme. 

Prof. dr. Genti Guxho në referimin e tij me titull "Kërkimi shkencor në fushën e inxhinierisë së 

tekstileve, si një nga rastet studimore të prurjeve shkencore për kërkim dhe zhvillim në JNTS”. Referuesi bëri 

njëvlerësim të botimeve shkencore në JNTS në fushën e tekstileve e cila ka pasur një zhvillim 

vërtet të lakmuar të drejtuar nga departamenti i inxhinierisë së tekstileve në Universitetin 

Politeknik të Tiranës. Në studimet e botuara në JNTS po dhe në revista jashtë, janë dhënë 

rezultatet e kërkimeve shkencore në inxhinierinë tekstile, të cilat kanë sjellë risi në zhvillimin e 

kësaj industrie, por edhe të degëve që lidhen me to. Në referimin e tij ai vuri theksin mbi arsyet 

se përse kërkuesit shkencorë të kësaj fushe relativisht të zhvilluar në standarde bashkëkohore të 

inxhinierisë së tekstileve zgjedhin të botojnë në JNTS. Arsyet janë të argumentuara: (i) standarde 

të larta të botimit, serioze e me shpeshtësi të rregullt; (ii) procedura të recensimit serioz dhe analitik; 

(iii) kontrolli për plagjiaturën dhe botimi në gjuhën angleze, si dhe (iv) bashkëpunuese, brenda rregullave të etikës 

shkencore me autorë e publikimeve. 

Seanca u mbyll me referimin e znj. Mirlona Buzo (MA) me titull “Tendenca dhe risi që sjellin sistemet e 

informacionit në zhvillimin dhe promovimin e veprimtarive kërkimore”. Pasi dha rëndësinë e sistemeve 

bibliotekare të informacionit si “një infrastrukturë shumë e rëndësishme, pa të cilën nuk mund të 

mendohet arsimi dhe kërkimi shkencor bashkëkohor, e as zhvillimi kulturor, teknologjik dhe 

ekonomik”, autorja foli shkurtimisht për zhvillimin e sistemeve online që filluan me projektin 

ERA2012 (Elektronik Resources for Albania), që Akademia e Shkencave e Shqipërisë (BASH) në 

bashkëpunim me Institutin e Shkencave te Informacionit (IZUM), Slloveni ndërmori në vitin 

2012. Si objektiva për të ardhmen autorja përmendi: Përpilimin e bibliografive të reja online të 

akademikëve dhe kërkuesve shkencorë nga fusha të ndryshme të dijes, nxitja dhe ndihma për ndërtimin e 

bibliografive të tilla shkencore online edhe në bibliotekat e tjera shkencore universitare dhe speciale, bashkëpunimi 

me bazën e të dhënave të kërkuesve shkencorë ECRIS.AL (Sistemi Informues për Veprimtarinë Kërkimore në 

Shqipëri) dhe përfshirja e bibliotekave të reja në sistemin e përbashkët bibliografik online. 

Analizat dhe diskutimet e kësaj konference jubilare shërbyen dhe si bazë për ngritjen e një grupi 

pune pranë Akademisë së Shkencave me kërkesë të AKKSHI-t për përcaktimin e fushave 

përparësore të kërkimit shkencor për 2018–2019, të cilat u përkthyen në hartimin e fushave 

përparësore në Programet Kombëtare për Kërkim e Zhvillim (PKKZH). 

Në kuadër të konferencës u zhvillua dhe seminari "Etika dhe shkrimi akademik – hapi i parë drejt 

suksesit në kërkimin shkencor". 

Kjo veprimtari u drejtohej studentëve të ciklit master si dhe doktorantëve. Qëllimi i saj ishte 

njohja e pjesëmarrësve me standardet, etikën dhe procesin e shkrimit akademik. Kështu, në 

referimin e saj redaktorja shkencore e revistës JNTS, znj. Blerina Shkreta (MSc) bëri një paraqitje 

të prurjeve shkencore për kërkim e zhvillim në publikimet e revistës JNTS, duke theksuar 
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standardet e revistës dhe përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen. Gjithashtu pjesëmarrësit 

nëpërmjet referimeve të dr. Sabina Prifti dhe dr. Anita Berberi u njohën me burimet dhe 

mënyrën e kërkimit të bibliografisë shkencore dhe me hapat dhe metodologjinë e shkrimit 

shkencor. Në referimin e fundit të seminarit, mbajtur nga ma. Mirlona Buzo, pjesëmarrësit u 

njohën me praktikat e regjistrimit të kërkuesve shkencorë në Sistemin e Informacionit për 

Veprimtarinë Kërkimore në Shqipëri (E-CRIS.AL).  

 

Figura 4: Çaste nga seminari "Etika dhe shkrimi akademik – hapi i parë drejt suksesit në kërkimin 

shkencor" 

 Në këtë seminar morën pjesë 40 studiues të rinj, të cilët do të jenë përdorues të suksesshëm në 

zbatime të njohjes dhe shfrytëzimit të literaturës bashkëkohore shkencore, por dhe ndër të tjera 

trajnues për kontingjente të të rinjve shkencorë. Nga ana tjetër ata ngritën nevojën informimit të 

vazhduar mbi veprimtaritë që zhvillohen në Akademinë e Shkencave. 

 

 Simpozium shkencor “Etika dhe roli i saj në kërkimin shkencor” 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Kolegjin Universitar “Qiriazi” organizoi 

më 18 maj 2018, simpoziumin shkencor “Etika dhe roli i saj në kërkimin shkencor”. Ky simpozium u 

organizua në vazhdën e punës që zhvillon Akademia dhe seksionet e saj shkencore për arritjen e 

standardeve të larta të etikës në kërkimin shkencor, të cilat janë çështje globale. Etika i referohet 

një realiteti të kërkuar, disi ideal, asaj që duhet të jetë. Kurse shkenca i referohet asaj që është, pra 

vetë realitetit në çastin kur e studiojmë atë, realitetit të vërtetë (shkenca synon të vërtetën). 

Simpoziumi synonte të analizonte gjendjen në fushat e shkencave natyrore dhe teknike, si dhe të 

evidentonte problemet më të rëndësishme dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre, duke shënuar fillimin 

e veprimtarive për trajtimin e problematikave të etikës në fushat e shkencave natyrore. 
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Veprimtarinë e hapi kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad. Salvatore 

Bushati, i cili vuri theksin te rëndësia që i jep etikës Akademia e Shkencave e Shqipërisë, ashtu si 

mbarë bota shkencore. Gjithashtu akad. Bushati foli mbi përpilimin nga ana e Akademisë të një 

draftligji mbi etikën në kërkimin shkencor. Në emër të Kolegjit Universitar “Qiriazi” përshëndeti 

Simpoziumin dhe pjesëmarrësit, presidenti i tij, prof. Gjok Uldedaj. Në fjalën e tij prof. Uldedaj 

theksoi rëndësinë e simpoziumit jo vetëm për problematikën e veçantë që trajton, por dhe për 

momentin në të cilin zhvillohet, pasi “...zhvillimi i etikës në hulumtimet dhe kërkimet shkencore është një 

detyrë imperative për të gjitha organet shtetërore, sistemin e arsimit, intelektualët dhe punonjësit shkencorë, por 

veçanërisht për institucionet e arsimit të lartë të cilat e kanë për mision të realizojnë në harmoni të dy komponentët 

pra procesin mësimor dhe kërkimin shkencor.” 

Simpoziumi u ndoq nga një numër i madh pjesëmarrësish ku rreth 30% ishin studentë të 

Universitetit Bujqësor të Tiranës, Universitetit të Tiranës dhe nga kolegjet universitare “Qiriazi” 

dhe “Logos”. Morën pjesë edhe specialistë nga fusha të ndryshme të bujqësisë, ekonomisë dhe 

mjekësisë. Simpoziumin e nderoi me pjesëmarrjen e saj dhe zëvendësrektorja e Universitetit 

Mjekësor të Tiranës, prof. dr. Anyla Bulo.  

Në kumtesën e tij “Parimet themelore të integritetit të kërkimit” akad. Salvatore Bushati theksoi se “Një 

përgjegjësi themelore e komunitetit të kërkuesve është formulimi i parimeve të kërkimit, përcaktimi i kritereve për 

sjelljen e duhur të kërkimit, për të maksimizuar cilësinë dhe qëndrueshmërinë e kërkimit dhe për t'iu përgjigjur në 

mënyrë adekuate kërcënimeve ose shkeljeve të integritetit të kërkimit. Qëllimi kryesor i Kodit të Sjelljes është të 

ndihmojë në realizimin e kësaj përgjegjësie dhe në shërbim të komunitetit të kërkimit si një kornizë për 

vetërregullim. Ajo përshkruan përgjegjësitë profesionale, ligjore dhe etike, dhe pranon rëndësinë e mjediseve 

institucionale në të cilat është organizuar kërkimi. Prandaj, ky Kod i Sjelljes është i përshtatshëm dhe i 

zbatueshëm për kërkime të financuara nga publiku dhe për ato private, duke pranuar kufizime legjitime në 

zbatimin e tij.”  
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Figura 5: Çaste nga zhvillimi i Simpoziumit “Etika dhe roli i saj në kërkimin shkencor” 

Prof. dr. Bardhyl Çipi i Universitetit të Mjekësisë të Tiranës kumtoi mbi “Bioetikën në Shqipëri në 

kohën e sotme”. Bioetika konsiderohet shkenca që shqyrton çështjet etike që kanë të bëjnë me 

zbulimet e reja në fushat e shkencave biomjekësore të dekadave të fundit. Në kumtesën e tij prof. 

Çipi foli mbi veçoritë e bioetikës, lindjen dhe zhvillimin e saj në botë dhe u ndal në veçoritë e 

bioetikës në vendin tonë. Gjithashtu prof. Çipi foli mbi ndikimin e dyfishtë të përparimeve 

shkencore mbi të drejtat e njeriut duke theksuar se “Zbulimet e reja në fushat e shkencave biomjekësore 

të dekadave të fundit, nga të cilat lindi edhe shkenca e re e bioetikës, kanë tendencë të hyjnë në konflikt me frymën 

e të drejtave të njeriut. Ekuacioni ndërmjet zhvillimit të teknoshkencave dhe përparimit të njerëzimit është 

ndërprerë. Artificializmi i teknikës është në kontrast me natyralizmin e të drejtave të njeriut.” 

Prof. dr. Tatjana Dishnica nga Universiteti Bujqësor i Tiranës e fokusoi kumtesën e saj “Etika 

bujqësore, dilema dhe sfida drejt një zhvillimi të qëndrueshëm” në pesë pika kryesore, mirëqenia njerëzore, 

zhvillimi i qëndrueshëm, etika bujqësore dhe parimet bazë të saj, dilemat dhe sfidat dhe 

institucionalizimi i një kodi të etikës bujqësore. Prof. Dishnica theksoi se në ditët e sotme duhet 

t'i jepet gjithnjë e më shumë vendi që i takon etikës në kërkimin shkencor dhe veçanërisht në 

fushën e bujqësisë, pasi siç thotë dhe M. Josephson: “Çdo ditë shoqëria jonë paguan një çmim të lartë, si 

emocionalisht dhe ekonomikisht, për pasojat e sjelljes joetike.” 

Prof. dr. Agim Binaj në kumtesën e tij me titull “Etika në ekonomi: rasti në kontabilitet financë” foli 

mbi rëndësinë që ka Kodi i Etikës në profesionin e kontabilistit dhe financierit. Në shekullin e 

kaluar, ky kod i etikës është zhvilluar hap pas hapi, duke vendosur standarde për mënyrën se si 

kontabilisti apo financieri duhet të veprojë apo punojë. Pasi dha një përmbledhje të gjashtë 

parimeve themelore të kodit të Etikës të cilat janë busull orientuese për angazhim dhe për sjellje 

të ndershme të kontabilistëve dhe financierëve, dhe për përgjegjësi profesionale ndaj klientëve të 

tyre, publikut e kolegëve të profesionit, prof. Binaj e mbylli kumtesën e tij duke theksuar: “Edhe 

në ekonomi, kontabilitet apo financë, si dhe në fusha të tjera, etika është e lidhur me moralin, kulturën dhe 
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sjelljen e çdo individi. Thelbi i të punuarit me etikë në ekonomi përfaqëson jetesën sipas normave dhe rregullave të 

shoqërisë. Kjo është e lidhur pazgjidhshmërisht me menaxhimin e mirë, kujdesin dhe ndershmërinë në marrëdhënie 

me ligjin dhe konsumatorin e këtyre shërbimeve”. 

Veprimtaria e zhvilluar në lidhje me këtë problem të rëndësishëm në procesin e gjerë të kërkimit 

shkencor, ishte rezultat i trajtimit të këtij problemi nga ASHSH gjatë bashkëpunimit me Forumin 

e Akademive të Europës (ALLEA), me pjesëmarrjen aktive në një Grup Pune për hartimin e një 

dokumenti europian për “Etikën në shkencë”, i cili sot është përkthyer edhe në një ligj që pritet 

të miratohet nga organi ligjvënës në Shqipëri.  

Veprimtaritë për ndërgjegjësimin e komunitetit shkencor në zbatimin cilësor të etikës në shkencë, 

do të vazhdojnë edhe në të ardhmen duke përfshirë tërësinë e çështjeve që ajo përmban.  

 

 Simpozium shkencor “Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës Vranç” 

Departamenti i vreshtarisë dhe i verëtarisë i Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural të Kosovës dhe Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike i Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Fakultetin e 

Bujqësisë dhe Veterinarisë të Universitetit “Hasan Prishtina”, Fakultetin e Bujqësisë dhe Mjedisit 

të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Shoqatën e Verëtarëve të Kosovës “Enologjia” 

organizuan në Rahovec të Kosovës, më datat 19 – 20 qershor 2018, simpoziumin shkencor 

“Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës 'vranç'” .  

Punimet e simpoziumit i hapi drejtori i departamentit të vreshtarisë dhe verëtarisë të Ministrisë së 

Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të Kosovës, dr. Bekim Hoxha. Në hapje të këtij 

simpoziumi i pranishëm ishte edhe ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural të 

Kosovës, dr. Nenad Rikalo, i cili, pasi përgëzoi organizatorët për këtë veprimtari shkencore e 

kërkimore, shtoi se punime dhe kërkime të tilla janë më se të nevojshme dhe shumë të 

rëndësishme për zhvillimin e sektorit, duke marrë parasysh potencialin e madh të kultivimit të 

hardhisë në rajonin e Rahovecit. “Ne si ministri kemi hartuar 'Strategjinë për sektorin e vreshtarisë, 

verëtarisë dhe rrushit të tryezës për periudhën 2019–2023' dhe me miratimin e saj do të rregullohen çështjet e 

prodhimtarisë, konkurrencës së lirë, si dhe të zhvillimit të mëtejmë të sektorit të rrushit dhe verës në vend... 

MBPZHR-ja do të vazhdojë të përkrahë fermerët dhe sektorin e vreshtarisë në përgjithësi, pasi ju e dini se përmes 

Programit të Pagesave Direkte për sektorin e vreshtarisë ne ndajmë 1 000 euro/ha dhe kjo sigurisht që është 

shumë e madhe krahasuar me vendet e rajonit. Shuma të cilën po investojmë në këtë sektor është rreth 7 milionë 

euro, e cila, krahasuar me sektorë të tjerë, është një vlerë shumë e madhe. Gjithashtu, fokusi ynë është që pos kësaj 

përkrahjeje, fondet tona t’i orientojmë edhe krah programeve shkencore dhe me këtë rast ju përgëzoj për këtë 

iniciativë që sot na bashkoi”, tha mes të tjerash ministri Rikalo.  
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Figura 6: Çaste nga zhvillimi i punimeve të simpoziumit “Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës Vranç” 

Ishin gjithashtu të pranishëm dhe përshëndetën punimet e simpoziumit kryetari i komunës së 

Rahovecit z. Smajl Latifi si dhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Verës (Kosovë) z. Kapllan 

Halimi. 

Në emër të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të 

Kosovës përshëndeti kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad. Salvatore 

Bushati. Ai theksoi se simpoziumi, në përputhje me strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm e 

politikat e kërkimit shkencor për bujqësinë në përgjithësi dhe në zhvillimin e vreshtarisë e 

verëtarisë në veçanti, është vijim i veprimtarisë për vreshtarinë e verëtarinë të zhvilluar në 

konferencën shkencore ndërkombëtare të ASHSH-së dhe ASHAK-ut në vitin 2014. Ai theksoi 

se: “...duhet të vazhdojmë të plotësojmë objektiva të cilët sjellin zhvillim në këtë fushë. Duhet të forcojmë 

politikëbërjen nga ana e qeverive për rritjen e mëtejshme të mbështetjes financiare për sektorin e vreshtarisë dhe 

verëtarisë me anë të skemave që ministritë e bujqësisë aplikojnë për fermerët vendas, krahas skemave me fonde të 

BE-së; nga ana tjetër hartimi i strategjive dhe programimeve në lidhje me optimizimin e shtrirjes së vreshtarisë në 

zonat e ndryshme klimatike, duke rregulluar përpjesëtime më racionale të prodhimit të rrushit për verë e për 

tryezë. Koha sot bën të domosdoshme kryerjen e specializimeve dhe shkëmbimet e eksperiencës mbi prodhimtarinë 

në vreshtari e verëtari, me një bashkërendim ndërmjet aktorëve të shkencave të zbatuara me prodhimin, në 

Shqipëri e në Kosovë. Po kështu, koha bën të domosdoshëm edhe përdorimin e metodave bashkëkohore 

bioteknologjike-molekulare, që mundësojnë prodhimin e fidanëve të kategorisë së pastër nga viruset, pra të 

"certifikuar". Këto arrihen në saje të një bashkëpunimi të ngushtë me institucionet shkencore në Shqipëri e në 

Kosovë dhe ndërkombëtarisht, ku funksionojnë laboratorë bashkëkohorë të biologjisë molekulare, bioteknologjisë e 
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mikrobiologjisë, si qendra kryesore shkencore me kontribut thelbësor në vreshtarinë dhe verëtarinë bashkëkohore. 

Organizmi përfundimtar i kadastrës së vreshtave të munguar deri më tani në Shqipëri, duke u mbështetur në 

standardet e njohura e bashkëkohore, me qëllim kontrollin e prodhimit dhe të cilësisë së verës dhe të rrushit, si dhe 

vjeljes së plotë të detyrimeve financiare ndaj shtetit, do të jetë institucioni i cili do të zbatojë të gjithë ata objektiva 

sa më lart.” 

Duke përfunduar, akademik Bushati theksoi se ky simpozium është një mundësi më tepër për 

rritjen e bashkërendimit, nxitjen e prodhimit e përfitimit ekonomik më të mirë midis 

institucioneve të veprimtarive për vreshtarinë e verëtarinë mbarëshqiptare, në Shqipëri e në 

Kosovë.  

Simpoziumi pati shumë pjesëmarrës nga komuniteti shkencor, Instituti i Prizrenit, Universiteti i 

Prishtinës, Universiteti Bujqësor i Tiranës etj., si prof. dr. Agim Zajmi, prof. dr. Bashkim Kabashi 

prof. dr. Frida Çarka, prof. dr. Jordan Mërkuri, prof. dr. Magdalena Cara etj., specialistë e 

ekspertë në fushën e bujqësisë, vreshtarisë e verëtarisë nga Shqipëria, Kosova, Zvicra, Mali i Zi, 

si dhe nga të gjitha venaritë e Rahovecit e më gjerë.  

Simpoziumi shkencor me problematikë vlerësimin më të madh të vrançit ishte i pari i këtij lloji 

me natyrë monotematike, pararendës i veprimtarive të tilla shkencore edhe për kultivarët e 

hardhisë dhe llojet e verërave shqiptare; kjo në përputhje me strategjitë e zhvillimit të 

qëndrueshëm e politikat e kërkimit shkencor për bujqësinë dhe në zhvillimin e vreshtarisë e 

verëtarisë. Simpoziumi do të jetë një mundësi më tepër për rritjen e bashkërendimit për e nxitjen 

e prodhimit e përfitimit ekonomik, më të mirë midis institucioneve të veprimtarive për 

vreshtarinë e verëtarinë mbarëshqiptare.  

Në ditën e dytë të veprimtarisë u organizua, në mjediset e Shoqatës së Verëtarëve të Kosovës 

“Enologjia”, një forum i cili u përqendrua në ekspozimin e punës dhe produkteve të venarive të 

Kosovës dhe veçanërisht të verërave të prodhuara nga varieteti 'Vranç'. Në këtë veprimtari ishin 

të pranishëm dhe përshëndetën pjesëmarrësit, ministri i Tregtisë dhe Industrisë z. Bajram Hasani, 

kryetari i komunës së Rahovecit z. Smajl Latifi, si dhe deputetja e Kuvendit të Kosovës znj. Besa 

Gaxherri, anëtare e Komisionit për Bujqësi, Pylltari, Zhvillim Rural, Mjedis e Planifikim 

Hapësinor. I pranishëm ishte dhe një anëtar tjetër i po këtij komisioni z. Andin Hoti. Në këtë 

forum merrnin pjesë dhe përfaqësues të shoqatës shqiptare “Prodhuesit e verës familjare”.  

Venaritë pjesëmarrëse në këtë veprimtari dyditore u nderuan me certifikata mirënjohjeje nga 

organizatorët.  
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Figura 7: Çaste nga shpërndarja e certifikatave të mirënjohjes në ditën e dytë të simpoziumit. 

Simpoziumi përbën një ngjarje të rëndësishme për zhvillimin e kërkimin mbarëkombëtar në 

fushën e vreshtarisë e verëtarisë, e për rrjedhojë u përcoll nga media e shkruar e ajo televizive. 

Gjithashtu nga veprimtaria shkencore e këtij simpoziumi u përpilua një listë me rekomandime të 

paraqitura në Kartën e Rekomandimeve të Simpoziumit. 

 

Karta e Rekomandimeve të Simpoziumit shkencor ndërkombëtar  

“Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës Vranç” 

 

Simpoziumi shkencor “Vlera dhe ardhmëri të hardhisë dhe verës 'vranç'”, organizuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe e Zhvillimit Rural, Kosovë (departamenti i vreshtarisë dhe i verëtarisë) dhe nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në 

bashkëpunim me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës; Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë (UP), Kosovë; 

Fakultetin e Bujqësisë (UBT), Tiranë dhe Shoqatën e Verëtarëve të Kosovës, u zhvillua në Rahovec, më 19 dhe 20 qershor 

2018. 

 

Simpoziumi shkencor me problematikë vlerësimin më të madh të vrançit është i pari i këtij lloji me natyrë monotematike, 

pararendës i veprimtarive të tilla shkencore edhe për kultivarët e hardhisë dhe llojet e verërave shqiptare. 

Vrançi është kultivar hardhie dhe verë e pëlqyer qysh herët prej shqiptarëve dhe popujve të tjerë; është pasuri kombëtare, 

krahas ndonjë ndërthurjeje me gjenomat përkatëse të vendeve fqinje. Vrançi është kultivar shqiptar, pa mohuar se ai 

'vranac' mund të jetë kultivar sllav. Matjet ampelografike dhe analizat e ADN-së që kemi ndërmarrë me institucionet 

ndërkombëtare, do të vërtetojnë afrimet dhe dallimet midis tyre. Pikësynimi themelor është rritja e prodhimit dhe sidomos e 

cilësisë së rrushit e verës 'vranç', institucionalizimi i mëtejshëm në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Simpoziumi, në përputhje me strategjitë e zhvillimit të qëndrueshëm e politikat e kërkimit 

shkencor për bujqësinë dhe në zhvillimin e vreshtarisë e verëtarisë, është vijim i veprimtarisë për 

vreshtarinë e verëtarinë zhvilluar në konferencën shkencore ndërkombëtare të ASHSH-së dhe 

ASHAK-ut në vitin 2014, një mundësi më tepër për rritjen e bashkërendimit, nxitjen e prodhimit 

e përfitimit ekonomik më të mirë midis institucioneve të veprimtarive për vreshtarinë e 

verëtarinë mbarëshqiptare, në Shqipëri e në Kosovë.  

Bazuar në prurjet: referimet e diskutimet në simpozium, u hartua karta e përfundimeve e dakordësuar nga të gjithë 

pjesëmarrësit: 
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 përparësi të politikëbërjes mbi rritjen e mëtejshme të mbështetjes financiare nga ana e qeverive për sektorin e 

vreshtarisë dhe verëtarisë me anë të skemave që ministritë e bujqësisë aplikojnë për fermerët vendas, krahas 

skemave me fonde të BE-së; 

 hartimi i strategjive dhe programimeve në lidhje me optimizimin e shtrirjes së vreshtarisë në zonat e ndryshme 

klimatike; përpjesëtime më racionale të prodhimit të rrushit për verë e tryezë; specializime të prodhimtarisë në 

vreshtari e verëtari, përmirësime të këtyre veprimtarive për një bashkërendim ndërmjet aktorëve të shkencave të 

zbatuara me prodhimin, në Shqipëri e në Kosovë;  

 përcaktime të nxitjeve që mund t’u ofrohen sektorëve të bujqësisë në përgjithësi e agropërpunimit, duke përfshirë 

edhe sektorin e vreshtarisë e verëtarisë; 

 përmirësimi i kuadrit ligjor për harmonizimin e zinxhirit prodhues – konsumator, për të rritur besimin ndërmjet 

tyre, mbështetur në standardet e cilësisë, konsumatorin vendas dhe rritjen e eksportit; 

 organizmi përfundimtar i kadastrës së vreshtave në Shqipëri, duke u mbështetur në standardet e njohura e 

bashkëkohore, me qëllim kontrollin e prodhimit dhe të cilësisë së verës dhe rrushit, si dhe vjeljes së plotë të 

detyrimeve financiare ndaj shtetit; 

 karakterizimi gjenetik i varieteteve lokale / ndërkombëtare të kultivuar në vend me synim edhe krijimi i kloneve 

homogjene të pastra nga ana gjenetike e fitosanitare për kultivarët kryesorë autoktonë;  

 përdorimi i metodave bashkëkohore për kontrollin gjenetik e fitosanitar të fidanëve të hardhisë për ngritjen e 

vreshtave mëmë “bazikë” dhe të atyre mëmë “antifilokserikë” të akredituar, që të mundësohet prodhimi i fidanëve 

të kategorisë së pastër nga viruset; 

 eksperimentimi i majave komerciale (kultura starter) duke i përshtatur ato me kultivarët e hardhisë, duke marrë 

parasysh kërkesat që duhet të plotësojë një maja ideale, si dhe izolimin e shtameve nga kultivarë autoktonë të 

rrushit, karakterizimin, identifikimin dhe përzgjedhjen e tyre; 

 përdorimi i metodave bioteknologjike për të prodhuar produkte me emërtim të kontrolluar dhe të mbrojtur të 

origjinës, për të shtuar larminë e prodhimeve të reja, gjë që kontribuon në zhvillimin e agroturizmit; 

 ruajtja e gjermoplazmës së familjes së hardhiorëve, në habitatet natyrore dhe në agrosistemet in situ, shoqëruar me 

konservim ex situ, për sa kohë që habitatet natyrore i nënshtrohen edhe rrezikut të zhdukjes; 

 bashkëpunimi i ngushtë me institucionet shkencore në Shqipëri e në Kosovë dhe ndërkombëtarisht, ku 

funksionojnë laboratorë bashkëkohorë të biologjisë molekulare, bioteknologjisë e mikrobiologjisë si qendra kryesore 

shkencore me kontribut thelbësor në vreshtarinë dhe në verëtarinë bashkëkohore; 

 zhvillimi i një projekti përparësor nga departamenti i vreshtarisë dhe verëtarisë të MBPZHR-së, Kosovë lidhur me 

përmirësimin gjenetik të hardhisë vendase, përfshirë kultivarët 'dibrak'/'zarçin', 'melnik', 'prokupë', e sidomos 

'vranç', për njëjtësimin e gjermoplazmës, për krijimin dhe koleksionimin e tyre dhe për kryerjen e 

eksperimentimeve krahasuese të ekotipave dhe kultivarëve vendas e prodhimin e kloneve përkatëse; 

 shumimi cilësor i hardhisë 'vranç', duke krijuar vreshtin mëmë për prodhimin e fidanëve dhe përzgjedhjen klonore 

prej kultivarit 'vranç'.  

  krijimi në Rahovec i fidanishtes gjithëmbarëshe për prodhimin e fidanëve të hardhisë përfshirë vrançin dhe 

subvencionimi i saj, si pikënisje themelore për përhapjen më tej të vreshtave me vranç; 

 prodhimi i majave të përzgjedhura për verën 'vranç', sikurse duhet kryer edhe për kallmetin, sheshin, debinën etj.; 

 riorganizimi çdo dy vjet i simpoziumeve për vrançin dhe kultivarët vendas të tjerë;  

 dyfishimi i vreshtave me vranç, duke arritur 1000 ha e më shumë në vitin 2030, duke u shtrirë gjithashtu edhe në 

komunat e tjera të Rrafshit të Dukagjinit, sikurse edhe në Shqipëri e troje të tjera shqiptare në Maqedoni e Mal 

të Zi; 



 
25 Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë  

 fuqizimi i bashkëpunimit ndërinstitucional midis Kosovës e Shqipërisë në lëmin e vreshtarisë dhe të verëtarisë. 

