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I nderuar lexues,
Analiza e veprimtarisë vjetore të institucioneve të sistemit të Shkencës dhe Teknologjisë (Sh&T), nuk
duhet parë si një proces thjesht rutinë i raportimit të punës së bërë, por si një element i rëndësishëm për një
analizë të thellë të arritjeve në rezultatet e kërkimit shkencor, aplikimet e ndikimin e tyre në zhvillimin
teknologjik e inovativ, edhe refleksion i atyre çka duhet bërë në të ardhmen për përmbushjen e misionit që ka
kërkimi shkencor.
Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike (SShNT) i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë (AShSh)
në përmbushje të misionit të saj, në përputhje me përparësitë e AShSh-së për vitin 2015, ka synuar në
realizimin e objektivave të Strategjisë të Kërkimit, Zhvillimit Teknologjik e Inovacioneve (KZhTI) e strategjive
të tjera kombëtare të zhvillimit, në mbështetje të zhvillimit të vendit të shprehur në Programin e Qeverisë për
vitin 2015. Gjatë punës së saj ajo ka synuar në përmbushjen e objektivave për integrimin në fushën e shkencës në
përputhje me standardet evropiane të kërkuara nga Kapitulli 25 për shkencën.
Në këtë kuadër veprimtaritë kryesore 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 AshSh-së në
realizimin e objektivave të Qeverisë; 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, lidhur me zhvillimet e Sh&T në vendet e
Ballkanit Perëndimor, gjendjes së kërkimit në Shqipëri dhe masave për intensifikimin e punës për zbutjen e
dobësive në Sh&T, të tilla si: (i) mbizotërimi i sektorit publik në Sh&T mbi atë privat; (ii) mungesa e integrimit
ndërmjet agjendave të kërkimit dhe politikave të tjera; (iii) thithja e dobët e fondeve; (iv) përfshirja e
pamjaftueshme në Sh&T të sektorit privat apo mungesa e promovimit të arritjeve të shkencës dhe teknologjisë;
(v) mungesa e mekanizmave nxitës për rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar; (vi) zhvillimi dhe aplikimi i
pamjaftueshëm i strategjive dhe ligjeve ekzistuese në Sh&T.
Për këto problematika, SShNT në kuadër të Akademisë ka pasur parasysh Strategjinë e KZhTI-s e
strategjitë e tjera të Qeverisë, studimin e rekomandimeve të Rrjetit të gjithë Akademive të Evropës (ALLEA),
Rrjetin e Akademive të Botës (IAPartnership), Këshillin Ndërkombëtar të Unionit për Shkencën (ICSU),
Organizatën 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.
Akademia e Shkencave të Shqipërisë në fokusin e saj ka 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 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 AShSh-së, ndaj organeve
politikëbërëse e vendimmarrëse, ekonomisë, biznesit, të shoqërisë civile, etj. Gjatë vitit 2015 ky rol ka rezultuar
efektiv e me tregues në rritje: në kërkime bazë e aplikative me impakt pozitiv në promovimin dhe zhvillimin e
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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 AShSh-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. Këto i kanë shërbyer edhe transferimit të eksperiencave evropiane e
ndërkombëtare në Shqipëri në të gjitha fushat e Kërkim-Zhvillimit (K-ZH).
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. Akademia e Shkencave të Shqipërisë 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
krijuar edhe gjatë 2015, një sërë marrëveshjesh e lidhjesh me institucione ndërkombëtare shkencore me
përfshirjen e AShSh e të institucioneve të tjera shkencore e arsimore në Shqipëri me impakt në K-Zh.
Përpjekje të konsiderueshme janë bërë në drejtim të pjesëmarrjes së AShSh-së në Programet Kuadër të
BE ose programe të tjera me karakter kërkimor, ku Akademia në vite e veçanërisht SShNT përfaqësohet si
ekspert në programe, projekte, koordinator ose jep kontribut në nivel ekspertësh në studime të ndryshme, etj.
Si objektiv prioritar, SShNT i AShSh-së ka patur në fokusin e saj të veprimtarive, forcimin e
ndërveprimit ndërmjet shkencës dhe biznesit, për kontributet e kësaj të fundit, drejtpërdrejt në K-Zh 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 (NVM), spin - off e më gjerë.
Veprimtaritë e SShNT janë zhvilluar nëpërmjet projekteve, konferencave e botimeve, monografive e
periodikëve, brenda e jashtë vendit, ku janë përfshirë projekte të Këshillit të Ministrave, ato të mbështetura nga
Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim (PKKZh AKTI), në kuadër të Protokolleve të Bashkëpunimit
Shkencor dhe Teknologjik Bilateral (MASh dhe AKTI), si dhe programeve të tjera të mbështetura nga
Akademitë e Shkencave dhe organizmave evropiane apo ndërkombëtare, programeve FP7, UNESCO, WBCINCO.NET, etj. Projektet në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Kërkimor-Shkencor dhe Artistik midis
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës sollën prurje të reja
gjatë vitit 2015.
Rezultatet e punës shkencore të akademikëve të Seksionit, brenda dhe 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.
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.
Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike, në kuadër të Akademisë së Shkencave me veprimtaritë e
saj dhe anëtarët e saj në Diasporë, nëpërmjet bashkëpunimit me Institucionet homologe, me rrjetet e akademive
të shkencave të Botës, ato evropiane si dhe institucionet shkencore, ka qenë “ambasadori” më i mirë i përfaqësimit
të kërkimit shkencor në fushën ndërkombëtare dhe gjithashtu një mekanizëm efektiv i transferimit të dijeve e
ideve dhe teknologjive inovative në Shqipëri. Akademikët rezidentë dhe ata jashtë kanë qenë pjesëmarrës në
shumë projekte e studime, konferenca e referime, promovime të botimeve shkencore tonat në shumë vende të
Botës.
Për vitin 2016, përparësitë e SShNT do të përqendrohen sipas problematikave në disa fusha prioritare:
në fushat e arsimit e të shkencës, të ujit, energjisë, emergjencave civile, bujqësisë dhe ushqimit, bioteknologjive e
biosigurisë, biodiversitetit, shëndetësisë e cilësisë së jetës, teknologjive të informacionit e komunikimit mjedisit,
gjetjeve, rehabilitimit dhe aplikimit te teknologjive për trashëgiminë kulturore, aplikimet e produktit shkencor
në zhvillimin ekonomik, shkencat për rritjen e efektivitetit për financat, teknologjitë për probleme demografike,
emergjencat civile, lidhjes me universitetet e vendit (shtetërore e private) për forcimin e lidhjeve të ndërsjella
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ndërmjet mësimdhënies dhe kërkimit shkencor, gjithmonë 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.
Rritja e kapaciteteve të kërkimit shkencor në biznes do të jetë promotor për investime më rentabël në
sektorin privat; do të ketë përparësi lidhja dhe zbatimi i produktit të kërkimit shkencor në biznes, në zbatim të
konventës së Lisbonës, sipas së cilës reforma e KZhTI do të synojë reformimin e sistemit financiar drejt
mekanizmave të ekonomisë së tregut.
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 gjeni 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-së 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.
Gjithashtu SShNT në kuadër të AShSh-së do t'i kushtojë rëndësi nevojës së përmirësimit të dialogut
konstruktiv e të vazhdueshëm me organizmat qeveritare për rritjen graduale të fondeve të caktuara për kërkim e
zhvillim, në mënyrë që edhe për këtë tregues, vendi të ecë krahas me vendet të tjera të Bashkimit Evropian, ku do
të aderojmë së shpejti, për miradministrimin e rritjen e autonomisë së projekteve nga burokracia e sistemit
financiar, duke iu përqasur sa më tepër praktikave të Bashkimit Evropian. Politikat e K-Zh duhet të ndryshojnë
nga “politikat e sigurimit të fondeve”, tek politikat e “stimulimit për shkencën, teknologjinë dhe inovacionin”.
Prioritet për vitin 2016 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.
Me prioritetet e saj, Akademia e Shkencave të Shqipërisë synon arritje në atributet kryesore të saj:
prestigjin e lartë e të merituar në komunitetin shkencor, shoqërinë civile e më gjerë, për të qenë forcë lëvizëse, ku
ajo duhet të luajë një rol themelor për stimulimin e zhvillimit të vendit në të gjitha drejtimet: me përparësi në
kërkimin shkencor (për vënien në jetë të Strategjisë së KZHTI), për përmirësimin e treguesve shoqërorë,
institucionet politikëbërëse e vendimarrëse si edhe në biznesin vendas, etj.
Në këtë përmbledhje jemi munduar të paraqesim veprimtaritë më të rëndësishme të Seksionit të
Shkencave të Natyrore e Teknike, 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-së (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
Akad. prof. dr. Salvator Bushati
Kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike
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HYRJE
Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike, si një nga dy Seksionet ku zhvillohen
veprimtaritë për kërkim e zhvillim të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, gjatë vitit 2015
në përmbushje të misionit të saj, ka synuar realizimin e veprimtarive në disa drejtime
kryesore, në:
• këshillimin dhe ekspertizën e nevojshme për institucionet politikëbërëse dhe
vendimmarrëse në fushat e kërkim zhvillimit;
• paraqitjen e arritjeve dhe problematikave të kërkim zhvillimit, në fushat përparësore
për zhvillimit të përgjithshëm të vendit nëpërmjet organizimit të kongreseve,
konferencave e workshopeve/debateve shkencore në shkallë kombëtare e
ndërkombëtare;
• bashkëpunimin me institucionet qeveritare në identifikimin e problematikave për
angazhimin e AShSh-së në realizimin e objektivave të Qeverisë, me pjesëmarrje në
këshilla, grupe ad hoc, borde, 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 dypalëshe, ekspertizave dhe monitorimeve të
ndryshme në shkallë vendi etj.;
• bashkëpunimin me biznesin, prodhuesit, në të gjithë nivelet, në lidhje me zbatimet e
produkteve të kërkimeve shkencore e inovative në veprimtaritë ekonomike;
• transferimin e teknologjive inovative nga rrjeti i akademive të shkencave të botës
(Interacademy Partnership), ai vendeve të Europës (All European Academies) si dhe
nga institucionet kërkimore shkencore, me të cilat Akademia bashkëpunon brenda e
jashtë vendit, në ato të veprimtarive prodhuese;
• botimin e organeve periodike dhe veprave të tjera me nivel të lartë shkencor;
• zbulimin, mbështetjen 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 strukturat e saj të përfaqësimit në komunitetin
shkencor e veprimtaritë prodhuese, etj.
Gjatë vitit 2015, Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike ka realizuar organizimin e 9
veprimtarive të mëdha shkencore (konferenca, simpoziume etj.), 8 nga të cilat ishin në nivel
ndërkombëtar; botimin e 8 librave dhe monografive (7 brenda dhe 1 jashtë vendit) si dhe dy
revistave shkencore periodike ndërkombëtare: “Journal of Natural and Technical SciencesJNTS” (AShSh; 2 vëllime/vit) 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/vit).
Gjithashtu, ka realizuar edhe veprimtari të tjera shkencore në kuadër të Programit
“Edukimi në shkencë” që synon masivizimin e shkencës, si përurime të veprave shkencore
(kombëtare e ndërkombëtare), vlerësime të veprimtarive shkencore bazë e të aplikuara të
figurave të shquara të shkencës shqiptare; promovimin dhe mbështetjen e shkencëtarëve të
rinj në bashkëpunim me akademi të huaja dhe organizma të tjerë ndërakademikë. Vlen të
theksohet rritja e vazhdueshme e progresive e pjesëmarrjes së studentëve në veprimtaritë e
organizuara nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike.
Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike përbëhet nga 21 anëtarë, nga të cilët 14
mbajnë titullin “Akademik” dhe 7 titullin “Akademik i asociuar”. Anëtarët e Seksionit të
Shkencave Natyrore dhe Teknike kanë marrë pjesë në 83 konferenca shkencore (29 brenda
dhe 54 jashtë vendit); kanë botuar 111 artikuj shkencorë (103 në revista shkencore
ndërkombëtare dhe 8 në revista shkencore kombëtare); dhe kanë punuar në 24 projekte
shkencore, nga të cilat 20 ndërkombëtare dhe 4 kombëtare.
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Në zbatim të misionit të Akademisë së Shkencave, Seksioni i Shkencave
Natyrore dhe Teknike, për vitin 2015 ka zhvilluar veprimtari, të cilat kanë
shënuar kontribute në dobi të prioriteteve të zhvillimit të vendit, të cilat
përshkruhen përmbledhtazi më poshtë sipas rubrikave të tyre.

KONFERENCA SHKENCORE
Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike me anëtarët dhe anëtarët e jashtëm,
brenda e jashtë vendit, si dhe në bashkëpunime me institucione të tjera, në zbatim të
marrëveshjeve ndërmjet institucioneve homologe, të rrjeteve të akademive, universiteteve e
institucioneve kërkimore shkencore, brenda e jashtë vendit, ka zhvilluar shumë veprimtari
shkencore gjatë vitit 2015. Veprimtaritë konsistojnë në paraqitjen e rezultateve të arritjeve
studimore shkencore, projekteve qeveritare, institucionale, rajonale e ndërkombëtare për
problematika të kërkim zhvillimit në fushat përparësore, në zgjidhjet dhe rolin e kontributin që
ato duhet të japin në këshillimin dhe ekspertizën e nevojshme për institucionet politikëbërëse,
vendimmarrëse, transferimin e teknologjive inovative e aplikimit të tyre në bashkëpunim me
biznesin, prodhuesit, në të gjithë nivelet. Në veçanti, këto veprimtari kanë lidhje me zbatimet e
produkteve të kërkimeve shkencore e inovative në veprimtaritë ekonomike; të realizuara këto
nëpërmjet organizimit të kongreseve, konferencave, workshopeve e forumeve shkencore në
shkallë kombëtare e ndërkombëtare.
Këto veprimtari mund të themi që kanë qenë efektive duke realizuar objektivat e vëna,
të zhvilluara nga prezantimet e rezultateve të kërkimit: në informimin, deklaratat e
përfundimeve të veprimtarive e deri në aplikim të produktit të kërkimeve shkencore në të mirë
të problematikave të mësipërme; disa prej të cilave paraqiten më poshtë:
Edhe gjatë vitit 2015 kanë patur prioritet veprimtaritë në fushën e ujërave, si një
nga ato me më rëndësi kombëtare.
Kështu, në lidhje me një nga sistemet ujore më të rëndësishëm të vendit, Liqeni
Shkodrës Lumi Buna Lumi Moraca, ku ishin zhvilluar studime të shumta e për të cilin
kërkoheshin rezultate për rregullimin e këtij sistemi, si për parandalimin, lehtësimin dhe masat
për paralajmërimin e hershëm e parandalimin e ngjarjeve emergjente, u zhvillua konferenca
shkencore ndërkombëtare “Development of hydrological and hydraulic study of
regulation of Shkodra Lake and Buna River water regime (Zhvillimi i studimeve të
rregullimit hidrologjik dhe hidraulik të regjimit ujor të Liqenit të Shkodrës dhe Lumit
Buna)” Konferenca u organizua në kuadër të përfundimit të Projektit IPA, më 12-13 shkurt
2015, realizuar në bashkëpunim të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi,
(partner drejtues) me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Në këtë konferencë të dy
akademitë paraqitën realizimin e veprimtarive shkencore dhe monitoruese të basenit ujor të
Liqenit të Shkodrës dhe të Lumit Buna, bazuar në studimet hidrologjike, hidraulike dhe
hidrogjeologjike të sistemit ujor, të arritura nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet e
specializuara në fushën e hidrometeorologjisë: Institutin e Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit
dhe të Mjedisit (IGJEUM) të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe Institutin e Ujërave të Malit
të Zi.
Konferenca trajtoi në hollësi arritjet studimore gjeologjike dhe hidrogjeologjike të
ultësirës Zeta, sistemit të Liqenit të Shkodrës - Lumit Buna; studimin e detajuar hidrogjeologjik
të rregullimit të regjimit ujor të sistemit ujor; studimin hidraulik të regjimit ujor në këtë sistem, si
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dhe rezultatet e modelimeve të regjimit të këtij sistemi ujor.
Në studimin gjeologjik dhe hidrogjeologjik të ultësirës Zeta, sistemit të Liqenit të
Shkodrës - Lumit Buna, pas një informacioni të përgjithshëm, u dhanë rezultatet e studimit
tektonik dhe të ndërtimit gjeologjik të zonës së studimit, ku përfshihej ujëmbledhësi, të
trajtuara me të dhëna të përditësuara; në mënyrë të veçantë u referua mbi rezultatet e arritura
në studimet hidrogjeologjike dhe përcaktimin e burimeve ujore dhe ndotësit e mundshëm të
tyre (Fig. 1).
Bazuar në studimet hidrogjeologjike u dhanë disa përfundime të rëndësishme për
burimet ujore në zonën e studiuar janë:
• burimet ujore komplekse lokalizohen në ujëmbledhësit e depozitimeve kuaternare dhe
ato karbonatike;
• burimet ujore kuaternare dhe karbonatike janë me lidhje të forta në kuptimin e
shtojcave ujore ndërmjet tyre;
• burimet kryesore të ujërave të pijshëm vijnë nga burimet e kuaternarit, sasia totale e
cila është nxjerrë prej basenit të Shkodrës me rreth 1200-1300 l/s dhe koeficienti i
shfrytëzimit të burimeve kuaternare varion nga 0.33 në 0.5;
• burimet ujore të kuaternarit furnizohen me ujë kryesisht sipas precipitimeve dhe pjesa
tjetër nga lumenjtë dhe Liqenit të Shkodrës;
• qyteti i Shkodrës furnizohet me ujë të pijshëm nga ujëmbledhësi i zonës së Dobraçit;
atje nxirret rreth 900 l/s në total sipas shpimeve në Dobraç; janë në shfrytëzim
gjithashtu edhe shpime në fshatin Bërdicë me rreth 100 l/s (dy puse); në Bushat me
rreth 2 l/s, në Dajç me rreth 11 l/s, në Oblikë me 2 l/s dhe shpime të tjera me rreth 80100 l/s;
• burimet karstike furnizohen nga precipitimet. Ato janë në mënyrë të veçantë
vulnerabile në pjesët, ku pyjet ose vegjetacioni është dëmtuar apo zhdukur;
• të dyja llojet e burimeve bashkohen në kurrizoren e vargmaleve karbonatike dhe me
formacione gjeologjike konglomerate dhe zhavorrore;
• nga njëra anë ujërat karstike drenojnë në drejtim të Liqenit të Shkodrës nëpërmjet
burimeve karstik; pjesa tjetër nuk kapet nga rrejti hidrografik;
• sistemi i monitorimit dhe ujërat nëntokësorë nuk janë në kushte të përshtatshme për
përdorim; për to duhen ndërtuar puse të rinj;
• një sistem i ri monitorimi për nivelet hidrokimike dhe hidrodinamike është realisht i
nevojshëm sa më shpejt të jetë e mundshme;
• nga burimet karstike janë nxjerrë rreth 400-500 l/s dhe koeficienti i nxjerrjes varion nga
0.03-0.035;
• në llogaritjet nga të dy llojet e burimeve, janë përfshirë rreth 200-250 l/s të nxjerra nga
fermerët ose popullata vendase në mënyrë të paligjshme.
Studimi hidrologjik i rregullimit të regjimit të ujërave të Liqenit të Shkodrës dhe Lumit të
Bunës, i realizuar në disa vite me kompleksitetin e treguesve për këtë qëllim, përfshiu studimin
e hollësishëm klimatologjik dhe hidrologjik, duke i studiuar një për një në matje e në kompleks
e lidhje organike që ato kanë ndërmjet tyre: Liqeni Shkodrës, Lumi Buna dhe ai i Drinit.
U referuan rezultatet e studimit të përmbytjes së Shkodrës nga Lumi Buna (rasti
studimor i janar - dhjetor 2010).
Bazuar në problematikat e trajtuara si dhe nevojat për studime më cilësore e me
standarde të kërkuara u përcaktuan nga grupe specialistësh vendvendosjet dhe u vunë në
punë instrumentet e ndryshëm për monitorimin e regjimit të shkarkimeve dhe nivelit të ujit; në
këtë kuadër u përmirësua rrjeti hidrometeorologjik, në sajë edhe të Projektit të Bankës
Botërore.
Në studim u përfshinë edhe analiza mbi përmbytjen në zonën e studimit, monitorimin
dhe shkallën e ecurisë së analizave si dhe faktorët që duhen marrë në konsideratë për
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përzgjedhjen e seksioneve tërthore për të realizuar matjet sa më cilësore të shkarkimeve,
duke përdorur Doppler ADC system.
Zona e kullimit të Liqenit të Shkodrës i përket të dy vendeve. Aktivitetet që u planifikuan
të trajtoheshin në konferencë, propozuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe nga
Akademia e Shkencave dhe Arteve e Malit të Zi do të kishin potenciale dhe ndikim të madh
akoma të panjohur në hidrologji dhe ekologji. Studime të konsiderueshme kishin përfshirë
shumë disiplina mjedisore më parë, por metodat, koha, lokalizimi i tyre në zona të vogla,
parametrat dhe elementet nuk zgjidhnin problematikat e kohës në këtë sistem ujor me rëndësi
jetike për vendet ndërkufitare, Shqipëri dhe Mali i Zi; ato përfshinin për shembull për Malin e Zi
ndërtimin e hidrocentralit në Lumin Moraça dhe për Shqipërinë zhvillimin e projekteve mbi
Lumin Drin e pastrimin e Lumit Buna për të siguruar tokë të re bujqësore dhe rrisqet e
përmbytjeve në kufirin midis Shqipërisë dhe Malit të Zi, të ndodhura në disa vite.
Të dhënat ekzistuese dhe planet e përkohshme të monitorimit, tashmë të vëna në
vend, janë një pikënisje e mirë për të ardhmen. Ndikimet e propozimeve të tilla të kërkimeve
shkencore në fushën e hidrologjisë dhe ekologjisë, është e domosdoshme të kuptohen e të
zbatohen më mirë nga vendimmarrësit dhe aktorët vendorë. Për këtë qëllim, studimet e
parashikuara në këtë zonë dhe modelimet hidraulike, duhet të zhvillohen për të ndihmuar në
analizimin e ndikimeve ekzistuese dhe atyre të pritshme të ngjarjeve me impakt negativ në
këtë sistem ujor e më gjerë, të përfshirë nga studimi.
Cilësia e ujit të liqenit është në përgjithësi e mire; vlerat ekologjike të Liqenit të
Shkodrës dhe pellgut ujëmbledhës kanë rëndësi ndërkombëtare dhe shqetësimet kryesore
që lidhen me Liqenin dhe ujëmbledhësin kanë të bëjnë me përmbytjet dhe ndotjen shkarkuar
nga veprimtaria njeriut: ujërat e zeza, mbetjet urbane dhe industriale, përdorimi i kimikateve
në bujqësi etj.
Siç dihet mirë, në mënyrë të veçantë dukuritë hidrologjike e meteorologjike nuk marrin
parasysh hapësira kufitare, ato nuk njohin kufij shtetërorë. Proceset hidrologjike dhe dukuritë
janë të lidhur ngushtë dhe në mënyrë organike; ato mund të studiohen në mënyrë më të plotë e
të bazuar shkencërisht, sipas analizave të të dhënave meteorologjike, për të gjithë hapësirën
hidrografike.
Në referimet e konferencës u trajtuan me një vëmendje të veçantë studimet hidraulike
mbi rregullimin e regjimit të ujërave të Liqenit të Shkodrës dhe Lumit të Bunës, që përfshinin
studimin e një sërë faktorëve për problemet që kërkonin zgjidhje drejt gjetjes së rrugëve të
normalizimit të shkaqeve, që shkaktonin situata emergjente të përmbytjeve në zonën e
studimit.
Për këtë qëllim u studiuan të gjithë të dhënat topografike për ujëmbledhësin e sistemit
ujor Liqeni i Shkodrës-Lumi Buna dhe Lumi Drin; u transformuan këto të dhëna në WGS-84 të
sistemit koordinativ UTM-34; u formatuan të dhënat për ndërtimin e modelit digjital të terrenit
(Digital Terrain Model-DTM) të Lumit Buna; u harmonizuan të dhënat e matjeve batimetrike në
Liqenin e Shkodrës, të pjesës shqiptare me ato malazeze për ndërtimin e hartës batimetrike të
njehsuar.
Në sajë të pajisjes të grupit studimor me një software të avancuar (SOBEK) të kohëve
të fundit nga projekti, u realizuan për herë të parë modelime hidraulike, për të cilat u nevojit
zgjidhja e disa problemeve që nuk ishin kryer më parë në Shqipëri e Mal të Zi, si organigrama e
ekuacioneve të modelimit, ngritja e modelit, kalibrimi i modelit, etj.
Bazuar në rezultatet e modelimit hidraulik SOBEK u gjetën ndikimet e Lumit të Drinit,
ajo e baticës së Detit Adriatik, të cilat përbënin faktorët për gjetjen e rezultateve të Modelit
SOBEK për ngjarjet e përmbytjeve.
Modeli hidraulik i ndërtuar në SOBEK është pjesë e Sistemit të Lajmërimit të Hershëm
të Përmbytjeve.
Bazuar në rezultatet e modelimeve në mënyrë të përmbledhur arrihet në disa rezultate
kryesore, të cilat duhen marrë parasysh në të ardhmen e Sistemit Ujor: Liqeni i Shkodrës,
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Lumi Buna dhe Drini si një nga sistemet ujore më komplekse në Shqipëri për shkak të:
ekzistencës së një ujëmbledhësi të përmasave të mëdha e në një zonë me periudha të shirave
të dendur (sidomos në tetor-prill), ku në pikën e takimit midis Lumit Buna e Drini përcaktohet
ndikimi më i madh i treguesve hidrologjikë dhe të rrjedhës së lumit. Studimi në këtë nyje është
një problem i komplikuar hidrologjik dhe hidraulik; për të cilin u ndërtua modeli matematikor i
regjimit hidraulik, duke përdorur programin SOBEK dhe bazuar në një terren digjital në
sistemin e koordinatave WGS-84, zhvilluar mbi vëzhgimet topografike të kryera në vendet
përkatëse në sistemet e koordinatave kombëtare (2005-2006); programi SOBEK u sigurua në
kuadër të projektit IPA, Shqipëri- Mali i Zi. Zona e studimit konsiston në 395 profile lumore, nga
të cilat 15 i përkasin Liqenit të Shkodrës, 9 profile Lumit Drin para bashkimit me Lumin Buna,
14 profile të tërthorta përshkruajnë grykën e Lumit Buna në Mal të Zi, dhe 12 profile të
tërthorta, që përshkruajnë grykën e Lumit Buna në Shqipëri.
Modeli hidraulik i ndërtuar në SOBEK u kalibrua në seri kohore për matjet e nivelit të ujit
në stacionin e Dajçit (Lumi Buna), Ura e Bunës (Lumi i Bunës), dhe Ura e Bahçallëkut (Lumi
Drin) për periudhat e rrjedhjes së ulët dhe të rrjedhjes së lartë. Vlerat e gabimit të pranuara në
vlerësimin e performancës së modelit hidraulik pas kalibrimit për rrjedhjen e lartë e të ulët ishin
të kënaqshme.
Regjimi hidraulik i Lumit Drin ndikohej prej kaskadës së rezervuarit të hidrocentralit në
Fierzë, Koman e Vaun e Dejës, digat e të cilave ishin ndërtuar në periudhën 1972 1986. Për
pjesën e poshtme të Lumit Drin, përpara bashkimit me Lumin Buna, të dhënat e rrjedhjes janë
ndikuar nga çlirimi nga Vau i Dejës. Rezultatet e modelimit tregojnë se Lumi Drin ndikohet
shumë prej shkarkimit të Bunës dhe nivelet e rrjedhjes së ujit që nga pika e bashkimit.
Luhatjet ditore të Lumit Drin, falë operimit të hidrocentralit të Vaut të Dejës, pasqyrohen
në shkarkimet e në nivelin e ujit të Bunës nga pika e bashkimit, gjithashtu nga pjesa e sipërme
e Lumit Buna.
Ndikimi i detit Adriatik ndikon gjithashtu në regjimin e sistemit ujor Liqeni i Shkodrës
Buna Lumi Drin. Simulimet në modelimin e 170-të treguan se efekti i dallgëve me lartësi prej
0,5m për rrjedhjen e ulët ndjehet deri në fshatin Belaj, kurse për luhatjen e lartë, efekti i valës
mund të ndihet deri në fshatin Reç. Skenar tjetër i simuluar në SOBEK ishte përmbytja e
Janarit të 2010; gjithashtu, rezultatet tregojnë për një mbingarkesë të bregut, veçanërisht në
pjesën e sipërme të fshatit Belaj: thellësia e përmbytjeve ndryshon nga 1 m deri 4 m deri në
pjesën e sipërme të fshatit Belaj, dhe në pjesën e poshtme të fshatit Belaj deri në det, thellësia
e përmbytjes shkon nga 1-3 m. Modeli i llogaritur me SOBEK përdoret në Sistemin e
Lajmërimit të Hershëm të Përmbytjeve (Flood Early Warning System) për sistemin ujor të
Liqenit të Shkodrës Lumit Buna Lumit Drin, i cili monitorohet prej IGJEUM. Rezultatet e
modelit të Rainfall-Runoff Flood Proofs për ngjarje të ndryshme reshjesh në sistemin ujor
mund të përdoren si input për modelet hidraulike të ndërtuara në SOBEK për të llogaritur
përmbytjet. Kjo dëshmon se për ngjarje të ndryshme të reshjeve në këtë sistem të ujit mund të
përdoren si inpute modelet hidraulike ndërtuar në SOBEK për të llogaritur kohën e kërkuar të
paralajmërimeve të popullsisë së rajonit të Shkodrës.
Gjatë konferencës u diskutuan probleme lidhur me menaxhimin e qëndrueshëm të
sistemit ujor të Liqenit të Shkodrës dhe Lumit Buna, të cilat janë trajtuar gjerësisht në një raport
shkencor përfundimtar dhe do të jenë bazë për zbatime në të ardhmen.
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Figura 1. Momente nga konferenca shkencore ndërkombëtare “Development of hydrological and hydraulic
study of regulation of Shkodra Lake and Buna River water regime”

