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Të dashur lexues,

Institutit Alb-Shkenca (IASH) është një organizatë jo fitimprurëse  
me 8 seksione shkencore ku bëjnë pjesë anëtarë që jetojnë dhe punojnë në vende  
të ndryshme të botës. IASH organizon çdo vit takimin vjetor i cili ka për qëllim 
paraqitjen dhe njohjen e arritjeve shkencore, shkëmbimin e përvojës, si dhe 
mundësimin e krijimit të një klime bashkëpunimi midis studiuesve shqiptarë. 

Takimi i Dytë i Institutit Alb-Shkenca (IASH) u mbajt më 15-16 gusht 
2007 në Prishtinë, Kosovë. Në këtë kuadër u mblodhën në kryeqytetin kosovar 
anëtarë të IASH-së, shkencëtarë të tjerë, studentë e dashamirës të shkencave 
nga të gjitha trevat shqiptare dhe diaspora për të marrë pjesë në konferencat e 
ndryshme sipas interesit shkencor. Përveç paraqitjes së punimeve shkencore, 
gjatë takimit u krijuan njohje personale dhe u vendosën kontakte profesionale 
midis shkencëtarëve me interesa të përbashkëta.

Bordi drejtues i IASH-së vendosi që punimet e paraqitura gjatë këtij takimi 
të mund të botohen në një numër të veçantë të revistës ANASH dhe autorizoi 
Këshillin e Botimeve për të ndjekur këtë proces. Autorët e interesuar paraqitën 
punimet e tyre origjinale të formatuara sipas një shablloni të botuar paraprakisht 
si dhe kritereve të tjera të bazuara në përvojën shkencore ndërkombëtare. 
Dorëshkrimet e paraqitura u vlerësuan për formën dhe përmbajtjen e tyre nga dy 
recensentë identiteti i të cilëve nuk ishte i njohur nga autorët. Këshilli i Botimeve 
i IASH-së caktoi për këtë punë recensentët më të kualifikuar në fushat përkatëse 
dhe i këshilloi ata që të përdorin ekspertizën e tyre më të mirë për vlerësimin  
e punimeve. Këshilli gjithashtu vendosi për pranimin ose jo të dorëshkrimeve  
në bazë të rekomandimeve të recensentëve duke synuar që punimet e botuara  
të kenë nivelin më të lartë shkencor. Punimet e pranuara së fundi iu paraqitën  
Redaksisë së revistës ANASH për botim.

Punimet në këtë numër të veçantë janë paraqitur sipas seksioneve shkencore. 
Numri i parë i vëllimit përfshin punimet e Albanologjisë ndërsa numri i dytë 
gjithë shkencat e tjera. Redaksia e ANASH-it përgëzon autorët për botimet e tyre 
dhe në të njëjtën kohë falenderon pa masë recensentët, pa kontributin e të cilëve 
ky botim nuk do të kishte qenë i mundur. 

Ju urojmë lexim të këndshëm



Dear reader,

Institute Alb-Shkenca (IASH) is a nonprofit organization of Albanian schol-
ars and other members living in different countries and organized within the 
IASH framework into 8 scientific divisions according to their expertise and 
field of research. 

International annual meetings of IASH are uniquely focused to promote scien-

tific development, exchange of experience and create networking opportunities.  

Members, scientists, students, and others assembled in Prishtinë, Kosova on 
August 15-16, 2007 to participate in the Second International Annual Meet-
ing of IASH. During the meetings participants attended different confer-

ences, presented their scientific achievements and networked as well.

It seemed fitting and appropriate that IASH decided to publish the scientific 
papers presented during the meetings. An editorial board managed the entire 
process. Submitted manuscripts underwent a double blinded review 
by at least two carefully selected research scientists of the same or similar 
field.  The editorial board decided on the acceptance of the manuscripts based 
on the reviewers’ recommendations, the scientific content, and originality 
and novelty of the work. 

Papers in this volume are presented by scientific divisions:  Albanology pa-

pers are included in Issue 1 while paper of others sessions are included 
in Issue 2.  

The editorial board congratulates authors and reserves special acknowledg-

ment to the contribution of the reviewers.
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