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ANËTARËT E AKADEMISË 

SEKSIONI I GJUHËSISË DHE 

I LETËRSISË 

a) Anëtarët e rregullt (akademikë):

Ali Aliu (1934), i zgjedhur më 2000, 

Eqrem Basha (1948), i zgjedhur më 

2004, 

Idriz Ajeti (1917), i zgjedhur më 1975, 

Mehmet Kraja (1952), i zgjedhur më 

2008, 

Rexhep Ismajli (1947), i zgjedhur më 

1996, 

Rexhep Qosja (1936), i zgjedhur më 

1975, 

Sabri Hamiti (1950), i zgjedhur më 

2008. 

Zejnullah Rrahmani (1952), i zgjedhur 

më 2016. 

b) Anëtarët korrespondentë:

Bardh Rugova (1974) i zgjedhur më 

2016, 

Kujtim Shala (1974), i zgjedhur më 

2016, 

Mehmet Halimi (1937), i zgjedhur më 

2012. 

SEKSIONI I SHKENCAVE 

SHOQËRORE 

a) Anëtarët e rregullt (akademikë):

Anton K. Berishaj (1954), i zgjedhur më 

2016, 

Ekrem Murtezai (1931), i zgjedhur më 

2000, 

Hivzi Islami (1946), i zgjedhur më 2000, 

Isa Mustafa (1951), i zgjedhur më 2012, 

Jusuf Bajraktari (1948), i zgjedhur më 

2016. 

b) Anëtarët korrespondentë:

Arsim Bajrami (1960), i zgjedhur më 

2012, 

Edi Shukriu (1950), e zgjedhur më 2012, 

Frashër Demaj (1973), i zgjedhur më 

2016, 

Gjyljeta Mushkolaj (1963), e zgjedhur 

më 2016, 

Justina Shiroka Pula (1953), e zgjedhur 

më 2016, 

Muhamedin Kullashi (1949), i zgjedhur 

më 2016. 

SEKSIONI I SHKENCAVE 

TË NATYRËS 

a) Anëtarët e rregullt (akademikë):

Fejzullah Krasniqi (1953), i zgjedhur më 

2012, 

Feriz Krasniqi (1931), i zgjedhur më 

2000, 

Isuf Krasniqi (1948), i zgjedhur më 2012, 

Minir Dushi (1929), i zgjedhur më 1979, 

Nexhat Daci (1944), i zgjedhur më 

1996. 

b) Anëtarët korrespondentë:

Arsim Morina (1956), i zgjedhur më 

2012, 

PËRBËRJA E AKADEMISË 
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Fetah Podvorica (1968), i zgjedhur më 

2016, 

Myzafere Limani (1954), e zgjedhur më 

2016, 

Qamil Haxhibeqiri (1949), i zgjedhur më 

2012, 

Salih Gashi (1944), i zgjedhur më 2012. 

 

SEKSIONI I ARTEVE 

 

a) Anëtarët e rregullt (akademikë): 

Rauf Dhomi (1945), i zgjedhur më 1996, 

Rexhep Ferri (1937), i zgjedhur më 2000, 

Tahir Emra (1938), i zgjedhur më 2008, 

Zeqirja Ballata (1943), i zgjedhur më 2000. 

 

b) Anëtarët korrespondentë: 

Luan Mulliqi (1953), i zgjedhur më 2012, 

Xhevdet Xhafa (1934), i zgjedhur më 2012. 

 

ANËTARËT IN MEMORIAM 
 

a) Anëtarët e rregullt (akademikë): 

Agim Çavdarbasha,  

Ali Hadri, 

Ali Podrimja,  

Besim Bokshi, 

Dervish Rozhaja, 

Engjëll Berisha, 

Esat Stavileci, 

Enver Gjerqeku, 

Esad Mekuli, 

Fehmi Agani, 

Gazmend Zajmi, 

Jashar Rexhepagiq, 

Latif Susuri, 

Mark Krasniqi, 

Muharrem Berisha, 

Musa Haxhiu, 

Muslim Mulliqi, 

Osman Imami, 

Pajazit Nushi, 

Remzi Bakalli, 

Syrja Popovci, 

Vladeta Vukoviq, 

Vukasin Filipoviq. 

 

b) Anëtarët korrespondentë: 

Anton Pashku, 

Eshref Ademaj, 

Hajredin Hoxha, 

Ibrahim Rugova, 

Ruzhdi Pllana. 

 

ANËTARËT JASHTË TRUPIT TË 

PËRHERSHËM TË PUNËS 

 

a) Anëtarët e rregullt (akademikë): 

Sinan Hasani (letërsi), Serbi, i zgjedhur 

më 1986.  

 

b) Anëtarët korrespondentë: 

Zef Mirdita (histori), Kroaci, i zgjedhur 

më 1991. 

 

ANËTARËT E JASHTËM 

 

Aleksandar Stipçeviq (histori), Kroaci, i 

zgjedhur më 1983, 

Ismail Kadare (letërsi), Shqipëri, i 

zgjedhur më 1991, 

Wilfried Fiedler (gjuhësi), Gjermani, i 

zgjedhur më 1991, 

Eric Hamp (gjuhësi), SHBA, i zgjedhur 

më 1991,  

Shaban Demiraj (gjuhësi), Shqipëri, i 

zgjedhur më 1996, 

Gunnar Svane (gjuhësi), Danimarkë, i 

zgjedhur më 1996, 

Kristian Gyt (histori e kulturës), Francë, 

i zgjedhur më 1996, 

Gjelosh Gjokaj (art figurativ), Gjermani, 

i zgjedhur më 1996, 
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Leonard Newmark (gjuhësi), SHBA, i 

zgjedhur më 2000, 

Robert Elsie (letërsi), Kanada, i zgjedhur 

më 2000, 

Michel Roux (gjeografi, gjeopolitikë), 

Francë, i zgjedhur më 2000, 

Muhamedin Kullashi (filozofi), Francë, i 

zgjedhur më 2000, 

Tomë Berisha (elektroteknikë), Kroaci, i 

zgjedhur më 2000, 

Noel Malcolm (histori), Angli, i zgjedhur 

më 2004, 

Victor Friedman (gjuhësi), SHBA, i 

zgjedhur më 2004,  

Emin Riza (arkitekturë), Shqipëri, i 

zgjedhur më 2008, 

Françesko Altimari (gjuhësi), Itali, i 

zgjedhur më 2008, 

Muhamet Mufaku (histori), Jordan, i 

zgjedhur më 2008,  

Alajdin Abazi (elektroteknikë), 

Maqedoni, i zgjedhur më 2012, 

Kolec Topalli (gjuhësi), Shqipëri, i 

zgjedhur më 2012, 

Oliver Schmit (histori), Austri, i 

zgjedhur më 2012, 

Radoslav Katičić (gjuhësi), Kroaci, i 

zgjedhur më 2012, 

Bahri Beci (gjuhësi), Shqipëri, i zgjedhur 

më 2016, 

Matteo Mandala (gjuhësi), Itali, i 

zgjedhur më 2016, 

Mentor Petrela (mjekësi), Shqipëri, i 

zgjedhur më 2016, 

Kristaq Prifti (histori), Shqipëri, i 

zgjedhur më 2016. 

 

ANËTARË NDERI 

 

Ferid Murati, nobelist, jeton në SHBA, i 

zgjedhur më 2000. 

 

SHËRBIMI ADMINISTRATIV, 

PROFESIONAL E TEKNIK 

 

Lendita Juniku Pula, sekretare e 

Akademisë,  

Ali Caka, drejtor i Departamentit të 

Përkrahjes Profesionale dhe 

Teknologjisë së Informacionit e 

Komunikimeve, 

Vjollca Hykolli, drejtoreshë e 

Departamentit për Buxhet dhe 

Financa, 

Hilmi Zogjani, drejtor i Departamentit 

të Bibliotekës dhe Arkivit, 

Furtuna Naka, udhëheqëse e 

prokurimit, 

Xhemshit Brajshori, zyrtar i lartë për 

marrëdhënie ndërkombëtare, 

Hasime Maliqi, zyrtare certifikuese, 

Lirijeta Bunjaku, zyrtare e lartë për 

buxhet dhe financa,  

Lidije Kelmendi, zyrtare e librarisë, 

Rejhane Ajeti Islami, zyrtare e lartë për 

bibliografi dhe hulumtim shkencor 

Bedri Pllana, zyrtar bibliotekar, 

Taulant Veseli, administrator i lartë i 

sistemeve të TIK-ut, 

Gerta Çuna, zyrtare e TI-së për 

përkrahje, 

Burim Rexhepi, zyrtar i lartë për 

botime, 

Nitë Krasniqi, zyrtare e logjistikës  

Alban Bytyçi, vozitës-korrier, 

Valbona Olluri, zyrtare teknike. 
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HYRJE 

Viti 2020, siç është e ditur tani më, 

ishte një vit i vështirë. Nga mesi i 

muajit mars për shkak të përhapjes së 

pandemisë Covid-19 u aplikuan masat 

parandaluese nga Qeveria e Republikës 

së Kosovës për të penguar shtrirjen e 

saj. Kjo gjendje ndikoi dukshëm në 

realizimin e Programit të punës së 

ASHAK-ut gjatë vitit 2020.  

Disa aktivitete shkencore u anuluan 

dhe disa të tjera u bartën për vitin 

2021. Botimi i dorëshkrimeve po ashtu 

u zgjat dhe gjatë vitit u arrit të botohet 

një sasi shumë e vogël e tyre. 

Edhe pse disa dorëshkrime ishin të 

gatshme që nga muaji shkurt, fillimi i 

procedurës së tenderimit nuk ishte e 

mundshme për arsye se Ligji i Buxhetit 

të Republikës së Kosovës u miratua më 

12 mars, ndërsa nga muaji prill filloi 

alokimi i tij. Deri në muajin prill ASHAK-

ut i është alokuar vetëm 1/12 e 

buxhetit. Më 13 mars rezultoi mbyllja 

për shkak të pandemisë dhe Qeveria i 

mori vendimet lidhur me masat 

parandaluese. Në kuadër të masave 

parandaluese ishte edhe ndalimi i 

ushtrimit të veprimtarisë botuese. Kjo 

situatë vazhdoi deri në fund të muajit 

maj dhe në fillim të muajit qershor; pas 

lehtësimit të masave filloi menjëherë 

procedura e tenderimit për shtypjen e 

botimeve të ASHAK-ut.  

Kjo procedurë u përsërit tri herë 

radhazi, dy herë u anulua për shkak të 

ankesave të disa operatorëve, ndërsa  

herën e tretë u arrit të përfundojë me 

sukses procedura e nisur dhe u 

nënshkrua kontrata. Kontrata u 

nënshkrua më 18 dhjetor, mirëpo duke 

marrë parasysh faktin se afati i 

realizimit të pagesave mbyllej nga 

Ministria e Financave më 24 dhjetor, 

për shtyp u dorëzuan vetëm disa 

dorëshkrime, ndërsa pjesa më e madhe 

e tyre mbeti të dërgohet në shtyp në 

vitin 2021.  

KUVENDI 

Kuvendi i Akademisë së Shkencave dhe 

të Arteve të Kosovës në vitin 2020 ka 

mbajtur tri mbledhje dy të rregullta me 

prezencë fizike dhe një në formë 

elektronike. Kjo e fundit u mbajt në 

formë elektronike për shkak të 

rrethanave të krijuara nga pandemia 

Covid-19.  

Mbledhja e parë më 12 shkurt (C), 

mbledhja e dytë (në formë elektronike) 

më 8 korrik (CI) dhe mbledhja e tretë 

(CII) më 22 dhjetor. 

1. Mbledhjen e parë të vitit 2020 (C) e

hapi kryetari i Akademisë akademik 

Mehmet Kraja, i cili në bazë të 

shënimeve që u morën, konstatoi se në 

sallë janë të pranishëm 29 anëtarë të 

Akademisë, kuorum ka dhe se Kuvendi 

mund të vazhdojë punën. Ai më pas e 

RAPORTI I PUNËS PËR VITIN 2020 
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propozoi këtë rend të ditës: Miratimi i 

procesverbalit të mbledhjes XCIX të 

Kuvendit të Akademisë; Miratimi i 

Raportit të punës të Akademisë për 

vitin 2019; Miratimi i Raportit financiar 

të Akademisë për vitin 2019; Shqyrtimi 

i propozimit të Kryesisë së Akademisë 

për themelimin e Çmimit vjetor për 

vepër jetësore; Çështje vijuese.  

Me këtë rast diskutoi H. Islami, i cili 

propozoi që pika 4 e rendit të ditës të 

propozuar të mos përfshihet në rendin 

e ditës së kësaj mbledhjeje, me 

arsyetimin se Akademisë nuk i duhet të 

themelojë Çmimin vjetor për vepër 

jetësore. Me vetë faktin që jemi 

zgjedhur si anëtarë të Akademisë, 

konsiderohet që jemi të privilegjuar 

dhe jemi vlerësuar për punën tonë. Një 

çmim shtesë do të ishte i tepërt. 

Pas fjalës së H. Islamit, kryetari Kraja 

kërkoi mendimin e Kuvendit. Diskutuan 

N. Daci, M. Dushi, R. Ferri dhe pas 

diskutimeve Kuvendi votoi për 

përfshirjen apo jo të pikës 4 në rendin e 

ditës. Votuan të gjithë anëtarët e 

pranishëm dhe meqë nuk u arrit numri 

i nevojshëm i votave (19) për miratimin 

e rendit të ditës të propozuar, Kuvendi 

vendosi të miratojë rendin e ditës pa 

pikën 4. 

Pas miratimit të procesverbalit nga 

mbledhja pararendëse, kryetari Kraja 

në fjalën hyrëse paraqiti një 

rekapitullim të punës së Akademisë për 

vitin 2019 si në vijim:  

“Gjatë vitit të shkuar Akademia jonë 

arriti të realizojë me sukses të 

konsiderueshëm pjesën më të madhe 

të programit të punës, duke u 

përqendruar kryesisht në një numër 

objektivash të cilat ishin caktuar si 

prioritet më programin e punës për 

vitin 2019. Nëse ka pasur ndonjë ngecje 

ose mosrealizim, kjo mund të ketë 

ardhur si rezultat i rrethanave 

objektive, të cilat e kanë shoqëruar 

punën e Akademisë gjatë këtij viti. 

Procesi i zgjedhjes së kryetarit të 

Akademisë, ndonëse në suaza të Ligjit 

dhe të Statutit, u zhvillua në një 

periudhë kohore pak të zgjatur dhe pati 

për pasojë ndonjë ngecje në procesin e 

realizimit të programit të punës së 

Akademisë. Megjithatë, u bënë të 

gjitha përpjekjet që pikat dhe 

objektivat themelore të programit të 

punës të arrihen dhe të realizohen pa 

ngecje të mëdha.  

BOTIME 

Do të përmend këtu së pari botimet, 

sepse konsideroj se njëra nga shtyllat 

themelore të punës së Akademisë janë 

pikërisht botimi i veprave shkencore, 

ndonjëherë edhe artistike dhe se ato 

qe disa vjet radhazi janë rritur në 

numër dhe në cilësi. Gjatë vitit të 

shkuar janë botuar 25 vepra, përfshirë 

edhe revista, prej të cilave 6 janë 

autoriale, që botohen për herë të parë, 

ndërsa të tjerat janë përmbledhje 

punimesh nga projektet e seksioneve 

dhe tubimet shkencore. Disa nga këto 

botime që kanë dalë gjatë vitit 2019 

janë vepra që janë bartur në këtë vit 

nga viti paraprak për shkak të 

mungesës së mjeteve financiare, kurse 

një numër syresh janë botime të 

konferencave dhe tubimeve shkencore 

të mbajtura në vitet pararendëse, 

kryesisht gjatë vitit 2018. Gjatë këtij viti 
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është botuar edhe vëllimi II i Leksikonit 

të Vendbanimeve, ndërsa është në 

proces të përfundimit edhe vëllimi III i 

këtij botimi, që gjithsesi është një nga 

veprat kapitale të Akademisë dhe njëra 

nga veprat më të rëndësishme në 

fushën e leksikografisë dhe të 

gjeografisë, një kontribut i 

jashtëzakonshëm për vetënjohjen e 

Kosovës.  

Dy dukuri negative dua t’i theksoj në 

punë tonë botuese: e para, botimet 

tona kolektive, pra që nuk janë 

autoriale, veçmas përmbledhjet e 

punimeve nga konferencat dhe tryezat 

shkencore dorëzohen me vonesë të 

madhe, ndonjëherë edhe dy-tri vjet pas 

mbajtjes së tubimit shkencor. Së fundi 

Kryesia ka vendosur që botimi i 

kumtesave dhe referateve nga tubimet 

shkencore të dorëzohen në shtyp më 

së largëti 6 muaj pas mbajtjes së 

tubimit shkencor. Së dyti, dua të tërheq 

vërejtjen për një fenomen, që mund të 

vërehet në botimet tona të kësaj 

natyre: nuk bëhet një redakturë e 

teksteve dhe kjo redakturë mungon 

edhe në revistat tona. Më anë tjetër, 

nëse i shikoni më nga afër këto botime, 

do të vëreni një mungesë të theksuar 

të një modeli që duhet të ndiqet në 

botimet shkencore: disa punime kanë 

rezyme, disa të tjerë jo; dikush e vë 

bibliografinë, dikush jo; dikush 

prezantimin e punimit e quan abstrakt, 

dikush përmbledhje etj. Edhe në 

pikëpamje grafike nuk kemi arritur që 

botimet tona të ndjekin një model, i cili 

pastaj do të zbatohet në të gjitha 

rastet. Së fundi edhe në këtë drejtim 

është duke u punuar që të krijohet 

modeli i botimit shkencor, i cili pastaj 

do të zbatohej në të gjitha rastet. Po 

ashtu është kërkuar që sekretarët e 

seksioneve dhe kryeredaktorët e 

revistave të bëjnë më shumë punë 

redaktoriale, sepse, sikundër mund ta 

kemi vërejtur tashmë, ka plot libra që 

sekretarët e seksioneve i shohin vetëm 

kur botohen. Kjo nuk duhet të ndodhë 

kështu. Edhe Këshilli Botues i përbërë 

nga sekretarët e seksioneve dhe nga 

sekretarja shkencore duhet të mbajë 

një kontroll më të madh mbi botimet 

në mënyrë që asnjë botim të mos dalë i 

paredaktuar dhe pa aparaturën 

përkatëse shkencore. Ndërkaq, revistat 

duhet të lirohen gradualisht nga 

kufizimet dhe ndikimet 

kryeredaktoriale, të cilat tani janë në 

varshmëri tepër të madhe të 

kryeredaktorëve dhe më pak të 

redaksive.  

Këtë vit nuk kemi pasur asnjë vepër të 

ndonjë autori jashtë Akademisë. 

PROJEKTE 

Ne kemi realizuar ose jemi në realizim e 

sipër të disa projekteve nga fusha e 

kërkimeve shkencore ose e botimeve. 

Disa syresh, si Këshilli Ndërakademik 

për Gjuhën Shqipe, kanë pasur 

periudha të ndërprerjes për arsyet e 

varura nga rrethanat jashtë Akademisë. 

Por, më anë tjetër, ka vazhduar 

realizmi i projekteve të tjera në 

Seksionin e Gjuhësisë dhe të Letërsisë, 
vepra e plotë e Joklit, korpusi i shqipes 

së folur në Kosovës, Fjalori 

enciklopedik i gjuhësisë etj. Por nuk ka 

vazhduar projekti “Shqipja e shkruar në 
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Kosovë në shekullin XX”, për shkak të 

disa mungesave teknike (serverit) dhe 

të neglizhencës për të marrë vendimet 

përkatëse rreth kuadrit profesionist për 

të kryer punët rreth këtij projekti. 

Në Seksionin e Shkencave Shoqërore ka 

vazhduar puna për realizimin e 

projektit “Vendbanimet urbane dhe 

rurale të Kosovës”, ndërsa nuk duket se 

e njëjta gjë do të ndodhë edhe me 

projektin “Hasan Prishtina në prizmin e 

dokumenteve arkivore”, që mund të 

ketë vonesa. Gjithashtu, në raportin e 

këtij seksioni nuk është bërë me dije se 

në çfarë faze të realizimit gjendet 

projekti dyvjeçar “Lidhja e Prizrenit në 

dokumentet Austro-Hungareze”.  

Më anë tjetër, në Seksionin e 

Shkencave të Natyrës gjatë vitit 2019 

kanë përfunduar dy projekte, njëri për 

brezat frekuencore etj. dhe tjetri për 

modifikimin e sipërfaqes së qymyrit me 

shtresa të holla organike. Raportet e 

bartësve të këtyre projekteve janë 

shqyrtuar në seksionin përkatës dhe 

më pas janë miratuar në Kryesi.  

Si përfundim besoj se duhet të dalin dy 

konstatime: e para, para miratimit 

projektet duhet të analizohen 

hollësisht në seksionin përkatës, njësoj 

si edhe për vlerën e shkencore të 

realizimit të tij, duke ndjekur parimin se 

vlera e disa projekteve duhet të matet 
edhe me shkallën e zbatimit të tyre në 

fusha të caktuara. Disa projekte, që u 
takojnë fushave të shkencave 

aplikative, do të ishte mirë që të gjejnë 

zbatim praktik, njësoj sikundër që edhe 

hartimi i tyre të bëhej në bashkëpunim 

me zbatuesit e mundshëm.  
Ndërkaq, sikundër është përfshirë edhe 

në raport, Seksioni i Arteve gjatë vitit të 

shkuar ka realizuar një ekspozitë (të 

Agim Çavdarbashës) dhe dy koncerte 

(një koncert-recital në 20-vjetorin e 

çlirimit të Kosovës dhe një koncert me 

veprat e Rauf Dhomit, i paraparë më 

herët, por i realizuar me sukses në 

dhjetor të vitit 2019).  

Gjatë periudhës së ardhshme do ta 

intensifikojmë veprimtarinë 

ekspozuese dhe koncertet në mënyrë 

që Akademia të hapet ndaj një 

audience artdashëse.  

TUBIME SHKENCORE 

Gjatë vitit të shkuar kemi realizuar disa 

tubime shkencore me rëndësi, siç është 

konferenca shkencore “Studimet 

albanistike në Itali”, si dhe tryeza 

shkencore “Matja e ekonomisë 

informale (joformale) në Kosovë”. 

Mendoj se mbajtja e tubime shkencore 

të formës së tryezave duhet të 

intensifikohet në të gjithë seksionet, 

sepse Akademia ka potencial për të 

udhëhequr tryeza të këtilla dhe për të 

sjellë në Akademi një audiencë më 

gjerë shkencore dhe artistike.  

Kaq rreth raportit për vitin 2019. Me 

këtë rast, në fund, dua të tërheq 

vëmendjen e sekretarëve të seksioneve 

se është obligim që të bëhet 

harmonizimi ndërmjet planifikimit dhe 

raportit. Pra, nëse një botim, projekt 

ose tubim shkencor nuk është 

realizuar, në raport duhet të thuhet pse 

ka ndodhur kjo”. 

Më pas filloi shqyrtimi i raportit të 

punës, me rend nga Kuvendi e deri te 

Shërbimi profesional, administrativ 

teknik (SHPAT) i ASHAK-ut. Kryetari 

Kraja tha se në raport ka vërejtur disa 
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mospërputhje ndërmjet raportit dhe 

programit të punës dhe kërkoi nga 

sekretarët e seksioneve t’i bëjnë 

përmirësimet përkatëse. 

Gjatë shqyrtimit të raportit të punës së 

Kuvendit diskutuan M. Dushi dhe H. 

Islami.  

M. Dushi në fjalën e tij paraqiti vërejtje 

për procesverbalet e mbledhjeve të 

fundit të Kuvendit dhe tha se ka 

pasaktësi në diskutimet që janë bërë. 

Ai më pas tha se disa herë ka paraqitur 

vërejtje për punën në projektet e 

Akademisë dhe ka kërkuar që të 

përcaktohen me kohë vlerat financiare, 

sepse në fund po dalin pasaktësi. Ai tha 

se për çdo shqetësim ka kërkuar sqarim 

brenda Akademisë dhe asnjëherë 

jashtë saj. 

H. Islami në diskutimin e tij paraqiti 

disa vërejtje për kritikat e M. Dushit. Ai 

tha se të gjitha janë të pabaza dhe të 

pasakta. Projekti Vendbanimet e 

Kosovës, bartës i të cilit është ai vetë, i 

ka kaluar të gjitha procedurat e 

rregullta të miratimit, nga Seksioni i 

SHSH e deri në Kuvendin e Akademisë. 

Në projekt është bërë punë e madhe 

dhe kanë dalë dy vëllime, ndërsa është 

në përfundim e sipër edhe vëllimi i 

tretë. 

Pas diskutimeve kryetari Kraja, 

propozoi që këto tema të mbyllen, 

meqë ka disa kuvende që janë 

diskutuar dhe tani më konsiderohen 

çështje të mbyllura. Propozimi u 

miratua nga Kuvendi. Më pas u 

shqyrtuan edhe raporti i Kryesisë, 

raportet e seksioneve dhe raporti 

SHPAT-së. 

Kuvendi e miratoi Raportin e punës të 

Akademisë për vitin 2019 pa vërejtje. 

Raporti do të botohet në revistën 

Vjetari 2019. 

Në vazhdim u shqyrtua edhe Raporti 

financiar i Akademisë. Kryetari Kraja 

tha se Raporti është transparent, 

paraqet gjendjen e shpenzimit të 

mjeteve buxhetore sipas kategorive 

përkatëse.  

Ai kërkoi nga L. Pula të ofrojë sqarimet 

përkatëse. L. Pula e njoftoi Kuvendin 

me pasqyrën e mjeteve buxhetore. Ajo 

tha se në kategorinë shpenzime 

kapitale kanë qenë në dispozicion 

mjetet buxhetore në vlerë prej 

62.000,00€ për avancimin e sistemit të 

zërimit në sallën e madhe të ASHAK-ut. 

Kanë filluar dhe kanë përfunduar 

procedurat në përputhje me aktet 

normative përkatëse dhe është 

përzgjedhur operatori që ka ofertuar 

çmimin më të ulët, 51.790,00€, prandaj 

ka mbetje të mjeteve në vlerë prej 

10.210,00€ 

Pjesa tjetër e mjeteve buxhetore, të 

mbetura në kategorinë mallra dhe 

shërbime, ka rezultuar nga vonesa e 

përgatitjes së disa botimeve. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës kryetari Kraja diskutoi për 

çështjen e përfshirjes në planin botues 

të ASHAK-ut të dorëshkrimeve të 

autorëve që nuk janë anëtarë të 

Akademisë. Ai propozoi që përzgjedhja 
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të bëhet përmes konkursit publik dhe 

për këtë e kërkoi mendimin e Kuvendit. 

Diskutuan N. Daci, A. Aliu, M. Dushi dhe 

pas diskutimeve u tha që kjo çështje të 

mos bëhet me konkurs publik, por të 

bëhet përzgjedhja si deri më tani nga 

seksionet e ASHAK-ut.  

2. Mbledhja e dytë e Kuvendit CI u

mbajt përmes komunikimit elektronik. 

Bazuar në aktet normative të ASHAK-

ut, gjatë muajit qershor u mbajtën 

mbledhjet e rregullta të seksioneve të 

ASHAK-ut, në të cilat u shqyrtuan dhe u 

miratuan programet e punës për secilin 

seksion.  

Pas mbledhjeve të seksioneve, më 22 

qershor u mbajt mbledhja e Kryesisë në 

të cilën u shqyrtua dhe u miratua 

Programi i punës i ASHAK-ut për vitin 

2021, me konstatimin se Programi i 

punës i dërgohet Kuvendit të 

Akademisë për miratim përfundimtar. 

Në të njëjtën mbledhje Kryesia po 

ashtu caktoi mbledhjen e Kuvendit të 

Akademisë më 8 korrik 2020, në orën 

11:00, me këtë rend dite: Miratimi i 

procesverbalit të mbledhjes C të 

Kuvendit të Akademisë; 

Miratimi i Programit të punës së 

Akademisë për vitin 2021 dhe çështje 

vijuese.  

Më 23 qershor u njoftuan të gjithë 

anëtarët e Akademisë për mbajtjen e 

mbledhjes së Kuvendit dhe të gjithëve 

iu ndanë materialet e mbledhjes me 

kohë (së paku 15 ditë përpara) që t’i 

kenë në dispozicion. 

Pas datës 23 qershor, duke parë që 

situata me pandeminë COVID-19 filloi 

të përkeqësohet, Kryesia, duke mos 

dashur të rrezikohet shëndeti i 

anëtarëve të Akademisë, pas nismës së 

disa anëtarëve, vlerësoi se më e drejtë 

dhe më praktike është që miratimi i 

Programit të punës së Akademisë për 

vitin 2021, i paraparë të bëhet në 

mbledhjen e Kuvendit, të bëhet përmes 

postës elektronike ose përmes 

deklarimit individual, kurse çështjet e 

tjera nga rendi i ditës të shtyhen për 

mbledhjen e radhës, kurdo që të 

krijohen kushtet për mbajtjen e saj.  

Anëtarët e Akademisë u njoftuan për 

vendimin e Kryesisë dhe më 8 korrik 

2020 miratimin e Programit të punës e 

konfirmuan në formë elektronike 24 

anëtarë, në kopje letër 7 anëtarë dhe 

një anëtar në pamundësi të ardhjes në 

Akademi e ka bërë konfirmimin përmes 

telefonit. 

Bazuar në atë që u cek më lart, 

konsiderohet se Programi i punës i 

ASHAK-ut për vitin 2021 është miratuar 

nga Kuvendi i Akademisë. 

3. Në mbledhjen e tretë (CII) kryetari i

Akademisë, akademik Mehmet Kraja 

fillimisht i ftoi anëtarët e Akademisë të 

mbajnë një minutë heshtje në nderim 

dhe përkujtim të figurës dhe veprës së 

akademik Ekrem Murtezait. 

Më pas kryetari Kraja e njoftoi 

Kuvendin se në bazë të shënimeve që u 

morën, në sallë janë të pranishëm 34 

anëtarë të Akademisë, nga 36 sa janë 

gjithsej. Bazuar në Statutin e 
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Akademisë, neni 29, paragrafi 14, ai 

propozoi të mos përfshihen në kuorum 

akademikët Rexhep Qosja dhe Rexhep 

Ferri. Propozimi u miratua dhe Kuvendi 

e miratoi rendin e ditës. 

Në vazhdim Kuvendi caktoi Komisionin 

e zgjedhjeve në përbërje prej 

akademikëve: Rexhep Ismajli, kryesues 

dhe Fejzullah Krasniqi e Anton K. 

Berishaj, anëtarë. 

 

Kryetari Kraja tha se sipas akteve 

normative të Akademisë, sekretarët e 

seksioneve mund të paraqesin 

arsyetimet e shkurtra për secilin 

kandidat dhe kërkoi miratimin e 

Kuvendit. Meqë anëtarët e Akademisë i 

kanë pasur në dispozicion të gjitha 

recensionet për kandidatët e 

propozuar, Kuvendi vendosi të mos 

raportohet fare. 

 

Para fillimit të procesit të votimit, L. 

Pula, me kërkesë të kryetarit Kraja, e 

njoftoi Kuvendin se në bazë të Statutit 

të Akademisë, neni 24 dhe në bazë të 

Rregullores për propozimin dhe 

zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë, 

neni 14: 

 

- Anëtari i rregullt i Akademisë zgjidhet 

me shumicën e votave të anëtarëve të 

rregullt të Akademisë. Kuorumin sot e 

përbëjnë 18 anëtarë të rregullt të 

Akademisë, pra zgjidhet kandidati që 

merr 10 vota. 

 

- Anëtari korrespondent i Akademisë 

zgjidhet me shumicën e votave të të 

gjithë anëtarëve të rregullt dhe të 

anëtarëve korrespondentë të 

Akademisë. Kuorumin sot e përbëjnë 

34 anëtarë të rregullt dhe 

korrespondentë të akademisë, pra 

zgjidhet kandidati që merr 18 vota. 

- Anëtari i jashtëm i Akademisë zgjidhet 

me shumicën e votave të të gjithë 

anëtarëve të rregullt dhe të anëtarëve 

korrespondentë të Akademisë, pra në 

këtë rast zgjidhet po ashtu kandidati që 

merr 18 vota. 

 

Ajo po ashtu njoftoi se në fletëvotim 

kandidatët për anëtarë të rregullt dhe 

për anëtarë korrespondentë renditen 

sipas seksioneve dhe më pas renditen 

sipas numrit të votave të fituara në 

Seksionin përkatës. 

 

Kandidatët për anëtarë të jashtëm 

renditen në fletëvotim sipas abecesë. 

Votimi bëhet duke rrethuar numrin 

rendor para emrit të kandidatit.   

 

Më pas filloi votimi. U votua së pari për 

pranimin e anëtarëve të rregullt, më 

pas për anëtarët korrespondentë dhe 

në fund për anëtarët e jashtëm. Pas 

çdo votimi Komisioni i zgjedhjeve i 

kontrolloi dhe i numëroi votat dhe në 

fund Rexhep Ismajli, kryesues i 

Komisionit e komunikoi rezultatin: 

 

Për anëtarë të rregullt: 

1. Votuan 18 anëtarë të rregullt të 

ASHAK-ut; 

2. Fletëvotime të vlefshme    18; 

3. Fletëvotime të pavlefshme  0. 

Kandidatët e propozuar morën votat si 

më poshtë: 

 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë: 

1. Kujtim Shala   14 vota; 

2. Mehmet Halimi   7 vota   
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3. Bardh Rugova  8 vota. 

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:

1.Arsim Bajrami 7 vota; 

2.Edi Shukriu 12 vota; 

3.Gjyljeta Mushkolaj 6 vota; 

4.Justina SH. Pula 12 vota; 

5.Muhamedin Kullashi 10 vota. 

III. Seksioni i Shkencave të Natyrës:

1.Arsim Morina 9 vota; 

4.Qamil Haxhibeqiri 8 vota; 

5.Salih GASHI 8 vota. 

IV. Seksioni i Arteve

1. Luan Mulliqi 8 vota; 

2. Xhevdet Xhafa 7 vota. 

Komisioni, në bazë të rezultatit të 

votimit i shpalli para Kuvendit të 

Akademisë emrat e kandidatëve që 

kanë marrë numrin e nevojshëm të 

votave dhe në këtë mënyrë janë 

zgjedhur anëtarë të rregullt 

(akademikë) të Akademisë së 

Shkencave dhe të Arteve të Kosovës: 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë: 

1.Kujtim Shala.

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:

1.Edi Shukriu;

2.Justina Sh. Pula;

3.Muhamedin Kullashi.

Për anëtarë korrespondentë: 

1. Votuan 34 anëtarë të ASHAK;

2. Fletëvotime të vlefshme   30;

3. Fletëvotime të pavlefshme 4.

Kandidatët e propozuar morën votat si 

më poshtë: 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë: 

1. Shkumbin Munishi 22 vota; 

2. Nysret Krasniqi 20 vota. 

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:

1. Besnik Krasniqi 24 vota. 

III. Seksioni i Shkencave të Natyrës:

1. Imer Rusinovci 13 vota; 

2. Naser Kabashi 10 vota. 

IV. Seksioni i Arteve:

1. Rreze Kryeziu Breznica  10 vota;

2. Zake Prelvukaj  16 vota. 

Komisioni në bazë të rezultatit të 

votimit i shpalli para Kuvendit të 

Akademisë emrat e kandidatëve që 

kanë marrë numrin e nevojshëm të 

votave dhe në këtë mënyrë janë 

zgjedhur anëtarë korrespondentë të 

Akademisë së Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës: 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë: 

1. Shkumbin Munishi;

2. Nysret Krasniqi.

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:

1.Besnik Krasniqi.

Për anëtarë të jashtëm: 

1. Votuan 34 anëtarë të ASHAK-ut;

2. Fletëvotime të vlefshme 29; 

3. Fletëvotime të pavlefshme 5. 

Kandidatët e propozuar kanë marrë 

votat si më poshtë: 

1. Abdylmenaf Bexheti  23 vota; 

2. Brian D. Joseph  27 vota; 

3.Irena Sawicka 25 vota. 
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Komisioni në bazë të rezultatit të 

votimit i shpalli para Kuvendit të 

Akademisë emrat e kandidatëve që 

kanë marrë numrin e nevojshëm të 

votave dhe në këtë mënyrë janë 

zgjedhur anëtarë të jashtëm të 

Akademisë së Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës: 

1. Abdylmenaf Bexheti;

2. Brian D. Joseph;

3. Irena Sawicka.

KRYESIA 

Kryesia e Akademisë gjatë vitit 2020 ka 

mbajtur 20 mbledhje (XXIX-XLVIII) në të 

cilat është marrë me shqyrtimin e 

çështjeve, duke u bazuar në 

kompetencat e parapara me Ligjin, 

Statutin dhe aktet e tjera normative të 

Akademisë. 

1. Kryesia në mbledhjen e parë të vitit

2020, XXIX mbajtur më 10 janar, pas 

miratimit të procesverbaleve të 

mbledhjeve XXVII dhe XXVIII shqyrtoi 

dinamikën e realizimit të Programit të 

punës të ASHAK-ut për vitin 2020. 

Kryetari Kraja tha se në Programin e 

punës janë paraparë një numër i 

konsiderueshëm i botimeve dhe i 

aktiviteteve shkencore. Vitin e kaluar u 

vonuam me dorëzimin e 

dorëshkrimeve dhe kjo bëri që në fund 

të vitit, për shkak të shpenzimit të 

mjeteve buxhetore, të dorëzohen për 

shtyp dorëshkrimet e pakompletuara. 

Shumica nuk është dashur të shtypen 

ashtu siç janë shtypur. Këtë vit duhet të 

kemi më shumë kujdes, të respektojmë 

procedurat dhe të dorëzohen 

dorëshkrimet deri në fund të muajit 

shtator. Nëse nuk dorëzohen 

dorëshkrimet me kohë dhe nuk 

përgatiten sipas standardeve të 

përcaktuara me rregullore përkatëse, 

ato do të anulohen dhe do të shtyhen 

për vitin vijues. 

Ai e përmendi edhe çështjen e 

aktiviteteve shkencore dhe kërkoi më 

shumë rregullsi për organizimin e tyre. 

Njëherësh tha se Kryesia në një 

mbledhje të mëparshme ka kërkuar 

raport për aktivitetet e mbajtura gjatë 

vitit 2019, por deri më sot nuk ka 

raporte. 

Kryetari Kraja më pas tha se seksionet 

duhet të koordinohen në mes vete për 

kohën e mbajtjes së aktiviteteve. 

Diskutuan me radhë secili sekretar për 

seksionin e tij. U saktësua koha e 

mbajtjes së aktiviteteve. U tha që 

sekretarët e seksioneve të raportojnë 

nëpër seksionet e tyre, në mënyrë që 

t’ju komunikojnë anëtarëve të 

seksioneve qëndrimin e Kryesisë.  

Në fund kryetari propozoi që Seksioni i 

Arteve të organizojë aktivitet artistik 

me rastin e 17 Shkurtit - ditës së 

pavarësisë së Kosovës, ekspozitë, 

koncert apo të dyja bashkë. 

L. Mulliqi u pajtua me propozimin dhe 

tha se do të merret me këtë çështje 

menjëherë dhe se javën tjetër do ta 

njoftojë Kryesinë. 

Në kuadër të pikës vijuese të rendit të 

ditës Kryesia i shqyrtoi propozimet e 

ASHSH-së për Protokollin e 

bashkëpunimit ASHAK- ASHSH 2020-
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2022. U tha që drafti i përgatitur nga 

ASHSH të kalojë nëpër seksione dhe aty 

të paraqiten vërejtjet eventuale dhe 

propozimet shtesë. Më pas Kryesia, në 

bazë të propozimeve të seksioneve do 

të hartojë draftin final, të cilin do t’ia 

dërgojë ASHSH-së. U tha që mbledhjet 

e seksioneve të mbahen gjatë javës që 

vjen. 

Në vazhdim Kryesia diskutoi për 

çështjen e Këshillit Ndërakademik për 

Gjuhën Shqipe. Kryetari Kraja e njoftoi 

Kryesinë se ASHSH e ka përgatitur një 

draft të Rregullores së punës për 

KNGJSH dhe propozoi që kjo çështje t’i 

delegohet Seksionit të GJL, meqë është 

pikë e Programit të punës së atij 

seksioni. 

Propozimi u miratua. U tha që SGJL të 

merret me çështjen në fjalë, të 

përgatisin bashkë me ASHSH-në 

Rregulloren e cila do t’i kthehet për 

miratim Kryesisë së Akademisë. 

2. Në mbledhjen XXX, mbajtur më 27

janar, Kryesia e shqyrtoi Raportin e 

punës së ASHAK-ut për vitin 2019. 

Kryetari Kraja tha se Raporti është i 

plotë dhe pasqyron punën e 

Akademisë. Nga Raporti vërehet se 

përkundër vështirësive dhe vonesave 

në fushën e veprimtarisë botuese, 

Programi i punës është realizuar në 

masë të mirë. Gjatë shqyrtimit të 

Raportit të punës, E. Basha propozoi që 

disa pjesë nga Raporti të shkurtohen, 

meqë janë të përfshira në 

procesverbale dhe procesverbalet 

miratohen nëpër mbledhje të rregullta. 

Propozimi u përkrah. Po ashtu u vendos 

që vlerat e pagesave dhe emrat e 

personave të angazhuar nëpër projekte 

dhe aktivitete shkencore e artistike të 

mos përfshihen në raportin e punës, 

sepse për të gjitha ka vendime të 

veçanta. U tha se raporti do t’i 

dërgohet për miratim Kuvendit të 

Akademisë. 

Më pas u shqyrtua Raportit financiar i 

ASHAK-ut për vitin 2019. U tha se 

Raporti pasqyron në mënyrë 

transparente gjendjen financiare. L. 