Në kuadër të nismave të saj për marrjen e një sërë masash për ujin në përgjithësi,
Qeveria ngriti Komisionet Ndërqeveritare dhe Komisionet e Posaçme Teknike pranë
tyre, për vlerësimin e gjendjes së ujërave ndërkufitare me vendet fqinje dhe hartimin e
marrëveshjeve të reja me Malin e Zi, Greqinë dhe Maqedoninë.
Trajtimi cilësor i një tematike të tillë, para formulimit të marrëveshjeve ndërqeveritare, i
takonte zhvillimit të diskutimeve shkencore të specialistëve të fushës, mbi të cilat duhet të
bazohesh politikëbërja e vendimmarrësit për të formuluar marrëveshjet.
Për këtë qëllim Akademia e Shkencave organizoi Forumin shkencor “Ujërat
ndërkufitare tokësorë të Shqipërisë: gjendja dhe problematikat”, në bashkëpunim me
Drejtorinë e Ujërave të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave;
Shërbimin Gjeologjik Shqiptar të Ministrisë së Energjisë; Institutin e Gjeoshkencave,
Energjisë, Ujit dhe Mjedisit; përfaqësues të shoqatave mjedisore dhe grupet e interesit më 11
shtator 2015 në sallën “Aleks Buda” të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, në
mbështetje të trajtimeve shkencore të problematikave përparësore të vendit mbi ujërat, në
përputhje me Programin e Qeverisë, në zbatim të strategjive kombëtare. Qëllimi i
konferencës ishte evidentimi i gjendjes së ujërave ndërkufitare tokësorë të Shqipërisë dhe
problematikat që ato mbartin në ditët e sotme; mbi orientimin e politikave, që duhen ndjekur
për drejtmenaxhimin e ujërave ndërkufitare të Shqipërisë me vendet fqinje.
Forumi u organizua në formë debati shkencor ndërmjet specialistëve më të njohur, të
kërkimit shkencor, menaxhimit, politikëbërjes e vendimmarrjes si dhe palëve të interesit që
lidhen me problemet e ujërave në Shqipëri në përgjithësi dhe në veçanti me ujërat
ndërkufitarë (Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë dhe Greqi); përveç kërkuesve shkencorë
të Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit; Shërbimit Gjeologjik Shqiptar; të
ish Institutit të Studimit dhe Projektimit të Veprave Kullim Ujitje, forumi u ndoq edhe nga
specialistë të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, të
Ministrisë së Punëve të Jashtme, të Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Sekretariatit
Teknik të Ujërave, nga përfaqësues të Projektit GIZ, si dhe nga përfaqësues të shoqatave
mjedisore e subjekteve private.
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Figura 2. Përshëndetje nga autoritete të Akademisë së Shkencave dhe të Ministrisë së Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave

Në fillim të forumit, përshëndetën autoritetet nga AShSh dhe MBZHRAU (Fig. 2). Fjalën
e hapjes, akad. prof. dr. Salvatore Bushati, Kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe
Teknike të AShSh-së theksoi rëndësinë e problematikave, që shtron forumi, si dhe vlerat e
mjedisit shkencor të organizuar me këtë rast, ku shpalosen idetë për problemet shkencore të
administrimit të ujërave, të cilat duhet të merren parasysh nga instancat vendimmarrëse. Z.
Gjok Jaku, zv. Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe Kryetar i
Komisionit të Posaçëm të Administrimit të Ujërave Ndërkufitarë të Shqipërisë vlerësoi takimin
shkencor për problemin e ujërave si çështje aktuale dhe të ndjeshme për publikun e gjerë, si
dhe kontributin e Akademisë së Shkencave, që ka punuar ndër vite me specialistët e saj në
këtë fushë të rëndësishme shkencore. U shpreh vullneti i mbajtjes së kontakteve të
vazhdueshme për problemet e monitorimit dhe administrimit të ujërave ndërkufitare.
Sekretari Shkencor i Akademisë së Shkencave, akad. prof. dr. Vasil Tole theksoi se ky
forum dëshmon se marrëdhëniet e shkencës me politikën është e domosdoshme të ngrihen
në një stad të ri. Politika dhe vendimmarrja e saj, miratimi i strategjive dhe planeve të zhvillimit
të vendit në çdo fushë të zhvillimit ekonomik kanë nevojë thelbësore për konsultimin me
shkencën. Konferencat e fundit të zhvilluara në kuadër të iniciativës Merkel për Ballkanin
Perëndimor e posaçërisht Konferenca e Berlinit dëshmuan se integrimi politik dhe ekonomik i
rajonit nuk mund të ndodhin pa integruar shkencën si faktor zhvillimi. Mbështetja dhe
financimi i sistemeve shkencore kombëtare është domosdoshmëri, jo vetëm në planifikimin
afatshkurtër, por edhe atë afatmesëm e afatgjatë. Ndërsa në Ballkan shkenca shihet më tepër
si shpenzim, Evropa e sheh si investim.
Në të 4 sesionet shkencore u debatuan mes specialistëve të njohur probleme të
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ndryshme të gjendjes dhe menaxhimit të ujërave ndërkufitare (Fig. 3). Në Sesionin e parë për
problemet e administrimit të ujërave ndërkufitare Shqipëri Maqedoni u diskutua gjerësisht
nga shumë specialistë të fushës, si prof. Niko Pano, prof. Molnar Kolaneci, prof. Miriam Ndini
etj., të cilët vlerësuan përvojën shumëvjeçare në studimet për administrimin e ujërave në
Shqipëri, funksionimin e stacioneve monitoruese pranë ish Institutit të Hidrometeorologjisë si
bazë e të dhënave e studimeve shkencore, si pasojë e të cilave u realizuan projekte
shkencore dhe botime unike fondamentale për pasuritë ujore të vendit. Pas viteve 90-të, u
evidentuan probleme shqetësuese, që arritën kulmin pas reformës së institucioneve
shkencore të Akademisë së Shkencave, që kanë si rezultat aktual edhe mosrealizimin e
monitorimit të ujërave ndërkufitare. Gjithashtu u diskutuan në mënyrë kritike devijimet e
rrjedhës së ujërave, që janë kryer si para edhe pas viteve 90-të, si devijimi i Lumit të Bistricës,
ndërhyrja në Lumin Devoll me impakt në Liqenin e Prespës, mbushja me inerte e Liqenit të
Fierzës prej Drinit të Zi etj. Kërkohen me urgjencë gjetjet e mundshme për parandalimin dhe
rehabilitimin e ekosistemeve. Në këto këndvështrime u trajtua problemi më shqetësues i
sotëm, që qëndron në kërkesën e palës maqedonase për përfitim të ri (mbi atë të deklaruar
më parë) nga ujërat e Lumit të Radikës në bazë të Marrëveshjes së vitit 1962 midis
Republikës së Shqipërisë dhe Republikës Federative të Jugosllavisë, sipas të cilës të dy palët
patën përfitime ekonomike me rëndësi. Nga specialistët në forum u theksua që këto
pretendime janë të pabazuara, pasi pala e tyre (edhe sipas Marrëveshjes ekzistuese) e kanë
3
marrë sasinë prej 8 m ujë. Sot kërkohet Marrëveshje krejt e re jo dy-palëshe, por me praninë
e shumë shteteve (Shqipëri, Maqedoni, Mali i Zi, Kosovë, Greqi) me bazë të saktë si teknike
edhe juridike. Në forum u shtrua dhe detyra e përfshirjes në Marrëveshjen e re që do të bëhet,
të marrëveshjeve të realizuara pas vitit 2000 nga Ministria e Mjedisit për Liqenin e Prespës
dhe Ohrit.

Figura 3. Diskutime të specialistëve të fushës së ujërave, që sollën përvojën shumëvjeçare të
studimeve për administrimin e ujërave në Shqipëri

Objekt kryesor në kuadër të ngritjes së Komisionit të Përbashkët të Ujërave ShqiptaroMaqedonase konsiderohet rishqyrtimi i Marrëveshjes së vitit 1962; evidentimi i sasisë së ujit
që del nga Liqeni i Ohrit nëpërmjet Drinit të Zi me anë të një programi monitorimi; evidentimi i
marrjes së ujit në sistemin e Mavrovës, Radikës etj. dhe menaxhimi i nivelit të ujit të Liqenit të
Ohrit. U ngrit si detyrë për të ardhmen e afërt organizimi i një Instituti të Ujërave, që
propozohet të jetë pranë Akademisë së Shkencave. Për këtë qëllim, u shpreh nevoja urgjente
e realizimit të monitorimit sipas parimeve të Direktivës Kuadër të Ujit (WFD) të Bashkimit
Evropian, që e bën monitorimin të integruar, të zbatueshëm dhe me kosto efikase. Qëllimi i
WFD është të parandalojë përkeqësimin e mëtejshëm dhe të mbrojë e të përmirësojë statusin
e ekosistemeve ujore; të nxisë përdorimin e qëndrueshëm të ujit bazuar në një mbrojtje
afatgjatë të burimeve ujore në dispozicion. Kalimi i kësaj Direktive në legjislacionin shqiptar
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është kryer plotësisht me Ligjin 111/2012 “Për menaxhimin e integruar të ujërave”.
Në sesionin e dytë për ujërat ndërkufitare Shqipëri Mali i Zi, prof. asoc. Irfan Tarelli,
drejtor në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, informoi për
shpërndarjen e draftit për Marrëveshjen në nëngrupet për të paraqitur sugjerimet për
rregullime të duhura. Z. Gjok Jaku kërkoi ekspertizë të saktë nga specialistët, Sekretariati
Teknik i Ujërave etj., që do të paraqitet në takimin me homologët malazezë.
Ing. Dhimitër Vogli, prof. Milaim Dokle etj. diskutuan “pikat e nxehta” në ujërat mes
Shqipërisë dhe Malit të Zi në Deltën e Bunës, si problemi i Murriqanit, i Ishullit Franc Jozef,
Kanali i Adës etj., çështje që duhet të përfshihen në Marrëveshjen e re. U shtrua detyra që të
trajtohen ujërat ndërkufitare duke pasur parasysh edhe interesat ekonomike aktuale dhe në
perspektivë të vendit. Specialistët paraqitën përfitimet ekonomike në bazë të Marrëveshjes së
vitit 1962, si ngritja e disa hidrocentraleve në anën shqiptare, si dhe punimet në Mavrovë,
Radikë etj. Për përpilimin e Marrëveshjes së re duhet të diskutohen problemet e sotme në
bazë të të dhënave shkencore të monitorimit të nivelit dhe cilësisë së ujërave ndërkufitare.
Specialistët mbështetën propozimin e ngritjes së Institutit të ri për Ujërat.
Në Sesionin e tretë, ku u diskutuan problemet e ujërave ndërkufitare Shqipëri Kosovë,
përfaqësuesi i Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, Z. Agim Bregasi, theksoi se për
problemin me Kosovën, për Zhurin duhet të studiohet me kujdes Marrëveshja e vitit 1962 në
kuadër të Republikës së ish Jugosllavisë dhe të trajtohet sipas interesave të sotme të vendit
tonë. Megjithatë prof. Niko Pano shtroi detyrën e domosdoshme të monitorimit të ujërave
ndërkufitare mes dy shteteve.
Në Sesionin e katërt për ujërat ndërkufitare Shqipëri - Greqi u shtruan detyrat e realizimit
të projekteve për ripërtëritjen e ekosistemeve ujore si Liqeni i Prespës së Vogël, ruajtjen e
Lumit të Vjosës si lum natyral etj. Pjesëmarrësit në Forum si z. Agim Bregasi, prof. asoc. Irfan
Tareli, ing. Dhimitër Vogli, prof. Miriam Ndini, znj. Ermira Koçu, z. Lavdosh Ferunaj etj.
theksuan dëmin e madh ekonomik në Shqipëri të devijimit të Lumit të Vjosës nga Greqia dhe
ngritën problemin e reagimit deri në organizmat ndërkombëtare. Ekzistojnë disa konventa,
por kryesorja konsiderohet zbatimi nga ana e të dy palëve e Direktivës Kuadër të Ujit (WFD) të
Bashkimit Evropian, që është i detyrueshëm, veçanërisht për Greqinë si vend anëtar i BE-së.
Megjithatë, edhe nga forumi u theksua që Komisioni i Administrimit të Ujërave Ndërkufitarë të
Shqipërisë me vendet fqinje, duhet të përpilojë sa më shpejt me ekspertizë shkencore,
Marrëveshjen e re për menaxhimin e ujërave ndërkufitare. znj. Ermira Koçu, përfaqësuese e
GIZ-it në Tiranë informoi për projektin e kësaj organizate me dy faza: monitorimin e cilësisë së
ujërave ndërkufitarë mes Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë (përfunduar dhe pritet botimi i
raportit), dhe menaxhimin e ujërave ndërkufitarë mes tre shteteve. GIZ kërkon informacion
për nevojat e Qeverisë Shqiptare për t'i mbështetur në fazën e dytë të projektit. Akad.
Salvatore Bushati theksoi mundësinë e ekspertizës shkencore dhe dhënien e
rekomandimeve në harmonizim dhe asistencë në projektet e GIZ-it me specialistët e duhur
shqiptarë të fushave përkatëse.
Si përfundim, pas evidentimit të pikave “të nxehta” në ujërat ndërkufitare tokësorë të
Shqipërisë dhe të problematikave të sotme, që u paraqitën gjatë forumit shkencor, specialistët
që punojnë në fushën e studimit të pasurive ujore të Shqipërisë, konsideruan urgjente disa
rekomandime që duhen marrë parasysh nga instancat vendim-marrëse mbi orientimin e
politikave, që duhen ndjekur për drejtmenaxhimin e ujërave ndërkufitare të Shqipërisë.
Forumi theksoi detyrën e rishqyrtimit të marrëveshjeve të mëparshme me vendet fqinje për
menaxhimin e ujërave ndërkufitare. Për këtë qëllim, në trajtimin e këtyre problemeve për
ujërat, duhet të funksionojë në mënyrën më të mirë bashkëpunimi i Komisionit me kërkuesit
shkencorë në fushat e kompetencës për të mbështetur me ekspertizë shkencore, që
marrëveshjet e reja të pasqyrojnë përfitime të dyanshme mjedisore dhe ekonomike, gjë e cila
po realizohet nga Qeveria nëpërmjet Komisionit të Administrimit të Ujërave Ndërkufitarë të
Shqipërisë.
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Komuniteti shkencor në Forum paraqiti edhe disa rekomandime, që do të garantojnë
realizimin cilësor të marrëveshjeve, të cilat kanë të bëjnë me:
I. evidentimin e nivelit dhe cilësisë së ujërave ndërkufitare me anë të një programi
monitorimi, mbështetur në metoda dhe teknika shkencore, sipas parimeve të Direktivës
Kuadër të Ujit (WFD) të Bashkimit Evropian;
II. riorganizimin e Institutit të Ujërave me rrjetin e monitorimit si infrastrukturë dhe
personel të specializuar, që propozohet të atashohet pranë Akademisë së Shkencave,
pasi ekziston tradita pozitive e ish Institutit të Hidrometeorologjisë;
III. parandalimin e përkeqësimit të mëtejshëm dhe përmirësimin e statusit të
ekosistemeve ujore të dëmtuara nga ndërhyrjet e gabuara në vitet e mëparshme; si
dhe një sërë problematikash, të cilat lidhen me çështjen e menaxhimit të qëndrueshëm
të ujit.
Fushë parësore, e qëndrueshme e zhvillimit të veprimtarive shkencore të SShNT edhe
në 2015 ka qenë bujqësia dhe ushqimi.
“Konferenca shkencore ndërkombëtare për tokën” (International Conference on
Soil), u zhvillua më 4-6 maj 2015 nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me
SShNT të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave; Institutin CIHEAM, Bari, Itali; Delegacionin e Bashkëpunimit
Evropian në Shqipëri; Institutin ALB-SHKENCA, si dhe disa institucione dhe organizata të
tjera (Fig. 4).
Në konferencë u paraqiten rreth 25 referate shkencore dhe rreth 100 postera
shkencorë me punime në drejtime të ndryshme si ndikimi i cilësisë së tokës në sigurimin e
ushqimit dhe në sigurinë ushqimore në rajonin e Mesdheut, vlerësimin e erozionit të tokës dhe
të ndotjes në rajon, konsolidimin e tokës si mjet për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Shqipëri
etj. Përveç një numri të madh kërkuesish nga universitetet dhe institucione të tjera shkencore
shqiptare, kontribuues të tjerë janë edhe kërkues nga institucione shkencore të rëndësishme
të rajonit dhe më gjerë, si nga Instituti CIHEAM, Bari; Instituti i Pyjeve, Mali i Zi; Instituti për
Shkencat e Prodhimit Bimor, Zvicër; Universiteti i
Zagrebit; Universiteti Politeknik i Kartagjenës në
Spanjë; Qendra e Studimeve Botërore e Ushqimit
në Holandë; Universiteti i Prishtinës; Universiteti i
Kamerinos, Itali; Universiteti i Hohenheim,
Gjermani, Universiteti i Banja Lukës, Bosnjë
Hercegovinë; Universiteti St. Cyril & Methodius,
Shkup, Maqedoni etj.
Në seancën plenare, nga drejtues të
institucioneve të kërkimit shkencor, akademikë e
profesorë, përfaqësues nga institucionet
politikëbërëse e vendimmarrëse u theksua rëndësia
e tokës, gjendja, mirëpërdorimi i saj dhe politikat e
institucioneve, që ata drejtojnë për problemet që
lidhen me tokën në përgjithësi.

Figura 4. Konferenca shkencore ndërkombëtare
për tokën “International Conference on Soil”
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Përshëndetje adresuan në takim, prof. dr. Edmond Panariti, ministër i Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave; dr. Hanns-Cristoph Eiden në emër të Zyrës
Federale për Bujqësinë dhe Ushqimin në Gjermani; H.E. Anke Holstein, zëvendës
ambasadore e Gjermanisë në Shqipëri; akademik prof. dr. Salvatore Bushati, kryetar i
Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të Akademisë së Shkencave dhe prof. Ahmet
Mermut, president i EUROSOIL 2016.
Në fjalën e tij, akad. Salvatore Bushati theksoi rëndësinë e tokës si komponent kryesor
i sistemit natyror dhe si kontribues jetësor në cilësinë e jetës përmes përfshirjes në ushqimin,
ujërat, sigurimin e energjisë, gjeorrezikut etj, duke analizuar dhe një sërë faktorësh që lidhen
me to, bazuar edhe nën dritën e standardeve ndërkombëtare mbi përdorimin e tokës. Në këtë
konferencë duhen theksuar vlerat që Viti Ndërkombëtar i Tokës- njohja zyrtare e këtij aktiviteti
i jep rëndësinë e duhur tokës, përtej komunitetit shkencor, që merret me çështjen në fjalë. U
prezantuan raste që degradimi, presionet e veprimtarive njerëzore mbi natyrën mbi tokë po
arrijnë kufijtë kritikë duke ulur dhe eliminuar funksionin esencial të tokës, për të cilën duhen, si
individët dhe komuniteti shkencor të bëjmë përpjekje serioze për të përmirësuar situatën.
U theksua se Toka është çelësi i jetës në këtë planet - baza e të gjitha ekosistemeve
tokësore. Ruzvelti ka thënë se “historia e çdo kombi është shkruar në mënyrën me të cilën ai
kujdeset për tokën e tij”. Nga ana tjetër, historia na ka mësuar se sjellja karshi tokës pasqyron
shkallën e civilizimit. Tani është koha që toka të merret seriozisht. Mbështetja e furnizimit me
ushqim në nivel global është tepër e rëndësishme. Përmirësimi i ushqimit është
emergjencë: “... ushqimi shqetëson çdokënd; ai është shëndet, i cili prek të gjithë edhe pse jo
të gjithë e kuptojnë sa duhet.”
Është koha e duhur për një revolucion me të gjelbër. Sfida jonë kryesore është
përcaktimi i principeve të duhura për t'i përshtatur mënyrat e përdorimit të qëndrueshëm të
tokës. Nuk është e drejtë të mendosh se mund të mbështesim të ardhmen tonë duke
degraduar themelet për të. Dhe pse shpesh të nënvlerësuara, tokat janë vërtetë të
rëndësishme. Ato na sigurojnë në nivel global bazat për ushqimin, karburantin dhe prodhimin
e fibrave dhe janë të rëndësishme për ujin, ciklin ushqimor, stoqet e karbonit organik dhe
përfaqësojnë një të katërtën e biodiversitetit global.
Gjithashtu u theksua se makina tokë është shumë komplekse dhe fine. Toka është
vitale dhe i jep formë botës tonë. Ne mbështetemi te ky material për çdo mbijetesë tonën.
Njerëzimi varet prej tokës për furnizimet ushqimore dhe funksione të tjera, përfshirë dhe
menaxhimin ujor.
Gjithashtu thuhet “njerëz të shëndetshëm, planet i shëndetshëm”, një tokë e
shëndetshme është ajo e cila na ushqen në mënyrë të përsëritur, e ajo është e tillë nëse
kujdesemi si duhet për të. Fermerët janë lojtarët kyç në konservimin e tokës. Megjithatë, ne si
shkencëtarë, e dimë mjaft mirë se si mesazhi për të ruajtur tokën dhe për të mbajtur
produktivitetin, shpesh nuk gjen zbatim tek fermerët, të cilët përballen me presionin gjithnjë e
në rritje për të shtuar produktivitetin dhe të mbeten fitimprurës, ndërsa përballen me
legjislacionin përkatës.
Teksa përdorimi global i burimeve të tokës për të lashtat po bie, shkencëtarët bëjnë
thirrje për njohjen nga ana e politikëbërësve të gjendjes së jashtëzakonshme të tokave tona,
si dhe për menaxhimin e tyre, që duhet të jetë në qendër të një strategjie të qëndrueshme të
vendit. Për këto arsye, rruga për përmirësimet e duhura kërkon veprim në të gjitha nivelet: nga
qytetarët, qeveritë dhe, mbi të gjitha nga bizneset që shfrytëzojnë burimet e tokës dhe varen
mbi pasjen akses të vazhdueshëm në të. Ka tregues shumë inkurajues mbi ndërgjegjësimin
në rritje tek vendimbërësit dhe fillesat e një strategjie e plan-veprimi efektiv.
Konferenca theksoi se rëndësi të veçantë për popullsinë rurale ka menaxhimi i tokës,
si mundësi e hapjes së vendeve të punës në bujqësi e industritë që lidhen me të.
Në veçanti, detyra të spikatura ka komuniteti shkencor i vendit. Jetojmë në një botë me
kompleksitet shkencor dhe teknik në rritje e që është mjaft sfidues, ku ndërveprimi midis
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shkencëtarëve që merren me këto probleme do të qe me një rëndësi të veçantë bashkë me
trajnimin e popullsisë rurale dhe ndërgjegjësimin e saj në përgjithësi, duke patur parasysh
nevojat ekonomike dhe sociale si dhe vlerat kulturore të popullsisë. Gjithashtu, përveç
shkencëtarëve dhe popullsisë, palët e tjera të interesit që mund të përfshihen janë
politikëbërësit, ku spektri i gjerë i palëve të interesit është një mjet për të adresuar politikat
efikase dhe implementimin e tyre.
Programi i Konferencës duhet të kthehet në programe të aplikimit të kërkimit shkencor,
për të cilin ne mendojmë se ekzistojnë kushtet e nevojshme: cilësia e burimeve njerëzore,
eksperiencat dhe infrastruktura e përdorimit të tokës.
Me përparësi prej disa vitesh, SShNT i AShSh ka trajtuar problematika në fushën e
shëndetit, duke qenë e angazhuar në mbështetje të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit
e të Programit të Qeverisë, mbi reformën e sistemit shëndetësor e faktorëve që
ndikojnë në të në përgjithësi.
Në këtë kuadër, në vijim të konferencave shkencore ndërkombëtare për
shëndetësinë, si konferenca “Menaxhimi Sfida kryesore e sistemit të kujdesit
shëndetësor” (Management The Major Challenge of the Health Care System); konferenca
“Parandalimi i kancerit: sfida dhe mundësi” (Cancer prevention challengies and
opportunities), SShNT ndërmori zhvillimin e një veprimtarie të rëndësishme për shëndetin e
kujdesin parësor, që lidhej me kulturën e të ushqyerit dhe ndikimin e saj direkt në kujdesin për
një shëndet të mirë, “Faktorët e të ushqyerit dhe ndikimi në sëmundshmëri: shëndeti
përmes të ushqyerit”, pasi sipas thënies së biologut të njohur shqiptar prof. Aleko Xoxe
“......dimë të hamë, por nuk dimë të ushqehemi”.
Konferenca u organizua nga Seksioni i SShNT i AShSh në bashkëpunim me
Universitetin Mjekësor të Tiranës, Ministrinë e Shëndetësisë, Institutin e Shëndetit Publik dhe
Fondin e Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (21 nëntor 2015), në përputhje
me rekomandimet e dy konferencave të mëparshme dhe qëllimet kryesore të saj ishin:
 Evidentimi i ndikimit të të ushqyerit në sëmundshmërinë e popullatës në Shqipëri dhe i
rolit të të ushqyerit në parandalimin dhe menaxhimin e sëmundjeve të veçanta;
 Përfshirja dhe ndërgjegjësimi i grupeve të interesit për rolin e ushqimit dhe të ushqyerit
në uljen e sëmundshmërisë, shkëmbimi i informacionit dhe ndërtimi i kapaciteteve të
grupeve të ndryshme të interesit, brenda dhe jashtë sistemit shëndetësor nëpërmjet
trajnimeve gjatë Konferencës.
Konferenca u përshëndet nga akad. Muzafer Korkuti, Kryetar i AShSh-së, , dr. Milva Ekonomi,
zv. Ministre e Shëndetësisë, prof. dr. Edmond Panariti, Ministër i Bujqësisë, Zhvillimit Rural
dhe Administrimit të Ujërave dhe prof. dr. Arben Gjata, Rektor i Universitetit të Mjekësisëtë
Tiranës (Fig. 5)