Për sa më sipër, nevojitet mbështetje shtetërore më e madhe për hardhinë dhe verërat 

vendase, duke i përqendruar investimet në përmirësimet gjenetike, në ngritjen e fidanishteve 

dhe në mbështetjen e venarive prodhuese vendase.  

 

 Konferenca shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e 

shkencës gjeografike shqiptare” 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi më 12 qershor 2018 konferencën shkencore 

“Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare”. Në këtë veprimtari të 

rëndësishme shkencore morën pjesë akademikë, studiues dhe pedagogë të gjeografisë nga 

departamentet e gjeografisë të Universiteteve të Tiranës, Gjirokastrës, Elbasanit, Prishtinës dhe 

Tetovës; po ashtu dhe të biologjisë dhe të shkencave të tjera natyrore, të kulturës, ambientalistë 

dhe dashamirës të natyrës; studentë, publicistë etj. Ishte i pranishëm edhe drejtori i Agjencisë 

Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, të Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit, dr. Zamir Dedej, 

drejtori i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dr. Fadil Bajraktari, si dhe drejtues e 

veprimtarë të institucioneve e shoqatave joqeveritare.  

     

Figura 8: Çaste nga zhvillimi i konferencës shkencore “Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e 

shkencës gjeografike shqiptare” 

 

Në fjalën e hapjes së konferencës, akad. Salvatore Bushati, kryetar i Seksionit të Shkencave 

Natyrore dhe Teknike, vlerësoi rëndësinë e këtij tubimi akademikësh, profesorësh, kërkuesish të 

shkencave gjeografike e nga disiplina të tjera, por dhe të atyre që janë të dhënë pas natyrës së 

bukur shqiptare. Ai shkurtimisht përmendi vlera të trashëgimisë shkencore në fushën e 

gjeografisë në përgjithësi: të institucioneve e kërkuesve në vite dhe zhvillimin që ata i sollën kësaj 

fushe, të cilën e shijojmë sot, por dhe nga ku dalin detyra që ne ta ruajmë e rehabilitojmë atë. 

Akad. Bushati theksoi se kjo konference në këndvështrimin e botimit më të fundit të prof. Perikli 

Qiriazit do të jetë jo vetëm dëshmi e pasurive të natyrës shqiptare, por do të zhvillojë më tej këtë 

pasuri në zbatim të problematikave që ai ngre për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre. Ai theksoi 

gjithashtu, se duhet që pas referimeve, diskutimeve të pjesëmarrësve në konferencë, prurjet të 

analizohen duke arritur në përgatitjen e Kartës së rekomandimeve të Konferencës, që t’u bëhet 

me dije institucioneve shkencore, universitare, ministrive të linjës, ligjvënësve e vendimmarrësve 

qendrorë e lokalë. 
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Më pas u mbajtën gjashtë referate shkencore:  

- "Monografia 'Trashëgimia natyrore e Shqipërisë’, kurorëzim i drejtimit të ri të 

gjeografisë shqiptare" nga prof. dr. Skënder Sala dhe prof. dr. Niko Rogo. Në këtë referat u 

theksua se në dhjetëvjeçarët e fundit, gjeografët kanë kryer studime për problemet e trashëgimisë 

sonë, sidomos natyrore, duke shënuar risi në gjeografinë shqiptare. Kjo shprehet edhe në 

ndihmesën e veçantë që jepet në botimin “Trashëgimia natyrore e Shqipërisë” (2017), të 

gjeografit të njohur Perikli Qiriazi, ku veç të tjerave, analizohen kushtet natyrore të zonave të 

mbrojtura, objektet dhe vlerat unike të ndërtimit gjeologjik, relievit, hidrografisë; vlerat kulturore 

dhe shpirtërore të disa siteve të trashëgimisë sonë natyrore etj. 

- "Studimi i monumenteve natyrore të Shqipërisë dhe kriteret e mbështetjes ligjore dhe 

institucionale të tyre" nga dr. Zamir Dedej dhe ing. Nihat Dragoti. Në këtë referat u theksuan 

problemet dhe arritjet për monumentet e natyrës: studimi, eksplorimi, inventarizimi i 

monumenteve të natyrës, propozimi dhe miratimi i listës kombëtare të tyre në vitin 2002; 

inventarizimi i fundit nga AKZM, saktësimi i listës në fjalë, propozime të reja dhe përgatitja e 

skedës me të dhënat e nevojshme për monumentet natyrore të vendit. Vëmendje e veçantë i 

kushtohet dëmtimit të monumenteve të natyrës, shkaqeve dhe masave mbrojtëse. 

- "Probleme dhe sfida të trashëgimisë natyrore të vendit tonë" nga prof. dr. Perikli Qiriazi. 

Autori, në këndvështrimin e analizave të reja gjeografike, trajton arritjet në studimin dhe 

shpalljen e siteve tona të mbrojtura botërore, kombëtare dhe bashkiake; dëmtimin e tyre dhe 

shkaqet; problematikat dhe drejtimet e studimeve të mëtejshme, duke theksuar nevojën e 

studimeve komplekse dhe shumëdisiplinore mbi vlerat e tjera natyrore, kulturore dhe shpirtërore 

të zonave të mbrojtura të shpallura dhe për evidentimin e shpalljen e siteve të reja të mbrojtura 

etj., duke theksuar gjithashtu edhe domosdoshmërinë e studimeve sociale për vendosjen e 

partneritetit me popullsinë.  

- "Kontribute për njohjen e bazave natyrore të biodiversitetit në monografinë 

'Trashëgimia natyrore e Shqipërisë'” në të cilën autorët prof. dr. Ferdinand Bego, prof. dr. 

Petrit Hodo dhe prof. dr. Aleko Miho., theksojnë nevojën e njohjes dhe mbrojtjes së 

biodiversitetit dhe ndihmesa që sillet në monografinë e prof. Qiriazit për njohjen e bazave 

natyrore dhe sociale të biodiversitetit tonë, si domosdoshmëri për njohjen dhe përcaktimin e 

masave mbrojtëse.  

- "Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e kurrikulës së gjeografisë në arsimin tonë 

parauniversitar dhe universitar" u trajtua nga prof. dr. Vasil Kristo dhe prof. as. dr. Vladimir 

Tavanxhiu, në të cilën u theksua se, si në vendet perëndimore, ashtu edhe në vendin tonë, 

kurrikula e gjeografisë në arsimin parauniversitar dhe pasuniversitar u pasurua me problemet e 

trashëgimisë sonë natyrore dhe kulturore, duke ndihmuar kështu në ndërgjegjësimin për vlerat e 

kësaj trashëgimie dhe në përgatitjen e studiuesve dhe menaxhuesve të siteve tona të mbrojtura. 

- "Monografia 'Trashëgimia natyrore e Shqipërisë', kontribut për zhvillimin e turizmit të 

qëndrueshëm në vendin tonë" nga prof. dr. Dhimitër Doka dhe prof. dr. Bilal Draçi. Në referat 

theksohen trajtesat shkencore të monografisë së prof. Qiriazit të ofertave turistike të siteve të 

mbrojtura, mënyrat aktuale të shfrytëzimit të tyre dhe dëmtimi i vlerave; menaxhimi shkencor i 
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tyre për qëllime studimore, ekologjike, kulturore, turistike, didaktike etj. Vëmendje u kushtohet 

formave të reja të turizmit, si: aventurës, turizmit speleologjik, spektakleve biologjike.  

Diskutuesit vlerësuan ndihmesën e madhe të referuesve për njohjen dhe vlerësimin e 

trashëgimisë sonë natyrore; për konkluzionet e sakta shkencore rreth nevojës së studimeve 

komplekse të kësaj trashëgimie; për zgjerimin e sipërfaqes së mbrojtur, për ruajtjen dhe 

menaxhimin shkencor të saj etj. Nga referimet dhe diskutimet, dolën rekomandime dhe 

sugjerime, të cilat iu paraqitën institucioneve të interesuara. 

Konferenca u bëri thirrje të fuqishme të gjithëve, por veçanërisht brezit të ri, rinisë shkollore dhe 

universitare; për t'i njohur këto thesare të mbetura të natyrës shqiptare; për t'i shijuar dhe për t’u 

ripërtërirë shpirtërisht bashkë me to; për t'i promovuar dhe për t'i bërë ato sa më tërheqëse për 

ne dhe të huajt; për t'u ndërgjegjësuar dhe për t'u ngritur në mbrojtje të tyre sot, që ato janë më të 

rrezikuara se kurrë nga shkatërrimi dhe humbja e trashëgimisë, si pasojë e presionit të një vendi 

të etur për zhvillim, por që rrezikon të humbasë shumë shpejt thesaret e trashëgimisë së tij 

natyrore me rëndësi europiane e më gjerë; për të ripërtërirë dhe për të rimëkëmbur sitet që kanë 

nevojë për ndërhyrjen dhe përkujdesjen e njeriut. 

 

Karta e Rekomandimeve të Konferencës Shkencore  

“Trashëgimia natyrore dhe kulturore – risi e shkencës gjeografike shqiptare” 

 

Për trashëgiminë tonë natyrore dhe kulturore janë shënuar arritje jo të vogla. Njëherazi janë të shumta 

problemet, rreziqet, dëmtimet e mëdha dhe sfidat në zonat e mbrojtura, për zgjidhjen e të cilave 

konferenca rekomandoi se: 

 Studimi, ruajtja dhe menaxhimi shkencor i trashëgimisë sonë natyrore duhet të radhitet në 

prioritetet kombëtare të vendit.  

 Trajtimi dhe menaxhimi i trashëgimisë sonë duhet të mbështetet në studime të thelluara 

shumëdisiplinore: nga shkencat natyrore (biologjike, e pylltarisë, gjeografike, gjeologjike etj.) dhe 

nga shkencat humane (sociologjike, ekonomike, politike etj.).  

 Studimet gjeografike dhe të studiuesve të kulturës duhet të përqendrohen në njohjen e kushteve 

natyrore, sociale dhe ekonomike të zonave të mbrojtura, që përcaktojnë biodiversitetin e gjendjen 

e tij dhe dukuri, vlera dhe objekte unike të tjera natyrore; në njohjen e vlerave, siteve dhe 

monumenteve kulturore, që ndodhen në territorin e zonave të mbrojtura; në njohjen e lidhjeve 

shpirtërore të banorëve me objekte e vlera të veçanta, unike natyrore të zonave të mbrojtura. 

 Studimet e trashëgimisë duhet të gjejnë format dhe rrugët e përballimit të pasojave negative 

mjedisore, sidomos për sitet dhe vlerat e trashëgimisë, të zhvillimeve të fundit në botë dhe në 

Shqipëri: globalizmi; urbanizimi galopant dhe shpesh kaotik; probleme shumë të mprehta 

mjedisore (ngrohja globale e klimës, ndotja, shkretëtirëzimi, humbja e pakthyeshme e 

biodiversitetit etj.); zhvillimi i shpejtë i turizmit etj. 

 Studimet e trashëgimisë duhet të synojnë shtimin e sipërfaqes së mbrojtur të vendit tonë, duke 

evidentuar të gjitha sitet, objektet dhe dukuritë e rralla, unike të vendit me larmi të theksuar 

natyrore, që e bëjnë atë një muze të vërtetë natyror. Me përparësi duhet parë studimi dhe 

propozimi i siteve tona natyrore për statusin e trashëgimisë botërore. 

 Krahas arritjeve, duhet forcuar më tej mbështetja ligjore dhe institucionore; bashkëpunimi i të 

gjithëve në mbrojtjen dhe menaxhimin shkencor të trashëgimisë sonë. 
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 Të përfitohet nga përvoja botërore për përgatitjen e strategjive të rritjes së sipërfaqes së zonave të 

mbrojtura, për aplikimin e koncepteve të reja në ruajtjen, menaxhimin dhe shfrytëzimin shkencor 

të vlerave të trashëgimisë për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe sidomos të turizmit. 

 Rritja e sipërfaqes së mbrojtur, aktualisht rreth 16 %, shumë shpejt rreth 20 % të vendit, ka 

nxjerrë urgjencën e përgatitjes së studiuesve, të specialistëve dhe të menaxhuesve të aftë të 

trashëgimisë sonë natyrore. Kjo kërkon përgatitjen dhe zbatimin e një strategjie kombëtare që të 

përfshijë organet e arsimit dhe edukimit, mjedisit, turizmit, kualifikimit dhe punësimit etj. Për 

këtë qëllim universitetet tona duhet të bëhen pjesë e FUUT-it (Forumi UNESCO, Universitet, 

Trashëgimi), e programeve të tij dhe të Qendrës Botërore të Trashëgimisë. Duke u mbështetur në 

përvojën dhe në arritjet e tyre, të thellohet dhe të përmirësohet risia e kurrikulës së gjeografisë 

sonë shkollore, duke e rritur më tej shtrirjen dhe përmbajtjen e lëndës së trashëgimisë në arsimin 

parauniversitar e universitar dhe duke hapur mastera e drejtime të reja të shkollës së doktoratës 

me objekt trashëgiminë. 

 Të zbatohen kriteret, kërkesat dhe udhëzimet e Konventës së Trashëgimisë Botërore për sitet 

shqiptare në listën e kësaj konvente dhe të Konventës Ramsar për ligatinat tona të regjistruara në 

listën e saj; të njihet dhe të aplikohet përvoja botërore në menaxhimin e siteve tona në rrjetin 

EMERALDE, në rrjetin e Parqeve të Harkut Dinarik dhe të Zonave të Mbrojtura Detare të 

Mesdheut. Vëmendje t’i kushtohet menaxhimit, sipas përvojës europiane, të sektorit tonë të 

Brezit të Gjelbër Europian; thellimit të studimeve shumëdisiplinore për të realizuar kërkesat e 

projektit '"Natyra 2000", i filluar për 5 zona të mbrojtura të Shqipërisë.  

 Të vazhdojë dhe të shpejtohet eksplorimi i shpellave karstike, me vlera të mëdha shkencore, 

turistike, kulturore, didaktike. Të gjendet mundësia e financimit të projektit të filluar për kthimin 

e Shpellës së Zezë në muze të vizitueshëm dhe shtrirjen e këtij projekti drejt parkut turistik të 

Pëllumbasit dhe Shëngjergjit; të përgatiten projekte për kthimin e shpellave të tjera në të 

vizitueshme. 

 Të njihen dhe të respektohen vlerat e mëdha të traditës së pasur materiale dhe shpirtërore të 

popullsisë në sitet e trashëgimisë sonë natyrore. Të evitohet shkelja dhe dëmtimi i saj nga 

veprimtaritë brutale, sidomos nga ndërtimet jashtë kësaj tradite (arkitektura e ndërtimeve apo e 

rehabilitimeve, në Parkun Kombëtar të Thethit, Valbonës etj.). 

 Të thellohen studimet mbi ofertat e trashëgimisë sonë për të gjetur rrugët e menaxhimit dhe 

shfrytëzimit shkencor turistik në përputhje me prirjet e reja dhe kërkesat e sotme të industrisë 

turistike rajonale dhe botërore, si: turizmi i aventurës, speleologjik, i spektakleve biologjike etj. 

Studimet të fokusohen në përcaktimin e saktë të kapacitetit mbajtës të peizazheve të siteve të 

mbrojtura të ngarkesës turistike. Mbingarkesa do t’i shkatërronte ato. 

 Studimet duhet të vazhdojnë dhe duhet të thellohen për të gjetur rrugët dhe mënyrat e mbrojtjes 

nga shkatërrimi galopant i vlerave dhe siteve të trashëgimisë sonë natyrore: ndërtime dhe projekte 

që do të dëmtojnë rëndë vlerat e Parkut Kombëtar Divjakë – Karavasta; zbatim i gabuar i 

projektit të rrugës dhe shëtitores Pogradec – Lin; shkatërrimi i Parkut Kombëtar të Lurës; 

ndërtimi i centraleve hidroenergjetike në Parkun Kombëtar të Valbonës, Shebenik – Jablanicë 

etj.; mënyra të egra të shfrytëzimit turistik të monumenteve të natyrës (rasti i Plazhit të Gjeneralit 

etj.); prerje abuzive e pyjeve, gjuetia pa kriter; zjarre të qëllimshme, ndërtime kaotike jashtë 

rregullit urbanistik dhe shumë të tjera.  

 Të vazhdojë puna për përgatitjen e planeve të menaxhimit për të gjitha zonat e mbrojtura. Këto 

plane duhet të jenë rezultat i punës studimore të specialistëve të natyrës dhe të shkencave 

humane, rezultat i konsultimeve me aktorët vendorë. Këto plane duhet të zgjidhin një nga detyrat 

themelore të menaxhimit efektiv të zonave të mbrojtura: sigurimin e partneritetit me popullsinë e 

zonave të mbrojtura ose përreth saj, e cila veç të tjerave, kërkon studime të detajuara sociologjike. 
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Konferenca u bën thirrje të fuqishme të gjithëve për t'i njohur dhe për t'i mbrojtur këto thesare të 

mbetura të natyrës, të rrezikuara nga shkatërrimi dhe humbja përgjithmonë; për të ripërtërirë 

dhe rimëkëmbur sitet e dëmtuara dhe për t'i bërë ato të vizitueshme, duke i kthyer në 

gjeneratorë të fuqishëm të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit.  

 

 “Konferenca III Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së Aplikuar”  

Më 23–24 nëntor 2018, u mbajt në Tiranë Konferenca e Tretë Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së 

Aplikuar, (3rd International Conference on Applied Biotechnology – 3rd ICAB). veprimtari e 

organizuar nga departamenti i bioteknologjisë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit të 

Tiranës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë dhe me mbështetjen e 

Shoqatës “PSEDA-ILIRIA” dhe të EBTNA-s (Europian Biotechnology Thematic Network 

Association).  

Kjo konferencë, që përkon dhe me 10-vjetorin e themelimit të departamentit të bioteknologjisë, 

u zhvillua në vijim të dy konferencave të mëparshme: 

- “2nd International Conference on Applied Biotechnology” – ICAB, 2014; 

- “Biotechnological Developments”, 2011 (Në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave 

të Shqipërisë). 

Konferenca sjell një platformë të re për të diskutuar dhe ndarë çdo risi në bioteknologji. Qëllimi i 

saj është promovimi dhe shpërndarja e informacioneve, eksperiencave dhe ideve midis kërkuesve 

shkencorë, akademikëve, studentëve, përfaqësuesve të industrisë dhe profesionistëve të tjerë të 

fushës së bioteknologjisë. Kjo veprimtari u ofroi një mundësi të shkëlqyer institucioneve 

shkencore, shoqatave, sektorëve privatë etj. për të shkëmbyer idetë dhe për të diskutuar mbi 

problemet e përbashkëta.  

Në seancën plenare, e cila u hap nga koordinatorja e Komitetit Organizativ të Konferencës, prof. 

as. dr. Valbona Sota ishin të pranishëm dhe përshëndetën zëvendësministrja e Bujqësisë dhe e 

Zhvillimit Rural, znj. Ornela Cuci, rektori i Universitetit të Tiranës, prof. Mynyr Koni, dekani i 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës prof. Spiro Drushku, presidenti i EBTNA-s, prof. dr. Munis 

Dundar dhe përgjegjësja e departamentit të bioteknologjisë prof. dr. Klementina Puto. Të 

pranishëm në konferencë ishin anëtarë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, kërkues 

shkencorë, studentë, përfaqësues të industrisë etj.  

Në emër të Akademisë së Shkencave përshëndeti kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe 

Teknike akad. Salvatore Bushati, i cili përcolli një mirëseardhje të ngrohtë në këtë ditë të veçantë, 

pasi theksoi se agjenda e konferencës mbulon një tematikë shumë interesante; bioteknologjinë 

dhe gamën e gjerë dhe shumë interesante në lidhje me zbatimin e bioteknologjisë në fushat që 

lidhen drejtpërdrejt me aspektet e mjedisit, mjekësisë, bujqësisë, ushqimit dhe edukimit në këtë 

fushë: “Kanë kaluar 17 vite, që nga veprimtaria e parë me titull “Zhvillimi i Shkencave Biologjike”, që 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të 

Universitetit të Tiranës dhe me Fakultetin e Bujqësisë të Universitetit Bujqësor të Tiranës, në mbështetje të 

Institutit të atëhershëm të Kërkimeve Biologjike, ku u prezantuan studimet e para në fushën e bioteknologjisë 

duke adresuar disa drejtime kryesore të hulumtimeve shkencore në këtë fushë në Shqipëri dhe në rajon. Seksioni i 

Shkencave Natyrore dhe Teknike i Akademisë së Shkencave në kuadër të misionit të tij, ka qenë mbështetës dhe 

stimulues në zhvillimin e hulumtimeve në fushën e bioteknologjisë. Në bashkëpunim me departamentet e profilit 

biologjik dhe bioteknologjik të universiteteve të Tiranës dhe të Prishtinës, dhe më gjerë me Universitetin e Barit 
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dhe Leçes në Itali, atë të Plovdivit në Bullgari, Institutin IVALSA në Firence etj., janë realizuar projekte të 

rëndësishme, botime të përbashkëta, konferenca dhe veprimtari të tjera. "Programi i Edukimit në Shkencë", një 

iniciativë e Akademive Europiane, në të cilën aderon dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë, synon të 

transferojë njohuritë e reja shkencore nga një brez studiuesish me përvojë në brezin e ri. Në këtë kuadër, janë 

paraqitur ide e studime shkencore edhe të specialistëve të bioteknologjisë, të cilat kanë qenë objekt diskutimesh 

shkencore të studiuesve. Shtatë vite më parë, më 20–21 nëntor 2011, në këtë sallë nga Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës në bashkëpunim me Akademinë u mbajt konferenca e parë ndërkombëtare "Zhvillimet Bioteknologjike" 

me qëllim vlerësimin e zhvillimeve të bioteknologjisë në vendin tonë e në rajon dhe fillimin e një epokë të re të 

bioteknologjisë dhe të kërkimit shkencor në Shqipëri”. 

Pas këtij historiku të zhvillimit të bashkëpunimit në fushën e bioteknologjisë ai bëri një vlerësim 

të kësaj veprimtarie: “Sot, pas 17 vitesh, Konferenca III ICAB-2018 shpalos një platformë të re të 

shkëmbimit të ideve dhe diskutimit rreth inovacioneve në fusha të ndryshme të bioteknologjisë e aplikimeve në 

industritë bujqësore, ushqimore, mjedisore dhe mjekësore. Një sesion i ri është shtuar, ai i edukimit në 

bioteknologji, ku shpaloset përvoja 10-vjeçare në këtë fushë, veçanërisht për formimin e tyre si hulumtues. 

Objektivi kryesor për reformimin e kërkimit shkencor në shkencat natyrore dhe teknike duhet të jetë forcimi i 

aspekteve organizative, financiare dhe legjislative të hulumtimit, duke marrë parasysh shtresën e kërkuesve 

shkencorë si kontribuuesi kryesor i shoqërisë shqiptare”.  

Akad. Salvatore Bushati, paraqiti edhe disa përparësi të Programeve Kombëtare për Kërkim e 

Zhvillim: “...vitet e fundit, programet e Komisionit Evropian FP6, FP7, Horizon 2020, kërkuan thellimin e 

kërkimit shkencor në fusha bashkëkohore si bioteknologjia, e konsideruar së bashku me teknologjitë e tjera të 

tilla, si mundësi progresive për krijimin e produkteve konkurruese "të reja" me cilësi të lartë në tregun botëror. Për 

këto arsye, bioteknologjia ka qenë dhe mbetet një fushë e rëndësishme në Programet Kombëtare për Kërkim e 

Zhvillim në vendin tonë”. 

Bazuar në prurjet e konferencave të mëparshme ai analizoi situatën dhe hodhi disa pritshmëri në 

lidhje me nevojat e vendit: “....në veçanti, bioteknologjia e bimëve përfshin shumë aspekte të rëndësishme të 

ndikimit në mjekësi, mjedis, bujqësi, industritë farmaceutike dhe ushqimore, energji të rinovueshme etj. Ndërsa 

presionet e popullatës, rritja dhe ndryshimet klimatike prodhojnë kufizime shtesë prodhimi. Sfida qëndron në 

përdorimin e kulturave të indeve të bimëve për të zhvilluar prodhimin e qëndrueshëm jetëgjatë të hortikulturës në 

perspektivën e mjedisit dhe shëndetit të njeriut. Teknologjitë in vitro, duke u mbështetur në metodat e biologjisë 

molekulare kanë një rol të madh në zhvillimin e sistemeve të prodhimit të bimëve për mbështetjen e jetesës. Sipas 

Programit të Qeverisë, në vitet e fundit, modeli i ri i zhvillimit ekonomik të Shqipërisë është i prirë për futjen 

masive të inovacioneve dhe teknologjive të reja në të gjithë sektorët e ekonomisë. Rrjedhimisht, ekziston një nevojë 

urgjente për modernizim në baza shkencore të disa degëve të ekonomisë, të cilat prodhojnë produkte dhe shërbime 

cilësore të bazuara në teknologjinë dhe metodat bashkëkohore. Reformimi i objektivave të shkencave natyrore dhe 

teknike për të paraprirë proceset aktuale dhe të ardhshme të zhvillimit të vendit mendoj se kërkon prioritete në 

rikonceptim të sistemit, me synim rritjen dhe riorganizimin e kualifikimin e kapaciteteve të burimeve njerëzore 

shkencore për t’u përshtatur dhe konkurruar me sukses në tregun evropian të dijeve dhe prodhimit, si dhe si një 

mbështetje më të mirë financiare dhe infrastrukturore”. “Mendoj – tha ai – se për këto pjesëmarrësit në 

konferencën e sotme jo vetëm që do të paraqesin rezultatet e hulumtimit të tyre, por e një rëndësie të veçantë 

konsiderohet dhënia e vizionit për zbatimin e teknologjive inovative për të zgjidhur shumë probleme në ekonomi, 

gjë që kërkon bashkëpunim të ngushtë të komunitetit shkencor me biznesin privat”. 
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Figura 9: Çaste nga Konferenca III Ndërkombëtare e Bioteknologjisë 

 

Në mbyllje ai theksoi se: “e konsideron këtë konferencë si një shtysë të rëndësishme për rritjen e ndërgjegjësimit 

të strukturave publike dhe veçanërisht private për përfshirjen e metodave bashkëkohore bioteknologjike në aspekte 

të ndryshme të ekonomisë së vendit”. Realizimi i projekteve të kësaj natyre do të ketë avantazhin e 

krijimit të vendeve të reja të punës, si për hulumtuesit e rinj, ashtu edhe për teknikët e kualifikuar. 

“Mendoj – tha ai – se në fund të konferencës, pjesëmarrësit duhet të miratojnë një deklaratë me rekomandime për 

komunitetin shkencor, organet vendimmarrëse dhe politikëbërëse për të mbështetur përdorimin e metodave 

bioteknologjike me standardet edhe të etikës në shkencë, si një rrugë të re në kuadër të zhvillimeve të sotme 

evropiane; përfshirja në këtë ngjarje e institucioneve akademike e arsimore është me shumë vlerë, pasi ajo ka 

potenciale për të ardhmen në lehtësimin e kërkimeve dhe ndërveprimeve të karrierës midis shkencëtarëve të rinj dhe 

të vjetër që po ndjekin këtë tubim shkencor; ...shpresoj dhe besoj se prezantimet do të jenë ndriçuese dhe frymëzuese 

për bioteknologjinë dhe aplikimet e saj në fusha të ndryshme të shkencës; ...shpresoj gjithashtu se ky është fillim i 

një epoke të re dhe në Shqipëri; ...shpresoj dhe besoj në aftësitë tuaja për të arritur më të mirën” 

Në përshëndetjen e saj znj. Ornela Cuci i vlerësoi temat që do të mbaheshin në sesionin e 

bioteknologjisë mjedisore si çështje që janë aktuale dhe problematike për vendin tonë. Ajo e 

vlerësoi këtë konferencë dhe tematikat shumëdisiplinore që ajo do të trajtonte, dhe theksoi faktin 

që qeveria dhe ministria që ajo përfaqëson do të mbështesë kërkimin shkencor në këto fusha. 

Ajo njëkohësisht paraqiti interesim të madh në lidhje me rëndësinë që këto prurje sjellin edhe për 

ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit dhe deklaroi se: “do të jem e kënaqur dhe promotore për zbatimet e 

rekomandimeve të kërkimeve në problematikat që institucioni ynë përballet për turizmin, mjedisin e më gjerë”. 