Mulliqi propozoi që tani e tutje çdo tre 

muaj Kryesia të njoftohet me rrjedhën 

e shpenzimit të buxhetit. Propozimi u 

miratua. Edhe Raporti financiar u tha se 

do t’i dërgohet për miratim Kuvendit të 

Akademisë. 

Në kuadër të kësaj mbledhjeje Kryesia 

vendosi të thërrasë mbledhjen C të 

Kuvendit të Akademisë më 12 shkurt 

2020 me këtë rend të ditës: Miratimi i 

procesverbalit të mbledhjes XCIX të 

Kuvendit të Akademisë; Miratimi i 

Raportit të punës të Akademisë për 

vitin 2019; Miratimi i Raportit financiar 

të Akademisë për vitin 2019; Shqyrtimi 

i propozimit të Kryesisë së Akademisë 

për themelimin e Çmimit vjetor për 

vepër jetësore; Çështje vijuese.  

Në vazhdim u shqyrtua drafti 

përfundimtar i Protokollit të 

bashkëpunimit ASHAK - ASHSH 2020-

2021, i hartuar pas mbledhjeve të 

seksioneve të ASHAK-ut. M. Kraja e 

njoftoi Kryesinë se gjatë qëndrimit në 

Tiranë, në ASHSH, me Kryetarin dhe 

Kryesinë e ASHSH-së kanë diskutuar 
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gjerë e gjatë për pikat e Protokollit dhe 

janë sqaruar të gjitha paqartësitë. 

Kryesia e miratoi draftin e Protokollit 

ASHAK - ASHSH për periudhën 1 shkurt 

2020 – 31 dhjetor 2021. U tha se 

ceremonia solemne e nënshkrimit do 

të mbahet në Tiranë më 30 janar 2020. 

Në këtë mbledhje u miratuan raportet 

e punës dhe u morën vendimet për 

realizimin e pagesave për personat e 

angazhuar në këto projekte: 

- Vendbanimet urbane dhe rurale të 

Kosovës. – Tablloja fizike-hapësinore, 

demografike dhe funksionale. - Projekt 

afatmesëm, faza III. - Bartës i projektit 

akademik Hivzi Islami; 

- Hulumtim mbi mundësitë e 

rishfrytzueshmërisë së brezeve të reja 

frekuencore UHF, VHF dhe valëve 

milimetrike për rrjete të komunikimeve 

pa tela në territorin e Kosovës. - 

Bartëse e projektit anëtare 

korrespondente Myzafere Limani; 

- Modifikimi i sipёrfaqes sё qymyrit me 

shtresa tё holla organike”. - Bartës i 

projektit anëtari korrespondent Fetah 

Podvorica. 

Kryesia poashtu diskutoi për hartimin e 

dokumentit për çështjen e arsimit në 

Kosovë. J. Pula njoftoi me rrjedhën e 

deritashme të punës. 

Ajo tha se e ka mbajtur një takim me 

ekspertë të fushës dhe është përgatitur 

plani fillestar i punës. 

Kryetari Kraja në diskutimin e tij 

propozoi që Kryesia të ngrisë grupin 

koordinues në përbërje prej tre vetave, 

kryesuese e të cilit do të jetë J. Pula. 

Më pas me kërkesë të Kyetarit J. Pula 

propozoi Anton K. Berishajn dhe Fetah 

Podvoricën, anëtarë të gupit. 

Propozimi u miratua dhe Kryesia 

vendosi të caktohet Grupi koordinues 

për hartimin e dokumentit për çështjen 

e arsimit në Kosovë me këtë përbërje: 

anëtare korrespondente Justina SH. 

Pula, kryesuese, akademik Anton K. 

Berishaj, anëtar dhe anëtar 

korrespondent Fetah Podvorica, 

anëtar. 

U tha se Grupi koordinues do të 

koordinojë procesin dhe do të 

udhëheqë punën për hartimin e 

dokumentit të lartcekur dhe për punën 

e vet do t’i raportojë Kryesisë së 

Akademisë.  

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

a) Vendosi t’i ofrojë shënimet gazetës

Sinjali, sipas kërkesë së tyre dërguar 

përmes postës elektronike më 21 janar 

2020; 

b) Vendosi që më 14 shkurt të

organizohet koncert festiv dhe 

ekspozitë për nder të ditës së 

Pavarësisë së Republikës së Kosovës; 

c) Miratoi raportin e udhëtimit zyrtar të

M. Krajës me bashkëpunëtorë dhe për 

qëndrimin në ASHSH më 22 - 24 janar 

2020. 

3. Në mbledhjen XXXI të mbajtur më 10

shkurt Kryesia mori këto vendime:  

- Të mbulohet me kamera të sigurisë 

hapësira e ASHAK-ut, sipas Ligjit për 

mbrojtjen e të dhënave personale, në 

tekstin e mëtejmë Ligji;  

- Të sigurohet vendosja e monitorimit 

të pamjeve të kamerave të sigurisë në 

kabinën e Policisë së Kosovës, që 

mbikëqyr objektin e ASHAK-ut, vetëm 
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për perimetrin dhe hyrje-daljet e 

objektit; 

- Të realizohen pagesat për 

pjesëmarrësit e Koncertit festiv; 

- Të realizohen pagesat për punët e 

kryera të dizajnit dhe të fotografive për 

katalogun e Ekspozitës së koleksionit 

me vepra të artit të Akademisë; 

- Të plotësohen të gjitha kompletet e 

veprave, botime të ASHAK-ut dhe të 

sigurohet numri i tyre për: Bibliotekë (5 

copë), për Arkiv (10 copë) dhe për 

deponë e ASHAK-ut (10 copë); 

Në fund u miratuan edhe raportet e 

udhëtimeve zyrtare: 

- Raporti i anëtarit korrespondent 

Fetah Podvorica për qëndrim në Tiranë, 

më 22 - 24 janar 2020, me qëllim të 

pjesëmarrjes në Seminarin e parë të 

Nano Alb të organizuar nga Akademia e 

Shkencave e Shqipërisë; 

- Raporti i akademik Hivzi Islamit me 

bashkëpunëtorë për qëndrimin në 

Ohër, më 23 - 26 janar 2020, me qëllim 

të finalizimit të dorëshkrimit dhe 

përgatitjes për botim të vëllimit të 

tretë, shkronjat M-ZH, për 699 

vendbanime rurale të Kosovës; 

- Raporti i akademik Mehmet Krajës me 

bashkëpunëtorë për qëndrimin në 

Tiranë, më 29 - 31 janar 2020, me 

qëllim të pjesëmarrjes në ceremoninë 

solemne të nënshkrimit të Protokollit 

të bashkëpunimit ASHAK-ASHSH.  

4. Në mbledhjen XXXII të datës 21

shkurt Kryesia e shqyrtoi draftin e 

shpërndarjes së buxhetit për shpenzim 

sipas Qarkores III buxhetore 2020-

2022. Me kërkesë të kryetarit Kraja, L. 

Pula e njoftoi Kryesinë, se nga Ministria 

e Financave dhe e Transfereve e 

Republikës së Kosovës (MFT) kemi 

pranuar Qarkoren e tretë buxhetore 

2020-2022. Kufijtë buxhetorë janë të 

njëjtë, por ka një ndryshim lidhur me 

numrin e stafit. Tri pozita të lejuara 

janë tërhequr nga MFT-ja. Dy prej tyre 

tani më janë plotësuar, punonjësit sot 

kanë filluar punën. Për këtë ajo tha se 

ka reaguar duke biseduar me zyrtarë 

kompetentë të MFT-së dhe se ka marrë 

premtimin se pozitat e plotësuara nuk 

do të preken dhe do të kthehen prapa. 

Më pas u shqyrtua shpërndarja e 

buxhetit duke kaluar me radhë nëpër 

të gjitha kodet dhe u vendos si në vijim: 

 - Te kodi Botimet e publikimeve të 

bëhet një ndërhyrje dhe të tërhiqen 

mjetet në vlerë prej 6.000,00€, të cilat 

do të transferohen në disa kode të 

tjera, ku ka nevojë të shtohen mjetet; 

- Mjetet e lejuara sipas Qarkores 

buxhetore 2020/2 në vlerë prej 

5.000,00€ në kategorinë subvencione 

dhe transfere për ndarjen e Çmimit 

vjetor për vepër jetësore të 

transferohen në kategorinë mallra dhe 

shërbime, përkatësisht për blerjen e 

veprave artistike; 

- Të kërkohet rritja e stafit akademik 

për tetë pozita të reja (për vitin 2021), 

meqë gjatë vitit 2020 do të mbahen 

zgjedhjet për anëtarë të rinj të 

Akademisë dhe për avancimin e 

anëtarëve korrespondentë në të 

rregullt; 

- Të kërkohet shtimi i mjeteve 

financiare (për vitin 2021) për 

kompensimin e shpërblimeve për 

anëtarët që do të zgjidhen dhe për 
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avancimin e anëtarëve korrespondentë 

në të rregullt. 

- Të kërkohen mjete shtesë në vlerë 

prej 20.000,00€ në kategorinë mallra 

dhe shërbime (për vitin 2021) për 

shpenzimet operative, që rrjedhin si 

rezultat i zgjedhjeve të anëtarëve të 

rinj. 

Në vazhdim Kryesia caktoi: 

- Anëtarët e Këshillit Ndërakademik për 

Gjuhën Shqipe nga ana e ASHAK-ut me 

këtë përbërje: akademik Rexhep 

Ismajli, bashkëkryetar, anëtar 

korrespondent Mehmet Halimi, anëtar 

korrespondent Bardh Rugova, profesor 

Shkumbin Munishi, profesor Rrahman 

Paçarizi, profesor Naim Berisha, 

profesor Imri Badallaj dhe prof. 

Lumnije Jusufi u caktua anëtare 

përfaqësuese nga Maqedonia e Veriut; 

- Grupin punues për hartimin e 

dokumentit për çështje të energjisë 

elektrike në Kosovë me këtë përbërje: 

akademik Isuf Krasniqi, kryesues, 

akademik Fejzullah Krasniqi, anëtare 

korrespondente Myzafere Limani, 

akademik Nexhat Daci, anëtar 

korrespondent Salih Gashi, anëtar 

korrespondent Fetah Podvorica dhe 

anëtar korrespondent Arsim Morina, si 

dhe 

- Grupin punues për hartimin e 

dokumentit për çështjen e dialogut 

Kosovë - Serbi me këtë përbërje: anëtar 

korrespondent Arsim Bajrami, 

kryesues, anëtare korrespondente 

Gjyljeta Mushkolaj, akademik Hivzi 

Islami, anëtar korrespondent 

Muhamedin Kullashi, anëtare 

korrespondente Justina Sh. Pula. U tha 

se të dy grupet punuese do t’i 

raportojnë Kryesisë për punën e tyre. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

- Mori vendim për shtimin e tirazhit të 

Monografisë Kosova - versioni në 

gjuhën shqipe. Numri i kopjeve që do 

të shtypen u vendos të jetë 350 copë; 

- Diskutoi për ngritjen e një grupi që do 

të trajtojë çështjet e trashëgimisë 

kulturore në Kosovë. U tha që L. Mulliqi 

të kontaktojë me Ministrinë e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, ashtu që të shikohet 

mundësia e bashkëpunimit ndërmjet 

dy institucioneve për çështjen në fjalë. 

5. Në mbledhjen XXXIII, mbajtur më 10

mars, Kryesia: 

 - Mori vendim për klasifikimin e 

dokumenteve zyrtare të ASHAK-ut 

sipas strukturës së brendshme 

organizative. si më poshtë: 

01-Kuvendi i Akademisë 

02- Kryesia e Akademisë 

02/1-Seksioni i Gjuhësisë dhe i 

Letërsisë 

02/2-Seksioni i Shkencave Shoqërore 

02/3-Seksioni i Shkencave të Natyrës  

02/3/1 Këshilli për Donacionin e SHN-

së 

02/4-Seksioni i Arteve 

02/5- Këshilli për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar  

02/6- Komisioni për Blerjen e Veprave 

Artistike 

03- Sekretari i Akademisë 

03/1-Udhëheqësi i Prokurimit 

03/2-Zyrtari Certifikues 

03/3-Zyrtar i lartë i Personelit 
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04-Departamenti i Përkrahjes 

Profesionale dhe Teknologjisë e 

Informacionit 

05-Dapartamenti për Buxhet dhe 

Financa 

06-Departamenti i Bibliotekës dhe 

Arkivit. 

U tha që Zyrtarja për Arkiv të sistemojë 

dokumentet në bazë të vendimit të 

Kryesisë dhe akteve normative që 

rregullojnë fushën përkatëse. 

- Mori vendim t’i vazhdohet mandati 

Këshillit për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar të ASHAK-ut për 

periudhën 1 prill 2020 - 31 mars  

2023 me të njëjtën përbërje: akademik 

Rexhep Ismajli, kryetar, anëtare 

korrespondente Gjyljeta Mushkolaj, 

sekretare, akademik Rexhep Ferri, 

anëtar, anëtare korrespondente 

Myzafere Limani, anëtare dhe anëtar 

korrespondent Muhamedin Kullashi, 

anëtar. 

Pas caktimit të Këshillit për 

Bashkëpunim Ndërkombëtar të ASHAK-

ut diskutoi L. Mulliqi, i cili tha se në 

vitin 2018 Kryesia ka marrë vendim që 

të gjitha këshillat dhe komisionet e 

ASHAK-ut të paraqesin raport për 

punën e tyre çdo gjashtë muaj. Deri më 

sot nuk kemi asnjë raport. Ai kërkoi të 

zbatohet vendimi dhe të paraqiten 

raportet. 

Diskutuan M. Kraja, E. Basha dhe pas 

diskutimeve Kryesia u pajtua që të 

gjitha këshillat dhe komisionet e 

ASHAK-ut të paraqesin raport me 

shkrim në kuadër të Raportit vjetor të 

punës së ASHAK-ut. 

Në vazhdim të mbledhjes Kryesia, 

bazuar në propozimin e Këshillit botues 

të ASHAK-ut, mori vendim që botimi 

”Leksikoni - vendbanimet urbane dhe 

rurale të Kosovës” (Tablloja fizike-

hapësinore, demografike dhe 

funksionale), Vëllimi III, Vendbanimet 

rurale – shkronjat M – ZH, grup 

autorësh, të shtypet në 700 kopje; 

Vëllimi I të shtypet në 300 kopje dhe 

vëllimi I, II dhe III të përmblidhet në 

kuti të veçantë, në formë të kompletit, 

në 300 kopje. 

Kryesia më pas diskutoi për gjendjen e 

mjeteve financiare dhe me kërkesë të 

kryetarit L. Pula e njoftoi Kryesinë se 

mjetet financiare në dispozicion janë 

në vlerë prej 20.000,00€. Nga DPPTIK-u 

kam pranuar kërkesën për nisjen e 

procedurave të prokurimit për blerjen 

e kompjuterëve në vlerë prej 

5.000,00€, ashtu siç është planifikuar 

për vitin 2020. Po ashtu dorëshkrimi 

”Leksikoni - vendbanimet urbane dhe 

rurale të Kosovës”, vëllimi III është gati. 

Duke marrë parasysh që ky dorëshkrim 

është dizajnuar si botim i veçantë, për 

shkak të kohës është menduar të 

fillojnë procedurat e tenderimit vetëm 

për këtë rast, mandej pas miratimit të 

buxhetit dhe pas aprovimit të dizajnit 

të të gjitha botimeve të Akademisë (në 

të cilat është duke punuar dizajneri) të 

fillojnë procedurat e tenderimit për të 

gjitha botimet e vitit 2020.  

Diskutuan M. Kraja, M. Limani, E. 

Basha, J. Pula dhe pas diskutimeve u 

tha që DPPTIK-u të paraqesë listën se 

kush ka nevojë për pajisje kompjuterike 

dhe si është bërë kërkesa, të shikohet 
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mundësia që kompjuterët të 

zëvendësohen me laptopë dhe më pas 

të vendoset për blerjen e tyre. 

 

Kryetari Kraja në vazhdim: 

- Kërkoi që grupet punuese të ngritura 

nga Kryesia e ASHAK-ut (për hartimin e 

rregulloreve dhe planit të menaxhimit 

të rrezikut) të fillojnë punën dhe të 

hartojnë draftet të cilat do të 

shqyrtohen më pas sipas rregullit. Ai 

propozoi që J. Bajraktari të caktohet 

koordinator i grupeve punuese. 

Propozimi u miratua njëzëri; 

- E njoftoi Kryesinë se akademik Zeqirja 

Ballata do të mbajë koncertin me 

veprat e tij gjatë muajit prill, ndërsa 

dhe anëtari korrespondent Xhevdet 

Xhafa do organizojë ekspozitën 

personale gjatë muajit maj. Ai kërkoi 

nga L. Mulliqi të merret me këto dy 

organizime; 

- E njoftoi Kryesinë se akademik Hivzi 

Islami në fund të muajit mars do të 

mbajë ligjëratë për migirmet. 

 

Në fund të mbledhjes L. Mulliqi diskutoi 

për çështjen e rregullimit të hollit të 

Akademisë, përkatësisht heqjen e 

shkallëve lëvizëse. Ai tha se duhet t’i 

bëhet apel Ministrisë së Administratës 

Publike dhe përmes tyre të realizohet 

heqja e shkallëve.  

Kryesia u pajtua me propozimin dhe u 

tha që të fillojnë kontaktet me MAP-in 

për çështjen në fjalë. 

 

6. Në mbledhjen XXXIV mbajtur më 11 

mars, Kryesia e shqyrtoi draftin e 

kumtesës lidhur me situatën politike në 

Kosovë. Kryetari Kraja tha se ASHAK-u 

nuk mund të qëndrojë indiferent karshi 

zhvillimeve të fundit dhe duhet të 

reagojë. Draftin e përgatitur 

paraprakisht ai iu la në dispozicion 

anëtarëve të Kryesisë për të dhënë 

vërejtje apo sugjerime. Diskutuan të 

gjithë anëtarët e pranishëm dhe pas 

diskutimeve u miratua komunikata si 

në vijim: 

 

“Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 

Kosovës, si shumica e qytetarëve të 

vendit, është duke ndjekur me 

shqetësim zhvillimet më të fundit 

politike në Kosovë, të nxitura nga një 

betejë e ashpër dhe e paparimtë midis 

subjekteve politike dhe institucioneve 

kushtetuese të Republikës së Kosovës. 

Duke qenë një demokraci e re, me 

institucione të brishta dhe me një 

pozitë të luhatshme ndërkombëtare, ka 

qenë e ditur se Kosova nuk do ta kalojë 

aq lehtë këtë fazë të vështirë të 

transicionit. Mirëpo pakkush ka besuar 

se klasa jonë politike me një lehtësi kaq 

të madhe do t’i shkelë të gjitha 

parimet, do të kthejë përmbys çdo 

ideal dhe, për interesa meskine, do të 

jetë në gjendje që, herë pas here dhe 

gjithnjë e më shpesh, të vërë në dyshim 

të gjitha arritjet e Kosovës, duke e çuar 

atë në zgrip të ekzistencës, krejt afër 

zhbërjes. Askush nuk ka besuar dhe nuk 

beson se kauza populiste e një qeverie, 

mbijetesa politike e një presidenti, 

kërcënimi i Gjykatës Speciale ose 

konflikti ndërmjet proveniencave të 

ndryshme politike dhe ideologjike 

mund të ketë më shumë rëndësi se 

vetë Kosova, sikundër që askush nuk 

beson se konfliktet dhe betejat tona 

politike kanë në prapavijë synime të 

larta dhe ideale të mëdha.  
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Opinioni i Kosovës, veçmas që nga 

zgjedhjet e fundit e këndej, qe disa 

muaj jeton një torturë të paparë të 

retorikave nxitëse dhe lënduese, një 

herë duke përçarë, herën tjetër duke 

krijuar perspektiva të zymta për 

Kosovën; herë duke përdorur Serbinë si 

“Hannibal ante portas” për të 

shkatërruar çdo iluzion dhe 

perspektivë; herën tjetër për ta vënë 

në dyshim, të nesërmen dhe për t’ua 

bërë të pamundur jetën në Kosovë 

atyre që nuk mund ta përballojnë 

korrupsionin dhe sundimin e mendjeve 

të cekëta, duke bërë një jetë pa vlerë 

dhe pa dinjitet.  

Me të gjitha makiavelizmat politike 

Kosova tashmë ka një përvojë dhe 

opinioni i gjerë mund ta pranojë të 

mirëqenë një betejë politike si garë 

opsionesh dhe idesh, por nuk mund të 

pranojë që në betejën politike të 

përfshihet vetë ekzistenca e shtetit të 

Kosovës. Ne nuk mund ta pranojmë që 

Kosova të humbë mbështetjen 

ndërkombëtare për shkak të një klase 

politike të korruptuar, sikundër që nuk 

mund ta pranojmë që në betejën e 

brendshme politike ndërmjet 

presidentit dhe qeverisë të përdoren 

miqtë tanë tradicionalë dhe të 

pazëvendësueshëm. Ne nuk mund të 

pranojmë që për interesa të Serbisë, të 

mbijetesës së një klase politike 

nacionaliste në zgjedhjet që do të 

mbahen atje, Kosova të përfshihet në 

krizë dhe të bëjë koncesione deri në 

humbje të subjektivitetit shtetëror, të 

rregullimit të brendshëm kushtetues 

apo të tërësisë territoriale dhe 

integritetit; sikundër që nuk mund të 

pranojmë që një klasë politike, e 

përfshirë në betejë të paparimtë për 

pushtet, ta vendos Kosovën në një 

“zjarr të kryqëzuar” hipotetik ndërmjet 

miqve tradicionalë dhe njësoj të 

rëndësishëm, SHBA-së dhe BE-së, duke 

shpallur së fundi Brukselin “armik të 

Kosovës”, po atë Bruksel ku kemi 

ngarendur deri së fundi për të arritur 

marrëveshje përfundimtare me 

Serbinë, për të bërë marrëveshje 

poshtëruese për Kosovën dhe ku 

synojmë një ditë të përfshihemi në 

integrimet euroatlantike. Por ne 

njëkohësisht nuk mund të pranojmë që 

paqëndrueshmëria e koalicionit 

qeverisës të përdoret për t’i dhënë 

edhe më shumë dilemë 

qëndrueshmërisë së shtetit të Kosovës, 

duke e bërë atë të luhatshëm dhe me 

një perspektivë të zymtë. Po kaq e 

papranueshme për qytetarët e vendit 

është kthimi i qeverisjes në kauzë 

populiste, duke vendosur kredot 

personale dhe partiake mbi interesat 

shtetërore të Kosovës dhe duke e 

mbajtur tendosjen politike si agjendë 

të përhershme institucionale. 

Duke parë këtë rrethanë, Akademia e 

Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ngre 

zërin fuqishëm për tejkalimin sa më të 

shpejtë të situatës së tanishme të 

mosmarrëveshjeve të brendshme 

politike ndërmjet institucioneve dhe 

subjekteve politike, duke ua sjellë në 

vëmendje se nuk kanë asnjë të drejtë, 

as mandat të nëpërkëmbin shtetin e 

Kosovës, as të cenojnë interesat e tij, 

por të ndjekin agjendën shtetërore në 

përputhje me përgjegjësitë për të cilat 

vetë janë zotuar. Njëkohësisht ftojmë 



VJETARI 2020  25 

bashkësinë ndërkombëtare, veçmas 

përkrahësit e fuqishëm të pavarësisë së 

Kosovës, që të kenë mirëkuptim për 

mangësitë, mungesat dhe dështimet e 

klasës sonë politike dhe ta vazhdojnë 

mbështetjen për Kosovën shtet sovran 

dhe i pavarur si vullnet dhe ideal politik 

i popullit të saj”. 

 

7. Në mbledhjen XXXV të Kryesisë të 

datës 28 maj, Kryesia e shqyrtoi 

dokumentin e shpërndarjes së buxhetit 

për shpenzim sipas Qarkores së parë 

buxhetore 2021-2023. Me kërkesë të 

kryetarit Kraja, L. Pula e njoftoi 

Kryesinë se buxheti sipas Qarkores 

buxhetore 2021/01 është zvogëluar në 

vlerë prej 23.346,00 krahasuar me 

buxhetin e vitit 2020 në kategorinë 

mallra dhe shërbime. Bazuar në këtë 

fakt në dokument janë bërë ndryshimet 

duke minusuar vlerat financiare në 

këto kode ekonomike: 

 

13320 Shpenzimet e telefonisë mobile - 

4.320,00 €. 

13440 Shërbime e ndryshme 

intelektuale e këshillëdhënëse -

5.026,00 €. 

13501 Mobilie (më pak se 1.000,00€) – 

2.000,00 €. 

13503 Kompjuterë (më pak se 

1.000,00€) – 2.000,00 € 

14220 Botimet e publikimeve -

10.000,00 €. 

 

L.Pula po ashtu njoftoi se kërkesa e 

ASHAK-ut për shtimin e mjeteve në 

kategorinë paga dhe mëditje për 

avancimin e anëtarëve korrespondentë 

në të rregullt, për anëtarët e rinj që do 

të zgjidhen dhe kërkesa për shtimin e 

mjeteve në kategorinë mallra dhe 

shërbime në vlerë prej 20.000,00€ nuk 

është përfshirë në buxhetin për vitin 

2021. 

 

Kryesia e miratoi shpërndarjen e 

buxhetit për shpenzim dhe u tha që 

këtij dokumenti t’i shtohet kërkesa për 

kthimin e mjeteve financiare të cilat 

mungojnë, mjeteve financiare për 

avancime dhe anëtarët e rinj dhe 

mjetet në vlerë prej 20.000,00€.  

 

Në vazhdim kryetari Kraja njoftoi se 

redaksive të revistave të ASHAK-ut u ka 

kaluar mandati dhe se seksionet duhet 

të caktojnë redaksitë e revistave 

përkatëse në mbledhjet e radhës. F. 

Podvorica propozoi që numri i 

anëtarëve të redaksive të shtohet. 

Kryetari Kraja tha se propozimi mund 

të merret parasysh, por gjithnjë duke 

respektuar faktin që pjesa më e madhe 

e anëtarëve të jenë nga Akademia. 

 

Kryesia, në kuadër të kësaj mbledhjeje 

diskutoi për realizimin e Programit të 

punës së ASHAK-ut për vitin 2020. 

Kryetari Kraja tha se për shkak të 

pandemisë Covid-19, një pjesë e 

aktiviteteve shkencore e artistike nuk 

kanë mundur të realizohen. Diskutuan 

me radhë sekretarët e seksioneve dhe 

u tha që përgatitja e dorëshkrimeve 

dhe botimi i tyre vazhdon dhe mund të 

realizohet, ndërsa aktivitetet shkencore 

e artistike do të organizohen ose do të 

barten në programin e punës për vitin 

2021, varësisht nga rrethanat. 

 

Në vazhdim u diskutua edhe për punën 

e bërë deri më tani për hartimin e 
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dokumentit për çështjen e energjisë 

elektrike në Kosovë dhe dokumentit 

për çështjen e arsimit në Kosovë. Për 

dokumentin e parë M. Limani dhe F. 

Podvorica thanë së është i gatshëm, 

porse duhet të shqyrtohet edhe një 

herë në Seksionin e SHN-së, ndërsa për 

të dytin J. Pula njoftoi se do të mbahet 

një takim i cili është shtyrë për shkak të 

situatës me pandeminë dhe më pas do 

të dihet më saktë koha e përfundimit të 

tij. 

Më pas Kryesia caktoi Këshillin 

organizues për organizimin e tryezës 

shkencore: “Integriteti, etika dhe 

besueshmëria nё institucionet 

kërkimore-shkencore” (pjesë e 

programit të punës të SSHN-së) me 

këtë përbërje: Myzafere Limani, 

kryesuese, Erqem Basha, anëtar, 

Justina Pula, anëtare, Fetah Podvorica, 

anëtar dhe Luan Mulliqi, anëtar. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

a) Mori vendim të miratohet për botim

dokumenti: “Dialogu Kosovë - Serbi” në 

200 kopje; 

b) Diskutoi për fillimin e përgatitjeve

për Programin e punës për vitin 2021. 

U tha që prej javës tjetër të fillojë 

mbajtja e mbledhjeve të seksioneve; 

c) Diskutoi edhe për përgatitjet për

procesin zgjedhor. Kryetari Kraja tha se 

duhet të punojmë ashtu që të kemi një 

proces të drejtë dhe transparent. Ai 

propozoi që në shtator të organizohet 

një takim ku do të ftohen përfaqësuesit 

e institucioneve të cilat kanë të drejtën 

për të bërë propozime dhe me ta të 

bisedohet për mbarëvajtjen e procesit. 

8. Në mbledhjen XXXVI të mbajtur më 8

qershor, Kryesia: 

- Vendosi të realizohet pagesa e 

shpenzimeve të botimit të artikullit 

shkencor “Mmwave Beam 

Management in Urban Vehicular 

Networks” në revistën IEEE System 

Journal. Meqë botimi i artikullit është 

pjesë e projektit, bartëse e të cilit është 

M. Limani, u kërkua nga ajo që punimi 

në fjalë të botohet edhe në revistën 

Research - Kërkime të ASHAK-ut; 

- Propozoi Eqrem Bashën dhe Myzafere 

Limanin, anëtarë të komisionit për 

vlerësimin e tenderit: “Shtypja, 

libërzimi i botimeve të ASHAK-ut”. 

Anëtari i tretë do të caktohet nga 

administrata. 

- Shqyrtoi shkresën e Ministrisë së 

Financave dhe Transfereve të 

Republikës së Kosovës për rishikimin e 

buxhetit të ASHAK-ut për vitin 2020 

dhe për deklarimin e kursimeve 

buxhetore. L. Pula, me kërkesë të 

kryetarit Kraja, e njoftoi Kryesinë se 

nga MFT ka ardhë kërkesa për 

rishikimin e buxhetit dhe deklarimin e 

kursimeve buxhetore. Ajo njoftoi se 

tani më jemi njoftuar që për vitin 2020 

është shkurtuar buxheti në vlerë prej 

14.997,00 eurosh.  

Diskutuan të gjithë anëtarët e Kryesisë. 

U tha se pandemia Covid-19 ka 

pamundësuar realizimin e disa 

aktiviteteve, prandaj mund të kursehen 

mjete. Më pas u diskutua me radhë për 

të gjitha kodet ekonomike dhe u 

vendos për kursimin e mjeteve 

buxhetore nëpër disa kode. Vlera e 

mjeteve të deklaruara për kursim në të 

dy kategoritë ekonomike është 

34.449,00€. 
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9. Në mbledhjen XXXVII të datës 22 

qershor, Kryesia e shqyrtoi Programin e 

punës së ASHAK-ut për vitin 2021. 

Kryetari Kraja tha se seksionet i kanë 

mbajtur mbledhjet e tyre dhe i kanë 

miratuar programet e punës së tyre. 

Sot do ta shqyrtojmë Programin e 

punës duke filluar me radhë sipas 

seksioneve. Më pas sekretarët e 

seksioneve i paraqitën me radhë 

programet e punës duke ofruar 

sqarimet e nevojshme.  

 

Kryetari Kraja tha se Programi për 

Kryesi është paraqitur i plotë dhe me 

arsyetime të gjata, por propozoi që për 

Kuvend të shkurtohet pjesa e 

arsyetimeve dhe të figurojë një 

standard për të gjitha seksionet. 

Propozimi u miratua. 

 

Gjatë shqyrtimit të Programit të punës 

së Seksionit të Arteve, L. Mulliqi 

propozoi që në Program të përfshihet 

botimi i Monografisë së Rexhep Ferrit. 

Ai tha se Monografia e akademik 

Rexhep Ferrit është botuar nga ASHAK-

u në vitin 2010 vetëm në gjuhën 

shqipe. Tani paraqitet nevoja që ky 

botim të plotësohet, duke ia shtuar 

edhe pjesën në gjuhën angleze.  

 

Propozimi u miratua me konstatimin se 

botimi në fjalë nuk do të përfshijë 

pagesa të autorësisë, dizajni do të 

mbetet i njëjtë dhe do të shtypet në 

tirazh prej 100 kopjesh. Akademia do të 

paguajë vetëm përkthimin dhe 

shtypjen e librit. 

 

Në fund kryetari Kraja tha se, duke 

marrë parasysh parashikimet fillestare 

për gjendjen e buxhetit, ka mundësi që 

mos të ketë buxhet të mjaftueshëm për 

realizimin e të gjitha botimeve të 

parapara. Nëse ndodh një gjë e tillë, 

atëherë përparësi do të ketë botimi i 

veprave origjinale. 

 

Pas diskutimeve Kryesia e miratoi 

Programin e punës për vitin 2021. 

 

Në vazhdim të kësaj mbledhjeje 

Kryesia: 

 

- Vendosi që mbledhja CI e Kuvendit të 

Akademisë të mbahet më 8 korrik 

2020, në orën 11:00, me këtë rend të 

ditës: Miratimi i procesverbalit të 

mbledhjes C të Kuvendit të Akademisë; 

Miratimi i Programit të punës të 

Akademisë për vitin 2021 dhe Çështje 

vijuese.  

 

- E shqyrtoi kërkesën (nr. 373, dt. 

17.6.2020) e akademik Minir Dushit.  

Diskutuan shumica e anëtarëve të 

Kryesisë dhe u vendos që akademik 

Dushit t’i kthehet përgjigje me shkrim. 

 

Në kuadër të kësaj pike të rendit të 

ditës L. Mullqi e njoftoi Kryesinë se ditë 

më parë e ka realizuar një takim me 

Ministren e Ministrisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit, znj. Vlora Dumoshi. 

Në takim kanë biseduar për 

bashkëpunim ndërmjet ASHAK-ut dhe 

MKRS-së për realizimin e një botimi në 

fushën e trashëgimisë kulturore dhe 

atë të artit pamor, si dhe realizimin e 

aktiviteteve të tjera artistike. 

Ai në vazhdim tha se ministrja 

planifikon të hartojë një 

draftmarrëveshje për bashkëpunimin e 
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ndërsjellë dhe ta prezantojë atë në një 

takim në ASHAK. Kryetari Kraja tha se 

ASHAK-u është i hapur për 

bashkëpunim dhe se e mirëpret 

ministren për të diskutuar për një 

bashkëpunim të tillë. 

10. Mbledhja XXXVIII u mbajt më 14

gusht. Në këtë mbledhje u diskutua për 

çështjen e realizimit të shpërblimeve të 

anëtarëve të Akademisë, pas 

ndryshimeve në Ligjin për rishikimin e 

buxhetit për vitin 2020. Kryetari Kraja 

në fjalën e tij tha se ditë më parë kemi 

pranuar një njoftim nga sekretarja e 

Akademisë për ndryshimet që janë 

bërë nga Ministria e Financave dhe e 

Transfereve e Republikës së Kosovës. Ai 

tha se ka paqartësi dhe për këtë ka 

paraqitur disa pyetje të cilat ia ka 

dërguar me shkrim dhe pret përgjigje 

nga sekretarja e Akademisë dhe 

departamenti i financave. Ai bëri 

vërejtje se pse Kryesia nuk është 

njoftuar për këtë ndryshim dhe kërkoi 

të ofrohen sqarimet e nevojshme. 

L. Pula e njoftoi Kryesinë se kohë më 

parë, pas informatave se me Ligjin e 

pagave që pritej të miratohej do të 

dëmtohen anëtarët e Akademisë pas 

moshë 65-vjeçare, Kryesia gjatë vitit 

2019 e ka ngritur Grupin punues që do 

të merret me çështjen në fjalë. Grupi 

punues ka vepruar menjëherë dhe ka 

realizuar takime me ish-ministrin e 

Financave, ish-ministrin e 

Administratës Publike, drejtorin e 

Buxhetit dhe drejtorin e Thesarit. Gjatë 

bisedave që të gjithë këta e kanë 

pranuar se shqetësimi i ASHAK-ut është 

me vend dhe janë zotuar se do të 

merren me çështjen në fjalë. Edhe pse 

çështja e Ligjit të pagave është 

pezulluar Grupi punues ka vazhduar 

kontaktet për rregullimin e çështjes së 

shpërblimeve për anëtarët e 

Akademisë, sepse për vite me radhë 

shpërblimet janë trajtuar si paga e jo si 

shpërblime, siç parashihen me Ligjin 

për Akademinë dhe padrejtësisht janë 

tatimuar, përkundër kërkesave të 

vazhdueshme të ASHAK-ut. 

Bazuar në këto kontakte Ministria e 

Financave dhe e Transfereve, është 

marrë seriozisht me çështjen në fjalë 

dhe me Ligjin për rishikimit e buxhetit e 

ka rregulluar këtë çështje, ashtu që nga 

muaji gusht shpërblimet të paguhen 

nga kategoria e subvencioneve, jashtë 

sistemit të pagave. L.Pula sqaroi se 

grupi punues, përkatësisht nënkryetari 

J. Bajraktari dhe J. Pula e kanë njoftuar 

Kryesinë në disa mbledhje për takimet 

që kanë pasur, por as ata e as ajo vet 

nuk kanë pasur njoftim për veprimet që 

MFT-ja i ka ndërmarrë. Njoftimi ka 

ardhë pas miratimit të Ligjit për 

rishikimin e buxhetit dhe se kjo tani më 

konsiderohet çështje e mbyllur. Ajo që 

kërkohet sot nga Kryesia është të 

marrë vendim që shpërblimet e 

anëtarëve të rregullt dhe anëtarëve 

korrespondentë të Akademisë që nga 

muaji gusht 2020 të mos tatimohen, 

sepse tani ato nuk konsiderohen më si 

paga, por konsiderohen të ardhura të 

pranuara në formë shpërblimi nga 

institucionet shtetërore për arritje në 

shkencë apo art. 

L. Pula më pas tha se rrjedhën e 

procedurave financiare është mirë ta 
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sqarojë drejtoresha e departamentit të 

financave. 

 

V. Hykolli sqaroi se pas kontakteve me 

MFT i është dashur të merret me 

procedurat për mënyrën e realizimit të 

pagesës së shpërblimeve. Ajo tha se 

gjatë kontakteve me MFT-në ua ka 

shprehur atyre shqetësimin për 

ndryshimin që është bërë, por ka marrë 

përgjigje se kjo çështje është mbyllur 

dhe tani vetëm duhet të kryhen 

procedurat administrative. Ajo tha se 

duke marrë parasysh këtë fakt i është 

dashur të fillojë me punë dhe t’i 

kompletojë të gjitha shënimet që i ka 

kërkuar Ministria. Me këtë rast sqaroi 

se i është dashur t’i drejtohet 

Administratës Tatimore të Kosovës për 

interpretim për çështjen e llogaritjes së 

tatimit, sepse kjo i është kërkuar nga 

vetë MFT-ja. Ajo tha se këto janë punë 

rutinore administrative, të cilat bëhen 

gjithnjë në koordinim me sekretaren e 

Akademisë. Ajo në fund tha se për vite 

me radhë kemi dërguar kërkesa për 

çështjen e tatimit, për këtë kemi 

dëshmi të shumta me shkrim, por nuk 

kemi marrë përgjigje asnjëherë. 

Diskutuan edhe anëtarët e tjerë të 

Kryesisë. M. Limani shprehu dyshimin e 

saj lidhur me kalimin e pagesave të 

shpërblimeve në kategorinë e 

subvencioneve, sepse siç tha ajo mund 

të ketë në raste të caktuara kufizime 

buxhetore që mund të rezultojnë në 

mospagimin apo zvogëlimin e 

shpërblimeve. Ajo tha se kjo çështje 

është dashur të trajtohet në Kryesi më 

herët. Edhe E. Basha tha se është 

dashur të kemi informacion më herët. 

Por J. Pula në diskutimin e saj tha se si 

anëtare e grupit punues mund të them 

se kërkesën e Kryesisë, për largimin e 

shpërblimeve të anëtarëve të 

Akademisë nga lista e pagave e kam 

marrë seriozisht jo vetëm unë, por 

edhe anëtarët e tjerë të grupit dhe 

kemi bërë shumë takime për realizimin 

e saj. Në këto takime kemi marrë 

premtime se kjo çështje do të 

rregullohet. Sa i përket asaj se është 

dashur të trajtohet më parë në Kryesi, 

ju them se ne nuk kemi pasur 

informacion për këtë formë të cilën e 

ka vendosur MFT-ja. Informacioni ka 

ardhur për të gjithë ne pas miratimit të 

Ligjit për rishikimin e buxhetit.  

L. Mulliqi tha se nuk sheh ndonjë 

paqartësi në gjithë këtë proces, është 

diçka që e kemi kërkuar vet, Ministria 

ka bërë përpjekje dhe e ka gjetur 

formën më të përshtatshme për 

realizimin e kërkesës sonë, pa kërkuar 

pëlqim tjetër nga ASHAK-u. Kjo punë 

shihet se është e kryer dhe tani duhet 

të vendosim për çështjen e tatimit. 

Kryetari Kraja tha se sekretarja e ka 

bërë një interpretim, duke u bazuar në 

legjislacionin përkatës dhe kërkoi 

miratimin e Kryesisë. Kryesia u pajtua 

me interpretimin dhe mori vendim që 

shpërblimet e anëtarëve të rregullt dhe 

anëtarëve korrespondentë të 

Akademisë nga muaji gusht 2020 nuk 

do të tatimohen, me arsyetimin se Ligji 

për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit 

nr. 07/L-001 mbi ndarjet buxhetore për 

buxhetin e Republikës së Kosovës për 

vitin 2020, neni 10, ka paraparë që 

shpërblimet e përhershme mujore të 

anëtarëve të rregullt dhe të anëtarëve 

korrespondentë të Akademisë të 

trajtohen si subvencione (dhe jo paga). 
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Ky ndryshim rezulton në zbatimin e 

nenit 8 të Ligjit për tatim në të ardhura 

personale, Ligji nr. 05/L-028. 

Në fund të mbledhjes L. Pula e njoftoi 

Kryesinë se me Ligjin për rishikimin e 

buxhetit janë bërë reduktime të 

mjeteve financiare në buxhetin e 

ASHAK-ut dhe pas mbledhjes V. Hykolli 

do të njoftojë me shkrim për të gjitha 

ndryshimet. 

