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I/E nderuar,
Kemi kënaqësinë tju ftojmë në webinarin "Digjitalizimi dhe indeksimi i 
revistave akademike dhe shkencore: një realitet në zhvillim".

Qëllimi kryesor i këtij webinari është të nxisë një debat mbi 
digjitalizimin dhe indeksimin e botimeve akademike në Shqipëri.
Të ftuarit tanë specialë, Prof. John Willinsky, Dekan i Asociuar i 
Çështjeve të Studentëve në Universitetin Stanford dhe Themelues i 
PKP (Public Knowledge Project) dhe Zj. Vanessa Fairhurst, 
Menaxhere e Mardhënieve me Publikun në Crossref, do të japin 
informacion përkatësisht mbi Projektin e Njohurisë Publike (Public 
Knowledge Project) dhe platformën OJS (Open Journal System), dhe 
Crossref dhe përfitimet e indeksimit të botimeve akademike.

Gjithashtu, gjatë këtij uebinari do të njiheni me "Albanica", një 
iniciativë e Alternativës Shqiptaro - Kanadeze për Zhvillim (ACDA). 
Kjo platformë, e dedikuar për revistat akademike dhe shkencore 
shqiptare, është një zgjidhje e thjeshtë dhe efikase për 
automatizimin e proceseve në botimet akademike. “Albanica” do të 
krijojë një bazë të dhënash që mundëson nxjerrjen e të dhënave në 
kohë reale mbi përdorimin dhe shpërndarjen e artikujve, zgjerimin e 
aksesit në revista dhe mundësinë e indeksimit të botimeve shqiptare 
në bazat ndërkombëtare të të dhënave në përputhje me standardet 
bashkëkohore.

Ju lutem, bashkangjitur gjeni programin e ditës dhe linku për takimin 
online do ju dërgohet nëpërmjet email. 
Për çdo pyetje dhe paqartësi ju lutem, na kontaktoni tek: 
info@acdalternative.org

Ju faleminderit,
Ekipi ACDA



15:00 – 15:05
Regjistrimi i pjesëmarrësve

15:05– 15:15
Fjala përshëndetëse:

●Znj. Albana Tole, Zv.Ministër, Ministria e Arsimit dhe Sportit
●Dr. Rudin Dakli, Zv.President i ACDA
●Znj. Elissa Golberg, Ambasador, Ambasada e Kanadasë në
Itali (TBC)
Z. Ermal Muça, Ambasador, Ambasada e Shqipërisë në
Kanada

15:15 – 16:00
“Botimi Akademik dhe Shkencor në Shqipëri, Ballkanin Perëndimor 
dhe më gjerë: sfida dhe mundësi për të ardhmen”

Moderon: Prof. Asoc. Dr. Laureta Vavla - kryetare e bordit drejtues, ACDA 

● Roli i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në digjitalizimin e
informacionit akademik, shkencor dhe kërkimor në Shqipëri – Znj. Mirlona
Buzo, Koordinatore për aplikacionet COBISS,  Akademia e Shkencave të
Shqipërisë
● Një pasqyrë e botimeve akademike dhe shkencore në Ballkanin
Perëndimor: situata, sfidat dhe standartet – Znj. Alba Cela, Instituti
Shqiptar ipër Marrëdhëniet Ndërkombëtare
● Shkenca e hapur dhe OJS: Kontributi për një të Drejtë Globale në
Kërkimin Shkencor – Prof.John Willinsky, Themelues i Shërbimeve
Botuese PKP, Dekan i asociuar për çështjet e studentëve në Universitetin e
Stanfordit

Pyetje dhe përgjigje

AXHENDA



AXHENDA

16:00 – 16:45
“Transformimi Digjital në Botimin Shkencor”

Moderon: Z.Genc Tirana – President, ACDA 

● Përfitimet e publikimit të revistave shkencore digjitale – Phd. Marsela
Robo, Drejtor, Drejtoria e Programeve Kombëtare, Agjencia Kombëtare 
e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit
● Zhvillimet e reja të kërkimit shkencor nën lupën e Covid -19, çfarë 
rezervon e ardhmja? - Prof. Dr. Gjergj Sinani, Universiteti i Tiranës
● Si e bëjnë më të lehtë kërkimin për të gjetur, cituar, lidhur, vlerësuar 
dhe ripërdorur metadatat e Crossref – Znj.Vanessa Fairhurst,
përfaqësuese e platformës Crossref për marrdhëniet me komunitetet

Pyetje dhe përgjigje

16:45 - 17:15
“Platforma “ALBANICA”: mundësi për zhvillim dhe 
ndërkombëtarizim”

Moderon: Znj. Françeska Muço – Drejtor projektesh, ACDA 

● Albanica: dritarja online e botimeve shkencore shqiptare – Prof. Dr 
Rrapo Zguri, Universiteti i Tiranës
● Kontributi i ABP në mirëmbajtjen e platformës - Z.Julian Demeti,
President, Albanian Bussines Partner

Pyetje dhe përgjigje

17:15 – 17:30
Përmbledhje e diskutimeve dhe 

hapat për të ardhmen