Figura 5. Momente nga fjala
përshëndetëse e Kryetarit të AShSh, akad.
Muzafer Korkuti gjatë ceremonisë së
hapjes së konferencës shkencore
ndërkombëtare “Faktorët e të ushqyerit dhe
ndikimi në sëmundshmëri: shëndeti
përmes të ushqyerit”
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Në konferencë u mbajtën 12 referime kryesore, të cilat u shoqëruan me diskutime nga
pjesëmarrësit (Fig. 6). Përmbajtja e referimeve ishin prurjet më të reja të literaturës shkencore
dhe të treguesve të fundit në Shqipëri dhe Maqedoni. Diskutimet ishin të përqendruara dhe u
orientuan në shqetësimet që komuniteti ka në lidhje me të ushqyerit dhe sëmundshmërinë.
Konferenca nga vetë prurjet e saj demonstroi që tematika e saj paraqiti interes për
komunitetin shkencor të kërkuesve shkencorë të specialiteteve të ndryshme në fushën e
mjekësisë së specialiteteve e ato të parësorit, të universiteteve mjekësore të Tiranës e të
rretheve; të prodhuesve të produkteve ushqimore, të institucioneve të ngarkuara për sigurinë
dhe cilësinë ushqimore, ato politikëbërëse në fushën e shëndetit dhe të ushqimit si dhe të
institucioneve të tjera të shoqërisë civile.
Po kështu dhe grupet përfituese të Konferencës: Ministria e Shëndetësisë, Drejtoritë
Rajonale Shëndetësore, Shërbimi Parësor i Mjekut të Familjes, Fondi i Sigurimit të
Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, popullata, biznesi ushqimor dhanë pëlqimin e tyre për
zhvillimin e konferencës në tematikat dhe cilësinë e zhvillimit të tyre në një kohë kur ato janë të
domosdoshme për të gjitha komunitetet.

Figura 6. Momente nga zhvillimi i konferencës shkencore ndërkombëtare “Faktorët e të ushqyerit dhe
ndikimi në sëmundshmëri: shëndeti përmes të ushqyerit” me referime nga akad. Bashkim Resuli, akad. as.
Anesti Kondili, dr. Shaban Memetit, Drejtor i Institutit të Shëndetit Publik të Republikës së Maqedonisë
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Të gjitha prurjet e kësaj Konference përmbajnë orientimet kryesore të aktiviteteve që
duhet të zhvillohen në këtë fushë të rëndësishme jetike. Bazuar në rezultatet e saj, u hartuan
orientime, të cilat u përmblodhën në një “Deklaratë të konferencës” të përgatitur nga një grup
specialistësh të fushës së mjekësisë e ushqimit (bazuar në prurjet e Konferencës), e cila u
aprovua nga pjesëmarrësit. Deklarata kishte në fokusin e saj orientimet kryesore të
veprimtarive, që duhet të zhvillohen në të ardhmen në këtë fushë të rëndësishme jetike.

Deklarata e Konferencës
"Shëndeti përmes të të ushqyerit: Faktorët e të ushqyerit dhe impakti i tyre në
sëmundshmëri"
Ruajtja dhe forcimi i shëndetit të popullatës përmes mënjanimit të faktorëve të jashtëm të
rrezikut, vlerësohet tashmë si një prej problemeve e sfidave më madhore të shëndetit publik
mbarëbotëror. Faktorë të tillë kërcënues, sikurse presioni i rritur i gjakut, përqendrimi i lartë i
kolesterolit në serumin e gjakut, mbipesha trupore e obeziteti apo diabeti i sheqerit, përgjegjës për
sëmundshmëri e vdekshmëri të lartë, përfshi disa lloje kanceresh, lidhen ngushtësisht në një masë të
konsiderueshme me kequshqyerjen.
Të ndërgjegjësuar për trendin e frikshëm dhe pasojat serioze të ushqyerjes së
papërshtatshme e të dëmshme për shëndetin e popullatës, ne inkurajojmë promovimin, forcimin dhe
zhvillimin e një strategjie kombëtare në edukimin e ushqyerjes së shëndetshme. Në arritjen e këtij
qëllimi, konferenca ka synuar sqarimin e ndikimit të drejtpërdrejtë të mënyrës së ushqyerjes dhe të
përbërësve të ndryshëm dietetikë në shëndetin e popullatës, e realizuar kjo nëpërmjet trajtimit të disa
çështjeve kryesore si: pakësimi i rrezikut të shkaktimit e të riakutizimit të sëmundjeve të ndryshme
nga dieta e dëmshme; rritja e ndjeshmërisë dhe e kuptimit të drejtë të impaktit pozitiv të dietës së
shëndetshme në parandalimin e tyre; nxitja e përfshirjes aktive e të gjithë aktorëve në krijimin dhe
zbatimin e profilit të duhur të ushqyerjes së popullatës, sikurse e atyre qeveritare e jo-qeveritare,
shoqërisë civile, sektorit privat e të medias dhe forcimi i mbështetjes së kërkimit shkencor në këtë
drejtim.
Të mbledhur në Konferencën e organizuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë për problemin
e rëndësishëm të të ushqyerit të shëndetshëm, ne partnerët e pranishëm paraqesim këto
rekomandime:
1. Rekomandime lidhur me ushqyerjen e shëndetshme:
 sigurimi i balancës energjetike dhe ruajtja e peshës optimale;
 kufizimi i energjive të përftuara nga yndyrnat e ngopura dhe zëvendësimi i tyre me yndyrnat
e pangopura;
 konsumi i sasisë së duhur i frutave dhe i perimeve;
 kufizimi i sheqernave të lirë;
 kufizimi i kripës;
 zvogëlimi i porcionit ushqimor;
 mënjanimi i nënushqyerjes, mbiushqyerjes dhe i pamjaftueshmërisë së sasisë së
mikroelementeve;
 ndërtimi i dietës së shëndetshme për shtatzënat, fëmijët motakë, rininë e moshën e tretë;
 përdorimi i dietës mesdhetare.
2. Rekomandime për strukturat qeveritare, shoqërinë civile dhe organizmat jo-qeveritare :
 forcimi i rolit të politikëbërësve përmes autoriteteve lokale, rajonale dhe bordeve
këshillimorë të ekspertëve në formulimin dhe promovimin e profilit të ushqyerjes së
shëndetshme të popullatës;
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koordinimi frutdhënës i kontributeve të ministrive dhe agjencive qeveritare, sikurse të asaj të
shëndetësisë, bujqësisë, tregtisë, industrisë, financave, edukimit-rinisë-sporteve dhe
mediave për politikat e ushqyerjes;
sigurimi i legjislacionit të duhur, zbatimi i suksesshëm, monitorimi, vlerësimi, mbështetja
financiare dhe kërkimi shkencor;
krijimi i udhëzuesve kombëtarë të ushqyerjes në vartësi të moshës, gjendjes fiziologjike e
asaj patologjike;
edukimi i mjekut të familjes dhe strukturave bashkëpunuese në rifreskimin e njohurive mbi
rolin e të ushqyerit të shëndetshëm;
forcimi i edukimit shëndetësor për dietën e shëndetshme në nivele të ndryshme të
shkollave;
forcimi i rolit të vazhdueshëm të medias për problematikat e të ushqyerit;
bashkëpunimi i ngushtë e intensiv me sektorin privat për të mënjanuar marketingun,
reklamën dhe promovimin e ushqimeve të dëmshme;
etiketimi i saktë, i sigurt dhe i standardizuar i ushqimeve për të siguruar zgjedhjen e duhur
nga konsumatori;
ndërtimi i politikave të përshtatshme fiskale të taksimit të ushqimeve të shëndetshme.

Rekomandime për sektorin privat :
 forcimi i bashkëpunimit me qeverinë dhe organizmat jo-qeveritare për zbatimin e
suksesshëm të strategjisë kombëtare të ushqimit;
 nxitja e industrisë ushqimore për prodhime të shëndetshme, për të pakësuar yndyrnat e
padëshiruara, sheqernat, kripën në përmbajtjen e produkteve ushqimore dhe produktet
ushqimore të përpunuara;
 promovimi i dietave të shëndetshme në përputhje me strategjinë kombëtare dhe standardet
ndërkombëtare në reklamimin e produkteve;
 prodhimi dhe tregtimi i produkteve të rinj sipas vlerave ushqimore dhe sigurisë
shëndetësore.
Tiranë, më 21 nëntor 2015

Komiteti Shkencor i Konferencës

Një fushë tjetër e qëndrueshme e veprimtarisë së Seksionit në vite ka qenë edhe
bioteknologjia, me synim kontributin e saj në zhvillimin e prodhimit bujqësor në
përgjithësi. SShNT ka bërë përpjekje të gjejë zgjidhje të problemit të kalimit të
produktit shkencor bioteknologjik në prodhimin e fidaneve të specieve frutore
në treg, veçanërisht kur në vitet e tranzicionit vërehet nje treg i pakontrolluar i
prodhimit dhe tregtimit të tyre. krijimi i një rrjeti kombëtar në këtë fushë do të
synojë bashkimin e forcave për krijimin e një sistemi shëndetësimi dhe të
certifikimit të fidanëve të prodhuar në vend. Gjithashtu synohet ngritja e
bizneseve private në këtë fushë.
Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Kulturat in vitro nga kërkimi shkencor drejt
tregut; nevoja e krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore”, u
organizua nga SShNT i Akademisë së Shkencave në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave; Qendrën e Transferimit të Teknologjive
Bujqësore, Vlorë; Universitetin Bujqësor të Tiranës dhe Universitetin e Tiranës (Fakulteti i
Shkencave të Natyrës, Departamenti i Bioteknologjisë); Akademinë e Shkencave dhe të
Arteve, Kosovë dhe Universitetin “Ukshin Hoti”, Prizren, Kosovë.
Simpoziumi Shkencor pati si qëllim përfshirjen e teknologjive dhe metodave
bashkëkohore në prodhimin e produkteve dhe shërbimeve me cilësi. Ai u mbajt në mjediset e
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Akademisë së Shkencave, më 3 dhjetor 2015 me një pjesëmarrje aktive të specialistëve dhe
kërkues të fushës si dhe të ftuar të tjerë (Fig. 7).
Përfaqësues të institucioneve të larta të shkencës, arsimit e politikëbërjes:
zvevendëskryetari i Akademisë së Shkencave së Shqipërisë, akad. Gudar Beqiraj.
Gjithashtu, përshëndetën prof. dr. Ramë Vataj, rektor i Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”,
prof. dr. Mynyr Koni, dekan i Fakultetit të Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës,
prof. dr. Ardian Maçi, dekan i Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit të Universitetit Bujqësor të
Tiranës dhe z. Flamur Hysi nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të
Ujërave,vlerësuan rëndësinë e zhvillimit të simpoziumit. Referatin plenar e mbajti akad. as.
prof. Efigjeni Kongjika.

Figura 7. Momente nga zhvillimi i simpoziumit shkencor ndërkombëtar “Kulturat in vitro nga kërkimi
shkencor drejt tregut; nevoja e krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore”

Në të tre sesionet e simpoziumit, problematikat që u diskutuan u fokusuan në tre
drejtime kryesore:
 gjendja sanitare e drurëve frutorë në Shqipëri dhe prodhimi i fidanëve frutorë të

painfektuar me anë të kulturës së meristemës dhe vënien në dispozicion të
fermerëve të materialit të shtuar të certifikuar;
 aplikimi i kulturave indore si metodë alternative e ruajtjes afat-mesëm apo afat-gjatë e
gjermoplazmës bimore si burim variabiliteti dhe shpejtim i fazave për përmirësimin
gjenetik dhe kultivimin e bimëve bujqësore;
 stimulimi i kërkimit shkencor bioteknologjik në fushën e kulturave in vitro në Shqipëri
nëpërmjet krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore,
subvencionimit të institucioneve akademike e shkencore për të siguruar sinergjinë
midis kërkimit shkencor dhe programeve të zhvillimit kombëtar dhe europian.
Është për tu theksuar pjesëmarrja e gjerë e studentëve universitarë dhe pasuniversitarë
të profilit të Bioteknologjisë nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës të Universitetit të Tiranës, si
dhe nga Universiteti Bujqësor i Tiranës (Fig. 8).
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Figura 8. Studentë të
profilit të bioteknologjisë të
universiteteve të Tiranës,
që ndjekin punimet e
simpoziumit shkencor
ndërkombëtar “Kulturat in
vitro nga kërkimi shkencor
drejt tregut; nevoja e
krijimit të Rrjetit Virtual
Kombëtar të
Bioteknologjisë Bimore”

Nga referatet e mbajtura dhe diskutimet e pjesëmarrësve dolën dhe orientimet kryesore,
të cilat u përmblodhën në Deklarata e Konferencës e përgatitur nga një grup specialistësh të
fushës, e cila u aprovua nga pjesëmarrësit.
Deklarata e Simpoziumit
Kulturat in vitro - nga kërkimi shkencor drejt tregut. Nevoja e krijimit të Rrjetit Virtual
Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore
Të mbledhur në Simpoziumin Shkencor, ne, partnerët e pranishëm paraqesim këto
rekomandime:
1. Rekomandime lidhur me aplikimin e metodave bioteknologjike për shëndetësimin e
fidanëve frutorë:
Njohja e rrezikut të patogjenëve të drufrutorëve në Europë për prodhimin e frutave dhe
sidomos për fidanët nga ana e specialistëve dhe veçanërisht e fermerëve;
Forcimi i kontrollit i materialit mbjellës, për të shmangur futjen e patogjenëve karantinorë apo
shtameve të rinj të tyre. Forcimi i institucioneve përgjegjëse për t'u marrë me emergjenca të reja
fitosanitare (përmirësimi i teknikave për mbikëqyrjen e territorit, forcimi i masave të karantinës,
përmirësimi në diagnozën e sëmundjeve të bimëve);
Krijimi i rrjeteve shkencore institucionale për t'i bërë ballë nevojave të prodhimit gjithnjë në rritje
dhe situatave të vështira fitosanitare që e rrezikojnë atë;
Përfshirja e metodave bashkëkohore të kontrollit fitosanitar të fidanëve duke shkëmbyer
përvojën me laboratorët e përparuar në vend dhe në institucione shkencore në rajon dhe në Europë;
Ngritja e programit të certifikimit për njohjen dhe kontrollin fitosanitar e gjenetik të materialit të
shumimit dhe harmonizimi i Ligjit Shqiptar të certifikimit me direktivën 2005/43/CE të BE, implementimi
nga MBZhRAU në bashkëpunim me UBT;
Përcaktimi i statusit fitosanitar të koleksioneve publike ose private bazuar në një procedurë të
rregullt dhe të kontrolluar nga autoritetet e caktuara;
Kontrolli i gjendjes fitosanitare të materialit bimor, i ofruar si shërbim nga laboratorët e
certifikuar publikë. Mbulimi financiarisht i certifikimit të laboratorëve publikë të autorizuara nga
MBZhRAU;
Mbështetje edhe për prodhim industrial, për qendrat publike si QTTB-Vlorë me riaftësim të
laboratorit in vitro ose qendra private, për të bërë shumimin e materialit bimor ose të bimëve të
përzgjedhura si kandidate klone, ku duhet të përcaktohet stadi fitosanitar i tyre, dhe kur është e
nevojshme të bëhet shëndetësimi i tyre;
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Mbështetje për ruajtjen e gjermoplazmës autoktone shqiptare e të Burimeve Primare;
Përdorimi i bimëve të shëndetësuara nga fermerët nëpërmjet një filiere kompetente të
prodhimit të fidanëve për shumimin e shpërndarjen e materialit bimor me garantim të ruajtjes së
gjendjes fitosanitare të njëjtë me Burimin Primar;
Nxitja e bashkëpunimit midis shoqatave të fidanrritësve me institucionet shkencore për
shëndetësimin e kultivarëve lokalë, shumë të kërkuar në tregjet e sotme;
Bashkëpunimi me qendra private për fillimin e ngritjes së laboratorëve komercialë in vitro.
2. Rekomandime lidhur me aplikimin e metodave in vitro për ruajtjen e gjermoplazmës
bimore dhe në përmirësimin gjenetik të bimëve
Mbështetje për ruajtjen e gjermoplazmës bimore në Shqipëri, si detyrë kryesore për gjenetistët
dhe seleksionerët, veçanërisht në kushtet e erozionit të theksuar gjenetik;
Përdorimi i metodave in vitro të rritjes minimale për ruajtje afat-shkurtër dhe afat-mesëm të
gjermoplazmës bimore dhe testim i teknikave të reja të konservimit afatgjatë të kriokonservimit,
veçanërisht për ruajtjen e gjermoplazmës së bimëve elite;
Mbështetje për Laboratorin in vitro të Qendrës së Resurseve Gjenetike, UBT, si institucion i
mirëfilltë shkencor me detyra të koleksionimit, rigjenerimit, shumëzimit, karakterizimit, vlerësimit,
studimit e ruajtjes së resurseve gjenetike bimore;
Ngritja e koleksioneve gjenetike in vitro pranë QTTB të specializuara për krijimin bërthamave
stock dhe pranë Departamenteve në UBT dhe UT;
Përdorimi i teknikave të reja të kulturës in vitro e stimulimi i kërkimit shkencor në fushën e
përmirësimit gjenetik bimor me përdorimin e këtyre teknikave.
3. Domosdoshmëria e krijimit të Rrjetit Virtual Kombëtar të Bioteknologjisë Bimore një
hap drejt kërkimeve bashkëkohore në fushën e bioteknologjisë bimore
Mbështetje institucioneve akademike e shkencore në funksion të punës kërkimore për
sigurimin e sinergjisë mes kërkimit shkencor dhe programeve të zhvillimit kombëtar;
Vëmendje arsimimit të të rinjve në shkencat natyrore, teknike, dhe bujqësore, përmes aplikimit
të burimeve dhe incentivave të nevojshme;
Krijimi i rrjetit duhet të jetë një mjet për të bashkuar burimet më të mira në potencialet njerëzore
dhe të infrastrukturës në vend për të qenë të aftë për vazhdimin e punës dhe për të qenë konkurrues
me vende më të zhvilluara të rajonit për stimulimin e bashkëpunimit të institucioneve shkencore dhe të
universiteteve për:






Harmonizimin e tematikës së kërkimit shkencor dhe pjesëmarrje të përbashkët në
programet kombëtare të fushës së bioteknologjisë bimore;
Krijimin e konsorciumeve në vend për pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare;
Vënien në funksionim të laboratorëve ekzistues, ku janë investuar mjete financiare të
konsiderueshme, duke patur edhe ekspertizën e specialistëve brenda dhe jashtë vendit;
Shkëmbimin e përvojës pozitive midis grupeve të ndryshme kërkimore;
Mbështetjen e doktoraturave dhe masterave, si dhe zhvillimin e kurseve e trajnimeve për
studentët e specialistët e tjerë pranë Qendrave të specializuara dhe të kualifikuara në
fushën e bioteknologjisë bimore.

Tiranë, më 3 dhjetor 2015

Komiteti Shkencor i Konferencës
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Përdorimi i burimeve natyrore, sa vjen e më tepër bën të domosdoshme
kujdesin e mirëmenaxhimin e tyre. Fatkeqësisht, jemi dëshmitarë të
përkeqësimeve të gjendjes në mjedis në përgjithësi, shfrytëzimit pa kriter
të burimeve natyrore e për pasojë pakësimin e rezervave, të cilat për më
tepër janë jashtë vëmendjes kryesore për rigjenerimin e këtyre pasurive;
biodiversiteti i pasur shqiptar është dëmtuar dhe në disa raste
konstatohen pakthyeshmëri të këtyre dëmtimeve. Për këtë qëllim,
Akademia në bashkëpunim me institucione shkencore zhvillon në
vazhdimësi veprimtari shkencore në fushën e biodiversitetit.
Simpoziumi i XI të shkencor ndërkombëtar "Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i
qëndrueshëm për zhvillimin rural" më 21 dhjetor 2015, u zhvillua në bashkëpunim me disa
institucione shkencore dhe shoqata në vend dhe në trojet shqiptare në Ballkan, një traditë
tashmë me rëndësi të veçantë në Shqipëri. Simpoziumi u organizua nga Akademia e
Shkencave me Universitetin Bujqësor të Tiranës, Universitetin “Fan Noli”, Korçë, Qendrat e
Transferimit të Teknologjisë Bujqësore, Fushë-Krujë dhe Korçë dhe Fondacioni, si dhe në
bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës, Kosovë dhe Universitetin e Tetovës, FYROM. Në
Komitetin Organizativ, Akademia përfaqësohej nga akad. S. Bushati, kurse akad. asoc. E.
Kongjika merr pjesë në Komitetin Shkencor të Simpoziumit (Fig. 9).

Figura 9. Momente nga zhvillimi i simpoziumit të XI të shkencor ndërkombëtar "Biodiversiteti, ruajtja
dhe përdorimi i qëndrueshëm për zhvillimin rural"
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Problemet e biodiversitetit u trajtuan në katër drejtime kryesore:
-

-

-

-

Identifikimi dhe karakterizimi i fondit gjenetik autokton, si pjesë e trashëgimisë
natyrore dhe kulturore: (i) Kafshët e fermës dhe varietetet bimore të kultivuara; (ii)
Biodiversiteti i florës dhe faunës së egër.
Biodiversiteti dhe mjedisi prodhues bujqësor: (i) Sistemet tradicionale të prodhimit;
(ii) Fermat familjare të shkallës së vogël – faktor kyç për zhvillimin rural në zona
kodrinore dhe malore; (iii) Bujqësia, eko-turizmi; (iv) Produktet tradicionale të
ushqimit; (v) Efektet e zhvillimit ekonomik për studime të biodiversitetit.
Parqet natyrore dhe konservimi i fondit gjenetik në rrezik për zhdukje: (i) Parqet
natyrore – mjedise për konservimin dhe përdorimin e qëndrueshëm i
agrobiodiversitetit; (ii) Konservimi in-situ dhe ex-situ i resurseve gjenetike autoktone i
fermave të kafshëve dhe bimëve.
Tradita etno-kulturore në përdorimin e biodiversitetit si pjesë e trashëgimisë
kulturore.