11. Mbledhja e Kryesisë XXXIX u mbajt

më 31 gusht. Në kuadër të pikës 

qendrore të kësaj mbledhjeje, kryetari 

Kraja e njoftoi Kryesinë se në përputhje 

me Ligjin, Statutin dhe aktet e tjera 

nënligjore të ASHAK-ut është koha të 

shpallen zgjedhjet për avancimin e 

anëtarëve korrespondentë në anëtarë 

të rregullt/akademikë dhe për pranimin 

e anëtarëve të rinj. Ai propozoi që për 

shkak të pandemisë Covid-19, kësaj 

radhe pranimi i propozimeve nga 

institucionet përkatëse të bëhet vetëm 

në formë elektronike. Kryesia më pas e 

shqyrtoi draftin e Qarkores për 

propozimin e kandidatëve për 

zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë. U 

tha njëzëri që me rastin e dërgimit të 

Qarkores të theksohet dhe të kërkohet 

nga institucionet të cilave ajo iu 

dërgohet, se pranohen vetëm 

propozimet që vijnë nga adresat 

elektronike zyrtare të fakulteteve 

publike dhe të instituteve (pika 8 e 

Qarkores). U tha që Qarkorja t’u 

dërgohet më 1 shtator të gjitha 

institucioneve përkatëse, të gjithë 

anëtarëve të Akademisë, si dhe të 

njoftohen mediat për shpalljen e 

zgjedhjeve. 

Kryesia më pas e shqyrtoi edhe 

agjendën e veprimeve parazgjedhore 

për vitin 2020. Kryetari Kraja tha se në 

agjendë është propozuar rrjedha e 

procesit dhe datat e mbajtjes së 

mbledhjeve. Agjenda u miratua dhe u 

tha që t’iu dërgohet të gjithë anëtarëve 

të Akademisë. 

Kryetari propozoi edhe komisionin për 

shqyrtimin e dokumentacionit të 

propozimeve që vijnë nga institucionet 

përkatëse për anëtarë të rinj të 

Akademisë me këtë përbërje: akademik 

Eqrem Basha, anëtare korrespondente 

Myzafere Limani dhe Lendita Pula. 

Propozimi u miratua. U tha që 

Komisioni ka për detyrë të shqyrtojë 

përputhshmërinë e dokumentacionit 

me Qarkoren për propozimin e 

kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve 

të Akademisë. 

Në vazhdim diskutua edhe për: 

- Çështjen e ekspozimit të materialeve 

(recensioneve të ASHAK-ut) dhe u tha 

që përveç në kopje letre materialet të 

vendosen në faqenweb të ASHAK-ut. 

- Takimin me rektorin e UP-së dhe 

drejtorët e instituteve. U tha që të 

ftohen dy rektorët e UP-së, ai aktual 

dhe rektori i ri i sapozgjedhur, si dhe dy 

drejtorët e instituteve në një takim 

informues për procesin e zgjedhjeve 

dhe mbarëvajtjen e tij.  

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës, Kryesia e shqyrtoi raportin: 

”Prodhimi i energjisë elektrike në 

Kosovë”, hartuar nga grupi punues i 

Seksionit të Shkencave të Natyrës. U 

tha se raporti është punuar mirë dhe 
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duhet të bëhet publik. M. Limani në 

diskutimin e saj tha se fillimisht është 

menduar të bëhet përurimi i raportit 

para mediave, por për shkak të situatës 

me pandeminë Covid-19, tani për tani 

nuk mund të bëhet një gjë e tillë. 

 

Kryetari Kraja propozoi që raporti të 

përkthehet edhe në gjuhën angleze. 

Propozimi u miratua dhe Kryesia mori 

vendim që raporti në fjalë të botohet 

në gjuhën shqipe dhe angleze në një 

dokument të vetëm në 100 kopje. 

 

12. Në mbledhjen XL mbajtur më 17 

shtator, Kryesia e shqyrtoi pasqyrën e 

mjeteve financiare të ASHAK-ut për 

pjesën e mbetur për vitin 2020. 

Kryetari Kraja e njoftoi Kryesinë se 

botimi i dorëshkrimeve të ASHAK-ut po 

vonon për shkak të procedurave së 

tenderimit. Ai propozoi që të 

realizohen pagesat e honorarëve të 

autorëve, meqë dorëshkrimet janë 

dorëzuar me kohë dhe autorët e kanë 

përfunduar punën e tyre. Diskutuan me 

radhë të gjithë anëtarët e pranishëm 

dhe pas diskutimeve Kryesia vendosi të 

paguhen honoraret e autorëve për 

dorëshkrimet si më poshtë: 

 

1 Dialogu Kosovë-Serbi , autorë Arsim 

Bajrami dhe Gjyljeta Mushkolaj; 

2. Komfori termik, autorë Fejzullah 

Krasniqi dhe Rexhep Selimaj; 

3. Kthesa e dramës moderne, autor 

Muhamedin Kullashi; 

4. Libri i jetës- autor: Ali Aliu;   

5. Studime 26;    

6. Studime albanistike në Itali;  

7.Vendbanimet e Kosovës, grup 

autorësh;  

8. Vjetari 2019;   

9.Vjetari 2018.  

 

Kryetari Kraja tha se herëve të tjera 

Kryesisë t’i paraqiten vlerat bruto të 

honorarëve, ashtu që të ketë pasqyrë 

të saktë të shpenzimit të mjeteve. 

 

Në vazhdim Kryesia mori vendim që të 

caktohet lista e lektorëve për 

lekturimin e botimeve të ASHAK-ut. 

Në kuadër të po kësaj mbledhjeje 

Kryesia: 

 

a) Mori vendim të realizohet pagesa e 

kostos së pjesëmarrjes së znj. Zana 

Limani - Fazliu në Konferencën 

ndërkombëtare të 43-të “ICT 

Convention MIPRO 2020; CTI 

Telecommunications & Information” 

me dy punime shkencore: #6078 

“Measurement-based optimized 

propagation model for urban, suburban 

and rural environments for UHF bands 

in Kosovo” dhe #6079 “A machine 

learning approach for analysis of 

spectrum availability in Kosovo based 

on experimental measurements”. 

Konferenca do të mbahet online në 

Opati të Kroacisë. 

 

b) Diskutoi edhe kësaj radhe çështjen e 

pastrimit dhe të mirëmbajtjes së 

objektit të ASHAK-ut. Kryetari Kraja e 

njoftoi Kryesinë se ditë më parë ka 

kërkuar nga sekretarja e Akademisë që 

sa më parë të gjendet një punonjës që 

do të angazhohet me kontratë për 

pastrim shtesë, kjo për shkak se MAP-i, 

përkundër kërkesave të vazhdueshme 

nga ana e ASHAK-ut, nuk po arrin të 

mbajë nivelin e pastërtisë. Propozimi i 
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Kryetarit u miratua dhe Kryesia mori 

vendim të sigurohet pastrimi shtesë në 

objektin e ASHAK-ut, duke e angazhuar 

një punonjës që do të pastrojë çdo të 

shtune. Punonjësit t’i bëhet 

kompensimi mujor në vlerë prej 100.00 

euro bruto nga buxheti i ASHAK-ut dhe 

të mbikëqyret nga zyrtari i logjistikës. 

c) Diskutoi edhe për kryerjen e punëve

të mbetura si: 

- Rregullimi i pllakave para hyrjes së 

objektit; 

- Rregullimi i derës së garazhës; 

- Rregullimi i prishjes së tavanit në katin 

IV dhe në pjesë të tjera ku ka nevojë.  

Ai propozoi që të merret vendim për 

fillimin e procedurave për kryerjen e 

punëve të lartpërmendura. Propozimi u 

miratua. Më pas L. Pula, me kërkesë të 

kryetarit Kraja, e njoftoi Kryesinë se 

MAP-it i ka dërguar vazhdimisht 

kërkesa, por si gjithnjë nuk ka përgjigje 

pozitive. Ajo tha se do t’ju drejtojë 

edhe një shkresë të re me kërkesë që 

ata definitivisht të njoftojnë se a mund 

t’i kryejnë punët përkatëse. Nëse nuk 

ka përgjigje, do të vazhdojnë 

procedurat sipas vendimit të Kryesisë. 

Në fund të mbledhjes kryetari Kraja e 

njoftoi Kryesinë për takimet që ka 

pasur në Akademinë e Shqipërisë me 

kryetarin Gjinushi dhe me kolegë të 

tjerë. Ai tha se kanë biseduar për disa 

projekte dhe nga ata i ka marrë 

materialet përkatëse, të cilat ditëve në 

vijim do t’ua dërgojë anëtarëve të 

Akademisë. 

13. Mbledhja XLI e Kryesisë, u mbajt

më 23 shtator. Kryesia pas miratimit të 

procesverbalit të mbledhjes 

pararendëse e shqyrtoi miratimin e 

shpërndarjes së buxhetit për shpenzim 

sipas Qarkores së dytë buxhetore 2021-

2023. 

Kryetari Kraja e njoftoi Kryesinë se nga 

Ministria e Financave dhe e 

Transfereve e Republikës së Kosovës e 

kemi pranuar Qarkoren e dytë 

buxhetore për vitet 2021¬2023, në të 

cilën ka zvogëlim të mjeteve financiare 

krahasuar me buxhetin e vitit paraprak. 

Ai kërkoi nga L. Pula të ofrojë sqarimet 

e nevojshme. L. Pula e njoftoi Kryesinë 

se në Qarkore ka mungesë të mjeteve 

financiare në dy kategori: 

- Në kategorinë subvencione dhe 

transfere mungojnë mjetet në vlerë 

prej 32.688,68€; 

- Në kategorinë mallra dhe shërbime 

mungojnë mjetet në vlerë prej 

37.660,00€. 

Ajo poashtu njoftoi se mjetet financiare 

për avancimin e anëtarëve 

korrespondentë të Akademisë në 

anëtarë të rregullt-akademik dhe 

zgjedhjen e anëtarëve të rinj të 

Akademisë nuk janë miratuar ashtu siç 

është kërkuar nga ASHAK-u kur është 

trajtuar planifikimi buxhetor sipas 

Qarkores I buxhetore 2021-2023. 

Më pas diskutuan M. Limani dhe F. 

Podvorica dhe pas diskutimeve Kryesia 

e miratoi shpërndarjen e buxhetit për 

shpenzim dhe u tha që krahas 

dokumentit në fjalë, MFT-së t'i 

dërgohet kërkesa për mjete shtesë me 

sqarimet përkatëse si më poshtë: 

I. Subvencione dhe transfere: 
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1. Për pagesën e shpërblimeve të 

përhershme akademike për anëtarët 

aktualë nevojiten mjete shtesë në vlerë 

prej 32.688,68€. 

2. Për avancimin e 16 anëtarëve 

aktualë korrespondentë në anëtarë të 

rregullt - akademikë nevojiten mjete 

shtesë në vlerë prej 29.203,20 €. 

3. Për pranimin e 8 anëtarëve të rinj 

nevojiten mjete shtesë në vlerë prej 

128.128,32€. 

Vlera totale e mjeteve shtesë të 

nevojshme është 190.020,20€. 

 

II. Paga dhe mëditje. 

Për shkak të nevojave organizative 

ASHAK-u ka nevojë të theksuar për 

rritjen e numrit të stafit të 

administratës së paku edhe për një 

punonjës me koeficient 7, kjo për shkak 

se me shtimin e numrit të anëtarëve të 

Akademisë shtohet edhe vëllimi i 

punës. Njëherësh, rritja e numrit të 

stafit të administratës kërkohet edhe 

për shkak të mbarëvajtjes së punëve 

dhe parandalimit të konfliktit të 

interesit, që është edhe kërkesë ligjore, 

meqë një punonjës kryen dy deri në tri 

detyra shtesë. 

 

III. Mallra dhe shërbime 

Si rrjedhojë e shtimit të numrit të 

përgjithshëm të anëtarëve të 

Akademisë rritet edhe masa monetare 

për shpenzimet operative në 

kategorinë mallra dhe shërbime në 

vlerë prej 37.660,00€. 

Kryetari Kraja tha se përveç kërkesës 

duhet të realizohen edhe takime me 

zyrtarë kompetentë të MFT-së, ashtu 

që kërkesa për mjete shtesë të 

realizohet në tërësi. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës kryetari Kraja e njoftoi Kryesinë 

se ka kërkuar nga Departamenti i IT-së 

të paraqesë një propozim me shkrim 

për mënyrën dhe koston për 

digjitalizimin e Fjalorit enciklopedik të 

Kosovës. 

 

M. Limani dhe F. Podvorica në 

diskutimet e tyre thanë se digjitalizimi 

është proces i realizueshëm, por 

paraprakisht duhet të bëhen 

përmirësimet e nevojshme. 

Kryetari Kraja tha se pajtohet me këtë, 

por propozoi që fillimisht të marrim 

raportin se si do të mund të bëhet 

digjitalizimi dhe më pas Kryesia të 

diskutojë hapat e radhës për caktimin e 

një redaksie që do të merret me 

plotësimet eventuale. 

 

Më pas Kryetari Kraja diskutoi çështjen 

e pasurimit dhe përditësimit të 

faqesueb të ASHAK-ut, me theks të 

veçantë plotësimin e biobibliografive, 

sidomos tani në prag të zgjedhjeve. Ai 

tha se ka kohë që lidhur me këtë ka 

diskutuar edhe me redaksinë e 

faqesueb, por deri më tani nuk është 

bërë asnjë lëvizje. F. Podvorica tha se si 

anëtar i redaksisë ka biseduar disa herë 

me anëtarët e tjerë të redaksisë, ka 

pasur disa propozime, por kjo çështje 

ka mbetur mbrapa edhe për shkak të 

pandemisë. Ai tha se çështjen e 

biobibliografive e ka diskutuar edhe në 

Seksionin e SHN-së dhe se Seksioni tani 

më e ka propozimin për hartimin e 

biobibliografive, duke u bazuar në 

modelin kroat. M. Limani në diskutimin 

e saj tha se ASHAK-u nga buxheti çdo 

vit ndan mjete për mirëmbajtjen e 
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faqesueb, prandaj ajo duhet të 

mirëmbahet nga Administrata. Por 

kryetari Kraja sqaroi se problemi nuk 

qëndron te mirëmbajtja, po te pasurimi 

me të dhëna/dokumente.  

Dokumentet/tekstet për publikim në 

faqenueb nuk mund t'i hartojë askush 

nga Administrata. Ato duhet të bëhen 

nga ana jonë, ndërsa Administrata i 

kryen vetëm punët teknike, vendosjen 

e teksteve. L. Mulliqi në diskutimin e tij 

tha se Kryesia kohë më parë ka marrë 

vendim që të gjitha komisionet, grupet 

punuese dhe redaksitë duhet të 

paraqesin raport me shkrim para 

Kryesisë çdo gjashtë muaj, por deri më 

tani nuk kemi pasur asnjë raport. Kur 

paraqiten raporte ka mundësi më 

shumë të intervenohet me kohë dhe të 

apelohet për kryerjen e punëve që 

kanë ngecje. Ai propozoi që sekretarët 

e seksioneve çdo tre muaj t'i ofrojnë 

shënime përkatëse redaksisë së 

faqesueb dhe më pas redaksia vendos 

për vendosjen e e tyre. M. Limani tha 

se Kryesia kohë më parë e ka marrë një 

vendim që i obligon sekretarët e 

seksioneve të përgatisin materialet për 

publikim në faqenueb dhe më pas i 

takon redaksisë të merret me publikim 

e tyre. 

Kryetari Kraja pas diskutimeve tha që 

sekretarët e seksioneve të propozojnë 

modelin e biobibliografive dhe ato t'ia 

paraqesin redaksisë së faqesueb, 

ndërsa më pas me këtë çështje merret 

edhe Kryesia. 

Njëherësh në kuadër të po kësaj pike të 

rendit të ditës kryetari Kraja e njoftoi 

Kryesinë se muajve në vijim, pasi të 

bëhen përgatitjet, do të organizohet 

ekspozita personale me vepra të 

akademik Rexhep Ferrit dhe do të 

mbahet koncerti me vepra të akademik 

Zeqirja Ballatës. Këto aktivitete janë 

pjesë e programit të punës për vitin 

2020. Ai tha se koncerti do të mbahet 

edhe si aktivitet i fundvitit dhe njoftoi 

se bashkë me L. Mulliqin do të bëjnë 

përpjekje që koncerti të transmetohet 

drejtpërdrejt në televizionin publik të 

RTK-së. 

14. Mbledhja e Kryesisë XLII u mbajt

më 21 tetor. Në kuadër të pikës 

qendrore të kësaj mbledhjeje u 

shqyrtua pasqyra e propozimeve për 

zgjedhjen e anëtarëve korrespondentë. 

Kryetari Kraja tha se të gjitha 

propozimet kanë arritur brenda afatit 

të paraparë. Janë propozuar 54 

kandidatë. Për 38 kandidatë kanë 

arritur propozimet e kompletuara, në 

përputhje me aktet normative të 

ASHAK-ut dhe këta hyjnë në procedurë 

zgjedhore. Kandidatët e tjerë (6) nuk 

hyjnë në procedurë zgjedhore, sepse 4 

prej tyre përveç propozimit të këshillit 

të fakultetit nuk kanë dokumentacion 

tjetër, ndërsa dy të tjerë kanë 

dokumentacion, por ju mungon 

propozimi i këshillit të fakultetit. 

U vendos që pasqyra e propozimeve të 

vendoset në faqenueb të ASHAK-ut. 

Më pas u caktua orari i mbajtjes së 

mbledhjeve të seksioneve dhe u tha që 

atyre do t’u dërgohen listat e 

propozimeve për kandidatët përkatës. 

Në vazhdim u diskutua për mënyrën e 

publikimit të recensioneve. Kryetari 
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Kraja propozoi që recensionet bashkë 

me materialet përkatëse të publikohen 

në faqenueb të ASHAK-ut, meqë kësaj 

radhe për shkak të pandemisë Covid-19 

procesi i zgjedhjeve (dërgimi i Qarkores 

dhe pranimi i propozimeve) po ashtu 

është realizuar në formë elektronike.  

Diskutuan edhe anëtarët e tjerë të 

Kryesisë dhe pas diskutimeve u vendos 

që recensionet bashkë me 

dokumentacionin përkatës të 

publikohen në faqenueb të ASHAK-ut, 

sipas afatit të paraparë me Qarkore 

dhe të tërhiqen po ashtu sipas afatit të 

paraparë (pas shtatë ditëve). 

U diskutua edhe për formën dhe 

përmbajtjen e recensioneve. Kryesia u 

pajtua që recensionet të hartohen deri 

në tri faqe, me karakter times new 

roman 12-14, të përmbajnë 

biobibliografinë dhe vlerësimin e 

recensentëve. 

 

Kryesia në vazhdim diskutoi çështjen e 

kuotës për pranimin e anëtarëve të rinj. 

Kryetari Kraja tha se në kërkesat që i 

janë drejtuar Ministrisë së Financave 

dhe Transfereve të RK-së është 

paraqitur vlera për mjete financiare për 

kompensimin e shpërblimeve për 8 

anëtarë të rinj. Ai kërkoi nga L. Pula të 

njoftojë për gjendjen e mjeteve 

financiare.  

 

L. Pula e njoftoi Kryesinë se në takimin 

që ka pasur në MFT në kuadër të 

dëgjimeve buxhetore e ka përcjellë 

edhe një herë kërkesën e Kryesisë për 

shtimin e mjeteve buxhetore për 

kompensimin e shpërblimeve për 

anëtarët korrespondentë që pritet të 

avancohen dhe për kompensimin e 

shpërblimeve për 8 anëtarë të rinj, por 

nga ana e tyre ka marrë përgjigje se 

mjete financiare shtesë nuk do të ketë. 

Ajo më pas tha se para dy ditësh 

Departamenti i Financave i ASHAK-ut 

është njoftuar nga MFT-ja për gjendjen 

e mjeteve dhe nga njoftimi vërehet se 

mjete për kompensimin e 

shpërblimeve për anëtarë të rinj nuk ka 

mjaftueshëm (në bazë të llogarisë i bie 

që ka mjete për kompensimin e vetëm 

një anëtari). 

 

Kryetari Kraja tha se procedura e 

zgjedhjeve duhet të vazhdojë, sepse 

është kërkesë ligjore, ndërsa duhet 

vazhduar përpjekjet me përfaqësues të 

MFT-së për sigurimin e mjeteve 

financiare. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

 

a)Miratoi raportin e udhëtimit zyrtar të 

akademik Rexhep Ismajlit për 

pjesëmarrjen e tij në tubimin shkencor 

me rastin e 100-vjetorit të lindjes së 

akademik Shaban Demirajt në Tiranë 

më 30 shtator 2020 në ASHSH dhe 

raportin e udhëtimit zyrtar të kryetarit 

Kraja për qëndrimin e tij në ASHSH më 

14-16 shtator 2020, me qëllim të 

realizimit të takimeve në kuadër të 

zbatimit të Protokollit të 

bashkëpunimit ASHAK-ASHSH; 

b) Propozoi Myzafere Limanin dhe 

Bardh Rugovën anëtarë të komisionit 

të vlerësimit të tenderit Shërbime të 

shtypjes së botimeve të ASHAK-ut; 

c) U njoftua për blerjen e 

kompjuterëve. U tha se tenderi ka 

përfunduar, kompjuterët janë pranuar 

dhe po shpërndahen sipas nevojave; 
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ç) U njoftua për riparimin e rrjetit të 

kamerave të sigurisë dhe vendosi të 

shtohen kamerat e sigurisë edhe në 

pjesën e poshtme të objektit, në 

bodrum dhe garazhë; 

d) Diskutoi për blerjen e mobileve. U

tha që në mbledhjen e radhës të 

paraqitet kërkesa e detajuar se ku dhe 

çfarë mobile të vendosen dhe më pas 

Kryesia do të vendosë për hapat e 

radhës; 

dh) Mori vendimi për pagimin e 

paushallit për dizajnerin e botimit: 

”Leksikoni - vendbanimet urbane dhe 

rurale të Kosovës” (Tablloja fizike-

hapësinore, demografike dhe 

funksionale), Vëllimi III, Vendbanimet 

rurale – shkronjat M – ZH. Grup 

autorësh. 

Në fund kryetari Kraja propozoi që në 

të gjitha komisionet e vlerësimit 

gjithnjë të caktohet një anëtar i 

Kryesisë dhe propozoi po ashtu që pas 

realizimit të tenderëve, Kryesisë t’i 

paraqitet raport me shkrim. Propozimi 

u miratua nga Kryesia. 

15. Në mbledhjen XLIII, mbajtur më 30

tetor, Kryesia pas miratimit të 

procesverbalit nga mbledhja 

pararendëse u mor me shqyrtimin e 

pikës së dytë të rendit të ditës dhe:  

-U njoftua me raportet e mbledhjeve I 

të seksioneve; 

-Përcaktoi që numri i anëtarëve të rinj 

që do të zgjidhen - duke marrë 

parasysh përpjesëtimin midis 

seksioneve, të jetë tetë (8), nga dy (2) 

anëtarë për secilin Seksion; 

-Shqyrtoi propozimet e Seksionit të 

Gjuhësisë dhe të Letërsisë dhe 

Seksionit të Shkencave Shoqërore për 

anëtarë të jashtëm dhe vendosi që në 

procedurë të zgjedhjeve kandidatë për 

anëtarë të jashtëm të hyjnë: Brian D. 

Joseph, Irena Sawicka dhe Abdylmenaf 

Bexheti; 

-Caktoi recensentët për anëtarët e 

jashtëm: 

1.Akademik Rexhep Ismajli dhe anëtar

korrespondent Mehmet Halimi - 

recensentë për Brian D. Joseph;  

2. Akademik Eqrem Basha dhe anëtar

korrespondent Bardh Rugova - 

recensentë për Irena Sawicka;  

3. Akademikët Isa Mustafa dhe Hivzi

Islami- recensentë për Abdylmenaf 

Bexheti.  

Më pas u shqyrtuan propozimet e 

Seksionit të Arteve për anëtarë 

korrespondentë të propozuar nga 

brenda dhe për anëtarë nderi. U tha se 

propozimet duhet të rishqyrtohen edhe 

një herë në mbledhje të Seksionit të 

hënën dhe më pas Kryesia të mblidhet 

të martën për të njëjtën çështje. U tha 

se për anëtarët e propozuar brenda 

Seksionit të paraqitet dokumentacioni 

përkatës (kopja e letërnjoftimit; 

ekstrakti lindjes origjinal, jo më i vjetër 

se 6 (gjashtë) muaj, CV-ja e plotë, 

certifikata e shtetësisë së Republikës së 

Kosovës, origjinal dhe bibliografia). 

Sa i përket propozimeve për anëtarë 

nderi u tha se kandidatja Ermonela 

Jaho i përket artit riprodhues dhe në 

Akademi nuk hyjnë anëtarë të këtij 

profili, ndërsa sa i përket propozimit 

për kandidatin post mortem 
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Abdurrahim Buza u tha se anëtarë të 

Akademisë të të gjitha kategorive nuk 

zgjidhen post mortem. Konkludimet u 

bënë duke u bazuar në Statutin e 

Akademisë, neni 22. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

a) Diskutoi për blerjen e mobilieve. U

tha se janë kërkuar dollapë që do të 

vendosen nëpër korridore në katin II 

dhe III, në hapësirat para kabineteve të 

anëtarëve të Akademisë. Kryesia 

vendosi që dollapë mund të vendosen 

vetëm nëpër kabinete. U tha që secili 

prej anëtarëve të Akademisë mund të 

kërkojë dollapë. Administrata sipas 

kërkesave të tyre do të hartojë listën të 

cilën më pas do ta miratojë Kryesia e 

Akademisë. 

b) Miratoi blerjen e dy

videoprojektorëve; 

c) Vendosi që përbërja e komisionit për

vlerësimin e tenderit ”Shërbime të 

shtypjes të botimeve të ASHAK-ut” të 

mbetet siç është caktuar në mbledhjen 

paraprake. 

16. Më 3 nëntor u mbajt mbledhja XLIV

e Kryesisë në të cilën u diskutua për 

propozimet e Seksionit të Arteve për 

anëtarë korrespondentë të propozuar 

nga vetë Seksioni. L. Mulliqi e njoftoi 

Kryesinë se Seksioni i ka rishqyrtuar 

propozimet e paraqitura dhe ka 

vendosur që në procedurën e 

zgjedhjeve të hyjë vetëm kandidatja 

Rreze Kryeziu, e cila e ka dorëzuar 

dokumentacionin në përputhje me 

Qarkoren për propozimin e 

kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve 

të Akademisë. Kandidati Ardian Halimi 

nuk i plotëson kushtet e parapara, 

sepse nuk jeton në Kosovë. I njëjti 

është propozuar në Seksion për 

anëtarë të jashtëm, por meqë nuk i ka 

marrë votat e duhura nuk vazhdon 

tutje. Sa i përket kandidatit Drinor 

Zymberi kemi provuar, por nuk kemi 

mundur ta kontaktojmë. 

L. Mulliqi në vazhdim njoftoi se 

Seksioni ka vendosur t’i tërheqë dy 

kandidatët e propozuar për anëtarë të 

nderit për shkak të arsyeve që u cekën 

në mbledhjen e kaluar të Kryesisë. 

Lidhur me këtë ai tha se e kupton që në 

aktet normative të ASHAK-ut nuk ka 

dispozita për pranimin e kandidatëve të 

fushës së artit riprodhues dhe 

kandidatëve post mortem, por në të 

ardhmen propozoi që të mendohet të 

bëhen ndryshime, sepse në fushën e 

artit dhe të muzikës ka ndryshime të 

kohës, që duhet të merren parasysh 

edhe nga ASHAK-u. 

Kryetari Kraja tha se tani për tani duhet 

të respektojmë aktet normative që janë 

në fuqi, ndërsa kjo çështje mund të 

diskutohet në të ardhmen në organet e 

Akademisë. 

Në kuadër të pikë së fundit të rendit të 

ditës Kryesia: 

a) E shqyrtoi kërkesën e znj. Vjosa

Osmani, kryetare e Kuvendit të 

Republikës së Kosovës për vlerësimin 

profesional të përmbajtjes së teksteve 

alternative të historisë. Kryetari Kraja 

tha se Kryesia duhet të kthejë përgjigje 

në kërkesën në fjalë. Diskutuan me 

radhë edhe anëtarët e tjerë të Kryesisë 

dhe pas diskutimeve u vendos që t’i 
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kthehet përgjigje Kryetares së Kuvendit 

me përmbajtje që kërkesën në fjalë t’ia 

dërgojë Ministrisë së Arsimit. Kryetari 

Kraja tha se do ta hartojë përgjigjen 

sipas qëndrimit të Kryesisë; 

b) Diskutoi për përmbajtjen e revistave 

shkencore të Akademisë. Kryetari Kraja 

tha se duhet të rishikohet revista 

Studime Shoqërore, meqë disa punime 

nuk kanë rezyme. Ai tha se ka kërkuar 

që tani për tani të ndalet botimi i 

revistës dhe kërkoi nga J. Pula që t’ia 

përcjellë kryeredaktorit të revistës 

kërkesën e Kryesisë që të plotësohen 

tekstet me rezyme. M. Limani tha se 

gjatë kontrollimit të revistës në fjalë ka 

vërejtur që ka një punim me ilustrime 

rreth 25 faqe, por nuk ka asnjë burim. 

Për përmbajtjen e revistave diskutuan 

edhe J. Pula dhe F. Podvorica. Kryetari 

Kraja propozoi që të mbahet një 

mbledhje e përbashkët e Kryesisë me 

kryeredaktorët e revistave. Propozimi u 

miratua njëzëri. Në kuadër të kësaj pike 

Kryesia vendosi që kryeredaktorëve të 

revistave shkencore të ASHAK-ut t’u 

paguhet honorari në vlerë prej 16.00€ 

për tabak autori për secilën revistë, 

ndërsa anëtarët e redaksive të 

revistave shkencore të ASHAK-ut të 

kompensohen sipas Rregullores për 

honoraret e veprimtarisë botuese të 

ASHAK-ut, neni 5, paragrafi 4. 

c) Vendosi të blihen dhjetë UPS për 

nevoja të brendshme të ASHAK-ut; 

d) U njoftua dhe e përkrahu propozimin 

e kryetarit Kraja, që Akademisë 

Austriake t’i dërgohet letër për të 

shprehur solidaritet ndaj njerëzve të 

dëmtuar nga akti terrorist dhe 

mbështetje të parezervë të gjithë atyre 

që janë të angazhuar për të vënë para 

drejtësisë organizatorët dhe kryerësit e 

aktit të shëmtuar që ndodhi në Vjenë 

të Austrisë. 

 

17. Në mbledhjen XLV, që u mbajt më 6 

nëntor, Kryesia u mor me një varg 

çështjesh: 

 

- E shqyrtoi kërkesën e Ministrisë së 

Financave dhe Transfereve të 

Republikës së Kosovës për deklarimin e 

kursimeve buxhetore për vitin 2020. 

Me kërkesë të kryetarit Kraja, L.Pula e 

njoftoi Kryesinë se nga MFT-ja ka 

arritur kërkesa për deklarimin e 

kursimeve buxhetore për këtë vit. Ajo 

tha se nga Departamenti i Financave i 

ASHAK-ut e ka marrë raportin për 

gjendjen e mjeteve buxhetore dhe në 

bazë të këtij raporti mund të 

konstatohet se në kategorinë mallra 

dhe shërbime nuk ka mjete për të 

kthyer (kursyer), ndërsa te kategoria 

paga dhe mëditje duhet të deklarohen 

si kursime mjetet buxhetore në vlerë 

prej 56.334,50 €, te kategoria 

subvencione dhe transfere duhet të 

deklarohen si kursime mjetet 

buxhetore në vlerë prej 2.955,55 €. Ky 

ndryshim ka rrjedh nga ndryshimi i 

kategorisë së pagesës së shpërblimeve 

të anëtarëve të Akademisë. Po ashtu 

nga kategoria shpenzime komunale 

mund të kursehen mjetet buxhetore në 

vlerë prej: 425,00 €.  

 

Ajo në fund për mjetet buxhetore që 

janë në dispozicion në kategorinë 

mallra dhe shërbime, tha se shumica 

janë të planifikuara për shpenzim, por 

rreth 30.000,00€ janë në dispozicion 

për botimin e librave. Duke marrë 
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parasysh vonesat dhe pengesat në 

realizimin e tenderit për shtypjen e 

librave, ajo tha se është mirë që Kryesia 

të vendosë për ridestinimin e tyre. 

Pas raportimit të L. Pulës, Kryesia u 

pajtua për kursimet në kategoritë e 

lartpërmendura, ndërsa sa i përket 

ridestinimit të mjeteve që janë në 

dispozicion, kryetari Kraja tha se lidhur 

me këtë çështje do të diskutohet në 

pikën vijuese të rendit të ditës. 

- Vendosi të paguhen honoraret e 

autorit për dorëshkrimet si në vijim: 

1. Katalogu Rexhep Ferri;

2. Modelet dhe teknikat në

vendimmarrje - Justina Pula; 

3.Pozita gjeografike, politike dhe

popullsia shqiptare në dokumentet 

diplomatike të Ministrisë së Jashtme të 

Britanisë së Madhe 1912-1918 - 

Frashër Demaj; 

4. Vepra për Piano - Rauf Dhomi;

5. Vështrime albanoballkanologjike -

Brian D. Joseph. 

- Diskutoi çështjen e llogaritjes së 

honorarëve të autorit. M. Kraja tha se 

dorëshkrimi i Arsim Bajramit në 

programin e punës është paraqitur dhe 

është miratuar me 40-45 tabakë autori, 

ndërsa tani është dorëzuar me rreth 60 

tabakë autori. Ai tha se duhet t’i bëhet 

me dije atij dhe të gjithë autorëve të 

dorëshkrimeve se numri i tabakëve nuk 

mund të rritet deri në këtë masë, por 

duhet secili t’i përmbahet madhësisë së 

vëllimit të paraqitur në Programin e 

punës. Në diskutimet e tyre M. Limani 

dhe F. Podvorica kërkuan nga 

administrata të bëjë llogaritjen e 

tabakëve në përputhje me Rregulloren 

përkatëse në mënyrë që të ndahet 

llogaritja e punimeve origjinale dhe 

dokumenteve. L. Pula sqaroi se 

administrata nuk mund ta bëjë ndarjen 

pa e marrë konfirmimin nga autori, 

sepse në momentin që një dorëshkrim 

dorëzohet autori e ka për detyrë të 

vërtetojë me shkrim se a është punimi 

origjinal, a është botuar më parë, a ka 

dokumente apo është shkrim autorial 

etj. Administrata e bën llogaritjen pasi 

t’i mbledhë shënimet përkatëse. Kësaj 

radhe ajo tha se për shkak të vonesave 

honorarët e autorëve të dorëshkrimeve 

janë llogaritur në bazë të deklaratave 

të autorëve, pa kaluar në instancat e 

tjera. 

Kryetari Kraja lidhur me këtë tha se 

dorëshkrimet duhet të kontrollohen 

nga redaktori i botimit dhe sekretari 

shkencor, ashtu që më pas të 

vërtetohet përmbajtja. Ai po ashtu tha 

se autorëve duhet t’u bëhet me dije që 

të jenë të kujdesshëm në këtë drejtim. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

a) E shqyrtoi draftin e marrëveshjes së

bashkëpunimit ndërmjet ASHAK-ut dhe 

Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. 

Kryetari Kraja e njoftoi Kryesinë se 

kohë më parë ka kërkuar nga drejtori i 

Bibliotekës së ASHAK-ut të fillojë 

mbledhjen e librave për Kosovën në 

gjuhë të huaja. BKK-ja i ka në 

dispozicion librat përkatës të cilët 

ASHAK-u do t’i huazojë për t’i 

fotokopjuar e lidhur, ashtu që në 

Bibliotekë të jetë këndi i veçantë i 

librave për Kosovën. Ai tha se bazuar 

në kontaktin me drejtorin e BKK-së 
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fillimisht duhet të nënshkruhet 

marrëveshja e bashkëpunimit e më pas 

të bëhet dalja e librave. Kryesia e 

miratoi draftin e marrëveshjes dhe u 

tha se nga ana e ASHAK-ut 

marrëveshjen e nënshkruan sekretarja 

shkencore; 

b) E miratoi raportin e udhëtimit zyrtar

të kryetarit Kraja për qëndrimin e tij në 

Tiranë, në ASHSH, më 27-29 tetor 2020. 

18. Mbledhja XLVI e Kryesisë u mbajt

më 11 nëntor. Në këtë mbledhje 

kryetari Kraja e njoftoi Kryesinë se 

recensionet për zgjedhjen e anëtarëve 

të Akademisë janë dorëzuar brenda 

afatit të paraparë dhe tani duhet të 

përgatiten për ekspozim në mjediset e 

ASHAK-ut. Diskutuan me radhë të 

gjithë anëtarët e Kryesisë dhe u vendos 

që materialet përkatëse të ekspozohen 

sipas afateve të përcaktuara. Për shkak 

të situatës së krijuar nga pandemia 

Covid-19 u vendos që materialet të 

ekspozohen nga ora 10:00-12:00 në 

hollin e ASHAK-ut dhe aty të vendosen 

gjatë gjithë kohës dezinfektues, dorëza 

dhe maska mbrojtëse. 

Kryetari Kraja në vazhdim diskutoi për 

gjendjen aktuale nga pandemia në 

ASHAK. U tha se disa nga stafi 

akademik dhe administrata tani më 

kanë rezultuar pozitivë, prandaj duhet 

të jemi të kujdesshëm. Ai propozoi që 

anëtarët e Kryesisë deri më datën 27 

nëntor të mos paraqiten në Akademi, 

anëtarët e tjerë të Akademisë të 

njoftohen me gjendjen e krijuar dhe t’u 

rekomandohet të mos dalin deri në 

datën e lartcekur, ndërsa administrata 

të punojë me kujdes të shtuar dhe të 

qëndrojë në punë sipas nevojës. 

Propozimi i Kryetarit u miratua njëzëri. 

19. Më 27 nëntor u mbajt mbledhja

XLVII e Kryesisë. Kryetari Kraja e njoftoi 

Kryesinë se brenda afatit të paraparë 

për ekspozimin e materialeve për 

zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë 

është paraqitur vetëm një vërejtje dhe 

disa referenca. Sipas rregullit 

referencat nuk shqyrtohen, ndërsa 

vërejtja do t’i dërgohet për shqyrtim 

Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë, 

meqë paraqitësi i vërejtjes është 

kandidat i propozuar që i përket këtij 

Seksioni. 

Më pas kryetari Kraja njoftoi se sipas 

agjendës së miratuar mbledhjet e 

seksioneve janë paraparë të mbahen 

më 2 dhe 3 dhjetor, por për shkak të 

rrethanave të krijuara nga pandemia 

Covid-19, ai propozoi që mbledhjet të 

shtyhen dhe të mbahen më 7 dhe 8 

dhjetor. Propozimi u përkrah dhe u 

vendos që mbledhjet të mbahen si më 

poshtë: 

- Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 

më 7 dhjetor, në orën 11:00; 

- Seksioni i Shkencave Shoqërore, më 7 

dhjetor, në orën 13:00; 

- Seksioni i Shkencave të Natyrës, më 8 

dhjetor, në orën 11:00; 

- Seksioni i Arteve, më 8 dhjetor, në 

orën 13:00. 

Në vazhdim Kryesia vendosi ta thërrasë 

mbledhjen CII të Kuvendit të 

Akademisë më 22 dhjetor 2020 dhe 

caktoi këtë rend të ditës: Miratimi i 
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procesverbalit të mbledhjes C dhe e 

raportit të mbledhjes CI të Kuvendit të 

Akademisë; Caktimi i Komisionit të 

zgjedhjeve për zgjedhjen e anëtarëve 

të Akademisë; Paraqitja e arsyetimeve 

të shkurtra të sekretarëve të 

seksioneve për secilin kandidat (për 

anëtar të rregullt, për anëtar 

korrespondent dhe për anëtar të 

jashtëm); Votimi dhe shpallja e 

rezultateve të votimit dhe çështje 

vijuese.  

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

a) Diskutoi për dokumentin për

çështjen e arsimit në Kosovë. J. Pula, në 

cilësinë e koordinatores së Grupit 

punues tha se drafti i dokumentit është 

i gatshëm e po ashtu edhe përmbledhja 

ekzekutive dhe se të dy dokumentet 

tani më ua ka dorëzuar për shikim të 

gjithë anëtarëve të Kryesisë. Kryetari 

Kraja tha se ditëve në vijim dokumenti 

do të kompletohet edhe me 

parathënien dhe më pas do t’u 

dërgohet elektronikisht të gjithë 

anëtarëve të Akademisë për të 

paraqitur plotësimet eventuale.  

Plotësimet e tyre anëtarët e Akademisë 

do t’ia përcjellin grupit koordinues të 

ASHAK-ut; 

b) Diskutoi për deklarimin publik të

ASHAK-ut për Gjykatën Speciale. 

Kryetari Kraja njoftoi se ka kërkesë nga 

opinioni publik që Akademia të dalë me 

një prononcim. Diskutuan edhe 

anëtarët e Kryesisë dhe u pajtuan që të 

bëhet prononcimi për çështjen në fjalë. 

20. Mbledhja XLVIII ishte mbledhja e

fundit e Kryesisë për vitin 2020. 

Mbledhja u mbajt më 17 dhjetor dhe 

në të u diskutua për vazhdimin e 

kontratës për punonjësen e IZUM-it për 

periudhën 1 janar - 31 dhjetor 202. L. 

Pula e njoftoi Kryesinë se nga IZUM-i e 

kanë pranuar një marrëveshje të re në 

të cilën përfshihet edhe neni për 

vazhdimin e kontratës për punonjësen 

e tyre për periudhën e lartcekur. M. 

Limani në diskutimin e saj tha se IZUM-i 

paska dërguar një marrëveshje të re 

dhe për këtë kërkoi sqarime shtesë. L. 