 

Punimet e Konferencës vazhduan në sesione paralele të cilat ishin ndërtuar në bazë të pesë 

drejtimeve kryesore, në të cilat ishin grupuar referimet shkencore të paraqitura në këtë 
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konferencë, në bioteknologji mjedisore; bioteknologji agro-bujqësore; bioteknologji ushqimore; 

bioteknologji mjekësore dhe edukimi në bioteknologji.  

Në këtë konferencë u paraqitën mbi 110 referime shkencore në fusha të ndryshme të 

bioteknologjisë me mbi 350 autorë. Referimet shkencore ishin të një niveli të lartë duke vënë 

theksin mbi problematikat dhe sfidat e së ardhmes në drejtime të ndryshme të bioteknologjisë. 

Vlerë e shtuar e konferencës ishte pjesëmarrja e kërkuesve shkencorë nga vende të ndryshme të 

botës, si: Turqia, Bullgaria, Egjipti, Irlanda dhe Sllovenia. Një pjesëmarrje të gjerë kishte dhe nga 

kërkues shkencorë nga Kosova e Maqedonia dhe nga të gjitha universitetet publike në nivel 

kombëtar.  

Sesioni i bioteknologjisë mjedisore u zhvillua në dy seanca kumtuese dhe në një seancë të 

paraqitjeve të punimeve në formën e posterit. Seancat kumtuese u drejtuan nga prof. dr. Ariola 

Bacu; prof. as. Rifat Morina, prof. dr. Veneta Groudeva dhe prof. as. Aurel Nuro. Tematikat e 

këtij sesioni ishin biodiversiteti dhe ruajtja e burimeve natyrore; zhvillimi dhe menaxhimi i 

burimeve ujore, produkteve të tyre dhe biosigurisë; menaxhimi i akuakulturës dhe teknologjia; 

trajtimi bioteknologjik i ndotjes detare, ujërave të ëmbla dhe mbeturinave të ngurta; stresi 

mjedisor dhe organizmat e gjallë; biomasa dhe bioenergjia. Gjatë këtyre seancave, problematikat 

që u evidentuan dhe që u dhanë si rekomandime për të ardhmen ishin në të gjitha aspektet 

mjedisore, kryesisht në ruajtjen e biodiversitetit dhe ndikimit negativ të njeriut në të. Prandaj 

theksi u vu mbi bashkëpunimin konkret të universitetit me institucionet qendrore dhe lokale për 

zgjidhje sa më të mirë të tyre. 

Sesioni i bioteknologjisë agro-bujqësore u zhvillua gjithashtu në dy seanca kumtuese dhe në 

një seancë të paraqitjeve të punimeve në formën e posterit. Seancat u drejtuan nga prof. dr. 

Nataša Štajner, prof. as. Ariana Ylli, prof. dr. Shawky Bekheet dhe prof. as. Valbona Sota 

Tematikat që u diskutuan ishin përzgjedhja konvencionale e bimëve dhe kafshëve; aplikimet e 

transgjenezës; mutagjeneza e induktuar; zbulimi dhe vlerësimi i OMGJ-ve; kulturat e indeve dhe 

qelizave. Për sa u takon këtyre çështjeve theksi u vu mbi problemet e ndryshme të bujqësisë dhe 

në bazë të tematikave qëndronte ajo çka sot është baza e bioteknologjisë së avancuar, kultivimi in 

vitro dhe karakterizimi me metoda molekulare i kultivarëve autoktonë të specieve bimore me 

interes. Për këto probleme lind domosdoshmëria e bashkëpunimit me fermerë dhe ferma që 

merren me kultivimin dhe përpunimin e kulturave të ndryshme.  

Sesioni i bioteknologjisë mjekësore u zhvillua në tri seanca kumtuese dhe në një seancë 

poster. Seancat kumtuese u drejtuan nga prof. dr. Klementina Puto; prof. dr. Munis Dundar; 

prof. dr. Mirela Lika dhe dr. Sonila Bitri. Tematikat që u diskutuan ishin diagnostika molekulare; 

metodologjitë dhe teknologjitë e lidhura me farmacinë; përparimet te antitrupat, enzimat e 

prodhimi i vaksinave, statistikat për aplikimet në mbarë botën dhe etika në bioteknologjinë 

mjekësore. Për sa u takon problematikave të shtruara në këto seanca rezultoi që mjekësia duhet 

të jetë gjithmonë në shërbim të shëndetit publik dhe si një fushë me aplikime të shumta të 

lidhura me bioteknologjinë përfundimet përmblidheshin kryesisht në parandalimin e sëmundjeve, 

sesa në luftimin e tyre që çon në një rritje kostoje në fushën e mjekësisë të pavlerësuar në vendin 

tonë. Gjithashtu theksi u vu në përdorimin e antibiotikëve kur ata të jenë krejtësisht të 

domosdoshëm dhe me rekomandim të mjekut (duke shmangur abuzimet në përdorimin tyre). 

Vlen të theksohet që sesioni i bioteknologjisë mjekësore u akreditua me 9 kredite nga Qendra 

Kombëtare e Edukimit në Vazhdim (QKEV).  
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Sesioni i bioteknologjisë ushqimore u zhvillua në dy seanca, nga të cilat njëra ishte prezantim 

posterash. Seanca kumtuese u drejtua nga prof. dr. Rozana Troja dhe prof. dr. Gary Henehan. 

Tematikat që u trajtuan në këtë sesion përfshinin zbulimin e OMGJ-ve dhe biosigurinë; 

bioteknologjinë mikrobiale; aplikimet dhe sigurinë ushqimore; aplikimet molekulare dhe 

bioteknologjinë konvencionale të ushqimit. Në këtë sesion u theksua siguria ushqimore me 

ndikim në Shëndetin Publik. Ushqimi përbën sot një problem në Shqipëri dhe flitet shumë për 

përdorim të tepruar dhe të pakontrolluar mirë që në përgatitjen, ruajtjen dhe deri në tregtimin e 

produkteve ushqimore. Universitetet i kanë kompetencat dhe aftësitë të bëjnë vlerësim të 

parametrave të duhur të produkteve ushqimore. Për këtë nevojitet një bashkëpunim më efikas i 

institucioneve lokale dhe kombëtare për vlerësimin e produkteve ushqimore. 

Sesioni i edukimit në bioteknologji u zhvillua gjithashtu në dy seanca. Seancën kumtuese e 

drejtuan prof. dr. Anila Paparisto dhe prof. as. Rigerta Sadikaj. Tematikat që u diskutuan në këtë 

sesion kishin të bënin me kurrikulat dhe metodikën; kërkimet shkencore (themelore dhe të 

aplikuara); pjesëmarrjen në projekte si dhe kuadrin e financimit të BE-së; Për sa i takon kësaj 

fushe për interesin që kanë sot aplikimet në bioteknologji, duhet marrë në konsideratë etika në 

bioteknologji dhe shtrirja në edukim të aplikimeve bioteknologjike. Edukimi për probleme të 

ndryshme bioteknologjike në të gjithë sektorët duhet të bëhet pjesë e kurrikulave në të gjitha 

nivelet e arsimit dhe edukimit, ku lider duhet të jenë universitetet. 

Përveç referimeve shkencore, në programin e konferencës përfshiheshin dhe dy veprimtari në 

terren: 

- Shtimi i hapësirave të gjelbra në kryeqytet, ku departamenti i bioteknologjisë kontribuoi 

me blerjen e një numri simbolik pemësh duke iu bashkuar nismës së Bashkisë së Tiranës 

për këtë qëllim; 

- Vizitë në një sektor privat për të trajtuar një shembull të agro-turizmit duke promovuar 

ushqimin organik tradicional dhe proceset bioteknologjike të prodhimit të verës nga 

kultivarë autoktonë hardhie me interes. 

Konferenca u përmbyll me përfundime dhe rekomandime të rëndësishme për promovimin e 

bioteknologjisë dhe investimeve në këtë fushë kaq të gjerë dhe me interes. Këto rekomandime iu 

adresuan institucioneve kërkimore shkencore, universiteteve, ministrive të linjës (të Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, të Turizmit dhe Mjedisit, të Shëndetësisë, të Arsimit, Sporteve dhe Rinisë) si 

dhe qendrave të transferimit të teknologjive bujqësore (Fushë-Krujë, Vlorë, Lushnjë, Shkodër, 

Korçë). Gjithashtu, prurjet e konferencës u bënë të njohura si në publikimet e faqen e internetit 

të Akademisë së Shkencave, ashtu dhe në medien e shkruar dhe televizive.  

 

 

Karta e Rekomandimeve të Konferencës së tretë ndërkombëtare  

të bioteknologjisë së aplikuar 

 

Më 23–24 nëntor 2018, u mbajt në Tiranë Konferenca III Ndërkombëtare e Bioteknologjisë së Aplikuar, 

aktiviteti i organizuar nga Departamenti i Bioteknologjisë, FSHN, UT, në bashkëpunim me Akademinë e 

Shkencave të Shqipërisë dhe me mbështetjen e shoqatës “PSEDA-ILIRIA” dhe të EBTNA-s (Europian 

Biotechnology Thematic Network Association).  
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Qëllimi i kësaj konference ishte promovimi i arritjeve kërkimore shkencore e aplikative dhe shpërndarja e 

informacioneve, eksperiencave dhe ideve midis kërkuesve shkencorë, akademikëve, studentëve 

përfaqësuesve të industrisë dhe profesionistëve të tjerë të fushës së bioteknologjisë dhe atyre me të cilat 

ajo lidhet.  

Bazuar në prurjet, referimet dhe diskutimet në sesionet e ndryshme të konferencës u nxorën përfundime 

dhe objektiva të mbështetur nga të gjithë pjesëmarrësit, disa prej të cilëve janë: 

 Hartimi i programeve dhe strategjive mjedisore, bujqësore dhe ushqimore duke u bazuar dhe në 

metodat e bioteknologjisë së avancuar për:  

o trajtimin e ujërave,  

o ruajtjen e biodiversitetit,  

o kultivimin in vitro, 

o karakterizimin me metoda molekulare të kultivarëve autoktonë të specieve bimore me 

interes. 

 Pjesëmarrje e kërkuesve shkencorë dhe bashkëpunime ndërmjet institucioneve kërkimore, 

institucioneve qendrore dhe lokale në hartimin e programeve dhe strategjive si dhe në 

vendimmarrjen për zgjidhjen e problemeve të ndryshme mjedisore. 

 Mbështetja financiare e qeverisë për projekte në bashkëpunim ndërmjet institucioneve kërkimore 

e të arsimit të lartë, për bioteknologjinë e fushat që lidhen me të në kërkimet bazë e të aplikuara.  

 Përdorimi i metodave bashkëkohore për vlerësimin fitosanitar të specieve frutore me interes dhe 

për prodhimin e materialit bimor të shëndetësuar. 

 Domosdoshmëria e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të strategjive dhe politikave të 

universiteteve me institucionet qendrore dhe lokale duke përfshirë edhe subjekte prodhuese, që 

merren me kultivimin dhe përpunimin e kulturave të ndryshme.  

 Përmirësimi i kuadrit ligjor për harmonizimin e të rejave të shkencës me prodhimin bujqësor (dhe 

jo vetëm), si dhe ndjekja e të gjitha hallkave të zinxhirit deri te konsumatori duke pasur në 

vëmendje cilësinë e produktit (sidomos produkteve ushqimore) dhe rritjen e eksporteve.  

 Rritja e bashkëpunimit për një vlerësim të parametrave të duhur të produkteve ushqimore 

ndërmjet institucioneve kërkimore dhe universiteteve me të gjithë aktorët, prodhues, tregtarë, 

institucione kontrolluese shtetërore apo private.  

 Përparësi në drejtim të koordinimit dhe bashkëpunimit të bioteknologjisë me të gjitha fushat e 

tjera shkencore e të zbatimit si të biomatematikës në disiplinat e mjekësisë, të nanoteknologjive 

etj., për kontribut në parandalimin dhe jo vetëm luftimin e sëmundjeve, por dhe për trajtimin e 

sëmundjeve të ndryshme, që çon në mjekësinë cilësore e në zvogëlimin e kostos aktuale të rritur 

në fushën e mjekësisë në vendin tonë.  

 Zbatimi i etikës në bioteknologji duke forcuar kuadrin ligjor ekzistues. 

 Edukimi në fushën e bioteknologjisë në të gjithë sektorët nëpërmjet rritjes cilësore të kurrikulave 

në të gjitha nivelet e arsimit dhe edukimit.  

Tiranë, 24 nëntor 2018 
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 “Simpozium XIII ndërkombëtar “Biodiversiteti dhe zhvillimi i 

qëndrueshëm”  

Simpoziumi XIII ndërkombëtar “Biodiversiteti dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, organizuar nga 

fondacioni "BLEKALB"; Akademia e Shkencave e Shqipërisë; Ministria e Bujqësisë dhe e 

Zhvillimit Rural; Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit; Universiteti Bujqësor i Tiranës; Universiteti 

i Korçës “Fan S. Noli”, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Universiteti Polis, Tiranë; 

Universiteti i Zagrebit; Universiteti “Haxhi Zeka”, Kosovë; Universiteti shtetëror i Tetovës, 

Maqedoni; Qendrat për Transferimin e Teknologjive Bujqësore Fushë-Krujë dhe Korçë, në 

bashkëpunim me Institutin e Bujqësisë Biologjike dhe Fondacionin AGRINET – Korçë u 

zhvillua në Tiranë, më 14 dhjetor 2018. 

Në simpozium morën pjesë me punimet e tyre 175 punonjës shkencorë, staf akademik nga 

institucione të kërkimit shkencor dhe të arsimit të lartë, punonjës në programe dhe projekte për 

zhvillimin e qëndrueshëm dhe përdorimin efektiv të biodiversitetit, përfaqësues te institucioneve 

publike, nga Shqipëria dhe nga vendet e tjera të rajonit, Maqedoni, Kosovë, Kroaci, Bullgari, 

Turqi, Tunizi, Algjeri, Itali etj. Veprimtarinë e përshëndeti ministri i Turizmit dhe Mjedisit z. 

Blendi Klosi, zëvendësministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Dhimitër Kote, kryetari i 

Seksionit të Shkencave Teknike e Natyrore të Akademisë së Shkencave, akad. Salvatore Bushati, 

si dhe përfaqësues të institucioneve partnere në organizimin e simpoziumit.  

Në përshëndetjen e tij, ministri i Turizmit dhe Mjedisit ndër të tjera theksoi se: “...detyra jonë 

klasike është gjetja e një ekuilibri ndërmjet një zhvillimi të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së qëndrueshme të 

biodiversitetit dhe natyrës. Në çdo gjë vija përbashkuese duhet të jetë përkujdesja për të përdorur në mënyrë të 

qëndrueshme burimet e natyrës ose ndryshe do ta humbasim. Duhet të evidentojmë vlerat specifike që realiteti i 

natyrës shqiptare ofron dhe si këto do të bëhen të vizitueshme në radhë të parë nga të gjithë shqiptarët e të gjitha 

trojeve dhe më pas të kthehen në një aset që të zhvillojmë edhe më shumë turizmin, duke përmbushur kështu 

detyrën tonë publike për të rritur sa më tepër punësimin dhe mirëqenien e qytetarit”. Ndërsa zëvendësministri 

i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Dhimitër Kote në përshëndetjen e tij duke vënë në dukje 

administrimin jo dhe aq të mirë të pasurisë sonë kombëtare, kërkoi nga pjesëmarrësit që: “Mundi 

dhe puna që bëni është t'i thoni Ministrisë së Bujqësisë dhe t'i tregoni që në strategjinë e saj ka dhe këto detyra 

dhe të propozoni çështje konkrete. Nga ky Simpozium të dilet me detyra konkrete dhe të paraqiten të gjitha 

problematikat”. 

Në fjalën e tij akad. Salvatore Bushati, kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike, 

theksoi se simpoziumi XIII ndërkombëtar mbi biodiversitetin dhe zhvillimin e qëndrueshëm” 

është një eveniment shumë i rëndësishëm, traditë tashmë që zhvillohet çdo vit – një mundësi më 

shumë për të raportuar e reflektuar mbi arritjet dhe për të diskutuar për punët që na presin dhe 

që duhet të bëjmë, për të përballuar sfidën për ruajtjen, miradministrimin dhe zhvillimin e 

biodiversitetit në vendin tonë e më gjerë në rajon. “Për këtë qëllim – vazhdoi ai – një mjedis të tillë të 

kualifikuar, me kërkues, novatorë, profesorë, drejtues e veprimtarë të shoqërisë civile, biznesit, si dhe me praninë e 

politikëbërjes, do ta vlerësoja si rastin më të mirë për diskutime të thelluara të problematikave të zhvillimit të 

qëndrueshëm të biodiversitetit dhe mjedisit”. Akad. Bushati adresoi nderimin më të madh për të gjithë 

ata që jetën e tyre profesionale ia kanë kushtuar studimit të pasurisë mjaft të çmuar të 

biodiversitetit e mjedisit; përshëndeti dhe përgëzoi ata që me pasion dhe këmbëngulje punojnë 

për ta studiuar, ruajtur, zhvilluar dhe përdorur në mënyrën më të mirë të mundshme këtë pasuri 
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të madhe të vendit tonë që siguron zhvillimin e qëndrueshëm. Në ligjëratën e tij, ai u ndal në 

rëndësinë e biodiversitetit, si burim i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik e shoqëror dhe si i 

tillë, ai duhet të përdoret, por jo të keqpërdoret duke e shteruar atë, por të mbrohet dhe të 

rigjenerohet. Kërkesat për prodhim, për të plotësuar nevojat ushqimore dhe të jetës, duan 

gjithnjë e më shumë të përdorin potencialet e botës së gjallë, bimore e shtazore. Racionaliteti në 

përdorimin e këtyre potencialeve është domosdoshmëri. “Është detyrë e jona, – vazhdoi  ai – të gjejmë 

rrugët më të mira e më të sigurta, për ta mbrojtur këtë pasuri, për ta përdorur dhe për ta zhvilluar më tej atë. Kjo 

është një detyrë e domosdoshme e kërkimit shkencor për një kontribut racional në praktikat prodhuese inovative”. 

Duke rikujtuar se një nga programet përparësore të Strategjisë Kombëtare të Kërkimit, Zhvillimit 

Teknologjik dhe Inovacionit është Bujqësia dhe Ushqimi, ai ritheksoi edhe prurjet nga analiza 

mbi fushat përparësore të kërkimeve shkencore që duhen të zhvillohen në Shqipëri në kuadër të 

Programeve Kombëtare për Kërkim e Zhvillim, të organizuar nga Akademia e Shkencave me një 

komunitet shkencor të zgjeruar e në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Kërkimit, 

Zhvillimit e Inovacionit, të cilat janë në përputhje me direktivat e BE-së në programin Horizon-

2020 ka vendosur prioritet sigurinë ushqimore krahas shëndetit dhe sigurisë së energjisë, ku 

shprehet qartë se “Specializimi inteligjent dhe inovacioni” synon që institucionet e arsimit të lartë 

të luajnë edhe rolin e qendrave të zhvillimit dhe të inovacionit rajonal, në përgjigje të nevojave të 

tij dhe të tregut rajonal të punës; për këtë “qëllimi është krijimi i bazave për një bashkëpunim të frytshëm 

ndërmjet strukturave të kërkimit shkencor, agjencive për zhvillimin rajonal, qeverisjes vendore dhe bizneseve të 

rajoneve përkatëse dhe shfrytëzimin e mundësive dhe hapësirave për projekte të përbashkëta, që të ndihmojnë në 

zhvillimin e qëndrueshëm të rajoneve”. Këto nisma për kërkim e zhvillime shumëdisiplinore në këtë 

fushë përparësore gjejnë hapësira për financime në programet IPA ndërkufitare: Shqipëri–Greqi, 

Shqipëri–Maqedoni, Shqipëri–Kosove e Shqipëri–Mali i Zi.  

Në përfundim të fjalës së tij, akad. Bushati gjithashtu tërhoqi vëmendjen, që për këto nisma 

komuniteti shkencor ka nevojë për mbështetje nga qeveria e strukturat e saj, duke pasur parasysh 

që produkti shkencor i kërkimeve të jetë i vërtetë, të gjejë zbatim me prurje inovative për 

zhvillim, brenda rregullave të etikës, duke justifikuar investimin e bërë për të, por dhe ai duhet të 

përputhet me prioritetet e nevojave të vendit e në përputhje me strategjitë ekzistuese. Nismat e 

programuara e që po zbatohen nga qeveria për zhvillimin përparësor të turizmit janë të lidhura 

ngushtë me ato të 100 fshatrave turistike, e që në fakt janë tejkaluar në numër. Të gjitha këto, 

kërkojnë përfshirjen serioze të kërkimit shkencor, në cilësi, volum dhe standarde.  

Në simpozium u paraqitën arritjet në kërkimin shkencor për identifikimin, karakterizimin dhe 

përdorimin e biodiversitetit si faktor i rëndësishëm për zhvillimin e qëndrueshëm rural; u trajtuan 

probleme që janë ngushtësisht të lidhura me zbatimin e politikave dhe programeve për zhvillimin 

e qëndrueshëm, nxitjen dhe zhvillimin e kapaciteteve për përdorimin efektiv të 

agrobiodiversitetit, të nevojshme për realizimin e objektivave për diversifikimin e ofertës turistike 

në zonat rurale, agro dhe ekoturizmit.  

Simpoziumi i kushtoi vëmendje të veçantë problemit të bashkëpunimit ndërinstitucional, 

bashkëpunimit midis grupeve të ndryshme të institucioneve dhe kërkuesve brenda dhe midis 

vendeve të ndryshme të rajonit, bashkëpunimit ndërkufitar dhe në kuadër të programeve me 

mbështetje ndërkombëtare.  

Punimet e paraqitura dhe diskutimi i tyre shërbeu për formulimin e ideve, problemeve dhe 

rrugëve që mund të ndiqen në të ardhmen, për të bërë sa me efektive dhe frytdhënëse energjinë 
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që shpenzohet nga kërkuesit, institucionet dhe stafet akademike, politikëbërësit dhe trupat 

zbatuese të projekteve, që trajtojnë çështje të ruajtjes dhe përdorimit të biodiversitetit dhe 

zhvillimit të qëndrueshëm në zonat rurale. Në përfundim, konferenca miratoi dhe një kartë të 

rekomandimeve, e cila iu dërgua të gjitha institucioneve kërkimore shkencore, universitare, 

politikëbërëse e vendimmarrëse, si dhe palëve të interesuara të prodhuesve. 

 

Karta e rekomandimeve të simpoziumit XIII ndërkombëtar  

“Biodiversiteti dhe zhvillimi i qëndrueshëm” 

Konferenca në përfundim të punimeve të saj miratoi disa rekomandime, të cilat duhet të kihen parasysh 

në zbatime në fushën e biodiversitetit ndër të cilat renditen: 

 Nevoja për të bashkërenduar punët dhe përpjekjet midis institucioneve përgjegjëse për hartimin 

dhe zbatimin e politikave dhe programeve që kushtëzohen nga detyrimi për zbatimin e 

Konventës së Diversitetit Biologjik, Protokollit të Nagoyas, Planit Global për Ruajtjen dhe 

Përdorimin e Burimeve Gjenetike, që përdoren për bujqësi e ushqim dhe gjithë marrëveshjeve të 

tjera ndërkombëtare në të cilat Shqipëria është palë.  

 Mbështetja për zhvillimin e kapaciteteve dhe për rritjen e pjesëmarrjes në programin e 100 

fshatrave turistike, si një ndër programet me efekte të drejtpërdrejta në ruajtjen dhe përdorimin e 

qëndrueshëm të agrobiodiversitetit. 

 Në kuadër të nismës së 100 fshatrave, duhet të pasurohen studimet me një komponent shumë të 

rëndësishëm, siç është konsiderimi në përzgjedhjen e fshatrave i tematikave të tokës mbi të cilat 

lokalizohen dhe planifikohen për zhvillim intensiv ekonomiko-turistik. Për këtë janë të gatshme 

produkte shkencore, tematika të përgatitura nga institucione e agjenci shkencore, si nga Shërbimi 

Gjeologjik Shqiptar, Instituti i Gjeoshkencave, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave etj. 

 Rritje e përpjekjeve për sigurimin e vazhdimësisë në projektet që trajtojnë çështje të përdorimit 

efektiv dhe të qëndrueshëm të biodiversitetit dhe krijimi hapësirave për shtrirje sa më të gjerë në 

territor të përvojave progresive që bazohen në teknologjitë moderne. 

 Institucionalizim të bashkëpunimit racional dhe dobiprurës midis trupave të kërkuesve shkencorë 

dhe stafeve akademike, me komunitetin e fermerëve, në veçanti me fermerë që rritin e kultivojnë 

në ferma të vogla, tradicionale, varietete bimësh dhe raca autoktone të kafshëve të fermës.  

 Forcimi i kapaciteteve për monitorimin dhe ruajtjen nga shfrytëzimi inteligjent i florës dhe i 

faunës së egër. 

 Zhvillim i kuadrit institucional dhe ligjor në mbështetje të punëve për identifikimin, 

karakterizimin, ruajtjen dhe përdorimin e fondit gjenetik autokton në bimët dhe kafshët me 

përdorim në bujqësi dhe ushqim. 

 Zhvillim i mëtejshëm i kapaciteteve për ndërgjegjësimin qytetar dhe të trupave politikëbërëse e 

vendimmarrëse për nevojën për ruajtjen dhe përdorimin efektiv të biodiversitetit.  

 Masa për gjetjen dhe institucionalizimin e rrugëve nëpërmjet përdorimit të instrumenteve për 

edukimin qytetar, me fokus të veçantë të rinjtë, gratë dhe vajzat, në zonat rurale.  

 Angazhim më efektiv për konceptimin dhe realizimin e programeve të bashkëpunimit 

ndërkufitar, rajonal e ndërkombëtar, në fushën e kërkimit shkencor dhe për hartimin e zbatimin e 

projekteve të përbashkëta për kërkim e zhvillim, që u drejtohen problemeve të ruajtjes dhe 

përdorimit të qëndrueshëm dhe efektiv të biodiversitetit.  
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 Simpozium shkencor “Prof. Vasillaq Kedhi - një jetë me kontribute të 

shquara në mësimdhënien e matematikës dhe në kërkimin shkencor”  

Në kuadër të programit “Edukimi në Shkencë”, më 2 mars 2018, u zhvillua në sallën “Aleks 

Buda” të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, veprimtaria shkencore: “Prof. Vasillaq Kedhi - një 

jetë me kontribute të shquara në mësimdhënien e matematikës dhe në kërkimin shkencor”. Morën pjesë 

kolegë, miq e ish-studentë të profesor Kedhit.  

Profesor Kedhi ka një karrierë didaktike universitare si dhe përvojë të gjatë në kërkimin shkencor 

me një shtrirje prej pesë dekadash. Ai ka mbajtur kurse të matematikës në fakultete të ndryshme 

të Universitetit të Tiranës; duke pasuruar programet mësimore të disa lëndëve matematike, si 

teoria e grafeve, optimizimi kombinator, teoria e planifikimit të eksperimenteve, njehsimi 

operacional, të pasqyruar edhe në disa tekste mësimore. Kërkimin shkencor ai e ka orientuar 

drejt aplikimeve, si programimi matematik, teoria e grafeve dhe teoria e planifikimit të 

eksperimentit.  

Me njohuritë e thella nga shkenca matematike ai dha një kontribut shumë të rëndësishëm, në 

mësimdhënie, leksione e seminare në disa lëndë, të cilat gjithmonë u ndoqën me interes të 

veçantë nga studentët për nivelin shkencor, për nivelin e admirueshëm metodik, për 

informacionin e pasur, për argumentet bindëse të ideve dhe tezave matematike, por mbi të gjitha 

dha kontribut në studimet shkencore, të konkretizuara në veprimtaritë e ndryshme të prodhimit. 

   

Figura 10: Çaste nga zhvillimi i veprimtarisë mbi jetën dhe veprën e prof. Vasillaq Kedhit 

Veprimtarinë e hapi kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike akad. Salvatore 

Bushati, i cili në fjalën e tij theksoi se “Kjo veprimtari në fakt nuk zhvillohet me qëllim për të njohur 

veprimtarinë e profesorit deri në ditët e sotme, i cili sigurisht do ta vazhdojë atë më tej, por… për një qëllim më të 

madh se kaq, atë të diskutimit të një prej disiplinave studimore në morinë e fushës së matematikës, të kërkimeve 

operacionale, duke synuar të përcjellim mesazhin se në zhvillimet e sotme kërkimi shkencor duhet të jetë i lidhur 

ngushtë me zhvillimet jo vetëm të dijeve, por promotor i zhvillimit inteligjent dhe të qëndrueshëm ekonomik të 

vendit e më gjerë…” Mbi veprimtarinë gjysmëshekullore të profesor Vasillaq Kedhit kumtuan 

matematikanë të njohur si prof. Maksim Rraço, prof. Frederik Premti, prof. Thoma Mitre, prof. 