Problem kryesor në qendër të studimeve konsiderohet jo vetëm vlerësimi i biodiversitetit
dhe monitorimi i tij, por edhe përdorimi i qëndrueshëm i tij me ndikim të drejtpërdrejtë në
ekonomi, veçanërisht në drejtim të zhvillimit të eko- dhe agroturizmit. Gjithashtu u bë paraqitja
e rezultateve shkencore të deritanishme të punimeve të një komuniteti shkencor të gjerë, që
është përqendruar në fushën e biodiversitetit, si dhe veprimtaritë dhe sfidat e ardhshme për
ruajtjen, mirëadministrimin dhe zhvillimin e biodiversitetit në vendin tonë, në rajon dhe më
gjerë.
Fusha e shkencave të tokës, në gamën e disiplinave të saj të ndryshme është
promovuar nga SShNT, e lidhur kjo dhe me lidhjet e ndikimin në disiplinat e
tjera natyrore e teknike: ujërat, llojet e energjive, burimet minerale e termale,
pasuritë minerale etj., gjithnjë me fokus zhvillimin e treguesve të kërkimit
shkencor dhe aplikimeve të tyre në prodhimin e të ardhurave ekonomike në
përgjithësi.
Studimet gjeologjike shqiptare njohin zhvillime të hershme të tyre (nga
shqiptarë e të huaj) dhe një kontribut të çmuar në ekonominë shqiptare në
përgjithësi, e cila në ditët e sotme ka shënuar rënie të dukshme e deri në
keqpërdorim të shfrytëzimit të pasurive të nëntokës. Në këto kushte, AShSh
zhvillon veprimtari të ndryshme shkencore, informuese e promovuese të
përhapjes së dijeve në këtë fushë, në përputhje me prioritetet e vendit e
programeve kombëtare për kërkim e zhvillim.
Konferenca shkencore ndërkombëtare “Roli i gjeologëve Austro-Hungarezë në
krijimin dhe zhvillimin e Gjeologjisë Shqiptare”, u zhvillua në sajë të bashkëpunimit të
Shoqatës së Gjeologëve të Shqipërisë; Universitetit Politeknik të Tiranës (Instituti i
Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, IGJEUM dhe Fakultetit të Gjeologjisë dhe
Minierave); Shërbimit Gjeologjik Shqiptar dhe Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, nën kujdesin e Konsullit të Nderit të Austrisë në
Shqipëri, Zotit Gjergj Leqejza. Konferenca u zhvillua në mjediset e Universitetit “Luigj
Gurakuqi”, më 15 maj 2015, Shkodër (Fig. 10).
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Figura 10. Konferenca shkencore ndërkombëtare “Roli i gjeologëve Austro-Hungarezë në krijimin dhe
zhvillimin e Gjeologjisë Shqiptare”

Në konferencë u analizuan faktet historike të kontributit të zhvillimit shkencor në fushën e
shkencave të tokës në përgjithësi e atyre gjeologjike në veçanti, nga ana e gjeologëve austrohungarezë. Gjithashtu, në periudhat kohore të përbashkëta u dhanë edhe fakte të kontributit
të kërkuesve francezë, italianë, polakë si dhe të atyre nga ish-Bashkimi Sovjetik. Gjithashtu u
bë dhe një paraqitje e historikut të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar ndër vite,10si dhe e pasurive
natyrore dhe dukurive të veçanta gjeologjike të Shqipërisë.
Nga analizat e referimeve në këtë veprimtari, rezultoi se kontributi i të huajve në shkencat e
tokës ka qenë më multidisiplinor se sa ai është vlerësuar nga studimet e deritanishme: ai ka
përfshirë dhe disa fusha të tjera hulumtimesh, duke pasur impakt të rëndësishëm edhe në
studimet etnografike, arkeologjike, demografike, topografike etj., por edhe ato etnokulturore
në përgjithësi për Shqipërinë dhe shqiptarët. Shkencëtarët e huaj duke u dashuruar me
Shqipërinë dhe shqiptarët kanë dhënë kontribut duke shërbyer njëkohësisht edhe si
ambasadorë të vlerave të Shqipërisë në botë.
Anëtarët e Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, Akademikët dhe
Akademikët e Asociuar kanë marrë pjesë në 83 konferenca shkencore (54 jashtë
vendit dhe 29 brenda), me paraqitjen e studimeve të tyre me tematika shkencore
për kërkim e zhvillim në fusha të ndryshme, si më poshtë. Studimet e
prezantuara kanë synuar në kërkimet e aplikuara në fusha prioritare; në fusha
prioritare; ndersa ato të realizuara nga anëtarët e Seksionit, rezident jashtë
vendit janë bërë të njohura për komunitetin shkencor në Shqipëri, nëpërmjet
tavolinave të rrumbullakta, ditëve informative, etj. me pjesëmarrje të gjerë të
kërkuesve e veçanërisht atyre të rinj.
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Një mënyrë tjetër efektive për përhapjen e dijeve me qëllim kontributin në
kërkimin shkencor, atë universitar, në politikëbërjen e vendimmarrjen e deri
në veprimtaritë prodhuese e biznesin në përgjithësi, është edhe fusha e
botimeve shkencore: librat e monografitë, botimet e revistave periodike të
Seksionit, si dhe artikujt shkencorë në revistat kombëtare e ndërkombëtare,
të cilat janë instrumente për efektivitetin dhe që dëshmojnë në rritjen e rolit të
AShSh në zhvillimin e vendit në përgjithësi.

BOTIME SHKENCORE
Libra dhe monografi
Monografia “Pasuritë Ujore të Shqipërisë”,
630 f. me autor prof. N. Pano, redaktor shkencor akad.
S. Bushati. Akademia e Shkencave, Shtypshkronja
“Kristalina KH”, Tiranë (Fig. 11), përmbledh kërkimet
shkencore të kryera në fushën e hidrografisë dhe
hidrologjisë të lumenjve, liqeneve, burimeve
nëntokësore dhe deteve të Shqipërisë në 50 vitet e
fundit. Përfshin një informacion të përgjithshëm dhe
njohuri shkencore të krijuara gjatë kësaj periudhe.

Figura 11. Monografia “Pasuritë ujore të Shqipërisë
me autor prof. dr. Niko Pano

Botimi i dytë i monografisë “Pasuritë ujore të Shqipërisë” është një studim kompleks, i
gjerë e përgjithësues, si rezultat i kërkimeve shkencore gjysmë shekullore të autorit, arritjet e
të cilave janë paraqitur në studime të veçanta në lidhje me resurset hidrike të Shqipërisë; ato
janë referuar dhe në konferenca e kongrese shkencore, kombëtare e ndërkombëtare dhe
gjithashtu janë përgjithësuar edhe të dhënat e raporteve teknike dhe studimeve të pjesshme
hidrologjike për rrjetin hidrografik të Shqipërisë nga shkencëtarë dhe specialistë. Botimi i dytë i
monografisë është rezultat i përditësimit të botimit të pare me të njëjtin titull, me studime të reja
të realizuara deri në ditët e sotme nga autori e me bashkautorë.
Për hartimin e kësaj monografie janë shfrytëzuar të dhënat shumëvjeçare arkivore të
Institutit të Hidrometeorologjisë, të cilat përfshijnë periudhën nga viti 1948 e deri në ditët e
sotme.
Ujërat e rrjetit të përgjithshëm hidrografik të Shqipërisë, si dhe natyra e ligjësive të
shpërndarjes së tyre hapësinore-kohore janë evidentuar, duke u mbështetur në vlerësimin e
marrëdhënieve, që ekzistojnë ndërmjet elementeve të veçantë përbërës të regjimit hidrologjik
të këtij rrjeti dhe veçorive fiziko-gjeografike të territorit. Për këtë janë përdorur gjerësisht
metodika bashkëkohore, të aplikuara sipas kushteve specifike e konkrete natyrore të rrjetit
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hidrografik shqiptar. Treguesit dhe parametrat kryesore të regjimit ujor të rrjetit hidrografik janë
paraqitur kryesisht nëpërmjet tabelave, grafikëve dhe hartave përkatëse hidrologjike. Kjo bën
të mundur që monografia t'i shërbejë sa më mirë dhe më gjerë praktikës e shfrytëzimit të
pasurive ujore për qëllime hidro-ekonomike. Krahas veçorive fiziko-gjeografike të pellgut
ujëmbledhës të rrjetit hidrografik të Shqipërisë, në këtë botim të dytë monografik flitet edhe për
tërësinë e resurseve hidrike të Shqipërisë, si: lumenj, liqene, ujërat nëntokësore dhe dete. Në
shtesë të botimit të pare janë analizuar gjerësisht Liqenet e Dumresë dhe Lagunës së Nartës.
Analizë e veçantë e me të dhëna të reja i është kushtuar vëmendje edhe Lagunës së
Karavastasë. Rajonizimi hidrologjik i territorit është gjithashtu element i rëndësishëm e
përbërës i kësaj monografie, ku një vëmendje e veçantë i kushtohet asaj të hapësirës
bregdetare Shqiptare në Mesdhe.
Botimi i dytë monografik është pasuruar me një numër më të madh argumentesh
shkencorë të dhënë nëpërmjet paragrafësh shtesë me analiza, me figura, tabela, grafikë e
harta, të cilat e bëjnë më të vlerësuar e të kuptueshëm për studiuesit e fushave, studentët e
lexuesit të interesuar për t'u pajisur me të dhënat më të reja të pasurive ujore e veçorive të tyre
të hapësirës shqiptare.
Për përgatitjen e monografisë kanë shërbyer edhe kontributet e specialistëve të
disiplinave që lidhen me problematikat që trajtohen në monografi, si prof. dr Alfred Frashëri për
gjeologjinë, ndryshimet klimatike dhe morfologjinë e hapësirës bregdetare, si dhe prof. dr Hajri
Hasko për pedologjinë e vegjetacionin, të cilëve autori iu shpreh falënderimet.
Struktura e larmishme dhe komplekse ujore e rrjetit të përgjithshëm hidrografik të
Shqipërisë, si dhe potenciali i lartë hidrik i këtij rrjeti kushtëzohen nga shkalla e bashkëveprimit
dhe lidhjes së ndërsjellë me elementët përbërës fiziko-gjeografikë të territorit. Si rrjedhojë,
botimi i dytë i monografisë “Pasuritë ujore të Shqipërisë” nga Akademia e Shkencave në
kuadër të një korpusi tashmë të filluar për evidentimin dhe vlerësimin e resurseve natyrore në
shkallë kombëtare, përfaqëson një iniciativë sa të rëndësishme, aq dhe të lavdërueshme.
Nëpërmjet kësaj iniciative do të arrihet të plotësohet një boshllëk i ndjeshëm, që ekziston në
fushën e shkencave tona natyrore në përgjithësi e të pasurive ujore në veçanti.
Monografia në të ardhmen do të jetë një botim utilitar për një gamë të gjerë përdoruesish
dhe si e tillë ajo duhet të pasohet nga botime të rëndësishme shkencore edhe për elementët e
tjerë përbërës të natyrës shqiptare.
Njohja e elementëve përbërës të natyrës shqiptare në shkallë kombëtare, jo vetëm do t'i
shërbejë shfrytëzimit integral e kompleks të resurseve të saj për qëllime ekonomike, por edhe
do të kontribuojë në edukimin e shëndoshë të brezit të ri me dashurinë për natyrën, Shqipërinë
dhe shqiptarët.
Për vetë kompleksitetin, shtrirjen dhe rëndësinë shkencore e ekonomike që ka kjo
iniciativë për evidentimin dhe vlerësimin e resurseve natyrore të Shqipërisë në shkallë
kombëtare, ajo duhet që të gjejë një mbështetje të plotë dhe të gjerë edhe nga institucionet
tona më të larta shtetërore.
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Po kështu, botimi “Development of hydrological
and hydraulic study of regulation of Shkodra
Lake and Buna River water regime” (Project IPA:
Scientific Report, 172 f), u përgatit nga autorët prof.
as. F. Hoxhaj, MSc. E. Abazi, MSc. K. Zaimi, dr. E.
Vako, akad. G. Beqiraj, akad. S. Bushati; Akademia
e Shkencave; Shtypshkronja “Kristalina KH”, Tiranë
(fig. 12).
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Figura 12. Botimi shkencor “Development of
hydrological and hydraulic study of regulation of
Shkodra Lake and Buna River water regime”
(Project IPA) me grup autorësh

Tirana, 2015

Botimi paraqet studimin bazuar në realizimin e disa veprimtarive shkencore dhe
monitoruese, diskutimin e problemeve të menaxhimit të qëndrueshëm të sistemit ujor të
Liqenit të Shkodrës dhe Lumit Buna. Në të paraqiten rezultatet e studimeve madhore të
realizuara në sistemin ujor Liqeni i Shkodrës, Lumi i Bunës dhe Lumi i Moraçës, por gjithashtu
dhe shumë problematika që lidhen me këtë studim, si Lumin Drin, studimet gjeologjike,
hidrogjeologjike, studimet hidrologjike, studimet topogjeodezike e batimetrike dhe modelime
hidraulike dhe rritje të kapaciteteve në infrastrukturën instrumentale dhe software të
teknologjive më të reja të disiplinave shkencore të zhvilluara në këtë studim. Studimi përfshin
edhe rezultate të debateve shkencore në tre konferenca shkencore ndërkombëtare të
zhvilluara si dhe të një studimi shkencor katër vjeçar të realizuar nga Akademitë e Shkencave
të Shqipërisë dhe Malit të Zi në kuadër të projektit me të njëjtin titull, në kuadër të Programit
IPA-I (2012-2015).
Rezultatet e studimit do të shërbejnë për studime të tjera shkencore në këtë fushë, në
dobi të komunitetit të kërkuesve shkencorë, universiteteve, por mbi të gjitha të politikëbërjes,
vendimmarrjes, etj. të të dy vendeve ndërkufitare, për marrjen e masave për përmirësimin e
sistemit ujor, zgjidhjen e problematikave të shfaqura në vite, për menaxhimin e shëndetësimin
në sistemin ujor Liqeni Shkodrës - Lumi Buna - Lumi Moraça e më gjerë, me impakt në të gjithë
jetën, veprimtaritë ekonomike të të dy vendeve ndërkufitare.

Problematikat e ujit në përgjithësi e ato hidroenergjetike nuk mund të trajtohen të
veçanta. Ato duhet të studiohen të lidhura me të gjithë treguesit e në të gjithë territorin e
vendit e më gjerë, duke marrë në konsideratë edhe territoret e vendeve kufitare.
Kështu, gjatë vitit 2015 akad. as Edmond Pinguli me bashkëpunëtorë me përvojë e
ekspertë në fushën e ujërave, të hidroenergjisë e modelimeve, me një përvojë të gjatë e
kontribut të çmuar në shumë vepra madhore hidroenergjitike botuan disa studime, duke i vënë
ato në shërbim të komuniteteve të kërkimit shkencor e zhvillimit, me synim impaktin në jetën e
ekonominë e vendit. Botimet u mundësuan në sajë të Shoqërisë Tekno-Projekt sh.p.k. (Fig.
13).
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Figura 13. Botime monografike të akad. as Edmond Pinguli me bashkëpunëtorë ekspertë në fushën e
ujërave, të hidroenergjisë e modelimeve.

Botimi monografik “Mbi shfrytëzimin hidroenergjetik të Lumit Drini i Zi” (98 f), me
autorë dr. M. Kamenica, akad. as. E. Pinguli, prof. K. Negovani (Akademia e Shkencave,
Shtypshkronja “Muza”, Tiranë), paraqet rezultatet e studimi të projektit “Shfrytëzimi
Hidroenergjitik i Lumit Drini i Zi”, në shtratin e tij brenda territorit të Republikës së Shqipërisë.
Në të jepen në mënyrë të përmbledhur kriteret teknike; mjedisore dhe social-ekonomike, ku
është i mbështetur projekti i hartuar në Shoqërinë "TEKNO-PROJEKT" sh.p.k. në vitet

2007-2010, duke i tejkaluar studimet e mëparshme të hartuara në fazë Skemë në vitin
1968-1970 dhe ato në fazë të projektit të fizibilitetit në vitet 2003-2005.
Potenciali hidroelektrik i Lumit Drin i Zi, që deri më sot është i pashfrytëzuar në një
gjatësi të lumit rreth 57 km të territorit shqiptar, garantohet nga rënia gjeodezike prej 143 m
midis nivelit të ujit në kufirin shtetëror shqiptaro-maqedonas prej 445 m.n.d. dhe nivelit normal
të ujit në liqenin e hidrocentralit të Fierzës prej 292 m.n.d.
Shfrytëzimi i kësaj rënie potenciale, në studimet e mëparshme, deri në vitin 2005, sipas
Skemës të vitit 1968 dhe projektit të shoqërisë italiane "TGK" e vitit 2005, është vlerësuar me
një fuqi të vendosur 320 e 350 MW dhe energji elektrike të prodhuar mesatarisht në nivelin 1.1
miliard kWorë.
Në monografi, sipas projektit të hartuar në Shoqërinë "TEKNOPROJEKT" sh.p.k., rënia
potenciale shfrytëzohet në masën 98% ose rreth 140 m me Fuqi të Vendosur 243.10 MW dhe
prodhim vjetor të energjisë elektrike mesatarisht 1.094 miliard kWorë.
Studimi është mbështetur në të dhënat hidrologjike të nxjerra nga një periudhë matjesh
58 vjeçare (1948-2006); ruan një koeficient të prurjes Kp = 2 (kundrejt 2.31 dhe 2.38 të marra
respektivisht në skemë dhe projektin e TGK-së ) dhe gjithashtu ai ruan derdhjen e ujit në
Liqenin e Fierzës në kuotën 292 m.n.d. (kundrejt 295m në Skemën e vitit 1968 dhe 285m në
Projektin e TGK-së). Studimi ka marrë parasysh hidrografinë e prurjes mesatare vjetore për
periudhën 58 vjeçare (skema e vitit 1968 nuk e dispononte, ndërsa projekti i TGK-së e ka
neglizhuar), si dhe problemet mjedisore dhe ato social-ekonomike, që lidhen me trevën që
përshkon lumi, të cilat në skemën e vitit 1968 dhe në projektin e TGK-së (të vitit 20032005),
nuk janë trajtuar. Për rrjedhim, e gjithë lugina e lumit është pranuar të mbytet nga Liqen i
Fierzës me gjatësi 62 km dhe nivel të ujit në kuotën 445 m.n.d. me të gjithë infrastrukturën
jetësore dhe ekonomike të saj.
Ky trajtim, që e kishte bazën në sistemin social-ekonomik dhe të pronësisë të vitit 1968
dhe të euforisë që ekzistonte në atë kohë për ndërtimet me diga të larta, çuditërisht përsëritet
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dhe në Projektin e TGK-së, duke e parë problemin e energjisë të ndarë nga problemet shumë
të rëndësishme dhe me peshë më të madhe, siç janë ato mjedisore dhe social-ekonomike si
dhe të pronësisë në këtë zonë.
Në monografi janë analizuar variantet me diga të mëdha. Pyetja që ngrihet është, se a ka
kuptim ndërtimi i digave të stërmëdha në kushtet konkrete të këtij regjimi?
Çfarë humbet dhe përfiton Dibra me ndërtimin e Skavicës së Kukësit dhe nga uji i akullt
i liqenit, që formohet nga Reçi e deri në Gjoricë, në luginën më pjellore të maleve të Shqipërisë
a është një Dibër e vdekur?
Duke analizuar dy variantet me digë të lartë në Skavicë, përkatësisht 190 m dhe 160 m
në kushtet konkrete të zhvillimit ekonomiko-social dhe praktik mund të dalim në disa
përfundime të rëndësishme:
Me digë 190 m përmbytet lugina e Drinit të Zi në një gjatësi prej 75 km, nga Kukësi në
Veri deri në kufi me Maqedoninë në Jug, duke asgjësuar potenciale të mëdha etnike,
ekonomike, kulturore, historike dhe ekologjike, të cilat në kushtet konkrete të zhvillimit politik
nuk merren parasysh. Ajo zhduk nga harta e Shqipërisë një nga perlat më të bukura dhe më të
pasura në territoret shqiptare. Kjo ide me digë 160 m, përmbyt luginën e "FUSHË -ALISË", në
2
një sipërfaqe rreth 62 km tokë bujqësore, duke detyruar rreth 30 mijë banorë të lenë trojet e
tyre etnike, duke ndërprerë kështu jetën njerëzore në këtë luginë pas prej më se 8000 vjetësh.
Si përfundim, mund të thuhet se në kushtet e zhvillimit të sotëm është e pamundur të
vihen në jetë këto dy variante me dëmet e përshkruara më sipër.
Një raport i ri i shkencëtarëve në Universitetin e Oksfordit argumenton se digat e
mëdha janë një investim shumë i rrezikshëm. Pra a kanë kuptim me të vërtetë këto lloj
investimesh? Në shumicën dërmuese të rasteve, thonë ata, ndërtimi i tyre nuk është me
leverdi ekonomike. Në konsumin botëror të energjisë elektrike në rritje të vazhdueshme (pritet
të rritet me 56% mes viteve 2010 dhe 2040), hidroenergjia, është shumë joshëse.
Kryekërkuesi për digat BENT FLIVBJERG i Universitetit të Oksfordit thotë se ato nuk
janë neutrale ndaj gazit që krijon efektin "serë". Sasi të mëdha betoni për ndërtimin e tyre lënë
pas një gjurmë të stërmadhe CO2.
Për më tepër, vegjetacioni i përmbytur poshtë rezervuarëve prodhon metan, gaz me
efekt serë, afërsisht 20 herë më i fuqishëm se sa dioksidi i karbonit; argument i tij nuk është
kundër digave në përgjithësi, por kundër digave të stërmëdha në veçanti.
“Ne specialistët, nuk e pranojmë se po diskutojmë mundësitë mes hidroenergjisë nga
digat e mëdha dhe karburanteve fosile. Ne na pëlqen diskutimi të përqendrohet mbi digat e
mëdha kundrejt energjisë elektrike nga projektet hidrike më të vogla", thotë ai.
Kostoja e përbindëshave është fokusi kryesor i studimit të Oksford. Për shumë
ekonomi në zhvillim, digat masive sjellin katastrofë, thotë FLIVBJERGU. Disa vende marrin
kredi të mëdha shpesh në monedhë të huaj, gjë që i bën ato të kenë pasoja ekonomike të
investimeve nga luhatjet e kursit të këmbimit dhe kur digat nuk japin përfitimet e kërkuara, këto
vende marrin një goditje të rëndë.
Në përfundim, anët pozitive dhe negative të ndërtimit të digave mund të përmblidhen si
më poshtë:
• Digat e mëdha prodhojnë energji elektrike që konsiderohet e "lirë" në shumicën
dërmuese të rasteve, por që shpesh arsyetohet se çmimi i ulët i energjisë së
prodhuar nuk merr parasysh koston e investimit fillestar, humbjet e tokës
bujqësore të zënë nga liqeni apo pasojat mjedisore.
• Ndërsa digat kontrollojnë luhatjet sezonale të prurjeve të ujit dhe rrjedhimisht
ndalojnë përmbytjet e shpeshta ose i pakësojnë ndjeshëm, megjithatë ato
përbëjnë një rrezik potencial në rast se çahen apo zona goditet nga një tërmet me
pasoja apokaliptike, shumë përtej atyre që do të shkaktonte përmbytja më e egër.
• Ndërsa hidroenergjia konsiderohet neutrale dhe që nuk prodhon dioksid karboni,
siç prodhohet nga nafta e gazi, kriteret vërejnë se në këtë llogari nuk merret
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•

parasysh dioksidi i karbonit i çliruar gjatë përdorimit të çimentos, që përdoret gjatë
ndërtimit të digës masive. Gjithashtu dhe fakti që vegjetacioni i përmbytur nga
liqeni, veçanërisht në zonat e nxehta kthehet në gaz metan, po aq ose edhe më të
këqija se sa prodhimi i energjisë elektrike me burime fosile.
Digat e mëdha shpesh ndërtohen nga qeveri autoritare apo diktatoriale,që nuk e
kanë të vështirë të zhvendosin mijëra e me raste miliona njerëz nga shtëpitë e tyre
pa pasur parasysh kostot në jetën e banorëve të përmbytur.