Pula sqaroi se pas pranimit të 

marrëveshjes i është drejtuar me 

shkrim IZUM-it dhe ka kërkuar që të 

dërgohet vetëm aneksi për vazhdimin e 

kontratës së punonjëses i bazuar në 

marrëveshjen ASHAK-IZUM të 

nënshkruar në vitin 2018 e cila është 

valide deri në fund të vitit 2021. Kryesia 

u pajtua që kontrata e punonjëses së 

IZUM-it të vazhdohet edhe për 

periudhën 1 janar - 31 dhjetor 2021 

vetëm pas pranimit të aneksit të bazuar 

në marrëveshjen ekzistuese, ndërsa për 

marrëveshje të re do të vendoset kur të 

vjen koha. 

Në vazhdim u shqyrtua kërkesa e 

Agjencisë së Zbatimit të Gjuhës të 

Republikës së Maqedonisë së Veriut 

për pasurimin e fondit të Agjencisë me 

libra të ASHAK-ut. Kërkesa u miratua 

dhe u tha të bëhen gati librat që t’ju 

dhurohen. 

Në kuadër të pikës së fundit të rendit 

të ditës Kryesia: 

a) U njoftua nga L. Pula se nga Agjencia

Qëndrore e Prokurimit ka ardhur 
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njoftimi se është lidhur kontrata për 

furnizim me mobile dhe se tani duhet 

të bëhet përzgjedhja dhe të paraqitet 

kërkesa nga ASHAK-u për tri vitet e 

ardhshme. Kryetari Kraja propozoi që 

administrata të bëjë një regjistrim të 

gjendjes për pajisje me mobile, të 

dërgohet kërkesa në bazë të një 

vlerësimi dhe më pas kur të vjen koha 

për blerjen e tyre vendos Kryesia. 

Propozimi u miratua.  

 

SEKSIONI I GJUHËSISË DHE I 

LETËRSISË 
 

Përhapja e pandemisë Covid-19 dhe 

masat parandaluese që ndërmori 

Qeveria e Kosovës për të penguar 

shtrirjen e saj ndikuan dukshëm në 

realizimin e Programit të punës së 

Seksionit të Gjuhësisë dhe të Letërsisë 

gjatë vitit 2020. Nga fillimi i muajit 

mars dhe deri në fund të majit me këto 

vendime kishte një mbyllje të 

përgjithshme të veprimtarive të 

ndryshme, midis të tjerave edhe të 

shtypit të gazetave dhe librave, ndalesa 

të tubimeve, që ndikuan, midis tjerash, 

në mosrealizimin e dy konferencave 

shkencore të parapara me programin e 

Seksionit për vitin 2020. Kjo situatë 

ndikoi edhe në çrregullimin me 

tenderët e shtypit që për shkak të 

ndalesave u desh të nisin në qershor 

dhe u penguan nga procedura 

shantazhi dhe minimi të firmave 

konkurruese për t’u realizuar më në 

fund në dhjetor dhe për të shmangur 

humbjen e financimit që kanosej. Andaj 

edhe ky raport është ndikuar nga këto 

ritme të penguara të kësaj periudhe që 

po vazhdon pothuaj me të njëjtin 

intensitet deri në këto ditë.  

 

PROJEKTE 

 

1. Këshilli Ndërakademik për Gjuhën 

Shqipe. – Riformatimi dhe rinisja e 

veprimtarisë së Këshillit Ndërakademik 

për Gjuhën Shqipe qe kërkuar që në 

fillim të nëntorit të vitit 2019 në 

takimin e kryesive të Akademisë së 

Shkencave dhe të Arteve të Kosovës 

dhe të Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë, pas ristrukturimit të ASHSH-

së dhe zgjedhjes së Kryesisë së re. Puna 

e Këshillit pastaj u inkuadrua edhe në 

Protokollin e ri të bashkëpunimit midis 

dy Akademive për vitet 2020 – 2021, të 

nënshkruar me 30 janar 2020. Qe 

vendosur që Këshilli të ketë 15 anëtarë: 

7 nga ASHSH, 7 nga ASHAK dhe një nga 

Maqedonia e Veriut. ASHAK tashmë ka 

zgjedhur anëtarët e vet në këtë 

përbërje: akademik Rexhep Ismajli, 

bashkëkryetar, anëtarët 

korrespondentë Mehmet Halimi, Bardh 

Rugova dhe Shkumbin Munishi, 

profesorët Rrahman Paçarizi, Naim 

Berisha, Imri Badallaj si dhe Lumnije 

Jusufi nga Maqedonia e Veriut. Edhe 

ASHSH ka zgjedhur anëtarët e vet. 

Menjëherë pas kompletimit të 

përbërjes së re u shpallën masat 

parandaluese të pandemisë Covid-19 

dhe Këshilli nuk gjeti mundësi të 

takohet për të hartuar një plan veprimi. 

Pritet që gjatë vitit 2021 të krijohen 

kushte më të mira për mbarëvajtjen e 

punës së tij. 

 

2. Korpusi i shqipes së folur në Kosovë. 

Projekti Korpusi i shqipes së folur, siç 
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ishte paraparë, ka përmbyllur 

plotësisht fazën e mbledhjes se 

materialit. Janë dorëzuar në shërbimin 

teknik te administratës së ASHAK-ut 

mbi 1800 intervista të realizuara në 

terren nga një ekip prej 20 personash. 

Materiali i mbledhur përmban 12.000 

minuta. Materiali është regjistruar me 

shënimet përkatëse të të 

intervistuarve: vendbanimi, mosha, 

gjinia, profesioni. Projekti në fjalë 

kishte për synim mbledhjen e 

materialeve gjuhësore të folura nëpër 

të gjitha viset e Kosovës që do t’u 

shërbejnë studiuesve në fushë të 

gjuhësisë në radhë të parë, por edhe në 

fusha të tjera, si antropologjia e 

sociologjia. Është iniciuar nga fundi i 

vitit 2017, është inkuadruar në 

programin e punës të vitit 2018 kur 

është paraqitur dhe programi i 

detajuar. Korpusi shërben për matje 

kuantitative në fushën e fonetikës e të 

fonologjisë, të morfologjisë e të 

sintaksës si dhe të leksikut e të 

sociolinguistikës. Materialet e 

mbledhura klasifikohen sipas zonave, 

statuseve shoqërore, moshës, 

shkollimit, gjinisë dhe mund të 

transkriptohen për lehtësim studimi. 

Trajnimet e kuadrit që u angazhua në 

këtë projekt u realizuan në 

bashkëpunim me Departamentin e 

Gjuhës Shqipe të Fakultetit të 

Filologjisë të Universitetit të Prishtinës 

dhe me Universitetin e Humboldtit 

(Berlin). Pritet qe shërbimet teknike t'i 

hedhin në publik materialet, me 

mundësinë e kërkimit sipas të dhënave 

të folësve. Bartës të projektit janë 

Bardh Rugova dhe Rexhep Ismajli. 

3. Leksikonët e termave të gjuhësisë. -

Projekti është inkuadruar në programin 

e punës së Seksionit në vitin 2018. 

Rëndësia e tij, para së gjithash, është 

parë tek shpjegimi dhe interpretimi i 

termave të gjuhësisë. Krijimi i fjalorëve 

(leksikonëve) me vështrim enciklopedik 

të gjuhësisë, duke e pasur në rend të 

parë gjuhësinë shqiptare ndihmon 

normëzimin e terminologjisë së 

gjuhësisë në gjuhën shqipe, thuhej në 

prezantimin e këtij projekti. Duke i 

pasur brenda vetes termat e fushave të 

ndryshme të gjuhësisë, leksikonët do 

t’u shërbejnë studentëve, studiuesve 

dhe të interesuarve të tjerë. Është 

paraparë të realizohen sipas fushave: a. 

fonetikë, b. sociolinguistikë, c. 

gramatikë. Në fund të qershorit të vitit 

2019 u realizua dhe u botua Leksikoni i 

termave të fonetikës dhe të fonologjisë 

i Bardh Rugovës me mbi 500 terma-

njësi në një vëllim prej 260 faqesh. Në 

vazhdim filloi hartimi i Leksikonit të 

termave të sociolinguistikës, me autorë 

Rexhep Ismajli, Bardh Rugova dhe 

Shkumbin Munishi, një dorëshkrim prej 

380 faqesh (shih Botimet) i cili u 

finalizua siç ishte paraparë në muajt e 

fundit të vitit 2020 dhe është në fazën 

e shtypit. Projekti do të vazhdohet me 

Leksikonin e termave të gramatikës, që 

pritet të realizohet gjatë vitit 2022. 

Bartës të projektit janë Rexhep Ismajli 

dhe Bardh Rugova. 

4. Vepra e plotë e Norbert Joklit. – Në

Programin e punës së Seksionit për 

vitin 2020 nuk ishte paraparë botimi i 

një vëllimi të ri nga vepra e plotë e 

albanologut austriak Norbert Jokl, 

projekt i cili është afër përmbylljes. 
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Deri tani kanë dalë tre vëllime: Studim 

për etimologjinë dhe fjalëformimin 

shqip /Studien zur Albanischen 

Etimologye und Wortbildung, (2011), 

përgatitur nga Rexhep Ismajli; Studime 

historike-krahasuese për gjuhën shqipe 

/ Historisch-Vergleichende 

untersuchungen über das Albanische 

(2017) përgatitur nga Rexhep Ismajli 

dhe Heiner Eichner nga Akademia 

Austriake dhe Gjurmime linguistike 

historike-kulturore në fushë të shqipes 

/ Linguistisch-Kulturhistorische 

Untersuchungen aus dem Bereiche des 

Albanischen (2019), përkthyer nga 

Skënder Gashi dhe përgatitur nga 

Rexhep Ismajli dhe Heiner Eichner. 

Është në plan edhe një vëllim me 

studime të cilat gjatë vitit 2021 do të 

mblidhen, sistemohen dhe përkthehen. 

Botimi mund të parashihet gjatë vitit 

2022, kur mendohet të përmbyllet i 

gjithë projekti. 

 

5. Shqipja e shkruar në Kosovë në 

shekullin XX. – Gjatë vitit 2020 nuk ka 

pasur asnjë lëvizje rreth këtij projekti. 

Skanimi, digjitalizimi i materialeve dhe 

puna rreth Korpusit ka kërkuar 

angazhime të specialistëve të fushave 

dhe kompletimin e kushteve teknike, 

tashmë kur janë kapërcyer disa nga 

vështirësitë rreth aftësimit teknik e 

profesional të Qendrës Leksikografike 

Enciklopedike, para së gjithash me 

sigurimin e skanerit dhe vënien e tij në 

punë. Por gjatë vitit 2020 nuk u 

angazhuan kuadrot që do të merreshin 

me drejtimin e punëve, gjë që u pengua 

edhe me masat parandaluese të 

pandemisë Covid-19. Mbetet që kjo 

çështje të zgjidhet brenda vitit 2021.  

TUBIME SHKENCORE 

 

1. Poezia shqipe, fillimi i shekullit XXI, 

konferencë shkencore në bashkëpunim 

me Akademinë e Shkencave të 

Shqipërisë. – Fillimisht konferenca ishte 

paraparë për mesin e qershorit, për të 

vënë në spikamë kësaj here poezinë 

shqipe të njëzet vjetëve të parë të 

shekullit XXI. Ashtu si dhe me romanin, 

diskutimi do të përfshinte autorët e rinj 

të paraqitur në këto vite, por edhe 

autorët para kësaj periudhe që kanë 

ardhur me krijime të reja. Nga një listë 

me rreth 40 të ftuar, për pjesëmarrje 

në konferencë u paraqitën 21 referues 

deri në afatin e përcaktuar (15 mars 

2020) dhe i dërguan titujt e kumtesave 

me abstrakte. Me shpresë se do të 

përmirësohej situata e shkaktuar nga 

pandemia, konferenca u shty për datën 

10 shtator 2020. U hartua programi i 

punës, i cili iu shpërnda pjesëmarrësve. 

Një pjesë e tyre dërguan edhe 

versionet për shtyp të kumtesave. 

Megjithatë, me nisjen e valës së dytë u 

konstatua se edhe shtatori ishte i 

papërshtatshëm, në kohën kur ende 

ishin në fuqi masat parandaluese, 

kufizimet e lëvizjes, dhe pasiguritë që 

paraqisnin akomodimi, ushqimi, 

udhëtimi, duke marrë parasysh se 

gjysma e pjesëmarrësve vinin nga 

Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. 

Gjatë kësaj kohe shumica e 

pjesëmarrësve kanë dërguar versionet 

për shtyp dhe tashmë është gati për t’u 

finalizuar botimi me kumtesat e 

Konferencës, që është paraparë me 

planin e vitit 2021.  
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2. Studimet albanologjike në Francë,

konferencë shkencore, në 

bashkëpunim me Seksionin e 

Shkencave Shoqërore të ASHAK-ut. - 

Në vazhdimësi të tri konferencave të 

mëparshme, Studimet albanistike në 

Amerikë, e mbajtur më 2015 dhe 

Studimet albanistike në vendet ku flitet 

gjermanisht, më 2017, si dhe Studimet 

albanistike në Itali, që u mbajt në tetor 

2019, në vitin 2020 u propozua 

konferenca shkencore Studimet 

albanologjike në Francë, si pjesë e 

programeve të dy seksioneve. Por për 

shkak të masave parandaluese të 

pandemisë të shpallura që më 15 mars 

2020, Konferenca e planifikuar për 

muajin tetor 2020 u shty për në mars 

2021. Ashtu siç paraqitet gjendja edhe 

sot, duke pasur parasysh formatin e 

konferencës, numrin e madh të 

pjesëmarrësve nga Kosova, Shqipëria, 

Franca dhe vende të tjera të Europës, 

në kulmin e valës së dytë të pandemisë 

dhe të masave që janë ende në fuqi, 

duket se ajo nuk do të mund të 

realizohet as në mars të këtij viti.  

Mbetet që Këshilli organizues të marrë 

një qëndrim.  

BOTIME 

1. Studimet albanistike në Itali,

materialet e konferencës shkencore që 

u mbajt më 22-23 tetor 2019. Për shkak 

të masave parandaluese dhe vonesave 

në tenderimin e shtypshkronjave, 

dorëshkrimi me rreth 567 faqe u 

publikua fillimisht në web-faqen e 

ASHAK-ut. Në kohën e hartimit të këtij 

raporti dorëshkrimi është në shtyp dhe 

mund të jetë i gatshëm deri në 

paraqitjen e tij në Kuvendin e ASHAK-

ut. Dy konferencat e mëhershme, 

Studimet albanistike në Amerikë 2015 

dhe Studimet për shqipen në vendet ku 

flitet gjermanisht, 2017, u kurorëzuan 

gjithashtu me botime të kumtesave të 

paraqitura dhe me materialet e tjera të 

konferencave. Konferenca shkencore 

Studimet albanistike në Itali, me interes 

jo vetëm për praninë e arbëreshëve për 

kulturën, letërsinë dhe studimet 

albanologjike dhe albanistike, por edhe 

për rezultatet e shumë studiuesve 

italianë të gjuhës shqipe në radhë të 

parë, por edhe të letërsisë, 

antropologjisë dhe kulturës shqiptare 

në përgjithësi, ka sjellë kontribute të 

çmueshme që janë tubuar dhe janë 

pasqyruar në këtë vëllim. 

2. Rexhep Ismajli, Bardh Rugova,

Shkumbin Munishi: Leksikoni i termave 

të sociolinguistikës. – Dorëshkrimi bën 

pjesë në projektin Leksikonët e 

termave të gjuhësisë, nga i cili tashmë 

është botuar Leksikoni i termave të 

fonetikës dhe të fonologjisë i Bardh 

Rugovës. Është dorëzuar siç ishte 

paraparë në fund të vitit dhe është 

vlerësuar nga Mehmet Halimi dhe 

Kujtim Shala. Në kohën e hartimit të 

këtij raporti, Leksikoni i termave të 

sociolinguistikës është në procesin e 

shtypit dhe do të ketë dalë kur raporti 

do të paraqitet para Kuvendit të 

ASHAK-ut. Në një vëllim prej 388 

faqesh janë zbërthyer e shpjeguar rreth 

770 terma të sociolinguistikës. Duke 

qenë një botim i vetëm dhe i veçantë, 

“... ky fjalor hap një shteg shumë të 

rëndësishëm të kodifikimit e të 
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shpjegimit gjuhësor në kulturën tonë, si 

dhe sprovon gjuhësinë tonë përballë 

traditës kodifikuese gjuhësore 

universale”, thuhet në recensionin e 

këtij dorëshkrimi.  

3. Kujtim Shala, Sinekdoka. – Libri është

në shtyp dhe do të ketë dalë deri në 

kohën e paraqitjes së këtij raporti në 

Kuvendin e ASHAK-ut. Është një vëllim 

me tekste për fenomenet letrare 

shqipe, për autorë e për vepra. Siç e 

thotë edhe titulli, Sinekdoka jep 

pamjen e përqendruar të letërsisë 

shqipe, të lidhur me fenomene tipike, 

me autorë përfaqësues dhe me vepra 

themelore të traditës e të modernitetit 

letrar shqiptar. Libri ka 492 faqe, i 

ndarë në tri pjesë: Histori letrare 

(Histori letrare shqipe; Histori e letërsi; 

Njohja letrare), Sinekdoka (Ligjërata e 

Katedrales;... Letërsi e kode; Oriental 

apo oksidental; Kënga e cjapit...) dhe 

Letërsia (Fishta: norma e forma; Kuteli; 

Shkrimtarija; Mekuli; Kadare; Pllumi: 

dëshmi e letërsi). I recensionuar nga 

Rexhep Ismajli dhe Mehmet Halimi dhe 

i dorëzuar i finalizuar që në fillim të 

vitit, ndërsa për shkak të masave 

parandaluese dhe vonesës me 

tenderime, botimi ka pritur deri sot. 

4. Rexhep Ismajli, Dokumente dhe

korrespondenca të veprimtarëve 

shqiptarë me A. von Kral, të ruajtura në 

Arkivin e Shtetit në Vjenë në vitet 

1896-1912, Projekt për mbledhjen, 

tejshkrimin, përkthimin dhe përgatitjen 

për botim të materialeve arkivore për 

historinë e proceseve të njësimit të 

alfabetit të shqipes sipas arkivit të 

Shtetit në Vjenë. - Ky projekt është 

menduar të përmbledhë 

dokumentacionin e rëndësishëm 

austro-hungarez që lidhet me 

veprimtarinë e konsullit August von 

Kral në Manastir e Shkodër lidhur me 

veprimtarinë kulturore, politike, 

sidomos në fushën e alfabetit, të 

gjuhës dhe të shtypit. Pasqyrimi më i 

qartë kërkon që në ndërlidhje me këtë 

të përfshihet dhe një pjesë e 

dokumentacionit të konsujve të tjerë 

(Ippen, Ranzi e sidomos Zwiedinek), se 

kështu shpërfaqen dhe orientimet e 

ndryshme brenda trupit diplomatik 

austro-hungarez – në lëvizje në 

dekadat 1890-1910. Dokumentacioni 

në pjesën më të madhe është skanuar, 

një pjesë është lexuar dhe pjesa tjetër 

është në proces e sipër. Megjithatë, 

nuk ka mundur të finalizohet brenda 

vitit, midis tjerash edhe për shkak të 

kufizimit të lëvizjes dhe pamundësisë 

për të konsultuar edhe një pjesë të 

dokumentacionit në arkivin e Vjenës, 

gjë që mbetet të realizohet në 

periudhën e ardhshme. 

5. Ali Aliu, Libri i jetës, me rastin e 85-

vjetorit të lindjes. - Mbështetur në 

praktikën e ASHAK-ut për të shënuar 

80-vjetorin e lindjes së anëtarëve të vet 

dhe duke marrë parasysh se një gjë e 

tillë nuk është realizuar në rastin e 

akademik Ali Aliut, Seksioni vendosi që 

me rastin e 85-vjetorit të lindjes së 

kritikut, studiuesit të letërsisë, 

akademikut Ali Aliu të botohet një 

përmbledhje studimesh dhe artikujsh 

të zgjedhur mbi letërsinë. Përzgjedhjen 

e materialeve që botohen me këtë rast 

e ka bërë akademik Zejnullah 

Rrahmani. Dorshkrimi ka qenë i 

gatshëm që në fillim të vitit, por ka 
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shkuar me vonesë në shtyp për shkaqe 

tashmë të njohura dhe të theksuara më 

lart në këtë raport.  

6. Brian D. Joseph, Vështrime albano-

ballkanologjike. - B. Joseph (1951), 

profesor i gjuhësisë në Ohio State 

University është nga studiuesit e 

shquar në fushën e gjuhësisë historike, 

specialist i greqishtes, i gjuhësisë 

ballkanike, i njohur për studimet 

morfologjike. Është fokusuar edhe në 

studimet për sanskritishten, gjithnjë e 

më shumë për shqipen, por edhe për 

çështje të përgjithshme të teorisë 

morfologjike dhe të lidhjeve të 

gjuhësisë dhe të strukturave gjuhësore 

me strukturat shoqërore. Me gjuhën 

shqipe B. Joseph merret qysh prej 

fillimeve, kur kishte bërë studimet për 

sinkroninë dhe diakroninë e infinitivit 

në gjuhët e Ballkanit. Kanë rënë në sy 

interesimet e tij për arbëreshët e 

Greqisë, por edhe për çështje të 

ndryshme të shqipes në përgjithësi. Në 

këto studime ai ka ndjekur gjurmët e 

albanologut Eric P. Hamp, ndërsa për 

ne ato kanë rëndësi edhe për shkak se 

vijnë nga njëri prej autoriteteve të 

gjuhësisë historike aktualisht. Një 

përzgjedhjeje e gjerë e këtyre 

studimeve në kuadër të serisë së 

botimeve të traditës albanistike është 

bërë nga akademik Rexhep Ismajli dhe 

është përkthyer nga anglishtja nga 

anëtari korrespondent Bardh Rugova. 

Libri ka 446 faqe, është në procesin e 

shtypit dhe do të jetë i gatshëm deri në 

paraqitjen e këtij raporti para Kuvendit. 

7. Skënder Gashi, Shtresime gjuhësore

në leksikun e në toponiminë e Kosovës. 

Dorëshkrimi i Skënder Gashit qe 

inkuadruar në programin e punës së 

Seksionit për vitin 2020 dhe u vlerësua 

nga anëtarët korrespondentë Bardh 

Rugova dhe Mehmet Halimi. Por në 

këtë kohë ndërroi jetë autori dhe 

mbetën disa vështirësi teknike të 

pasqaruara, të cilat ai kishte premtuar 

se do t’i mbikëqyrte gjatë përgatitjes së 

tekstit për shtyp. Bëhet fjalë për një 

përmbledhje prej 21 artikujve që 

trajtojnë tema të ndryshme të emrave 

të vendbanimeve, por edhe të njerëzve 

apo të emërtimeve të tjera në truallin e 

sotëm të Kosovës. Dorëshkrimi ka rreth 

530 faqe.  

8. Studime, nr. 26. – Numri 26 i revistës

Studime që boton Seksioni i Gjuhësisë 

dhe i Letërsisë, me kryeredaktor 

Zejnullah Rrahmanin, ishte përgatitur 

në fillim të vitit dhe në pamundësi që 

të shkonte menjëherë në shtyp, për 

shkak të vonesave në tenderim, ishte 

publikuar në web faqen e ASHAK-ut. 

Numri tashmë ka dalë edhe nga shtypi 

dhe është shpërndarë. Ka 467 faqe me 

kontribute shkencore, studime e artikuj 

nga fusha e gjuhësisë dhe e letërsisë, 

recensione, kronika të rreth 25 

autorëve sa janë paraqitur në këtë 

edicion nga vendi dhe jashtë. Në 

finalizim e sipër është numri 27, që do 

të dorëzohet për shtyp këtyre ditëve.  

Sekretari i Seksionit, 

Akademik Eqrem Basha, d.v. 
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SEKSIONI I SHKENCAVE 

SHOQËRORE 

PROJEKTE 

1. Vendbanimet urbane dhe rurale të

Kosovës – Vendbanimet rurale M-ZH. 
Në fazën e tretë të projektit 

Vendbanimet urbane dhe rurale të 

Kosovës – Vendbanimet rurale M-ZH, 

puna u përqendrua në terren në 

mbledhjen dhe sistematizimin e 

materialit ”dora e parë” për 

vendbanimet rurale të Kosovës, 

shkronjat M-ZH dhe përgatitja e 

vëllimit të tretë për publikim. Për 

sigurimin e të dhënave për dimensionin 

fizik-hapësinor, demografik dhe 

funksional, si në dy vëllimet I-II u 

shfrytëzua modeli i plotësuar në formë 

të udhëzuesit-pyetësorit për 

vendbanimet rurale të Kosovës. 

Pyetësori shërbeu si instrument 

kryesor i hulumtimit në terren për t’i 

vjelur të dhënat burimore dhe 

origjinale shkencore-enciklopedike për 

evolucionin kaulitativ dhe kuantitativ të 

vendbanimeve të Kosovës, duke filluar 

nga të dhënat gjeohapësinore-fizike 

dhe demografike e deri tek ato sociale-

ekonomike, kulturore, funksionale-

infrastrukturore etj. Këto të dhëna dhe 

fakte mundësuan ndërtimin e tablosë 

së vërtetë të krijimit, të dinamikës së 

jetës dhe të rrjedhave zhvillimore të 

vendbanimeve rurale, të kaluarës dhe 

të sotmes së tyre. Për realizimin me 

sukses të kësaj fazë të punës dhe 

finalizimin për botim u angazhuan 

dhjetra specialistë të fushave dhe të 

interesimeve të ndryshme, veçanërisht 

ekspertët e shkencave gjeohapësinore. 

Sikurse edhe te faza e parë dhe e dytë 

e punës, edhe te faza e tretë ishte një 

problem në vete grumbullimi i të 

dhënave për vendbanimet rurale në 

komunat e Veriut të Kosovës, por edhe 

në komunat në jug të lumit Ibër, të 

banuara me popullatë shumicë serbe 

dhe të administruara nga serbët. 

Prandaj bashkëpunëtorët tanë, 

veçanërisht dr.Arsim Ejupi, të shumtën 

janë detyruar t’i mbledhin të dhënat 

nga literatura, burimet dhe 

dokumentacioni serb, ndërsa u 

penguan nga autoritetet serbe 

bashkëpunëtorët nga nacionaliteti 

boshnjak që u angazhuan për punë në 

terren. Jemi të vetëdijshëm se mund të 

ketë mangësi në gjithëpërfshirjen e të 

dhënave dhe fakteve fizike-hapësinore, 

popullative dhe funksionale për 

vendbanimet rurale në këto pjesë të 

Republikës së Kosovës. Pjesa tekstuale 

e vendbanimeve rurale është plotësuar 

me material ilustrues çfarë janë hartat 

tematike, fotografitë, planet dhe skicat 

e ndryshme të cilat i japin karakter më 

përmbajtësor dhe e bëjnë më të 

kuptueshme materien e trajtuar 

brenda publikimit. Dorëshkrimi u 

dorëzua për shtyp në muajt e parë të 

vitit 2020, por problemi i pandemisë 

Covid-19 dhe problemet e tjera 

ndikuan që botimi të vonohet.  
Përfundimi i punës në projekt dhe 

nxjerrja në dritë e tri vëllimeve do të 

plotësojë mungesën e informatave dhe 

njohurive për dinamikën e jetës dhe 

zhvillimit të vendbanimeve të Kosovës, 

të kaluarën dhe të tashmen e tyre, me 

një qasje dhe metodologji 

bashkëkohore shkencore. Realizimi i 
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këtij projekti afatmesëm dhe dalja në 

dritë e tre vëllimeve për vendbanimet e 

Kosovës do të përmbushë një nevojë të 

kahershme për gjeoshkencat, shkencat 

sociale dhe opinionin e gjerë lexues 

dhe shfrytëzues. Hartimi dhe pastaj 

botimet e tilla pa dyshim do të jenë një 

trashëgimi e madhe për shkencën dhe 

kulturën tonë.  

Rezultatet e projektit do të jenë në 

mënyrë të drejtpërdrejtë apo të 

tërthortë në funksion të planifikimit 

hapësinor, urbanistik dhe shoqëror, të 

mbrojtjes së mjedisit jetësor, pastaj të 

motiveve dhe potencialeve turistike, të 

statistikës dhe administratës, në 

veçanti të ndërmarrjes së masave për 

parandalimin e rrjedhave të 

pavolitshme sociale dhe demografike, 

çfarë janë migrimet e pakontrolluara 

dhe tendencat shpopulluese etj. 

2. Lidhja e Prizrenit në dokumentet

austro-hungareze (1879-1881). Projekt 

dyvjeçar. Projekti ishte paraparë të 

realizohej ndërmjet ASHAK-ut dhe 

Akademisë së Studimeve Albanologjike. 

Për shkak të rrethanave të krijuara nga 

pandemia Covid-19, bartësit e projektit 

nuk kanë arritur të vazhdojnë punën 

gjatë vitit 2020, meqë nuk kanë pasur 

mundësi të realizimit të hulumtimeve e 

as të takimeve, sikurse edhe plotësimit 

të marrëveshjes me palën tjetër. 

Prandaj ky projekt nuk do të vazhdojë 

më tutje. 

TUBIME SHKENCORE 

1. Konferencë shkencore: 30 vjetori i

miratimit të Deklaratës Kushtetuese 

dhe Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës. Qëllimi i Konferencës ishte të 

prezantoj, tre dekada pas, rëndësinë e 

këtyre dy akteve kryesore burimore 

kushtetuese me cilat filloi jo vetëm 

konstitucionalizimi i subjektivitetit 

juridik të Kosovës dhe pozita e saj 

kushtetuese, por edhe të analizojë dhe 

trajtojë nga perspektiva aktuale edhe 

ndikimin e këtyre akteve në lindjen e 

Republikës së Kosovës, si në rrafshin 

kushtetues e juridik, ashtu edhe në atë 

politik e historik. Konferenca ishte 

planifikuar të mbahej në muajt 

qershor-korrik dhe këshilli organizues 

kishte bërë përgatitjet për realizimin e 

saj, por për shkak të rrethanave të 

krijuara si pasojë e pandemisë Covid-

19, mbajtja e saj u shty për muajin 

shtator. Duke e parë se gjendja me 

pandeminë nuk po ndryshonte, 

Seksioni vendosi për anulimin e 

mbajtjes së konferencës.  

2. Konferencë shkencore

ndërkombëtare: Roli i këmbimit të 

dhuratave në konstituimin e lidhjeve 

sociale. Bartës të aktivitetit, anëtarët 

korrespondent Muhamedin Kullashi 

dhe akademik Anton K. Berishaj. 

Konferenca në fjalë ishte paraparë të 

mbahet në muajin maj 2020, më pas u 

vendos të shtyhet dhe të mbahet muajt 

e fundit të vitit, meqë ishin bërë 

përgatitjet e duhura, por për shkak të 

pandemisë Covid-19, Seksioni vendosi 

që mbajtja e saj të shtyhet për vitin 

2021. 

3. Konferencë shkencore: Studimet

albanologjike në Francë, në 

bashkëpunim me Seksionin e Gjuhësisë 
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dhe të letërsisë të ASHAK-ut. Në 

vazhdimësi të tri konferencave të 

mëparshme Studimet albanistike në 

Amerikë, e mbajtur më 2015 dhe 

Studimet albanistike në vendet ku flitet 

gjermanisht, më 2017, si dhe Studimet 

albanistike në Itali, që u mbajt në tetor 

2019, në vitin 2020 u propozua 

konferenca shkencore Studimet 

albanologjike në Francë, si pjesë e 

programeve të dy seksioneve. Por për 

shkak të masave parandaluese të 

pandemisë të shpallura më 15 mars 

2020, Konferenca e planifikuar për 

muajin tetor 2020 u shty për në mars 

2021. Ashtu siç paraqitet gjendja edhe 

sot, duke pasur parasysh formatin e 

konferencës, numrin e madh të 

pjesëmarrësve nga Kosova, Shqipëria, 

Franca dhe vendet tjera të Europës, në 

kulmin e valës së dytë të pandemisë 

dhe të masave që janë ende në fuqi, 

duket se ajo nuk do të mund të 

realizohet as në mars të këtij viti. 

Mbetet që Këshilli organizues të marrë 

një qëndrim. 

 

4. Tryezë shkencore: Zhvillimi i 

qëndrueshëm dhe realiteti i Kosovës. 

Bartëse e aktivitetit anëtare 

korrespondente Justina Shiroka Pula. 

Në tryezën njëditore, që ishte paraparë 

të mbahet në muajin maj të vitit 2020, 

planifikohej të merrnin pjesë me 

kumtesa rreth dhjetë (10) panelistë, 

prej tyre katër jashtë Kosovës, si dhe 

mysafirë nga institucionet shkencore, 

akademike dhe shoqëria civile. Tryeza 

kishte për qëllim të sensibilizojë 

institucionet e shtetit, të krijojë një 

bazë dhe një proces identifikimi të 

potencialeve të vendit si mundësi për 

një ekonomi të qëndrueshme. Për 

shkak të rrethanave tani më të ditura, 

Seksioni vendosi për anulimin e 

tryezës.  

 

BOTIME 

 

1. Leksikoni “Vendbanimet urbane dhe 

rurale të Kosovës (Tablloja fizike-

hapësinore, demografike dhe 

funksionale), Vëllimi III, Vendbanimet 

rurale – shkronjat M – ZH”. Grup 

autorësh. Vëllimi III – shkronjat M-ZH 

përmban dhënat dhe faktet për këto 

dimensione të vendbanimeve rurale të 

Kosovës: I. Dimensionin fizik-hapësinor 

(pozita gjeografike, veçoritë gjeologjike 

dhe pedologjike, morfologjia e terrenit, 

shtrirja zonale dhe hipsometrike, 

karakteristikat klimatike e hidrologjike, 

resurset natyrore, biodiversiteti etj.); II. 

Zhvillimin demografik (lëvizja e numrit 

të popullsisë dhe të ekonomive 

familjare, rrjedhat migruese dhe 

proceset shpopulluese që kanë marrë 

përmasa dramatike në fshatin tonë, 

pastaj veçoritë sociale, ekonomike, 

kulturore, infrastrukturore, elementet 

e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, 

të dhënat për numrin e viktimave, etj; 

III. Dimensionin funksional (tipi i 

vendbanimit sipas aktivitetit 

socioekonomik, ekonomia, kryesisht 

agrare, shfrytëzimi i remitancave, 

objektet shoqërore e publike: shkollat, 

shëndetësia, objektet fetare dhe 

infrastrukturore (rrugët, elektrifikimi, 

ujësjellësi, kanalizimi, ndriçimi i 

rrugëve, trashëgimia natyrore dhe 

kulturore-historike etj.). IV. Pasojat e 

luftës nga forcat agresore serbe 

(shpërnguljet e detyrueshme masive, 
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masakrat, vrasjet, dhunimet dhe dëmet 

e mëdha materiale në vitet e luftës 

1998-1999 të vendbanimeve rurale 

etj.), si dhe rindërtimi i vendbanimeve 

pas luftës. Siç u cek edhe më lart te 

arsyetimi i projektit, dorëshkrimi u 

dorëzua për shtyp në muajt e parë të 

vitit 2020, por problemi i pandemisë 

Covid-19 dhe problemet e tjera 

ndikuan që botimi të vonohet. Tani më 

dorëshkrimi i gatshëm pritet të shkojë 

në shtyp. 

2. Arsim Bajrami: Shtetndëtimi i

Kosovës 1990 – 2020: Sfidat dhe 

Perspektiva. Qëllimi i këtij botimi, në 

radhë të parë është të paraqesë ciklet e 

zhvillimit të një procesi 30-vjeçar në 

Kosovë, duke ndriçuar dhe analizuar 

rrjedhën e ngjarjeve dhe zhvillimeve 

politike e kushtetuese me qëllim të 

pasqyrimit të procesit të lindjes së 

shtetit, së bashku me specifikat e 

zhvillimit konstitucional dhe në radhë 

të dytë, të ofrojë një pasqyrë dhe 

analizë për sfidat në rrafshin e 

brendshëm, atë të konsolidimit të 

institucioneve dhe jetën e demokracisë 

kushtetuese dhe parlamentare, si dhe 

në rrafshin e jashtëm sfidat e fuqizimit 

të subjektivitetit ndërkombëtarë, 

raportet e ndërvarura me shtetet 

fqinjë, procesin e integrimeve 

evropiane dhe detyrimet 

ndërkombëtare të pranuara gjatë kësaj 

periudhe. Edhe ky dorëshkrim u 

dorëzua me kohë, por për shkak të 

rrethanave të lartpërmendura u vonua 

shtypja e tij.  

3. Justina Pula: Modelet dhe teknikat

në vendimmarrje. Qëllimi i hartimit të 

këtij botimi është analiza e 

përgjithshme e menaxhimit të 

bizneseve në kushtet bashkëkohore 

dhe mjaft dinamike, që paraqet një 

sfidë të veçantë në punën e 

menaxherëve. Temat e përfshira në 

këtë libër janë zgjedhur me kujdes, në 

mënyrë që të jenë lehtë të 

shfrytëzueshme në sqarimin, 

analizimin, diagnostifikimin e 

problemeve dhe në aplikimin e 

metodave e teknikave të ndryshme për 

zgjidhjen e suksesshme të tyre. Edhe ky 

dorëshkrim, si edhe të tjerët, pritet të 

shkojë në shtyp. 

4. Muhamedin Kullashi: Kthesa e

dramës moderne (XIX-XX), Ibseni dhe 

Strindbergu Filozofi e teatrit. Në këtë 

dorëshkrim autori është përpjekur të 

qëmtojë dhe ballafaqojë disa 

interpretime me peshë në mendimin 

bashkëkohor mbi teatrin, e njëherit ka 

zhvilluar analiza të disa veprave të 

Henrik Ibsenit dhe August Strindbergut. 

Përzgjedhja e këtyre dy dramaturgëve 

të mëdhenj për zbërthimin e disa 

aspekteve të kthesës së dramës 

moderne nuk është as e rastësishme e 

as arbitrare. Veç tjerash është trajtuar 

çështja e përmbysjes që sjellin në 

krijimtarinë teatrore Ibseni dhe 

Strindbergu; çështjen e dramaturgjise 

së subjektivitetit te këta autorë; 

ndikimin e filozofisë së Kierkegaard-it 

dhe Nietzsche-s te këta autorë; 

aspektet filozofike të dialogëve dhe 

situatave; teatri ekspresionist dhe 

teatri intim, teatri i ëndrrës si teatër i ri 

te Strindbergu, çështja e dramës së 

jetës etj. Dorëshkrimi pati fatin e njëjtë 



VJETARI 2020  52 

si ato që u cekën më lart dhe tani më 

pritet botimi i tij.  

 

5. Frashër Demaj: Pozita gjeografike, 

politike dhe popullsia shqiptare në 

dokumentet diplomatike të Ministrisë 

së Jashtme të Britanisë së Madhe 1912-

1918. Në këtë dorëshkrim trajtohet 

qëndrimi i diplomacisë britanike ndaj 

shtetit shqiptar 1912-1918. Aty 

përfshihet deri në detaje funksionimi i 

Shqipërisë që nga pozita 

gjeostrategjike, fuqia e kufizuar politike 

dhe ushtarake, popullsia e veriut dhe 

jugut, roli dhe ndikimi i fesë në shtetin 

e sapoformuar shqiptar si dhe 

pretendimet e shteteve ballkanike ndaj 

territorit të Shqipërisë. Dorëshkrimi 

është përgatitur me kohë, është vonuar 

shtypja e tij për shkak të rrethanave 

tani më të njohura (të lartcekura) dhe 

tani pritet të shkojë në shtyp. 

 

6. Hasan Prishtina në dokumentet 

arkivore. Grup autorësh. Një pjesë e 

këtij dorëshkrimi është paraqitur në 

Seksion për të vazhduar me 

procedurën e përgatitjes për botim, por 

duke qenë se në arsyetimin e projektit 

që është miratuar nga Kuvendi i 

Akademisë, në vitin 2017 janë të 

përfshirë disa partnerë dhe bartës të tij 

janë dy akademitë, ASHAK-u dhe 

Akademia e Shkencave e Austrisë, 

Seksioni ka vendosur që dorëshkrimi të 

kompletohet më tutje në koordinim 

edhe me Akademinë Austriake. Botimi i 

tij shtyhet për vitin 2021. 

 

7. Revista Studime shoqërore nr. 7 

është botuar. 

 

IN MEMORIAM 

 

Më 12 nëntor 2020 u nda nga jeta në 

moshën 89-vjeçare akademik Ekrem 

Murtezai, filozof,e intelektual e 

pedagog i shquar. Më 14 nëntor 

ASHAK-u kishte planifikuar mbajtjen e 

mbledhjes komemorative, por për 

shkak të rrethanave të krijuara në valën 

e dytë të pandemisë Covid-19, 

mbledhja u anulua. Akademik Murtezai 

u varros në Gjakovë me rrethin e 

ngushtë familjar.  

 

Sekretare e Seksionit 

Anëtare korrespondente Justina Sh. 

Pula, d. v. 