Lida Thomo, prof. Mina Naqo e akad. Petraq Petro, prof. Viktor Kabili, prof. Aleko Minga etj.  
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 Seminar shkencor “The new frontiers of health: Information and 

Communication Technologies assisted” 

Më 12 korrik 2018, Akademia e Shkencave, Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike, në kuadër 

të trajtimit të problematikave të përmirësimit të menaxhimit shëndetësor për reformën në 

shëndetësi, organizoi në sallën “Libri akademik” seminarin “The new frontiers of health - Information 

and communication technologies assisted” ku u prezantua modeli i ndërtimit të një banke të dhënash për 

pacientët me çrregullime kardiake.  

Kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike të ASHSH, akad. Salvatore Bushati 

përshëndeti seminarin duke bërë një prezantim të shkurtër mbi konferencat shkencore 

ndërkombëtare të organizuara nga ASHSH-ja në fushën e shëndetësisë, rekomandimet e tyre dhe 

gjetjet në sistemin shëndetësor aktual, si dhe objektivat që ka Akademia për të vazhduar të jetë 

mbështetje në trajtimin e problematikave për përmirësimin e sistemit shëndetësor nëpërmjet 

veprimtarive shkencore, transferimit e përhapjes së dijeve, duke theksuar se “...reforma në shëndetësi 

nuk i takon vetëm Ministrisë e institucioneve të saj, po të gjitha institucioneve...” 

Luigi Perrone, profesor i sociologjisë dhe migracionit në Universitetin e Salentos, trajtoi 

problemin e nevojës së zhvillimit të reformave bashkëkohore edhe në fushën e mjekësisë e rritjes 

së cilësisë. 

Një model i ri u prezantua nga dr. Paola de Paolis, shefe e shërbimit ambulator kardiologjik në 

Lecce, Itali, e cila pasi bëri një hyrje mbi modelin GISC, trajtoi gjerësisht rrugët e integrimit të 

shërbimit spitalor territorial dhe gjendjen reale në territorin e Salentos, se sa të kënaqur janë 

pacienti dhe mjekët. 

Stefano Santo Sabato, inxhinier softueri PhD, MEDIASOFT - Itali–USA, në përgjigje të 

problemeve të ngritura nga mjekët prezantoi referimin “Inteligjenca artificiale në mbështetje të 

vendimeve: platforma e softuerit GISC”. 

Dr. Francesco Pisano, profesor i kardiologjisë në Universitetin e Foggia-s, në referimin e tij 

trajtoi prurjet e arritura në zbatimet reale GISC. Ai dha të dhënat konkrete bazuar në lidhjen në 

kohë reale me sistemin (nëpërmjet lidhjes në internet), funksionimin e protokollit, përfitimet 

klinike dhe ekonomike të sistemit, problematikat e kërkimit shkencor duke përfunduar edhe me 

ardhmërinë e këtij sistemi në zgjerimin e tij në gjithë sistemin shëndetësor, jo vetëm në atë 

kardiologjik.  

Seminari në mbyllje të tij arriti në disa përfundime, të cilat duhet të jenë objekt i strukturave 

shkencore, politikëbërëse, e vendimmarrëse të shëndetësisë, me synim përfshirjen në 

modernizimin e sistemit të shëndetësisë edhe në Shqipëri. 

• Softueri GISC ka demonstruar që integrimi shumëdisiplinor dhe modeli i integruar i 

kujdesit shëndetësor multidimensional mund të reduktojnë periudhën spitalor/rispitalore, 

reduktimin e vdekshmërisë, reduktimin e kostos dhe përmirësimin cilësinë e jetës së 

pacientëve që vuajnë nga infarkti. 

• Riprodhimi i modelit lejon rritjen e shkathtësive profesionale të punonjësve të 

ndryshëm shëndetësorë ekzistues (mjekët publikë dhe privatë, klinikat dhe operatorët 

spitalorë dhe ambulatorë). Në këtë drejtim, ne duhet të mendojmë për veprimtari të 

trajnimit për përfituesit shëndetësorë se si të bëhen pjesë e sistemit, menaxhimit efektiv 

të tij për të arritur rezultate më të mira në drejtim të diagnozës dhe trajtimit. 

• Riprodhimi i modelit, si dhe përmirësimi i ndërtimit të platformave dhe menaxhimit të 

IT-së, si dhe krijimi i modeleve të reja për sëmundje të tjera, kërkojnë përfshirjen e 
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ekspertëve në inovacionin e teknologjisë informatike dhe administrimin klinik të aftë që 

të operojnë në sektorin e shëndetësisë. 

 

 “Third International Workshop on recent LHC Physics results and 

related topics” 

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 

Denegri-t, profesorë të shkollave të mëdha të Parisit dhe njëkohësisht kontribuues të 

rëndësishëm në eksperimentet e CERN-it. Me anë të përfaqësuesve të tyre ata morën kontakt me 

fizikanin shqiptar, Artan Boriçi, në atë kohë në CERN. Kështu, më 8 tetor 2012 në sallën e 

Rektoratit të Universitetit të Tiranës u zhvillua një takim ku u planifikua që në vitin 2014, në 

Universitetin e Shkodrës, të zhvillohet seminari 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 dhe Organizativ me kryetar prof. Ludwik 

Dobrzysnki-n propozoi që takimi i tretë të zhvillohej në bashkëpunim me Akademinë e 

Shkencave të Shqipërisë. Profesorët, Salvatore Bushati, Vasil Tole 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 të Shqipërisë.  

Seminari III, i mbajtur nga 10–12 tetori, u përshëndet nga zëvendësministrja e Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë, dr. Besa Shahini, nga kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të 

Akademisë, akad. Salvatore Bushati dhe nga dekani i Fakultetit të Shkencave të Natyrës, prof. 

Spiro Drushku. 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 dhe përfaqësuesja e Ambasadës së Konfederatës Zvicerane në Shqipëri, zonja Debora 

Kern, si dhe përfaqësuesi i CERN-it, prof. Christoph Schäfer.  
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Figura 11: Çaste nga seanca plenare e zhvilluar në ditën e parë të veprimtarisë “3-rd International 

Workshop on recent LHC Physics results and related topics” 

 

Akad. Salvatore Bushati në fjalën e tij të hapjes theksoi se “kjo ngjarje është një nxitje intelektuale 

ku shkencëtarët më të shquar vijnë së bashku për të diskutuar, për të ndarë idetë e tyre dhe për të mësuar nga 

njëri-tjetri mbi rezultatet më të reja të fizikës dhe veçanërisht të astrofizikës në vendet e secilit prej jush, pasi 

shkenca është vendi ku mund të adresohet zhvillimi i qëndrueshëm. Një simbol i rëndësisë së seminarit është 

kontributi i tij për udhëheqësit shkencorë të së nesërmes, një risi në avancimin e qytetërimit botëror, në dobi të 

njerëzimit, sepse synojmë të ndikojmë në mënyrën e duhur në hartimin e politikave me këshillat më të mira 

shkencore dhe të vitalizojmë fizikën dhe edukimin në këtë fushë. Përveç kësaj, synojmë të rrisim qasjen në 

zgjidhjet më të mira shkencore. Shumë nga çështjet që trajtojmë janë të një natyre gjithëpërfshirëse dhe kërkojnë 

bashkëpunim mes të gjithëve dhe përkrahim sinqerisht bashkëpunimin me shkencëtarë të rinj. Shtylla kryesore e 

seminarit është pjesëmarrja aktive dhe bashkëpunimi i sinqertë dhe konkret i pjesëmarrësve në dobi të shoqërisë. 

Ne shpresojmë që të rrisim inkurajimin e integrimin e shkencës shqiptare në atë evropiane, kontributet e saj në 

përfshirjen e drejtpërdrejtë në shkencë e në teknologji për inovacione për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit. Për 

këtë inkurajohet që ky vizion që është përfshirë në strategjinë kombëtare të shkencës dhe të teknologjisë, do të 

krijojë kushte për rritjen e standardeve në fushën e edukimit, shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik etj. në 

përmbushje edhe të kërkesave të Komisionit Evropian në integrimin e shkencës dhe teknologjisë shqiptare në atë të 

Evropës dhe të CERN-it. Pra, ne duam të ndajmë me shkencëtarët e rinj vlerat e shkencës sa me produktive dhe 

si t'i mbështesim ato në kërkimin shkencor me cilësi të lartë. Zbulimet e mëdha në shkencë zakonisht lidhen me 

shkencëtarë me talent që kombinojnë një numër cilësish: ata duhet të kenë njohuri të thella, të jenë krijues, të 

kuptojnë vlerat e shkencës, metodologjitë e hulumtimeve, të motivohen mirë dhe të jenë efektivë në arritjen e asaj që 

ata vendosin të bëjnë. Njohja e thellë e një fushe të shkencës është thelbësore, por kjo duhet të kombinohet me 

'vizionin periferik', një mirëkuptim dhe hapje ndaj asaj që shkencat e tjera mund të kontribuojnë. Askush prej 
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nesh nuk është në gjendje të zgjidhë problemet i vetëm. Mjetet, teknikat dhe taktikat e politikave të hartuara nga 

qeveritë duhet të përshtaten në një botë me zhvillime të shpejta shumëdisiplinore shkencore e teknike. Nga ana 

tjetër, na duhet mbështetja e organeve financiare. Vendimet e financimit duhet të udhëhiqen nga efektiviteti i 

hulumtuesve. Organet e financimit të kërkimeve shkencore duhet të përqendrojnë vëmendjen e tyre në prioritetet e 

nivelit të lartë dhe duhet të shmangin të qenët shumë përshkrues. Ne të gjithë kemi nevojë për njëri-tjetrin. 

Bashkëpunimi ka një rëndësi të pazëvendësueshme, e për këtë duhet të ketë më shumë shkëmbime të kërkuesve të 

rinj. Duhet të promovohen bashkëpunimet akademike dhe industriale. Duhet të ndërtojmë besim dhe respekt të 

ndërsjellë midis shkencëtarëve dhe kombeve. Ka shumë më tepër, që mund të bëjmë. Le të ndërtojmë mbi 

trashëgimet tona të ndërsjella në shkencë dhe të punojmë së bashku për të çuar përpara shkencën dhe kontributet 

që shkenca mund t'i japë kulturave, qytetërimit dhe zhvillimit në përgjithësi jo vetëm në vendet tona, por në mbarë 

botën.” 

Akademik 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 të kërkimit shkencor, në Shqipëri ndiejnë konkretisht kontributin e diplomacisë 

për shkencën. “Ata inkurajojnë në integrimin e shkencës shqiptare në atë evropiane me anë të përfshirjes së 

drejtpërdrejtë jo vetëm të shkencës, por dhe të biznesit shqiptar duke rritur produktin kombëtar bruto dhe duke 

hapur vende të reja pune. Për këtë inkurajohet që ky vizion të përfshihet në strategjinë kombëtare të shkencës dhe 

teknologjisë. Fondet kërkimore të shtetit shqiptar për financimin e projekteve evropiane dhe CERN-it duhet të 

jenë në përpjesëtim me mundësitë e vendit. Po të punohet si duhet, një masë e madhe e tyre do t’i kthehet 

kompanive shqiptare që do të realizojnë punimet në favor të këtyre projekteve, për të cilën kompanitë shqiptare do 

t’i nënshtrohen një filtri të bazuar në ekspertizën e tyre shumëvjeçare në mënyrë që të fitojnë të drejtën e përfitimit 

të fondeve të tilla. Kjo strategji krijon kushtet për integrimin e shkencës dhe teknologjisë shqiptare në atë të 

Evropës dhe CERN-it, sjell shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik, si dhe përmbush kërkesat e 

Komisionit Evropian”. 

Në mënyrë të veçantë ai falënderoi të gjithë ata, që mundësuan këtë veprimtari dhe të gjithë 

veprimtarët e heshtur pas skene, të cilët bënë një punë të mahnitshme me këtë veprimtari. 

Zëvendësministrja dr. Besa Shahini theksoi rëndësinë e kërkimit shkencor, ku një rol kryesor 

luan bashkëpunimi me institucionet prestigjioze në fushën e shkencës në transferimin e dijeve e 

teknologjive, e cila është një ndihmesë në plotësimin e standardeve ndërkombëtare të 

prezantuara në kapitullin e 25-të të dokumentit “acquis communautaire” dhe reformat që qeveria ka 

ndërmarrë në këtë drejtim për fuqizimin e saj. Dr. Shahini, gjithashtu tregoi vullnetin që ka 

institucioni i saj, por dhe ajo personalisht për mbështetjen e zhvillimit sa më frytdhënës të 

institucioneve shkencore shqiptare me CERN-in.  

Prof. Spiro Drushku në fjalën e tij theksoi bashkëpunimin e shkëlqyer të Fakultetit të Shkencave 

të Natyrës me Akademinë e Shkencave, si garanci e zhvillimit të marrëdhënieve të mëtejshme 

dhe në objektivat që do të përcaktohen me CERN-in. 

Shkëlqesitë e tyre, ambasadorët e Italisë dhe Francës, z. Cutillo dhe znj. Vasak, si dhe 

përfaqësuesja e Ambasadës së Konfederatës Zvicerane në Shqipëri, zonja Kern, theksuan 

rëndësinë e bashkëpunimit me CERN-in edhe në Shqipëri në zhvillimin e shkencës bazë e të 

aplikuar dhe ndikimin në fusha të ndryshme të shkencave dhe jetës: mjekësisë, nanoteknologjisë 

etj. Ata u shprehën se do të jenë të gatshëm të mbështesin këtë nismë me prirje kërkuesit e rinj. 

Gjithashtu, ata duke folur në emër të qeverive të tyre respektive, anëtare të Bashkimit Europian, 
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shprehën angazhimin e këtij institucioni në mbështetje të kërkuesve shqiptarë për projektet e 

financuara nga Bashkimi Europian si TAIEX, HORIZON 2020, IPA etj.  

Ambasadori Cutillo, gjithashtu organizoi me këtë rast një pritje në Ambasadën Italiane ku morën 

pjesë ambasadorë, akademikë, profesorë e studentë të ekselencës brenda e jashtë vendit, stazhierë 

pranë CERN-it etj.  

Profesor Christoph Schäfer, këshilltar për marrëdhëniet me vendet joanëtare të CERN-it, 

vlerësoi organizimin cilësor të këtij seminari dhe rëndësinë e këtij bashkëpunimi. Ai theksoi se 

CERN do ta mbështesë Shqipërinë dhe se e sheh këtë bashkëpunim si strategjik për Shqipërinë e 

më gjerë, i cili do të ketë ndikim mbi zhvillimet e domosdoshmërive të vendit. Gjithashtu në 

ditën e dytë të seminarit prof. Christoph Schäfer pasi bëri një ekspoze të punës që zhvillohet në 

CERN, vuri theksin në rëndësinë e transferimit të teknologjive, të cilat ideohen dhe zhvillohen 

në CERN. Në përgjigje të pyetjeve nga auditori për bashkëpunimin, ai theksoi se iniciativat duhet 

të vijnë nga pala shqiptare. 

Risia shkencore e këtij takimi ishin prurjet e reja të studiuesve nga fizika e grimcave dhe 

astrofizika. Mund të përmendim Nicola de Filippis-in 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 Barbara Holzer nga CERN ishte gjithashtu kontribuuese e re 

në seminar. Ky takim mblodhi edhe diasporën shqiptare të fizikës fundamentale, ku referuan 

edhe studentë të ekselencës shqiptare, si 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.  

  

Figura 12: Prof. Denegri dhe prof. Dobrzysnki duke u shpjeguar dhe paraqitur pjesëmarrësve aspektet e 

punës në CERN nëpërmjet ekspozitës së ngritur në mjediset e Akademisë 

Takimi i 3-të shënoi pjesëmarrjen aktive në referime të studentëve të të gjitha niveleve akademike 

e disiplinave të Fakultetit të Shkencave të Natyrës. 

Veprimtaria u mbyll më 12 tetor. Për suksesin e mëtejshëm shkencor dhe edukativ të kësaj 

veprimtarie akad. Bushati hodhi idenë e shtimit të 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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Në përfundim u organizua një tryezë e rrumbullakët ku u diskutuan arritjet e seminarit, si dhe u 

diskutua për prioritetet në të ardhmen të cilat u përmblodhën në një dokument: Kartën e 

Workshopit. 

Kjo kartë merr parasysh ndryshimet në tendencat shkencore, politike, kulturore dhe sociale në 

Shqipëri, si dhe përpjekjet e qeverisë shqiptare dhe të të gjitha palëve të interesit për të plotësuar 

kërkesat për anëtarësim të Shqipërisë në Bashkimin Europian, veçanërisht kapitullin 25 “Shkenca 

dhe kërkimi” dhe kapitullin 26 “Edukimi dhe kultura”. Gjithashtu ajo njeh nevojën për t’iu 

përgjigjur prirjeve në shkencë, teknologjive të reja dhe ndikimit të tyre në mënyrën tonë të të 

jetuarit dhe në mjedis. Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të bëjë çdo përpjekje që vendi të 

bëhet destinacion tërheqës për kërkuesit shkencorë dhe bashkëpunëtorët shkencorë anembanë 

botës.  

Në përgjigje të bashkëpunimit dhe politikave shumëdisiplinore të CERN-it dhe Seksionit të 

Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, disa qëllime 

afatshkurtra dhe afatmesme për të ardhmen dolën gjatë takimit si të paraqitura në kartën e 

mëposhtme (si dhe në https://indico.cern.ch/event/Tirana2018):  

- Sensibilizimi i komunitetit shkencor, i kërkuesve pasuniversitarë dhe nivelit master e më 

tej me njohjen e veprimtarisë kërkimore-shkencore të CERN-it, të dhëna mbi 

metodologjitë e bashkëpunimit të saj me komunitetin shkencor në botë etj. si dhe 

prioritetet e saj, funksionimin dhe arritjet në kohën e sotme. 

- Identifikimi, vlerësimi i burimeve njerëzore e shkencore në institucionet e kërkimit 

shkencor dhe strukturave të tjera të kërkimit shkencor në Shqipëri për kapacitetet aktuale 

për kërkim bazë e aplikativ dhe zhvillim. 

- Krijimi i një baze të dhënash (e përditësueshme) për kontingjente pedagogësh dhe 

mësuesish me kapacitet në fushën e fizikës inxhinierike, matematikës inxhinierike, fizikës 

mjekësore, teknologjive të informacionit, inxhinierive dhe fushave të specialitetit të 

ngushtë që lidhet me to. 

- Organizimi i trajnimeve/informative online për grupe interesi të problematikave të 

veçanta. https://home.cern/about/what-we-do/our-educational-programmes . 

- Organizime të veprimtarive shkencore ndërkombëtare (konferenca, seminare, konsulta) 

për problematikat aktuale të kërkimit në CERN dhe nevojat/thirrjet për bashkëpunim 

nga ana e saj. 

- Krijimi i një hapësire informative për bashkëpunimin ndërmjet ASHSH-së dhe CERN-it 

në faqen zyrtare të Akademisë. 

- Komunikimet e herëpashershme me politikëbërjen dhe vendim-marrjen e strukturat e 

ngarkuara për kërkimin shkencor, teknologjik dhe inovacionin në Shqipëri. 

- Raportime vjetore mbi veprimtaritë e bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe CERN-it. 

- Së fundmi arritjet në drejtim të standardeve të domosdoshme për anëtarësim në 

organizatën CERN. 

 

https://indico.cern.ch/event/Tirana2018
https://home.cern/about/what-we-do/our-educational-programmes
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Në zbatim të misionit të saj, ASHSH ka pasur në vazhdimësi prioritetin e lidhjeve me diasporën duke e 

vlerësuar atë si faktor të rëndësishëm të zhvillimit të Shqipërisë. Në këtë kuadër, SSHNT ka mundësuar 

vendosjen e kontakteve ndërmjet kërkuesve të diasporës dhe atyre brenda vendit për shfrytëzimin e kapitalit 

të dijeve dhe vlerave të diasporës, me qëllim te   përfshije   dhe fuqizoje  pjesëmarrjen e saj në organizimin e 

veprimtarive të ndryshme shkencore. 

 “Seminari i parë i biologjisë matematike dhe kompjuterike” 

Me bashkëpunimin e diasporës u zhvillua seminari i parë i biologjisë matematike dhe 

kompjuterike (www.tiranamathbio2018.com), i cili u mbajt për herë të parë në Tiranë, nga data 

22 deri më 25 tetor 2018, duke bashkuar studentë dhe hulumtues nga disiplina të ndryshme. Kjo 

ngjarje 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 dr. Erida Gjini, kërkuese në Institutin Gulbenkian të Shkencave në 

Portugali, në bashkëpunim me Akademinë Shqiptare të Shkencave dhe u sponsorizua bujarisht 

nga Shoqata e Biologëve (UK) dhe Shoqëria për Biologjinë Matematike (USA). Duke zhvilluar 

një ngjarje të tillë ndërdisiplinore dhe ndërkombëtare prestigjioze, me ligjërata nga kërkues 

ndërkombëtarë me reputacion të lartë, shpresohet që të rritet në Shqipëri integrimi në mes të 

matematikës, biologjisë, shkencës kompjuterike dhe informatikës. 

Seminari shkencor në Tiranë ishte ngjarja e parë shkencore e këtij lloji që mbahej në Shqipëri dhe 

mirëpriti më shumë se 80 pjesëmarrës gjatë 4 ditëve, duke përfshirë shumicën e studentëve të 

masterit e doktoratës dhe lektorë nga departamenti i matematikës, departamenti i fizikës dhe 

departamenti i biologjisë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, dhe 

pjesa tjetër nga Universiteti i Mjekësisë, Instituti i Shëndetit Publik, Instituti për Sigurinë 

Ushqimore dhe Veterinare dhe Universiteti Politeknik i Tiranës. 

Hapja e takimit u bë nga Erida Gjini, organizatorja kryesore e seminarit e cila prej 7 vjetësh është 

kërkuese shkencore në biologjinë matematike. Në fjalën e saj të hapjes, Erida përshkroi 

programin për 4 ditët e seminarit 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. Christina Cobbold. 

Në emër të Akademisë së Shkencave përshëndeti pjesëmarrësit kryetari i Seksionit të Shkencave 

Natyrore dhe Teknike, akad. Salvatore Bushati. Në fjalën e tij përshëndetëse, akad. 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 edhe anëtarët 

e Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike akad. Bashkim Resuli, akad. as. Ilirjan Malollari, 

akad. Dhimitër Haxhimihali dhe akad. Neki Frashëri 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. 

http://www.tiranamathbio2018.com/
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Figura 13: Çaste nga ceremonia e hapjes së seminarit të parë të biologjisë  

matematike dhe kompjuterike 

 

Seminari 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 prezantimet e posterave me gojë nga studentët dhe 

profesionistët shqiptarë. 
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Figura 14: Çaste nga referimet e lektorëve dr. J. Clairambault, dr. S. Alizon, prof. A. Sequeira, dr. P. Silva 

dhe dr. C. Cobbold si dhe nga sesioni i hapur ku lektorët iu përgjigjën pyetjeve të pjesëmarrësve 
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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 shumëdisiplinore midis 

matematikës dhe biologjisë dhe bashkëpunimit ndërdisiplinor, por gjithashtu theksuan sfidat në 

lidhje me financimin në institucionet shtetërore, cilësinë e bashkëpunimit, mundësitë për 

studiuesit e rinj dhe objektet 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 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, duke bashkëpunuar me 

institutet kërkimore dhe arsimore të ekselencës shkencore dhe duke futur iniciativa të reja në 

fushën e kërkimit dhe edukimit për të mbështetur nevojat aktuale të vendit.  

Akademia e Shkencave është e përkushtuar të ndihmojë për gjetjen e zgjidhjeve për shumë 

çështje thelbësore që kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit duke u siguruar institucioneve të larta 

shtetërore këshillim dhe ekspertizë të përshtatshme; duke zhvilluar kongrese dhe konferenca 

shkencore mbi një gamë të gjerë temash që lidhen me shkencën, si në nivel kombëtar ashtu dhe 

ndërkombëtar; duke krijuar komisione ad-hoc për fusha të kërkimit dhe zhvillimit të 

konsideruara si prioritete shkencore; duke organizuar konkurse dhe duke dhënë çmime dhe 

medalje për arritje të jashtëzakonshme në fushën e kërkimit dhe shkencës, duke analizuar 

përmbushjen e kritereve nga kandidatët që konkurrojnë për anëtarësimin e Akademisë etj. 

Përfundimi i suksesshëm i seminarit I të biologjisë matematike dhe kompjuterike në Tiranë, 

2018, 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. 

 

 Leksioni i hapur “Graviteti kuantik dhe inteligjenca artificiale” 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave të Natyrës të 

Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit “Edukimi në Shkencë” organizoi më datë 25 

maj 2018 Leksionin e hapur shkencor “Graviteti kuantik dhe inteligjenca artificiale” ku nga prof. dr. 

Artan Boriçi u trajtuan arritjet më të fundit në fushën e fizikës, pedagog në Fakultetin e 

Shkencave të Natyrës.  

Veprimtaria u zhvillua në sallën “Aleks Buda” të Akademisë së Shkencave. Morën pjesë kolegë të 

prof. Boriçit dhe specialistë të fushës së fizikës klasike dhe asaj moderne. Të pranishëm ishin dhe 

dekani i FSHN-së prof. dr. Spiro Drushku, shefi i departamentit të fizikës prof. dr. Polikron 

Dhoqina, akademikët Floran Vila, Petraq Petro, Ilirjan Malollari, si dhe të ftuar të tjerë. Të 

pranishëm ishin dhe shumë studentë të degëve të fizikës në Universitetin e Tiranës dhe 

Universitetin Politeknik të Tiranës, si dhe nxënës të shkollës së mesme profesionale “Harry 

Fultz”.  
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Veprimtarinë e hapi kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike akad. Salvatore 

Bushati. Më pas e mori fjalën prof. Boriçi, i cili në fund të leksionit iu përgjigj dhe pyetjeve të 

pjesëmarrësve.  

Në mbyllje të leksionit akad. Bushati theksoi se Akademia e Shkencave në kuadër të programit 

“Edukimi në Shkencë” do të vazhdojë të organizojë lektoriume e forume edhe për të rejat e 

kërkimit shkencor në fusha të ndryshme të shkencave natyrore teknike, inxhinierike, 

teknologjike, bujqësore e mjedisore dhe të shëndetit, në interes të përhapjes së dijes në 

komunitetet shkencore, universitare biznesin e shoqërinë civile. 

Akademia e Shkencave është shtëpia e përbashkët e kërkuesve shkencore dhe si e tillë është e hapur dhe 

mirëpret këdo që mendon se mund të kontribuojë për përhapjen e dijes. 

    

    

Figura 15: Çaste nga zhvillimi i leksionit të hapur “Graviteti kuantik dhe inteligjenca artificiale” 

 

 Forumi shkencor “Dita ndërkombëtare e Dritës” 

Akademia e Shkencave organizoi forumin shkencor shumëdisiplinor në kuadër të programit 

“Edukimi në Shkencë” në Ditën Ndërkombëtare të Dritës. 

Drita është jetësore për njerëzimin. Nëpërmjet fotosintezës, drita është në origjinën e vetë jetës. 

Studimi i dritës ka sjellë burime alternative premtuese energjie, përparime mjekësore të shpëtimit 

në teknologjinë dhe trajtimet diagnostikuese, internet me shpejtësi të lartë dhe shumë zbulime të 

tjera që kanë revolucionarizuar shoqërinë dhe kanë ndikuar në kuptimin tonë të universit. Këto 
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teknologji u zhvilluan përgjatë shekujsh të studimeve themelore mbi vetitë e dritës - duke filluar 

punimin themelor të Ibn Al-Haytham, Kitab al-Manazir (Libri i Optikës), i botuar në 1015 dhe 

duke përfshirë punën e Ajnshtajnit në fillim të shekullit XX, ndryshoi mënyrën se si mendojmë 

për kohën dhe dritën. 

Dita Ndërkombëtare e Dritës festohet mbi rolin e dritës në shkencë, kulturë dhe art, arsim dhe 

zhvillim të qëndrueshëm, dhe në fusha të ndryshme si mjekësia, komunikimet dhe energjia. Kjo 

ditë mundëson e do t'u mundësojë sektorëve të ndryshëm të shoqërisë në mbarë botën të marrin 

pjesë në veprimtari që tregojnë se si shkenca, teknologjia, arti dhe kultura mund të ndihmojnë në 

arritjen e qëllimeve të UNESCO-s – duke ndërtuar themelet për shoqëritë paqësore. 