Në botimin tjetër me vlerë “Uji, ky element i rëndësishëm i jetës në planet dhe
masat serioze që duhen marrë për sigurimin e tij në Shqipëri” (238 f), me autorë akad. as.
E. Pinguli. (Akademia e Shkencave, Shtypshkronja “Muza”, Tiranë), paraqitet një material i
vlefshëm dhe jepen rekomandime bazuar në të dhëna konkrete tekniko-shkencore për
përballimin e të papriturave, që parashikohen në të ardhmen si pasojë e dukurisë së ngrohjes
globale.
Në botim, autori ka analizuar problemin e madh dhe shqetësues që po i paraqitet me
një forcë të madhe botës sot, për furnizimin me ujë të njerëzimit. Uji është elementi bazë
jetësor i Planetit. Mungesa e tij është katastrofike dhe ekziston një atmosferë, e cila
paralajmëron një rrezik të lartë konflikti. Një gjë të tillë autori e bën të ditur dhe e thekson, duke
cituar raportin e FAO-s. Sipas këtij raporti, tashmë lufta për ujin sapo ka filluar dhe këtë e
tregojnë shifrat konkrete si p.sh. në botë 1.1 miliardë njerëz nuk kanë furnizim të mjaftueshëm
me ujë, ndërsa 2.6 miliardë të tjerë nuk disponojnë kushtet e duhura.
Botimi është ndarë në katër pjesë. Në pjesën e parë analizohet gjerësisht se çfarë
përfaqëson uji, si paraqitet problemi i tij në kushtet e ngrohjes globale, në ndryshimet e
sistemit diellor, në zbulimet shkencore të vazhdueshme, alarmet e vazhdueshme të OKB-së
dhe BE-së, politikës së ujit, shembullit se ç'po ndodh në SHBA, në Amerikën e Jugut, si dhe
ndryshimi i klimës në Botë dhe Shqipëri. Në këtë pjesë autori dëshmon qartë me fakte,
rëndësinë e këtij elementi jetësor, me të cilin janë marrë mijëra vjet më parë të parët tanë. Kjo
justifikon gjithashtu dhe kujdesin që po tregohet sot nga institucionet prestigjioze të mbarë
Botës si dhe të individëve të shquar në fushat e ndryshme për problemin me të cilin do të
përballet njerëzimi në të ardhmen e afërt dhe të largët.
Në pjesën e dytë analizohet përvoja e sotme dhe perspektiva e përdorimit të rezervave
ujore në territorin e vendit tonë. Shqipëria nëpërmjet të dhënave statistikore të mbajtura në
këto dhjetëra vite nga Instituti i Hidrometeorologjisë dhe krahasuar me vendet e tjera të
Europës, rezulton, se ajo ka sasinë mesatare shumëvjeçare të reshjeve pas Zvicrës.
Krahasuar me vendet e zhvilluara të Europës, përparimi ekonomiko-social në Shqipëri do të
kërkojë, që në të ardhmen afatshkurtër dhe afatmesme, të rriten kërkesat për përdorim të
konsumit të ujit.
Për këtë pasuri ujore me rezervuarë të mëdhenj dhe të vegjël, të ndërtuar në të gjitha
zonat kodrinore të vendit, autori me të drejtë ngre shqetësimin që lidhet me mirëmbajtjen,
sepse kanë kaluar dhjetëra vjet nga ndërtimi i tyre. Gjithashtu mendimi i shprehur nga ai, që
duhet të ndërtojmë rezervuarë të tjerë për të grumbulluar ujin në lumenjtë e Shqipërisë është
më se i drejtë dhe koherent, në përputhje me ndikimet e mëdha që do të ketë në drejtim të
përkeqësimit të ujit të burimeve, për të cilat duhet të marrim masa të forta teknike për rritjen e
rezervave të tij.
Forcimi dhe përsosja tekniko-shkencore e menaxheriale për trajtimin e kësaj pasurie
kombëtare sot dhe në vitet e ardhshme, janë nevojë e domosdoshme, si për zhvillimet
ekonomike brenda e jashtë vendit, por gjithashtu dhe në aspektin e sigurisë së jetës së
popullit. Institucionet e shumta shkencore botërore kanë dhënë tashmë alarmin dhe
paralajmërime serioze shumë shqetësuese, se krizën ekonomiko-financiare do ta pasojë një
krizë më e madhe e më e tmerrshme: ajo e mungesës së ujit, e cila është edhe sot kërcënuese
për miliona njerëz të planetit.
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Në këtë pjesë jepet dhe klasifikimi i ujërave nëntokësorë të Shqipërisë si dhe
parametrat kryesorë të tyre: numri më i madh i tyre ndodhet kryesisht në zonën malore të
territorit dhe klasifikimi i tyre mund të kryhet në përshtatje me natyrën gjeologjike të
formacioneve përkatëse. Ato mund të ndahen në tri kategori kryesore: (i) ujërat nëntokësore
karstike; (ii) ujërat e poreve dhe (iii) ujërat e poreve-çarjeve. Në monografi janë analizuar
shumë qartë dhe mirë të tri kategoritë.
Me vlerë është dhe përshkrimi i burimeve kryesore të ujit në Shqipëri. Në këtë pjesë me
anë të një tabele janë dhënë 24 burimet kryesore.
Në pjesën e tretë jepet studimi për ndërtimin e Ujësjellësit Vau i Dejës - Seman.
Shqipëria në kuadrin e strategjisë së zhvillimit të gjithanshëm të vendit, sot përballet me
nevojën e ndërtimit të një infrastrukture moderne të nivelit europian, ku duhet të ketë
përparësi, synimi për furnizimin e popullatës me ujë të pijshëm e të pastër, 24 orë, në të gjithë
periudhën vjetore. Ky synim me të drejtë, është përfshirë në programin e qeverive, për
periudhën e zhvillimit të vendit në vazhdimësi, në zbatim të të cilit, sot janë kryer studime dhe
janë zbatuar investime, për përmirësimin me ujë të pijshëm 24 orë të ditës. Në mbështetje të
kësaj detyre të programuar të Qeverive, Shoqëria Teknoprojekt kreu studimin dhe hartoi
projekt-idenë, për ndërtimin e një ujësjellësi të ri me gjatësi 226 km, i cili fillon nga Liqeni i Vaut
të Dejës, dhe do t'i shërbejë zhvillimit të turizmit në zonat bregdetare.
Zbatimi i këtij projekti do të përfaqësonte një vepër inxhinierike madhore
ndërkombëtare, i cili do të zgjidhë një herë e përgjithmonë krizën e furnizimit me ujë të pijshëm
nga Shkodra deri në Fier dhe pse jo në Vlorë e deri në Italinë e Jugut (eksport). Shoqëria
3
Teknoprojekt i ka propozuar shtetit, të merren nga Liqeni i Vaut të Dejës 6 m /sek ujë. Ky burim i
rëndësishëm ujor i cilësisë së lartë, i cili e ka prejardhjen nga zonat malore të Alpeve (lartësia
mbi 2400 m), është plotësisht i pandikuar nga ndotjet e ujërave.
Ky burim është një pasuri e çmuar si mineral, i cili mund të sillte një balancim jo të vogël
të vlerave monetare, në drejtim të rritjes së importeve. Me të drejtë autori sugjeron, se nuk do
të bëjmë ndonjë gjë të madhe, për të menduar dhe për të vepruar, sepse zgjidhjen e kemi të
qartë nga vende të tjera, si p sh Rusia, e cila po vepron me shpejtësi për të përfituar të mira
materiale nga shitja e produktit "Ari i Bardhë" (Uji).
Në pjesën e katërt autori analizon sipas statistikave vjetore dhe periudhave kohore,
dukuritë shkatërruese nga fatkeqësitë natyrore, që kanë ndodhur në Botë, si rezultat i
ndryshimit të temperaturës, ku rol kryesor kanë pasur ndikimet e ndryshme të faktorëve të
jashtëm mbi të (të përshkruara në pjesën e parë gjerësisht). Në pjesën e katërt, argumentohen
këto dukuri natyrore shkatërruese, të cilat ndahen në: (i) ngjarje gjeofizike (tërmete, cuname
dhe vullkane); (ii) ngjarje meteorologjike (stuhi, uragane, tajfune dhe tornado); (iii) ngjarje
hidrologjike (përmbytje dhe lëvizje dheu) dhe (iv) ngjarje klimatologjike (temperatura të larta,
thatësira dhe zjarre).
Mendojmë, se përfundimet që autori jep në libër janë një material i vlefshëm dhe
sugjerimi i tyre është gjithashtu një bazë konkrete tekniko-shkencore, për të përballuar me
sukses të papriturat, që parashikohen në të ardhmen, si rezultat i ndryshimit të temperaturave
si pasojë e fenomenit të ngrohjes globale, botim që duhet marrë parasysh për të planifikuar
konkretisht masa, për këtë problem madhor dhe të rëndësishëm të zhvillimit dhe të përballimit
të situatave të vështira jetike e ekonomike, që mund të ndodhin në të ardhmen; ne duhet para
së gjithash, të sigurojmë plotësisht jetën e popullit tonë dhe të ardhmen e tij.
Studimi është bazuar në projekt-idenë e zgjeruar, të hartuar nga ekipi i inxhinierëve të
shoqërisë Teknoprojekt me të dhëna konkrete tekniko-ekonomike. Në këtë mënyrë
përfaqësohet konkretisht puna dhe roli i Akademisë së Shkencave, në mbështetje dhe
udhëheqje të programuar të zhvillimit dhe përparimit të vendit. Materiale të tilla konkrete për
sot dhe të ardhmen do të vlejnë, për t'u treguar të gjithëve, se ky është roli dhe vendi, që duhet
të ketë me përparësi ky Institucion.
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Përsëri autorët akad. as. E. Pinguli, N. Pinguli sjellin botimin “Projektimi dhe ndërtimi i
veprave në fushën e industrisë së prodhimit të energjisë elektrike me hidrocentrale në
dekadat e ardhshme në Botë dhe në Shqipëri” (286 f.), (Akademia e Shkencave,
Shtypshkronja “Muza”, Tiranë), ku paraqiten arritjet, zhvillimi dhe perspektiva e prodhimit të
energjisë elektrike në Botë, përfshirë dhe Shqipërinë; arritjet tona në këtë fushë për prodhimin
e energjisë elektrike nga uji, si dhe perspektiva e zhvillimit të saj në të ardhmen. Janë dhënë
me shumë saktësi studimet dhe projekt - idetë e zgjeruara të 55 hidrocentraleve të hartuara
në këto 10 vjet (2005-2015) nga "SHOQËRIA TEKNOPROJEKT" për 7 lumenjtë kryesorë të
Shqipërisë si: Vjosa, Osumi, Valbona-Gashi, Erzeni, Shushica, Drini i Zi dhe Tirana.
Ai është bazuar në të dhënat deri në fund të vitit 2012. Ky material do të shërbejë për të
gjithë specialistët, të cilët studiojnë dhe punojnë në këtë fushë.
Në kërkimet shkencore në fushën e florës realizuar
nga akademikët e Seksionit, së fundmi, u realizua botimi
“Excursion Flora of Albania”, me autor akad. J. Vangjeli
(AShSh), nga Shtëpia Botuese Koeltz Scientific Publisher,
Gjermani (Fig. 14). Botimi në anglisht përfshin bimët
spontane dhe të kultivuara të Shqipërisë dhe ato të
zbuluara vitet e fundit nga botanistë shqiptarë dhe të huaj,
të papërfshirë në veprën “Flora Europea”, 662 f.

Figura 14. Botimi “Excursion Flora of
Albania”, me autor akad. J. Vangjeli, Shtëpia
Botuese Koeltz Scientific Publisher, Gjermani

Botimi është një udhëzues që mund të përdoret me lehtësi edhe në terren gjatë
ekspeditave studimore për gjetjen me lehtësi të vendodhjes së bimëve duke patur në
dispozicion të përdoruesit emërtimin e tyre lokal si dhe atë shkencor. Kjo vepër mund të
konsiderohet një fond me të gjitha atributet e florës së Shqipërisë.
Në këtë studim janë të përfshira të gjitha speciet bimore dhe të kultivuara në Shqipëri
historikisht në vite, si dhe ato të zbuluara gjatë viteve të fundit sipas ekspeditave në terren. Në
këtë botim është bërë e mundur të përfshihen edhe shumë specie bimore të reja, që nuk kanë
qenë më parë në botimin Flora Europae dhe Flora of Albania, që përbëjnë një pasuri prej 572
specie shtesë. Numri total i specieve bimore të gjetura në Shqipëri, është aktualisht 3651,
shtuar dhe 907 nënspecie, që përbëjnë 4560 taxa të dhëna në këtë botim që shërben për
vrojtime në ekspedita në terren.
Në vazhdimësi të botimeve në fushën e teknologjisë kimike, u botua nga AShSh teksti
mësimor universitar ”Njehsime dhe probleme të kimisë industriale", me autorë akad. Dh.
Haxhimihali, E. Liço (95 f.), Klean, Tiranë 2015., (ISBN 978-9928-4303-0-4).
Teksti është i vlefshëm për studentët e degës Kimi Industriale, të Fakultetit të
Shkencave të Natyrës, në përshtatje me kurrikulat aktuale mësimore të niveleve baçelor dhe
master. Vëmendje kryesore i është kushtuar hartimit të bilanceve materiale dhe energjetike të
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proceseve të prodhimit që janë shtjelluar me nivel të lartë shkencor e metodik. Njehsimi i tyre
përbën bazën për përcaktimin e disa treguesve themelorë teknikë e ekonomikë të proceseve
të prodhimit, duke u bazuar në njohjen e mirë të bazave teorike e fiziko - kimike të proceseve,
si dhe në zhvillimin e aftësive për zbatimin e parimeve të stekiometrisë, termodinamikës,
kinetikës kimike etj. Në të trajtohen gjithashtu edhe njehsime të bazuara në diagrama fazore
me dy përbërës, të hartuara nga E. Liço.

Revista Shkencore Periodike
Që prej vitit 1996, Seksioni i Shkencave Natyrore e Teknike i Akademisë së Shkencave
boton revistën periodike shkencore Journal of Natural and Technical Sciences (JNTS),
revistë shkencore shumëdisiplinore në gjuhën angleze. Revista ka realizuar botimet e saj
vjetore që përfshihen në 2 numra me artikuj shkencorë në disa fusha si në: matematikë,
ekonomi-matematikë, fizikë e aplikuar dhe fizikë bërthamore, kimi, kimi ushqimore, mjedisi
dhe problemet e ndotjes së tij, biologji, mjekësi, industri e tekstileve, gjeologji, inxhinieri
mekanike, inxhinieri ndërtimi, etj. (Fig. 15 dhe 16).
Karakteristikë është se një pjesë e artikujve shkencorë janë fryt i studimeve
ndërdisiplinore.
Gjithashtu në një rubrikë të veçantë janë paraqitur informacione shkencore mbi
kontributin e shkencëtarëve botanistë gjermanë si Von Heldreich, Karl Hammer etj. në
identifikimin, vlerësimin e resurseve gjenetike bimore shqiptare dhe përdorimin tradicional të
tyre. Një vend të veçantë zë informacioni mbi konferencat e organizuara nga Seksioni i
Shkencave Natyrore dhe Teknike gjatë vitit 2015.
Duhet theksuar se në këto botime kanë kontribut si autorë shqiptarë ashtu dhe të huaj.

Figura 15. Revista periodike shkencore e SShNT e AShSh, JNTS 2015/1.
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Kontributi i revistës me publikimet e saj është i mirëpritur nga lexues të shumtë brenda e
jashtë vendit: kërkues shkencore, pasuniversitarë e aplikues të kërkimit shkencor në praktikat
prodhuese; ajo shperndahet në shumë vende të botës: akademitë e shkencave, bibliotekat
etj. dhe është njëkohësisht edhe një shkëmbyes i literaturës shkencore me vendet të shumta,
që realizohet nëpërmjet Bibliotekës Shkencore të AShSh.
Revista është pajisur me një numër të ri ISSN-je (2489-0484) dhe është indeksuar me
Impact Factor 0.65 nga Global.
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Figura 16. Revista periodike shkencore e SShNT e AShSh, JNTS 2015/2.

Po kështu, SShNT në bashkëpunim me Fondacionit “Shkencë, Teknologji Shërbim
Këshillimor për Zhvillimin e Fermës” (BLELAL) boton revistën periodike Journal of
Agriculture of Animal Production Sciences for the Rural Development (JAAPSR) (Fig.
17, 18).
Në të dy numrat e revistës paraqiten studime mbi probleme aktuale, që shqetësojnë
mbarështimin në blegtori dhe kultivimin e bimëve bujqësore me synim dhe rritjen e efektivitetit
ekonomik të fermave në Shqipëri. Gjithashtu preken dhe probleme të marketingut si faktor
kyç në bizneset e agro-përpunimit, si dhe përmirësimin e legjislacionit shqiptar për problemet
aktuale në këto fusha të rëndësishme të ekonomisë. Ekoturizmi, si mundësi reale për
zhvillimin e qëndrueshëm rural, problemet e sigurisë ushqimore, programet dhe skemat
financiare në mbështetje të fermerëve janë në qendër të studimeve të paraqitura në revistën
shkencore.
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Figura 17. Revista periodike shkencore
Journal of Agriculture of Animal Production
Sciences for the Rural Development
(JAAPSR), SShNT në bashkëpunim me
Fondacionit “Shkencë, Teknologji Shërbim
Këshillimor për Zhvillimin e Fermës
(BLELAL), 2015/1

Figura 18. Revista periodike shkencore
Journal of Agriculture of Animal Production
Sciences for the Rural Development
(JAAPSR), 2015/2
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Anëtarët e Seksionit kanë botuar rezultatet e kërkimeve në 111 artikuj
shkencorë nga të cilat 103 në revista shkencore ndërkombëtare, disa prej të
cilave janë të vlerësuara me Faktor Impakti, si dhe 8 artikuj në revista
shkencore kombëtare.
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PROJEKTE SHKENCORE
Gjatë vitit 2015, Seksioni ka realizuar disa projekte në kuadër të
programeve kombëtare dhe ndërkombëtare me prurje të rendësishme me
vlera shkencore dhe aplikative, në fusha të ndryshme prioritare të
shkencave natyrore, teknike e inxhinjerike.
Një fushë e qëndrueshme e veprimtarisë së Seksionit në vite ka qenë
edhe ajo në fushën e frutikulturës, hardhisë, ullirit dhe agrumeve, me
synim kontributin në ruajtjen e trashëgimisë autoktone si dhe krijimin e
kultivarëve të rinj e të shëndetshëm. Njihen prej vitesh kontributet e
Seksionit në zbatimet e kërkimit shkencor në vreshtari e verëtari,
realizuar në sajë të lidhjes së kërkuesve me kultivuesit e prodhuesit.

Së fundmi, po hartohet monografia “Prodhimi cilësor i fidanëve të pemëve frutore,
hardhisë, ullirit dhe agrumeve”, me grupin e autorëve akad. asoc. E. Kongjika, akad. L.
Susuri, prof. A. Myrta, prof. A. Zajmi, prof. R. Osmani. Botimi është produkt i rezultateve të
fituara nga projekti “Inventarizimi i virozave dhe shëndetësimi i materialit mbjellës të
specieve frutore dhe vreshtave në Kosovë dhe Shqipëri”, i realizuar në kuadër të
Protokollit të Bashkëpunimit Shkencor dhe Artistik midis Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, të zhvilluar në periudhën
2009 2013 (Fig. 19) dhe i Projektit “Prodhimi cilësor i fidanëve të pemëve frutore,
hardhisë, ullirit dhe agrumeve” i zbatuar në Protokollin e ri të dy Akademive (2013-2015),
në sajë të bashkëpunimit mes Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike (AShSh) dhe
Seksionit të Shkencave Natyrore të AShAK me bashkëpunim të disa institucioneve
shkencore të Shqipërisë (Departamenti i Bioteknologjisë, FShN, UT; Departamenti i
Hortikulturës dhe Mbrojtjes së Bimëve, FBM, UBT; Qendra e Transferimit të Teknologjive
Bujqësore, Vlorë, MBUMK); me Institutin Agronomik Mesdhetar CIHEAM, Valenzano, Bari,
Itali dhe të disa institucioneve shkencore të Prishtinës.
Rezultatet e Projektit të parë ishin prurje e analizave në një diapazon më të gjerë të
problematikave shqetësuese të gjendjes reale të frutikulturës, hardhisë, ullirit dhe agrumeve,
problematikat e fidaneve për një ardhmëri të sigurt të fushave të mësipërme, në të dy vendet;
në to jepen dhe rrugët, për zgjidhje të problemeve
shqetësuese të frutikulturës e më gjerë, kur me
liberalizimin e tregut e hapjen e kufijve të tregut
evropian e për pasojë me qarkullimin e lirë të
produkteve bimore, lindi si domosdoshmëri kryerja e
disa rregullimeve legjislative, në nivel komunitar dhe
kombëtar, bazuar në një programi shkencor dhe të
lidhur me prodhimin, certifikimin dhe tregtimin e
materialit të shumimit të pemëve frutorë, që lëviz dhe
tregtohet në të gjithë botën.

Figura 19. Momente nga puna për projektin
“Inventarizimi i virozave dhe shëndetësimi i materialit
mbjellës të specieve frutore dhe vreshtave në Kosovë
dhe Shqipëri”, i realizuar në kuadër të Protokollit të
Bashkëpunimit Shkencor dhe Artistik midis Akademisë
së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Kosovës
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Rezultatet e Projektit u janë bërë të njohura institucioneve shkencore, universitare,
Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe institucioneve të saj
në varësi, biznesit dhe shoqërisë civile nëpërmjet konferencave shkencore, botimit dhe
takimeve të ndryshme me ta, duke planifikuar veprimtari të tjera zbatuese e duke zgjeruar më
tej njohuritë e nevojave të kërkimeve për zhvillim në fushën e frutikulturës e bujqësisë në
përgjithësi.
Kontributi më i konsiderueshëm të projektit për specialistët e ndryshëm të fushës si dhe
për studentët universitarë dhe pasuniversitarë do të jetë botimi i monografisë në vitin 2016.
Grupi kryesor i autorëve është mbështetur në punën e një numri të madh autorësh, specialistë
të njohur në fusha të ndryshme të frutikulturës, të fitopatologjisë, biologjisë molekulare,
bioteknologjisë, njohës të legjislacionit evropian dhe shqiptar për certifikimin e fidanëve të
drurëve frutorë (gjithsej 27 autorë).
Në botim janë materializuar arritjet më të mira të punimeve shkencore, që grupi prej 27
autorësh kanë arritur në fusha të ndryshme të frutikulturës, të fitopatologjisë, biologjisë
molekulare, bioteknologjisë, si dhe legjislacionit evropian dhe shqiptar për certifikimin e
fidanëve të drurëve frutorë.
Monografia trajton një diapazon të gjerë çështjesh, që çojnë deri në zgjidhjen e
problemeve shqetësuese që ka aktualisht frutikultura, veçanërisht në Shqipëri, kur me hapjen
e kufijve të tregut evropian dhe në qarkullimin e lirë të produkteve bimore, u bë e
domosdoshme rregullimi në nivel komunitar dhe kombëtar përmes një programi shkencor
dhe legjislativ të lidhur me prodhimin, certifikimin dhe tregtimin e materialit të shumimit të
pemëve frutorë, që qarkullon dhe tregtohet në të gjithë botën.
Botimi i ri monografik ndihmon në bashkëpunimin midis dy vendeve për sa i përket
mbrojtjes së specieve bimore me rëndësi ekonomike, nëpërmjet diagnostikimit të hershëm të
sëmundjeve virusale; përmirëson ekspertizën e kërkuesve të rinj në përdorimin e metodave
serologjike e molekulare të detektimit të fitopatologjive kryesore virusale dhe në njohjen dhe
zbatimin e legjislacionit për certifikimin e materialit bimor fidanor të specieve frutore.
Zhvillimi social dhe ekonomik i një vendi varet në mënyrë të pashmangshme nga
Strategjia Kombëtare për Kërkim Zhvillimin dhe Inovacionin. Prandaj, Reforma në
Sistemin Kombëtar të Inovacionit duhet të jetë në ballë të përpjekjeve për të kuptuar
dhe për të ndihmuar qeveritë për t'iu përgjigjur problemeve dhe zhvillimeve të reja.
Inovacioni dhe lidhja e tij në mënyrë efektive me tregun duhet të jetë me rëndësi
vendimtare për konkurrencën kombëtare dhe ndërkombëtare.
Edhe Programi Strategjik i Shqipërisë (2016-2020) i jep prioritet inovacionit në
përgjithësi; dhe për këtë qëllim propozon krijimin e 4-5 qendrave të ekselencës në shkencë.
Këto qendra do të përqendrohen në fushat kërkimore me përparësi rajonale për të
mundësuar një "specializim të zgjuar" rajonal. Ato gjithashtu do të jenë një instrument për të
nxitur trajnimin kërkimor dhe promovimin e bashkëpunimit shkencor. Qendrat do të presin
dhe do të menaxhojnë rrjetet kërkimore në fushat e tyre përkatëse. Ato do të ofrojnë trajnime
kërkimore edhe për të nxitur kërkime të përbashkëta (ndër-rajonale). Një nga këto qendra
është planifikuar për tu ngritur për Nanoteknologjinë dhe Biosensorët, si një nga fushat
përparësore të kërkimit me përfitim ekonomik.
Nanoshkenca dhe nanoteknologjia konsiderohet një fushë prioritare për liderët e sotëm
të inovacionit. Zvicra për shembull, në vitin 2014, qëndron në krye të dy listave, asaj të BE-së
për Inovacionin dhe të Indeksit të Inovacionit Global dhe është një nga tre vendet e para për
risi ndër anëtarët e Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (OECD). Ajo
gjithashtu ka shifra të larta për sa i përket arritjeve në nanoteknologji: 198 artikuj shkencorë
për një milion banorë gjatë vitit 2013.
Sipas të dhënave të Thomson Reuters, të cilat citohen në Raportin mbi Shkencën të
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UNESCO-s dhe të analizuara nga Statnano, Zvicra kryeson kontribues të tjerë të fortë në këtë
fushë, duke përfshirë Republikën e Koresë (150), Gjermaninë (93), Francën (79), SHBA-s (69)
dhe Japoninë (56). Megjithatë, kur është fjala për numrin e patentave për çdo 100 artikuj mbi
nanoteknologjinë, renditja e këtyre vendeve ndryshon. SHBA-s tani kryesojnë, me 44, ndjekur
nga Japonia (30), Republika e Koresë (27), Gjermania (22), Zvicër (17) dhe Franca (15).
Bashkimi Evropian (BE) po inkurajon anëtarët e tij për të përqafuar “specializimin e
zgjuar” në strategjitë e tyre kombëtare. BE-ja që prej vitit 2013, hartoi në politikat e saj
programe për zbutjen e ndryshimit të nivelit të kërkimit me anëtarët e saj më të rinj, së fundmi të
materializuara në programin e saj më të madh të kërkimit, Horizon 2020. Një nga projektet e
para ekipore që do të miratohet për financim është zhvillimi i Qendrës së Ekselencës Wroclaw
për materiale të reja, nanofotonikën e teknologji të tjera, të bazuara tek laser-i dhe sistemet e
reja të organizimit të menaxhimit, me financimin konkurrues nga Agjencia Ekzekutive e
Kërkimit. Ky projekt përfshin bashkëpunimin midis Institutit gjerman të Fraunhofer-it për
Materiale dhe Teknologjinë e Rrezeve dhe Universitetit të Würzburg-ut nga njëra anë, dhe
Universitetit Teknologjik të Wroclaw-t dhe Qendrës Kombëtare të Polonisë për Kërkim dhe
Zhvillim, në anën tjetër.
Në këtë kuadër, rrjetet kërkimore potencialisht mund të mundësojnë bashkimin
vullnetar të studiuesve që të lehtësojnë shkëmbimin e njohurive dhe informacionit me anë të
platformave të të dhënave dhe infrastrukturës tjetër kibernetike; dhe promovimin e
bashkëpunimit ndër-rajonal të kërkimit dhe trajnimit.
Infrastruktura kërkimore duhet të menaxhohet për përdorim kolektiv. Në përgjithësi, qendrat
duhet të veprojnë në përputhje me praktikat e mira ndërkombëtare për menaxhimin e
objekteve të përbashkëta kërkimore:
 Orientimi ndërkombëtar, qasje kolektive të njohurive dhe infrastrukturës fizike;
 Integrimi efektiv i edukimit, trajnimit dhe kërkimit;
 Qarkullimi dinamik i studiuesve me mundësi të barabarta për vendet pjesëmarrëse;

Sot, "Qendrat e Ekselencës' konsiderohen si një mjet efektiv, pasi ato luajnë rolin e
nyjeve lidhëse në rrjetin e studiuesve që përhapet në të gjithë rajonin në fusha të përzgjedhura
të kërkimit. Konsiderohet se këto qendra do të jenë një mjet për të trajtuar një shpërndarje më
të balancuar të kapitalit njerëzor, përmirësimin e infrastrukturës, me arritje të larta, si në nivel
kombëtar dhe rajonal.
Një prej këtyre qendrave me prioritet, duke pasur parasysh rëndësinë si dhe nevojat e
Shqipërisë, mund të jetë edhe ajo e nanoteknologjive dhe biosensorëve, me përdorim të gjerë
në:






Bujqësi, ushqim dhe biosiguri,
Mjedis,
Shëndet dhe teknologjitë mjekësore,
Fushat e akuakulturës dhe kultivimit detar,
Fushat e shkencave biologjike dhe kimike, etj.

