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Realiteti: çfarë duhet
të bëj për të

përparuar karrierën
time?

Duhet të botoj

në revista
prestigjioze!

Duhet të citohem!



Akesi në
Literaturën
Shkencore



A e dinit ju që?

Leximi i artikullit tuaj
jashtë rrjetit
institucional/ ose atij
akademik nuk është falas.

Nëse përpiqeni të hyni
nga shtëpia juaj, do të
duhet të paguani

Paywall



Revistat shkencore bazohen në
Abonimet: Institucioni juaj paguan, 
ju mund të përdorni dhe të lexoni
përmbajtjen

Institutioni Juaj paguan

Ju merrni akses (qasje)
Ajo që ju merrni është aksesi, 

jo pronësia! 
Institucioni juaj zotëron asgjë !!!



Pse shpenzojmë para 
publike për të mbyllur
rezultatet e hulumtimit

prapa revistave
shkencore të

abonimeve me qasje të
kufizuar?



Editori i Revistës

Autori

Korrektori shkencor/vlerësues Editori i Revistës

Komuniteti Shkencor

Para-printimi

Pas-printimi

Version Editorial

copyright



Open Science



E kundërta e 
Shkencës së Hapur

nuk është
Shkenca e Mbyllur. 

Por është Shkencë e Keqe



Pse Open Science?
• Aktualisht, sistemi i komunikimit shkencor rregullohet nga

interesat e tregut të botuesve të mëdhenj tregtarë dhe kriteret
e vjetruara të vlerësimit të kërkimit. Studimet dhe botimet nuk
janë të arritshme sepse të mbyllura pas mureve të shtrenjta
(zakonisht mijëra dollarë) që askush nuk mund t'i përballojë
(mjekë, profesionistë, NVM)

• Çdo institucion paguan katër herë për hulumtim: paga, fonde 
kërkimore, pajtime për "blerje" të hulumtimeve, të drejta për 
ripërdorim

• E gjithë kjo me fonde publike; çdo vit institucionet e vetme 
shpenzojnë miliona euro për pajtime në revista (në vend të 
hulumtimit)

Pa harruar që as autorët dhe as recensentët nuk paguhen!



Vlerësimi: 10 miliardë dollarë
të përdorura për pajtime

në revista

Këto janë paratë që Institucionet paguajnë për të
ri-blerë artikullin që shkruajnë studiuesit e tyre!

Schimmer, R., Geschuhn, K. K., & Vogler, 
A. (2015). Disrupting the subscription journals’ 

business model for the necessary large-scale 
transformation to open access. doi:10.17617/1.3.

https://pure.mpg.de/pubman/faces/ViewItemOverviewPage.jsp?itemId=item_2148961


Kjo nuk ka të bëjë me 
kursimin e parave, ka të
bëjë me shpenzimin e 
parave publike në një
mënyrë më të mirë!



Shkencë e Hapur do të thotë: hapja e çdo hap të
ciklit të hulumtimit

• Parimet e Shkencës së Hapur janë: transparenca, riprodhueshmëria, 
bashkëpunimi, gjithëpërfshirja, aksesueshmëria, saktësia, ripërdorimi

• Hapja e Shkencës hap nga koncepti që kërkimi që financohet me para 
publike duhet të vihet menjëherë në dispozicion të komunitetit: "çdo
qytetar i BE-së ka të drejtë të ketë qasje dhe të përfitojë nga njohuritë e 
prodhuara duke përdorur fondet publike" [Neelie Kroes, Komisioni Evropian]

• Komisioni Evropian dhe një listë e gjatë e Financuesve Ndërkombëtarë bënë
një zgjedhje të qartë drejt Open Science

Shkenca e Hapur: Shkenca në mënyrën e duhur!



Shkenca e Hapur nënkupton një akses më të gjerë në
rezultatet e kërkimit të financuar publikisht dhe për
këtë arsye ndihmon për të:
• bazuar në rezultatet e mëparshme të hulumtimit

(përmirësimi i cilësisë së rezultateve)
• inkurajoni bashkëpunimin dhe shmangni dublikimin e 

përpjekjeve (efikasitet më i madh)
• përshpejtoni inovacionin (progresi më i shpejtë në treg

do të thotë rritje më e shpejtë)
• përfshijnë qytetarët dhe shoqërinë (transparencë e 

përmirësuar e procesit shkencor).