Dita Ndërkombëtare e Dritës do të festohet në çdo 16 maj, që është përvjetori i operacionit të 

parë të suksesshëm të lazerit në vitin 1960 nga fizikani dhe inxhinieri Theodore Maiman. Kjo ditë 

është një thirrje ndaj shoqërisë për të forcuar bashkëpunimin shkencor dhe për të shfrytëzuar 

potencialin e saj në nxitjen e paqes dhe zhvillimit të qëndrueshëm. (https://www.lightday.org/)  

Në këtë Ditë të parë Ndërkombëtare të Dritës, Akademia e Shkencave e Shqipërisë organizoi një 

forum të hapur shkencor. Veprimtaria u zhvillua në mjediset e “Librit Akademik” dhe në të 

morën pjesë, specialistë të fushave të ndryshme, studentë të degëve të ndryshme të shkencave 

natyrore si dhe nxënës nga shkollat e mesme dhe ajo profesionale “Harry Fultz”. Fjalën e hapjes 

e mbajti kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, akad. Salvatore Bushati, i cili foli 

mbi qëllimin e zhvillimit të kësaj veprimtarie dhe theksoi rolin e madh të dritës në shkencë. 

Kumtuesit e ftuar në këtë veprimtari ishin pedagogë nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës të 

Universitetit të Tiranës.  

Prof. dr. Artan Boriçi, foli mbi efektin Dopler dhe rëndësinë e tij në studime të ndryshme. 

Nëpërmjet mjeteve audiovizive, prof. Boriçi e bëri shumë të këndshëm dhe të kuptueshëm 

shpjegimin e kësaj dukurie. 

Në këtë forum gjithashtu kumtoi dhe prof. asoc. dr. Valbona Sota, duke shpjeguar në një mënyrë 

shumë të bukur dhe të thjeshtëzuar fotosintezën dhe rolin e saj në zhvillimin e jetës së gjallë në 

planetin tonë. Shumë të goditura ishin shprehjet e personaliteteve nga fusha të ndryshme mbi 

fotosintezën.  

 

https://www.lightday.org/
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Figura 16: Çaste nga forumi shkencor në Ditën Ndërkombëtare të Dritës 

 

Gjithashtu në këtë ditë, astrofizikania prof. dr. Mimoza Hafizi përcolli një prezantim me titull: 

“Dritat e Universit në Ditën Ndërkombëtare të Dritës”. 

Më pas, në përfundim të forumit, u organizuan takime të studentëve me akademikë, profesorë e 

pedagogë të pranishëm ku u fol për probleme të ndryshme për të cilat ata kishin interes, si 

orientime për literatura plotësuese për studentë në stade të ndryshme të hulumtimeve të tyre, 

problematika të kërkimit, mbi institucionet e kërkimit në botë, si dhe nevojat e shqetësimet që 

studentët kanë në procesin e studimit e të kërkimeve që ata zhvillojnë. 

 

 Leksioni i hapur “Zhvillimet e astrofizikës”  

Në kuadër të programit “Edukimi në shkencë”, të historikut në shkencë për astrofizikën, në 

Akademinë e Shkencave, më datë 2 nëntor 2018, u mbajt një leksion i hapur nën këndvështrimin 

e botimit të romanit shkencor "Pika trëndafil", të astrofizikanes prof. Mimoza Hafizi, në mjediset 

e ASHSH-së, ku morën pjesë personalitete të shquara nga bota e shkencës, akademikë, 

profesorë, kërkues të rinj, si dhe shumë studentë. 

"Pika trëndafil" është roman shkencor. E ka marrë titullin nga planeti i zbuluar dy vite më parë, i 

cili sillet rrotull yllit më të afërt me Diellin, yllit Proxima. Romani rrjedh përmes ngjarjesh, reale 

apo imagjinare, nëpërmjet komunikimesh e refleksionesh që zhvillohen në qendrat më të 
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rëndësishme botërore të kërkimit të hapësirës. Personazhet e tij kanë emra, temperamente dhe 

karaktere shkencëtarësh, që autorja, Mimoza Hafizi i ka ndeshur në jetën dhe bashkëpunimin e 

saj të gjatë shkencor. Përmes të vërtetave shkencore, zbuluar gradualisht dhe me terma të zbutur, 

personazheve të imagjinuara, por tipike në mjedisin e vet, përmes ngjarjesh të lidhura me 

fëmijërinë, qytetin e saj të lindjes, episodesh të përjetuara në veprimtarinë e saj shkencore, 

përsiatjesh filozofike e fantazish në kufijtë e dijes rreth botëve të reja pa natë a pa kohë, autorja 

tenton t’u japë lexuesve dijet e deritanishme rreth planetëve të zbuluar jashtë sistemit tonë 

diellor. Aty ku mundet apo nuk mundet të ketë jetë dhe qenie të arsyeshme, të ngjashme me 

njeriun tokësor. 

Prof. Artan Boriçi, nga departamenti i fizikës, Universiteti i Tiranës, analizoi vlerat e kësaj 

veprimtarie shkencore, referimin e prof. Hafizit, si dhe të botimit të saj të fundit. “Historia e 

shkencës ka një rëndësi të madhe në përgjithësi si dhe ajo e astrofizikës sot. Asaj i duhet kushtuar vëmendje për të 

vlerësuar evolucionin në shkencë, si një domosdoshmëri për të ecur përpara, për të parë më tej, gjë e cila duhet të jetë 

përparësi për kërkuesit e rinj” – tha ai. Gjithashtu, ai vlerësoi rëndësinë e përdorimit të terminologjisë 

së pastër të gjuhës shqipe në këtë libër.  

  
Figura 17: Çaste nga zhvillimi i leksionit të hapur “Zhvillimet e astrofizikës” 

Kejsi, maturante në shkollën “Eqerem Çabej”, foli rreth ndjesive të saj si lexuese e këtij botimi 

shkencor të trajtuar në një mënyrë të tillë, që ka brenda “magnetin” e tërheqjes drejt këtij zhanri 

ku informacioni shkencor vjen nëpërmjet një stili e trajtimi artistik të shkrimit. Ajo ftoi të gjithë 

maturantët e më gjerë ta lexojnë këtë libër, sepse do të gjejnë informacione të përmbledhura 

shkencore mjaft interesante dhe një letërsi tërheqëse. 

Dr. Ylljet Aliçka në fjalën e tij tha se: “Ky libër nuk është i pari dhe i vetmi në këtë zhanër, por e 

veçanta e tij është se ai ka një trajtim shkencor shumë profesional në fushën e astrofizikës, falë 

bagazhit shkencor të autores”. Znj. Irena Toçi, botuese e romanit, foli rreth eksperiencës së saj të 

parë në botimin e promovimin e këtij zhanri. Gjithashtu, ajo theksoi rëndësinë që ka ky botim 

për nxënësit e arsimit të mesëm në Shqipëri, një libër më shumë që i informon ata rreth 

astrofizikës, si pjesë e fizikës.  

Fjalën përmbyllëse, akad. Bushati ua drejtoi kërkuesve të rinj e sidomos studentëve, për të cilët ai 

u ndal te prioritetet e edukimit shkencor, gjendja sot dhe hapat që duhet të ndërmerren për 

ndryshimin e duhur e shumë të nevojshëm në gjendjen me tregues shumë të ulët, si një 

domosdoshmëri edhe për plotësimin e standardeve të kap. 25 të “acquis communittaire” të BE-

së. 
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Është synuar forcimi i kapaciteteve të Seksionit për të qenë të aftë në këshillimin e qeverisjes dhe shoqërisë 

civile, si një domosdoshmëri për zhvillimin e vendit, në përputhje edhe me përparësitë e InterPanelit të 

Akademive të Botës (IAP).  

 Simpozium ndërkombëtar “Culture, Technology and Humanism” 

Më datat 4-6 tetor 2018 u zhvillua në Bar të Malit të Zi Simpoziumi Ndërkombëtar mbi Kulturën 

Teknologjinë dhe Humanizmin.  

Simpoziumi shërbeu për të hedhur më shumë dritë në një mënyrë të bazuar shkencërisht, mbi 

aspekte të ndryshme të ndërveprimit dhe ndërthurjes së kulturave në zonën e Mesdheut, të cilat 

gjatë rrjedhës së gjatë të historisë kanë drejtuar dhe formuar lëvizjet shoqërore, shkëmbimet 

ekonomike dhe gjitha të tjerat. 

Duke pasur parasysh zhvillimin e shpejtë teknologjik në ditët tona, Simpoziumi kish për qëllim të 

adresonte në mënyrë specifike rolin dhe zbatimin e teknologjive të përparuara në procesin e 

identifikimit dhe valorizimit të emëruesve të përbashkët të trashëgimisë kulturore të bollshme të 

Mesdheut dhe popullit të saj. 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë u përfaqësua me një punim të akademikëve Neki Frashëri 

dhe Salvatore Bushati me titull “Civilisations, Economies, and Environment Impact 

Evaluation via Remote Sensing”, në të cilin u prezantua puna e bërë në këtë fushë nga 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Universitetin Politeknik të Tiranës. Të 

dhënat satelitore ekzistojnë që nga vitet '70 (LANDSAT etj.), me imazhe të disponueshme të 

USGS dhe ESA; në dekadat e fundit vëllimi i tyre është shtuar me imazhe nga satelitët MODIS, 

ERS, ENVISAT, Sentinel si dhe gjeneratat e reja të LANDSAT. Këto të dhëna informative për 

gjendjen e mjedisit, bëjnë të mundur përdorimin e vetive fizike të vegjetacionit dhe tokës për 

identifikimin e ndryshimeve mjedisore. Përpunimi i të dhënave është i mundur duke përdorur 

softuerë të përgjithshëm të përpunimit të imazhit dhe gjithashtu softuerë profesionalë si 

komercialë, ashtu dhe nga burime të hapura. Në këtë punim u dha një sintezë e punës që 

demonstron së pari përdorimin e imazheve të LANDSAT-it dhe SENTINEL-it në identifikimin 

e ndryshimeve mjedisore, si ato të ndryshimit të vijës bregdetare, ashtu dhe ndryshimet e 

vegjetacionit, të krijuara nga faktorët njerëzorë, por dhe natyrorë, që kanë një ndikim të fortë në 

veprimtarinë njerëzore. Gjithashtu u dhanë dhe rezultate të përdorimit e analizës së trendit për 

vlerësimin e fenomeneve mjedisore të varura nga koha me prognozë eventuale për të ardhmen.  

Zonat e studiuara përfshijnë deltën e lumit Buna dhe Liqenin e Shkodrës, plazhet e detit Adriatik 

në zonën e Semanit dhe Patokut dhe liqenet e Ohrit dhe Prespës. Rasti në zonën e liqeneve të 

Ohrit dhe Prespës përfaqëson një ndërhyrje tipike negative dhe joefektive të hidroteknikës që ka 

dëmtuar seriozisht pjesën shqiptare të liqenit të Prespës së Vogël. Rastet e tjera tregojnë se si 

vlerësimi i gabuar i kushteve gjeomorfologjike të mjedisit ka udhëhequr veprimtaritë njerëzore në 

vende të gabuara dhe si të tilla të shkatërruara nga dukuritë natyrore.  

Bazuar në imazhet LANDSAT që datojnë nga viti 1972, dhe së fundmi në imazhet e radarëve 

MODIS, ENVISAT dhe SENTINEL, mund të nxirret si përfundim se remote sensing bëri të 

mundur kuptimin më të mirë të evolucionit në kohë të vijave bregore, por dhe identifikimin e 
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ndryshime të rëndësishme mjedisore në kohë dhe në hapësirë. Një analizë e hollësishme e zonës 

së deltës në lumin Seman tregoi tri faza të bregut, praninë e një gjiri të hapur, krijimin i një delte 

dhe mbushjen e gjirit me sedimente ranore. Në lagunën e Patokut (në bregun verior të Detit 

Adriatik) ngjyra e kuqërremtë e gjysmës lindore tregon praninë e terrenit ranor aty ku sot është 

sipërfaqja e lirë e ujit. Shkatërrimi i deltave të lumenjve Ishëm dhe Mat është i dukshëm.  

Përpunimi i imazheve Landsat për zonën e Shkodrës ka identifikuar ndryshime në deltën e lumit 

Buna. Gryka e majtë e deltës me ishujt e vegjël po zhduket, ndërsa rëra akumulohet në lindje të 

deltës. Identifikohen edhe ndryshimet e brigjeve të liqenit të Shkodrës, me akumulim në burimin 

e lumit Buna. Imazhet me ngjyra natyrore dhe imazhet përkatëse të ngjyrave të rreme që 

zëvendësojnë ngjyrën e kuqe me brezat NIR të marra për zonën e liqenit të Shkodrës tregojnë 

qartë zonat pa mbulesë vegjetative. Një kombinim RGB me ngjyra të rreme të imazheve të 

NDVI nga Landsat8 (pranverë–verë–vjeshtë e vitit 2014) paraqet variacionet sezonale të 

vegjetacionit. Kombinimi i imazheve RGB me NIR, banda të marra nga dy data (para dhe pas 

përmbytjeve të lumenjve Buna dhe Vjosa) me imazhe me rezolucion të ulët nga sateliti MODIS 

mund të përdoren për të identifikuar zonat e përmbytura si rezultat i reshjeve ekstreme.  

Kombinimi RGB i koeficienteve të tendencës polinomiale të rendit të dytë (mesatarja, pjerrësia, 

lakimi) të imazheve aerosole të MODIS (thellësia optike atmosferike nga viti 2000–2010) tregoi 

se mund të aplikojmë analizën e tendencës dhe vlerësimin e korrelacioneve midis matjeve të 

terrenit dhe të dhënave satelitore. Nga përpunimi i imazheve të radarëve Envisat dhe Sentinel janë 

prodhuar interferograma diferenciale, skajet e vendosura në vargjet kodrinore të Depresionit 

Paraprak Adriatik tregojnë ndryshime të rëndësishme mjedisore, por ishte e vështirë të 

identifikoheshin shkaqet: rrëshqitja, erozioni, ose ndryshimet e vegjetacionit. 

Të mbledhur në këtë simpozium përfaqësues të akademisë, shkencëtarë dhe ekspertë nga vendet 

e Evropës Juglindore, Mesdheut Perëndimor dhe Lindor dhe Afrikës së Veriut (anëtarët e 

EMAN), kontribuuan në forcimin dhe përmirësimin e perspektivës së përbashkët, duke theksuar 

përfitimet reale dhe më të mundshme për bashkëjetesën në Mesdhe dhe më gjerë.  

 

 Seminari ndërkombëtar “Rritja Blu në Rajonin Euromesdhetar”  

Nga data 18-27 qershor 2018 u zhvillua në Piran të Sllovenisë dhe Trieste të Italisë seminari 

“Blue growth in the Euro-Mediterranean region” (Rritja blu në rajonin euro-mesdhetar), 

organizuar nga Universiteti Euro-Mesdhetar (EMUNI) dhe Instituti Kombëtar i Oqeanografisë 

dhe Gjeofizikës Eksperimentale (OGS) me mbështetjen e Ministrisë për Arsimin, Edukimin, 

Universitetin dhe Kërkimin Shkencor si pjesë e kontributit në Forumin e Mesdheut Perëndimor 

(Dialogët 5+5) dhe e etiketuar nga Unioni për Mesdheun (UFM). Seminari u parapri nga një 

trajnim katërditor online, nga data 11-15 qershor. Në këtë veprimtari u përzgjodh nga 

organizatorët znj. Blerina Shkreta (MSc) nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike të 

ASHSH, e cila ka kryer studime evropiane dhe diplomaci.  

“Rritja blu” është një strategji afatgjatë, që mbështet zhvillimin e qëndrueshëm të sektorëve 

detarë, sepse deti dhe oqeani përbëjnë një potencial të madh në rritje për inovacion. Ky sektor 

kontribuon në arritjet e qëllimeve të Europës, të Strategjisë 2020 për një Rritje Inteligjente, të 

Qëndrueshme dhe Gjithëpërfshirëse. Ekonomia blu përfaqëson 5.4 milionë vende pune dhe 
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prodhon një vlerë të shtuar bruto prej gati 500 miliardë euro në vit. Megjithatë, rritja e 

mëtejshme është e mundur në një numër fushash të cilat janë theksuar brenda strategjisë.  

   

    

Figura 18: Çaste nga zhvillimi i leksionit të hapur “Zhvillimet e astrofizikës” 

Strategjia përmban një sërë çështjesh që përbëjnë objektiva për t’u realizuar:  

1. Zhvillimi i sektorëve me potencialë për punësim dhe rritje të qëndrueshme u trajtua për fusha të 

ndryshme si: (i) akuakultura; (ii)-turizmi bregdetar; (iii)- bioteknologjia detare;(ivi)- energjia e 

oqeanit; (v)- mineraret e shtratit të detit.  

2. Çështjet esenciale që sigurojnë njohuri, qartësi dhe siguri ligjore në ekonominë blu: (i)- njohuri të 

shkencave detare për një qasje më të mirë në informacionet rreth detit; (iii)- planifikimi hapësinor 

detar për të siguruar një menaxhim efikas dhe të qëndrueshëm të veprimtarive në dete; (iv)- 

vëzhgimi i integruar detar për t'u dhënë autoriteteve një pamje më të mirë të asaj që po ndodh në 

det.  

3. Strategji të basenit detar për të siguruar masat e duhura dhe për të çuar përpara bashkëpunimin midis 

vendeve si: (i)- Deti Adriatik dhe Jon; (ii)- Oqeani Arktik ; (iii)- Oqeani Atlantik; (iv)- Deti Baltik; 

(v)- Deti i Zi; (vi)- Deti i Mesdheut; (vii)- Deti i Veriut. 

Zhvillimi i qëndrueshëm është një vizion i përbashkët i vendeve të hapësirës euromesdhetare dhe 

bazohet në njohjen e problemeve dhe çështjeve për zgjidhjen e tyre, duke promovuar 

inovacionin dhe bashkëpunimin multisektorial, rajonal, dypalësh dhe shumëpalësh midis vendeve 

të rajonit në të mirë të zhvillimit të qëndrueshëm. Objektivat e shkollës verore u trajtuan nga 

referues ekspertë të veprimtarive “Blu” me zhvillime të shpejta, për vendet e rajonit 

euromesdhetar, pasurimin e karrierës personale dhe prezantimet e studimeve për të ardhmen.  

Temat që u trajtuan ishin: “Rritja blu” në Bashkimin Europian dhe rajonin euromesdhetar; 

konteksti politik mbi “rritjen blu”; sektorët e rritjes blu; shtigjet e një turizmi të qëndrueshëm; 

peshqit dhe akuakultura; planifikimi hapësinor detar; transporti detar; industria e ndërtimit të 
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mjeteve të transportit ujor dhe riciklimi i tyre; energjia nga deti; bioprospekting dhe eksplorimi i 

minerareve të shtratit të detit. 

Tematikat në seminar vunë theksin në inovacionet dhe përqasjet e orientuara të paradigmës së 

“rritjes blu”. Referuesit, përfaqësues të organizatave dhe institucioneve të Këshillit të Europës të 

angazhuar në këtë çështje, i vunë theksin mungesës së një bashkëpunimi më të mirë midis 

vendeve të Ballkanit Perëndimor e mungesës së të dhënave nga ana e tyre që paraqesin pothuaj të 

njëjtat shqetësime, problemit të ndërtimeve në zona mjedisore të mbrojtura (si aeroportit në 

Vlorë që dëmton ekosistemin e tokave të lagëta) etj. Ata kërkuan një bashkëpunim më të mirë 

me Shqipërinë, duke e cilësuar si vendin me potenciale të mrekullueshme e të pazbuluara akoma.  

Nga ana e ASHSH-së msc. Shkreta referoi mbi “Potencialet e zhvillimit ekonomik të 

Shqipërisë dhe ndikimit të politikave shkencore përmes arritjeve të aplikimeve të 

rezultateve të kërkimit shkencor”, e cila u transmetua edhe nga një intervistë e msc. Shkretës 

për RAI 3. Gjithashtu, u organizuan edhe tavolina të përbashkëta për problematikat e seminarit, 

në njërën prej të cilave znj. Shkreta raportoi për punën e grupit mbi rëndësinë e kërkimit 

shkencor për biznesin, për zhvillimin social-ekonomik të shoqërisë dhe edukimin e saj, dhe të 

bashkëpunimit shkencor, shumëdisiplinor midis shkencëtarëve, sidomos midis shkencëtarëve nga 

vendet e ndryshme”. 

 

 Seminari “International Law, Diplomacy and Cooperation” 

U mbajt në Kastamonu të Turqisë nga data 16–20 korrik 2018 seminari “International Law, 

Diplomacy and Cooperation” (Ligji ndërkombëtar, diplomacia dhe bashkëpunimi)”, organizuar nga 

Akademia e Turqisë në bashkëpunim me Unionin Kombëtar të Akademive të Shkencave të 

Botës Turke. 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë u përfaqësua në këtë veprimtari nga znj. Blerina Shkreta 

(MSc.) dhe dr. Mentor Beqa, anëtar i Akademisë së të Rinjve të Shqipërisë.  

Fjala e hapjes u mbajt nga prof. dr. Ahmet Nuri Yurdusev, nënkryetar i Akademisë së Shkencave 

të Turqisë.  

Temat që u trajtuan përfshinin një gamë të gjerë, nga bashkëpunimi ekonomik ndërkombëtar dhe 

integrimi rajonal te bashkëpunimi ndërkombëtar për sigurinë dhe historia e bashkëpunimit 

ekonomik. Me interes ishin temat e zhvilluara për perspektivat botërore dhe të drejtat e liritë 

themelore të njeriut e sidomos e grave. Temat trajtonin situatën në Republikën e Turqisë dhe 

marrëdhëniet e saj me vendet që dikur ishin pjesë e Perandorisë Osmane. 
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Figura 19: Çaste nga zhvillimi i leksionit të hapur “Zhvillimet e astrofizikës” 

Kur u pyet mbi situatën e të drejtave dhe lirive themelore në Shqipëri, përfaqësuesja e Akademisë 

së Shkencave të Shqipërisë deklaroi se Shqipëria ndjek me vendosmëri rekomandimet e 

Bashkimit Europian, sidomos për sa i takon respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të 

njeriut. Kështu, për shembull, në listën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2015, një nga dy 

kandidaturat ishte grua, dhe ky numër pritet të rritet në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe 

lokale. Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Europian është një proces i pakthyeshëm dhe i 

pashmangshëm.  

Mjaft ndërveprues dhe interesant ishte prezantimi përgjithësues i prof. dr. Pinar Bilginit, anëtare 

e Akademisë së Turqisë, për sigurinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar: “Si është, si duhet të 

jetë prirja dhe disa prioritete që duhen ndjekur”. 

Në një seancë konsultimesh të pjesëmarrësve në veprimtari, përfaqësuesja e Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë sugjeroi se do të ishte interesant trajtimi historik i marrëdhënieve 

diplomatike, përfshirë këtu dhe atë të historisë së shkencës së diplomacisë, e cila është përparësi 

edhe e strategjisë së Rrjetit të 154 Akademive të Botës (InterAcademyPartnership: science–

research–medicine).  
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PROJEKTE 

 

Gjatë vitit 2018, Seksioni ka realizuar disa projekte në kuadër të programeve kombëtare dhe 

ndërkombëtare me prurje të rëndësishme me vlera shkencore dhe aplikative, në fusha të 

ndryshme përparësore të shkencave natyrore, teknike e inxhinierike, teknologjike, bujqësore e 

mjekësore. 

 

Në planin ndërkombëtar, ka qenë në vazhdimësi përparësia e bashkëpunimit të anëtarëve të Seksionit me 

homologët në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës e mbarë komunitetin shkencor në Kosovë, 

me synimin për të kontribuuar që veprimtaritë e tyre të jenë të harmonizuara e pararendëse me programet 

madhore të qeverive të të dyja shteteve. 

PROJEKT NË KUADËR TË MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT SHKENCOR 

DHE ARTISTIK NDËRMJET AKADEMISË SË SHKENCAVE TË SHQIPËRISË 

DHE AKADEMISË SË SHKENCAVE DHE ARTEVE TË KOSOVËS 

 

  Projekti “Studimi i ndryshimeve mjedisore me përdorimin e imazheve 

satelitore në një segment të zonës ndërkufitare Shqipëri – Kosovë” 

Projekti pilot (pjesë e Protokollit 2015–2017, pika 6: përdorimi i teknologjive të reja në studimin 

e problemeve të mjedisit) me bashkëdrejtues akad. Gudar Beqiraj nga ASHSH dhe akad. Nexhat 

Daci nga ASHAK dhe grupet kërkimore respektivisht, akademikët Neki Frashëri, Salvatore 

Bushati, Efigjeni Kongjika dhe ekspertët prof. Hajri Haska, prof. Kujtim Onuzi dhe dr. Anita 

Berberi, nga ASHSH, si dhe akademikët Isuf Krasniqi dhe Fejzullah Krasniqi e ekspertët prof. 

Behxhet Mustafa dhe prof. as. Enver Hamiti, prof. as. Ahmet Shala dhe prof. as. Skënder 

Kabashi, nga ASHAK. 

Projekti synon eksperimentimin e përdorimit të imazheve satelitore në vlerësimin e ndryshimeve 

hapësinore dhe kohore të parametrave mjedisorë, në radhë të parë të bimësisë në zonat kufitare 

midis Shqipërisë dhe Kosovës, duke lehtësuar identifikimin e zonave të dëmtuara dhe atyre me 

interes ekonomik, dhe duke zvogëluar koston e studimeve të stërzgjatura në terren. Identifikimi i 

“zonave të nxehta” apo me interes del nga studimi i imazheve satelitore dhe krahasimi i të 

dhënave me studimet ekzistuese. Më pas, vlerësimi i gjendjes reale në terren bëhet vetëm në 

zonat e parazgjedhura dhe për parametra mjedisorë specifikë të identifikuar gjatë studimit. 

Studimi synon eksperimentimin pilot të kësaj metodologjie në vlerësimin e gjendjes mjedisore në 

segmentin e zonave të mbrojtura në brezin ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Kosovës, 

konkretisht në ekosistemin natyror malor Koritnik – Sharr – Korab. Rezultatet e studimit vlejnë 

si për të kuptuarit e dukurive mjedisore, dhe për përmirësimin e planifikimit të veprimtarive të 

qëndrueshme ekonomike e turistike në rajon. 
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Gjatë vitit 2018, grupi i ASHSH-së ka punuar në drejtim të njohjes dhe përpunimit të mëtejshëm 

të procedurave të trajtimit të imazheve satelitore në bandat vizive, infrakuqe dhe ato radar, duke 

u fokusuar në zona tipike problematike ndaj mjedisit të vendit si në bregdet dhe brezat 

kodrinorë. Vëmendje është treguar për procedurat e kombinimit të bandave satelitore për 

identifikimin e terreneve tipike problematike që karakterizohen nga pakësimi i mbulesës bimore, 

erozioni dhe përmbytjet; ndërsa përpunimi i imazheve radar është orientuar drejt identifikimit të 

erozionit, rrëshqitjeve dhe uljeve të sipërfaqes së tokës. Njëkohësisht është vlerësuar 

informacioni mjedisor ekzistues dhe kushtet e terrenit për planifikimin e veprimtarisë së 

mëtejshme në kuadrin e realizimit të projektit si në drejtim të vizitave teknike në terren dhe të 

fokusimit të përdorimit imazherisë satelitore.  

Kjo veprimtari përgatitore është shoqëruar me vizitën në ekosistemin natyror të Sharrit. Grupi i 

ASHSH-së së bashku me disa pjesëtarë të grupit të ASHAK-ut organizuan një ekspeditë 

shkencore në muajin shtator në një zonë të Malit të Sharrit për të diskutuar mbi parametrat 

mjedisorë, veçanërisht të bimësisë së zonës, si karakteristikat dhe tendencën e evolucionit të saj si 

tipare thelbësore që lidhen me mbrojtjen e mjedisit dhe shfrytëzimin optimal të qëndrueshëm të 

tij në veprimtarinë njerëzore. Gjithashtu janë mbledhur të dhëna për zonën e Shishtavecit, që i 

takon pjesës brenda kufirit të Shqipërisë, në kuadrin e përgatitjes dhe planifikimit të punës në 

terren në varësi të rezultateve të përpunimit të imazheve satelitore dhe të dhënave mjedisore nga 

burimet e tjera. 