Nanoteknologjia është një element kyç i përdorimit të teknologjive inovative për të
përmirësuar prodhimet apo proceset, e cila është duke u ndjekur nga një rreth i gjerë vendesh
industriale që përfshijnë Australinë, Kanadanë, Kinën, Francën, Gjermaninë, Japoninë,
Republikën e Koresë dhe SHBA. Prodhimi i avancuar është në qendër të 16 prej programeve
mega-inxhinierike të Kinës deri në vitin 2020, kohë në të cilën vendi planifikon të “udhëhiqet
nga risitë". Në vitin 2014, prodhimi i avancuar ishte përfshirë në strategjinë e rishikuar të
Kanadasë për Kërkimin, “Seizing Canada's Moment: Moving Forward in Science, Technology
and Innovation”, me fokus në automatizimin, duke përfshirë: robotikën, teknologjitë e
materialeve të lehta, teknologjitë që ndërtojnë objekte 3D duke shtuar shtresa mbi shtresë të
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materialit, në se materiali është prej plastike, metali, betoni ose një ditë ?.. indeve humane
(Additive Manufacturing (AM) materialet kuantike dhe nanoteknologjinë.
Rezultate nga kërkimi (bazuar në ekselencë) dhe aplikimi i Nanoteknologjisë dhe
biosensorëve janë të shumta:
 sistem kombëtar më i fuqishëm i Inovacionit;
 performancë e lartë shkencore;
 kontribut në zhvillimin ekonomik;
 ulje e numrit të emigrimit të shkencëtarëve e rinj, e për të inkurajuar kthimin e
studiuesve kombëtare, mundësi karriere në bazë të meritave dhe rritjen e kontributit të
diasporës;
 rritja e kërkesës për njohuri nga sektori prodhues;
 rritja e rëndësisë së industrive të bazuara në kërkimin intensiv dhe kërkesa për njohuri
nga "struktura" të ekonomisë kombëtare dhe më shumë;
 rritja e informacionit ndaj përfitimeve që vijnë nga kërkimi shkencor, e për pasojë rritja e
nivelit të shpenzimeve të biznesit në R & D dhe performancës së inovacionit nga ana
tjetër;
 rritja e transferimit të teknologjisë dhe bashkëpunimin ndërmjet organizatave
kërkimore publike dhe industrisë;
 rritja e kërkesave për patenta, sipas nevojave të ekonomisë;
 ndërveprime më të fuqishme të industrisë dhe shkencës;
 rritja e numrit të vendeve të punës krijuara;
 rritja e kompanive spinoff etj.
Në këndvështrimin e mësipërm, shumë projekte u zhvilluan në fushën e
nanoteknologjisë nga anëtarë të akademisë në projekte në kuadër të Programit të
bashkëpunimit Bilateral Shqipëri (AKTI) dhe Austrisë si dhe programeve të kërkimit
shkencor në universitete jashtë vendit të drejtuara nga akademikë e SShNT, që janë
rezidentë dhe zhvillojnë veprimtarinë shkencore në ato institucione, rezultatet e të
cilave janë transferuar edhe në komunitetin shkencor në Shqipëri.
Kështu, projekti “Nanolidhjet e titanit për aplikime biomjekësore”. AShSh, SShNT,
akad. asoc. A. Veveçka; (UPT, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe Inxhinierisë Fizike
FIMF, Departamenti i Fizikës Inxhinierike, AShSh, SShNT); prof. Erhard Schafler (Universiteti
i Vjenës, Departamenti i Fizikës), mbështetur nga AKTI në kuadër të Programit të
Bashkëpunimit Bilateral Shqipëri-Austri (2014 2016).
Qëllimi i projektit është të vlerësohet mundësia për të përmirësuar vetitë mekanike të
lidhjeve me bazë TiNb, duke ia nënshtruar këto materiale Deformimit të Fortë Plastik,
nëpërmjet procedurës së Përdredhjes në Presion të Lartë (HPT); gjithashtu të studiohen
vetitë mekanike të përftuara si edhe vetitë e tjera të këtyre materialeve.
Lidhjet e Titanit kanë rëndësi të veçantë për aplikimet e ndryshme biomjekësore për
shkak të përshtatshmërisë biologjike, densitetit të ulët dhe njëkohësisht ato përpunohen lehtë
(Fig. 20).
Projekti, i cili do të vazhdojë punën edhe në vitin 2016, ka një rendësi të madhe në
zhvillimin e një drejtimi të ri edhe në Shqipëri, me impakt në kërkimin shkencor, por mbi të
gjitha në zhvillimet e ekonomisë në fusha të ndryshme të prodhimit. Projekti do të realizojë
transferimin e teknologjive të reja nano, njohjen e kualifikimit të burimeve njerëzore në këtë
fushë, me synim për ngritjen e grupeve studimore dhe infrastrukturës edhe në Shqipëri.
Rezultatet e deritanishme janë bërë të njohura për komunitetin shkencorë e në mjediset
universitare, duke kontribuar edhe në përditësimin e kurrikulave, etj.
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Figura 20. Implante të përdorura në kirurgji prej lidhjesh nanostrukturore të Titanit

Në kuadër të programit COST (European Cooperation in Science and Technology) u
zhvillua projekti “Materials, Physics and Nanosciences, MP 1103”, AShSh, SShNT, akad.
asoc. A. Veveçka, koordinatore; MSc. U. Buzra (UPT, Fakulteti i Inxhinierisë Matematike dhe
Inxhinierisë Fizike FIMF, Departamenti i Fizikës Inxhinierike); prof. A. Montone. ENEA
(Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economic sostenibile),
Italia; 2011 2015.
Programi COST MP 1103 përfaqëson një rrjetë të koordinuar studiuesish nga 27 vende
Europiane dhe fokusohet në gjetjen e metodave te reja dhe të paeksploruara për Ruajtjen e
Hidrogjenit në Gjendje të Ngurtë (Solid State Hydrogen Storage - SSHS). Përqendrohet më
tepër në materialet nanostrukturore të lidhjeve të lehta për sistemet SSHS.
Projekti ka për qëllim të krijojë dhe rrisë bashkëpunimin midis qendrave kërkimore në
fushën e SSHS dhe të shpërndajë praktikat e avancuara. Projekti përfshin më tepër
organizime konferencash dhe simpoziumesh për njohjen e të rejave më të fundit në fushën e
SSHS (akad. asoc. prof. dr. A. Veveçka ka marrë pjesë në 3 konferenca të tilla, ku edhe ka
referuar), si edhe në shkolla verore disa ditore për studiuesit e rinj, ku ka marrë pjesë edhe
MSc. Urim Buzra (Ankara, shtator 2015).
Në kuadër të programit mësimor të Universitetit të Katalonjës me studentë janë
zhvilluar një numër projektesh në këtë fushë, nën drejtimin e Akad. A. Merkoçi, të cilat
nëpërmjet tij dhe AShSh janë bërë të njohura edhe në Shqipëri.
Kështu projekti “Development of Electrochemical Peptide Nanosensors for
protein and antibody detection PEPTIDE NANOSENSORS”. Reference: 294901.
Mbështetur nga European Commission Program: FP7-PEOPLE-2011-IRSES, akad. A.
Merkoçi, Institut Català de Nanotecnologia & CIN2 Barcelona, Catalonia, Spain; Fundación
Privada Institut Català de Nanotecnologia; University of Rome Tor Vergata; University of Kent;
Universite Hassan I Mohammadia Casablanca; California NanoSystems; AShSh, SShNT.
2012 2015.
Projekti konsiston në krijimin e një rrjeti bashkëpunimi me objektiv specializimin e
kërkuesve shkencorë të rinj (studentë të doktoratës), të institucioneve dhe vendeve të
ndryshme pjesëmarrëse, në fushën e dizenjimit dhe përgatitjes së sensorëve elektrokimikë të
bazuar në peptide me interes për detektimin e njëkohshëm të disa proteinave për qëllime
diagnostikuese. Metodat e propozuara janë të shpejta, specifike, efiçiente, selektive dhe të
përshtatshme për tu përdorur direkt në serumin e gjakut.
Rezultat i këtij projekti është specializimi i disa studentëve në qendra të ndryshme
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shkencore. Gjithashtu, ato janë bërë të njohura edhe në mjediset shkencore në Shqipëri,
nëpërmjet botimeve shkencore periodike dhe takimeve në AShSh dhe FShN-UT.
Po kështu një projekt tjetër, që synon mbështetjen e grupit shkencor të prof. Merkoçit, në
rritjen e produktit shkencor në tërësi të grupit të studentëve në fushën e zhvillimit të
nanosensorëve mbi bazë celuloze apo grafen (www.nanobiosensors.org). Projekti “Suport a
Grups de Recerca (SGR) reconeguts per la Generalitat de Catalunya” (2014 SGR 260);
me bashkëpunëtore Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2);
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), në kuadër të mbështetjes së grupeve të kërkimit
shkencor në Katalunjë nga AGAUR (Agència de Gestió dè Ajuts Universitaris i de Recerca), u
mbështet nga AGAUR (Generalitat de Catalunya) (2014-2016).
Në përfundim të tij Projekti, do të japë kontribut për konsolidimin e kërkimeve shkencore
në fushë të nanoteknologjisë në përgjithësi dhe në arritjet e pozitive të hedhjes së tyre në treg,
lindjen dhe zhvillimin e Ndërmarrjeve të Mesme dhe të Vogla, spinoff, etj.
Një projekt tjetër, “Nanosystems for early Diagnosis of Neurodegenerative
Diseases (NADINE)”, mbështetur nga Komisioni Europian Europian; Instituti Catalàn i
Nanoteknologjisë & CIN2, Barcelonë; Instituti Catalàn i Nanoteknologjik, Universiteti
Tekniske i Danimarkës, Universitéti i Paris-Sud xI, Universiteti Pardubice, Ustav
Makromolekulami Chemie AV; Instituti Curie, CNRS, Universiteti ULM, Universitätsklinikum
Essen; DiagnoSwiss SA; Fluigent SA; Moravian-Biotechnology, Kungliga Tekniska
Högskolan; Ita-Suomen Yliopisto; Instituti i Kimisë të Njohjeve Molekulare; Shoqata për
Kërkim dhe Zhvillim; Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris dhe Ramboll Denmark
(me referencë CP-IP 246513-2. AS: 20102015), u zhvillua nga grup studentësh të akad. A.
Merkoçi..
Objektivi i këtij projekti ishte krijimi dhe aplikimi i një platforme universale, e bazuar në
nanoteknologji me interes për diagnostikimin e sëmundjeve neurodegjenerative. Një nga
aplikimet e projektit me interes dhe impakt në shoqëri konsiston në diagnostikimin e
parakohshëm të sëmundjes së Alzhaimer (Fig. 21), e cila mundëson trajtimin paraprak të
sëmundjes.

Figura 21. Amplifikimi i sinjalit të një çip të fluoreshencës mbi bazën e përdorimit të Quantum
Dots për analizën e një proteine (ApoE) me interes për diagnostikimin e Alzhaimerit (Marrë
nga Merkoçi et al., Anal. Chem., 84, 2012, 6821-6827).

Rezultatet e projektit janë paraqitur në mjediset shkencore akademike dhe në disa
konferenca shkencore ndërkombëtare. Gjithashtu, nga akad. A. Merkoçi janë mbajtur disa
takime shkencore edhe në mjedise shkencore: në Akademinë e Shkencave, në FSHN të
Universitetit të Tiranës dhe në publikime shkencore ndërkombëtare.
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Monitorimi in-situ i gjendjes ekologjike dhe kimike të ujërave detare në zona bregdetare
nga detektimi i një seri ndotësish po realizohet (2013 2017) në projektin “Sensing toxicants
in Marine waters makes sense using biosensors (SMS)”. Nga grupi i studentëve të akad.
A. Merkoçit në Universitetin e Katalonjës (613844), mbështetur nga: European Commission
Program: FP7-OCEAN 2013.1. Institut Català Nanotecnologia & CIN2 Barcelona; Fundación
Privada Institut Català de Nanotecnologia; Universita degli Studi di Roma Tor Vergata,
Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L'energia E Lo Sviluppo Economico
Sostenibile, Acromed Invest Nacionalni Institut Za Biologijo, (University Of Thessaly),
Systems Technology Advance, Universite Hassan II Mohammadia Casablanca, Microbia
Environnement SAS, Alienoreu SPRL.
Qëllimi i studimit ishte krijimi i një sistemi të ri në rrjet të automatizuar, i aftë që në kohë
reale, duke demonstruar se ICT, bioteknologjia dhe nanoteknologjia mund të rrisin potencialin
e biosensorëve për aplikimet detare.
Një nga arritjet e deritanishme të grupit që drejton prof. Merkoçi është zhvillimi i një
sistemi nanosensor për zbulimin e pesticideve, i bazuar në Quantum Dot të grafenit dhe MIPs
(molecular imprintin polymers) dhe shuarjes së fluoreshencës si parim detektimi (Fig. 22).

Figura 22. Një sistemi nanosensor mbi bazën e përdorimit të grafenit për zbulimin e
pesticideve. (Arben Merkoçi et al., ACS Appl. Mater. Interfaces, 2015, 7 , 2027220279)

Janë mbajtur disa takime shkencore të niveleve të ndryshme, ku janë referuar rezultatet e
arritura, aplikimet, përfitimet e përdorimit të teknologjive dhe progresin që sjellin zbatimet e
biosensorëve në fusha të ndryshme.
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Projekti “Development of a novel highly sensitive and interference-free endotoxin
detection system using new nanobiomaterials and phenomena”. (BIO2013-49464EXP); (20142016) mbështetet nga Ministerio de Economía y Competititvidad për grupin
shkencor të drejtuar nga akad. A. Merkoçi. Institut Català Nanotecnologia & CIN2 Barcelona;
Fundación Institut Català de Nanociència Nanotecnologia (ICN2) dhe Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB);).
Krijimi i sistemit nanomaterial me biosensorë për detektimin e endotoksinave për
testimin e mostrave konvencionale dhe me interferencë të ulët të nanomaterialeve (Fig. 22).
Mund të përdoret për testime në nanomjekësi. Një nga teknologjitë e zhvilluara konsiston në
një platformë të bazuar në përdorimin e grafenit dhe matje të fluoreshencës së Quantum Dots.

Figura 23. Një nanosensor i bazuar në oksid grafeni për zbulimin e bakterieve. (Arben Merkoçi et
al., “Photoluminescent Lateral-Flow Immunoassay Revealed by Graphene Oxide: Highly Sensitive
Paper-Based Pathogen Detection”, Anal. Chem., 2015, 87 (16), pp 85738577)

Projekti “Nuevas soluciones basadas en printed electronics para la detección de
variables físicas y la liberación de compuestos orgánicos”. (TSI-100101-2013-94),
mbështetur nga Ministerio de Industria, Energía y Turismo. akad. A. Merkoçi. Institut Català
Nanotecnologia & CIN2 Barcelona; CREACIONES AROMATICAS INDUSTRIALE; Fundació
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia; Microelectrónica/IMB-CNM; AShSh, SShNT
(2014 2016).
Synimet e projektit lidhen me zhvillimin e sensorëve dhe aktivizuesve duke përdorur
teknologjinë e printimit për ambalazhimin e produkteve.
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Projekti është një bashkëpunim me ndërmarrje dhe ka për objektiv zhvillimin e
teknonlogjive të reja në fushën e ambalazhimeve inteligjente. Nisur nga këto, transferimi i
kësaj teknologjie dhe në Shqipëri është një nga objektivat e SShNT të AShSh në fushën e
nanoteknologjive; kjo në përputhje edhe me realizimin e objektivave të Strategjisë Kombëtare
të Kërkimit e Teknologjisë në Shqipëri 2016-2020 (draft).
Një projekt bashkëpunimi dhe transferim teknologjie me ndërmarrje me objekt krijimin e
një letre elektronike të printuar me interes për aplikime të ndryshme: “Smart printed paper:
Printed electronics for new paper functionalities” (RTC-2014-2619-7), financuar nga
Ministerio de Economía y Competitivida; Institut Català Nanotecnologia & CIN2 Barcelona;
Fundación Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia dhe Universitat Autònoma de
Barcelona, po zhvillohet në grupin shkencor të studentëve të akad. A. Merkoçi (2014 2016).
Studimi do të shërbejë si një platformë e re për analizatorët biologjikë si patogjenët;
letra inteligjente e printuar do të përdoret në mjedise, ku higjiena ka përparësi më të lartë.
Planifikohet që sensori i printuar në letër do të transmetojë rezultatin e testit via wireless.
Pas përfundimit të projektit, parashikohet të realizohen ditë informimi të zgjeruara me
palët e interesit edhe në Shqipëri, për transferimin e kësaj teknologjie, ngritjen e studimeve
për prodhim e aplikime të saj.
Mbështetur nga MINECO (qeveria Spanjolle) po punohet për projektin
“Nanobioconjugated paper/plastic platforms for improved diagnostics applications
(NAP2DIAGNOSTICS)”, (2015-2017), akad. A. Merkoçi.
Projekti konsiston në zhvillimin e një seri teknologjish të reja nanobioosensorësh të
bazuara në përdorimin e nanomaterialeve si nanogrimca, grafen etj. dhe platformave
mikrofluidike, të bazuar në mikro/nanocelulozë. Një nga arritjet e projektit konsiston në
zhvillimin e një nanoletre (nanopaper) inteligjente, e cila është e bazuar në nanogrimca me
efekt plasmonik (Fig. 23). Nanoletra e zhvilluar konsiston në një celulozë bakteriale e dopuar
me nanogrimca dhe mund të përdoret në të ardhmen për detektime të shpejta me interes
aplikimi në shumë fusha si mjedisi, mjekësia etj.

Figura 23. Nanoletër (nanopaper) plasmonike me interes për diagnostikime. (Arben Merkoçi et al.,
“Nanopaper as an Optical Sensing Platform” ACS Nano, 2015, 9 (7), pp 72967305).

62

Teknologjitë e zhvilluara në projektet e mësipërme, janë një punë shkencore në
vazhdimësi në fushën e nanoteknologjive dhe për të cilën edhe një grup specialistësh
edhe nga Shqipëria po trajtojnë problemin e nanoteknologjive, mundësitë dhe nevojat
deri në aplikimet për një të ardhme afat shkurtër, së cilës do i shërbejë ngritja e një
qendre ekselence në këtë fushë edhe në Shqipëri.

Gjithashtu, Akademikët e SShNT 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 rinovueshme në veçanti, transportit, edukimit, rasteve
emergjente dhe problematikave që lidhen me to, etj., si:
- Projekti “Rritja e njohurive mbi transportin e qëndrueshëm me shfrytëzimin e TIK
gjatë krizave mjedisore” “KHE-STO” (IPA Adriatik). AShSh, SShNT, akad. N. Frashëri
(kordinator) dhe akad. J. Kaçani, në bashkëpunim me Universitetin e Aquilas, Itali; Fakulteti i
Teknologjisë Informacionit (UPT); Qendra Shqiptare për Zhvillimin e Qëndrueshëm; Qendra
Kombëtare për Lëvizjen Mjedisore; AShSh, SShNT (20132015.
- Projekti “FETCH” i Programit Evropian ERASMUS. akad. N. Frashëri (anëtar i grupit të
punës) Fakulteti i Teknologjisë Informacionit FTI (UPT); Universiteti i Rusisë në Bullgari;
(2013 2015), me qëllim mbështetjen në edukimin dhe trajnimit informatik në të ardhmen;
instalim i sistemit paralel me 140 bërthama (procesorë) i dhuruar nga qeveria kineze me
mbështetjen e MITIK.
- Projekti “NORMAK Sustainable Energy”, projekti i ndihmës së Qeverisë Norvegjeze
për vendet e Ballkanit. akad. J. Kaçani (koordinator shqiptar). UPT; ( 20132015). Mbështetje
me njohuri për përdorimin e energjisë së rinovueshme në rrjetin e vendeve të Ballkanit.
- Projekti “Large-Scale Distributed Scientific Experiments on Shared Substrate”.
Mbështetur nga National Science Foundation (NSF), Computer and Network Systems; akad.
Asoc. A. Durrësi.
- Projekti “Using Lessons from the Disaster in Japan to Develop Communications
for Emergency Situations”. Mbështetur nga National Science Foundation (NSF), Computer
and Network Systems, akad. asoc. A. Durrësi.
- Projekti “An Application Delivery Platform for Mobile Apps on Global Clouds”.
Mbështetur nga National Science Foundation (NSF), Computer and Network Systems, akad.
Asoc. A. Durrësi.
- Projekti “Advanced Mobile and Cloud Computing”. Mbështetur nga Microsoft
Research Project Hawaii, akad. Asoc. A. Durrësi.
- Projekti “Assured Mission Delivery Network Framework for Secure Scientific
Collaboration”. Mbështetur nga National Science Foundation (NSF), Computer and Network
Systems, akad. Asoc. A. Durrësi.
- Projekti "Renewable Energy Studies in Western Balkan Countries" (2013 2016 me
pjesëmarrjen e disa institucioneve shkencore të Gjermanisë (Universität Hohenheim,
Universität Stuttgart, Zyra Federale e Ushqimit dhe Bujqësisië), Austrisë (University of
Natural Resources and Life Sciences, Vienna), Bullgarisë (Technical University of Sofia),
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Slovakisë (University of Technology in Bratislava), Shqipërisë (Agriculture University of Tirana
dhe Polytechnic University of Tirana), Malit të Zi (University of Montenegro) e BosnjëHerzegovinës (University of Zenica dhe University of Mostar), si edhe disa ndërmarrjeve të
prodhimit në sektorin e bujqësisë e industrisë energjetike e fushave simotra nga Shqipëria e
Bosnjë Herzegovina. Koordinues: Universiteti i Hohenheimit, Gjermani (akad. prof. dr. Nazim
Gruda). Disa nga arritjet janë: (1) Programi i ri i masterit "Renewable Energy" u miratua nga
senatet e dy universiteteve UBT dhe UPT në fillim të vitit 2015. Në tetor të vitit 2015 ky program
u miratua edhe nga Ministria e Arsimit dhe Sporteve të Shqipërisë. Brenda një periudhë të
shkurtër kohore studentët u informuan për programin e ri me anë të mediave sociale dhe
takimeve informuese më 16 nëntor 2015 filloi kursi i parë. Tanimë 12 studentët të regjistruar
marrin pjesë në programin e përbashkët Master. Një nga stimuj e rëndësishëm për studentët
ishte mundësia për të kaluar një muaj në-Universitete Evropiane. Për zbatimin e programit
studimor PhD është i nevojshëm miratimi i një rregulloreje nga Ministrisë së Arsimit dhe Sportit
(në proces); (2) Në Universitetin Bujqësor të Tiranes është themeluar "Qendra e energjisë së
rinovueshme". Për këtë qëllim ka përfunduar blerja e pajisjeve, duke përfshirë edhe librat dhe
manualet përkatëse. Përfaqësuesit e partnerëve privatë janë ftuar për të ndarë mendimet e
tyre në lidhje me bashkëpunimin me universitetet dhe përfshirjen në M.Sc. dhe programet e
studimeve PhD si edhe shkrimein tezave, praktika etj.. Në përgjithësi kompanitë janë të
gatshme për të bashkëpunuar. Ato janë përgjithësisht ndërmarrje të vogla dhe nuk mund të
sigurojnë financime për kërkime, por ata janë të gatshëm për të mbështetur studentët me
objektet e veta. Për shembull, efikasiteti i energjisë është tanimë një fushë shumë aktuale, ku
bashkëpunimi me universitete mund të ketë shumë përparësi. Së bashku do të ishte e mundur
për të nxitur qeverinë për të ndryshuar legjislacionin në përmirësimin e efiçiencës së
energjisë. Në boardin drejtues të Qendrës së energjisë të rinovueshme bën pjesë edhe
Akademiku Nazim Gruda; (3) Me qëllim të shpërndarjes së informacionit në lidhje me zbatimin
dhe rezultatet e arritura është përgatitur dhe shtypur një Flyer e projektit, janë organizuar
takime me kompanitë dhe Ministrinë e Bujqësisë, emisione në televizion, e përgatitur news të
paraqitura në website dhe mediat sociale.
Takimi i fundit dhe përfundimtar për këte projekt do të organizohet në Tiranë më 4.7.10.2016. Për më tepër informacione, shih: https://resi-tempus.uni-hohenheim.de/startseite
- Projekti ”Ngritja e një qendre laboratorike studimore të shfrytëzimit të biomasës
agropyjore për biogaz dhe energji, si dhe analiza e strukturës inxhinierike të proceseve
në një impiant pilot eksperimental”, me drejtues të Grupit Kërkimor akad asoc. I. Malollari,
mbështetur nga Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim (PKKZHAKTI, 2010-2015).
- Projekti “Herbari Kombëtar dhe Informatizimi” në kuadër të hartimit të “Atlasit të
Florës së Shqipërisë”. akad. J. Vangjeli (koordinator); prof. A. Mullaj, prof. L. Kashta. AShSh,
SShNT; në bashkëpunim me Qendrën Kërkimore të Florës dhe Faunës, Fakulteti i Shkencave
të Natyrës (UT); 2005 në vazhdim.
Qëllimi i projektit është përcaktimi i bimëve dhe plotësimi i programit të informatizimit me
të dhëna të reja nga botimet shkencore të huaja e vendase me një planifikim prej 39 mijë të të
dhënave.
- Projekti “Vegjetacioni i Shqipërisë” me koordinator akad. J. Vangjeli (SShNTAShSh); prof. P. Hoda (Qendra Kërkimore e Florës dhe Faunës FShN-UT), prof. A. Mullaj
Muzeu i Shkencave të Natyrës (UT); prof. A. Proko (Fakulteti i Pyjeve, UBT); (2011 në
vazhdim), ka për qëllim grumbullimin e materialeve për çdo grup bimor, që do të përfundojë me
klasifikimin e Vegjetacionit të Shqipërisë.
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Projekti “Monitorimi i biodiversitetit dhe ruajtja e tij”, mbështetur nga Programi
Kombëtar i Monitorimit i Ministrisë së Mjedisit, me koordinator prof. A. Mullaj (Qendra
Kërkimore e Florës dhe Faunës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT), akad. J. Vangjeli
(SShNT-AShSh); (2008 në vazhdim). Në kuadër të projektit po realizohen disa ekspedita, në
sajë të të cilave do të identifikohet gjendja dhe shpërndarja e bimëve të rralla e të kërcënuara,
si edhe do të bëhet pasurimi i Herbarit Kombëtar.
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VEPRIMTARI SHKENCORE NË KUADËR TË PROGRAMIT
“EDUKIMI NË SHKENCË”
Në kuadër të Programit “Edukimi në shkencë” për masivizimin e shkencës
janë realizuar veprimtari të rëndësishme dhe interesante: përurime të
veprave shkencore (kombëtare e ndërkombëtare); nderim për figura të
shquara të shkencës shqiptare; “Ditë informimi” dhe “Ditë të hapura” të
institucioneve shkencore, mbështetje e shkencëtarëve të rinj në
institucione shkencore elitare ndërkombëtare etj.

Nga Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike i Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë në bashkëpunim të ngushtë me Universitetin Bujqësor të Tiranës, u zhvillua
Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Identification and evaluation of plant genetic
resources through linguistic resources and Albanian tradition illuminated by Prof. Karl
Hammer", më 22 maj 2015 (Fig. 24).
Në fjalën e tij të hapjes së simpoziumit, akad. prof. dr. Salvatore Bushati, kryetar i SShNT
përshkroi rolin që AShSh luan në botën e edukimit, arsimimit dhe shkencës, në përputhje me
misionin e saj, duke deklaruar se Akademia përmes Seksionit të Shkencave Natyrore dhe
Teknike është e angazhuar të zhvillojë më tej Programin “Edukimi në shkencë” në të gjithë
shtrirjen e veprimtarisë së saj. Ai gjithashtu ndër të tjera theksoi edhe rëndësinë e
etnobotanikës dhe ndërthurjen me traditat shqiptare, pasi ne duhet te ruajmë traditat tona e t'i
pasurojmë ato, si pjesë e identitetit tonë kombëtar. Në fund të fjalës së tij, akademik Bushati
falënderoi prof. Hammerin për përpjekjet e mëdha, të bëra në drejtim të ruajtjes së specieve
bimore shqiptare dhe promovimin e shkencës shqiptare në fushën e burimeve gjenetike e në
përgjithësi.