Shkenca e hapur



Akses Open
për Publikime

Akses Open
në të Dhëna

Open
Software

Metodologji Open 

Open: Rrjedhat e 
punës / ProtokolletArsimim Open

Open Peer-ReviewShkenca për
Qytetarin

Integriteti i
Kërkimit
shkencor

Infrastruktura
Kërkimore

Vlerësimi: 
Altmetrike

Open 
Science



OPEN ACCESS

Shtylla kryesore e 
Shkenca e Hapur është

te botimet dhe të dhëna 
kërkimore



Open Access
Aksesi i Hapur është «qasje falas
dhe e pakufizuar në internet në

rezultatet e hulumtimit (tekste dhe
të dhëna)»



Kujdes! 
Open Assess 

nuk do të thotë 
të paguash për 

botimin!



Si i jepni akses produktit
tuaj shkencor?

Përmes një
Depoje

(Depositry)



Një depo ruan objekte dixhitale të Open 
Access dhe i bën ato të disponueshme dhe
të shkarkueshme. Është e arritshme dhe e 
ndërveprueshme përmes një protokolli
OAI-PMH dhe vendos një politikë arkivimi
afatgjatë

Depo «Open Access»

Si te zgjidhni depon tuaj (repository)
Literature repository: Open Access Repository Directory
www.opendoar.org
Data repository: Registry of Research Data Repository
https://www.re3data.org/

Institucionale

Tematika/Disciplinat

Literatura

Të dhëna

http://www.opendoar.org/
https://www.re3data.org/


Report, Sept.2017
25 Apr. 2018

Politiche nazionali e di ogni ateneo su 
Open Access e Open Data

May 29, 2018

Shkenca hapur në Evrope

http://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/os_skills_wgreport_final.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51636


Komisioni Evropian: Platforma e Botimeve të Kërkimeve të Hapur

• Fillimi në 2021

• Platformë e botimit të kërkimit për punime shkencore
- shërbim kushtuar përfituesve të fondeve të KE-së

• Platforma do të menaxhojë të gjithë procesin e 
botimit, post-botimit, kurimit dhe ruajtjes

• Rishikimi i kolegëve të hapur (peer-review)

• Para-shtypjet dhe versionet përfundimtare të
punimeve do të jenë të hapura për përdoruesit
përfundimtarë falas (gjithashtu jo-shkencëtarë) dhe të
licencuar për ri-përdorim

• Mbështetje e plotë e të dhënave themelore që
përmbushin parimet FAIR (të gjendshme, të
mundshme, ndërveprueshme dhe të ripërdorshme) 
për të mundësuar ri-analizë, replikim dhe ripërdorim, 
dhe kështu përmirëson riprodhueshmërinë dhe rritjen
e ndikimit.

https://open-research-europe.ec.europa.eu

Now accepting submissions!

https://open-research-europe.ec.europa.eu/


Modeli i Publikimit ORE



Dukshmëria dhe kredia
për vlerësuesit:
• Co-reviewing 
 ORCID ids
 DOIs për reportet

Shembull ORE: Open Peer Review



Politikat e Komisionit Evropian
synojnë të përhapin aspekte të
sakta të menaxhimit të të
dhënave kërkimore

Kërkohet një Plan i 
Menaxhimit të të Dhënave

Institucionet duhet t'i bëjnë të
dhënat e tyre në përputhje me 
parimet FAIR edhe nëse nuk
do t'i caktoni të drejta të
Hapjes së Hapur.

Menaxhimi i të dhënave kërkimore



i përdorshëm për ri-analizë
ose hulumtim të ri
(transparenca, integriteti)

Për të paktën 10 vjet! Kjo nuk
do të thotë që të dhënat janë
të hapura, por duhet të jetë e 
qartë se kush dhe si mund të
ketë qasje në të dhëna.

Findable
duhet të jetë e qartë se 

ku ndodhen të dhënat
dhe mund të citohen!!

Interoperable

Accessible

Reusable

Të Dhënat duhet të jenë FAIR

Të dhënat duhet të
integrohen lehtësisht me të

dhëna të tjera, të lexueshme
nga makina, dhe të lidhen me 

rezultate të tjera të
hulumtimit

FAIR nuk do te thotë
Open



OpenAIRE mbledh të dhëna që vijnë
nga 17.000 ofrues të të dhënave dhe
ndërton një grafik që lidh rezultatet
e hulumtimit, projekte, institucione, 

financues…..