PROJEKT NË KUADËR TË PROGRAMIT PËR BASHKËPUNIM MES 

MINISTRISË SË ARSIMIT E SPORTIT (MASR) TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË 

DHE QENDRËS KOMBËTARE TË KËRKIMIT – (CENTRO NAZIONALE DI 

RICERCA - CNR), ITALI 

 Projekt “Improvement in the large-scale micropropagation of 

economically-important fruit species by the innovative technology of 

liquid culture in temporary immersion system (TIS – Temporary 

Immersion System)” 

Projekti “Përmirësimi i mikroshumimit në shkallë të gjerë i disa specieve frutore me 

rëndësi ekonomike me anë të teknologjisë inovative të kulturës së lëngët në sistemin e 

zhytjes së përkohshme” (VitroTIS), nr. Prot. 5295, datë 19.05.2017, me bashkëkoordinatorë 

akad. Efigjeni Kongjika, ASHSH dhe prof. Maurizio Lambardi, Senior Researcher of the 

National Research Council (CNR-IVALSA/Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle 

Specie Arboree), Firenze, Italy. (2018 – 2019). Grupi kërkimor shqiptar është produkt i 

bashkëpunimit ndërmjet Akademisë, Fakultetit të Shkencave të Natyrës (UT) si dhe Qendrës së 

Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Vlorë (MBZHR). Projekti dyvjeçar financohet nga 

AKKTI në shumën prej 500 000 lekë vetëm për shërbime në terren dhe eksperienca të ndërsjella. 

Objektivat e këtij projekti janë: (i)-njohja dhe përdorimi i metodës inovative të kulturës së lëngët 

TIS për herë të parë në Shqipëri; (ii)- rritja e pritshme e koeficientit të shumimit in vitro dhe e 

përfitimit komercial me përdorimin e bioreaktorëve Plantform, SETIS dhe ElecTIS të 

Laboratorit Depaoli; (iii)-pasurimi i laboratorëve të kulturave in vitro në Shqipëri (laboratorët në 
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Fakultetin e Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës dhe në Qendrën e Transferimit të 

Teknologjive Bujqësore, Vlorë) me teknologjinë inovative për herë të parë në Shqipëri; si dhe 

(iv)-kualifikimi i kërkuesve të rinj me anë të doktoraturave dhe tezave të masterit në fushën e 

shumimit të bimëve dhe ruajtjes së gjermoplazmës së tyre me metoda bashkëkohore. 

Projekti për vitin e parë realizoi vizita shkencore reciproke, me synim objektivin e 

eksperimentimit të efektivitetit të bioreaktorit inovativ ElecTIS në mikroshumimin dhe 

konservimin e gjermoplazmës së specieve të drufrutorëve me rëndësi të madhe ekonomike për 

veprimtarinë e fidanishteve të Shqipërisë dhe Italisë (kultivarë vendas të qershisë dhe bajames së 

egër, nënshartesa pjeshkë x bajame GF-677, mersina dhe shega). Gjithashtu synohet sensibilizimi 

i specialistëve të fushës, kërkuesve të rinj, fermerëve dhe biznesit të prodhimit të fidanëve të 

drufrutorëve për avantazhet dhe përfitimet e kulturës së lëngët të TIS me anë të paraqitjes së 

rezultateve eksperimentale në një konferencë shkencore në mars 2019 në Akademinë e 

Shkencave dhe të diskutimit të rezultateve në dy seminare (në Institutin CNR-IVALSA, Firence 

dhe në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Vlorë), si dhe të publikimeve të 

artikujve shkencorë dhe njoftimeve teknike. 

Realizimi i projektit filloi me kërkesën e palës italiane, meqenëse kërkuesit italianë kishin përfituar 

nga CNR-ja në kohë miratimin e lëvizjes së tyre për në Shqipëri bashkë me buxhetin përkatës. 

Gjatë vizitës 5-ditore në tetor 2018 të dr. Carla Benelli përfaqësuese e CNR-IVALSA Itali, u 

realizuan disa veprimtari me qëllim njohjen me mjediset, organizimin për realizimin e projektit 

dhe objektivat e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, me Laboratorin e Kulturave Indore dhe 

Qelizore in vitro të departamentit të bioteknologjisë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, 

Universiteti i Tiranës dhe me Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Vlorë. 

Gjithashtu u bë një paraqitje e punëve të realizuara ndër vite dhe shpalosja e drejtimeve kryesore 

të studimit dhe kërkimit shkencor për të ardhmen. 

   

Figura 20: Pamje nga laboratori i kulturave in vitro nё departamentin e bioteknologjisё, FSHN, UT, dhe 

puna e bërë në të 

Gjatë vizitës së grupit të punës në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë u realizua një takim me 

akad. Salvatore Bushati, kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, ku u diskutua për 

ardhmërinë e projektit, por dhe për zhvillimin e tematikave përparësore me interes të përbashkët. 

Akad. Bushati, theksoi se këto projekte duhet të shërbejnë si “detonatorë’ për projekte më të 

mëdha shkencore dhe aplikative për kërkim e zhvillim që të zhvillohen në kuadër të programeve 

IPA, Horizon 2020 etj. të BE-së. Më pas dr. Benelli mbajti një orë leksioni të hapur me studentët 

e vitit të tretë të studimeve bachelor në bioteknologji mbi metodat e konservimit in vitro të 

gjermoplazmës bimore, përvoja dhe studime të realizuara në laboratorin e CNR-IVALSA, 

Firence.  
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Figura 21: Pamje nga leksioni i mbajtur nga dr. Carla Benelli me studentё tё departamentit tё 

bioteknologjisё 

Në ditën e tretë të vizitës grupit të punës iu bashkua dhe dr. Claudio Depaoli nga kompania 

tregtare “ExPlanta”, Trento, Itali, që merret me kulturat in vitro. Dr. Depaoli është gjithashtu 

ndërtuesi i bioreaktorit ElecTIS, një metodë inovative e bioreaktorëve me sistemin e zhytjes së 

përkohshme në terren të lëngët për rritjen e efikasitetit të mikroshumimit të specieve bimore me 

interes. Sipas projektit, qëllimi kryesor i bashkëpunimit është eksperimentimi i bioreaktorit në 

institute të ndryshme shkencore në Itali, si edhe në laboratorët shqiptarë. Dr. Depaoli solli një 

bioreaktor, që e montoi në ambientet e Laboratorit të Kulturave Indore dhe Qelizore dhe dha 

udhëzimet e detajuara mbi mënyrën e ndërtimit, funksionimit dhe mirëmbajtjes së tij.  

Në ditët në vazhdim u vu në përdorim bioreaktori duke u paraprirë nga gjithë fazat përgatitore 

(programimi i sistemit “Timer”, lidhja me pompën me vakuum, pastrimi, sterilizimi) për të 

siguruar efikasitetin e funksionimit të tij.  

         

Figura 22: Pamje tё montimit tё bioreaktorit ElectTIS nga dr. Depaoli nё Laboratorin e Kulturave in vitro 

Gjithashtu u realizua një vizitë në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore në Vlorë. 

Stafi mikpritës shpalosi punën e realizuar, përvojat e fituara dhe projektet, synimet për të 

ardhmen. Në kuadër të bashkëpunimit dhe shkëmbimit të përvojave në drejtimin e 

mikroshumimit in vitro, dr. Benelli paraqiti punën e institucionit që përfaqëson. Sipas projektit, dr. 

Depaoli do të montojë një bioreaktor të dytë ElectTIS në këtë qendër të rëndësishme që ka lidhje 

të drejtpërdrejtë me transferimin e teknologjive të reja në biznesin privat. 
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Vizita e dr. Carla Benelli-t dhe e dr. Claudio Depaoli-t ishte e një rëndësie të veçantë për të 

ngritur ura bashkëpunimi në kuadër të realizimit të objektivave të projektit dhe për të hedhur 

hapa për realizimin e projekteve në të ardhmen. Etapë e rëndësishme e këtij viti është 

specializimi i dy kërkuesve të reja shkencore, prof. asoc. dr. Valbona Sota dhe dr. Elektra 

Papakosta në Institutin IVALSA, CNR, Firence për të marrë përvojën e duhur për realizimin e 

projektit. Kjo veprimtari do të organizohet në 14 – 18 janar për përdorimin e metodës së 

kulturës së lëngët në zhytje të përkohshme me anë të bioreaktorëve në TIS (Plantform, SETIS, 

ElecTIS). Kjo do të ndihmojë për krahasimin e rezultateve të eksperimenteve të kulturës in vitro 

konvencionale me metodën inovative të kulturës së lëngët në zhytje të përkohshme për 

evidentimin e efektivitetit të përdorimit të bioreaktorëve TIS me anë të përcaktimit të 

parametrave të ndryshëm të rritjes, përfshirë RGR (Relative Growth Rate). 

    

   

Figura 23: Pamje nga vizita e të dy grupeve nё Qendrën e Transferimit tё Teknologjive Bujqësore, Vlorë. 

Gjatë vitit 2019 janë planifikuar të organizohen disa veprimtari të rëndësishme, si: 

1. Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Përdorimi i teknologjive inovative në Bujqësi 

dhe Mjedis” në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në bashkëpunim me 

departamentin e bioteknologjisë të FSHN-së, UT dhe QTTB, Vlorë, si dhe të Institutit 

CNR – IVALSA, Firence. 

2. Seminari italo-shqiptar “Përdorimi i metodave inovative në prodhimin e fidanëve të 

specieve frutore me rëndësi ekonomike” në Institutin e CNR - IVALSA (Firence) në 

bashkëpunim me Laboratorin e Mikroshumimit "Depaoli Claudio", Predaia (Trento) dhe 

me pjesëmarrjen e anëtarëve të Grupit Italian për “Mikroshumimin dhe teknologjitë in 

vitro” dhe grupit shqiptar. 

3. Seminari shqiptaro–italian në kuadër të projektit në QTTB, Vlorë me specialistë të 

frutikulturës, fermerë dhe biznesmenë të prodhimit të fidanëve të specieve dru-frutore. 
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4. Botimi i 3 artikujve shkencorë në revista shkencore kombëtare dhe të huaja me rezultatet 

e projektit dhe organizimi i një doktorature në kuadër të projektit nga kërkuesja e re 

shkencore msc. Brunilda Çuko në departamentin e bioteknologjisë, Fakulteti i Shkencave 

të Natyrës, Universiteti i Tiranës. 

 

 Projekt “The Application of Multidisciplinary methods for the 

Investigation of the ancient Mining Activities in Albania”  

“Aplikimi i metodave shumëdisiplinore për investigimin e aktivitetit të minierave të hershme (antike) në 

Shqipëri” zhvillohet në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Itali-Shqipëri (CNR -MASR, kodi i 

projektit: M 112813) me bashkëdrejtues prof. Lorenza Manfredi dhe prof. Ilirian Gjipali. Për 

palën shqiptare me drejtues arkeologun prof. Ilir Gjipali nga Akademia e Studimeve 

Albanologjike, bashkëpunojnë akad. Salvatore Bushati nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë si 

dhe dr. Hamza Reçi nga Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, të UPT-së. 

Njëkohësisht në projekt marrin pjesë edhe bashkëpunëtorë e stafe mbështetëse nga institucionet 

bashkëpunuese italiane dhe shqiptare. Projekti zhvillohet në periudhën 2018–2019. Grupi 

kërkimor shqiptar është produkt i bashkëpunimit ndërmjet Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë, Akademisë së Studimeve Albanologjike si dhe Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë 

dhe Ujërave të Universitetit Politeknik. Projekti dyvjeçar financohet nga AKKTI në shumën prej 

500 000 lekësh vetëm për shërbime në terren dhe eksperienca të ndërsjella. 

Qëllimi i projektit është të përcaktojë kuadrin gjeologjik, arkeologjik, historik dhe teknologjik të 

aktivitetit të minierave të hershme që përmbledhin ciklin e prodhimit, teknikat e nxjerrjes, 

teknikat pirometalurgjike dhe metalike të punës, menaxhimin e burimeve në Shqipëri dhe rolin e 

tyre në ekonominë e zonave të Adriatikut. Ky studim synon të jetë fillimi i një projekti më të 

gjerë që do të evidentojë trashëgiminë e pasur arkeominerare të Shqipërisë të inkuadruar në 

kontekstin e prodhimit ekonomik të Evropës dhe të Mesdheut në lashtësi. 

Kërkimi bazohet në një sërë teknikash që lidhen me fusha të ndryshme shkencore. Të dhënat e 

grumbulluara dhe interpretimi i fotografive ajrore do të kombinohen me studime gjeologjike, 

topografike dhe arkeologjike që do të aplikohen në zonat minerare të përfshira në këtë studim. 

Përdorimi i llojeve dhe metodave të reja të analizave dhe qasjeve teknologjike do të kontribuojë 

gjithashtu në transferimin e njohurive dhe teknikave ndërmjet dy ekipeve, me qëllim të krijimit të 

marrëdhënieve të qëndrueshme shkencore dhe kulturore midis studiuesve dhe studentëve italianë 

dhe shqiptarë. Për më tepër, metodologjia e zgjedhur për pellgjet e lashta minerare të Shqipërisë 

do të jetë baza për ndërtimin e një sistemi studimesh dhe analizash të zbatueshme edhe në zona 

të tjera minerare të vjetra evropiane. 

Veprimtaria e kryer në vitin 2018 u realizua në kushtet e miratimit të projektit me vonesë. 

Njoftimi erdhi vetëm në korrik 2018, ndërsa mbështetja financiare edhe më vonë duke zvogëluar 

disponueshmërinë kohore të programit për vitin e parë. 

Për vitin e parë – 2018, nga objektivat e planifikuar, u realizuan këta: (i)-Studim i literaturës 

bashkëkohore shkencore rreth burimeve minerare moderne dhe të lashta, për një njohje me të 

gjerë të të gjitha baseneve mineralogjike; (ii)-Identifikimi i pellgjeve mineralogjike përmes 
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hartografimit duke interpretuar fotografimin ajror, hartat topografike dhe ato gjeologjike, si dhe 

të dhënat e trashëgimisë kulturore për rajonet e grumbullimit të vendbanimeve të vjetra; (iii)- 

Investigime arkeologjike dhe marrja e mostrave dhe dokumentimi i baseneve shqiptare. 

Aktivitetet e mësipërme, do të hapin mundësitë për zgjerimin e studimeve edhe në rajone/zona e 

vendbanime te tjera të vjetra në territorin e Shqipërisë. 

Sidoqoftë, siç pritej, është kryer grumbullimi bibliografik dhe hartografik i zonave të 

konsideruara me interes. Në veçanti, janë shqyrtuar dokumentacioni që lidhet me studimet dhe 

hulumtimet gjeologjike mbi depozitat minerale metalurgjike dhe jometalurgjike të përdorura në 

fushën industriale, si dhe studimet e arkeologjisë dhe arkeometalurgjisë, të cilat konfirmojnë 

rëndësinë e burimeve minerale të Shqipërisë që nga periudha e antikitetit. 

Territori i Shqipërisë është nga vendet më të pasura me minerale në rajon të cilat janë shfrytëzuar 

qysh në periudhat parahistorike dhe historike. Shfrytëzimin e burimeve minerale na e njoftojnë 

fillimisht burimet e shkruara të autorëve antikë të cilët japin të dhënat e para për to. 

Informacione për pasuritë minerale të trevave ilire jepen nga Aristoteli për arin e Paionisë, Plini 

XXXIII 3 (12), 4 (21) për arin në Dalmati e Dardani, Straboni VII 7, për minierat e argjendit në 

Damastion, për minierat e hekurit e bakrit në Dasareti si dhe te Pirustët etj., të cilat përfshijnë jo 

vetëm Shqipërinë, por edhe trevat përreth saj. Në këtë këndvështrim, me interes janë edhe 

shkrimet e tyre për rrugët detare e tokësore si dhe për tregtinë e zhvilluar për lëndët e para ku 

dallohet Epidamni që Straboni e cilëson si vendi më i përshtatshëm për tregtinë midis popujve të 

Ilirisë dhe Maqedonisë. Ai dhe autorë të tjerë na japin pikënisjet e rrugës "Egnatia" në Dyrrah e 

Apoloni, pjesa e parë e së cilës kalon nga Kandavia, Strab. VI 3,8; VII 7,4. Po ashtu jepen të 

dhëna edhe për degën jugore të Via Egnaties si dhe për rrugën antike Lissus–Naissus që i ka 

fillesat gjithashtu në territorin e vendit tonë. Shfrytëzimi i burimeve minerare arriti formën më të 

organizuar gjatë antikitetit në periudhën romake, kur qendrat kryesore minerare lidheshin me 

arteriet kryesore rrugore dhe pranë tyre u ngritën nga Perandoria Romake edhe infrastrukturat e 

nevojshme për mbrojtjen dhe administrimin e këtyre pasurive, siç ishin Castrumet si ai i Vigut në 

Veri në territoret midis Shkodrës dhe Lissosit, i Elbasanit në Shqipërinë e Mesme që bashkë me 

Dyrrahun administronte e kontrollonte burimet minerare të zonës së Kandavisë (Librazhdit e 

Përrenjasit) ai i Vlorës e Dukajt në Tepelenë si dhe ai i Paleokastrës në Gjirokastër. Me rënien e 

Perandorisë Romake kjo veprimtari u reduktua, por nuk u ndërpre. Ato do të shfrytëzoheshin 

nga fuqitë e tjera që zëvendësuan Perandorinë Romake, siç ishte perandoria bizantine, osmane 

dhe Republika e Venedikut gjatë mesjetës dhe në periudhën moderne nga shtetet evropiane 

perëndimore.  
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Figura 24: Pamje nga fushat xeherore në zonën e Rubikut 

Minierat kanë modifikuar, përmes një aktiviteti të fortë të shoqërive njerëzore, fizionominë e 

territorit dhe kanë ndryshuar ekuilibrin e mëparshëm të zonës gjeografike ku ato ndodheshin. 

Këto fenomene nuk janë studiuar deri sot. Në fakt, minierat përfaqësojnë dëshminë e një 

transformimi radikal të mjedisit. Prandaj, sipas një përqasjeje të organizuar dhe shumëdisiplinore, 

këto transformime duhet t'u përgjigjen studimeve të territorit dhe të minierave të lashta në 

Shqipëri, për të rindërtuar peizazhet e dikurshme si dhe proceset ekonomike dhe shoqërore që 

lidhen me to.  

Në këtë këndvështrim, ka filluar mbledhja e kartografisë dhe është ngritur një bazë e të dhënave 

dhe sistemi GIS i cili do të përdoret si platformë bazë për punën analitike në fazën e dytë. 

Për vitin e parë, veprimtaria e përbashkët e misionit italian të përfaqësuar nga prof. Lorenza 

Manfredi dhe e grupit kërkimor shqiptar të fushës së gjeologjisë dhe arkeologjisë u mbajt, sipas 

planit, në Shqipëri, nga 15 deri më 21 tetor 2018. Së pari, në Akademinë e Shkencave në Tiranë u 

mbajtën disa takime operacionale me kolegët e ekipit shqiptar për të diskutuar perspektivat e 

hulumtimit dhe për të identifikuar fushat me interes të kërkimit. Kishte gjithashtu një ekzaminim 

të rëndësishëm bibliografik të dokumentacionit në bibliotekën e Akademisë. 

Nga këto hetime, rrethet e minierave të Shqipërisë veriore u shfaqën si zona me interes, ku ka 

rreth 25 miniera, 4 impiantet minerale, 1 fabrikë metalurgjike, me vëmendje të veçantë për rrethet 

e Pukës, Shkodrës dhe Mirditës. Në veçanti në zonën e Shkodrës në përroin e lumenjve Bojana 

(Buenë) dhe Drin, u krye një inspektim i parë. Në zonën që rrethon vendndodhjen aktuale të 

qytetit, tashmë të pushtuar nga paleolotikët, janë minierat e bakrit në Palaj – Karmë (rezervat e 

llogaritur mbi një milionë tonë) dhe Turrec (rezervat llogariten 350 000 tonë). 

Pas informacioneve nga literatura dhe nga kolegët profesorë, për më tepër, Gjipali, Bushati, Reci 

dhe Onuzi vazhduam një kërkim të parë në minierën e braktisur të bakrit të Rubikut (41° 46'N 

19° 47'E, në qendër të veriut të Shqipërisë, përgjatë rrugës kombëtare SH30 që lidh rajonin e 

Tiranës / Lezhës me Rrëshen / Kukës dhe të A1 / SH5 Shqipëri–Kosovë), e cila gjithashtu është 

me interes të madh për shkak të pasurisë së mineraleve dhe përdorimit të mundshëm të tyre që 

në kohët e lashta. Gjithashtu u realizua një turne studimor në Shqipërinë e veriut nga Shkodra e 
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në rrethinat saj, si dhe në Shqipërinë e jugut me qendër në Tepelenë, duke këqyrur në vend disa 

site ku ruhen të dhëna historike e arkeologjike për gjetje të gjurmëve të nxjerrjes e përpunimit të 

mineraleve.  

U krye një vizitë në Muzeun Arkeologjik Kombëtar të Tiranës, gjatë së cilës ishte e mundur të 

merrej dokumentacioni mbi aktivitetet e gërmimeve arkeologjike të kryera në rajone të ndryshme 

të Shqipërisë me një vëmendje të veçantë për prodhimin metalurgjik, veçanërisht të rëndësishëm 

që nga periudhat parahistorike dhe historike. Muzeu i Tiranës përveç të dhënave të kërkimeve 

arkeologjike në zonat minerale, përmban edhe mjaft objekte metalike të prodhimit vendas nga 

periudhat më të hershme që lidhen me lëndën e parë të nxjerrë nga këto zona. Kjo krijon 

mundësinë e analizave për të parë vendburimet e lëndës së parë të përpunuar. 

Duke u nisur nga të dhënat arkeologjike për veprimtaritë që lidhen me shfrytëzimin e burimeve 

minerare për prodhimin e produkteve metalike (vegla dhe armë) zbulohen fillimisht mineralet e 

bakrit për prodhimin e metalit të bakrit dhe aliazheve të tij (bronzit) dhe më pas ato të hekurit që 

do të transformonin thellësisht shoqërinë njerëzore. Mbi këtë bazë është evidentuar shfrytëzimi i 

këtyre mineraleve dhe i lëndës për shkrirjen e tyre (qymyrguri) në shumë zona të Shqipërisë 

(Veri, në Juglindje dhe Jug). 

Vizita në Apoloni dhe në Muzeun e saj është gjithashtu me interes të madh sepse edhe ky qytet 

ishte nga më të mëdhenjtë e botës antike në Adriatik. Ai shërbeu edhe si pikënisje për degën 

jugore të Via Egnatias veçanërisht gjatë periudhës romake, si arterie kryesore komunikimi me 

territoret në perëndim dhe lindje të Evropës. Për këtë dëshmojnë gjetjet e ekspozuara në Muzeun 

e Apolonisë. 

    

Figura 25: Çaste nga vizita në Muzeun Arkeologjik të Apolonisë 

Vizita në Durrës dhe në muzeun e saj. Durrësi përfaqëson një nga qendrat më të mëdha të 

Adriatikut ku përpunoheshin dhe prodhoheshin produkte të zejtarëve për vegla dhe armë nga ku 

mund të shiteshin e qarkullonin edhe në treva të tjera të Ballkanit nëpërmjet rrugëve detare dhe 

tokësore (Rruga Egnatia dhe dega e saj jugore nga Apolonia e Aulona). Muzeu i Durrësit 

pasqyron më së miri këtë funksion që pati qyteti antik dhe mesjetar. 
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Figura 26: Çaste nga vizita në Muzeun Arkeologjik të Durrësit 

Nuk u kryen: (i)- investigimet me teknologjitë gjeofizike të rilevimit si ato magnetike dhe të 

gjeoradarit (GPR) për studimet nëntokësore; (ii)- Analizat arkeometrike invazive dhe joinvazive 

mbi objektet dhe mbetjet e mbledhura, të tilla si: mikroskopi optik, fluoreshenca me rreze X, 

skanimi elektronik dhe spektroskopia dispersive me energji, difraksioni i rrezeve X dhe, nëse 

është e mundur, analiza izotopike dhe (iii)- fillimi i krijimit të katalogut të të dhënave me anë të 

GIS. 

Për vazhdimin e këtij studimi të rëndësishëm në basenet shqiptare të minierave u arrit në një 

mendim me kolegët për të organizuar një aktivitet më të detajuar të studimit për vitin 2019, i cili 

do të përdoret për të verifikuar informacionin e fituar tashmë në terren me analizën e burimeve 

historike, literaturën arkeologjike dhe topografike dhe të integruara me marrjen e të dhënave të 

fituara me anë të leximit të fotove të siguruara nga vëzhgimet me pajisjet të instaluara në Drone. 

 

 Projekt për hartimin e “Fjalorit të termave bazë të kimisë” (shqip–

anglisht dhe anglisht–shqip)”  

Projekti dyvjeçar (2018–2019) “Hartimi i 'Fjalorit të termave bazë të kimisë'” (shqip–anglisht dhe 

anglisht–shqip)”. Grupi kërkimor është produkt i bashkëpunimit ndërmjet Akademisë me 

drejtues akad. Dhimitër Haxhimihali, Qendrën e Enciklopedisë të Akademisë së Studimeve 

Albanologjike. Projekti dyvjeçar do të financohet nga Akademia e Shkencave për botimin e 

Fjalorit, i cili do të miratohet nga Këshilli i Botimeve të saj. 

Qëllimi i këtij projekti është botimi i një fjalori të termave bazë të kimisë, me më se 7000 fjalë, në 

të cilin të pasqyrohen arritjet dhe pasuria leksikore në fushën e terminologjisë së shkencës së 

kimisë. Projekti mbështetet nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë, në bashkëpunim me 

Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave 

Natyrore.  

Autorët e hartimit të fjalorit janë: prof. Dhimitër Haxhimihali, ASHSH, prof. Eduard Andoni, 

UT, FSHN dhe prof. Dritan Topi, UT, FSHN; redaktorë: prof. Agron Duro (kryeredaktor), 
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Tiranë dhe Dhimitër Haxhimihali, ASHSH; sekretare shkencore dr. Vilma Proko (Jazexhiu), 

ASA, Tiranë dhe konsulent prof. Emil Lafe, Tiranë.  

Fjalori do të jetë shumë i dobishëm, madje i domosdoshëm për specialistët e fushës së kimisë, 

pedagogë, mësues e studentë, por edhe për specialistët tjerë, si edhe për publikun e gjerë. Synimi 

i këtij fjalori është të japë ndihmesë në zhvillimin e mëtejshëm të njësimit të terminologjisë së 

kimisë në komunikimin e shkruar e në ligjërim në nivele të ndryshme arsimore, në mënjanimin e 

përdorimit të panevojshëm të një vargu termash të huaj të kimisë që vazhdojnë ende të përdoren, 

në përshtatjen e mëtejshme të termave kimikë me nomenklaturën kimike e me zhvillimin e 

gjuhës shqipe.    

Termat e fjalorit të ri që do të përgatitet, do t’i nënshtrohen një diskutimi të gjerë me specialistë 

të degëve të shumta të kimisë, sikurse me gjuhëtarë terminologë. Termat që do të përfshihen në 

këtë fjalor do të jenë kryesisht nga nënfushat e kimisë: kimia e përgjithshme, kimia inorganike, 

kimia organike, kimia fizike, kimia analitike, kimia biologjike, kimia e mjedisit, kimia e zbatuar 

dhe industriale, inxhinieria kimike, teknika laboratorike kimike, por edhe nga fusha të afërta me 

kiminë. Realizimi i këtij projekti do të konsistojë në: 

1. krijimin e redaksisë dhe të grupeve të punës; 

2. takime të grupeve të punës për shqyrtimin e platformës së fjalorit; 

3. hartimi i fjalësit të fjalorit; 

4. takime periodike të redaksisë për ndjekjen e punës; 

5. diskutimi i lëndës në grupe dhe në redaksi; 

6. redaktimi përfundimtar dhe miratimin për botim; 

7. dorëzimi për shtyp i materialit përfundimtar. 

Gjatë vitit 2018 është kryer një punë e vëllimshme dhe janë shqyrtuar e diskutuar rreth 5700 

terma në gjuhën shqipe së bashku me barasvlerësit e tyre në gjuhën angleze. Gjatë vitit 2019 do 

të hartohen edhe termat e mbetur dhe i gjithë fjalori do të redaktohet përfundimisht e do të 

dorëzohet për botim.   