 

SEKSIONI I SHKENCAVE TË 

NATYRËS 

 

PROJEKTE 

 

1. Hulumtim mbi mundësitë e 

rishfrytzueshmërisë së brezeve të reja 

frekuencore UHF, VHF dhe valëve 

milimetrike për rrjete të komunikimeve 

pa tela në territorin e Kosovës, i 

paraqitur nga anëtare korrespondente 

Myzafere Limani, projekt 2-vjeçar (2019-

2020). Ky projekt ishte në kuadër të 

fushës së teknologjisë së informacionit 

dhe komunikimeve dhe është realizuar 

në tërësi. Objektivat kryesore të 

projektit ishin:  

 

I) Vlerësimi eksperimental i 

shfrytëzueshmërisë së brezeve 

frekuencore UHF, VHF dhe milimetrike 

në Republikën e Kosovës si dhe ndërtimi 

i bazës së të dhënave përkatëse;  
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II) Modelimi i interferencës dhe zhvillimi

i pragjeve përkatëse të interferencës për 

shfrytëzimin e këtyre si përdorues 

sekondar (pa licencë);  

III) Analiza softverike e bashkekzistencës

së rrjeteve heterogjene kognitive pa tela 

në këto breze;  

IV) Realizimi i simulimeve numerike

përmes platformave të përshtatshme 

softuerike për vlerësimin e 

performancës së mekanizmave për 

bashkekzistencën e teknologjive të 

ndryshme pa tela në brezin e matur 

frekuencor;  

V) Nxjerrja e përfundimeve për skenarët

më të përshtatshëm për 

bashkekzistencën e teknologjive të 

ndryshme pa tela në brezin e matur 

frekuencor;  

VI) Njoftimi i komunitetit shkencor

ndërkombëtar dhe autoriteteve 

rregullative në Kosovë për 

performancën dhe mundesinë e 

shtrirjes së rrjeteve kognitive 

heterogjene pa tela për rishfrytëzimin e 

brezit të licencuar frekuencor. 

Si rezultat i punës hulumtuese të bërë 

në kuadër të projektit janë botuar disa 

punime në formë të artikujve 

shkencorë ose përmbledhje punimesh: 

1. "A survey on channel modelling and

availability measurements for tv 

frequency bands" Research-Kërkime, 

nr, 24, ASHAK, 2019; 2. “mmWave in 

Vehicular Networks: Leveraging Traffic 

Signals or Beam Design” , in IEEE 

Systems Journal, doi: 

10.1109/JSYST.2020.2996909, June 

2020; 3. “Graph-based model for beam 

management in Mmwave vehicular 

networks,” ACM Mobihoc ’20, October 

2020; 4. “A Machine Learning Approach 

for Analysis of Spectrum Availability in 

Kosovo based on Experimental 

Measurements”, MIPRO, Kroaci, 2020, 

5. “mmWave in Vehicular Networks:

Leveraging Traffic Signals for Beam 

Design,” 2019 IEEE 20th International 

Symposium “A World of Wireless, 

Mobile and Multimedia Networks” 

(WoWMoM), Washington, DC, USA, 

2019; 6. “Measurement-based 

optimized propagation model for 

urban, suburban and rural 

environments for UHF bands in 

Kosovo”, MIPRO, Kroaci, 2020.  

2. Modifikimi i sipërfaqes sё qymyrit me

shtresa tё holla organike, i paraqitur nga 

anëtari korrespondent Fetah Podvorica, 

projekt 2-vjeçar (2019-2020). Ky projekt 

është në kuadër të fushës së kimisë së 

materialeve. Projekti ishte paraparë të 

përfundojë gjatë vitit 2020, por për 

shkak të pandemisë Covid-19 puna 

laboratorike e planifikuar për vitin e 

dytë të projektit nuk ka qenë e mundur 

të realizohet fare, prandaj projekti 

duhet të vazhdojë edhe në vitin 2021. 

Objektivat kryesore të projektit janë: I. 

Veshja e sipërfaqes së qymyrit me grupe 

alkile gjatë reaksionit në mes 

alkilhalogjenureve dhe radikaleve arile 

të krijuara me anë të reduktimit të 

kripërave arildiazonium. II). Vërtetimi i 

pranisë së shtresave të holla me grupe 

alkile në sipërfaqe të qymyrit me anë të 

metodave të ndryshme të analizës së 

sipërfaqeve. Këto metoda do të 

shërbejnë, njëkohësisht, për të gjetur 

kushtet optimale të formimit të këtyre 
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shtresave: lloji i molekulës së alkil 

halegjenurit, lloji i kripës së 

arildiazoniumit, raporti i përqendrimeve 

të tyre; kohëzgjatja e modifikimit, 

përdorimi i ndonjë mjeti reduktues etj. 

III) Përdorimi i qymyrit të modifikuar në

sipërfaqe me grupet alkile për 

përgatitjen e membranave asimetrike 

heterogjene qymyr i modifikuar – acetat 

celuloze. Veshja e sipërfaqes së qymyrit 

do të bëhet me grupe të ndryshme alkile 

të cilat dallojnë si në përbërje kimike për 

shkak se ato mund të përmbajnë edhe 

grupe funksionale specifike po ashtu 

edhe në gjatësi të vargut karbonik. IV) 

Testimi i efikasitetit të membranave 

asimetrike heterogjene qymyr i 

modifikuar – acetat celuloze. V) 

Optimizimi i performancës së këtyre 

membranave të cilat përmbajnë 

qymyrin e modifikuar me shtresa të 

holla alkile. VI) Përgatitja e shtresave të 

përziera organike me grupe alkile dhe 

arile të lidhura në sipërfaqe të qymyrit, 

duke përdorur si gjenerator të 

radikaleve alkile prej alkilhalogjeneve, 

kripëra të aril diazoniumeve, radikalet 

arile të të cilave lidhen edhe vetë për 

sipërfaqe të qymyrit. Në këtë mënyrë do 

të përgatiten filma organikë që shfaqin 

në të njëjtën kohë vetitë e grupeve 

alkale, alkile dhe arile. Me këtë hap 

synohet që të krahasohen performancat 

e përgjthshme të llojeve të ndryshme të 

membranave, duke u bazuar në qymyrin 

e modifikuar me shtresa të holla 

organike që përmbajnë vetëm grupe 

arile, alkile ose shtresa të përziera alkile 

dhe arile. 

TUBIME SHKENCORE 

1. Mundësitë e rishfrytzimit të brezeve

të reja frekuencore UHF, VHF dhe 

valëve milimetrike për rrjete të 

komunikimeve pa tela. Tryezë 

shkencore. Organizimi i kësaj tryeze 

lidhet me përfundimin e projektit me të 

njëjtin titull. Organizimi i saj është 

përfshirë në Programin e punës së 

Seksionit për vitin 2021, meqë nuk ka 

arritur të organizohet për shkak të 

pandemisë Covid-19.  

Qёllimi i tryezёs shkencore ёshtё 

prezantimi i rezultateve tё fituara, 

përfundimet dhe vlerёsimet e 

rezultateve tё publikuara si dhe idetë e 

reja për punën e mëtutjeshme në 

kuadër të projektit: Hulumtim mbi 

mundësitë e rishfrytzueshmërisë së 

brezeve të reja frekuencore UHF, VHF 

dhe valëve milimetrike për rrjete të 

komunikimeve pa tela në territorin e 

Kosovës. Në tryezë do të marrin pjesë 

ekipi i realizimit të projektit si dhe të 

gjitha palët e interesuara (ASHAK, FIEK, 

ARKEP, PTK, IPKO, RTP, etj.). Koha e 

mbajtjes së tryezës do të përcaktohet 

varësisht nga rrethanat. Organizator: 

Myzafere Limani dhe Këshilli 

organizativ i caktuar nga Seksioni i 

Shkencave të Natyrës të ASHAK-ut nё 

pёrbёrje: anëtare korrespondente 

Myzafere Limani, akademik Isuf 

Krasniqi, anëtar korrespondent Qami 

Haxhibeqiri. Shpenzimet e parapara pёr 

kёtё aktivitet janё tё miratuara me 

planin e pёrgjithshёm buxhetor tё 

projektit. 

2. Integriteti, etika dhe besueshmёria e

institucioneve kërkimore-shkencore. 



VJETARI 2020  55 

Tryezë shkencore. Organizimi i tryezës 

ka qenë e paraparë për vitin 2020, por 

për shkak të pandemisë Covid 19, 

tryeza është bartur në kuadër të 

Programit të punës së Seksionit për 

vitin 2021. Kjo tryezë do të organizohet 

në bashkëpunim me të gjitha seksionet 

e ASHAK-ut të cilat janë të 

përfaqësuara në Këshillin organizues, 

që e ka propozuar Kryesia e Akademisë, 

me këtë përbërje: anëtare 

korrespondente Myzafere Limani, 

kryesuese dhe akademik Eqrem Basha, 

anëtare korrespondente Justina Sh. 

Pula, anëtar korrespondent Fetah 

Podvorica dhe anëtar korrespondent 

Luan Mulliqi, anëtar. 

3. Energjia e pastër dhe zhvillimi i

qёndrueshёm. Simpozium shkencor. - 

Edhe ky simpozium që ishte paraparë 

të organizohet gjatë vitit 2020 është 

pjesë e Programit të punës së Seksionit 

për vitin 2021. Qёllimi i simpoziumit 

ёshtё qё tё trajtohen tё gjitha aspektet 

e shfrytёzimit tё potencialeve 

energjetike tё vendit tonё dhe tё 

rajonit nё kuadёr tё kёrkesave globale 

pёr energji tё pastёr. Organizator: 

Seksioni i Shkencave të Natyrës dhe ai i 

Shkencave Shoqёrore të ASHAK dhe 

Këshilli organizativ i caktuar nga 

Seksioni nё pёrbёrje: akademik Nexhat 

Daci, akademik Isuf Krasniqi, akademik 

Fejzullah Krasniqi dhe anёtare 

korrespondente Justina Sh. Pula. 

Shpenzimet e parapara pёr kёtё 

aktivitet: rreth 70 pjesёmarrёs dhe 

publikimi i materialeve tё simpoziumit 

nё pёrmbledhje tё punimeve rreth 

3700 euro. 

BOTIME 

1. Akademik Fejzullah Krasniqi dhe

prof. dr. Rexhep Selimaj, Komfori 

termik. - Dorëshkrimi është dorëzuar 

për shtyp në muajin dhjetor 2020 dhe 

së shpejti pritet të botohet. 2. Revista 

Resarch - Kërkime nr. 25. Deri më tani 

janë dorëzuar 2 dorëshkrime dhe 

priten edhe dorëshkrimet e tjera. 

AKTIVITETE TË TJERA 

1. Raporti për prodhimin e energjisë 

elektrike në Kosovë. Grupi punues i 

përbërë prej 7 anëtarëve të Seksionit të 

SHN-së e ka përgatitur një dokument për 

analizën, vlerësimin dhe sugjerimet për 

zhvillimet e ardhshme në sektorin e 

energjisë në Kosovë, duke analizuar 

furnizimin ekzistues, rritjen e kërkesës në 

të ardhmen dhe opsionet reale të 

mundshme për furnizim të qëndrueshëm 

dhe me çmim të arsyeshëm për 

konsumatorët. Përmes këtij dokumenti 

janë analizuar alternativat dhe mundësitë 

reale të Kosovës për plotësimin e kërkesës 

për energji elektrike, duke përfshirë edhe 

aspektet mjedisore të çdo alternative. 

Raporti nxjerr në pah se zgjidhja më e 

qëndrueshme dhe me kosto më të ulët 

është ndërtimi i kapaciteteve të reja 

gjeneruese të bazuara në rezervat 

vendore të linjitit, përcjellë me ndërtimin e 

kapaciteteve modeste nga burimet e 

ripërtëritshme të energjisë (BRE). Raporti 

është prezantuar si botim i ASHAK-ut në 

prezantimin publik që i është bërë atij më 

7 tetor 2020. 

Sekretari i Seksionit, 

Anëtar korrespondent Fetah Podvorica, 

d. v. 
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SEKSIONI I ARTEVE 

BOTIME 

1. Akademik Rauf Dhomi: Vepra për

piano -70 tituj. - Botimi i veprave 

pianistike konsiderohet i rëndësishëm 

në trashëgiminë artistike kombëtare. 

Dorëshkrimi është dorëzuar me kohë, 

por për shkak të rrethanave të krijuara 

nga pandemia Covid-19 është vonuar 

botimi i tij. Tani më kanë përfunduar të 

gjitha procedurat dhe dorëshkrimi 

pritet të shkojë në shtyp pas alokimit të 

buxhetit të vitit 2021. 

EKSPOZITA 

1. Ekspozitë personale me veprat e

akademik Rexhep Ferrit. Ekspozita u 

hap më 20 tetor 2020 në ambientet e 

Akademisë se Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës. Në të u përfshinë krijimet e 

periudhës më të fundit të autorit, 

piktura me motive abstrakte, krijime që 

tashmë kanë krijuar identitetin artistik 

të Ferrit qoftë për nga motivet, qoftë 

për nga koloriti dhe gama e gjerë 

meditative. Në praninë e dashamirësve 

të artit, të anëtarëve të Akademisë dhe 

të vizitorëve të tjerë, gjithnjë duke 

respektuar masat e pandemisë, 

ekspozitën e shpalli të hapur sekretari i 

Seksionit të Arteve të ASHAK, anëtari 

korrespodent Luan Mulliqi, i cili bëri një 

portret të shkurtër artistik të Rexhep 

Ferrit, duke theksuar se Ferri mbetet 

njëri nga zërat më individual të pikturës 

kosovare, një autor që tashmë ka 

krijuar rrugën e tij drejt vlerave të 

qëndrueshme në artin tonë. 

Akademik Rexhep Ferri, duke 

përshëndetur të pranishmit, tha se 

ndjehet i privilegjuar që i jepet rasti t’u 

ofrojë dashamirësve të artit një 

projeksion të shkurtër të punës së tij të 

viteve të fundit. Ai falënderoi 

Akademinë për mbështetjen dhe për 

organizimin e kësaj ekspozite. Ekspozita 

qëndroi e hapur për një muaj dhe gjatë 

kësaj kohe pati vizitorë të shumtë. 

2. Ekspozitë personale e anëtarit

korrespondent Luan Mulliqi në 

Podgoricë. Ekspozita ishte paraparë të 

përfshijë rreth 60 vepra artistike të 

cikleve të ndryshme, të punuara në 

dru, bronz, guri, etj.  

Ekspozita nuk është mbajtur për shkak 

të rrethanave pandemike tani më të 

njohura. 

Përveç pikave të parapara në 

programin e punës së Seksionit për 

vitin 2020, Kryesia e Akademisë kishte 

marrë vendim të organizohet edhe 

koncerti me vepra të akademik Zeqirja 

Ballatës, por rrethanat e krijuara nga 

pandemia Covid-19 e pamundësuan 

mbajtjen e koncertit. 

Sekretari i Seksionit,  

Anëtar korrespondent Luan Mulliqi, 

d.v. 
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Shërbimi Administrativ, Profesional e Teknik (SHPAT) i ASHAK-ut, përgjegjës për 

ofrimin e shërbimeve profesionale, administrative e teknike u angazhua dhe punoi 

në realizimin e Programit të punës së Akademisë.  

DEPARTAMENTI PËR BUXHET DHE FINANCA – DBF 

Raport financiar për kufijtë buxhetorë dhe ndryshimet e pësuara gjatë vitit fiskal 
2020. 

Buxheti i aprovuar sipas Ligjit nr. 07/L-001 për ndarjet buxhetore të Republikës së 
Kosovës për vitin 2020 për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Kosovës ka 
qenë në vlerë totale prej 1.262.916,00 €. 

(Shihni tabelën nr. 1 të ndarjeve buxhetore në kategori ekonomike) 

Buxheti fillestar i ASHAK-ut sipas Ligjit nr.07/L-001 
(1.262.916,00 €) 

Pagat dhe mëditje Mallra dhe shërbime Shpenzime komunale 

872.970,00€ 384.946,00€ 5.000,00€ 

Me Ligjin nr: 07/L-014 për rishikimin e buxhetit për vitin 2020 të realizuar në muajin 
gusht 2020, buxheti i ASHAK zvogëlohet për vlerat e paraqitura në tabelën nr.2 

Buxheti sipas Ligjit nr. 07/L-014 – Rishikimi buxhetor – vlerat e zbritura 

Pagat dhe mëditje Mallra dhe shërbime Shpenzime komunale 

-276.940,00€ -100.000,00€ -1.975,00€ 

Pas ndryshimeve sipas Ligjit të rishikimit të buxhetit për vitin 2020, vlerat monetare 
janë si vijojnë në tabelën e mëposhtme nr. 3:  

Buxheti sipas Ligjit nr. 07/L-014 – Rishikimi buxhetor – mjetet në dispozicion 
(1.160,941,00 €) 

Pagat dhe 
mëditje 

Mallra dhe 
shërbime 

Shpenzime 
komunale 

Subvencionet dhe 
transferet 

596.030,00€ 284.946,00€ 3.025,00€ 276.940,00 

SHËRBIMI PROFESIONAL, ADMINISTRATIV E TEKNIK
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Po ashtu Qeveria e Republikës së Kosovës në fund të vitit fiskal 2020 ka marrë 
vendime edhe për kursime buxhetore në të gjitha kategoritë ekonomike. Vendimi i 
Qeverisë ka bërë kursime të mëtejme në Paga e mëditje në vlerë prej 56.130,18 €, 
në kategorinë Mallra e shërbime 5.975,17€, kursime në vlerën 425,00 € në 
kategorinë e shpenzimeve komunale dhe në kategorinë Subvencione dhe transfere 
janë kursyer mjete në vlerë prej 2.955,00 €.  

 
Mjetet monetare të kursyera në fundvit sipas Vendimeve të Qeverisë Nr.09/50 

(21.12.2020) dhe nr. 01/46 (25.11.2020) 
 

Pagat dhe 
mëditje 

Mallra dhe 
shërbime 

Shpenzime 
komunale 

Subvencionet dhe 
transferet 

-56.130,18€ -5.975,17€ -425,00€ -2.955,00€ 

 

 
Buxheti final për ASHAK-un për vitin 2020 ka qenë gjithsej 1.095.455,23 €.  
(Shihni tabelën nr.4 të ndarjeve finale buxhetore në kategori ekonomike) 
 

Buxheti final për ASHAK-un për vitin 2020 - mjetet në dispozicion 
(1.095.455,23 €) 

Pagat dhe 
mëditje 

Mallra dhe 
shërbime 

Shpenzime 
komunale 

Subvencionet dhe 
transferet 

539.899,82€ 278.970,82€ 2.599,58€ 273.985,00€ 

 
Përpos mjeteve nga Fondi i Buxhetit të Konsoliduar të Republikës së Kosovës, 
ASHAK ka pasur depozita mjetesh nga Donatori Salbatring Internacional të bartura 
nga viti 2020 si dhe donacionin nga IZUM i Sllovenisë në vlerë prej 5.500,00 € për 
pagesën e punonjëses së angazhuar rreth programit COBIS. (Shihni tabelën nr. 5) 

 

Mjetet në dispozicion - të përfituara nga donacionet 

Salbatring International - 
Kosovë 

8.636,99€ 

4.636,00€ - për blerjen e 
librave; 

4.000,00€ - për ndarjen e 
Shpërblimeve mbështetëse; 

IZUM - Slloveni 5.500,00€ 

Biblitoteka e ASHAK-ut – 
kompenzimi financiar për 
punonjësen e angazhuar 
rreth Programit COBISS 

 
Të bashkëlidhur me këtë raport e keni edhe tabelën me të dhënat financiare të 
shpenzimeve të planifikuara (sipas kodeve ekonomike), si dhe atë me të dhënat e 
ndryshuara për shkak të lëvizjeve - zvogëlimeve buxhetore të fondeve në dispozicion 
për ASHAK. Të gjitha ndryshimet në vlerat fillimisht të planifikuara për shpenzimet sipas 
kodeve ekonomike janë realizuar sipas udhëzimeve të Menaxhmentit të ASHAK-ut. 
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DEPARTAMENTI I PËRKRAHJES PROFESIONALE DHE I TEKNOLOGJISË SË 
INFORMACIONIT E KOMUNIKIMEVE - DPPTIK 

Departamenti i Përkrahjes Profesionale dhe i Teknologjisë së Informacionit e 
Komunikimeve – DPPTIK i ASHAK-ut, përgjegjës për ofrimin e shërbimeve 
profesionale të teknologjisë së informacionit e komunikimeve dhe të veprimtarisë 
botuese, përpunoi rreth 694 tabakë shtypi (10.542 faqe), dhe organizoi botimin e 
34 titujve të librave e publikimeve me rreth 8.710 kopje, duke realizuar planin 
plotësisht (të gjitha dorëshkrimet e paraqitura sipas programit janë përpunuar).  

DPPTIK ka përditësuar vazhdimisht regjistrin e veprimtarisë botuese. 

Faqe 
Tabakë 
shtypi 

Kostoja 
në € 

Tabakë 
autori 

Kostoja 
në € 

Tabakë shtypi i 
autorit, 

gjithsej € 
Tirazhi 

6,731 580 16.303,00 466,65 
93.464,1

2 
109.767,12 4,650 

DPPTIK ndërlidhur me veprimtarinë botuese, aktivitetet e së cilës i përkrahu 

drejtpërsëdrejti dhe për shërbimet e tjera teknike ia doli të angazhojë 33.23% ose 

132.918,32€ të të gjithë buxhetit të ASHAK-ut në kategorinë Mallra e shërbime. 

DPPTIK-u përkrahu profesionalisht punën e akademikëve dhe të Administratës. Në 

bashkërenditje me shërbimet e tjera të ASHAK-ut, DPPTIK-u përkrahu 

profesionalisht drejtpërsëdrejti 10 (dhjetë) aktivitete të Akademisë (konferenca, 

tubime, tryeza shkencore, ekspozita, koncerte, nënshkrime marrëveshjesh, takime mes 

akademive, mbledhje komemorative etj.) e trajnimet e stafit profesional për të cilët 

organizoi 1 trajnim profesional në mjediset e ASHAK-ut. 

DPPTIK-u përgatiti specifikimet teknike dhe inicoi 19 aktivitete prokurimi, 

gjegjësisht 73.07% të të gjitha kërkesave të prokurimit të ASHAK-ut dhe menaxhoi 6 

kontrata afatgjata dhe kontratat e tjera të cilat kishin të bëjnë me aktivitetet e 

DPPTIK-ut. 

DPPTIK-u realizoi projektin e sistemit të evidencimit të ardhjeve në punë të ASHAK-ut. 

DPPTIK-u realizoi projektin e rifunksionalizimit të sistemeve të projektimit të 

ASHAK-ut. 

DPPTIK-u realizoi projektin e vëzhgimit me kamera – faza 2 të ASHAK-ut. 
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DPPTIK-u me përpjekje të vazhdueshme për ndërtimin dhe mbindërtimin e 

kapaciteteve lokale profesionale zbatoi metodat e përkrahjes së drejtpërdrejt dhe 

të bashkëpunimit të ndërsjelltë dhe të baraspeshuar me akademikët e me 

departamentet e tjera, si edhe me operatorët ekonomikë të jashtëm, duke 

përmirësuar dhe ngritur vazhdueshëm cilësinë e shërbimeve teknike profesionale 

dhe të shërbimeve të tjera të përkrahjes profesionale.  

DPPTIK-u vazhdoi me organizimin dhe rregullimin e depove të librit si dhe të 

materialeve tjera të harxhimit të nevojshme për funksionimin normal të 

Administratës dhe Akademisë. 

DPPTIK-u po ashtu e mbikëqyri dhe u përkujdes për funksionimin normal të 

shërbimeve të TIK-ut dhe multimediave, si dhe për funksionimin normal të 

faqesueb, duke e populluar atë me të dhënat e përditësuara. Organizoi dhe 

mbikëqyri edhe mirëmbajtjen dhe funksionimin normal të shërbimeve logjistike për 

Administratën dhe Akademinë. 

DPPTIK-u vazhdoi të kontribuojë në standardizimin e mëtejmë të bërjes së Librit të 

ASHAK-ut dhe përgatiti specifikimet teknike të produkteve të veçanta të nevojshme 

për punën e ASHAK-ut. DPPTIK-u shtyu aktivitetet në drejtim të përgatitjes 

profesionale të shkresave zyrtare duke ndihmuar me gjedhet përkatëse dhe me 

udhëzimet profesionale.  

DPPTIK-u mori pjesë në të gjitha aktivitetet profesionale të Administratës dhe të 

ASHAK-ut: nëpër komisione profesionale, të pranimit të mallit, të përcaktimit të 

cilësisë etj. 

DPPTIK-u përfundoi fazën e parë të riorganizimit të rrjetit strukturor kabllor. 

DPPTIK-u përfundoi fazën e dytë të riorganizimit të domenit dhe futjen në domenin 

e ASHAK-ut të stafit administrativ. 

DEPARTAMENTI I BIBLIOTEKËS DHE ARKIVIT – DBA 

Ky raport përfshin një përshkrim të aktiviteteve kryesore të Departamentit të 
Bibliotekës dhe të Arkivit (DBA) gjatë periudhës janar-dhjetor 2020, siç janë: 
menaxhimi i bibliotekës dhe sallës së leximit, pasurimi i fondit të bibliotekës, 
projekti Botimet për Kosovën në gjuhët e huaja, komunikimi/bashkëpunimi me 
akademi dhe institucione të ndryshme në Kosovë dhe jashtë, këmbimi, shitja dhe 
dhurimi i botimeve, katalogimi dhe sipas sistemit COBISS dhe regjistrimi i 
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bibliografive, monitorimi i shtypit ditor, trajnimi i stafit, fillimi i procesit të arkivimit 
profesional të materialit zyrtar, dhe aktivitet dytësore të stafit të DBA-së.  

 
 
Biblioteka - aktivitetet e rregullta  

Gjatë vitit 2020 kanë vazhduar aktivitetet e rregullta që lidhen me menaxhimin, 

mirëmbajtjen dhe riorganizimin e bibliotekës. Ka filluar riorganizimi i fondit 

bibliotekar sipas kodeve të katalogimit të sistemit COBBISS. Për shkak të nevojës së 

vendosjes së materialit bibliotekar sipas kodeve unike të sistemit COBISS, i gjithë 

fondi i bibliotekës është zhvendosur nga raftet.  

Ka vazhduar regjistrimi i të gjithë librave dhe revistave që janë blerë, këmbyer apo 

pranuar si dhuratë.  

Salla e leximit nuk ka qenë e hapur për lexues të jashtëm për shkak të pandemisë. 

Një numri të konsiderueshëm të lexuesve u është mundësuar (përkundër kufizimit 

që ekziston) të nxjerrin jashtë biblioteke botime të ndryshme për kohë të shkurtër, 

të cilat i kanë kthyer.  

Pasurimi i fondit të bibliotekës  

Gjatë vitit 2020 biblioteka e ASHAK-ut është pasuruar me një numër të konsiderueshëm 

botimesh - rreth 400 (shumë më pak se në vitin 2019 si rrjedhojë e gjendjes së krijuar 

nga pandemia Covid-19) - përmes blerjes, këmbimit dhe dhurimit nga autorët. 

Biblioteka është pasuruar po ashtu me një numër të konsiderueshëm të revistave.  

Katalogimi digjital  

Ka vazhduar aplikimin e sistemit COBISS i katalogimit dhe përpunimit bibliografik të 

fondit bibliotekar. Regjistrimi në sistemin COBISS është duke u kryer nga zyrtarja e 

DBA-së Rejhane Islami, e trajnuar dhe e licencuar nga Instituti i Shkencave të 

Informacionit (IZUM) nga Sllovenia, për katalogimin e monografive dhe Arta Kqiku, 

e licencuar nga IZUM për katalogimin e monografive dhe revistave, krijimin e 

koleksioneve të bibliotekës dhe bibliografive.  

Deri në fund të vitit ato kanë futur në sistemin e bazës Cobiss Ks rreth 2.000 

monografi të reja, ndërsa në bazën Conor rreth 1.500. Rreh 4.000 tituj tanimë janë 

kataloguar dhe ka filluar vendosja neper rafte sipas klasifikimit lëndor dhe 

shenjave/tiketave unike.  
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Ka vazhduar krijimi i regjistrimeve bibliografike, të nevojshme për bibliografitë e 

kërkueseve shkencorë. Përparësi i është dhënë katalogimit të serive dhe të 

artikujve me qëllim të krijimit të bibliografive tematike për revistat Kërkime dhe 

Studime, që botohen nga ASHAK-u.  

Po ashtu ka filluar edhe procesi i krijimit të bibliografisë personale të autorëve, dukë 

filluar më ato të anëtarëve të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës.  

Projekti "Botimet për Kosovën në gjuhë të huaja" 

Ka vazhduar realizimi i projektit afatgjatë për identifikimin, gjetjen dhe mbledhjen e 

botimeve për Kosovën në gjuhët e botës, të cilat do të jenë pjesë e një koleksioni të 

veçantë të bibliotekës. Procesi ka vazhduar përmes blerjes, këmbimit, dhurimit, 

fotokopjimit, etj.  

Është arritur një marrëveshje me Bibliotekën Kombëtare të Kosovës (BKK) për lejimin 

e fotokopjimit (për nevoja të brendshme të ASHAK) të botimeve në gjuhë të huaja që 

janë në fondin e BKK-së. Në bazë të kësaj marrëveshjeje, gjatë muajit dhjetor janë 

fotokopjuar dhe lidhur rreth 300 libra të huazuara nga BKK-ja. Rreth 50 të tjerë të 
identifikuar në regjistrin e BKK-së pritet të kryhen gjatë muajit janar 2021. 

Janë blerë 60 libra të tjerë në gjuhët e huaja përmes aktivitetit të prokurimit, 

ndërsa blerja e 20 të tjerëve është kontraktuar. Në buxhetin e vitit 2021, janë 

paraparë 5.000 euro për blerjen e librave; pjesa më e madhe pritet të shpenzohen 

për këtë projekt. 

Po ashtu ka filluar identifikimi i botimeve për Kosovën në gjuhë të huaja të cilat 

mund të shkarkohen nga interneti dhe të shtypen. Për këtë pjesë të aktivitetit janë 

paraparë 3.000 euro me mundësi të shtimit nëse gjenden botime shtesë të cilat 

ligjërisht janë të lejueshme për shkarkim dhe shtypje.  

Do të vazhdojë gjetja e rrugëve të tjera për të siguruar sa më shumë që të jetë e 

mundur botime për Kosovën në të gjitha gjuhët e botës.  

Revistat dhe shtypi ditor 

Gjatë vitit 2020 Akademia ka marrë numër më të vogël të revistave dhe gazetave të 

cilat i merr për vite për shkak të reduktimeve të shtypit të shkaktuar nga pandemia. 

Gazetat “Bota sot”, “Epoka e re”, “Koha ditore”, “Kosova sot” dhe “Zëri” janë blerë 

deri më datën 11 mars, kur është ndërprerë botimi i tyre. (Asnjëra nga këto gazeta 
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nuk është botuar që nga muaji mars). Të gjitha shkrimet që lidhen me ASHAK-un, 

përfshirë shkrimë autoriale të anëtarëve të ASHAK-ut, në shumicën e rasteve janë 

fotokopjuar dhe janë regjistruar deri në ditën e ndërprerjes së botimeve.  

Panairet 

Për shkak te rrethanave të shkaktuara nga pandemia Covid-19, asnjëri nga panairet në 

të cilat Akademia rregullisht ka prezantuar botimet e veta: Panairi i Prishtinës, Panairi i 

Tiranës, Panairi i Shkupit, Panairi i Frankfurtit, Panairi i Parisit nuk janë mbajtur. 

Bashkëpunimi/këmbimi më institucione të Kosovës dhe jashtë 

Gjatë vitit 2020, si rrjedhojë e pandemisë, bashkëpunimi dhe këmbimi i botimeve 

me biblioteka të akademive të ndryshme dhe me institucione kosovare dhe të 

vendeve të rajonit ka qenë më i ulët krahasuar më vitet paraprake. Me Akademinë 

e Shkencave dhe të Arteve të Shqipërisë dhe Qendrën për Studime Albanistike të 

Shqipërisë janë këmbyer shumica e botimeve të reja.  

Arkivi 

Në muajin shkurt ka filluar punën Zyrtarja për arkiv. Meqë deri atëherë ASHAK nuk ka 

pasur zyrtar arkivi, ajo është marrë me punë përgatitore e më vonë ka filluar procesin e 

arkivimit. Disa nga aktivitetet kryesore përfshijnë: përgatitjen e skemës së klasifikimit të 

dokumenteve zyrtare sipas strukturës organizative të ASHAK-ut, e miratuar më 10 mars 

2020 nga Kryesia e ASHAK-ut; klasifikimin bazik të dokumenteve zyrtare të papërpunuara 

(të vendosura në kuti në sallën e arkivit); ndarjen e kopjeve origjinale dhe të fotokopjuara; 

ndarjen sipas viteve, klasifikimin sipas shenjave unike, regjistrimin në tabelat Excel.  

Me vonë ka filluar përpunimin e materialit të pranuar nga departamentet përkatëse. 

Trajnime e seminare 

Personeli i DBA-së ka marrë pjesë në disa trajnime dhe seminare të fushave të 

ndryshme që lidhen me edukimin e personelit, mirëpo vetëm përmes 

videoplatformave. Trajnimet e planifikuara për COBISS në Tiranë nuk janë mbajtur 

dhe si rrjedhojë zyrtarja e Bibliotekës Rejhane Islami ka mbetur e palicencuar për 

katalogimin e revistave.  
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Punë të tjera të kryera nga stafi i DBA-së 

Në mungesë të stafit të rekrutuar në ASHAK, zyrtarja e DBA-së Rejhane Islami është 

angazhuar me punë shtese (Zyrtare zotuese dhe Zyrtare e personelit). Z. Bedri 

Pllana është angazhuar në mirëmbajtjen e objektit të Akademisë si zyrtar 

koordinues me MAP dhe kompaninë që kryen pastrimin në ASHAK. Lidije Kelmendi 

ka kryer edhe punët e zyrtarit të të hyrave. Naime Veliu ka qenë e angazhuar si 

kryetare e komisionin për vlerësimin e pasurive jofinanciare.  

Stafi i DBA-së është angazhuar edhe në aktivitete të tjera të organizuara nga ASHAK 

(konferenca, tryeza shkencore, ekspozita, koncerte, etj.), edhe pse shumë më pak 

të organizuara se gjatë viteve të tjera. 

Shënim plotësues: Shënimet e SHPAT-së janë marrë nga drejtorët e 

departamenteve përkatëse. 

 Sekretare e Akademisë 

 Lendita Pula, d. v. 
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SEKSIONI I GJUHËSISË 

DHE I LETËRSISË 

PROJEKTE 

1. Këshilli Ndërakademik për Gjuhën

Shqipe. – Në kontaktet e dy kryesive, 

atë të Akademisë së Shkencave dhe të 

Arteve të Kosovës dhe të Akademisë së 

Shkencave të Shqipërisë, pas zgjedhjes 

së Kryesisë së re të ASHSH në fund të 

vitit 2019, është inicuar riformatimi 

dhe aktivizimi i veprimtarisë së Këshillit 

Ndërakademik për Gjuhën Shqipe, që 

është inkuadruar pastaj edhe në 

Protokollin e ri të bashkëpunimit midis 

ASHAK dhe ASHSH për vitet 2020 – 

2021 të nënshkruar më 30 janar 2020. 

Nga kjo marrëveshje është kërkuar që 

Këshilli të përbëhet nga 15 anëtarë, 7 

nga ASHSH, 7 nga ASHAK dhe një nga 

Maqedonia e Veriut. Nga ana e ASHAK-

ut tashmë janë zgjedhur anëtarët e 

këtij Këshilli me këtë përbërje: 

akademik Rexhep Ismajli, 

bashkëkryetar, anëtarët 

korrespondentë Mehmet Halimi dhe 

Bardh Rugova, profesorët Shkumbin 

Munishi, Rrahman Paçarizi, Naim 

Berisha, Imri Badallaj dhe Lumnije 

Jusufi nga Maqedonia e Veriut. Edhe 

ASHSH ka zgjedhur anëtarët e vet të 

këtij Këshilli. I zgjedhur në shkurt të 

2020-tës Këshilli nuk ka mundur të 

takohet për të hartuar një plan pune e 

veprimi deri në qershor, kur është 

hartuar ky program, për shkak të  

masave parandaluese të Pandemisë 

Covid-19. Sidoqoftë, viti 2021 pritet të 

jetë vit i punës dhe i funksionimit të 

plotë të Këshillit.  

2. Shqipja e shkruar në Kosovë në

shekullin XX. – Edhe pse janë kapërcyer 

disa nga vështirësitë rreth aftësimit 

teknik e profesional të Qendrës 

Leksikografike Enciklopedike, para së 

gjithash me sigurimin e skanerit 

profesional dhe vënien e tij në punë, 

fillimi i vitit 2020, me ndërhyrjen e 

masave parandaluese të Covid -19 që 

në muajt e parë nuk solli angazhimin e 

personave që do të punonin në këtë 

projekt. Mbetet të zgjidhet kjo çështje 

brenda vitin 2020, të merret vendimi 

për vazhdimin e projektit dhe të bëhen 

planifikimet buxhetore për angazhimin 

e kuadrit profesional para fillimit të 

vitit 2021. Brenda vitit 2020 gjithashtu 

pritet përmbyllja e një pjese të 

projektit për shqipen e shkruar në 

Kosovë deri në vitin 1968 (revista 

Përparimi, Jeta e Re, Fjalori i S. 

Dobroshit...) 

3. Vepra e plotë e Norbert Joklit. –

Projekti afatgjatë i botimit të veprës së 

plotë të albanologut austriak Norbert 

Jokl është afër përmbylljes. Janë botuar 

tre vëllimet që konsiderohen boshti i 

veprimtarisë së tij sa i përket gjuhës 

shqipe: Studim për etimologjinë dhe 

fjalëformimin shqip / Studien zur 

Albanischen Etimologye und 

PROGRAMI I PUNËS SË ASHAK-ut PËR VITIN 2020 PROGRAMI I PUNËS SË ASHAK-ut PËR VITIN 2021 
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Wortbildung (2011), përgatitur nga 

akademik Rexhep Ismajli; Studime 

historiko-krahasuese për gjuhën shqipe 

/ Historisch-Vergleichende 

untersuchungen über das Albanische 

(2017) përgatitur nga akademik Rexhep 

Ismajli dhe Heiner Eichner nga 

Akademia Austriake dhe Gjurmime 

linguistike historike-kulturore në fushë 

të shqipes / Linguistisch-

Kulturhistorische Untersuchungen aus 

dem Bereiche des Albanischen (2019), 

përkthyer nga Skënder Gashi dhe 

përgatitur nga Rexhep Ismajli dhe 

Heiner Eichner. Është paraparë edhe 

një vëllim me studime të cilat gjatë vitit 

2021 do të mblidhen, sistemohen dhe 

përkthehen. Botimi mund të parashihet 

gjatë vitit 2022. 

4. Korpusi i shqipes së folur në Kosovë.-

Projekti i krijimit të korpusit të folur të 

shqipes në Kosovë, mbledhja e 

materialeve gjuhësore të folura nëpër 

të gjitha viset e Kosovës është iniciuar 

nga fundi i vitit 2017. Krahas materialit 

të regjistruar korpusi përfshin të 

dhënat (brendafolëse) të 

respondentëve: mosha, gjinia, 

shkollimi, profesioni, njohja e gjuhëve 

të tjera, lëvizja nga vendbanimi dhe 

kontaktet me të folme të tjera. Ekziston 

programi i detajuar i dorëzuar që kur u 

planifikua projekti. Korpusi shërben për 

matje kuantitative në fushën e 

fonetikës e të fonologjisë, të 

morfologjisë e të sintaksës si dhe të 

leksikut e të sociolinguistikës. 

Materialet e mbledhura klasifikohen 

sipas zonave, statuseve shoqërore, 

moshës, shkollimit, gjinisë dhe mund të 

transkriptohen për lehtësim studimi. 

Deri tash, në bashkëpunim me 

Departamentin e Gjuhës Shqipe të 

Fakultetit të Filologjisë të Universitetit 

të Prishtinës dhe me Universitetin e 

Humboldtit (Berlin) ka pasur trajnime 

të kuadrit. Janë realizuar rreth 600 

intervista. Ndërhyrja e masave 

parandaluese të Pandemisë e ka 

ndërprerë punën në pjesën e parë të 

2020-ës. Projekti është paraparë të 

vazhdohet edhe gjatë vitit 2021. 

5. Leksikonët e termave të gjuhësisë. -

Krijimi i fjalorëve (leksikonëve) me 

vështrim enciklopedik të gjuhësisë, 

duke e pasur në rend të parë gjuhësinë 

shqiptare, ndihmon normëzimin e 

terminologjisë së gjuhësisë në gjuhën 

shqipe, thuhej në fillim në prezantimin 

e projektit të inkuadruar në programin 

e punës në vitin 2018. Rëndësia e tij, 

para së gjithash, është shpjegimi dhe 

interpretimi i termave të gjuhësisë. 

Duke i pasur brenda vetes termat e 

fushave të ndryshme të gjuhësisë, 

leksikoni do të shërbejë si mjet i 

rëndësishëm për studentët, studiuesit 

dhe të interesuarit e tjerë. Realizohet 

sipas fushave: a. fonetikë, b. studime 

sociolinguistike dhe gjuhësi e tekstit, c. 

gramatikë. Fjalorët e fushave të 

veçanta janë autorialë, ndaj edhe 

botohen veç e veç për çdo fushë. 

Bartës të projektit janë Rexhep Ismajli 

dhe Bardh Rugova. Deri tash ka dalë 

nga shtypi dhe është promovuar 

Leksikoni i termave të fonetikës, i 

hartuar nga Bardh Rugova. Gjatë vitit 

2020 përfundon dhe botohet Leksikoni 

i termave të sociolinguistikës, 

përgatitur nga Rexhep Ismajli, Bardh 

Rugova dhe Shkumbin Munishi. Gjatë 
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vitit 2021 do të hartohet Leksikoni i 

termave të gramatikës, i cili parashihet 

të botohet gjatë vitit 2022.  

TUBIME SHKENCORE 

1. Studimet albanologjike në Francë,

konferencë shkencore, në 

bashkëpunim me Seksionin e 

Shkencave Shoqërore të ASHAK-ut. - E 

paraparë për muajin tetor-nëntor 2020, 

me ndërhyrjen e masave parandaluese 

të pandemisë, që erdhën në kohën e 

përgatitjes së Konferencës, u 

vështirësua dhe u bë e pasigurt mbajtja 

e saj, ndaj u vendos të shtyhet për 

muajin mars 2021. Konferenca vjen në 

vazhdimësi të tri aktiviteteve të 

mëhershme: Studimet albanistike në 

Amerikë, që u mbajt në vitin 2015, 

Studimet albanistike në vendet ku flitet 

gjermanisht, e realizuar gjatë 2017-ës 

dhe Studimet albanistike në Itali, e 

mbajtur në tetor, 2019. Në arsyetimin e 

grupit iniciues R. Ismajli, E. Basha, M. 