Informacioni dërgohet drejtpërdrejt në portalin
pjesëmarrës për raportim shkencor dhe financiar



National Open Access Desks (NOADs)

Rrjeti pan-European 

⇢ 34 vënde

Shqipëria (RASH) ka 
firmosur një MoU me 
“Open Aire”

Organizatat kryesore
kombëtare

⇢ 4  zona koordinimi

Fakte:
• Kërkimi është global, mbështetja është lokale
• Diversiteti në kulturë dhe pjekuri i infrastrukturë kombëtare
• Asnjë madhësi nuk i përshtatet të gjitha në OA dhe shkencën e hapur



Garantimi i aksesit për marrjen e informacionit
mbi rezultate te kërkimit shkencor dhe
përdorimi i pakushtëzuar i të dhënave

shkencore
Objektivi: Garantimi i aksesit të hapur on-line 
për të gjitha botimet shkencore të financuara

me fonde publike

Strategjia shqiptare 
për Open Science



Produkti 1.1 Krijimi i Bazës së të dhënave të Doktoraturave dhe
Projekteve Kombëtare të Kërkim – Zhvillimit

Aktiviteti 1.1.1 Hartimi i një Udhëzuesi nga AKKSHI, për krijimin e Bazës së
të dhënave të Doktoraturave dhe Projekteve Kombëtare të Kërkim-

Zhvillimit

Aktiviteti 1.1.2 Realizimi i një Marrëveshje Bashkëpunimi mes Bibliotekës
Kombëtare e AKKSHI për transferimin e të dhënave bibliografike për titujt e 

doktoraturave në BK

Aktivitet i 1.1.3 Krijimi i një platforme on-line për hedhjen e të dhënave
dhe përcaktimi i kalendarit dhe kostos të hedhjes së të dhënave

Aktivitet i 1.1.4 Aksesi i hapur në platformën on-line të Bazës së të
dhënave të Doktoraturave dhe Projekteve Kombëtare të Kërkim-Zhvillimit

Strategjia shqiptare për Open Science



Produkti 1.2. Digitalizimi i koleksioneve të revistave e 
periodikëve shkencorë në gjuhën shqipe

Aktiviteti 1.2.1 Përcaktimi nga AKKSHI i listës kombëtare të
revistave e periodikëve shkencorë në gjuhën shqipe

Aktiviteti 1.2.2 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimi
mes Bibliotekës Kombëtare dhe AKKSHI-t për dixhitalizimin e 

revistave

Aktiviteti 1.2.3 Krijimi i një platforme on-line (depository) në
bashkëpunim me RASH për të siguruar akses të hapur në

koleksionin e revistave dhe periodikëve shkencorë të
dixhitalizuar

Strategjia shqiptare për Open Science



Produkti 1.3. Krijimi i katalogut bibliografik on-line të bazës së të
dhënave AlbaDatanet dhe AlbResearchPublications.Net me titujt e të

gjithë botimeve shkencore në albanologji e shkencat e tjera

Aktiviteti 1.3.1 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimi mes Bibliotekës
Kombëtare dhe bibliotekave shkencore të IAL, institu cionet e kërkimit

jashtë IAL-ve e  AKKSHI-t  për trasferimin e të dhënave bibliografike për titujt
botimeve albanologjike brenda e jashtë vendi

Aktiviteti 1.3.2 Krijimi i një platforme on-line në bashkëpunim me RASH  për
hedhjen e të dhënave, përcaktimin e kalendarit dhe kostostove të hedhjes së

të dhënave

Aktiviteti 1.3.4 Sigurimi i aksesit të hapur në platformën on-line të bazës së
të dhënave AlbaDatanet dhe AlbResearch Publications.Net me titujt e të

gjithë botimeve shkencore në albanologji e shkencat e tjera

Aktiviteti 1.3.5 Përzgjedhja nga baza e të dhënave AlbaDatanet dhe
AlbResearch Publications.Net me titujt e të gjithë botimeve shkencore në

albanologji e shkencat e tjera, titujt që do të dixhitalizohen.

Strategjia shqiptare për Open Science



Produkti 1. 4 Krijimi i portalit AlbInfo Science-AIS dhe
AlbScience Memorial Days- ASMEDA

Aktiviteti 1.4.1 Hartimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimi me 
Qendrën e Studimeve Enciploedike pranë ASH dhe Drejtorinë e 

Përgjithshem të Arkivave për mbledhjen e të dhënave

Aktiviteti 1.4.2 Përcatimi i kalendarit vjetor të AlbScience
Memorial Days ASMEDA me ngjarjet e datat kryesore që

përkujtojnë individë, institucione apo kontribute të
rëndësishme të shkencës shqiptare ndër vite

Aktiviteti 1.4.3 Realizimi i aktivitetit kombëtar “Dita e 
Shkencës”, me një tematikë të caktuar të përvitshme

Strategjia shqiptare për Open Science



Thank you!
arjanxhelaj@rash.al

Dr. Arjan Xhelaj
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