 

 Projekt për ngritjen e “Observatorit Magnetik” 

Projekt i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike (me koordinator akad. Salvatore Bushati) 

në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë, Romë, Itali dhe me 

mbështetje të Bashkisë së Tiranës për ngritjen e një observatori magnetik në Shqipëri, i pari i këtij 

lloji në vend është në fazën e ngritjes së godinës së drunjtë të Observatorit (të projektuar për t’u 

ndërtuar me materiale speciale) në zonën e Parkut të madh të Liqenit. Ky observator është një 

ndër rezultatet e bashkëpunimit shumëvjeçar të Akademisë së Shkencave, institucioneve 

shkencore shqiptare në fushën e shkencave të tokës, si Shërbimi Gjeologjik Shqiptar dhe 

institucioneve universitare me Institutin Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë, Romë, 

Itali (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia- INGV). Projekti nuk ka pasur financim për 

palën shqiptare dhe studimet monitoruese janë realizuar me fondet e INGV, Romë. 
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Domosdoshmëria e këtij observatori qëndron në faktin se vëzhgimet e fushës hapësinore 

gjeomagnetike të Tokës nëpërmjet monitorimit të të dhënave në mënyrë të vazhdueshme janë të 

një rëndësie të veçantë për vendin dhe rajonin. Të dhënat e përftuara nga observatori do të japin 

kontribut në kërkimet shkencore me vlera teorike e praktike, rreth fenomeneve të fushës 

magnetike, por gjithashtu për kontribute në monitorimin meteorologjik hapësinor, emergjencat e 

mjedisin. Të dhënat e përftuara do t’u vihen në dispozicion institucioneve qeveritare e atyre 

shkencore, të cilat merren me observimet e tokës, si Agjencisë së Sigurimit të Informacionit të 

Gjeoshkencave (ASIGJ) etj. Observatori do të ndërtohet sipas standardeve ndërkombëtare; 

pajisjet dhe ndërtimi i të cilit janë dhuruar nga Instituti Kombëtar i Gjeofizikës dhe i 

Vullkanologjisë e do të pasurohet hap pas hapi edhe me pajisje të tjera monitoruese. Gjatë këtij 

viti janë përgatitur nga INGV (me financimet italiane) panelet e dy “kioskave” të cilat priten të 

transportohen së shpejti drejt Shqipërisë. 

Në kuadër të këtij bashkëpunimi shumëvjeçar me Institutin e Vullkanologjisë dhe Gjeofizikës 

(INGV), Romë, janë bërë përgatitjet për të nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet 

Akademisë së Shkencave dhe INGV-së, për të cilën pritet të përmbyllet nga pala italiane. 

 

Me përparësi ka qenë gjatë 2018 edhe inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet shkencëtarëve shqiptarë, me 

prirje shkencëtarët e rinj nga institucionet brenda dhe jashtë vendit, me anë të përfshirjes në rrjete dhe 

programe të ndryshme europiane dhe ndërkombëtare. 

 

PROGRAMI “COST” 

COST (Bashkëpunimi Evropian në Shkencë dhe Teknologji) është një organizatë financimi për 

rrjetet e kërkimit dhe inovacionit. Aksionet që organizata ndërmerr, ndihmojnë në lidhjen e 

iniciativave kërkimore në Evropë dhe më gjerë dhe u mundësojnë hulumtuesve dhe inovatorëve 

të rritin idetë e tyre në çdo fushë të shkencës dhe teknologjisë duke i ndarë ato me kolegët e tyre. 

Veprimet COST janë rrjete nga poshtë–lart me një kohëzgjatje prej katër vjetësh që rrisin 

kërkimin, inovacionin dhe karrierën. 

 

 "European network to share Innovative in vitro technologies for woody 

plant cloning" (COPYTREE) 

Projekti “Rrjeti europian për të ndarë teknologjitë inovative in vitro për klonimin e specieve drunore” është 

regjistruar me kodin e referencës OC-2018-2-23343 në Open Call OC-2018-2 me koordinator 

projekti prof. dr. ir. Stefaan Werbrouck, Fakulteti i Inxhinierisë së Bioshkencave, Universiteti 

Ghent, Belgjikë. Në rrjet marrin pjesë përfaqësues nga 27 vende, anëtarë të shteteve COST, prej 

të cilëve 7 anëtarë të plotë dhe pjesa tjetër nga vende si: Shqipëria, Bullgaria, Qipro, Çekia, 

Estonia, Kroacia, Hungaria, Mali i Zi, Polonia, Portugalia, Sllovenia, Maqedonia, Serbia, Turqia 

etj. Përfaqësuese e Shqipërisë nga Akademia e Shkencave është akad. prof. dr. Efigjeni Kongjika. 
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Projekti financohet nga BE-ja për mbështetje të kërkuesve në veprimtari shkencore në kuadër të 

rrjetit. 

Objektivi kryesor i këtij aksioni është promovimi i teknologjive in vitro, inovative dhe të 

shfrytëzueshme komercialisht për shumimin, ruajtjen dhe kultivimin e specieve drunore, duke 

përfshirë mikroshumimin dhe embriogjenezën somatike, kriokonservimin, shpëtimin e embrionit 

dhe modifikimin gjenetik. Mungesa e shpërndarjes së njohurive, e protokolleve të standardizuara 

dhe e komunikimit mes institucioneve akademike, përdoruesve dhe industrisë është një barrierë 

për të kaluar këto njohuri te përfituesit. Ky aksion do të përdorë mundësitë unike të rrjeteve dhe 

të krijimit të kapaciteteve të ofruara nga korniza COST për të sjellë së bashku njohuritë dhe 

ekspertizën e tyre. Projekti është hartuar për të kapërcyer dështimet në fushën e kërkimeve 

evropiane, për të nxitur të gjithë Evropën. Kështu do të jetë e mundur të ruhet niveli i kërkimit 

shkencor në një fazë udhëheqëse botërore.  

 Në përdorimin e rrjetit përfshihen shumë palë të interesuara, sepse teknologjitë in vitro kanë sot 

përdorim strategjik për shumimin, përmirësimin dhe konservimin e burimeve gjenetike të 

specieve drunore si për specie frutore, pyjore dhe ato zbukuruese. Laboratorët e mëdhenj 

tregtarë në Europë (Itali, Spanjë, Greqi, Gjermani, Francë, Belgjikë dhe Holandë po ndiqen sot 

nga laboratorë të shkallës mesatare në Turqi, Çeki, Poloni dhe në vendet e Europës Lindore. 

Jashtë Europës, mikroshumimi është shumë i avancuar dhe i përdorur rutinë komercionalisht në 

SHBA, Australi, Indi, Afrikën e Jugut, Kinë, Zelandën e Re, Argjentinë, Brazil etj. Meqenëse 

mikroshumimi është orientuar në punë voluminoze, shumë veprimtari të tilla kanë kaluar në 

vendet me kosto të ulët të punës. Ky problem mbetet i qenësishëm edhe për Shqipërinë me 

mundësi për të ngritur kompani private italo-shqiptare. Përfitimi është i madh sepse këto 

kompani punësojnë menaxherë, teknikë laboratori, sera për aklimatizim dhe në fushë, ekspertë 

marketingu, konsulentë etj. Këto kompani përfaqësojnë palët kryesore të interesuara për të 

përfituar nga inovacionet e prodhuara nga COST Action. Përfshirja e tyre arrihet me 

pjesëmarrjen aktive në iniciativat e takimeve (seminare, takime njëditore me tema specifike, 

seminare “tradicionale” dhe webinar-e), si dhe nga hapja dhe menaxhimi i një website specifik të 

“COST Action”.  

Palë të rëndësishme të interesuara janë dhe institucionet mësimore e trajnuese në sektorin e 

teknologjive in vitro, pasi kulturat in vitro janë subjekt i procesit mësimor në shkollat e mesme dhe 

në universitete. 

 

 European Network FOR Chemical Elemental analysis by Total 

reflection X-Ray Fluorescence  

Projekti COST Action, "Rrjeti Evropian për Analizën Elementale Kimike nga refleksioni total i rrezeve X-

Ray" (ENFORCE-TXRF) COST: COST Action CA18130 miratuar në vitin 2018, ka 

bashkëdrejtues Universitetin e Bergamos, Itali dhe Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, me 

partnerë shqiptarë (dr. Shaniko Allajbeu, Akademia e të Rinjve) dhe bashkëpunon me Fakultetin 

e Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës (prof. dr. Pranvera Lazo). Projekti financohet 

nga BE-ja për mbështetje të kërkuesve në veprimtari shkencore në kuadër të rrjetit. 
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Veprimi synon të zhvillojë një rrjet hulumtimi të përqendruar në zbulimin dhe vlerësimin e 

ndriçimit fluoreshent të rrezeve X të reflektimit total spektroskopi (TXRF) për analizën 

thelbësore të kampionëve biologjikë, mjedisorë dhe ushqimorë. 

Veprimi do të krijojë një infrastrukturë për komunikim shkencor, shkëmbim e bashkëpunim, për 

të përmirësuar standardet teknike, metodat e avancuara shkencore, nxitjen e veprimtarive të reja 

kërkimore, duke kombinuar ekspertizën e partnerëve në fushën e kimisë, fizikës, shkencës së 

jetës dhe inxhinierisë. Ky rrjet do të ofrojë informacion dhe mjete për të maksimizuar 

konkurrencën evropiane në formimin dhe tërheqjen e shkencëtarëve të talentuar, duke 

mbështetur burime dhe aftësi të reja që përmirësojnë produktivitetin, cilësinë, shpërndarjen e 

kërkimit dhe efikasitetit. 

Rezultati është një portofol i teknologjisë së re për aplikimet TXRF, nga do të përfitojnë shkenca, 

ekonomia dhe shoqëria. Veprimtaritë do të mundësojnë zhvillime të rëndësishme shkencore që 

çojnë drejt koncepteve dhe produkteve të reja, duke rritur kapacitetet e hulumtimit dhe 

inovacionit në Evropë dhe mbështetjen e organizmave rregullatorë të Komisionit Evropian në 

fusha vendimtare, si: mbrojtja e mjedisit, siguria ushqimore, shkencat e jetës dhe 

nanoteknologjitë. ENFORCE TXRF do të zhvillojë partneritete të mirorganizuara dhe të 

qëndrueshme, përgatitore për projekte të përbashkëta përmes shpërndarjes së njohurive 

shkencore dhe angazhimit aktiv të palëve të reja të interesit. 

Interesi i gjeneratës së ardhshme të shkencëtarëve do të rritet, duke siguruar që Evropa të mbetet 

në vijën e parë të frontit të hulumtimit për zhvillimin e mekanizmave të rinj për analizat kimike. 

 

 



 
72 Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë 

Kontributi i anëtarëve të Seksionit ka synuar në forcimin e bashkëpunimit me akademi dhe organizata të tjera 

ndërkombëtare, me institucionet homologe e më gjerë, të cilat zhvillojnë veprimtari në të njëjtat fusha, si me 

akademitë e rajonit, me Rrjetin e Akademive të Botës (ALLEA), me Rrjetin e Akademive të Europës, 

InterPanelin e Akademive (IAP), Rrjetin e Akademive të Vendeve të Botës së Tretë (TWAS), si dhe me 

organizmat shkencorë CNR-Itali, ato të Kombeve të Bashkuara etj. 

 

BASHKËPUNIMI ME “INTERACADEMYPARTNERSHIP: SCIENCE–

RESEARCH–MEDICINE” 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë është pjesë e Rrjetit të Akademive të Shkencave të Botës 

(InterAcademyPartnership, IAP), ku aderojnë 154 akademi dhe është pjesë aktive e saj në projekte, 

programe dhe veprimtari të tjera.  

Që nga viti 2017, ASHSH vazhdon bashkëpunimin edhe në Grupe – Pune “Working – Group” të IAP-

it, për tematika me përparësi për të, por që janë në harmoni me misionin e ASHSH-së, në kuadër të 

Strategjisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor, Teknologjik e Inovativ. Grupet e punës nuk kanë pasur 

financime; ato zhvillohen nëpërmjet konferencave on-line, e nëpërmjet raportimesh elektronike të 

kërkuesve ndërmjet anëtarëve të grupit. 

 Grupi i punës për shkencën dhe teknologjinë për reduktimin e rreziqeve nga 

fatkeqësitë 

Një grup pune për shkencën dhe teknologjinë për reduktimin e rreziqeve nga fatkeqësitë, hartoi një deklaratë 

bashkë me një ekip ekspertësh të përzgjedhur prej kandidaturave nga akademitë anëtare të IAP-it dhe të 

udhëhequr nga Këshilli i Shkencës i Japonisë i kryesuar nga prof. Shigeko Haruyama. Në Deklaratë, 

vihet në dukje se: "...edhe në një vend të pasur dhe të përgatitur si Japonia, ne jemi gjithmonë të mësuar dhe gjithmonë 

përpiqemi të përmirësojmë gatishmërinë dhe përgjigjet për katastrofat tona. Për shembull, tërmeti Tõhoku si dhe cunami e 

fatkeqësia e centralit bërthamor në Japoninë Lindore 2011, na dhanë shumë mësime të vlefshme, të cilat jemi përpjekur 

t'i integrojmë në rekomandimet e paraqitura në deklaratë të IAP-it." Mbas konkurrimit të organizuar në gjithë 

rrjetin e akademive të IAP-it, në grupin e punës u përzgjodh edhe akad. S. Bushati (ASHSH).  

ASHSH në kontributin e saj në të, ka pasur parasysh draftin e Strategjisë Kombëtare për Reduktimin e 

Rrezikut nga Fatkeqësitë dhe për Mbrojtjen Civile të RSH-së (National Strategy for Disaster Risk 

Reduction and Civil Protection), 2014-2018, informacion i cili i është bërë i njohur palëve të 

interesuara. 

Gjatë vitit 2018 janë realizuar disa konferenca në distancë ndërmjet anëtarëve të grupit, rreth 

propozimeve të bëra nga anëtarët e grupit të punës. Një ndër diskutimet e zhvilluara ka qenë rreth një 

publikimi “Rendi dhe çrregullimi - unazat spirale të evolucionit të njerëzimit apo rreziku i 

përhershëm dhe paaftësia që te shpie në kaos?” adresuar IAP-it nga akad. Gabriadze, sizmolog i 

Akademisë së Gjeorgjisë.  

 



 
73 Kontribute për kërkim e zhvillim, edukim dhe politika në shkencë  

 Grupi i punës “Për shëndetin urban (Urban Health)” 

Qytetet tani janë habitati dominues njerëzor dhe për të ardhmen e afërt shumica e rritjes së popullsisë 

do të jetë në zonat urbane. Gjatë 20-30 viteve të ardhshme, OKB-ja vlerëson se 2-3 miliardë më shumë 

njerëz do të duhet të strehohen në qytete – më shumë se 1 milion çdo javë. Në të ardhmen, mbrojtja 

dhe promovimi i shëndetit gjithnjë e më shumë varet nga vendimet e marra brenda dhe në lidhje me 

sistemet urbane. Ndërsa urbanizimi ka kontribuuar në rënien e përgjithshme të varfërisë, sfidat e 

zhvillimit vënë në rrezik shëndetin dhe mirëqenien e njerëzve në qytete. Prandaj, nevojitet një kuptim 

më i mirë i lidhjeve, dinamikave dhe kompleksitetit të mjediseve urbane. 

Një program ndërdisiplinor i udhëhequr nga ICSU në partneritet me PLA dhe Organizatën e Kombeve 

të Bashkuara për “Shëndetin dhe mirëqenien në mjedisin ndryshueshëm urban: qasja e analizës së 

sistemeve” është sfidë, e cila ka nisur një përpjekje dhjetëvjeçare me vizionin për të gjeneruar njohuri 

relevante për politikat që do të përmirësojnë gjendjen shëndetësore, do të zvogëlojnë pabarazitë 

shëndetësore dhe do të rrisin mirëqenien e popullatave që jetojnë në mjediset urbane që po përjetojnë 

ndryshime të vazhdueshme. Bazuar në përzgjedhjet mbi objektivat e grupit të punës, nga Seksioni i 

Shkencave Natyrore e Teknike, në grup është përzgjedhur eksperti i kësaj fushe, prof. Besnik Aliaj, 

rektor i universitetit "POLIS", Tiranë. 

Në zbatim të realizimit të disa objektivave të grupit të punës, Seksioni i Shkencave Natyrore dhe 

Teknike (ASHSH) gjatë vitit 2018 ka kontribuuar direkt dhe indirekt në disa drejtime të cilat lidhen me 

shëndetin urban, si: (i) zhvillimi i një mjedisi natyral të gjelbër; (ii) edukimi; njohja e gjendjes së mjedisit 

urban; (iii) ndotja e ujërave, metalore etj.; (iv) faktorët e rritjes ekonomike në përmirësimin e treguesve 

të shëndetit urban. Këta objektiva u patën parasysh edhe nga përfaqësuesit e seksionit gjatë 

konferencave shkencore dhe anëtarësimit të tyre në grupet e ekspertëve për kontribute në përcaktimin e 

prioriteteve për kërkim e zhvillim: në Programet Kombëtare (PKKZH) dhe në vlerësimin e 

projektpropozimeve të komunitetit shkencor (duke pasur parasysh edhe treguesit e shëndetit urban), ku 

ekspertët kishin vlerësuar për mbështetje financiare nga AKKTI projekte si p.sh.: studimi i hidrokarbureve 

policiklike aromatike dhe metaleve të renda në pluhurin e rrugës në qytete kryesore të Shqipërisë; zhvillimi urban i 

qëndrueshëm i periferive të Tiranës: shtrirja dhe dendësia; ripërdorimi i strukturave urbane në Shqipëri. 

SSHNT ka dhënë kontribute në vazhdimësi, në kuadër të Rrjetit të Akademive të Botës (InterAcademy 

Partnership: Science-Research-Health), për “Qëllimin e zhvillimit të qëndrueshëm” (Sustainable 

Development Goals) (SDG), ku përfshihen edhe problematikat e shëndetit urban. 

 

 Grupi i punës “Për shëndetin në të gjitha politikat (HiAP)” 

 

IAP për Shëndetësinë është e angazhuar për përmirësimin e shëndetit në mbarë botën. Miliona njerëz, 

sidomos në vendet zhvillim, nuk kanë qasje në kujdesin konvencional mjekësor. Shëndeti në të gjitha 

politikat (HiAP) është një qasje bashkëpunuese që integron dhe artikulon konsideratat shëndetësore në 

hartimin e politikave në të gjithë sektorët për të përmirësuar shëndetin e të gjitha komuniteteve dhe 

njerëzve. Pjesëmarrësit: (i) do të sigurojnë këshilla teknike dhe strategjike për IAP-in në lidhje me këtë 

thirrje; (ii) do të udhëzojnë mbledhjen dhe shqyrtimin e rasteve që do të kërkohen nga akademitë e 

anëtarëve të IAP-it në vendet e tyre; (iii) do të përfshihen në përcjelljen e thirrjes në vëmendje të 

politikave, hulumtimeve dhe rrjeteve të komuniteteve përkatëse dhe në këtë mënyrë të inkurajojë 

pjesëmarrjen në këtë proces; (iv) duhet të kenë përvojë në koordinimin e politikave shëndetësore dhe 
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në menaxhimin e shëndetit dhe sigurisht, kujtdo që ka pasur ndonjë përvojë në HiAP. Qëllimi i 

projektit është që më pas të propozojë sugjerime strategjike, parime themelore udhëzuese dhe iniciativat 

për promovimin e HiAP-it sipas përvojave dhe mësimeve nga rastet e studimit të marra dhe nga 

hulumtimet e bazuara në prova. 

Komisioni ad - hoc i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike të AShSh, me ekspertin e fushës prof. 

dr. Alban Ylli, nga Instituti i Shëndetit Publik, Tiranë, përgatiti për Grupin Ndërakademik (IAP) të 

Punës (“Working Group of HiAP”) raportimin vjetor – 2018 me temë:  

 

Modeli i strategjisë së re kombëtare shëndetësore shqiptare dhe aplikimi i filozofisë së 

shëndetit në të gjitha politikat 

 

Për herë të parë në vitin 2016 Shqipëria zhvilloi një strategji gjithëpërfshirëse shëndetësore, Strategjinë 

Kombëtare të Shëndetit (NHS 2016–2020). Është miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe është një 

shembull interesant për zhvillimin e politikave shëndetësore përmes përpjekjeve ndërsektoriale dhe 

përdorimit të shëndetit në të gjitha paradigmat e politikave. 

Në atë dokument të rëndësishëm të politikave, Qeveria e Republikës së Shqipërisë njeh dhe është e 

vendosur të gjejë dhe të zbatojë zgjidhje efektive në përgjigje të sfidave shëndetësore me të cilat 

ballafaqohet vendi dhe popullata. Është pranuar që këto sfida ndikohen nga një sërë faktorësh socialë, 

ekonomikë dhe mjedisorë të cilët janë të ndërvarur në nivel global, rajonal, kombëtar dhe lokal, 

ndërkohë që kuptohet se përballimi me sfidat aktuale shëndetësore kërkon veprime strategjike dhe të 

koordinuara brenda sistemit shëndetësor dhe në të gjithë sektorët. 

Strategjia është e orientuar drejt parandalimit të sëmundjeve dhe promovimit të stilit të jetesës së 

shëndetshme në të gjitha segmentet e shoqërisë me veprim të koordinuar ndërsektorial dhe gjatë gjithë 

jetës, që nga fillimi deri në pleqëri. 

Strategjia u zhvillua dhe u konsultua përmes një sërë takimesh të grupit punues teknik ndërministror 

dhe përmes një platforme këshilluese online. Ai përfshinte edhe shumë parti dhe palë të interesuara të 

cilat punojnë, kontribuojnë dhe përfitojnë nga shëndeti dhe mirëqenia, duke përfshirë, por jo kufizuar, 

ministritë dhe agjencitë e qeverisë, akademitë, shoqatat e profesionistëve të shëndetit, OJQ-të, agjencitë 

e OKB-së etj. 

Shëndeti në të gjitha politikat është një koncept specifik i zhvilluar në një seksion të dedikuar të 

strategjisë. Shëndeti në të gjitha politikat përshkruhet si një koncept dhe praktikë e qeverisjes që fillon 

me ngritjen e vetëdijes së përfaqësuesve të sektorëve të ndryshëm të shoqërisë për zhvillimin e 

ndikimeve në shëndetin e popullatës dhe çon në një rol proaktiv në artikulimin e politikave dhe 

veprimeve që synojnë shëndetin. Qeveria e Shqipërisë dhe Ministria e Shëndetësisë po e njohin 

rëndësinë e këtij koncepti për trajtimin e pabarazive shëndetësore dhe sigurimin e shëndetit dhe 

mirëqenies së qytetarëve të Shqipërisë; këto përpjekje ndërsektoriale janë artikuluar nëpërmjet 

veprimeve të bashkëpunimit midis sektorit të shëndetësisë, mbrojtjes sociale dhe mjedisit në një formë 

të politikave të përbashkëta për promovimin dhe parandalimin e shëndetit. 

Për këtë qëllim, janë krijuar një sërë grupesh ministrore dhe ndërsektoriale, të karakterit vendimmarrës 

dhe këshillues, në nivel politik dhe teknik, që synojnë të bëjnë një perspektivë shumëplanëshe në çështje 

të ndryshme të shëndetit publik, siç është politika fiskale për pirjen e duhanit kontrollin, luftën kundër 

drogave të paligjshme, menaxhimin e integruar të mbeturinave, menaxhimin e burimeve ujore, luftën 

kundër trafikimit të qenieve njerëzore, masat zbutëse dhe përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike, 

shëndetin dhe sigurinë në punë, transfertat me kusht në vaksinimin e fëmijëve romë, kontrollin e 

dëmtuesve. Në komunat kryesore është vërejtur një rol më i madh i qeverisjes vendore në marrjen e një 

rasti për përfitimet shëndetësore të veprimeve të duhura, si: zhvillimi i zonave të gjelbra, binarët e 

biçikletave, zonat për këmbësorë.  
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Parametrat kryesorë për të vlerësuar pabarazitë shëndetësore dhe shërbimet shëndetësore në kontekstin 

shqiptar përfshijnë indikatorët demografikë, socio-ekonomikë dhe gjinorë. 

NHS e Shqipërisë thekson në mënyrë të vendosur shëndetin, jo vetëm sistemin e kujdesit shëndetësor, 

por zgjeron spektrin e determinantëve të shëndetit përtej atyre konvencionalë. Ky koncept është 

përforcuar nga përkufizimi holistik i shëndetit dhe treguesve që pasqyrojnë konceptin "shëndeti në të 

gjitha politikat / qasja e tërë qeverisë". 

Pjesëmarrja e komunitetit, mobilizimi aktiv i qytetarëve në vendimmarrje dhe vendosja e prioriteteve 

për çështje të ndryshme shëndetësore dhe shërbime të ofruara në nivel komuniteti ndryshon shumë. 

Politikat, programet dhe investimet e shëndetit janë një çështje e debatueshme në dialogun politik dhe 

në debatet parlamentare midis qeverisë dhe opozitës. Këto debate kanë qenë të përqendruara në 

pikëpamjen e zhvillimit të sistemit shëndetësor dhe të politikave të investimeve në shëndetësi. 

Suksesi i reformës së kujdesit shëndetësor në Shqipëri do të varet gjerësisht nga sfondi bazë kulturor 

dhe trajnimi shëndetësor i popullatës së përgjithshme. Koncepti i trajnimit të përgjithshëm shëndetësor 

lidhet me aftësinë e individëve për të kontekstualizuar shëndetin e tyre. Sinergjia midis zhvillimit të 

shëndetit, rritjes ekonomike dhe zhvillimit duhet të ndërtohet mbi kontributet e ndërsjella të shëndetit 

në rritjen ekonomike dhe anasjelltas. Shëndeti i popullsisë konsiderohet si një përbërës në mbështetjen 

e rritjes së yield-it ekonomik dhe normës së rritjes ekonomike. 

Reforma e sistemit shëndetësor po zhvillohet në sinergji me reformat e ndërmarra kohët e fundit në 

vend: reforma e tregut të punës, reforma e skemave të pensioneve, reforma e arsimit të lartë, lufta 

kundër informalitetit në ekonomi dhe në tregun e punës, zhvendosja e sistemit fiskal nga taksimi i 

sheshtë në taksimin progresiv dhe financimin e sistemit shëndetësor nëpërmjet taksimit të 

përgjithshëm, sigurimin e mbulimit universal nëpërmjet qasjes universale dhe reformës administrative. 

Qeveria shqiptare ka punuar kundër diskriminimit gjinor, dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në 

familje, në bashkëpunim të ngushtë me shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare, veçanërisht me 

mbështetjen e Programit Një OKB 2012–2016. 

Ministria e Shëndetësisë konsideron se shëndeti nuk është më një individ, komunitet ose një shqetësim i 

vetëm i vendit. Disa nga aspektet e saj e bëjnë atë një të mirë publike. Aspektet më themelore që e 

bëjnë shëndetin një të mirë publike globale janë nevojat për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve 

ngjitëse: HIV / AIDS, tuberkulozi, sidomos tuberkulozi rezistent ndaj drogës, AMR etj. Ai ka efekt të 

rëndësishëm kumulativ në ekonomitë kombëtare / rajonale dhe globale, në humbjen e prodhimit dhe të 

ardhurave dhe rrjedhimisht në humbjen e përfitimeve të mundshme nga përmirësimi i shëndetit. 

Prandaj, rritja e burimeve financiare, burimeve materiale dhe njerëzore për kujdesin shëndetësor nuk 

duhet të konsiderohet një barrë, por një investim për shoqërinë. Kjo arrihet jo vetëm nga rritja e 

burimeve shëndetësore të mobilizuara, por edhe nga parimi i "Shëndetit në të gjitha politikat". 

 

 Grupi i punës “Për ndotjen mikro - dhe nanoplastike në natyrë dhe shoqëri” 

Në vitin 2018, “Një perspektivë shkencore mbi mikroplastikën në natyrë dhe shoqëri” është 

raporti i katërt i rishikimit të provave që do të publikohet nga konsorciumi SAPEA. Në këtë raport, 

shqyrtohen dëshmitë aktuale mbi ndikimet shëndetësore, mjedisore dhe shoqërore të ndotjes nano- dhe 

mikroplastike. Interesi, shqetësimet dhe pasiguritë rreth nano- e mikroplastikës dhe rritja e vëmendjes 

së medies në ndotjen plastike, së bashku me shumë të panjohura, e bëjnë projektin shumë aktual. 

Shtrirja e gjerë dhe kompleksiteti i çështjes kanë paraqitur shumë sfida, ndërsa aktualiteti i subjektit e 

bën atë veçanërisht të rëndësishëm. SAPEA është pjesë integrale e mekanizmit të Këshillimit Shkencor 

të Komisionit Evropian. 
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Studimi, i cili do të publikohet në vitin 2019, i është paraqitur Grupit Evropian të Këshilltarëve 

Kryesorë Shkencorë (GCSA) dhe informon opinionin shkencor të GCSA, drejtpërdrejt në Kolegjin e 

Komisionerëve. Prurjet shkencore do të përdoren nga Komisioni Evropian për planifikim dhe 

politikëbërje. Me mjete të tilla, shkenca më e mirë e disponueshme, e përzgjedhur dhe e analizuar nga 

ekspertë drejtues në Evropë, duhet të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe të prekshëm mbi vendimet e 

marra nga Komisioni Europian, të cilat ndikojnë në jetën e rreth 500 milionë njerëzve në kontinentin 

tonë. Në këtë projekt, SAPEA mblodhi një grup pune të gjerë shumëdisiplinor, me përvojë të madhe 

botërore në shkencat natyrore, të sjelljes dhe politike. Grupi i punës drejtohej nga Bart Koelmans 

(kryetar) dhe Sabine Pahl (nënkryetare) dhe në të mori pjesë edhe prof. dr. Elda Marku, FSHN, UT si 

përfaqësuese e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Rrjeti FEAM drejtoi projektin. 

