Dr. Dafina Bytyqit, laureate e ”Shpërblimit mbështetës 2016” të Akademisë së
Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, 22. 04. 2016
Fjala e kryetarit të Akademisë, akademik Hivzi Islami
Të nderuar kolegë dhe miq,
Anëtarë të Akademisë,
Njerëz të shkencës, të botës akademike dhe të kulturës,
E nderuara laureate e vitit kaluar, dr. Pranvera Ibrahimi (laureati i parë dr.
Qendrim Gashi gjendet në Gjermani për qëllime studimore),
Jemi tubuar sot në mjediset e Akademisë për ta shpallur çmimin e themeluar nga
Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, i emërtuar ”Shpërblimi
mbështetës”, që u jepet kandidatëve të moshës së re që kanë arritur rezultate të veçanta në
fushën e shkencës dhe të artit. Ky çmim, që ka filluar të jepet nga viti 2014, tashmë është
bërë tradicional. Fondi për këtë shpërblim është krijuar nga donacionet dhe vlera e tij
është 3.000 euro.
Kandidati i parë që e mori këtë çmim për rezultate të rëndësishme në fushën e
shkencës, konkretisht të shkencës së matematikës, ishte prof. Dr. Qëndrim Gashi,
ndërkaq kandidatja e dytë që u laureua me këtë çmim për rezultate të larta në fushën e
shkencës së mjekësisë vitin e kaluar ishte dr. Pranvera Ibrahimi. Donacion i parë erdhi
nga kompania Ing Office, Sh. P. K., Gjilan, ndërsa donacioni i dytë nga kompania
”Marigona Residence”.
Në bazë të konkursit publik të rishpallur më 4 mars 2016, u paraqitën 13
kandidatë nga fusha të ndryshme të shkencave. Nuk kishte asnjë kandidatë nga sfera e
arteve. Kryesia në mbledhjen e vet të mbajtur më 19 prill 2016 ka caktuar Komisionin
vlerësues në përbërje: kryetari i Akademisë Hivzi Islami, akademik Feriz Krasniqi dhe
anët. korresp. dr. Jusuf Bajraktari. Komisioni pasi e shqyrtoi dokumentacionin e
kandidatëve të paraqitur dhe në përputhje me kushtet e kërkuara me konkurs, përzgjodhi
për laureate të çmimit ”Shpërblimi mbështetës 2016” dr. Dafina Bytyçin, mjeke,
hulumtuese në fushën e mjekësisë, e cila, pas përfundimit me sukses të shkollës doktorale
trevjeçare në Lyon të Francës, u kurorëzua me doktoratën në temën ”Doktor në
Biomekanikë” (Docteur en Biomécanique, Université de Lyon 1). Sot është specializante
në QKUK, në Klinikën e Ortopedisë dhe të Traumatologjisë.
Vlera materiale e shpërblimit, që nuk është e vogël për llojin e shpërblimit dhe
rrethanat tona, është donacion, sikurse edhe vitin e kaluar, që vjen nga kompania
“Marigona Residence”, me përfaqësuesit Erolld Belegu, Rasim Merlaku dhe Valton
Bilalli dhe në emër të Akademisë i falënderoj shumë. Kjo kompani ka shprehur mirësinë
të ofrojë mjete për shpërblimin mbështetës edhe për vitin 2017. Tri herë faleminderit!
Shpërblimi që i jepet sot dr. Dafina Bytyçit konsiderojmë se është një simbolikë e
fortë për arsye se Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës si institucioni më i lartë
i shkencës dhe i artit në Kosovë, ia njeh punën dhe meritat një të reje, pa i mbushur të 30tat, për arritjet e saj në fushën e shkencës dhe të hulumtimit. Natyrisht, për shkak të
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moshës së re, nga kandidatja nuk janë pritur rezultate kulmore shkencore-hulumtuese.
Ato rezultate tek pritet të arrihen në të ardhmen dhe qëllimi ynë më i rëndësishëm është
që të mbështetet dhe të motivohet doktoresha për punë të mëtutjeshme produktive në
shkencë, në këtë rast në shkencën e mjekësisë. Në qoftë se me këtë shpërblim arrihet një
shtytje e cila sadopak do t’i shërbejë laureates si një kurajo për ecje përpara në profesion
dhe në hulumtime shkencore, atëherë mendojmë se është përmbushur objektivi ynë.
Ky çmim është një privilegj edhe për Akademinë që iu dha mundësia, në saje të
donacionit në fjalë, ta shpërblejë një kandidate të kësaj moshe, me këto cilësi si garanci
se do të zhvillohet në një shkencëtare dhe hulumtuese të mirëfilltë. Edhe vitin e kaluar,
siç u zu në gojë, Akademia me këtë çmim laureoi një femër të re që po shënon rezultate
gjithnjë e më solide në shkencat e mjekësisë; dr Pranvera Ibrahimi, në fund të vitit 2015,
pas marrjes së çmimit, mbrojti doktoratën e shkencave në Suedi.
Do të mbetet i përhershëm synimi i Akademisë që në kushte të barabarta të
shpërblehen femrat. Duket se mirëkuptimi te donatorët nuk do të mungojë. Numri i
Majlindave dhe shpërthimet e saj në kontinentin plak, nesër edhe në rrafshin global, me
valëvitjen e flamurit të shtetit më të ri në botë, presim të rritet edhe në fushat e tjera, në
radhë të parë të shkencave dhe të arteve, dhe pikërisht nga femrat e reja.
Edhe në rastin e pranimit të anëtarëve të rinj të Akademisë, që nuk po shkon lehtë
në propozime dhe votime kur është fjala për femrat, sikurse në të gjitha akademitë e tjera,
këtë fakt do ta kemi parasysh, aq më tepër që në vitet e fundit femrat po imponohen me
rezultate të rëndësishme në të gjitha fushat e shkencave dhe të arteve. Është kjo edhe një
porosi e ALLEA-s (All European Academies - Federata e Akademive Nacionale të
Evropës).
Raportin vlerësues për punën dhe rezultatet e arritura të dr. Dafina Bytyqit në
shkencën e mjekësisë, në emër të Komisionit do ta paraqesë akademik Feriz Krasniqi,
anëtar i Komisionit.
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