Kullashi thuhet se synohet të bëhet një 

pasqyrë sadopak e plotë për studimet 

shqiptare në botën frankofone dhe me 

këtë t’u jepet një shtysë zhvillimeve të 

mëtejme dhe përdegëzimit të këtyre 

kontakteve në të gjitha rrafshet e 

veprimtarisë kulturore-intelektuale.  

Nga kontaktet që kemi me Akademinë 

frënge synojmë që edhe ajo të jetë 

pjesë e këtij organizimi. Materialet e saj 

do të përmblidhen në një botim që 

parashihet gjithashtu me programin e 

punës për vitin 2021.  

BOTIME 

1. Akademik Rexhep Ismajli, Nga

historia te filologjia (titull pune). - 

Akademik Rexhep Ismajli ka dorëzuar 

të përfunduar dorëshkrimin me rreth 

470 faqe të formatit të botimeve të 

akademisë. Libri ndahet në tri pjesë: I 

Studime për historinë e gjuhës; II. Për 

tekstet e vjetra shqip; III. Për studimet 

albanistike. Kapitulli i parë merret me 

ndarjen dialektore të shqipes, të parë 

nga aspekti ballkanik, me shqipen dhe 

rumanishten, vështruar nga aspekti i 

István Schütz, me këndvështrimet e 

studiuesve italianë për prejardhjen e 

gjuhës shqipe, si dhe me ngjashmëritë 

e çështjeve të standardizimit të shqipes 

dhe gjuhëve të Ballkanit. Kapitulli i dytë 

vështron studimet për Buzukun në vitet 

’50-’60 të shek. XX, krahasimet e 

botimeve të “Mesharit” (Resuli, Çabej, 

Çabej në Prishtinë, botimi elektronik...) 

grafinë e Buzukut, disa çështje të 

sistemit fonetik të shqipes dhe zanoret 

hundore të Pjetër Bogdanit. Në 

kapitullin e tretë paraqiten kontributet 

në konferencat shkencore për studimet 

albanistike në Amerikë, në vendet ku 

flitet gjermanisht dhe në Itali si dhe 

artikuj e studime të tjera. Dorëshkrimi 

është dorëzuar i gatshëm dhe do të 

recensionohet brenda 2020-tës, me 

qëllim që të futet në shtyp që në fillim 

të vitit 2021. 

2. Anëtar korrespondent Bardh Rugova,

Ideologjia e gabimit gjuhësor.- Është 

një diskutim mbi ideologjitë e 

ndryshme që lidhen me procesin e 

standardizimit gjuhësor përgjithësisht 
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dhe ideologjitë që kanë të bëjnë me 

standardizimin e shqipes në veçanti. 

Çështja e standardit në këtë libër 

shpërfaqet nga këndi i ideologjisë (të 

deklaruar nga autori) deskriptive, pra 

nga këndi i studiuesit dhe kjo ideologji 

vihet përballë ideologjisë së 

preskriptivizmit dhe koncepteve të 

tjera dogmatike që dalin shpeshherë në 

ligjërimet rreth standardit. Libri 

mbështetet mbi shpjegime gjuhësore 

strukturore, duke vazhduar në 

konceptime sociolinguistike dhe 

tekstore e diskursive, duke shpjeguar 

edhe kontekstet shoqërore dhe 

psikologjike që lidhen me standardin 

dhe nxënien e tij. Kundërvënia 

natyralistë – kulturalistë në kuadër të 

gjuhësisë është diskutuar, po ashtu, tok 

me një varg elementesh të historisë së 

standardizimit përgjithësisht. Libri më 

vete përfshin një kombinim të dhënash 

empirike dhe diskutimesh teorike. Ka 

rreth 220 faqe në formatin e botimeve 

të Akademisë. Karakterizohet me 

referencë në formë të endnotave dhe 

me indeks të termave dhe një 

bibliografi të pasur. 

3. Anëtar korrespondent Kujtim Shala, 

Kryevepra e Fishtës, 250 fq. -Qysh në 

titull shënjon natyrën vlerësuese të 

diskursit, me nënvizimin e veprës 

themelore të autorit, Lahutën e Malcís. 

Vërtet libri shkon përtej kryeveprës 

epike të Fishtës, te kryevepra lirike, Nji 

lule vjeshtet, e te krye-vepra dramatike 

Juda Makabé. Ndërsa interpretimit e 

vlerësimit letrar të këtyre veprave i 

paraprin diskursi për Fretent e mdhaj, 

si një parathënie kulturore e si 

nënvizim i modelit kulturor e letrar të 

françeskanëve shqiptarë, të shkollës 

letrare françeskane, me në krye Át 

Gjergj Fishtën. Kështu, Fishta është jo 

vetëm shembulli, por edhe 

përfaqësuesi më tipik dhe aksiologjik i 

kësaj shkolle. Libri Kryevepra e Fishtës 

ka katër pjesë: I. Fretent e mdhaj, II. 

Kryevepra e Fishtës, III. Fishta përballë 

Fishtës dhe IV. Juda Makabé. Pjesa e 

parë përshkruan tipologjikisht kulturën 

dhe letërsinë e françeskënve, me 

përqendrim te Lahuta e Malcís; e dyta 

e interpreton Lahutën e Malcís në një 

lexim sistematik, këngë pas kënge e 

cikël pas cikli, duke ndjekur rrugën e 

shkrimit e të strukturimit të veprës dhe 

e kthen metodën e shkrimit të veprës 

në metodë leximi të saj; e treta është 

analizë e interpretim i kryeveprës lirike 

të Fishtës, Nji lule vjeshtet, duke nisur 

nga analiza e formës, për të ndjekur 

leximet tematike e shënjuese të tekstit, 

në një aventurë të hapur semiologjike; 

ndërsa pjesa e fundit e lexon veprën 

kryesore dramatike të Fishtës Juda 

Makabé, si një anticipuese të gjinisë, 

por edhe si veçim të tragjedisë, si gjini 

dramatike themelore. 

4. Akademik Sabri Hamiti, Enigma e 

poezisë, ese për poezinë bashkëkohore, 

220 fq. – Shkrimi në parantezë, shkrimi 

që nis në margjina për t’u kthyer në 

qendër. Problematizimi i thurjes së 

enigmës poetike. Problematizimi i 

zgjidhjes së enigmës. Të gjitha këto 

kërkime çojnë domosdoshmërisht në 

aktin e krijimit: nga nisja, nëpër 

tundimet irracionale, për të përfunduar 

formën. Vazhdojnë me nxjerrjen e 

fijeve për të kuptuar artin e krijimit të 

domethënies. Aventura e artit modern 
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në pamje të poezisë, në të cilën poezia 

është Pararojë e Pasrojës, kurse leximi i 

saj është Pasrojë e Pararojës. Mahnitja 

e leximit të parë, që shfaqet me 

kënaqësinë e zbulimit, e vënë në 

sprovën e rrjetit të arsyes. Dialog me 

libra të shënjuar të autorëve modernë 

që e kanë zgjedhur lexuesin apo që i ka 

zgjedhur lexuesi. Kjo duhet të jetë 

sprova themelore e krijuesit si lexues.  

5. Poezia shqipe, fillimi i shekullit XXI. –

Konferenca shkencore, e paraparë për 

qershor të vitit 2020, për shkak të 

masave parandaluese të Covid-19, 

është shtyrë për fillimin e shtatorit 

2020. Tashmë dihet numri i 

pjesëmarrësve në Konferencë (22 të 

paraqitur me tituj e abstrakte të 

dorëzuara të kumtesave). Është 

kërkuar që referuesit të sjellin me vete 

versionin përfundimtar të kumtimeve 

të tyre me qëllim që të përgatitet sa më 

parë botimi. Konsiderohet se deri në 

fund të vitit dorëshkrimi do të jetë gati 

për t’u shtypur në fillim të vitit 2021. 

6. Studimet albanologjike në Francë. –

Konferencë shkencore e organizuar nga 

Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë dhe 

Seksioni i Shkencave Shoqërore 

gjithashtu është shtyrë për muajit e 

parë të vitit 2021, me shpresë se 

atëherë do të krijohen kushtet normale 

për mbajtjen e një aktiviteti të gjerë, siç 

është paraparë. Botimi i materialeve të 

Konferencës parashihet në pjesën e 

dytë të vitit 2021. 

7. Revista Studime, 27. – Revista

Studime që boton Seksioni i Gjuhësisë 

dhe i Letërsisë, me kontribute, studime 

shkencore e artikuj nga fusha e 

gjuhësisë dhe e letërsisë, në shqip dhe 

në gjuhë të tjera, del një herë në vjet. 

Përmbyllet në fund të vitit kalendarik 

dhe del në muajt e parë të vitit. Numri 

26 tashmë është në vebsajtin e 

Akademisë, ndaj pritet që edhe numri i 

ardhshëm, 27, të arrijë me kohë. 

Sekretari i Seksionit  

Akademik Eqrem Basha, d.v. 

SEKSIONI I SHKENCAVE 

SHOQËRORE 

PROJEKTE 

1 Burimet njerëzore dhe zhvillimi i 

sektorit privat në Kosovë- Hendeku i 

shkathtësive dhe kualifikimeve. Projekt 

njëvjeçar. 

Bartës të projektit: akademik Isa 

Mustafa dhe anëtare korrespondente 

Justina Shiroka - Pula. Rëndësia e 

resurseve njerëzore dhe zhvillimi i 

konkurueshmërisë në sektorin privat ka 

zgjuar interesin e akademikëve, 

politikëbërësve, punëdhënësve, 

institucioneve arsimore dhe vetë fuqisë 

punëtore. Schultz (1961) dhe Becker 

(1962) ndër të parët propozuan 

konceptin e kapitalit human dhe 

argumentuan ndikimin e tij në 

produktivitet dhe në rritjen ekonomike. 

Sidomos në vitet e fundit studiuesit e 

fushës së kapitalit human filluan të 

merren me studimin e ndikimit të 

kapitalit human në performancën e 
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firmave dhe rolin e kapitali human në 

zhvillimin e avantazhit konkurrues 

nëpërmjet resurseve njerëzore 

(Barney, 1991; Barney dhe Wright, 

1998; Aidis dhe Van Praag, 2007). Roli i 

kapitalit human, po ashu, është 

evidentuar edhe në raportet 

prestigjioze të Bashkimit Evropian. Për 

shembull, Strategjia EU 2020 për 

punësim dhe rritje ekonomike është 

fokusuar në rolin që kanë resurset 

njerëzore në rritjen ekonomike.  

Poashu, në Agjenden 2030 për zhvillim 

të qëndrueshëm, Kombet e Bashkuara 

potencuan nëse burimet njerëzore janë 

duke u shfrytëzuar në mënyrën e duhur 

për zhvillim ekonomik. Studimi i Bankës 

Botërore (2017) për Kosovën raporton 

se firmat private në Kosovë kanë 

probleme për të gjetur fuqi punëtore 

adekuate si rezultat i mungesës së 

përvojës dhe shkathtësive. 

Rrjedhimisht, kjo parashtron nevojën e 

hulumtimit të boshllëkut të 

shkathtësive dhe të kualifikimeve, në 

mënyrë që të bëhen projeksione për 

përgatitjen e fuqisë punëtore konform 

nevojave të rritjes së sektorit privat.  

Prandaj, duke pasur parasysh 

rëndësinë e kapitalit human në 

zhvillimin e sektorit privat në Kosovë, 

dhe në veçanti hendekun e 

shkathtësive dhe kualifikimeve në 

tregun e punës, qëllimi i këtij projekti 

shkencor është të japim një pasqyrë të 

gjerë të zhvillimit të resurseve 

njerëzore dhe ndikimin e tyre në 

performancën e bizneseve në Kosovë.  

Për më tepër, projekti do të analizojë 

hendekun e shkathtësive dhe 

kualifikimeve në tregun e punës do të 

mundësojë të identifikojmë 

shpërputhjen ndërmjet ofertës dhe 

kërkesës për shkathtësitë dhe 

kualifikimet për sektorë të ndryshëm të 

bizneseve (prodhuese, tregtare, 

shërbyese), kategori të ndryshme të 

madhësisë së ndërmarrjeve, regjione 

etj. 

Rezultati i këtij projekti shkencor dhe 

empirik do të ofrojë të dhëna jo vetëm 

për intervenime adekuate si dhe 

rekomandime për politikëbërësit, por 

edhe për ndërmarrës, institucione 

arsimore për dizajnimin e programeve 

të studimit dhe vetë ndërmarrësve, si 

dhe për menaxherët e niveleve të 

ndryshme në përgjithësi. 

TUBIME SHKENCORE 

1. Roli i këmbimit të dhuratave në 

konstituimin e lidhjeve sociale. - 

Konferencë shkencore ndërkombëtare. 

Bartës të aktivitetit, anëtar 

korrespondent Muhamedin Kullashi 

dhe akademik Anton K. Berishaj. Tema 

e dhuratës është njëra nga temat 

karakteristike të mendimit filozofik, 

sociologjik e antropologjik 

bashkëkohor, ndonëse kjo dukuri 

hulumtohet më shumë në shoqëritë 

paramoderne të së kaluarës dhe në 

shoqëritë e ashtuquajtura “primitive” 

(fisnore) të së tashmes. Bronislav 

Malinowski, Marcel Maussi, Lévi-

Straussi, Jacques Derrida e Georges 

Bataille zhvilluan hulumtime të thella 
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për këtë temë, që duket tejet e 

veçantë, ndonëse hedh dritë në pikat 

thelbësore të një shoqërie dhe të një 

qytetërimi. Kështu Maussi në “Ese mbi 

dhuratën”, cek se dhurata u përket të 

gjitha trajtave të jetës shoqërore, 

gjësendeve si dhe personave, 

realiteteve, si dhe mënyrave të 

qeniesimit, ajo është një "fakt social 

total”. Konferenca ka për qëllim që 

duke marrë parasysh hulumtimet e 

deritashme mbi aspekte të ndryshme 

të temës së dhuratës dhe dhurimit, të 

tematizojë çështje e probleme që vejnë 

në pah karakterin sfidues të kësaj 

çështje për shoqëritë e sotme dhe për 

relacionet midis tyre. Konferenca ishte 

e paraparë në Programin e punës së 

Seksionit për vitin 2020. Për shkak të 

pandemisë së koronavirusit bartet dhe 

përfshihet në Programin e punës për 

vitin 2021. Arsyetimi për tryezën është 

paraqitur në Programin e punës për 

vitin 2020. 

2. Studimet albanologjike në Francë.-

Konferencë shkencore: në 

bashkëpunim me Seksionin e Gjuhësisë 

dhe të letërsisë të ASHAK-ut. 

Konferenca ishte e paraparë në 

Programin e punës së dy seksioneve 

për vitin 2020. Për shkak të pandemisë 

së koronavirusit bartet dhe përfshihet 

në Programin e punës për vitin 2021. 

BOTIME 

1. Akademik Jusuf Bajraktari, anëtar

korrespondent Frasher Demaj dhe 

Prof.dr. Teki Kurti.- Shqiptarët në 

përfundim të luftës së Dytë botërore 

(1944) sipas burimeve gjermane. 

Dokumentet ushtarake gjermane 

ndriçojnë një varg ngjarjesh të 

rëndësishme për Shqipërinë dhe 

shqiptarët në prag të çlirimit të tyre dhe 

përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. 

Dokumentet janë hulumtuar gjatë viteve 

2016-2019 në Arkivin Qendror të Shtetit 

Shqiptar-AQSH dhe në Arkivin e 

Ministrisë së Mbrojtjes së Forcave të 

Armatosura të Republikës së Shqipërisë-

AMMFA. Dorëshkrimi do të ketë rreth 

32 tabakë autori. 

2. Akademik Hivzi Islami. - Demografia

e Kosovës -evolucioni i popullsisë, 

migrimet dhe spastrimet etnike të 

shqiptarëve. Ky dorëshkrim i takon 

demografisë materiale dhe brenda saj 

demografisë së veçantë ose 

demografisë së popullatës konkrete, 

pra demografisë së Kosovës, përfshirë 

këtu edhe aspektet teorike të 

problemeve përkatëse. Objekt i 

hulumtimeve është popullsia e Kosovës 

në një kontekst kohor së paku 

njëshekullor, ku bosht kryesor do të 

jenë katër çështje: a) evolucioni i 

komponentëve të lëvizjes natyrore të 

popullsisë së Kosovës (lindshmëria, 

vdekshmëria, rritja demografike e 

variablat e tjera dhe të gjithë 

determinantët dhe efektet) dhe 

ndryshimet në strukturat bazë 

sociodemografike; b) migrimet e 

popullsisë si dukuri masive shoqërore 

dhe ngjarje shumëdimensionale në 

hapësirë dhe kohë – tipi i migrimeve, 

vëllimi, drejtimet, selektiviteti, shkaqet 

dhe efektet, adaptimi, integrimi, 

asimilimi etj.; c) spastrimet etnike të 

shqiptarëve, të realizuara me masa të 
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dhunshme institucionale ushtarake, 

policore, politike, ekonomike, sociale, 

juridike etj. deri te ndërmarrjet e 

hapëta gjenocidale me ç’rast do të 

prezantohen, shqyrtohen dhe 

studiohen instrumentet e dhunës dhe 

të krimit në elaborate, projekte, 

memorandume dhe dokumente të 

tjera të regjimeve serbe nga 

“Naçertanija” (1844) e deri në ditët 

tona (Memorandumi i SANU-s dhe 

Programi fashist i Partisë Radikale të V. 

Sheshelit). Pjesën e katërt e përbëjnë 

gjeopolitikat etnike në Ballkan në të 

kaluarën dhe sot, të lidhura 

drejtpërdrejt apo tërthorazi me 

spastrimet etnike të shqiptarëve, të 

përmbledhura në politikat 

ekspansioniste serbe për dalje në det 

dhe në luftë për grabitjen e territoreve 

shqiptare me qëllim të shfrytëzimit të 

pasurive të tyre. Një nga temat nga 

gjeopolitikat etnike, që trajtohet këtu, 

janë edhe kufijtë e Kosovës me fqinjët 

sot, para së gjithash me Malin e Zi, 

Maqedoninë dhe Serbinë. Dorëshkrimi 

do të ndahet në disa pjesë, kaptina e 

nënkaptina dhe do të ketë afër 40 

tabakë shtypi. 

3. Akademik Anton K. Berishaj. - Në

botën e përbashkët: tradita, transicioni, 

anomia. Objektiv i këtij dorëshkrimi 

(studimi) është jeta në botën e 

përbashkët, por jo vetëm nga distanca 

si fqinjë, por kryesisht si 

bashkëqytetarë brenda kufijve të së 

njëjtës shoqëri, si armiq e të paftuar, 

apo si miq e të paftuar. Mirëpo 

pavarësisht nga karakteri i raporteve që 

e kanë shënuar një epokë të caktuar të 

jetës në botën e përbashkët (qofshin 

ato simbiotike apo destruktive), bashkë 

apo pranë njëri-tjetrit… është 

dëshmuar se edhe nëpërmjet 

destruksionit dhe kontakteve në shenjë 

dhune dhe terrori, këmbimet e 

ndërsjella janë të paevitueshme. Këto 

këmbime vlerash, besimesh, mënyrash 

të organizimit të jetës, të qasjeve ndaj 

fesë e besimit, ndaj traditës etj., janë 

ruajtur dhe u kanë mbijetuar shekujve. 

Dorëshkrimi është i gatshëm dhe do të 

përshijë rreth 18 tabakë autori. 

4. Anëtar korrespondent Muhamedin

Kullashi. - Çështja e Kosovës në 

hapësirën publike të Francës. Ky libër 

merr në shqyrtim perceptimin dhe 

analizat e çështjes së Kosovës në 

hapësirën publike të Francës në nivele 

të ndryshme të opinionit publik: në 

media, revista shkencore, në 

konferenca shkencore, nê studime 

shkencore kushtuar aspekteve të 

ndryshme të çështjes së Kosovës; në 

nivele të ndryshme të qarqeve 

shtetërore e politike; në debatet në 

Parlament, në nivelin e qeverisë dhe 

prezidencës si dhe debatet në mjedise 

të ndryshme të shoqërisë civile 

franceze. (Periudha e studimit: 1991-

2008.) Kaptina të veçanta të këtij libri 

janë ato që trajtojnë debatet dhe 

polarizimet politike e intelektuale në 

nivele të ndryshme të hapësirës 

publike të Francës mbi dy çështje të 

mëdha: mbi pjesëmarrjen eventuale të 

Francës në intervenimin e NATOS 

kundër caqeve ushtarake të Sërbisë si 

dhe ato mbi arsyeshmërinë politike të 

njohjes së Kosovës nga Franca si shtet i 

pavarur. Libri do t’i ketë rreth 300 faqe 

dhe do të jetë i gatshëm për 
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procedurën e botimin në muajt e parë 

të vitit 2021. 

5. Anëtare korrespondente Justina

Shiroka - Pula. - Mjedisi i biznesit në 

Kosovë (Analizë krahasuese në vendet 

e Ballkanit Perendimor) . Mjedisi i 

biznesit gjithnjë e më shumë po 

diskutohet dhe po i përkushtohet 

vëmendje në nivele ndërkombëtare, 

duke marrë parasysh që është një nga 

fushat prioritare të identifikuara si 

pjesë e agjendës së reformës 

strukturore të G20 "Promovimi i 

konkurrencës dhe një mjedisi të 

përshtatshëm". Në kuadër të këtij 

orientimi, Komisioni Evropian ka 

identifikuar mjedisin e biznesit si një 

nga fushat prioritare për të bazuar 

fazën e dytë të thellimit të Bashkimit 

Evropian, duke u bërë thirrje vendeve 

anëtare të nxisin reformat që rrisin 

produktivitetin, eleminojnë pengesat 

në investime dhe mbështesin krijimin e 

vendeve të reja të punës. Studimi ka 

një përmbajtje me një komponim dhe 

seleksionim të materies dhe ofron 

informata jo vetëm për profesionistë, 

por edhe për opinionin e gjerë. Me një 

vështrim kritik, në këtë dorëshkrim 

shtrohen dhe shqyrtohen ecuritë 

ekonomike nëpër etapat zhvillimore të 

Kosovës, duke i paraqitur dhe duke i 

analizuar potencialet ekonomike, 

trendet e zhvillimit të NVM-ve, sfidat 

me të cilat po ballafaqohen, 

perspektivën dhe ndikimin e tyre në 

ekonominë e Kosovës. Mbarështrimi i 

kësaj tematike kërkon një horizont, 

diapazon dhe të dhëna statistikore, që 

ka mundësuar rrumbullakësimin e kësaj 

teme interesante. Dorëshkrimi do të 

përmblidhet në rreth 17 tabakë autori. 

6. . Anëtar korrespondent Frashër

Demaj, akademik Jusuf Bajraktari dhe 

prof. dr. Teki Kurti. - Shqiptarët gjatë 

vitit 1943 sipas dokumenteve ushtarake 

gjermane. Dokumentet gjermane të 

vitit 1943 janë të një rëndësie të 

veçantë, meqë pasqyrojnë situatën e 

përgjithshme në Kosovë dhe viset tjera 

shqiptare. Dokumentet janë hulumtuar 

gjatë viteve 2016-2019 në Arkivin 

Qendror të Shtetit Shqiptar - AQSH dhe 

në Arkivin e Ministrisë së Mbrojtjes së 

Forcave të Armatosura të Republikës së 

Shqipërisë - AMMFA. Dorëshkrimi do të 

përshijë rreth 32 tabakë autori. 

7. Prof. dr. Anton Vukpalaj. - Fshehja e

krimit - politika serbe e gënjeshtrave të 

mëdha. Ky studim ka për qëllim që 

përtej tmerrit dhe dënimit të tij, të 

kuptohet strategjia e pushteti serb në 

kontekstin e luftës në Kosovë për të 

stimuluar, organizuar dhe vënë në 

lëvizje ato që mund të quhen praktika 

të “spastrimit” dhe shkatërrimit”. 

Dorëshkrimi është ndarë në 6 kapituj. 

Në kapitullin e parë analizohet roli i 

Tribunalit të Hagës në fazat e para të 

implikimit të tij në Kosovë. Në kapitullin 

e dytë do të trajtohen fillimisht 

aktakuzat e lëshuara nga Tribunali i 

Hagës kundër lidershipit politik, 

ushtarak dhe policor serb për krimet e 

kryera në Kosovë. Në kapitullin e tretë 

analizohet doktrina gjyqësore e 

“Ndërmarrjes së përbashkët kriminale” 

(NPK) në bazë të së cilës janë akuzuar 

dhe dënuar lidershipi serb. Në 
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kapitullin e katërt do të analizohet dalja 

në sipërfaqe e operacionit të grabitjes 

së varrezave masive. Në kapitullin e 

pestë është analizuar planifikimi dhe 

kryerja e operacionit “Asanacija”. Në 

kapitullin e gjashtë do të analizohet 

natyra e krimit të fshehjes së kufomave 

të viktimave civile nga aspekti 

krahasues. Në këtë kapitull është 

analizuar edhe mohimi i krimeve nga 

aspekti i fushës së drejtësisë 

tranzicionale. Për këtë arsye qëllimi i 

këtij studimi është që fati i njerëzve të 

vrarë në masakra mos të mbetet 

“objekt spekulimesh, thashethemesh 

dhe mohimesh”. Dorëshkrimi ka rreth 

17 tabakë autori. 

8. Burimet njerezore dhe zhvillimi i

sektorit privat në Kosovë - hendeku i 

shkathtësive dhe kualifikimeve. Titull 

pune. Rezultatet e projektit do të 

botohen. 

9. Revista Studime shoqërore nr. 8. -

Revistë vjetore që do të botohet gjatë 

vitit 2020. Në të do të botohen studime 

dhe artikuj shkencorë, tekste 

ligjëratash inauguruese, vështrime, 

recensione e kritika, etj. nga disiplinat e 

shkencave shoqërore. 

Sekretare e Seksionit 

Anëtare korrespondente Justina Pula 

SEKSIONI I SHKENCAVE TË 

NATYRËS 

PROJEKTE 

1 Vazhdimi i realizimit tё projektit 

Hulumtim mbi mundësitë e 

rishfrytzueshmërisë së brezeve të reja 

frekuencore UHF, VHF dhe valëve 

milimetrike për rrjete të komunikimeve 

pa tela në teritorin e Kosovës (projekt 

dyvjeçar 2019-2020). Bartëse e 

projektit: anëtare korrespondente 

Myzafere Limani. Projekti ishte 

paraparë të përfundojë gjatë vititi 

2020, por për shkak të pandemisë 

Covid-19 puna në projekt duhet të 

vazhdojë edhe në vitin 2021. Projekti 

pritet të finalizohet në gjysmën e parë 

të vitit 2021. Ky projekt është në 

kuadër të fushës së teknologjisë së 

informacionit dhe komunikimeve. 

Objektivat kryesore të projektit janë: I) 

Vlerësimi eksperimental i 

shfrytëzueshmërisë së brezeve 

frekuencore UHF, VHF dhe milimetrike 

në Republikën e Kosovës si dhe 

ndërtimi i bazës së të dhënave 

përkatëse; II) Modelimi i interferencës 

dhe zhvillimi i pragjeve përkatëse të 

interferencës për shfrytëzimin e këtyre 

si përdorues sekondar (pa licencë); III) 

Analiza softverike e bashkekzistencës 

së rrjeteve heterogjene kognitive pa 

tela në këto breze; IV). Realizimi i 

simulimeve numerike përmes 

platformave të përshtatshme 

softuerike për vlerësimin e 

performancës së mekanizmave për 

bashkë-ekzistencën e teknologjive të 

ndryshme pa tela në brezin e matur 
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frekuencor; V) Nxjerrja e përfundimeve 

për skenarët më të përshtatshëm për 

bashk-ekzistencën e teknologjive të 

ndryshme pa tela në brezin e matur 

frekuencorë; VI) Njoftimi i komunitetit 

shkencor ndërkombëtar dhe 

autoriteteve rregullative në Kosovë për 

performancën dhe mundësinë e 

shtrirjes së rrjeteve kognitive 

heterogjene pa tela për rishfrytëzimin e 

brezit të licencuar frekuencor. 

2. Vazhdimi i realizimit tё projektit,

modifikimi i sipёrfaqes sё qymyrit me 

shtresa tё holla organike (projekt 

dyvjeçar 2019-2020 nё kuadёr tё 

kimisё sё materialeve). Bartësi i 

projektit: anëtar korrespondent Fetah 

Podvorica. Projekti ishte paraparë të 

përfundojë gjatë vititi 2020, por për 

shkak të pandemisë Covid-19 puna në 

projekt duhet të vazhdojë edhe në vitin 

2021. Projekti pritet të finalizohet në 

gjysmën e parë të vitit 2021. Objektivat 

kryesore të projektit janë: I. Veshja e 

sipërfaqes së qymyrit me grupe alkile 

gjatë reaksionit në mes 

alkilhalogjenureve dhe radikaleve arile 

të krijuara me anë të reduktimit të 

kripërave arildiazonium. II). Vërtetimi i 

pranisë së shtresave të holla me grupe 

alkile në sipërfaqe të qymyrit me anë të 

metodave të ndryshme të analizës së 

sipërfaqeve. Këto metoda do të 

shërbejnë, njëkohësisht, për të gjetur 

kushtet optimale të formimit të këtyre 

shtresave: llojin e molekulës së alkil 

halegjenurit, llojin e kripës së 

arildiazoniumit, raportin e 

përqendrimeve të tyre; kohëzgjatjen e 

modifikimit, përdorimin e ndonjë mjeti 

reduktues etj. III) Përdorimi i qymyrit të 

modifikuar në sipërfaqe me grupet 

alkile për përgatitjen e membranave 

asimetrike heterogjene qymyr i 

modifikuar – acetat celuloze. Veshja e 

sipërfaqes së qymyrit do ta bëhet me 

grupe të ndryshme alkile të cilat 

dallojnë si në përbërje kimike për shkak 

se ato mund të përmbajnë edhe grupe 

funksionale specifike po ashtu edhe në 

gjatësi të vargut karbonik. IV) Testimi i 

efikasitetit të membranave asimetrike 

heterogjene qymyr i modifikuar – 

acetat celuloze. V) Optimizimi i 

performancës së këtyre membranave 

të cilat përmbajnë qymyrin e 

modifikuar me shtresa të holla alkile. 

VI) Përgatitja e shtresave të përziera

organike me grupe alkile dhe arile të 

lidhura në sipërfaqe të qymyrit duke 

përdorur si gjenerator të radikaleve 

alkile prej alkil halogjeneve, kripëra të 

aril diazoniumeve, radikalet arile të të 

cilave lidhen edhe vetë për sipërfaqe të 

qymyrit. Në këtë mënyrë do të 

përgatiten filma organikë që shfaqin në 

të njëjtën kohë vetitë e grupeve alkale, 

alkile dhe arile. Me këtë hap synojmë 

që të krahasojmë performancat e 

përgjthshme të llojeve të ndryshme të 

membranave, duke u bazuar në 

qymyrin e modifikuar me shtresa të 

holla organike që përmbajnë vetëm 

grupe arile, alkile ose shtresa të 

përziera alkile dhe arile. 

TUBIME SHKENCORE 

1. Mundësitë e rishfrytzueshmërisë së

brezeve të reja frekuencore UHF, VHF 

dhe valëve milimetrike për rrjete të 

komunikimeve pa tela. Tryezë 
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shkencore. Organizimi i kësaj tryeze 

lidhet me përfundimin e projektit me të 

njëjtin titull. Organizimi i saj do të 

përfshihet në Programin e punës së 

Seksionit për vitin 2021, meqë nuk ka 

arritur të organizohet për shkak të 

pandemisë Covid-19. Me kalimin nga 

transmetimet televizive analoge në ato 

digjitale, një brez i konsiderueshëm i 

frekuencave është bërë i 

disponueshëm për shfrytëzim. Brezi 

frekuencor i alokuar për transmetime 

televizive është: VHF 30-300 MHz dhe 

UHF 300-1000 MHz përveç frekuencave 

që janë të rezervuara për shërbimet 

emergjente si dhe mikrofonave që 

përdoren në ngjarje të ndryshme 

shoqërore. Ky spektër është shumë i 

përshtatshëm për rishfrytëzim për 

shkak të karaktersistikave shumë të 

mira të përhapjes së valëve gjatë 

komunikimeve pa tela, me ç’rast 

mundësohet mbulueshmëri shumë e 

madhe, si dhe për shkak se 

infrastruktura e nevojshme për këto 

komunikime është minimale, e që 

është ideale për zonat rurale dhe 

vendet e pazhvillluara si Kosova. Brez 

tjetër i rëndësisë së veçantë dhe me 

potencial për t’u shfrytëzuar për nevoja 

të komunikemeve brezgjera pa tela 

është edhe brezi i valëve milimetrike 

(30-100 GHz). Ky brez deri vonë është 

konsideruar i papërshtatshëm për këto 

lloje të komunikimeve për shkak të 

karakteristikave të dobëta të 

shpërndarjes së sinjalit, por me 

zhvillimin e hovshëm të sistemeve të 

antenave me shumë elementë dhe 

komunikimeve MIMO, shumica e 

humbjeve të sinjalit mund të 

kompenzohen përmes antenave 

direksionale me përforcim të madh. 

Qёllimi i tryezёs shkencore qё do tё 

organizohet në përfundim të projektit 

ёshtё prezantimi i rezultateve tё 

fituara, përfundimet dhe vlerёsimet e 

rezultateve tё publikuara si dhe idetë e 

reja për punën e mëtutjeshme. Në 

tryezë do të marrin pjesë ekipi i 

realizimit të projektit si dhe të gjitha 

palët e interesuara (ASHAK, FIEK, 

ARKEP, PTK, IPKO, RTP, etj.). Koha e 

mbajtjes së tryezës do të përcaktohet 

varësisht nga rrethanat. Organizator: 

Myzafere Limani dhe Këshilli 

organizativ i caktuar nga Seksioni i 

Shkencave të Natyrës të ASHAK nё 

pёrbёrje: anëtare korrespondente 

Myzafere Limani, akademik Isuf 

Krasniqi, anëtar korrespondent Qamil 

Haxhibeqiri. Shpenzimet e parapara pёr 

kёtё aktivitet janё tё miratuara me 

planin e pёrgjithshёm buxhetor tё 

projektit. 

2 Integriteti, etika dhe besueshmёria e 

institucioneve kërkimore-shkencore. 

Tryezë shkencore. Organizimi i tryezës 

ka qenë e paraparë për vitin 2020, por 

për shkak të pandemisë Covid-19, 

tryeza do të bartet dhe do të jetë pjesë 

e Programit të punës së Seksionit për 

vitin 2021. Kjo tryezë do të organizohet 

në bashkëpunim me të gjitha seksionet 

e ASHAK-ut të cilat janë të 

përfaqësuara në Këshillin organizues, 

që e ka propozuar Kryesia e Akademisë, 

me këtë përbërje: anëtare 

korrespondente Myzafere Limani, 

kryesuese dhe akademik Eqrem Basha, 

anëtare korrespondente Justina Sh. 

Pula, anëtar korrespondent Fetah 

Podvorica dhe anëtar korrespondent 
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Luan Mulliqi, anëtarë. Puna nё 

institucionet kёrkimore shkencore dhe 

komuniteti i shkencëtarëve si pjesё e 

tyre janё tё lidhur me një sërë vlerash, 

traditash dhe standardesh që 

përfshijnë ndershmёrinё, integritetin, 

objektivitetin, besueshmёrinё dhe 

kolegjialitetin. Këto vlera, si dhe vlerat 

dhe praktikat e veçanta të disiplinave 

specifike shkencore, duhet tё 

reflektohen nё punёn tyre nё 

vazhdimёsi. Arsimi, shekenca dhe 

përhapja e njohurive nё shoqёrinё 

kosovare tradicionalisht kanё gёzuar 

njё pozitё tё dalluar dhe kjo shoqёri ka 

mirёpritur kontributet krijuese dhe 

inovatore të shkencëtarëve nё tё gjitha 

fushat. Sot fushat shkencore janё 

gjithnjë e më e ndërthurura me çështje 

sociale, filozofike, ekonomike dhe 

politike, prandaj prej shkencёtarёve 

pritet qё tё bëhen më të përgjegjshëm 

ndaj shoqërisë. Ky moment ёshtё 

shumё i rёndёsishёm që shkencëtarët 

individualë dhe institucionet e tyre 

pёrkatёse të rivlerësojnë vlerat dhe 

praktikat profesionale që udhëheqin 

kërkimet e tyre, si dhe përpjekjet e tyre 

për kryerjen e punës me integritet. 

Besimi i shoqërisë dhe mbështetja e 

kërkimit shkencor bazohet kryesisht në 

besimin e publikut në integritetin e 

kërkuesve individualë dhe 

institucioneve të tyre. Niveli i besimit 

që karakterizon shkencën dhe 

marrëdhëniet e tij me shoqërinë ka 

kontribuar në një periudhë tё 

diskutimeve mediale tё pashembullta. 

Por ky besim i diskutuar imponon 

dialogun e hapur dhe tё sinqertë, sё 

pari nga bashkësia shkencore, për të 

ilustruar dhe transmetuar vlerat që 

lidhen me sjelljen shkencore etike. 

Prandaj është detyrë e të gjithë 

shkencëtarëve dhe institucioneve 

shkencore që të krijojnë dhe edukojnë 

një mjedis kërkimor që promovon 

standarde të larta etike, kontribuon në 

zhvillimin e vazhdueshëm profesional 

dhe ruan besimin e publikut në 

kёrkimet shkencore. Qëllimet e tryezёs 

sё propozuar janё: njohja dhe 

identifikimi i sfidave etike me të cilat 

ballafaqohen të gjitha institucionet 

kёrkimore shkencore; sqarimi i pritjeve 

dhe standardeve tё sjelljes; pritjet dhe 

standardet e sjelljes; ndёrtimi i 

vetёdijes sё pёrbashkёt pёr kёto 

çёshtje dhe sigurimi i njё kornize pёr 

diskutim dhe veprim nё mёnyrё qё tё 

ngritet vetёdija jonë e përbashkët për 

këto çështje. Koha e mbajtjes së 

tryezës do të përcaktohet varësisht nga 

rrethanat. Shpenzimet e parapara pёr 

kёtё aktivitet: rreth 60 pjesёmarrёs 

dhe pubilikimi i materialeve tё 

konferencёs nё pёrmbledhje tё 

punimeve rreth 3.200 euro. 

3. Energjia e pastër dhe zhvillimi i

qёndrueshёm. Simpozium shkencor. - 

Edhe ky simpozium ishte paraparë të 

organizohet gjatë vitit 2020. Për shkak 

të rrethanave tani më të njohura, edhe 

ky simpozium do të bartet dhe do të 

jetë pjesë e Programit të punës së 

Seksionit për vitin 2021. Energjia ёshtё 

faktori kryesor pёr jetёn dhe 

mirёqenien e njeriut dhe zhvillimin 

ekonomik tё qёndrueshёm tё njё 

vendi. Zhvillimi i hovshёm tekniko-

teknologjik ka mundёsuar shtimin e 

potencialeve pёr shfrytёzim tё 

burimeve konvencionale dhe të atyre 
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jokonvencionale tё energjisё. 

Megjithatё shfrytёzimi i madh i disa 

prej kёtyre resurseve ka bёrё qё tё 

ndodh ndotja nё shkallё tё gjerё e 

mjedisit nё kuadёr tё planetit pёr shkak 

tё emitimit tё madh tё CO2 dhe tё 

mbetjeve tjera kimike. Prandaj sё 

fundmi janё shtuar nё shkallё tё gjerё 

kёrkesat pёr energji tё pastёr dhe tё 

mjaftueshme nё mёnyrё qё tё 

sigurohet zhvillimi i qёndrueshёm 

ekonomik i secilit vend, duke kёrkuar 

shtimin e shfrytёzimit tё energjive tё 

rigjenerueshme tё energjisё nё 

periudhёn afatshkurtёr dhe sidomos 

atё afatmesme. Qёllimi i simpoziumit 

ёshtё qё tё trajtohen tё gjitha aspektet 

e shfrytёzimit tё potencialeve 

energjetike tё vendit tonё dhe tё 

rajonit nё kuadёr tё kёrkesave globale 

pёr energji tё pastёr. Nё kuadёr tё 

simpoziumit do tё ketё fokusim nё 

burimet energjetike tё vendit tonё dhe 

shfrytёzimin sa mё efikas tё tyre nё 

pajtim me kёrkesat pёr energji tё 

pastёr. Organizator: Seksioni i 

Shkencave të Natyrës dhe ai i 

Shkencave Shoqёrore të ASHAK-ut dhe 

Këshilli organizativ i caktuar nga 

seksioni nё pёrbёrje: akademik Nexhat 

Daci, akademik Isuf Krasniqi, akademik 

Fejzullah Krasniqi dhe anёtare 

korrespondente Justina Sh. Pula. 

Shpenzimet e parapara pёr kёtё 

aktivitet me rreth 70 pjesёmarrёs dhe 

pubilikimi i materialeve tё simpoziumit 

nё pёrmbledhje tё punimeve rreth 

3.700 euro. 

BOTIME 

1. Anëtare korrespondente Myzafere

Limani, Mimoza Ibrani, Zana Limani - 

Fazliu, Hëna Maloku - Berzati. - Sfidat e 

planifikimit multiparametrik të rrjeteve 

komunikuese pa tela.- Rritja 

eksponenciale e shfrytëzuesve të 

shërbimeve nga rrjetet dhe sistemet 

komunikuese pa tela po përcillet me 

avancimin e parametrave të 

teknologjive komunikuese si dhe me 

zhvillimin e teknologjive të reja. Në 

këtë vepër janë pasqyruar të arriturat 

shkencore për operimin, menaxhimin 

dhe bashkekzistencën e gjeneratave 

2G, 3G dhe 4G të teknologjive të 

rrjeteve pa tela. Vepra është e 

strukturuar si monografi shkencore dhe 

përbëhet nga katër pjesë të veçanta: I. 