Grupi i punës ofroi njohuri të specializuara në fushat nga nano- e mikroplastika, shkenca e polimerëve, 

ndotja detare, ekologjia, toksikologjia, vlerësimi i rrezikut, shëndeti i njeriut, modelimi kompjuterik, 

proceset rregullatore, shkencat e sjelljes, mediet dhe komunikimi, perceptimi i rrezikut dhe kërkimi mbi 

qëndrimin dhe sjelljen etj. Raporti pasqyron jo vetëm njohuritë e jashtëzakonshme të ekspertëve, por 

edhe angazhimin e tyre shembullor për detyrën vullnetare të bashkëpunimit në mënyrë ndërdisiplinore 

dhe sjelljen e njohurive më bashkëkohore në hartimin e politikave.  

Nga studimi, mund të evidentohen disa përfundime:  

 Numri i artikujve shkencorë në këtë fushë po rritet në mënyrë eksponenciale, por njohuritë nuk 

po rriten në të njëjtin ritëm; ka në artikuj disa teprime dhe lënie mbas dore të çështjeve me rëndësi. Ne 

kemi njohuri të mira për përqendrimet mikroplastike në ujërat e ëmbla dhe sipërfaqen e oqeanit, por 

pak dihet për pjesën e ajrit dhe tokës dhe për përqendrimet dhe implikimet e NMP-ve nën sipërfaqen e 

oqeanit. 

 Përderisa rreziqet ekologjike janë shumë të rralla për NMP-të (plastika me madhësi më të vogël 

se 5 mm), ka të paktën disa vende në ujërat bregdetare dhe sedimentet ku ekzistojnë rreziqe ekologjike. 

Nëse emetimet e ardhshme në mjedis mbeten konstante, apo rriten, rreziqet ekologjike mund të 

përhapen brenda një shekulli. Dihet pak në lidhje me rreziqet e NMP-ve në shëndetin e njeriut dhe ajo 

që dihet është e rrethuar me pasiguri të konsiderueshme; megjithatë, përfundimi përkatës i grupit të 

punës është se ne nuk kemi prova të përhapjes së rrezikut për shëndetin e njeriut nga NMP-të për 

momentin.  

 Shumica e këtyre studimeve të efekteve janë kryer duke përdorur përqendrime që janë shumë 

më të larta se ato që aktualisht janë raportuar në mjedis, ose duke përdorur mikroplastika shumë të 

vogla, për të cilat ekzistojnë të dhëna të kufizuara të ekspozimit, ose duke përdorur format sferike që 

nuk përfaqësojnë llojet e grimcave të botës reale, ose duke përdorur afate relativisht të shkurtra të 

ekspozimit. Aktualisht, nuk dihet deri në çfarë mase këto kushte mund të jenë të ngjashme me mjedisin 

natyror. Kjo kufizon besueshmërinë e vlerësimit të rrezikut për nano- e mikroplastikat. 

 Baza e të dhënave për përqendrimet mikroplastike në dietë dhe në ajër është kaq e rrallë 

(sidomos sa i përket fraksionit të madhësisë së thithshme), saqë është e paqartë se sa është marrja ditore 

e NMP-ve te njerëzit; megjithatë kjo njohuri do të ishte thelbësore për vlerësimin e efekteve 

shëndetësore. Ekziston nevoja për të kuptuar mënyrat e mundshme të toksicitetit për kombinime të 

përmasave të ndryshme të NMP-ve në modelet njerëzore të zgjedhura me kujdes, përpara se të mund të 

bëhen përfundime të forta rreth rreziqeve "reale" njerëzore, megjithëse ndodhitë dhe ndikimet po 

fillojnë të maten.  

 Ekziston një ndikim i konsiderueshëm në diskursin publik për NMP-të nga media dhe politika 

paralelisht me komunikimet shkencore. Njohuri nga sociologjia, psikologjia, studimet e medieve dhe 

komunikimit dhe studimet organizative kanë një rol të rëndësishëm për të kuptuar ndërveprimin midis 
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njohurive të shkencave natyrore dhe planifikimit të përgjigjeve efektive shoqërore. Një konkluzion i 

grupit të punës është se komunikimi transparent në lidhje me pasiguritë në provat shkencore është një 

qasje më e sigurt sesa të supozohet mungesa e rrezikut, veçanërisht në fusha të ndjeshme si ushqimi dhe 

shëndeti i njeriut. 

 Nëse ndotja nga NMP duhet të reduktohet, kuptimi social dhe perceptimi i rrezikut të çështjes 

së bashku me motivet dhe parimet e ndryshimit të sjelljes duhet të merren parasysh për ndryshime të 

qëndrueshme. Ndërsa NMP vështirë se janë adresuar deri më sot nga shkencat shoqërore dhe ato të 

sjelljes, grupi gjeti literaturë nga çështjet e tjera të mjedisit dhe parashtroi ide rreth asaj që mund të 

nxirret prej tyre në lidhje me temën NMP.  

 Ekziston konsensusi dhe vrulli për veprim dhe nuk ka dëshmi të 'mohimit të plastikës' (në 

krahasim me mohimin e ndryshimeve klimatike). Provat e shqyrtuara në studim tregojnë se një numër i 

madh masash janë të dobishme për adresimin dhe reduktimin e ndotjes plastike, siç janë taksat, 

ndalimet, rregulloret për mbrojtjen e mjedisit dhe marrëveshjet vullnetare. Megjithatë, nuk është e 

mundur të bëhet dallimi ndërmjet NMP-ve dhe makroplastikës gjatë rishikimit dhe përcaktimit të 

rregulloreve (me përjashtim të atyre skenarëve që rregullojnë mikroplastikat parësore). 

 Legjislacioni që trajton ndotjen e plastikës mund të grupohet kryesisht në masa që synojnë të 

mbrojnë mjedisin detar (siç është Direktiva Kornizë e Strategjisë Detare të BE-së) dhe ato që janë të 

përqendruara në mbetjet (siç është Direktiva e BE-së për Mbetjet). Për shkak të mungesës së të 

kuptuarit shkencor, parimi i parandalimit ka qenë pjesë e bazës për rregulloret aktuale. Parimi i 

parandalimit u mundëson vendimmarrësve të miratojnë masa parandaluese kur dëshmitë shkencore 

janë të pasigurta dhe kur pasojat e mundshme të mos veprimit janë të larta. Mundësitë dhe hapat e 

ardhshëm të bashkëpunimit ndërdisiplinor midis shkencave natyrore, shoqërore dhe atyre të sjelljes dhe 

rregullatorëve janë rruga përpara për trajtimin e çështjes komplekse të mbeturinave plastike dhe ndotjes. 

 Ka nevojë për më shumë hetime në skenare socio-ekonomike të ardhshme, si dhe ato 

mjedisore. GP nga rishikimi i dëshmive të kombinuara në këtë raport përfundon se do të jetë e 

rëndësishme të zbatohen të dyja marrëveshjet dhe legjislacioni që përqendrohen në reduktimin e 

emisioneve dhe përdorimin e materialeve më pak të rrezikshme. Marrëveshje të tilla do të mbronin 

burimet që shoqëria synon të mbrojë, siç janë ujërat detare dhe sipërfaqësore, ajri, produktet ushqimore, 

toka dhe uji i pijshëm – tërësisht mjedisin dhe shëndetin tonë.  

Puna e ardhshme e GCSA-së do të sjellë më shumë dialog me industrinë dhe organizatat e tjera dhe 

palët e interesit dhe do të shqyrtojë në detaje masat e ndryshme të politikave dhe instrumentet 

legjislative që janë vendosur, janë në zhvillim apo potencialisht të nevojshëm. Raporti i tyre do të 

informohet nga ky raport dhe do të kombinojë provat shkencore të paraqitura këtu me një analizë të 

hollësishme të politikave të BE-së, ato kombëtare dhe ndërkombëtare (SAM, 2018) dhe ata do të 

formulojnë rekomandime për politikëbërësit në pranverën e vitit 2019.  

Ky projekt i përbashkët nga SAM është detajuar më tej në:  

http://ec.europa.eu/research/sam/index.cfm?pg=pollution dhe 

https://www.sapea.info/microplastics.  

Studimi i SAPEA mbi mikroplastikën do të botohet dhe do të shpërndahet gjatë vitit 2019 dhe, më tej, 

ndikimi i saj në debatin e mikroplastikës do të dokumentohet gjatë vitit 2019. 
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MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI 
 

 Marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Seksionit të Shkencave Natyrore 

dhe Teknike dhe Shoqatës Shqiptare të Matematikës 

Më datë 28 dhjetor 2018 u nënshkrua në mjediset e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë një 

marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Seksionit të Shkencave të Shqipërisë dhe Shoqatës Shqiptare 

të Matematikës. 

Marrëveshja u nënshkrua nga kryetari i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike akad. 

Salvatore Bushati dhe kryetari i Shoqatës Shqiptare të Matematikës dr. Adrian Naço. Ishin të 

pranishëm dhe anëtarë të tjerë të Seksionit dhe të Shoqatës. 

Marrëveshja lindi si një nevojë e rritjes së mëtejshme të promovimit, nxitjes dhe përkrahjes së 

kërkuesve të rinj dhe talenteve të reja në fushën e matematikës. Nëpërmjet kësaj Marrëveshjeje 

do të mundësohet jo vetëm organizimi i veprimtarive të ndryshme (ligjërata shkencore dhe 

edukuese, referime, konferenca, sesione, seminare, promovime botimesh, promovime të 

olimpiadave apo konkurseve kombëtare dhe ndërkombëtare të matematikës etj.), por dhe 

promovimi i matematikanëve shqiptarë të diasporës, si dhe propagandimi i punës së veçantë me 

nxënës dhe studentë për zhvillimin dhe evidentimin, promovimin dhe përkrahjen e talenteve të 

reja në matematikë. 

  

      
Figura 27: Fotografi të marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike 

dhe Shoqatës Shqiptare të Matematikë 
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BOTIME 
 

 Botime periodike 

 

o Revista Journal of Natural and Technical Sciences (JNTS) 

 

Revistë shkencore shumëdisiplinore në gjuhën angleze me numër ISSN: 2489-0484 dhe me 

Global Impact Factor > 0.6. Në këtë revistë për vitin 2018 janë publikuar artikuj që kanë të bëjnë 

me çdo aspekt të shkencave të natyrës, teknike, mjekësore, inxhinierike, teknologjike e bujqësore. 

Një vend të veçantë zënë artikujt, që me përmbajtjen e tyre unifikojnë konceptet e shkencës me 

të dhënat, qofshin këto të dhëna vëzhgimore apo thjesht teorike, si për ato të produkteve 

shkencore bazë dhe të aplikuara.  

Për vitin 2018, u botuan dy numra të revistës JNTS respektivisht, në të parin 10 artikuj e 

informacione shkencore dhe në të dytin 12 artikuj dhe informacione shkencore. Në të dy numrat 

mbizotërojnë artikuj në fushën e shkencave natyrore si matematika dhe fizika dhe ato të 

shkencave teknike, si gjeofizika dhe inxhinieria civile. Vend të veçantë zënë informacionet 

shkencore mbi astrofizikën dhe biomatematikën, aktivitete të Seksionit të Shkencave Natyrore 

dhe Teknike. Artikujt janë shkruar nga autorë individualë dhe në bashkautorësi. Janë përfshirë në 

botime 52 autorë, nga të cilët 16 janë femra. Autorët vijnë nga Shqipëria, Turqia, Kosova dhe 

Maqedonia.  

Gjithashtu, në sajë të një pune të madhe të sektorit të botimeve me redaksinë e revistës, u botua 

një numër special kushtuar 20-vjetorit të daljes së numrit të parë të revistës, i cili përmban të 

gjitha abstraktet e artikujve të botuar, si dhe studimet statistikore mbi bordin, autorësinë e 

artikujve etj. deri më 2017.  

         

Figura 28: Kopertinat e dy numrave të revistës shkencore JNTS për vitin 2018 
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Në periudhën 20-vjeçare, deri në 2017 janë shkruar gjithsej 580 artikuj nga 1330 autorë. 799 

(60%) autorë janë burra dhe 531 (40%) janë gra. 1160 autorë (87.2%) janë nga Shqipëria dhe 170 

autorë (12.8%) janë të huaj, kryesisht nga Europa, kontinenti amerikan, Lindja e Afërt, Lindja e 

Mesme dhe Lindja e Largët. Mesatarja e autorëve për artikull është 2.5. Në 2014, në përputhje 

me rekomandimet e përfaqësuesve të IFLA-s dhe Elsevierit gjatë një takimi me kryeredaktorin e 

Revistës, akad. Bushatin dhe redaktoren e revistës msc. Blerina Shkreta e me miratimin e Bordit 

të revistës, titulli i revistës ndryshoi nga Albanian Journal of Natural and Technical Sciences 

(AJNTS) në Journal of Natural and Technical Sciences (JNTS).  

Nën këndvështrimin e këtij botimi, u zhvillua konferenca shkencore “Prurjet shkencore për 

kërkim e zhvillim në publikimet e revistës “Journal of Natural and Technical Sciences” dhe 

përparësitë e hulumtimeve në të ardhmen”, ku sipas fushave u referuan prurjet shkencore dhe 

ndikimi i tyre në kërkimin shkencor bazë dhe të aplikuar, mbi të cilat u hartuan programet e reja 

kombëtare për kërkim e zhvillim të AKKSHI. 

Në analizën e fundvitit, është inkurajuese të shohim se çfarë kemi arritur të trajtojmë në JNTS 

duke adresuar çështje nga matematika, biologjia, fizika, mjekësia, shkencat e tokës në mjedis dhe 

nanoteknologjia. Ndërsa planifikojmë të bëhemi pjesë e shtëpive prestigjioze botuese, duhet bërë 

më shumë për fushat e nënpërfaqësuara dhe nënfushat e tyre si, politikat e kujdesit shëndetësor, 

politikat mjedisore, politikat e inxhinierisë civile, siguria ushqimore etj. të cilat janë fusha 

prioritare të kërkim-zhvillimit me ndikim në jetën tonë të përditshme, e më tej në zhvillimin e 

qendrueshëm.  

Ndërsa hulumtimi shkencor është objektiv për cilindo prej nesh, ringjallja e Bordit Editorial ishte 

një proces i për rritje cilësore të revist revistës.  

Zgjerimi i bordit tonë editorial me personalitete të shquara brenda dhe jashtë vendit është 

vendimtar. 

Emrat më poshtë janë përzgjedhur pas një diskutimi të gjatë në takimin vjetor të raportit të 

Seksionit për konsultime në lidhje me aktivitetet e ardhshme dhe planet e veprimit bazuar në 

punën e tyre shkencore, si në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar. Marrëdhëniet më të afërta me 

institucionet shtetërore që ata përfaqësojnë brenda dhe jashtë vendit dhe kontributi i tyre në 

përzgjedhjen e rishikuesve më të mirë të dorëshkrimeve të revistës tonë (JNTS) ishin gjithashtu 

kriteret e përzgjedhjes. Procedurat dhe miratimi i Bordit të ri të Revistës është parashikuar të 

përfundojë në janar të 2019.  

 

o Revista Journal of Agriculture of Animal Production Sciences for the Rural     

Development (JAAPSR) 

Revista është një botim i përbashkët me fondacionin "BLEKALB". Buletini “Kërkimi Shkencor 

në Bujqësi dhe Prodhimin e Kafshëve dhe Zhvillimin Rural” boton punime origjinale shkencore, 

përmbledhje të rezultateve paraprake të kërkimit shkencor, artikuj bibliografikë, referime e 

kumtesa të paraqitura në simpoziume, konferenca e kongrese shkencore, rezultate të përvojës në 

zbatimin e teknologjive të ndryshme në prodhimin bujqësor e blegtoral, shkrime problemore 

dhe/ose përgjithësuese të zhvillimit të ekonomisë bujqësore e blegtorale, trajtime shkencore 
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dhe/ose përgjithësuese të proceseve të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm rural, të përgatitur 

nga autorë shqiptarë dhe të huaj, në gjuhën shqip dhe anglisht. Bordi botues i revistës me 

kryeredaktor prof. dr. Kristaq Kume, përbëhet nga 36 specialistë të fushave ndërmjet të cilëve 

dhe tre anëtarë të SSHNT-së, akad. Efigjeni Kongjika, akad. Jani Vangjeli dhe akad. Salvatore 

Bushati.  

Në këtë revistë që botohet në dy numra vjetorë në vit, në vitin e saj të tetë të botimit, vol (VIII) 

(1) dhe vol. (VIII) (2), janë publikuar punime të autorëve vendas (23 artikuj) dhe të huaj (3 

artikuj). Në varësi të problematikës që trajtojnë, një pjesë e konsiderueshme e punimeve, mund 

te grupohen në: 

 - Studime që trajtojnë çështje të identifikimit, karakterizimit dhe përdorimit të fondit gjenetik në 

bimë e kafshë që përdoren për bujqësinë e për ushqim. Vend të veçantë zënë studimet që 

trajtojnë probleme të treguesve të prodhimtarisë, cilësisë së produkteve dhe aspekteve të 

ndryshme të agroteknikës dhe masave për mbrojtjen nga dëmtuesit në pemëtari dhe perime. Në 

punimet e publikuara jepen rezultate të kërkimeve të bëra për të vlerësuar efektin e faktorëve të 

ndryshëm mjedisorë dhe të teknikave e teknologjive që përdoren në prodhimin bujqësor. 

Rezultate të vlerësimit të fondit gjenetik autokton që përdoret për bujqësi e ushqim dhe e florës 

së pakultivuar janë objekt trajtimi në tetë punime të botuara.  

- Studime që trajtojnë çështje që lidhen me nevojat për ndërhyrje të integruar, 

shumëdimensionale, në praktikat e përdorimit të biodiversitetit, në përgjithësi dhe 

agrobiodiversitetit, në veçanti. Rezultatet në studimin e problemeve dhe identifikimin e faktorëve 

që gjenerojnë efekte në përdorimin e agrobiodiversitetit, si faktor i rëndësishëm për zhvillimin e 

qëndrueshëm rural trajtohen në pesë punime të botuara. Në dy studimet që i kushtohen 

problemeve të zhvillimit të agroturizmit dhe turizmit rural janë trajtuar ide që kanë shërbyer dhe i 

kanë paraprirë punës për hartimin e programit për 100 fshatrat turistike, në veçanti për çështjet 

që lidhen me përdorimin efektiv, në shërbim të turizmit, të pasurisë biogjenetike në bimë dhe 

kafshë. 

 

 Libra dhe monografi 

o “Atlasi i Florës së Shqipërisë” 

  

Vëllimi II, me autor akad. Jani Vangjeli, Akademia e Shkencave e Shqipërisë 

Si një vazhdim dinjitoz i të parit, ky vëllim kalon dimensionet e një flore, sepse përshkruan edhe 

aspekte kronologjike, të lidhura me përhapjen gjeografike të specieve bimore, faktorët ekologjikë, 

zonat bioklimatike, habitatet holarktike si dhe format biologjike sipas klasifikimit të Raunkierit. 

Në këtë vëllim janë përfshirë rendet e bimëve me petla të ngjitura (Synpetales), duke filluar me 

familje Pyrolaceae dhe duke përfunduar me familjen Orchidaceae të grupit të bimëve 

njëkotiledone (Monocotyledon). Në vëllimin e dytë përshkruhen rreth 1500 specie bimore të 

nxjerra nga ekzemplarët bimorë të Herbarit Kombëtar e studimet e reja shqiptare. Atlasi 

manifeston edhe tiparin e një baze të dhënash me përdorim të gjerë teknik dhe informativ, pasi 

përfshin gjithë regjistrin e ekspeditave të kryera në vendin tonë nga autorë të vendit dhe të huaj.  
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Libri përbëhet nga rreth 1010 faqe, ku një vlerë e shtuar janë dhe hartat e shpërndarjes të çdo 

specieje, të shoqëruara me listat e vendndodhjeve konkrete, të dhëna që autori i ka grumbulluar 

për më shumë se 10 vjet në bazën e të dhënave të programit "Excel". Në fund libri është pajisur 

dhe me treguesin shqip dhe atë latinisht të specieve dhe të familjeve dhe literaturën e shfrytëzuar. 
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PËRPARËSITË PËR VITIN 2019 
 

 

 

Në përputhje me përparësitë e vendit, bazuar në Strategjinë Kombëtare për Kërkimin e 

Inovacionin 2017–2020 dhe strategjitë e zhvillimit, edhe për vitin 2019. Seksioni 

parashikon të zhvillojë sipas fushave zhvillimore kryesore veprimtaritë: 

 

Në fushën e Bujqësisë: 

 

• Konferencë shkencore “Teknologjitë inovative në bujqësi, me ndikim pozitiv, të shpejtë 

dhe afatgjatë”. 

• Forum shkencor “Gjendja dhe drejtimet e ardhmërisë së kërkimeve dhe teknologjive 

gjenetike për zhvillime inovative në Shqipëri në mbështetje edhe të programit të qeverisë”. 

• Seminar shkencor “Bioteknologjia moderne bimore dhe efektet në ekonomi” me dr. 

Agim Ballvora, Gjermani, SSHNT (ASHSH) në bashkëpunim me UT dhe UBT. 

• Takime shkencore me shkencëtarë, pasuniversitarë, grupe të palëve të interesit, 

komunitetit të biznesit e të prodhuesve, si dhe shoqërisë civile për problematika të kohës 

(SSHNT në bashkëpunim me institucione shkencore dhe mësimore, biznes dhe shoqata etj.). 

• Ngritje e kapaciteteve të përhapjes së produktit të kërkimit shkencor me një open access të 

revistës JNST në Google scholar. 

• Veprimtari shkencore me tematika në mbështetje të programit të qeverisë për periudhën 

2017–2020. 

 

Në fushën e energjisë: 

 

• Forum shkencor mbi metodologjitë inovative për simulimin e klimës në mbështetje të 

realizimit të zhvillimeve të pritshme në fushën e energjive të ripërtëritshme, diellore, të erës, 

gjeotermale etj. 

• Forum shkencor mbi gjendjen dhe perspektivën e zhvillimit, që duhet të ketë industria 

hidrokarbure e minerare në Shqipëri. 

 

Në fushën e pasurive ujore: 

 

• Forum shkencor mbi të ardhmen e planeve të menaxhimit të baseneve ujore në 

këndvështrimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të integruar të burimeve ujore të 

Shqipërisë dhe problematikave që lidhen me to. 

• Forum në drejtim të promovimit të energjisë së ripërtëritshme dhe eficiencës së energjisë, 

në shfrytëzimin e pasurive ujore lumore, dhe problematikave që lindin në garantimin e 

ruajtjes së mjedisit, rehabilitimin dhe mbrojtjen e saj. 

• Forum në investigimin e gjendjes, monitorimit dhe rrugët optimale për rehabilitimin dhe 

parandalimin e rreziqeve në basenet ujore të veprave hidroenergjetike dhe ujitje-kullimit. 

 



 
84 Raport, Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike 

Në fushën e ushqimit dhe sigurisë ushqimore: 

 

• Forum shkencor në problematikat e sigurisë ushqimore të prodhimeve nga tregu vendas 

dhe importi: gjendja dhe ardhmëria. 

• Forume shkencore ndërgjegjësuese me të rinj për të ushqyerit e shëndetshëm “slow food” 

në parandalimin e sëmundjeve dhe në përmirësimin e cilësisë së jetës. 

 

Në fushën e infrastrukturës dhe shëndetit: 

 

• Forum shkencor në lidhje me temën e shëndetit urban në qytete të Shqipërisë. 

• Forum shkencor për zhvillimin portual dhe problematikat që lidhen me hapësirat on shore 

dhe off shore (erozioni bregdetar, sedimentologjia, eutrofikimi i ujërave, modelimet e 

dinamikës hidraulike të ujërave bregdetare, studimet gjeologo-inxhinierike dhe tregues të 

tjerë). 

 

Në fushën e kujdesit social: 

 

• Konferencë shkencore ndërkombëtare për teknologjitë inovative në rritjen e eficiencës së 

menaxhimit të kujdesit shëndetësor. 

 

Në fushën e arsimit e shkencës: 

 

• Forume shkencore për kontributin aktiv të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në 

reformën e sistemit të kërkimit shkencor: në strategjinë kombëtare për kërkimin, teknologjinë 

e inovacionin, strukturës së sistemit të kërkimit shkencor dhe legjislacionit. 

 Konferencë shkencore “The International Year of the Periodic Table of Chemical Elements”. 

 Konferencë shkencore “Nga teoria e Charles Darwin-it tek ADN-ja”. 

 

Në fushën e emergjencave civile dhe të rreziqeve natyrore: 

 

• Forum shkencor mbi kontributin e shkencës dhe të teknologjisë për zvogëlimin e 

rrezikut nga fatkeqësitë natyrore (me përfundimet e rezultatet e grupit të punës të Inter 

Academy Partnership për shkencën).  

 

Në fushën e politikave të jashtme, integrimi europian dhe kërkuesit shqiptarë në 

diasporë: 

 

• Kërkuesit e rinj shqiptarë në botë, faktor kyç në krijimin e resurseve shkencore për 

zhvillimin e qëndrueshëm në Shqipëri dhe më gjerë.  

 Krijimi i bazës së të dhënave për diasporën shkencore. 

 Veprimtari të ndryshme me diasporën. 
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Veprimtari shumëdisiplinore: 

  

 Rritja e kapaciteteve të ASHSH-së në fuqizimin e rolit të saj në kërkim-zhvillimin e 

vendit; 

 Këshillim dhe ekspertizë në diplomacinë shqiptare (Science for Diplomacy). 
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SHTOJCA – I 

VEPRIMTARITË E AKADEMIKËVE  

NË INSTITUCIONE TË TJERA 
 

 Artikuj shkencorë 

1. Alarcon-Angeles G., Palomar-Pardavé M., Merkoçi A. 2018. “2D Materials-based Platforms 

for Electroanalysis Applications” Electroanalysis 30 (7): 1271 – 1280. 

doi:10.1002/elan.201800245.  

2. Alarcon-Angeles, G., Álvarez-Romero, G. A., Merkoçi, A. 2018. “Electrochemical 

Biosensors: Enzyme Kinetics and Role of Nanomaterials”. In: Wandelt, K., (Ed.) Encyclopedia 

of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry, vol. 7, pp 140 – 155.  

3. Arapi D., Sadikaj R., Spaho V., Malollari I. 2018. “First Registration Of Oilfish Ruvettus 

Pretiosus (Cocco, 1833) (Pisces: Gempylidae) In the Waters of the Albanian Coast of the 

Adriatic Sea” Morphometry, Journal Of Environmental Protection And Ecology Vol. 19, No. 2, 679 

– 685, www.Scibulcom.Net, ISSN 1311-5065.  

4. Badr, M.A., El-Tohamy W.A., Abou Hussein S.D., Gruda N. 2018. “Tomato yield, 

physiological response, water and nitrogen use efficiency under deficit and partial root zone 

drying irrigation in an arid region”. Journal of Applied Botany and Food Quality 91, 332 – 340. 

doi:10.5073/JABFQ.2018.091.042.  

5. Baptista-Pires L., Orozco J., Guardia P., Merkoçi A. 2018. “Architecting Graphene Oxide 

Rolled-Up Micromotors: A Simple Paper-Based Manufacturing Technology”, Small, 14 (3, 

1702746) 2018. 10.1002/smll.201702746.  

6. Sevinc Kurbanoglu, Sibel A. Ozkan, Merkoçi A. 2018. “Electrochemical biosensors in 

pharmaceutical analysis”, Chapter 8, Recent Advances in Analytical Techniques, Vol. 2, 302 – 353.  

7. Bisbis, M., Gruda N., Blanke M. 2018: Adapting to Climate Change with Greenhouse 

Technologies. Acta Hortic. 1227, 107 – 114. doi: 10.17660/ActaHortic.2018.1227.13. 

8. Bisbis, M.B., Gruda N., Blanke M. 2018 “Potential impacts of climate change on vegetable 

production and product quality – a review”. J Clea. Prod. 170(1), 1602 – 1620. doi: 

org/10.1016/j.jclepro.2017.09.224. 

9. Capoferri D., Álvarez-Diduk R., Del Carlo M., Compagnone D., Merkoçi A. 2018. 

“Electrochromic Molecular Imprinting Sensor for Visual and Smartphone-Based Detections”, 
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