Figura 24. Momente nga Simpoziumi shkencor ndërkombëtar “Identification and evaluation of plant
genetic resources through linguistic resources and Albanian tradition illuminated by Prof. Karl Hammer"
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Të ftuarit ndërmjet të cilëve përfaqësues të Ministrisë së Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave (MBZhRAU); Ministrisë së Mjedisit; përfaqësues të institucioneve të
arsimit të lartë, kërkimit shkencor, si Instituti i Antropologjisë Kulturore, Universitetit i
Mjekësisë etj. treguan një ndërgjegjësim në rritje mbi rëndësinë e etnobotanikës në fushën e
linguistikës shqiptare, në biologji dhe mjekësi.
Të një interesi të madh ishin prezantimet e dr. Helmut Knupffer dhe znj. Merita SpahillariHammer. Dr. Helmut Knupffer raportoi mbi misionet e mbledhjes së bimëve të kërkuesve
gjermanë në Shqipëri dhe situatën aktuale të trashëgimisë bimore me origjinë nga Shqipëria
në Gatersleben GenBank. Ai theksoi se Shqipëria karakterizohet nga një biodiversitet i pasur
dhe përfundoi se puna me dokumentet origjinale, listat e koleksionimeve dhe aksesimi i tyre
në bankën gjenetike duhet të vazhdojë. Gjithashtu, informacioni (gjeografi, numra koleksioni)
duhet të plotësohet më tej dhe të korrigjohet. Znj. Hammer raportoi mbi kërkimin shkencor
rreth agrumeve të Teodor Heinrich Hermann von Heldreich. Ajo tregoi mbi përpjekjet e tij për
të lidhur aspektet linguistike me bimët. Në fund theksoi si vijon:
 Shumë specie të Ballkanit të vëzhguara prej Heldreich në kultivim e sipër janë sot ose

tepër të rralla ose drejt zhdukjes, për të cilat duhet të punojmë të gjithë;
 Me studimet e tij, jo vetëm që parashtron një panoramë të qartë të specieve, por

mundëson interpretimin e historisë dhe evolucionin;
 “Nutzpflanzen Griechenlands” është një burim i rëndësishëm i njohurive mbi agrumet

dhe burimet gjenetike në Greqi, duke i siguruar kështu vendit rastet e rralla të florës
agri-kulturore;
 Për më tepër, duke përfshirë shumë vëzhgime për sa i takon bimëve të kultivuara
shqiptare (listën e parë tepër të saktë kontrollore nga Hammer-Spahillari, Xhuveli dhe
Hammer në librin tonë të Arbëreshëve), rezultatet mund të jenë tepër të vlefshme për
hartimin e një flore të bujqësisë shqiptare. Mund të shërbejë si bazë për të ardhmen e
florës bujqësore dhe hortikulturore në Ballkan.
Në simpozium u promovua edhe botimi shkencor “Linguistic Islands and Plant Genetic
Resources” (The case of the Arbereshë) me autorë Karl Hammer, Gaetano Laghetti,
Domenico Pignone, në të cilin ndriçohen çështje me interes të veçantë të lidhura me historinë,
gjuhën, kulturën, emërtimet e bimëve, me
zhvillimin e bujqësisë arbëreshe, me resurset
gjenetike të bimëve, si dhe me të përbashkëtat
midis Shqipërisë dhe vendbanimeve
arbëreshe në këto fusha (Fig. 25). Kjo është
mundësuar nga një sërë misionesh të
organizuara në Shqipëri dhe në vendbanimet
arbëreshe të Italisë nga autorët e shquar.

Figura 25. Promovimi i botimit shkencor
“Linguistic Islands and Plant Genetic
Resources” (The case of the Arbëreshë)
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Në fund të simpoziumit u lexuan shumë letra përshëndetjeje nga kolegë të prof.
Hammerit në institucione shkencore të huaja, të cilat tregonin vlerësimin e tyre karshi këtij
personaliteti të shquar e të vlefshëm.
Në kuadër të 100 vjetorit të formulimit të Teorisë së Përgjithshme të Relativitetit, në
kuadër të programit “Edukimi në Shkencë” që zhvillon Akademia e Shkencave, SSHNT në
bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Natyrore të Universitetit të Tiranës, si dhe
institucione jashtë vendit, si InterAcademy Partnership, dhe Institutin Italian të Astrofizikës,
Itali. Organizuan konferencën shkencore ndërkombëtare “Albert Ajnshtajn dhe Teoria e
Përgjithshme e Relativitetit”, më 27 nëntor 2015 (Fig. 26).
Konferenca u ndoq jo vetëm nga akademikët dhe trupa mësimdhënëse, por edhe nga
shumë studentë të Fakultetit të Shkencave Natyrore e të Departamentit të Shkencave të
Tokës, të FGJM (UPT) si dhe nxënës maturantë.
Fjalën e mirëseardhjes e mbajti akad. Salvatore Bushati, kryetari i SShNT, i cili më pas
për të përshëndetur Konferencën i dha fjalën kryetarit të Akademisë së Shkencave së
Shqipërisë, akad. Muzafer Korkuti. Konferencën e përshëndetën gjithashtu edhe prof. dr.
Dhori Kule, rektor i Universitetit të Tiranës dhe Shkëlqesia e tij Ambasadori i Izraelit në
Shqipëri, dr Boaz Rodkin.
Në takim referatet kryesore u mbajtën nga figura të zgjedhura të shkencës, si akad.
prof. dr Rexhep Mejdani, fizikan, anëtar i Akademisë së Shkencave; astrofizikani prof. dr.
Lorenzo Amati nga Instituti Italian i Astrofizikës; dr Peter McGrath - Koordinator i Programit
Science Diplomacy të Rrjetit të Akademive të Botës; prof. dr. Mimoza Hafizi, astrofizikane
pranë Universitetit të Tiranës dhe deputete e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë; si dhe
pedagogët e Fakultetit të Shkencave të Natyrës, fizikanët prof. dr. Halil Sykja dhe prof. dr.
Dritan Spahiu.

Figura 26. Momente nga zhvillimi i Konferencës shkencore ndërkombëtare “Albert Ajnshtajn dhe
Teoria e Përgjithshme e Relativitetit”
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Referuesit, specialistë të shquar të fushës theksuan se viti 2015 është i veçantë për vetë
historinë e shkencës, pasi 100 vjet më parë, Ajnshtajni formuloi ekuacionet e tij të fushës së
gravitacionit, si themeli i Teorisë së Përgjithshme të Relativitetit (TPR), teori kjo ende e freskët
në “prodhimet” e saj. Autorët referues evidentuan faktin se në TPR, Ajnshtajni vendosi dritën
në qendër të vetë strukturës së hapësirë-kohës dhe se testime të ndryshme kanë konfirmuar
deri tani parashikimet e TPR-së, si ndryshimin e rrjedhjes së kohës në përqendrime
materiale, lentimin gravitacional, vrimat e zeza, etj.
Në kuadër të veprimtarive të informimit dhe stimulimit të kërkuesve të rinj në shkencat
ekzakte, SShNT zhvilloi tre Seminare shkencore në Teorinë e Unazave: ”Bi-idealet dhe
relacioni B i Green-it në Unaza” (27 mars 2015); “Unazat inversive dhe lidhja e tyre me
gjysmëgrupet inversive” (26 qershor 2015) dhe “Unazat Goldi dhe unazat bisimple” (18
shtator 2015). Seminaret u zhvilluan nën drejtimin e akad. Petraq Petro dhe patën si qëllim
ngritjen e nivelit të përgatitjes shkencore në fushën e algjebrës abstrakte dhe në veçanti për
teorinë e gjysmëgrupeve dhe unazave duke pasur si objekt kryesor studimin dhe lidhjen e
ndërsjellët të relacioneve të Grinit në këto dy struktura themelore të algjebrës abstrakte.
Gjatë seminareve, diskutimeve dhe tavolinave të diskutimeve mbi çështjet e trajtuara
në to, gjithashtu u evidentuan edhe disa studentë me prirje të avancuara e të motivuar në
matematikë, të cilët do të ndiqen me vëmendje nga SShNT për tu stimuluar e monitoruar më
tej për ecurinë e tyre.

Shqipëria trashëgon nga e kaluara disa vepra madhore industriale, të cilat jo
vetëm për kohën, por edhe sot janë në eficiencë e me rëndësi ekonomike për vendin.
Ndër veprat madhore kanë qenë ato në fushën e hidroenergjitikës, e për të cilat brezat
duhet t'i kenë në vëmendje, t'i studiojnë ato e të nxjerrin vlerat e tyre. Ruajtja e
trashëgimisë së kërkimit shkencor e zbatimeve duhet të njihet, vlerësohet drejt, si
domosdoshmëri për të ecur përpara.
Prezantim i botimit “Për të ardhmen e dritës” i zhvilluar në AShSh (më 2 tetor 2015)
(Fig. 27), i cili u përgatit nga autori Ibrahim Hamza në nderim të 50 mijë punonjësve të thjeshtë
nga e gjithë Shqipëria, që për vite me radhë, larg familjeve, në kushte tejet të vështira, bënë
sakrifica të panumërta për ndërtimin e hidrocentralit të Fierzës. Libri botohet me interesimin e
Shoqatës për Integrimin e Pensionistëve të Shqipërisë dhe me mbështetjen financiare të
Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare.
Në të, nëpërmjet përshkrimeve pasqyrohet puna e madhe e palodhur e të gjithë atyre
që morën pjesë në ndërtimin e veprave hidroenergjitike: inxhinierëve, teknikëve e punëtorëve
që i realizuan ato në kushte mjaft të vështira, eksperienca këto që do të ndikojnë në edukimin
teknik e shkencor dhe edukativ të brezave të rinj.
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Figura 27. Momente nga zhvillimi i promovimit të botimit “Për të ardhmen e dritës” me autor Ibrahim Hamza

Prezantim i monografisë “Pasuritë Ujore të Shqipërisë” i prof. dr. Niko Pano (Fig.
28) përfshin një paraqitje të tërësisë së resurseve ujore të rrjetit hidrografik të Shqipërisë:
lumenjtë, liqenet, ujërat nëntokësore dhe burimet e tyre, si dhe hapësirat bregdetare
shqiptare të deteve Adriatik dhe Jon dhe mbi këtë bazë edhe tipizimi dhe rajonizimi i pasurive
ujore të këtij rrjeti. Spektri i gjerë i studimit dhe vlerësimi tërësor i potencialit ujor të Shqipërisë
e bën këtë monografi një punim madhor shkencor për një nga pasuritë natyrore më jetësore
të vendit siç është uji. Botimi përfaqëson një studim të munguar, i përditësuar dhe i prezantuar
në një formë të plotë e gjithëpërfshirës për gjithë pasuritë ujore të Shqipërisë, (14 nëntor
2015).
Në botim analizohen të gjitha të dhënat faktike shumëvjeçare mbi rrjetin hidrografik të
Shqipërisë, që dispononte Instituti i Hidrometeorologjisë në vite. Autori i ka përpunuar
rezultatet me metoda bashkëkohore, i ka analizuar, interpretuar dhe i ka përgjithësuar me
vërtetësi shkencore, bazuar në metodologjitë bashkëkohore. Botimi përfaqëson një manual
të veçantë e të rëndësishëm në duart e përdoruesve të shumtë: kërkues shkencorë,
projektues e zbatues, subjekte private e studentë, etj., me vlerë shkencore dhe praktike.

Figura 28. Momente nga zhvillimi i promovimit të monografisë “Pasuritë Ujore të Shqipërisë”
i prof. dr. Niko Pano
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Edhe në fushën e bujqësisë, Shqipëria ka trashëguar një pasuri kombëtare shkencore
dhe ndonjë herë edhe unikale për arritjet e saj. Studiues të bujqësisë shqiptare me
studimet e zbatimet e tyre kanë arritur të prodhojnë kultivarë të ndryshëm kulturash,
unikale, të cilat kanë mbështetur ekonominë e vështirë dhe kanë siguruar arritjet
ekonomike të vendit, vlera këto që njihen në botë. Të tilla figura kanë lënë një
trashëgimi shkencore, e cila duhet studiuar dhe çuar më tej, e për të cilën na del për
detyrë në ditët e sotme edhe informimi, e promovimi i arritjeve shkencore e praktike të
tyre. Një nga këto figura të shquara në shkencat e bujqësisë shqiptare ishte edhe akad.
Mentor Përmeti.
Veprimtaria “Konferencë shkencore me rastin e 95-vjetorit të lindjes të akademik
Mentor Përmeti” (Fig. 29), organizuar në sallën “Aleks Buda” të Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë (9 dhjetor 2015), me fokus përkushtimin dhe kontributin e dhënë nga akad. Mentor
Përmeti në arsimin e lartë, kërkimin shkencor dhe ngritjen e drejtimin e institucioneve të
rëndësishme në fushën e bujqësisë. Në konferencë ishin të ftuar akademikë, pedagogë,
kërkues, specialistë, studentë nga institucione të ndryshme në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni
dhe diasporë.
Konferencën e hapi akad. Salvatore Bushati, kryetar i SShNT dhe më pas
konferencën e përshëndetën kryetari i Akademisë së Shkencave së Shqipërisë akad.
Muzafer Korkuti dhe prof. dr. Shukri Fetahu nga Universiteti “Hasan Prishtina”, Kosovë.
Referatin kryesor me titull “Veprimtaria shkencore dhe akademike e akademikut Mentor
Përmeti në shërbim të vendit dhe të brezave të ardhshëm” e mbajti prof. dr. Fetah Elezi,
Universiteti Bujqësor i Tiranës.
Në konferencë e morën fjalën edhe shumë pjesëmarrës, ish-studentë dhe kolegë të
akad. Mentor Përmetit. Me anë të një video-regjistrimi, konferencën e përshëndeti nga jashtë
vendit, edhe prof. dr. Andrea Shundi.
Në fund, konferencën e përshëndeti e bija e akad. Mentor Përmeti, znj. Mira Përmeti
Gjyrezi, e cila solli për të pranishmit disa fakte të jetës e veprës së Profesorit, të shkencëtarit,
që deri ditën e fundit të tij iu përkushtua shkencave bujqësore.

Figura 29. Momente nga veprimtaria “Konferencë shkencore me rastin e 95-vjetorit të lindjes të akademik
Mentor Përmeti”
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Po kështu edhe veprimtaria: Konferencë e promovimit në shkencë “Kushtuar kontributit
të akademikut Mentor Përmeti në arsimin e lartë, kërkimin shkencor dhe ngritjen e
drejtimin e institucioneve të rëndësishme në fushën e bujqësisë” organizuar nga
Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave (11 dhjetor
2015) ishte një tubim i rëndësishëm shkencor, ku ishin të ftuar akademikë, pedagogë,
kërkues, specialistë, studentë nga institucione të ndryshme në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni
dhe diasporë.

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Kryesia e saj, që prej disa vitesh, nderon me
medaljen “Nderi i Akademisë” personalitete, për kontribute të shquara në fushën e
shkencave shoqërore e atyre natyrore e teknike, të arsimit, me ndikim të spikatur në
zhvillimin shoqëror, teknologjik e ekonomik. Gjatë këtyre ceremonive shpalosen
veprimtaritë shkencore të personaliteteve shkencorë dhe debate shkencore nga
pjesëmarrësit.
Gjatë vitit 2015, në një takim shkencor për këtë qëllim, u vlerësua me medaljen “Nderi i
Akademisë” për prof. dr. Alfred Frashëri, me motivacion: “Për kontributin e shquar dhe
përkushtimin në fushën e arsimit dhe edukimit në përgatitjen e brezave të specialistëve të
shkencave të tokës gjatë 54 viteve, pasionin dhe arritjet e shënuara në punën kërkimore
shkencore ndër vite”, dhe në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave.
Gjithashtu, në një ceremoni të veçantë shkencore, vlerësimi me medaljen “Nderi i
Akademisë” u dha edhe për prof. dr. Niko Pano, me motivacion: “Për kontributin e shquar në
shërbimin hidrometeorologjik, në realizimin e kërkimeve e botimeve në fushën e pasurive
ujore të Shqipërisë, si dhe në fushën e arsimit e të edukimit të brezave të rinj e specialistëve”,
më datë 22 dhjetor 2015, në mjediset e Akademisë së Shkencave (Fig. 30).

Figura 30. Momente nga ceremonia për vlerësimin me medaljen “Nderi i Akademisë” për prof. dr. Niko Pano
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MBËSHTETJA E KËRKUESVE TË RINJ
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 mësimdhënies në të
gjitha nivelet, nëpërmjet pjesëmarrjes në veprimtari të përbashkëta, në kualifikime të
orientuara në drejtime specifike të kërkimeve (brenda e jashtë vendit), projekte,
konferenca, seminare, tavolina të përbashkëta, etj.
SShNT në këtë drejtim mbështetet edhe nga një program specifik, të Akademive të
Shkencave dhe nëpërmjet InterAcademy Partnership kanë krijuar edhe grupime të
shkencëtarëve të rinj (si forume apo ato të quajtura Akademi të kërkueve të rinj)
organizojnë për kërkuesit e rinj. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, për kushtet e saj
aktuale po pasuron një bazë të dhënash të kërkuesve të rinj në bashkëpunim me
universitetet e institucionet shkencore. Gjatë 2015, bazuar në bashkëpunimet me
Akademitë e organizma të tjera ndërkombëtare u mundësuan disa veprimtari jashtë
vendit, në mbështetje të kërkuesve të rinj, në të cilat morën pjesë kandidatura të
përzgjedhura në bashkëpunim me komunitetin shkencor dhe të aprovuara nga AShSh.
Për përhapjen e dijeve të marra nga këto veprimtari drejt kërkuesve të rinj, me
mbështetjen e Seksionit, janë organizuar takime informuese me kërkues të rinj, për
përhapjen e dijeve në një numër më të madh kërkuesish.

Pjesëmarrje në kursin “TÜBA-Cellular Treatment Products Quality Standards in
Current Good Manufacturing Practices (cGMP) Course” (prill 2015), në kuadër të
Konferencës së gjashtë kombëtare mbi linfomat dhe mielomat, “6th National LymfomaMyeloma Conference”, organizuar nga Akademia Turke e Shkencave si dhe Agjencia Turke
për Kooperim dhe Koordinim (TİKA), që u zhvillua në Belek, Antalya. Në këtë kurs morën pjesë
kërkueset e reja dr. Johana Hysomema dhe dr. Aida Dama, të përzgjedhura nga Seksioni
i Shkencave Natyrore dhe Teknike i AShSh.
Kursi u udhëhoq nga prof. dr. Ercüment Ovali (anëtar i TÜBA Stem Cell Study Group)
dhe në të morën pjesë mbi 40 shkencëtarë të rinj nga Turqia si dhe nga vende të ndryshme të
botës, të cilët i ishin përgjigjur me mjaft interes ftesës së Akademisë Turke për pjesëmarrje.
Kursi u organizua në formën e një simpoziumi, gjatë të cilit shkencëtarë të ndryshëm të
fushës paraqitën punët e tyre dhe njëkohësisht diskutuan mbi problematikat e shfaqura gjatë
përditshmërisë së punës në laborator. Mënyra e zhvillimit të këtij simpoziumi ishte mjaft
interesante, pasi jepte mundësinë e një bashkëbisedimi konstruktiv me shkëmbim idesh dhe
identifikim zgjidhjesh mbi situatat e ngjashme të hasura në praktikën e përditshme.
Në përfundim të kursit u zhvillua gjithashtu një test final me qëllim pajisjen me
certifikatën e pjesëmarrjes të akredituar nga TÜBA Stem Cell Working Group, në cilësinë e
udhëheqësit shkencor të këtij kursi.
Pas kthimit të tyre u organizua një tavolinë informuese me specialistë të fushës, ku u
referuan arritjet shkencore më të fundit, të raportuara nga Grupi i Studimeve të qelizave
staminale (Stem Cell Study Group), të krijuar nga Akademia e Shkencave e Turqisë (TÜBA).
Në kuadër të takimeve ndërmjet Akademive të Reja, Akademia e Re Globale (Global
Young Academy) dhe Akademia e Re e Suedisë, mbështetur edhe nga Qendra Kërkimore e
Komitetit Evropian organizuan takimin shkencor “The Second Worldwide Meeting of
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Young Academies”, më 16-18 Nëntor 2015, në mjediset e Akademisë së Shkencave të
Mbretërisë së Suedisë. Si përfaqësuese e kërkuesve të rinj nga Shqipëria u përzgjodh dr.
Sonila Kane.
Kjo veprimtari ishte një mundësi e mirë për tu takuar me përfaqësues të Akademive të
Reja, për shkëmbim përvoje rreth arritjeve e sukseseve të Akademive të Reja ekzistuese dhe
mundësisë për hapjen dhe zgjerimin e bashkëpunimeve ndërmjet kërkuesish edhe me vendin
tonë. Përfaqësues nga Akademi të Reja Kombëtare diskutuan synimet për të ardhmen e
krijimit të akademive të reja për ato vende, që nuk i kishin krijuar ende, si dhe lidhjet dhe
bashkëpunimin në nivel rajonal dhe global.
Pjesëmarrësit, të organizuar në katër grupe sipas disiplinave, diskutuan problemet e
poshtëshënuara:
 Arritjet dhe dialogu me komunitetin shkencor dhe shoqërinë;
 Influencat në politikat kërkimore kombëtare/ndërkombëtare, përfshirë mundësitë e
karrierës së kërkuesve të rinj;
 Ndërkombëtarizimi dhe lidhja midis Akademive të Reja;
 Themelimi, zhvillimi, akreditimi, financimi i Akademive të Reja Kombëtare, lidhja
me Akademitë e Shkencave “Mëmë”
Krahas Shqipërisë kishte edhe shtete të tjera si Serbia, Vietnami, Maqedonia etj., që
ende nuk kishin Akademi të Reja, por kishte edhe shtete që kishin krijuar Akademitë e Reja,
por kishin problem për mbarëvajtjen e tyre për shkaqe të ndryshme.
Nga diskutimet për përvojën e ngritjes së Akademive të Reja, dolën momentet kryesore
të organizimit të tyre si anëtarësimi i shkencëtarëve të rinj duke përdorur metoda të ndryshme
(Workshope, ku shkencëtarë të rinj shpalosin punimet e tyre; duke shpallur konkurse etj.) Në
të gjitha rastet, përzgjedhja e konkurrentëve bëhej nga komisione të posaçme të përbërë
kryesisht nga anëtarë të Akademisë së Shkencave “Mëmë”. Kandidatët e përzgjedhur do të
ishin pjesë e Akademisë së Re për tre (maksimumi katër vjet) dhe më pas largoheshin.
Gjithashtu, krahas takimit midis përfaqësuesve të Akademive të Reja Kombëtare dhe
Akademisë së Re Globale, u zhvillua konferenca e përbashkët “Scientific support for policy
making in sustainable development: Joining forces”, e organizuar në bashkëpunim me
shërbimin shkencor të Komisionit Europian “Joint Research Centre”. U diskutuan mundësitë,
sfidat në lidhje me rezultatet e arritura në konferencën “UN Summit for the adoption of the
post-2015 development agenda” të zhvilluar në New York më 25-27 Shtator 2015, dhe
sidomos roli i shkencës për zbatimin e tyre. Në këtë konferencë ishin pjesëmarrës
përfaqësues të EU dhe Organizatave të tjera ndërkombëtare.
Pas përfundimit të konferencës u vijua me “Second Worldwide Meeting of Young
Academies”. Gjatë ditës së dytë, pjesëmarrësit u ndanë në grupe sipas kontinenteve: Europë,
Azi dhe Afrikë për të diskutuar rreth bashkëpunimit rajonal midis Akademive të Reja dhe
çështjeve më shqetësuese.
Në grupin e përfaqësuesve të Akademive të Evropës dhe më gjerë (Gjermani, Rusi,
Angli, Kanada, Shqipëri, Serbi, Maqedoni, Suedi etj.) u vijua me diskutimin e sigurimit të
fondeve për Akademitë e Reja. Por çështja më e rëndësishme për të cilën u diskutua (në vijim
edhe të takimeve më të hershme në Bruksel dhe Budapest, në të cilët mjaft përfaqësues kishin
qenë pjesëmarrës) ishte krijimi i një website të thjeshtë në përdorim në mënyrë që të krijohet
një lidhje midis Akademive të Reja nëpër botë.
Ndërkohë nga organizatorët e takimit u kërkua që të propozohen ide për projekte, në të
cilët Akademitë e Reja mund të kishin mundësi bashkëpunimi. Duke qenë se një ndër
shqetësimet më të mëdha për vendin tonë është cilësia e mjedisit e sidomos e ajrit, projekti i
propozuar prej dr. Sonila Kane ishte: “The assessment of air quality in three main urban areas
of Albania by using moss-bags as bioindicator”.
Takimi rezultoi mjaft efektiv duke qenë se ishte një përvojë e ndryshme, por mund të
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shihet edhe si një mundësi për të bërë të mundur krijimin e një Akademie të Re edhe në
Shqipëri me mbështetjen e Akademisë së Shkencave, si institucion shkencor kombëtar, në
mënyrë që të krijohen mundësi të reja bashkëpunimi për shkencëtarët e rinj.
Seksioni i Shkencave Natyrore dhe Teknike i AShSh e ka patur gjithmonë në vëmendje
mbështetjen e kërkuesve të rinj, jo vetëm me mundësinë e pjesëmarrësve të kërkuesve më të
talentuar në veprimtari shkencore evropiane dhe më tej, por edhe me tërheqjen e studentëve
universitarë dhe pasuniversitarë në veprimtaritë e zhvilluara nga SShNT. Në grafikun 1
paraqitet pjesëmarrja e kërkuesve të rinj në zhvillimin e disa konferencave dhe simpoziumeve
shkencore të vitit 2015, me interes shkencor, si dhe me impakt në ekonomi e në shëndetin e
njeriut.
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Grafiku 1. Pjesëmarrja e kërkuesve të rinj në disa veprimtari të organizuara nga SShNT gjatë vitit 2015