Sfidat e rrjeteve bashkëkohore pa tela 

dhe sinjalet akustike (M. Limani); II. 

Analiza e nivelit të fushës elektrike të 

emetuar nga teknologjitë e 

komunikuese patela në brezin 

frekuencor deri në 6 GHz (M. Limani, 

M. Ibrani); III. Planifikimi dhe 

menaxhimi i resurseve në rrjetet pa 

tela në brezin deri 6 GHz dhe në brezin 

24 – 100 GHz, (M. Limani, Z. Limani-

Fazliu); IV. Bashkekzistenca e rrjeteve 

heterogjene kognitive pa tela (M. 

Limani, H. Maloku-Berzati). Në pjesën e 

parë përshkruhen në detaje problemet 

që lidhen me sinjalet akustike (të folurit 

dhe muzika në telefoni, radio, TV dhe 

në rrjete kompjuterike) dhe janë 

parashtruar metoda të ndryshme të 

analizës matematikore. Në pjesën e 

dytë fokusi është analiza krahasuese e 

fushës elektrike të emetuar nga 

teknologjitë komunikuese pa tela si: 
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sistemet transmetuese radiodifuzive, 

TV transmetuesit analog dhe digjital, 

rrjetet lokale pa tela, pajisjet fundore 

dhe rrezatimi nga nyjet e qasjes. Në 

pjesën e tretë janë përshkruar sfidat që 

sjell me vete zhvendosja e kufijve të 

kapacitetit të sistemeve komunikuese 

celulare dhe rritja eksponenciale e 

trafikut të të dhënave. Në pjesën e 

katërt jepet përshkrimi i 

bashkekzistencës së pajisjeve të 

ndryshme kognitive (telefonat mobilë 

të mençur, orët e mençura, 

kompjuterët dhe marrësitë TV) që 

përdoren për qëllime të ndryshme, si 

dhe mund të operojnë duke 

shfrytëzuar teknologji të ndryshme. 

Dorëshkrimi është dorëzuar dhe 

përmban 600 faqe. 

2. Revista Resarch - Kërkime nr. 26.

Aktualisht është në proces pranimi i 

punimeve të numrit 25 të kësaj reviste, 

i cili po qe se lejojnë rrethanat do të 

botohet deri në fund të vitit 2020. 

Numri 26 i revistës Research - Kërkime 

mendohet të botohet nё gjysmёn e 

dytё tё vitit 2021. Në këtë revistë 

botohen punimet origjinale shkencore 

të cilat i përkasin Seksionit të 

Shkencave të Natyrës. 

Sekretari i Seksionit,  

Anëtar korrespondent 

Fetah Podvorica, d.v. 

SEKSIONI I ARTEVE 

BOTIME 

1. Akademik Zeqirja Ballata:

“Përzgjedhje e një cikli veprash 

kamerale (muzikë dhome) dhe një cikli 

veprash vokalo-instrumentale kamerale 

(muzikë dhome), të ekzekutuara me 

sukses në festivale dhe koncerte 

qendrash e vendesh të ndryshme 

muzikore (Kosovë, Slloveni, Kroaci, Itali, 

Shqipëri, Çeki, Bullgari...). 

-Cikli I prej veprash kamerale 

instrumentale: “Gaudeamus igitur” 

“Dyptichon, Shtytje 

(“Incoragiamento”), “Pro Art Jubilee”, 

“Quintetto de fiatti”, “Tre terzetti”; 

“Don... Y Sancho...”; “Mikrointervalet”, 

“Quartetto interrotto”; “Passion of 

Pjetër Budi”; “Campana”; “Musica a 

cinque”; “The Name”; dhe, 

-Cikli II prej veprash vokalo-

instrumentale: “Vocalisa”, “Albania 

seen at day-break”; “100 vjet”; “Prova 

gjenerale”; “Akrostik”, “ I gjallëron 

heshtjet”, “Epitaf “N”; “Ditë vjeshte”; 

“Balada e Tanes”; “Pro memoria 1462”; 

“Laudi Mater Teresia”; “Musicus 

universalis”. 

2. Monografia Xhevdet Xhafa, autore

Suzana Varvarica - Kuka, në gjuhën 

angleze dhe shqipe. Monografia do të 

përfshijë jetën dhe krijimtarinë 

gjithëpërfshirëse të tij. 
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3. Monografia Rexhep Ferri.

Monografia e akademik Rexhep Ferrit 

është botuar nga ASHAK-u në vitin 

2010 vetëm në gjuhën shqipe. Tani 

paraqitet nevoja që ky botim të 

plotësohet, duke ia shtuar edhe pjesën 

në gjuhën angleze. Botimi nuk përfshin 

pagesa të autorësisë, dizajni mbetet i 

njëjtë dhe do të shtypet në tirazh prej 

100 kopjesh. Hiqen vetëm shpenzimet 

e përkthimit dhe të shtypjes së 

monografisë. 

 EKSPOZITA 

1. Ekspozitë personale me veprat e

anëtarit korrespondent Xhevdet Xhafa. 

Ekspozita do të mbahet me rastin e 

promovimit të monografisë së autorit. 

2. Dy ekspozita me vepra të artit

pamor, të artistëve kosovarë. Për 

secilën ekspozitë do të botohet 

katalogu. 

KONCERTE 

1. Dy koncerte, një për nder të ditës së

çlirimit Kosovës dhe koncerti festiv i 

fundvitit-tradicional.  

Sekretari i Seksionit,  

Anëtar korrespondent Luan Mulliqi, 

d.v.
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PROCESVERBAL 

Nga mbledhja C e Kuvendit të 

Akademisë së Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës, mbajtur më 12 shkurt 2020 

në orën 11:00 në mjediset e Akademisë. 

Në mbledhje marrin pjesë akademikët: 

Ali Aliu, Anton K. Berishaj, Eqrem Basha, 

Fejzullah Krasniqi, Feriz Krasniqi, Hivzi 

Islami, Isa Mustafa, Mehmet Kraja, Minir 

Dushi, Nexhat Daci, Rexhep Ferri, 

Rexhep Ismajli, Tahir Emra, Zeqirja 

Ballata dhe anëtarët korrespondentë: 

Arsim Bajrami, Arsim Morina, Bardh 

Rugova, Edi Shukriu, Fetah Podvorica, 

Frashër Demaj, Gjyljeta Mushkolaj, 

Justina Pula, Luan Mulliqi, Mehmet 

Halimi, Muhamedin Kullashi, Myzafere 

Limani, Qamil Haxhibeqiri, Salih Gashi 

dhe Xhevdet Xhafa. 

Merr pjesë edhe Lendita Pula, 

sekretare e Akademisë. 

Mbledhjen e hapi kryetari i Akademisë, 

akademik Mehmet Kraja, i cili në bazë 

të shënimeve që u morën, konstatoi se 

në sallë janë të pranishëm 29 anëtarë 

të Akademisë, kuorum ka dhe se 

Kuvendi mund të vazhdojë punën. 

Ai në vazhdim e propozoi rendin e ditës 

dhe e kërkoi mirtaimin e tij nga 

Kuvendi. Me këtë rast diskutoi H.  

 

Islami, i cili propozoi që pika 4 e rendit 

të ditës e propozuar, të mos përfshihet 

në rendin e ditës së kësaj mbledhjeje, 

me arsyetimin se Akademisë nuk i 

duhet të themelojë Çmimin vjetor për 

vepër jetësore. Me vetë faktin që jemi 

zgjedhur si anëtarë të Akademisë 

konsiderohet që jemi të privilegjuar 

dhe jemi vlerësuar për punën tonë. Një 

çmim shtesë do të ishte i tepërt. 

Pas fjalës së H. Islamit, kryetari Kraja 

kërkoi mendimin e Kuvendit. Diskutuan 

N. Daci, M. Dushi, R. Ferri dhe pas 

diskutimeve Kuvendi votoi për 

përfshirjen apo jo të pikës 4 në rendin e 

ditës. Votuan të gjithë anëtarët e 

pranishëm dhe meqë nuk u arrit numri 

i nevojshëm i votave (19) për miratimin 

e rendit të ditës të propozuar, Kuvendi 

vendosi të miratojë rendin e ditës pa 

pikën 4, pra rendi i ditës ishte: 

1. Miratimi i procesverbalit të 

mbledhjes XCIX të Kuvendit të 

Akademisë; 

2 .Miratimi i Raportiti të punës së 

Akademisë për vitin 2019; 

3. Miratimi i Raportit financiar të 

Akademisë për vitin 2019; 

4. Çështje vijuese.  

PROCESVERBALET E KUVENDIT TË AKADEMISË SË 
SHKENCAVE DHE TË ARTEVE TË KOSOVËS 
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Ad. 1.- Procesverbali i mbledhjes XCIX i 

Kuvendit të Akademisë u miratua pa 

vërejtje.  

Ad. 2.- Para shqyrtimit të kësaj pike të 

rendit të ditës, kryetari Kraja në fjalën 

hyrëse paraqiti një rekapitullim të 

punës së Akademisë për vitin 2019, si 

në vijim:  

“Gjatë vitit të shkuar, Akademia jonë 

arriti të realizojë me sukses të 

konsiderueshëm pjesën më të madhe 

të programit të punës, duke u 

përqendruar kryesisht në një numër 

objektivash, të cilat ishin caktuar si 

prioritet me programin e punës për 

vitin 2019. Nëse ka pasur ndonjë ngecje 

ose mosrealizim, kjo mund të ketë 

ardhur si rezultat i rrethanave 

objektive, të cilat e kanë shoqëruar 

punën e Akademisë gjatë këtij viti. 

Procesi i zgjedhjes së kryetarit të 

Akademisë, ndonëse në suaza të Ligjit 

dhe të Statutit, u zhvillua në një 

periudhë kohore pak të zgjatur dhe pati 

për pasojë ndonjë ngecje në procesin e 

realizimit të programit të punës së 

Akademisë. Megjithatë, u bënë të 

gjitha përpjekjet që pikat dhe 

objektivat themelore të programit të 

punës të arrihen dhe të realizohen pa 

ngecje të mëdha.  

Botimet 

Do të përmend këtu së pari botimet, 

sepse konsideroj se njëra nga shtyllat 

themelore të punës së Akademisë janë 

pikërisht botimi i veprave shkencore, 

ndonjëherë edhe artistike dhe se ato 

qe disa vjet radhazi janë rritur në 

numër dhe në cilësi. Gjatë vitit të 

shkuar janë botuar 25 vepra, përfshirë 

edhe revistat, prej të cilave 6 janë 

autoriale, që botohen për herë të parë, 

ndërsa të tjerat janë përmbledhje 

punimesh nga projektet e seksioneve 

dhe tubimeve shkencore. Disa nga këto 

botime që kanë dalë gjatë vitit 2019 

janë vepra që janë bartur në këtë vit 

nga viti paraprak për shkak të 

mungesës së mjeteve financiare, kurse 

një numër syresh janë botime të 

konferencave dhe tubimeve shkencore 

të mbajtura në vitet pararendëse, 

kryesisht gjatë vitit 2018. Gjatë këtij viti 

është botuar edhe vëllimi II i Leksikonit 

të vendbanimeve, ndërsa është në 

proces të përfundimit edhe vëllimi III i 

këtij botimi, që gjithsesi është një nga 

veprat kapitale të Akademisë dhe njëra 

nga veprat më të rëndësishme në 

fushën leksikografisë dhe të 

gjeografisë, një kontribut i 

jashtëzakonshëm për vetënjohjen e 

Kosovës.  

Dy dukuri negative dua t’i theksoj në 

punë tonë botuese: e para, botimet 

tona kolektive, pra që nuk janë 

autoriale, veçmas përmbledhjet e 

punimeve nga konferencat dhe tryezat 

shkencore dorëzohen me vonesë të 

madhe, ndonjëherë edhe dy-tri vjet pas 

mbajtjes së tubimit shkencor. Së fundi 

Kryesia ka vendosur që botimi i 

kumtesave dhe referateve nga tubimet 

shkencore të dorëzohen në shtyp më 

së largëti 6 muaj pas mbajtjes së 

tubimit shkencor. Së dyti, dua të tërheq 

vërejtjen për një fenomen, që mund të 

vërehet në botimet tona të kësaj 
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natyre: nuk bëhet një redakturë e 

teksteve dhe kjo redakturë mungon 

edhe në revistat tona. Më anë tjetër, 

nëse i shikoni më nga afër këto botime 

do të vëreni një mungesë të theksuar 

të një modeli që duhet të ndiqet në 

botimet shkencore: disa punime kanë 

rezyme, disa të tjerë jo; dikush e vë 

bibliografinë, dikush jo; dikush 

prezantimin e punimit e quan abstrakt, 

dikush përmbledhje etj. Edhe në 

pikëpamje grafike nuk kemi arritur që 

botimet tona të ndjekin një model, i cili 

pastaj do të zbatohet në të gjitha 

rastet. Së fundi edhe në këtë drejtim 

është duke u punuar që të krijohet 

modeli i botimit shkencor, i cili pastaj 

do të zbatohej në të gjitha rastet. Po 

ashtu është kërkuar që sekretarët e 

seksioneve dhe kryeredaktorët e 

revistave të bëjnë më shumë punë 

redaktoriale, sepse, sikundër mund ta 

kemi vërejtur tashmë, ka plot libra që 

sekretarët e seksioneve i shohin vetëm 

kur botohen. Kjo nuk duhet të ndodhë 

kështu. Edhe Këshilli Botues, i përbërë 

nga sekretarët e seksioneve dhe nga 

sekretarja shkencore duhet të mbajë 

një kontroll më madh mbi botimet, në 

mënyrë që asnjë botim të mos dalë i 

paredaktuar dhe pa aparaturën 

përkatëse shkencore. Ndërkaq, revistat 

duhet të lirohen gradualisht nga 

kufizimet dhe ndikimet 

kryeredaktoriale, të cilat tani janë në 

varshmëri tepër të madhe të 

kryeredaktorëve dhe më pak të 

redaksive. Këtë vit nuk kemi pasur 

asnjë vepër të ndonjë autori jashtë 

Akademisë. 

 

Projektet 

Ne kemi realizuar ose jemi në realizim e 

sipër të disa projekteve nga fusha e 

kërkimeve shkencore ose e botimeve. 

Disa syresh, si Këshilli Ndërakademik 

për Gjuhën Shqipe, kanë pasur 

periudha të ndërprerjes për arsye që 

janë varur nga rrethanat jashtë 

Akademisë. Por më anë tjetër ka 

vazhduar realizmi i projekteve të tjera 

në Seksionin e Gjuhësisë dhe të 

Letërsisë, vepra e plotë e Joklit, korpusi 

i shqipes së folur në Kosovës, Fjalori 

enciklopedik i gjuhësisë etj. 

Por nuk ka vazhduar projekti “Shqipja e 

shkruar në Kosovë në shekullin XX”, për 

shkak të disa mungesave teknike 

(serverit) dhe të neglizhencës për të 

marrë vendimet përkatëse rreth 

kuadrit profesionist për të kryer punët 

rreth këtij projekti. 

Në Seksionin e Shkencave Shoqërore ka 

vazhduar puna për realizimin e 

projektit “Vendbanimet urbane dhe 

rurale të Kosovës”, ndërsa nuk duket se 

e njëjta gjë do të ndodhë edhe me 

projektin “Hasan Prishtina në prizmin e 

dokumenteve arkivore”, që mund të 

ketë vonesa. Gjithashtu, në raportin e 

këtij seksioni nuk është bërë me dije se 

në çfarë faze të realizimit gjendet 

projekti dyvjeçar “Lidhja e Prizrenit në 

dokumentet austro-hungareze”.  

Më anë tjetër, në Seksionin e 

Shkencave të Natyrës gjatë vitit 2019 

kanë përfunduar dy projekte, njëri për 

brezat frekuencore etj. dhe tjetri për 
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modifikimin e sipërfaqes së qymyrit me 

shtresa të holla organike. Raportet e 

bartësve të këtyre projekteve janë 

shqyrtuar në seksionin përkatës dhe 

më pas janë miratuar në Kryesi.  

Si përfundim besoj se duhet të dalin dy 

konstatime: e para, para miratimit 

projektet duhet të analizohen hollësisht në 

seksionin përkatës, njësoj si edhe vlerën 

shkencore të realizimit të tij, duke ndjekur 

parimin se vlera e disa projekteve duhet të 

matet edhe me shkallën e zbatimit të tyre 

në fusha të caktuara. Disa projekte që u 

takojnë fushave të shkencave aplikative do 

të ishte mirë që të gjejnë zbatim praktik, 

njësoj sikundër që edhe hartimi i tyre të 

bëhej në bashkëpunim me zbatuesit e 

mundshëm.  

Ndërkaq, sikundër është përfshirë edhe 

në raport, Seksioni i Arteve gjatë vitit të 

shkuar ka realizuar një ekspozitë (të 

Agim Çavdarbashës) dhe dy koncerte 

(një koncert-recital në 20-vjetorin e 

çlirimit të Kosovës dhe një koncert me 

veprat e Rauf Dhomit, i paraparë më 

herët, por i realizuar me sukses në 

dhjetor të vitit 2019).  

Gjatë periudhës së ardhshme do ta 

intensifikojmë veprimtarinë 

ekspozuese dhe koncertet në mënyrë 

që Akademia të hapet ndaj një 

audience artdashëse.  

Tubimet shkencore 

Gjatë vitit të shkuar kemi realizuar disa 

tubime shkencore me rëndësi, siç është 

konferenca shkencore “Studimet 

albanistike në Itali”, si dhe tryeza 

shkencore “Matja e ekonomisë 

informale (joformale) në Kosovë”. 

Mendoj se mbajtja e tubimeve 

shkencore të formës së tryezave duhet 

të intensifikohet në të gjithë seksionet, 

sepse Akademia ka potencial për të 

udhëhequr tryeza të këtilla dhe për të 

sjellë në Akademi një audiencë më të 

gjerë shkencore dhe artistike.  

Kaq rreth raportit për vitin 2019. Me këtë 

rast, në fund, dua të tërheq vëmendjen e 

sekretarëve të seksioneve se është obligim 

që të bëhet harmonizimi ndërmjet 

planifikimit dhe raportit. Pra, nëse një 

botim, projekt ose tubim shkencor nuk 

është realizuar, në raport duhet të thuhet 

pse ka ndodhur kjo. 

Më pas filloi shqyrtimi i raportit të 

punës me rend nga Kuvendi e deri te 

Shërbimi profesional, administrativ 

teknik (SHPAT) i ASHAK-ut. Kryetari 

Kraja tha se në raport ka vërejtur disa 

mospërputhje ndërmjet raportit dhe 

programit të punës dhe kërkoi nga 

sekretarët e seksioneve të bëjnë 

përmirësimet përkatëse. 

Gjatë shqyrtimit të raportit të punës së 

Kuvendit diskutuan M. Dushi dhe H. Islami.  

M. Dushi në fjalën e tij paraqiti vërejtje për 

procesverbalet e mbledhjeve të fundit të 

Kuvendit dhe tha se ka pasaktësi në 

diskutimet që janë bërë. Ai më pas tha se 

disa herë ka paraqitur vërejtje për punën 

në projektet e Akademisë dhe ka kërkuar 

që të përcaktohen me kohë vlerat 

financiare, sepse në fund po dalin 
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pasaktësi. Ai tha se për çdo shqetësim ka 

kërkuar sqarim brenda Akademisë dhe 

asnjëherë jashtë saj. 

H. Islami në diskutimin e tij paraqiti disa 

vërejtje për kritikat e M. Dushit. Ai tha se 

të gjitha janë të pabaza dhe të pasakta. 

Projekti Vendbanimet e Kosovës, bartës i 

të cilit është ai vetë, i ka kaluar të gjitha 

procedurat e rregullta të miratimit, nga 

Seksioni i SHSH e deri në Kuvendin e 

Akademisë. Në projekt është bërë punë e 

madhe dhe kanë dalë dy vëllime, ndërsa 

është në përfundim e sipër edhe vëllimi i 

tretë. 

Pas diskutimeve kryetari Kraja propozoi 

që këto tema të mbyllen, meqë ka disa 

kuvende që janë diskutuar dhe tani më 

konsiderohen çështje të mbyllura. 

Propozimi u mirtaua nga Kuvendi. 

Më pas u shqyrtuan edhe raporti i 

Kryesisë, raportet e seksioneve dhe 

raporti i SHPAT-së. 

Kuvendi e miratoi Raportitn e punës së 

Akademisë për vitin 2019 pa vërejtje. 

Raporti do të botohet në revistën 

Vjetari 2019. 

Ad. 3.- Në vazhdim u shqyrtua edhe 

Raporti financiar i Akademisë. Kryetari 

Kraja tha se Raporti është transparent, 

paraqet gjendjen e shpenzimit të mjeteve 

buxhetore sipas kategorive përkatëse.  

Ai kërkoi nga L. Pula të ofrojë sqarimet 

përkatëse. L. Pula e njoftoi Kuvendin me 

pasqyrën e mjeteve buxhetore. Ajo tha se 

në kategorinë shpenzime kapitale kanë 

qenë në dispozicion mjetet buxhetore në 

vlerë prej 62.000,00€ për avancimin e 

sistemit të zërimit në sallën e madhe të 

ASHAK-ut. Kanë filluar dhe kanë 

përfunduar procedurat në përputhje me 

aktet normative përkatëse dhe është 

përzgjedhur operatori që ka ofertuar me 

çmimin më të ulët, 51.790,00€, prandaj ka 

mbetje të mjeteve në vlerë prej 

10.210,00€. Pjesa tjetër e mjeteve 

buxhetore të mbetura në kategorinë 

mallra dhe shërbime ka rezultuar nga 

vonesa e përgatitjes së disa botimeve. 

Ad. 4.- Në kuadër të kësaj pike të rendit 

të ditës kryetari Kraja diskutoi për 

çështjen e përfshirjes në planin botues 

të ASHAK-ut të dorëshkrimeve të 

autorëve që nuk janë anëtarë të 

Akademisë. Ai propozoi që përzgjedhja 

të bëhet përmes konkursit publik dhe 

për këtë e kërkoi mendimin e Kuvendit. 

Diskutuan N. Daci, A. Aliu, M. Dushi dhe 

pas diskutimeve u tha që kjo çështje të 

mos bëhet me konkurs publik, por të 

bëhet përzgjedhja si deri më tani nga 

seksionet e ASHAK-ut.  

Në fund L. Pula e njoftoi Kuvendin se 

pas kësaj mbledhjeje kryetari Kraja 

shtron drekë solemne për nder të ditës 

së pavarësisë së Kosovës. 

Mbledhja u mbyll në orën 12:20. 

Procesmbajtëse    

Lendita Pula     

Kryetari i Akademisë  Akademik 

Mehmet Kraja 
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RAPORT PËR MBAJTJEN E 

MBLEDHJES CI TË KUVENDIT TË 

AKADEMISË 

Bazuar në aktet normative të ASHAK-

ut, gjatë muajit qershor janë mbajtur 

mbledhjet e rregullta të seksioneve të 

ASHAK-ut në të cilat janë shqyrtuar dhe 

miratuar programet e punës për secilin 

seksion.  

Pas mbledhjeve të seksioneve, më 22 

qershor është mbajtur mbledhja e 

Kryesisë në të cilën është shqyrtuar 

dhe miratuar Programi i punës i ASHAK-

ut për vitin 2021, me konstatimin se 

Programi i punës i dërgohet Kuvendit 

të Akademisë për miratim 

përfundimtar. 

Në të njëjtën mbledhje Kryesia po 

ashtu ka caktuar mbledhjen e Kuvendit 

të Akademisë më 8 korrik 2020, në 

orën 11:00, me këtë rend dite: miratimi 

i procesverbalit të mbledhjes C të 

Kuvendit të Akademisë; Miratimi i 

Programit të punës së Akademisë për 

vitin 2021 dhe çështje vijuese.  

Më 23 qershor janë njoftuar të gjithë 

anëtarët e Akademisë për mbajtjen e 

mbledhjes së Kuvendit dhe të gjithëve 

u janë ndarë materialet e mbledhjes 

me kohë (së paku 15 ditë përpara) që 

t’i kenë në dispozicion. 

Pas datës 23 qershor, duke e parë që 

situata me pandeminë COVID-19 filloi 

të përkeqësohet, Kryesia duke mos 

dashur të rrezikohet shëndeti i 

anëtarëve të Akademisë, pas nismës së 

disa anëtarëve vlerësoi se më e drejtë 

dhe më praktike është që miratimi i 

Programit të punës së Akademisë për 

vitin 2021, i paraparë të bëhet në 

mbledhjen e Kuvendit, të bëhet përmes 

postës elektronike ose përmes 

deklarimit individual, kurse çështjet e 

tjera nga rendi i ditës të shtyhen për 

mbledhjen e radhës, kurdo që të 

krijohen kushtet për mbajtjen e saj.  

Anëtarët e Akademisë u njoftuan për 

vendimin e Kryesisë dhe më 8 korrik 

2020 miratimin e Programit të punës e 

konfirmuan në formë elektronike 24 

anëtarë, në kopje letre 7 anëtarë dhe 

një anëtar në pamundësi të ardhjes në 

Akademi e ka bërë konfirmimin pëmes 

telefonit. 

Bazuar në atë që u cek më lart, 

konsiderohet se Programi i punës i 

ASHAK-ut për vitin 2021 është miratuar 

nga Kuvendi i Akademisë. 

Lendita Pula Sekretare e Akademisë 

PROCESVERBAL 

Nga mbledhja CII e Kuvendit të 

Akademisë së Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës mbajtur më 22 dhjetor 

2020, në orën 11:00, në mjediset e 

Akademisë. 

Në mbledhje marrin pjesë akademikët: 

Ali Aliu, Anton K. Berishaj, Eqrem Basha, 

Fejzullah Krasniqi, Feriz Krasniqi, Hivzi 

Islami, Isa Mustafa, Isuf Krasniqi, Jusuf 

Bajraktari, Mehmet Kraja, Minir Dushi, 



VJETARI 2020  91 

Nexhat Daci, Rauf Dhomi, Rexhep 

Ismajli, Sabri Hamiti, Tahir Emra, Zeqirja 

Ballata, Zejnullah Rrahmani dhe 

anëtarët korrespondentë: Arsim 

Bajrami, Arsim Morina, Bardh Rugova, 

Edi Shukriu, Fetah Podvorica, Frashër 

Demaj, Gjyljeta Mushkolaj, Justina Pula, 

Kujtim Shala, Luan Mulliqi, Mehmet 

Halimi, Muhamedin Kullashi, Myzafere 

Limani, Qamil Haxhibeqiri, Salih Gashi 

dhe Xhevdet Xhafa. 

Merr pjesë edhe Lendita Pula, 

sekretare e Akademisë. 

Mbledhjen e hapi kryetari i Akademisë, 

akademik Mehmet Kraja, i cili fillimisht 

i ftoi anëtarët e Akademisë të mbajnë 

një minutë heshtje në nderim dhe 

përkujtim të figurës dhe veprës së 

akadeik Ekrem Murtezait. 

Më pas kryetari Kraja e njoftoi Kuvendin se 

në bazë të shënimeve që u morën, në sallë 

janë të pranishëm 34 anëtarë të 

Akademisë, nga 36 sa janë gjithsej. Bazuar 

në Statutin e Akademisë, neni 29, 

paragrafi 14, ai propozoi të mos 

përfshihen në kuorum akademikët Rexhep 

Qosja dhe Rexhep Ferri. Propozimi u 

miratua dhe Kuvendi miratoi këtë 

Rend dite: 

1. Miratimi i procesverbalit të 

mbledhjes C dhe i raportit të mbledhjes 

CI të Kuvendit të Akademisë; 2. Caktimi 

i Komisionit të zgjedhjeve për zgjedhjen 

e anëtarëve të Akademisë; 3. Paraqitja 

e arsyetimeve të shkurtëra të 

sekretarëve të seksioneve për secilin 

kandidat (për anëtar të rregullt, për 

anëtar korrespondent dhe për anëtar 

të jashtëm); 4. Votimi dhe shpallja e 

rezultateve të votimit; 5. Çështje 

vijuese.  

Ad. 1.- Procesverbali i mbledhjes C dhe 

raporti i mbledhjes CI i Kuvendit të 

Akademisë u miratuan pa vërejtje. 

Ad. 2.- Kuvendi caktoi Komisionin e 

zgjedhjeve në përbërje prej 

akademikëve: Rexhep Ismajli, kryesues 

dhe Fejzullah Krasniqi e Anton K. 

Berishaj, anëtarë. 

Ad. 3.- Në kuadër të kësaj pike të rendit 

të ditë kryetari Kraja tha se sipas 

akteve normative të Akademisë, 

sekretarët e seksioneve mund të 

paraqesin arsyetimet e shkurtëra për 

secilin kandidat dhe kërkoi miratimin e 

Kuvendit. Meqë anëtarët e Akademisë i 

kanë pasur në dispozicion të gjitha 

recensionet për kandidatët e 

propozuar, Kuvendi vendosi të mos 

raportohet fare. 

Ad. 4.- Para fillimit të procesit të 

votimit L. Pula, me kërkesë të kryetarit 

Kraja, e njoftoi Kuvendin se në bazë të 

Statutit të Akademisë, neni 24 dhe në 

bazë të Rregullores për propozimin dhe 

zgjedhjen e anëtarëve të Akademisë, 

neni 14: 

- Anëtari i rregullt i Akademisë zgjidhet 

me shumicën e votave të anëtarëve të 

rregullt të Akademisë. Kuorumin sot e 

përbëjnë 18 anëtarë të rregullt të 
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Akademisë, pra zgjidhet kandidati që 

merr 10 vota. 

- Anëtari korrespondent i Akademisë 

zgjidhet me shumicën e votave të të 

gjithë anëtarëve të rregullt dhe të 

anëtarëve korrespondentë të 

Akademisë. Kuorumin sot e përbëjnë 

34 anëtarë të rregullt dhe 

korrespondentë të akademisë, pra 

zgjidhet kandidati që merr 18 vota. 

- Anëtar i jashtëm i Akademisë zgjidhet 

me shumicën e votave të të gjithë 

anëtarëve të rregullt dhe të anëtarëve 

korrespondentë të Akademisë, pra në 

këtë rast zgjidhet po ashtu kandidati që 

merr 18 vota. 

Ajo poashtu njoftoi se në fletëvotim 

kandidatët për anëtarë të rregullt dhe 

për anëtarë korrespondentë renditen 

sipas seksioneve dhe më pas renditen 

sipas numrit të votave të fituara në 

seksionin përkatës. 

Kandidatët për anëtarë të jashtëm 

renditen në fletëvotim sipas abecesë. 

Votimi bëhet duke rrethuar numrin 

rendor para emrit të kandidatit.   

Më pas filloi votimi. U votua së pari për 

pranimin e anëtarëve të rregullt, më 

pas për anëtarët korrespondentë dhe 

në fund për anëtarët e jashtëm. Pas 

çdo votimi Komisioni i zgjedhjeve i 

kontrolloi dhe i numëroi votat dhe në 

fund Rexhep Ismajli, kryesues i 

Komisionit e komunikoi rezultatin: 

Për anëtarë të rregullt: 

1. Votuan 18 anëtarë të rregullt të

ASHAK. 2. Fletëvotime të vlefshme 18, 

3. Fletëvotime të pavlefshme 0.

Kandidatët e propozuar morën votat si 

më poshtë: 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërisë: 

1. Kujtim Shala 14 vota, 

2. Mehmet Halimi 7 vota, 

3. Bardh Rugova 8 vota, 

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:

1. Arsim Bajrami 7 vota, 

2. Edi Shukriu 12 vota, 

3. Gjyljeta Mushkolaj 6 vota 

4. Justina SH. Pula 12 vota, 

5. Muhamedin Kullashi 10 vota. 

III. Seksioni i Shkencave të Natyrës:

1. Arsim Morina 9 vota, 

2. Qamil Haxhibeqiri 8 vota, 

3. Salih GASHI 8 vota. 

IV. Seksioni i Arteve

1. Luan Mulliqi 8 vota, 

2. Xhevdet Xhafa 7 vota. 

Komisioni në bazë të rezultatit të 

votimit i shpall para Kuvendit të 

Akademisë emrat e kandidatëve që 

kanë marrë numrin e nevojshëm të 

votave dhe në këtë mënyrë janë 

zgjedhur anëtarë të rregullt 

(akademikë) të Akademisë së 

Shkencave dhe të Arteve të Kosovës: 



VJETARI 2020  93 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë:  

1. Kujtim Shala.    

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:   

1. Edi Shukriu,   

2. Justina Sh. Pula,    

3. Muhamedin Kullashi. 

Për anëtarë korrespondentë:  

1. Votuan 34 anëtarë të ASHAK-ut.  

2. Fletëvotime të vlefshme 30,  

3. Fletëvotime të pavlefshme 4. 

Kandidatët e propozuar morën votat si 

më poshtë: 

 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë:  

1. Shkumbin Munishi 22 vota,  

2. Nysret Krasniqi   20 vota. 

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore:  

1. Besnik Krasniqi   24 vota. 

III. Seksioni i Shkencave të Natyrës:  

1. Imer Rusinovci   13 vota,  

2. Naser Kabashi   10 vota. 

IV.Seksioni i Arteve  

1. Rreze Kryeziu - Breznica  10 vota,  

2. Zake Prelvukaj   16 vota. 

Komisioni në bazë të rezultatit të 

votimit i shpall para Kuvendit të 

Akademisë emrat e kandidatëve që 

kanë marrë numrin e nevojshëm të 

votave dhe në këtë mënyrë janë 

zgjedhur anëtarë korrespondentë të 

Akademisë së Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës: 

I.Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë: 

1. Shkumbin Munishi,   

2. Nysret Krasniqi.    

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore: 

1.Besnik Krasniqi.   

Për anëtarë të jashtëm: 

1. Votuan 34 anëtarë të ASHAK-ut.  
2. Fletëvotime të vlefshme 29,  

3. Fletëvotime të pavlefshme 5. 

Kandidatët e propozuar kanë marrë 

votat si më poshtë: 

1. Abdylmenaf BEXHETI  23 vota,  

2. Brian D. JOSEPH   27 vota  

3. Irena SAWICKA   25 vota. 

Komisioni në bazë të rezultatit të 

votimit i shpall para Kuvendit të 

Akademisë emrat e kandidatëve që 

kanë marrë numrin e nevojshëm të 

votave dhe në këtë mënyrë janë 

zgjedhur anëtarë të jashtëm të 

Akademisë së Shkencave dhe të Arteve 

të Kosovës: 

1. Abdylmenaf BEXHETI,   

2. Brian D. JOSEPH,   

3. Irena SAWICKA.   

Mbledhja u mbyll në orën 12:20.  

Procesmbajtëse  Lendita Pula  

   

Kryetari i Akademisë  Akademik 

Mehmet Kraja 
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NËNSHKRUHET PROTOKOLLI I 

BASHKËPUNIMIT 2020-2021 MES 

ASHSH-SË DHE ASHAK-UT 

Më 30 janar 2020 në Tiranë në 

mjediset e ASHSH-së u bë nënshkrimi i 

Protokollit të bashkëpunimit 2020-

2021 mes Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë dhe Akademisë së 

Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. 

Nënshkruan kryetari i ASHSH-së, 

akademik Skënder Gjinushi dhe kryetari 

i ASHAK-ut, akademik Mehmet Kraja. 

Takimi u zhvillua në praninë e 

kryetarëve të komisioneve shkencore 

të ngritura pranë ASHSH-së dhe u ndoq 

me vëmendje nga mediat. 

KONCERT FESTIV DHE EKSPOZITË 

PËR NDER TË 12-VJETORIT TË 

PAVARËSISË SË REPUBLIKËS SË 

KOSOVËS 

Më 14 shkurt 2020, në Galerinë e 

Akademisë, në prani të anëtarëve të 

Akademisë dhe mysafirëve të shumtë, 

për nder të 12-vjetorit të pavarësisë së 

Republikës së Kosovës u organizua 

koncert festiv dhe ekspozitë. 

Në Koncert u interpretuan pika 

muzikore nga ansambli “Zanat”, 

shoqëruar në piano nga pianistja 

Pranvera Hoxha, ndërsa u ekspozuan 

veprat artistike të koleksionit të 

Akademisë. 

KOMUNIKATË (REAGIM I 

AKADEMISË LIDHUR ME SITUATËN 

POLITIKE NË KOSOVË) 

Kryesia 

Prishtinë, 11 mars 2020 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 

Kosovës, si shumica e qytetarëve të 

vendit, është duke ndjekur me 

shqetësim zhvillimet më të fundit 

politike në Kosovë, të nxitura nga një 

betejë e ashpër dhe e paparimtë midis 

subjekteve politike dhe institucioneve 

kushtetuese të Republikës së Kosovës. 

Duke qenë një demokraci e re, me 

institucione të brishta dhe me një 

pozitë të luhatshme ndërkombëtare, ka 

qenë e ditur se Kosova nuk do ta kalojë 

aq leht këtë fazë të vështirë të 

transicionit. Mirëpo pakkush ka besuar 

KRONIKA E VITIT 2020 
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se klasa jonë politike me një lehtësi kaq 

të madhe do të shkelë të gjitha 

parimet, do të kthejë përmbys çdo 

ideal dhe, për interesa meskine, do të 

jetë në gjendje që, herë pas here dhe 

gjithnjë e më shpesh, të vërë në dyshim 

të gjitha arritjet e Kosovës, duke e çuar 

atë në zgrip të ekzistencës, krejt afër 

zhbërjes. Askush nuk ka besuar dhe nuk 

beson se kauza populiste e një qeverie, 

mbijetesa politike e një presidenti, 

kërcënimi i Gjykatës Speciale, ose 

konflikti ndërmjet proveniencave të 

ndryshme politike dhe ideologjike 

mund të kenë më shumë rëndësi se 

vetë Kosova, sikundër që askush nuk 

beson se konfliktet dhe betejat tona 

politike kanë në prapavijë synime të 

larta dhe ideale të mëdha. 

Opinioni i Kosovës, veçmas që nga 

zgjedhjet e fundit e këndej, qe disa 

muaj, jeton një torturë të paparë të 

retorikave nxitëse dhe lënduese, një 

herë duke përçarë, herën tjetër duke 

krijuar perspektiva të zymta për 

Kosovën; herë duke përdorur Serbinë si 

“Hannibal ante portas” për të 

shkatërruar çdo iluzion dhe 

perspektivë; herën tjetër për ta vënë 

në dyshim të nesërmen dhe për t’ua 

bërë të pamundur jetën në Kosovë 

atyre që nuk mund ta përballojnë 

korrupsionin dhe sundimin e mendjeve 

të cekëta, duke bërë një jetë pa vlerë 

dhe pa dinjitet. 

Me të gjitha makiavelizmat politike, 

Kosova tashmë ka një përvojë dhe 

opinioni i gjerë mund ta pranojë të 

mirëqenë një betejë politike si garë 

opsionesh dhe idesh, por nuk mund të 

pranojë që në betejën politike të 

përfshihet vetë ekzistenca e shtetit të 

Kosovës. Ne nuk mund ta pranojmë që 

Kosova të humbë mbështetjen 

ndërkombëtare për shkak të një klase 

politike të korruptuar, sikundër që nuk 

mund ta pranojmë që në betejën e 

brendshme politike ndërmjet 

presidentit dhe qeverisë të përdoren 

miqtë tanë tradicionalë dhe të 

pazëvendësueshëm. Ne nuk mund të 

pranojmë që për interesa të Serbisë, të 

mbijetesës së një klase politike 

nacionaliste në zgjedhjet që do të 

mbahen atje, Kosova të përfshihet në 

krizë dhe të bëjë koncesione deri në 

humbje të subjektivitetit shtetëror, të 

rregullimit të brendshëm kushtetues, 

apo të tërësisë territoriale dhe 

integritetit; sikundër që nuk mund të 

pranojmë që një klasë politike, e 

përfshirë në betejë të paparimtë për 

pushtet, ta vendosë Kosovën në një 

“zjarr të kryqëzuar” hipotetik ndërmjet 

miqve tradicionalë dhe njësoj të 

rëndësishëm, SHBA-së dhe BE-së, duke 

shpallur së fundi Brukselin “armik të 

Kosovës”, po atë Bruksel ku kemi 

ngarendur deri së fundi për të arritur 

marrëveshje përfundimtare me 

Serbinë, për të bërë marrëveshje 

poshtëruese për Kosovën dhe ku 

synojmë një ditë të përfshihemi në 

integrimet euroatlantike. Por ne 

njëkohësisht nuk mund të pranojmë që 

paqëndrueshmëria e koalicionit 

qeverisës të përdoret për t’i dhënë 

edhe më shumë dilemë 

qëndrueshmërisë së shtetit të Kosovës, 

duke e bërë atë të luhatshëm dhe me 

një perspektivë të zymtë. Po kaq e 
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papranueshme për qytetarët e vendit 

është kthimi i qeverisjes në kauzë 

populiste, duke vendosur kredot 

personale dhe partiake mbi interesat 

shtetërore të Kosovës dhe duke e 

mbajtur tendosjen politike si agjendë 

të përhershme institucionale. 

Duke parë këtë rrethanë, Akademia e 

Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ngre 

zërin fuqishëm për tejkalimin sa më të 

shpejtë të situatës së tanishme të 

mosmarrëveshjeve të brendshme 

politike, ndërmjet institucioneve dhe 

subjekteve politike, duke ua sjellë në 

vëmendje se nuk kanë asnjë të drejtë, 

as mandat të nëpërkëmbin shtetin e 

Kosovës, as të cenojnë interesat e tij, 

por të ndjekin agjendën shtetërore në 

përputhje me përgjegjësitë për të cilat 

vetë janë zotuar. Njëkohësisht ftojmë 

bashkësinë ndërkombëtare, veçmas 

përkrahësit e fuqishëm të pavarësisë së 

Kosovës, që të kenë mirëkuptim për 

mangësitë, mungesat dhe dështimet e 

klasës sonë politike dhe ta vazhdojnë 

mbështetjen për Kosovën shtet sovran 

dhe i pavarur, si vullnet dhe ideal 

politik i popullit të saj. 

KOMUNIKATË: KRYESIA E 

AKADEMISË FTON PËR 

VETËPËRMBAJTJE 

Prishtinë, 6 prill 2020 

Duke qenë dëshmitarë se konfliktet 

politike në Kosovë nuk njohin as 

interesa shtetërore, as kombëtare, 

ndërsa tani së fundi nuk njohin as kufij 

etikë; duke qenë se pandemia e 

coronavirusit COVID-19 kërcënon me 

jetë njerëzish, teksa në mbarë botën 

manifestohet përbashkim dhe 

solidaritet, Kryesia e Akademisë me 

zhgënjim të madh vëren se qytetarët e 

Kosovës, pavarësisht nga bindjet e tyre 

politike, janë vendosur nën një torturë 

të paparë të retorikave nxitëse, 

ndërkohë që subjektet politike dhe 

militantët e tyre nuk duan të zbrapsen 

nga veprimet me prapavijë konflikti. 

Duke dashur të mos besojmë se kjo 

është pamja e vërtetë e Kosovës, porse 

ana e saj më e shëmtuar, të gjithë 

duam të bindemi se kjo që po ndodh 

aktualisht është vetëm një orë e ligë, të 

cilën do ta tejkalojmë së bashku, duke 

u kthyer te vlerat e vërteta të 

mirëkuptimit dhe humanizmit. 

Në emër të këtyre vlerave, mbi të cilat 

gjithnjë kemi besuar se është ndërtuar 

shoqëria jonë, Kryesia e Akademisë së 

Shkencave dhe të Arteve e Kosovës 

fton subjektet politike dhe institucionet 

e Republikës së Kosovës për 

vetëpërmbajtje, së paku deri në fund të 

kësaj pandemie, duke u rezervuar me 

vullnet të mirë si nga retorika nxitëse 

opozitare, ashtu edhe nga vendimet 

institucionale, të cilat shkaktojnë 

përçarje dhe nxisin konflikt. Për shkak 

të situatës së krijuar, është në moralin 

e secilit që të tregojë gatishmëri për 

solidaritet dhe përbashkim, duke 

vendosur mbi interesin pushtetar 

interesin e përbashkët të të gjithë 

qytetarëve të Kosovës për ta fituar 

betejën kundër pandemisë, duke 

refuzuar dhe duke anashkaluar të gjitha 

dallimet politike dhe etnike. 
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Institucionet e Kosovës dhe njerëzit e 

vullnetit të mirë e kanë obligim që 

përkujdesjen dhe solidaritetin ta 

ushtrojë në çdo cep të Kosovës, 

përfshirë minoritetet dhe grupet e 

margjinalizuara të shoqërisë, sepse 

Kosova është shtëpia e përbashkët e të 

gjithëve. 

DEKLARATË E PËRBASHKËT E 

ASHSH, ASHAK DHE QKLL 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 

Akademia e Shkencave dhe Arteve e 

Kosovës dhe Qendra Kombëtare e Librit 

dhe Leximit në Shqipëri paraqiten me 

një qëndrim të përbashkët për 

vëmendjen ndaj shkencës, kulturës dhe 

arteve në kushtet e distancimit social 

për shkak të pandemisë. 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 

Kosovës dhe Qendra Kombëtare e Librit 

dhe Leximit në Shqipëri janë duke 

ndjekur me vëmendje situatën e krijuar 

nga pandemia e COVID-19 në gjithë 

botën. Shoqëria e sotme, e kërcënuar 

nga një rrezik që kurrë nuk është 

njohur më parë, po e kupton më mirë 

se sa të rëndësishme janë për fatet e 

saj, sot dhe në të ardhmen, shkenca, 

kultura, artet dhe ndërkomunikimi. 

Meritojnë mirënjohjen dhe 

mbështetjen tonë në mënyrë të 

veçantë të gjithë ata njerëz të dijes që 

gjenden në vijën e parë të rrezikut, 

ballë për ballë me pandeminë, duke 

luftuar ditë për ditë me të keqen: 

mjekët dhe infermierët, të cilët po 

bëjnë gjithçka për të shpëtuar jetë 

njerëzore. Shkenca dhe bota 

intelektuale po qëndrojnë me dinjitet 

përballë fatkeqësisë botërore, duke 

kërkuar rrugë e zgjidhje për t’u kthyer 

sa më parë në normalitet. Jemi të 

detyruar të zgjedhim të keqen më të 

vogël: të pranojmë distancimin 

shoqëror për të zvogëluar dhe mbajtur 

nën kontroll përhapjen e pandemisë, 

me qëllimin parësor mbrojtjen e jetës, 

megjithëse e dimë mirë se kjo ka 

rrezikuar dhe do të rrezikojë 

përkohësisht ndërkomunikimin në 

shkencë, kulturë dhe art. Shqipëria dhe 

Kosova, si gjithë të tjerët në botë, janë 

vënë përballë një rendi dhe forme të re 

komunikimi intelektual, ku të 

rrezikuara nuk janë vetëm jetët e 

njerëzve apo ekonomitë, por edhe 

shkenca, kultura dhe arti me gjithë 

përbërëset e tyre. Në një mënyrë gati 

të padukshme dhe larg vëmendjes së 

opinionit, çdo vlerë shkencore e 

kulturore po relativizohet, po humb 

peshën e vet, po humb funksionin 

shoqëror dhe emancipues, duke u 

shtyrë gjithnjë e më shumë në periferi 

të zhvillimeve shoqërore; po bëhet e 

pavërejtur dhe e panevojshme, duke u 

kthyer në veprimtari sekondare. Për 

shkak të rrethanave, për shkak të 

prioriteteve, për shkak të ngutjes sonë 

për t’iu vënë përballë një të keqeje 

jetësore, për shkak të përparësive 

ekzistenciale, po humbet sensi kulturor 

i krijimit të vlerave në shkencë dhe 

kulturë, vetë organizimi institucional i 

veprimtarive shkencore, kulturore dhe 

artistike; po humbim shprehitë tona 

më fisnike për të konsumuar vlera 

shpirtërore, për t’i dhënë hapësirë 

krijimit dhe krijimtarisë, për të 
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sofistikuar marrëdhëniet tona, për të 

ndërtuar dhe mbajtur urat e 

komunikimit, për të vlerësuar krijuesit 

dhe arritjet e tyre. Duke e ditur dhe 

duke e parandjerë se pasojat e kësaj 

pandemie do të jenë afatgjata; se nuk 

do të mbërrijmë aq lehtë t’i sundojmë 

shprehitë negative të krijuara në 

rrethanat e luftës për mbijetesë; duke 

e ditur se rrethanat e krizës ekonomike 

dhe shoqërore që do të vijnë më pas do 

të lëndojnë rëndë ndërmarrësinë 

kulturore, synojmë të tërheqim 

vëmendjen e opinionit kulturor që të 

qëndrojë i përbashkuar dhe të 

angazhohet për të mos lejuar një 

erozion të pritshëm intelektual, i cili do 

të nxirrte jashtë rrjedhave normale 

koherencën tonë kulturore, 

trashëgiminë dhe identitetin, duke 

zbehur qëndrueshmërinë tonë përballë 

integrimeve në rrjedhat europiane, 

përmes vlerave të konsoliduara dhe 

prioriteteve tona kombëtare. Qëndrimi 

ynë është që, ashtu siç nuk duhen 

pritur fatkeqësitë dhe traumat e 

mëdha natyrore për të kuptuar 

rëndësinë e shkencës, ulturës dhe 

ndërkomunikimit, ashtu nuk duhet 

lejuar që në një të ardhme të afërme 

ato të gjenden sërish të rrezikuara nga 

harrimi. Shkenca, arti dhe kultura jonë 

kombëtare tashmë kanë krijuar një 

fond veprash me vlerë identitare, të 

cilat duhen ruajtur dhe kultivuar, duke 

kërkuar rrugë të përshtatshme që ato 

të gjejnë përdoruesin e fisëm brenda 

gjithë hapësirës shqiptare, duke 

komunikuar intensivisht mes veti, duke 

intensifikuar bashkëpunimin dhe duke 

kultivuar një përbashkësi shpirtërore 

më të qëndrueshme. Ne gjithashtu 

tërheqim vëmendjen se bashkëpunimi 

e komunikimi ndërkulturor e 

ndërshkencor nuk duhet të pësojnë siç 

kanë pësuar gjithnjë në rrethana 

krizash, por duhet të intensifikohen, 

me idenë se një njësi monolite 

intelektuale është më e qëndrueshme 

dhe më e përgatitur për sfidat e 

ardhshme, duke përfshirë edhe 

përballjen me ndryshimet globale të 

cilat janë të pritshme në rrethanat e 

krijuara.  

Ne nuk do të reshtim së kërkuari 

emancipim kulturor të vazhdueshëm, 

hapësirë për vlerat e reja në të gjitha 

fushat e krijimtarisë shkencore dhe 

artistike, bashkëpunim institucional në 

mbarë hapësirën kulturore shqiptare, 

bashkëpunim dhe njohje me kulturat e 

tjera, vlerësim të merituar të arritjeve 

fundamentale kulturore dhe shkencore 

dhe përsosje më të madhe të 

përbërësve themelorë të identitetit 

tonë, siç është gjuha, historia dhe 

trashëgimia. Ne kërkojmë që, edhe në 

këtë rrethanë, kur na duhet frymëzim 

për këtë betejë të pashembullt dhe na 

duhet ta gjejmë forcën e fitores, t’u 

kthehemi vlerave tona themelore 

identitare, traditës sonë më të mirë 

dhe idealizmit tonë kulturor dhe 

kombëtar. 



VJETARI 2020 100 

KOMUNIKATË E AKADEMISË PËR 

DIALOGUN KOSOVË - SERBI 

Kryesia 

Prishtinë, 9 qershor 2020 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 

Kosovës (ASHAK) ka përmbledhur në 

një botim të gjitha marrëveshjet e 

arritura në dialogun Kosovë - Serbi. 

Para se të dalin në formë të printuar, 

ASHAK e ka nxjerr tashmë botimin në 

web-in zyrtar, në të cilin mund të kenë 

qasje të gjithë të interesuarit.  

Rrethanat e krijuara së fundi në 

Republikën e Kosovës, pas insistimit të 

vazhdueshëm të bashkësisë 

ndërkombëtare për të rinisur dialogun 

me Serbinë, e kanë bërë të 

domosdoshme vlerësimin e arritjeve të 

deritashme në këtë proces përmes 

njohjes së plotë të marrëveshjeve të 

arritura jo vetëm nga institucionet 

përgjegjëse, nga faktori politik dhe 

grupet pjesëmarrëse, por edhe nga 

opinioni i gjerë.  

ASHAK insiston se dialogu Kosovë - 

Serbi duhet të jetë i hapur dhe 

transparent, të mos zhvillohet larg syve 

të opinionit, sepse një njohje e plotë e 

opinionit me procesin e dialogut dhe 

me vendimet që merren me këtë rast, 

ndër të tjera, siguron vendimmarrje të 

përgjegjshme dhe adreson qartas 

përgjegjësinë individuale dhe 

institucionale të pjesëmarrësve të 

përfshirë në këtë proces, në përputhje 

me rëndësinë që ka ky dialog për të 

ardhmen e Republikës së Kosovës.  

Dialogu Kosovë - Serbi në dhjetë vitet e 

shkuara ka pësuar devijime të rënda, 

duke e vendosur Kosovën në pozita 

inferiore dhe duke shkelur bazën e saj 

kushtetuese, me idenë se 

konstruktiviteti do të shpërblehet në 

cakun e fundit. Deri tani qëndrimi 

konstruktiv i Kosovës është 

interpretuar si gatishmëri për të bërë 

kompromise të paqëndrueshme, madje 

të tilla që lëndojnë rëndë shtetësinë e 

Kosovës dhe funksionimin e shtetit në 

tërë territorin e tij. 

Përveç mungesës së një platforme 

dialoguese në formën e një konsensusi 

politik gjithëpërfshirës dhe të 

përbashkët, deri më tani në procesin e 

udhëheqjes dhe të bartjes së dialogut 

janë përfshirë individë që shpesh nuk 

kanë reflektuar përgjegjësi 

institucionale dhe integritet personal 

politik dhe moral, duke i projektuar 

marrëveshjet me Serbinë si atribute të 

karrierës së tyre ose të kompromiseve 

dobiprurëse për kredibilitetin e tyre 

politik. Në marrëveshjet dhe dialogun 

me Serbinë, për interesa krejtësisht 

joinstitucionale janë projektuar 

interesa partiake, biznesore private dhe 

oligarkike për individë dhe grupe 

individësh, të cilët kërkojnë që Kosova 

të sakrifikojë subjektivitetin shtetëror 

dhe pozitën e saj ndërkombëtare për 

favore politike dhe pushtetmbajtëse.  

Gjithashtu, trysnia ndërkombëtare për 

përshpejtimin e dialogut, përfshirë 
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edhe një marrëveshje përfundimtare 

me Serbinë, është interpretuar si 

gatishmëri e Kosovës për kompromise 

që tejkalojnë të gjitha limitet 

kushtetuese. Lojaliteti i Kosovës ndaj 

mbështetësve ndërkombëtarë është 

interpretuar nga Serbia dhe nga një 

pjesë e faktorit të jashtëm si gatishmëri 

për të bërë kompromise me pavarësinë 

dhe territorin e Kosovës. Në diskutimin 

ndërkombëtar, për shkak të 

gatishmërisë për kompromise të këtilla 

janë hapur tema tashmë të 

përfunduara më 17 shkurt 2008, me 

shpalljen e Pavarësisë së Kosovës. 

Me botimin dhe publikimin e 

marrëveshjeve Kosovë - Serbi, ASHAK 

synon të tërheqë vërejtjen se gabimet 

e deritashme në marrëveshje dhe 

dialog nuk mund të përsëriten në të 

ardhmen dhe se dialogu i pritshëm e ka 

të vetmen bazë në parimet themelore 

të Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës. ASHAK në të ardhmen do ta 

monitorojë nga afër procesin e dialogut 

dhe do t’i diskutojë në tribuna të 

hapura të gjitha marrëveshjet që do të 

arrihen me Serbinë, për ta instaluar një 

kulturë të llogaridhënies e cila i ka 

munguar Kosovës dhe demokracisë së 

saj ende të brishtë dhe të lënduar nga 

veprime të papërgjegjshme të klasës 

sonë politike. 

PARAQITJA PUBLIKE E DOKUMENTIT 

DIALOGU KOSOVË–SERBI 

Më 10 qershor në mjediset e 

Akademisë u bë paraqitja e dokumentit 

Dialogu Kosovë - Serbi. 

Paraqitja u bë në praninë e anëtarëve 

të Akademisë dhe në të mori pjesë 

edhe Kryeministri i Republikës së 

Kosovës z. Avdullah Hoti. 

 

Fjalën e hapjes e mbajti akademik 

Mehmet Kraja, kryetar i Akademisë, 

ndërsa kryeministri Hoti shpalosi 

platformën e Qeverisë për dialogun. 

Diskutuan dhe anëtarë të tjerë të 

Akademisë. 

KOMUNIKATË E AKADEMISË 

Kryesia 

Prishtinë, 5 gusht 2020 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e 

Kosovës (ASHAK) është duke ndjekur 

me shqetësim situatën e krijuar në 

vend nga pandemia COVID-19, veçmas 

ditëve të fundit, kur vdekjet dhe 

infektimet e reja janë shtuar në 

përmasa alarmante. Kjo situatë e ka 

bërë Kosovën vend i izoluar në të cilin 

kanë dështuar jo vetëm institucionet e 

shëndetit publik, të rendit dhe të ligjit 

dhe të mirëmbajtjes së shoqërisë, por 

edhe vetëdija qytetare, përgjegjësia 
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kolektive dhe vlerat e emancipimit 

shoqëror. 

Tashmë jemi dëshmitarë se situata me 

pandeminë COVID-19 në Kosovë ka 

dalë jashtë kontrollit, se gjendja e 

prezantuar dhe e njohur publikisht nuk 

i përgjigjet situatës reale, e cila është 

shumë më e rëndë, është e 

padetektuar, e padeklaruar, ose është 

duke u fshehur qëllimisht. Është e 

qartë se sistemi shëndetësor i Kosovës 

ka dështuar në të gjithë përbërësit e tij, 

duke filluar nga kuadri profesional i 

nënçmuar dhe i nënvlerësuar dhe deri 

te ndërhyrja e vazhdueshme politike në 

menaxhment dhe operativë mjekësore 

dhe shëndetësore. E gjithë klasa 

politike, të gjitha qeveritë e pasluftës 

janë përgjegjëse për gjendjen e krijuar 

dhe nuk i amniston as koha e shkurtër 

apo e gjatë, as koha e largët ose e afër 

e qeverisjes. 

Duke e parë këtë gjendje, ASHAK 

konsideron se në këtë rrethanë klasa 

politike e Kosovës duhet të tregojë 

përgjegjësi, duke i përqendruar të 

gjitha resurset politike dhe 

institucionale për menaxhimin e 

situatës së pandemisë, se ata duhet t’i 

ulin tensionet dhe konfliktet e 

ndërvetshme, të gjejnë minimumin e 

konsensusit dhe të mos i përdorin 

konfliktet politike si mënyrë për të 

qëndruar në pushtet. Situatën e 

emergjencës kombëtare duhet ta 

ndjejnë të gjithë, në rend të parë 

bartësit e institucioneve më të larta të 

vendit, sepse atyre iu bie përgjegjësia 

kryesore për gjendjen e krijuar.  

ASHAK gjithashtu konsideron se Kosova 

në këtë rrethanë nuk e ka prioritet 

dialogun me Serbinë, sepse ai është 

duke u përdorur për të mbajtur në 

pushtet individë dhe politika recidiviste 

dhe për të zhvendosur vëmendjen e 

opinionit në çështje anësore për 

Kosovën. Kosova nuk e ka asnjë 

emergjencë të merret me dialogun në 

rrethana të këtilla dhe nuk ka asnjë 

arsye që ta bëjë dialogun çështje të 

preokupimit themelor të institucioneve 

shtetërore. Të gjitha kapacitetet 

shtetërore dhe politike duhet t’i 

përqendrojë në tejkalimin e situatës së 

pandemisë. 

ASHAK me këtë rast fton qytetarët të 

mos përfshihen nga mungesa 

elementare e vetëdijes dhe e 

vigjilencës, sepse shteti dhe 

institucionet e tij nuk do të jenë në 

gjendje t’u dalin në ndihmë të gjithë 

atyre që do të kenë nevojë për të. 

Vetëdija dhe vigjilenca qytetare 

imponohet si domosdoshmëri e 

emergjencës kombëtare në të cilën 

tashmë është përfshirë Kosova për 

shkak të pandemisë. 

SHPALLEN ZGJEDHJET PËR 

ANËTARË TË RI TË AKADEMISË 

Kryesia e Akademisë së Shkencave dhe 

e Arteve të Kosovës në mbledhjen e 

mbajtur më 31 gusht 2020 shpalli 

zgjedhjet për anëtarë të saj dhe miratoi 

Qarkoren për propozimin e 

kandidatëve për zgjedhjen e anëtarëve 

të Akademisë. 
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Qarkorja do t’u dërgohet më 1 shtator 

2020 të gjitha këshillave të fakulteteve 

të universiteteve publike dhe këshillave 

shkencorë të instituteve që financohen 

nga buxheti i Republikës së Kosovës. 

PARAQITJA PUBLIKE E "RAPORTIT 

PËR PRODHIMIN E ENERGJISË 

ELEKTRIKE NË KOSOVË", I 

PËRGATITUR NGA GRUPI PUNUES I 

SEKSIONIT TË SHKENCAVE TË 

NATYRËS NË KUADËR TË ASHAK-UT 

Më 7 tetor 2020, në sallën e Akademisë 

së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës, 

u bë paraqitja publike e "Raportit për 

prodhimin e energjisë elektrike në 

Kosovë", i përgatitur nga grupi punues i 

Seksionit të Shkencave të Natyrës në 

kuadër të ASHAK-ut.  

Në mungesë të akademik Isuf Krasniqit, 

kryesues i grupit punues, fjalën e 

hapjes e mbajti akademik Fejzullah 

Krasniqi, i cili më pas e ftoi kryetarin e 

ASHAK-ut akademik Mehmet Krajën të 

mbajë një fjalë rasti. 

Kryetari Kraja tha se qe një kohë 

relativisht të gjatë në Kosovë kanë 

mbetur pezull një sërë pyetjesh, 

veçmas për qytetarin e zakonshëm, që 

kanë të bëjnë me prodhimin e energjisë 

dhe me zhvillimin e vendit. Për 

opinionin e gjerë, për ata që nuk 

merren me shkencë, së paku jo me 

këtë fushë të hulumtimit shkencor, 

kanë mbetur pa përgjigje një sërë 

pyetjesh praktike, të cilat mund të kenë 

marrë përgjigje evazive, por jo decidive 

dhe jo përgjigje shkencore, të tilla 

pyetje si: Çfarë duhet të bëjë Kosova 

me prodhimin e energjisë? A duhet t’i 

shtojë dhe sa duhet t’i shtojë 

kapacitetet? A duhet të ndërtohet 

“Kosova e Re”? A duhet ta shfrytëzojë 

dhe si duhet ta shfrytëzojë pasurinë 

natyrore të thëngjillit? Dhe çështje të 

këtilla, që ndonjëherë kanë zgjuar 

debate, por shpejt janë heshtur, sepse 

përgjigjet në këto pyetje kanë qenë 

kryesisht pa argumentim shkencor. 

Me këtë raport, tha Kraja, situata 

ndryshon esencialisht. Këtu, me një 

shpjegim të argumentuar, jepet 

përgjigje në të gjitha pyetjet që i 

shtrova më lart dhe që mund të na 

preokupojnë të gjithëve. Ajo që mua 

më ka bërë përshtypje, kur e kam 

lexuar tekstin, është se Raporti ruan një 

baraspeshë të mirë midis shkencës 

fundamentale dhe “konsumimit” të saj 

publik, që ndryshe ka këtë kuptim: 

Raportit mund t’i bëhen disa nivele të 

leximit: si punim shkencor, sepse e ka 

instrumentariumin e shkencës; mund 

të lexohet edhe si informatë, sepse jep 

të dhëna të mjaftueshme për të gjitha 

çështjet që kanë të bëjnë me energjinë; 

mund të lexohet edhe nga specialistët 

e energjisë, sikundër që është një 
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mesazh i argumentuar edhe për 

opinionin e gjerë. 

Pas fjalës së kryetarit Kraja vazhdoi 

prezantimi i raportit në të cilin së pari 

akad. Fejzullah Krasniqi e paraqiti 

pjesën e raportit që ka të bëjë me 

prodhimin e energjisë elektrike në 

Kosovë. Ai në fillim tregoi për llojet e 

ndryshme të energjisë që mundësojnë 

prodhimin e energjisë elektrike e cila 

paraqet llojin më fisnik të energjisë. Më 

tutje ai dha informacion në lidhje me 

sistemin elektroenergjetik në Kosovë 

dhe sistemin e transmisionit. 

Prodhuesit kryesorë të energjisë 

elektrike në Kosovë për dekada kanë 

qenë Termocentralet A dhe B. Në TC B 

qe 5 vite ka filluar edhe sistemi i 

koogjenerimit, i cili përdoret në një 

pjesë të qytetit të Prishtinës për 

ngrohje. 

Më tutje akademik Krasniqi i paraqiti 

burimet e ndryshme të energjisë 

elektrike me të cilat disponon Kosova. 

Në radhë të parë e potencoi 

përdorimin e qymyrit si lëndë e parë 

për prodhimin e energjise elektrike në 

Kosovë. Kjo lëndë e paraqet resursin 

më të rëndësishëm për prodhimin e 

energjisë elektrike, duke ditur se 

rezervat e tij janë rreth 10.9 miliard ton 

të eksploatueshme. Më tutje ai paraqiti 

edhe burimet tjera të energjisë: gazin 

natyror, hidropotencialet, energjinë e 

erës dhe fotovoltaikët. 

Akademik Krasniqi tregoi se në bazë të 

një analize të hollësishme të të dhënave 

për prodhimin, kërkesën, eksportin dhe 

importin e energjisë elektrike në Kosovë 

për një periudhë kohore dhjetëvjeçare 

konstatohet se me kapacitetet 

prodhuese ekzistuese të energjisë 

elektrike në Kosovë, termocentralet 

përbëjnë 91.41% të kapacitetit të 

instaluar ose 94.3% të kapacitetit 

operativ, e pjesa tjetër vjen nga 

hidrocentralet dhe burimet të 

ripërtëritshme të energjisë (BRE) 

(hidrocentrale (HC) centrale me erë dhe 

panele solare). Pjesa më e madhe pra 

plotësohet nga energjia e prodhuar në 

dy TC-të (TC A dhe TC B) dhe një sasi 

modeste nga burimet HC-ve dhe BRE-së. 

Akademik Nexhat Daci foli për ndikimin 

e termocentraleve në mjedis dhe në 

shëndetin e njeriut. Ai paraqiti të 

dhëna në lidhje me substancat e 

ndryshme të cilat lirohen si pasojë e 

djegies së thëngjillit në impiantet e TC 

A dhe B. Gjatë një viti këto dy 

termocentrale, në bazë të llogaritjeve 

stekiometrike lirojnë me miliona ton të 

dyoksidit të karbonit CO2, i cili 

konsiderohet si shkaktari kryesor i 

efektit të serrës. Po ashtu gjatë djegies 

së thëngjillit lirohet në masë shumë më 

të vogël edhe monoksidi i karbonit CO, 

i cili është i dëmshëm për shëndetin e 

njeriut. Ai po ashtu paraqiti të dhëna se 

gjatë djegies së thëngjillit lirohet 

dyoksidi i squfurit SO2, i cili tejkalon 

rreth 50% vlerat e lejueshme. Ky gaz 

është shkaktar i shirave acidike dhe 

është i dëmshëm për organizmin e 

njeriut. Djegia e thëngjillit në impiante 

shkakton edhe lirimin e një përzierje të 

oksideve të azotit që shkruhen me 

formulën NOx, të cilat varësisht prej 

stinëve të vitit i tekalojnë vlerat 
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kufitare të lejuara në interval 20 deri 

60%. Me vendosjen e filtrave 

elektrostatikë në tymtarët e TC B, 

investim i Komisionit Europian në të 

ardhmen do të mundësohet që vlerat e 

NOx të jenë 4 herë më të vogla. Po 

ashtu Akademik Daci paraqiti të dhëna 

për sasinë e pluhurit dhe të grimcave të 

ngurta me dimensione PM2.5 dhe 

PM10 të cilat lirohen si rezultat i 

djegies së linjitit dhe të cilat i tejkalojnë 

normat e lejuara. Vendosja e filtrave si 

për rastin e NOx do të mudësojë në të 

ardhmen zvogëlimin e kësaj ndotjeje. 

Anëtarja korrespondente Myzafere 

Limani i paraqiti rekomandimet e grupit 

punues për furnizim të qëndrueshëm 

të Kosovës me energji elektrike si 

parakusht i domosdoshëm për një 

zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të 

saj, pasi që sistemi elektroenergjetik i 

Kosovës ka kapacitetin e 

gjithmbarshëm të instaluar për 

prodhimin e energjisë prej rreth 1409 

MW dhe me kapacitet operues rreth 

1075 MW neto. Pjesa më e madhe e 

prodhimit vjen nga dy termocentralet 

TC Kosova A dhe TC Kosova B me një 

kapacitetet operues neto ndërmjet 900 

dhe 960 MW. Me këtë kapacitet 

plotësohet mesatarisht deri 85% e 

kërkesës së tregut për energji. Prandaj 

si zgjidhje për furnizim të qëndrueshëm 

dhe të pavarur me energji elektrike të 

Republikës së Kosovës grupi punues 

mendon se ekzistojnë dy opsione reale: 

- ndërtimin e kapaciteteve të reja 

gjeneruese me bazë fosile (linjit) dhe 

krahas ndërtimit të kapaciteteve të reja 

gjeneruese nga BRE, ose - importimi i 

energjisë elektrike. 

Pas analizës në mënyrë kritike të të 

gjitha opsioneve, duke pasur parasysh 

potencialet energjetike të vendit dhe 

paparashikueshmërinë e çmimit të 

energjisë dhe sigurisë së furnizimit, 

grupi punues përkrah zhvillimin e 

kapaciteve të reja për furnizim të 

qëndrueshëm dhe të pavaur me energji 

elektrike nga burimet energjetike 

vendore bazuar në rezervat e linjitit. 

Duke e përkrahur opsionin e parë të 

furnizimit të qëndrueshëm me energji 

elektrike, propozojmë: 

- Në vend të ndërtimit të TCKR me 

kapacitet 500 MW (bruto), 

respektivisht 450 MW (neto) energji 

elektrike, sugjerojmë që të ndërtohen 

dy blloqe, secila me nga (300 deri 350) 

MW me etapa të ndërtimit pesëvjeçar. 

- Etapa e parë (Blloku I) të përfundohet 

dhe të lëshohet në punë deri në vitin 

2025, ndërsa në etapën e dytë (Blloku 

II) të përfundohet deri në vitin 2030.

- Të dy blloqet duhet të kenë 

parametra subkritikë (SC) me efiçiencë 

rreth 40%. 

- Secila nga këto blloqe duhet të ketë 

mundësinë për koogjenerim (prodhim i 

përbashkët i energjisë elektrike dhe i 

energjisë termike) me të paktën (6-

10)% të kapacitetit nominal të 

prodhimit të energjisë elektrike (300 

deri 350 MW). 

- Varianti i propozuar me fuqi të 

instaluar 300 deri 350 MW do të ishte 



VJETARI 2020 106 

kompatibil me një bllok të TC Kosova B, 

ashtu që në rast të rënies nga sistemi i 

bllokut përkatës, SEE i vendit nuk do të 

pësonte disbalancë dhe çrregullime të 

mëdha krahasuar me rënien e një 

njësie të vetme prej 500 MW, nëse 

eventualisht kjo njësi për arsye të 

ndryshme teknike do të binte nga 

operimi. 

- Zgjerimi i rrjetit të furnizimit me 

nxehtësi nga sistemi i koogjenerimit 

për qytetin e Prishtinës, duke rritur 

rrezen e furnizimit dhe shtimin e 

kapaciteteve të sistemit të 

koogjenerimit për përfshirjen e Obiliqit 

dhe Fushë-Kosovës në sistemin e 

furnizimit. 

- Ndërtimi i kapaciteteve të reja do të 

mundësonte zëvendësimin e njësive të 

vjetra prodhuese të TC Kosova A dhe 

do të siguronte rritjen e sigurisë në 

furnizimin me energji dhe njëherësh do 

të siguronte rezerva të domosdoshme 

për furnizim të qëndrueshëm me 

energji elektrike. 

- Mbështetja në resurset vendore të 

linjitit dhe në një pjesë të burimeve të 

ripërtëritshme të energjisë do ta 

zvogëlonte në masë të konsiderueshme 

varësinë e vendit nga importi i 

energjisë elektrike dhe nga 

paparashikueshmëria e çmimit të saj në 

tregun rajonal. 

- Futja në punë e blloqeve të reja, 

krahas rehabilitimit të dy blloqeve të 

TC Kosova B, do të zëvendësojë 

prodhimin e energjisë elektrike që 

prodhohet nga tri blloqet e TC Kosova 

A, si dhe do të zvogëlojë nevojën për 

importim të energjisë elektrike. 

- Kapacitetet e reja gjeneruese do të 

sigurojnë furnizim të qëndrueshëm me 

energji elektrike dhe termike, që janë 

parakusht për investime të reja e që do 

të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik 

të Kosovës. 

- Grupi punues po ashtu sugjeron që 

Qeveria gjatë shqyrtimit të shtimit të 

kapaciteteve prodhuese të merr 

parasysh edhe opsionin e ndërtimit të 

kapaciteteve të reja me financim të 

mëvetësishëm me kredi të buta për një 

periudhë dhjetëvjeçare. 

Konkluzionet për ndikimin në mjedis 

- Të zvogëlohet sasia e emisionit të SO2 

dhe e gazrave NOx të hedhur prej 

tymtarëve në vlerën deri 200 mg/m3N 

në mënyrë që ato të jenë brenda 

vlerave të lejuara sipas normave të BE-

së të parashikuara të hyjnë në fuqi në 

vitet 2023, përkatësisht 2026. Të bëhen 

përpjekje që niveli i SO2 të zvogëlohet 

përmes procesit të desqufurimit me 

CaO siç është propozuar në këtë raport. 

- Të bëhet riparimi i filtrave 

elektrostatikë të TC-së Kosova B në 

traktin e gazrave në mënyrë që të 

zvogëlohet sasia e pluhurit të emituar 

nën vlerën 50 mg/m3N në kushtet 

aktuale dhe deri në 20 mg/m3N në 

vitin 2026. 
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- Të funksionalizohen analizatorët e 

gazrave ndotës në të gjitha blloqet dhe 

të bëhet monitorimi i vazhdueshëm 

dhe i saktë i emisionit të ndotësve të 

ajrit. 

- Për shkak të efektit në ngrohje globale 

dhe taksës ekologjike, duhet të 

zvogëlohet sasia e emetuar e CO2, e 

cila në vitin 2019 ishte 95.3 kg CO2/s 

për tri blloqet e TC Kosova A dhe 131.1 

kg CO2/s për dy blloqet e TC Kosova B. 

Në të ardhmen duhet të merret në 

konsiderim taksa që aplikohet në 

shtetet e BE-së për çdo ton të prodhuar 

të CO2. 

- Të bëhet monitorimi i vazhdueshëm i 

ndotjes së ujit dhe tokës në hapësirën e 

Komunës së Obiliqit me rrethinë për 

shkak të ndikimit të përbërësve të 

ndryshëm të hirit. 

- Të vazhdohet me përcjelljen e të 

dhënave dhe numrit të pacientëve që 

vijnë nga rajoni i Obiliqit dhe i 

Prishtinës, të cilët vuajnë prej 

sëmundjeve respiratore dhe 

kardiovaskulare në mënyrë që të 

evitohen ndikimet negative të ndotjes 

së ajrit në cilësinë e jetës. 

Në fund të fjalës së anëtares 

korrespondente Myzafere Limani, 

meqë nuk kishte ndonjë pyetje prej 

publikut, akademik Fejzullah Krasniqi e 

mbylli tubimin. 

EKSPOZITË PERSONALE ME VEPRAT 

E AKADEMIK REXHEP FERRIT 

Ekspozita u hap më 20 tetor në 

Galerinë e Akademisë se Shkencave 

dhe të Arteve të Kosovës.  

Në të u përfshinë krijimet e periudhës 

më të fundit të autorit, piktura me 

motive abstrakte, krijime që tashmë 

kanë krijuar identitetin artistik të Ferrit 

qoftë për nga motivet, qoftë për nga 

koloriti dhe gama e gjerë meditative. 

Në praninë e dashamirësve të artit, të 

anëtarëve të Akademisë dhe të 

vizitorëve të tjerë, gjithnjë duke 

respektuar masat e pandemisë, 

ekspozitën e shpalli të hapur sekretari i 

Seksionit të Arteve të ASHAK, anëtari 

korrespodent Luan Mulliqi, i cili bëri një 

portret të shkurtër artistik të Rexhep 

Ferrit, duke theksuar se Ferri mbetet 

njëri nga zërat më individualë të 

pikturës kosovare, një autor që tashmë 

ka krijuar rrugën e tij drejt vlerave të 

qëndrueshme në artin tonë. 

Akademik Rexhep Ferri, duke 

përshëndetur të pranishmit, tha se 

ndjehet i privilegjuar që i jepet rasti t’u 

ofrojë dashamirësve të artit një 
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projeksion të shkurtër të punës së tij të 

viteve të fundit. Ai falënderoi 

Akademinë për mbështetjen dhe për 

organizimin e kësaj ekspozite. Ekspozita 

qëndroi e hapur për një muaj dhe gjatë 

kësaj kohe pati vizitorë të shumtë. 

LETËR AKADEMISË AUSTRIAKE TË 

SHKENCAVE 

Kryesia 

Prishtinë, 3 nëntor 2020 

Të nderuar miq, 

Bashkëndiejmë me ju dhe me gjithë 

popullin austriak në këto çaste të 

tronditjes së thellë dhe njëkohësisht 

dënojmë ashpër aktet terroriste që 

marrin jetë njerëzish të pafajshëm.  

Akademia e Kosovës mbetet e 

përkushtuar të ndjekë me vendosmëri 

rrugën europiane të qytetërimit dhe 

humanizmit dhe në vazhdimësi ka 

ngritur zërin për kultivimin e vlerave 

universale të miqësisë midis popujve 

dhe të bashkëjetesës ndërfetare. 

Miq të nderuar, 

Dëshirojmë që përmes jush të 

shprehim solidaritet tonë ndaj njerëzve 

të dëmtuar nga ky akt terrorist dhe t’iu 

shprehim mbështetje të parezervë të 

gjithë atyre që janë të angazhuar për të 

vënë para drejtësisë organizatorët dhe 

kryerësit e këtij akti të shëmtuar. 

NDAHET NGA JETA 

AKADEMIK EKREM MURTEZAI 

Më 12 nëntor në moshën 89-vjeçare 

ndërroi jetë akademik Ekrem Murtezai. 

Akademik Ekrem Murtezai lindi në 

Gjakovë, ku kreu shkollën fillore dhe 

mori mësime në Medresenë e Madhe të 

Gjakovës. Në vitin 1948 u regjistrua në 

Shkollën Normale të Gjakovës, ndërsa 

në vitin 1951 u diplomua në Pejë. 

Studioi për filozofi në Fakultetin Filozofik 

të Universitetit të Beogradit. Pas 

studimeve deri në fund të viteve ’60 të 

shek. XX punoi mësimdhënës në 

shkollën normale dhe në gjimnazin e 

Gjakovës, ku ishte edhe drejtor. Nga viti 

1969 e deri në vitin 1973 ishte në 

detyrën e këshilltarit të pavarur në 

Byronë Ekzekutive të Komitetit Qendror 

të Lidhje Komuniste të Jugosllavisë (LKJ) 

dhe njëkohësisht edhe shef i kabinetit të 

Fadil Hoxhës, i cili në atë kohë ishte 

anëtar i Byrosë Ekzekutive. Ndërkohë 

mbaroi studimet pasuniversitare për 

politikologji në Fakultetin e Shkencave 

Politike në Beograd. Në vitin 1973 u 

zgjodh ligjërues i lëndëve Historia e 

filozofisë antike dhe mesjetare dhe 

Filozofisë marksiste në Katedrën 

Filozofi-sociologji në Fakultetin Filozofik 

të Universitetit të Prishtinës (UP), ku më 

1977 mbrojti edhe tezën e disertacionit 

të doktoratës me titull “Lenini për 

logjikën dialektike”. Ishte profesor i 

rregullt i lëndëve të lartpërmendura 

gjatë viteve 1983-1991, por edhe i disa 

lëndëve të tjera filozofike: Estetikë, 

Logjikë, Filozofi klasike gjermane, 

Filozofi bashkëkohore etj. Për një kohë 



VJETARI 2020  109 

ligjëroi edhe Mmetodologjinë dhe 

teknikat e kërkimeve shkencore në 

Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Shqipe. 

Gjatë viteve 1973-1981 ishte drejtor i 

Qendrës Krahinore të Arsimit Marksist. 

Kreu edhe detyra të tjera në 

institucionet e arsimit.  

Anëtar korrespondent i Akademisë së 

Shkencave dhe i Arteve të Kosovës u 

zgjodh në vitin 1996, kurse në vitin 2000 

u zgjodh anëtar i rregullt.  

E. Murtezai është autor i disa librave nga 

fusha e filozofisë, i artikujve shkencorë, i 

fjalorëve terminologjikë, i librave 

shkollorë: “Filozofia materialiste-

dialektike” (1975), “Studime filozofike” 

(1975), “Stalinizmi dhe neostalinizmi” 

(1976), “Pikëpamja e Leninit për 

metodën dialektike” (1976), Marksizmi, 

socializmi dhe vetëqeverisja” (1981), 

“Disa terma aktualë politikë” (1986), 

“Fjalori i filozofisë” (1995), “Fjalor i feve” 

(2000), “Hyrje konceptuale në filozofi” 

(2015) etj. 

ASHAK-u caktoi mbledhjen 

komemorative më 14 nëntor, por për 

shkak të rritjes së rasteve me Covid-19 

mbledhja u anulua. 

Akademik Murtezai u varros në Gjakovë 

me rrethin e tij familjar. 

Njoftim për zgjedhjen e anëtarëve të rinj 

të ASHAK-ut. Në Prishtinë, më 22 

dhjetor 2020 

Nr. ref.: 887 

AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E 

ARTEVE E KOSOVËS ZGJODHI 

ANËTARËT E RINJ  

Më 22 dhjetor u mbajt Kuvendin 

zgjedhor i ASHAK-ut në të cilin u 

zgjodhën anëtarët e rinj. 

Anëtarë të rregullt (akademikë): 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë 

1. Kujtim SHALA.

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore

1. Edi SHUKRIU,

2. Justina SH. PULA,

3. Muhamedin KULLASHI.

Anëtarë korrespondentë: 

I. Seksioni i Gjuhësisë dhe i Letërsisë 

1. Nysret KRASNIQI,

2. Shkumbin MUNISHI.

II. Seksioni i Shkencave Shoqërore

1. Besnik KRASNIQI.

Anëtarë të jashtëm: 

1. Abdylmenaf BEXHETI,

2. Brian D. JOSEPH,

3. Irena SAWICKA.
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