Nga veprimtaritë disa vjeçare të një grupi shkencor akademikësh të Seksionit, po punohet për
futjen e përdorimit të teknologjive të imazheve satelitore (Remote Sensing) në vlerësimet
gjeomjedisore.
Nga bashkëpunimi me Shërbimin Gjeologjik Shqiptar, është realizuar një studim
shkencor 3-vjeçar i një grupi autorësh të AShSh dhe ShGjSh, me mbështetjen e Agjencisë së
Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit (AKTI), që ka të bëjë me aplikimin e teknologjive të
imazheve satelitore në vlerësimin dhe parashikimin e integruar të dukurive gjeodinamike, me
qëllim zbutjen e pasojave në zonat urbane dhe turistike të rajonit bregdetar, një problematikë
që sa vjen e bëhet më e ndjeshme edhe në Shqipëri. Studimi “Aplikimet e Inteferometrisë
Diferenciale për analizimin e lëvizjeve të truallit në Shqipëri”, me autorë M. Lamaj, akad.
N. Frashëri, akad. S. Bushati, L. Moisiu, akad G. Beqiraj dhe A. Avxhi, u prezantua në
Konferencën shkencore ndërkombëtare: “Fringe-2015: Avancimet shkencore dhe aplikative
të Interferometrisë SAR dhe Sentinel-1”, organizuar nga Agjencia Europiane Hapësinore
(ESA) në Fraskati, Romë, Itali (10 shtator 2015) (Fig. 31).
Studimi nga Shqipëria paraqiti mjaft interes në lidhje me problematikat e zgjidhjet e
arritura në përdorimin e kësaj teknologjie për problematikat e gjeomjedisit në Shqipëri.
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Figura 31. Prezantimi i studimit “Aplikimet e Inteferometrisë Diferenciale për analizimin e lëvizjeve të truallit
në Shqipëri” në Konferencën shkencore ndërkombëtare: “Fringe-2015: Avancimet shkencore dhe aplikative
të Interferometrisë SAR dhe Sentinel-1”, organizuar nga Agjencia Europiane Hapësinore (ESA) në Fraskati,
Romë, Itali

Për masivizimin e njohurive të përdorimit të kësaj teknologjie, u organizua në
Seksionin e Shkencave Natyrore e Teknike të AShSh, një ditë informimi, ku morën pjesë
shumë specialistë të fushave të ndryshme nga institucione shkencore, universitare, ku edhe
pjesëmarrja e kërkuesve të rinj e studentëve ishte mjaft e kënaqshme.
Në këtë takim, u referua nga autorët përdorimi i këtyre teknologjive të reja në
diagnostikimet e gjeorreziqeve, problematikat urbane, bregdetare, biodegradimeve
hidrologjike dhe pyjore. Gjithashtu, u referuan edhe raste studimore mbi nivelin e ndryshimit
të indikatorëve të klimës: si vlerësimet e ozonit, retë, aerosolet, karboni, nivelit të detit,
mbulesës së tokës, zjarreve, nivelit të lagështisë, smogut dhe për dobitë e përdorimit të kësaj
teknologjie në drejtim të iniciativave të ndryshimit të klimës.
Nga pjesëmarrësit u paraqit interes në pjesëmarrje e bashkëpunim në këtë fushë
studimesh, problem ky që Seksioni do të tregojë kujdes të veçantë në përfshirjen e tyre e me
prioritet të të rinjve me tregues pozitiv. Problem shqetësues ishte fakti, se në këtë takim u
identifikuan të rinj, të cilët edhe pse ishin kualifikuar në fusha të ngjashme të këtyre
disiplinave, në studime pas Bachelor, ishin të paangazhuar në marrëdhënie pune në
institucione të arsimit (shkencor apo profesional) apo në institucione shkencore. Mbetet
shumë punë për të bërë në lidhje me identifikimin e tyre dhe mbajtjen afër veprimtarive
shkencore e profesionale të këtyre kontingjenteve të burimeve njerëzore premtuese.
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BASHKËPUNIMI ME INSTITUCIONET E ARSIMIT TË LARTË DHE
KËRKIMIT SHKENCOR
Në mësimdhënie:
1. Gudar Beqiraj Matematikë, Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti Mesdhetar, 2015.
2. Salvatore Bushati “Fizika e Globit”, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave,

Universiteti Politeknik i Tiranës, 2015.
3. Arjan Durrësi Advanced Mobility and Cloud Computing, Graduate Course, Indiana
University Purdue University, USA, Pranverë 2015.
4. Arjan Durrësi Data Communications and Computer Networks, Indiana University
Purdue University, USA, Vjeshtë 2015.
5. Arjan Durrësi Trustworthy Computing, Graduate Course, Indiana University
Purdue University, USA, Vjeshtë 2015
6. Neki Frashëri “Kriptografia”, Dega Inxhineri informatike (Msc), Fakulteti i
Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik, Tiranë.
7.
Neki Frashëri “Programimi në mjedise të shpërndara” Dega Inxhineri
informatike (Bsc), Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit, Universiteti Politeknik, Tiranë.
8.
Neki Frashëri “Sistemet e shfrytëzimit”, Dega e Informatikës (Bsc), Fakulteti
Ekonomik, Universiteti i Tiranës (i jashtëm).
9.
Neki Frashëri “Sistemet paralele dhe të shpërndara”, Dega Informatikë (Msc),
Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës (i jashtëm)
10.
Nazim Gruda Bashkëligjërues në modulin “Horticultural Production Systems”
(rreth 50 MSc-studentë të vitit të parë e të dytë), Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität
Bonn, Germany.
11. Nazim Gruda Bashkëligjërues në modulin „Anbau und Physiologie der
Sonderkulturen“ (rreth 60 BSc-studentë të vitit të tretë), Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn, Gjermani.
12. Nazim Gruda Bashkëligjërues në modulin „Grundnahrungsmittel“ (rreth 150 BScstudentë të vitit të parë), Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Gjermani.
13. Efigjeni Kongjika Kulturat Qelizore & Indore, cikli i dytë, 120 orë, Master Shkencor
në Bioteknologji Molekulare dhe Industriale, Departamenti i Bioteknologjisë, Fakulteti i
Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës;
14.
Ilirjan Malollari Semestri i dytë (2014-15) 120 orë, viti 3, Lënda: Teoria e
Reaktoreve Kimike, Cikli I. viti 3; Lënda: Njohuri të Inxhinierisë Kimike; Cikli II, Viti II; Lënda:
Projektimi i proceseve dhe impianteve, Inxhinieria Kimike I
15. Ilirjan Malollari Semestri i parë (2015-16) 370 orë, viti 5, Lëndë: Modelimi dhe
simulimi i proceseve, MSH. Kimi. Ind.; Modelimi dhe simulimi i proceseve, MSH. Tekn. Ush;
Modelimi matematik dhe fizik i proceseve në inxhinieri kimike, Inxh Kimike I; Simulimi i
proceseve dhe optimizimi, Inxh Kimike II; Projektimi i proceseve dhe impianteve II, Inxh
Kimike II.
16. Ilirjan Malollari Tutoriat në Shkollat e Doktoraturës: ”Teknologjia dhe
mikrobiologjia e ushqimeve & vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë” Lënda: Aspekte teknologjike të
produkteve të veçanta ushqimore, 40 orë; “Proceset e trajtimit kimik të Lëndëve të para
natyrore dhe të mbeturinave industriale e urbane” Lënda: Njehsimi i proceseve industriale
kimike, 30 orë
17. Arben Merkoçi “Nanomaterials based sensors”, Lectures (2h) of Master Courses,
Master in Nanotechnology, Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Spain
18. Arben Merkoçi Precongress Course, “Nanotechnology, nanomaterials and
applications”, (8 hours), Topics: General considerations on nanotechnology; Main research
77

fields and applications in various industries; Nanomaterials and applications in biosensors:
from optical to electrical detection platforms. VI Congreso Internacional de Docencia e
Investigación en Química, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 21 &
22, 2015
19. Afërdita Veveçka Leksione në lëndët “Fizika 1, 2” dhe “Shkenca dhe Teknologjia e
Materialeve”, si dhe leksione në 3 lëndë të ndryshme në Shkollën e Doktoraturës pranë
Departamentit të Fizikës Inxhinierike, Universiteti Politeknik i Tiranës: “Metodat
Eksperimentale në Fizikë”, “Njohuri të thelluara të Shkencës së Materialeve 2,
“Nanomaterialet”.
20. Floran Vila Cikli I Universitar, Lënda: Fizika Moderne.
21. Floran Vila Cikli II Universitar, (Master Shkencor), Lëndët: Bazat e Optikës,
Probleme të Fizikës Moderne.
22. Floran Vila Cikli III (Shkolla e doktoraturës) Lëndët: Fizika e Atmosferës, Plotësime
të Fizikës.
Në kualifikimin shkencor:
Doktoratura
1. Afërdita Veveçka Udhëheqje doktorature Aida Bendo”Vlerësimi i kompozicionit
trupor dhe ndikimi i stërvitjes proprioceptive në parametrat biomekanikë, në grup mosha të
ndryshme”, Departamenti i Fizikës Inxhinierike, Universiteti Politeknik i Tiranës. Mbrojtur në
Korrik 2015.
2. Arben Merkoçi Udhëheqje doktorature: Alejandro Chamorra “Electrochemical and
optical nanomaterial-based biosensors for diagnostic applications” Autonomous University
of Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Spain, (9.11.2015)
3. Arben Merkoçi Udhëheqje doktorature: Flavio Pino “Development of nanomaterials
for environmental monitoring” Autonomous University of Barcelona, Bellaterra (Barcelona),
Spain (Co-director: Carmen Mayorga Martinez), (16.11.2015)
4. Arben Merkoçi Udhëheqje doktorature: Helena Monton “Development of Quantum
Dot-based tools for in vitro and biosensing applications” Autonomous University of
Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Spain (Coodirector: Dr. Carme Nogués), (13.11.2015)
5. Arben Merkoçi Udhëheqje doktorature: Lourdes Rivas “Electrochemical and optical
nanoparticle-based biosensors for point-of-care applications” Autonomous University of
Barcelona, Bellaterra (Barcelona), Spain (Co-directors: Alfredo de la Escosura y Josefina
Pons), (26.01.2015)
6. Arjan Durrësi Udhëheqje doktorature: Esmeralda Make, Universiteti Politeknik i
Tiranës.
7. Arjan Durrësi Udhëheqje doktorature: Pinga Zhang, Yefeng Ruan, Lina Alfantoukh,
Harold Owens, Murat Karakus Indiana University Purdue University USA
8. Arjan Durrësi Udhëheqje doktorature: Shpëtim Latifi, South East European
University, Tetove, Maqedoni
9. Bashkim Resuli Udhëheqje doktorature: Klara Kodhelaj “Fëmijët mbi peshë të
Tiranës dhe pasojat shëndëtësore metabolike të tyre”. Mbrojtur nëntor 2015
10. Bashkim Resuli Udhëheqje doktorature: Valdete Malaj “Diabeti mellitus si shkaktar
i sëmundjes yndyrore evolutive të mëlcisë”. Mbrojtur nëntor 2015
11. Dhimitër Haxhimihali Udhëheqje doktorature: E. Halluni “Studimi i çështjeve të
prodhimit të pastër në proceset e prodhimit të pijeve joalkoolike me ambalazhe plastike”.
Mbrojtur 2015 (UT. FSHN, Departamenti i Kimisë Industriale).
12. Efigjeni Kongjika Zhaneta Zekaj. Udhëheqje doktorature: Matilda Deliaj “Klonimi i
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disa varieteteve elite të arrës (Juglans regia L.) në Shqipëri dhe ruajtja e tyre me disa metoda
të kulturës “in vitro” 2012 - 2015, (UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë).
12. Efigjeni Kongjika, Ariola Bacu. Udhëheqje doktorature Marinela Grazhdani
“Shëndetësimi in vitro i fidaneve të disa kultivarëve të mollës (Malus domestica Borkh.) të
rrethit të Korçës me anë të kulturës së meristemës dhe kontrolli fitosanitar i tyre”, 2011 - 2015,
(UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë), dorëzuar për mbrojtje.
13.Floran Vila Udhëheqje doktorature: Alion Alizoti “Studim mbi trajtimin teorikoeksperimental të fizikës në shkollën e Mesme”. (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës)
14. Floran Vila Udhëheqje doktorature: Edmond Lukaj “Studim mbi ngarkimin
elektrostatik te aerosoleve atmosferike dhe bashkevperimin jon aerosol”. (UT, FSHN,
Departamenti i Fizikës)
15. Floran Vila Udhëheqje doktorature: Pranvera Dhima “Studim mbi elektrizimin e
polimerëve” (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës).
16. Gudar Beqiraj Udhëheqje doktorature: Blerta Moçka, “Optimizimi i inteligjencës së
biznesit dike përdorur framework” Fakulteti i Shkencave të Natyrës, UT
17. Gudar Beqiraj Udhëheqje doktorature: Helidon Karçanaj, “Implementimi i teknikave
përmirësuese elastike në Cloud Computer me Hipervizorin XEN” Fakulteti i Ekonomisë, UT
18. Ilirjan Malollari Udhëheqje doktorature: Anisa Rexhepi “Trajtimi biologjik i
shkarkimeve ujore të industrive ushqimore në vendin tonë dhe projektimi inxhinierik i një
impianti pilot”. (UT, FSHN)
19. Ilirjan Malollari Udhëheqje doktorature: Erinda Piluri, “Studimi i prodhimit të biogazit
nga përzierje të mbetjeve të manureve të kafshëve dhe të aktivitetit agrobujqësor”. (UT,
FSHN)
20. Jorgaq Kaçani Udhëheqje doktorature: “Menaxhimi i avancuar, analiza e cilësisë
dhe vlerësimi i riskut të projekteve inxhinierike” UPT, dorëzuar për mbrojtje.
21. Jorgaq Kaçani Udhëheqje doktorature: Elena Bebi “Studimi teorik dhe
eksperimental i mundësisë së ngritjes së parqeve energjitike të erës në zonat me interes në
Shqipëri” UPT, mbrojtur më 2015
22. Nazim Gruda MSc-Candidate Carina Nies. Graduate Mentor/Bachelor's Thesis
Chairperson. Thesis title: „Optimierung des Produktionssystems Tomate durch Verwendung
veredelter Pflanzen”, graduated Juni, 2015. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
23. Neki Frashëri Udhëheqje doktorature: Brunela Karamani, “Data mining në
kompanitë e sigurimeve”, UPT, mbrojtur më 2015.
24. Neki Frashëri Udhëheqje doktorature: Elma Kolce, “Metodat informatike në
mjekësi”, UPT
25. Neki Frashëri Udhëheqje doktorature: Enida Sheme, “Aspekte të sistemeve cloud”,
UPT
26. Neki Frashëri Udhëheqje doktorature: Enkli Ylli, “Probleme të sigurisë në sistemet
informatike”, UPT
27. Neki Frashëri Udhëheqje doktorature: Igli Hakrama, “Probleme të inteligjencës
artificiale në sistemet ekonomike”, UPT
28. Neki Frashëri Udhëheqje doktorature: Kujtim Hyseni (nga trojet, Presheva), “Mbi
sistemet e shpërndara të rregullimit”, UPT
29. Petraq Petro Udhëheqje doktorature: Florion Cela “Relacionet e Green-it në unaza
dhe lidhja e tyre me relacionet e Green-it në gjysmëgrupet e shumëzimit të unazave
përkatëse”. UT, FSHN, (në proces 2015).
30. Petraq Petro Udhëheqje doktorature: Orgest Beqiri “Gamma gjysmëgrupet
inversive dhe gamma unazat inversive", UT, FSHN, (në proces 2015).
31. Petraq Petro Udhëheqje doktorature: Rigena Sema “Relacionet e Green-it dhe
Përgjithësimet e Idealeve në Unaza e Përgjithësime të tyre”, UT, FSHN, mbrojtur më 2 janar
2015.
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Mastera
1. Afërdita Veveçka Udhëheqje master shkencor Brikena Bejko “Përcaktimi i përmasës
së kokrrizave të lidhjeve nanokristaline të Aluminit”, Departamenti i Fizikës Inxhinierike,
Universiteti Politeknik i Tiranës. Mbrojtur në Korrik 2015.
2. Arben Durrësi Udhëheqje master shkencor: Kumud Bhat, Aber Kalash (u diplomua)
Indiana University Purdue University
3. Efigjeni Kongjika Udhëheqje masteri shkencor Brunilda Çuko “Krahasimi i
metodave të ndryshme të kulturës së meristemës të dy kultivarëve të mollës”. 2015 2016,
(UT, FSHN, Departamenti i Bioteknologjisë).
4. Floran Vila Udhëheqje master shkencor: Safije Plaku “Nivelet energjitikë dhe
spektrat molekularë”. (UT, FSHN, Departamenti i Fizikës)
5. Ilirjan Malollari Udhëheqje master shkencor: 8 Diploma gjatë vitit 2015 (UT, FSHN)
6. Nazim Gruda Cand. BSc Julia Hilgers. Undergraduate Mentor/Bachelor's Thesis
Chairperson. Thesis title: „Optimierung der Anzuchtbedingungen von Macrolophus
pygmaeus”, graduated October, 2015. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
(I24).
7. Nazim Gruda Cand. BSc Mehdi Bisbis Undergraduate Mentor/Bachelor's Thesis
Chairperson. Thesis title: „Possible Impacts of Climate Change on Field- and Greenhouse
Vegetable Production and Product Quality”, graduated October, 2015. Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn.
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PËRPARËSITË E SEKSIONIT TË SHKENCAVE NATYRORE DHE
TEKNIKE PËR VITIN 2016
Përcaktimi i përparësive të zhvillimit shkencor në vend, që përkon edhe me vitin e
Shkencës - 2016 (Year of Science 2016), do të vazhdojë të jetë objektivi kryesor i veprimtarive
të Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike të AShSh-së. Përparësitë do të orientohen
në përputhje me programet e zhvillimit shkencor, nevojat dhe mundësitë aktuale të vendit,
bazuar në Strategjitë që kanë lidhje direkte dhe indirekte me qëllimin kryesor realizimin e
Programit të Qeverisë - që po ashtu parashikohen të jenë në harmoni me programet e
bashkëpunimit rajonal e më gjerë europian; Strategjinë Rajonale për kërkimin dhe
Inovacionin në vendet e Ballkanit Perëndimor; programet bilaterale të nënshkruara me
vendet e rajonit (Itali, Greqi, Turqi, Slloveni dhe Maqedoni), si dhe programet e BE (p.sh.
Horizon 2020 etj.), kur bëhet fjalë për të marrë pjesë në projekte shkencore konkurruese me
cilësi të lartë.
Mbështetur në përvojën e viteve të fundit, në kuadër të Sistemit të Kërkimit Shkencor
Kombëtar të ndërmarrë nga Qeveria, paraqitet përparësor vlerësimi tërësor i kërkimit
shkencor në vend, i cili duhet të realizohet nëpërmjet studimeve nga grupe shumëdisiplinore
dhe gjithëpërfshirëse kërkuesish e politikëbërësish shkencorë, nga ku do të përcaktohen
edhe fushat përparësore të kërkimit e zhvillimit në përputhje me programin e Qeverisë për
zhvillimin e vendit. Në këtë kuadër është e domosdoshme edhe përfshirja nga ana e Qeverisë
në këtë proces edhe e kontributit të AShSh.
Akademia e Shkencave e Shqipërisë ka kapacitete dhe mundësi që të rrisë rolin e saj në
zhvillimin e vendit në përgjithësi, ndaj kërkohet dhënia e hapësirave për menaxhimin e
institucioneve shkencore nga ana e AShSh. Argumentet flasin pozitivisht në këtë drejtim, si
për sa i përket rezultateve të veprimtarisë së saj në Sistemin e Kërkimit Shkencor në Shqipëri,
ashtu edhe të përfaqësisë së saj aktive në rrjetin e 54 akademive të vendeve të Europës
(ALLEA), në rrjetin e 95 akademive të botës (IAP), në Rrjetin e Akademive të Vendeve në
Zhvillim (TWAS), të organizmave ndërkombëtarë të shkencës (ICSU), Këshillin
ndërakademik të vendeve të Europës Juglindore (IACSEE), anëtarësimit të akademikëve
tanë në akademitë e vendeve të tjera, bashkëpunimet dypalëshe me akademitë e rajonit e më
gjerë, ekspertë përfaqësues për programe të shkencës e teknologjisë të BE në fusha të
ndryshme, etj.
Akademia e Shkencave në planin ndërkombëtar shkëmben e transferon informacione
shkencore e teknologjike, për mbarë kërkimin shkencor në Shqipëri. Ne besojmë që kërkimi
shkencor në Shqipëri ka kapacitete për të qenë bashkëudhëtar drejt Europës; ekzistojnë
potenciale në burime njerëzore dhe në infrastrukturë për një fillim të mirë zhvillimi drejt
Europës, por është e domosdoshme një menaxhim më i mirë i shfrytëzimit të këtyre burimeve.
Në këtë kuadër zhvillimi i veprimtarive të Seksionit të Shkencave Natyrore dhe
Teknike do të realizohet në përputhje me përparësitë shkencore të dala nga diskutimet në
seksion; parë nën këndvështrimin e përparësive të zhvillimit të parashikuara në Programin e
Qeverisë dhe ato të shprehura në dokumentet bazë - për zhvillimin e strategjive afatshkurtra,
afatmesme e ato perspektive, me prurje të reja, që synojnë:
 Përparësi të veçanta për kërkime në fushat e shëndetësisë, të energjisë, të
teknologjive të informimit dhe komunikimit, të mjedisit, të biosferës dhe njeriut, të
biodiversitetit, të bioteknologjive dhe biosigurisë e ushqimit, të etnobotanikës, të
nanoteknologjisë, të ujërave, të pyjeve, të shkencave të tokës, të zbatimit të teknologjive të
reja e inovative në vend në zbatimet inxhinierike, emergjencave civile, etj. Gjithashtu, do të
zhvillohen me përparësi edhe mundësitë për kontribute në disiplinat e tjera shkencore, si në
trashëgiminë kulturore, në mënyrë që edhe ato të zhvillohen duke u mbështetur me teknologji
të kohës.
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 Realizimi i studimeve ndërdisiplinore në bashkëpunim të ngushtë midis shkencave
natyrore dhe atyre shoqërore e disiplinave të tjera, me mbështetje të teknologjive inovative.
Bashkëpunimi ndërdisiplinor do të rrisë cilësinë e produktivitetit shkencor në punë madhore
me ndikim të ndërsjellë: në fushën e gjuhës, ruajtjes e pasurimit saj, në hartimin e veprave
enciklopedike, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore e pasurimin kulturor e shpirtëror, etj., të
cilat do të jenë fryt i bashkëpunimit me përfshirje të gjerë të komuniteteve shkencore, pasi
zhvillimi i njëanshëm i shkencave, sjell produkt shkencor me tregues të ulët cilësorë.
 Krijimi i grupeve të punës me specialistët më të mirë të fushave, për të realizuar
studime të rëndësisë së veçantë e prognoza kombëtare e më gjerë, bazuar në fushat
përparësore. Mbështetur në veprimtaritë e tyre, sipas rëndësisë së tematikës, këto grupe
pune do të jenë baza e ngritjes së komisioneve ad-hoc apo të përhershme; të tilla komisione
mund të jenë për fushat e arsimit dhe të shkencës, ujit, energjisë, emergjencave civile,
bujqësisë dhe ushqimit, biodiversitetit, bioteknologjisë, cilësisë së jetës, mjedisit. Komisionet
do të udhëhiqen nga akademikë të shquar e specialistë në vend, si dhe nga specialistë që
punojnë jashtë vendit, në diasporë.
 Rritja e rolit të seksionit në zhvillimin e ndërsjellë Akademi-Universitet-Biznes, publik
dhe privat, në zhvillimin e biznesit në Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme (NVM) e më gjerë;
vënia e produkteve shkencore për kërkim e zhvillim në shërbim të politikëbërësve e
vendimmarrësve, shoqërisë civile dhe biznesit.
 Forcimi i kapaciteteve të seksionit për të qenë të aftë për këshillim të qeverisjes dhe
shoqërisë civile, si një domosdoshmëri për zhvillimin e vendit, në përputhje edhe me
përparësitë e InterPanelit të Akademive të Botës (IAP).
 Përpjekje të konsiderueshme në drejtim të pjesëmarrjes së AShSh në programet e BE
ose në programe të tjera me karakter kërkimor, ku Akademia të përfaqësohet si koordinator,
partner ose të japë kontribut në nivel ekspertësh.
 Në të njëjtën kohë, si edhe të gjitha akademitë e botës, AShSh duhet të kontribuojë në
drejtim të: arritjeve të Millenium Development Goals (MDG) dhe pjesëmarrjes efektive në
partneritetin global për zhvillim; të ndihmesës për krijimin e qendrave të ekselencës në
disiplinat përparësore, si bujqësia, qendrat e studimeve detare e të peshkimit,
nanobioteknologjisë etj.
 Inkurajimi i bashkëpunimit ndërmjet shkencëtarëve në institucionet brenda dhe jashtë
vendit, për të cilin parashikohet të sigurohet edhe një mbështetje e madhe nga anëtarët e
Akademisë jashtë vendit.
 Nxitja e të rinjve në shkencë, duke qenë në fokusin e përparësive të seksionit dhe në
kuadër të Programit “Edukimi në shkencë”. Përmirësimi i imazhit të seksionit në drejtim të
efektivitetit të punës së tij, të tërheqjes së brezit të ri për karrierë në shkencë, çka arrihet edhe
me paraqitjen e kapaciteteve tona në komunitetin shkencor. Është koha e përshtatshme për
zgjedhjen, mbështetjen dhe vlerësimin e pjesës më të mirë të kërkimit shkencor.
 Barazia gjinore dhe tërheqja e femrës në veprimtarinë shkencore e drejtuese, janë
përparësi e këtij seksioni, gjë që synon rritjen e anëtarësisë së shkencëtareve femra në
seksion.
 Në planin ndërkombëtar, do të jetë përparësi bashkëpunimi i anëtarëve të Seksionit
me homologët në Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës e mbarë komunitetin
shkencor në Kosovë, që do të jetë i harmonizuar e pararendës me programet madhore të
Qeverisë me Shtetin e Kosovës.
 Kontributi i anëtarëve të Seksionit do të synojë 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.
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 Kontribute në fushat e kompetencës, në kohë reale e cilësore, për ministritë e

ndryshme e sidomos, me Ministrinë e Arsimit e Sporteve, Ministrinë e Inovacionit e
institucione të rëndësishme kombëtare.
Veprimtaritë e seksionit do të zhvillohen nëpërmjet projekteve, konferencave e
botimeve: monografive e periodikëve, brenda e jashtë vendit, ku janë përfshirë projekte të
Këshillit të Ministrave, ato të mbështetura nga Programi Kombëtar për Kërkim dhe Zhvillim
(PKKZhAKKSHI), në kuadër të Protokolleve të Bashkëpunimit Shkencor dhe Teknologjik
Dypalësh, si dhe të programeve të tjera të mbështetura nga akademitë e shkencave dhe
organizmat ndërkombëtarë të tilla si: Projekti IPA, që zhvillohet ndërmjet Akademisë së
Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi, si dhe
projektet me përparësi në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Kërkimor-Shkencor dhe
Artistik midis Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave dhe të
Arteve të Kosovës.
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