
ANËTARËSIMI NË AKADEMI 

Ne kemi menduar, siç ju kemi njoftuar më parë që të gjithë pjesmarrësit ose dashamirësit e 

Akademisë Alternative Rrënjët Tona do të jenë të organizuar këtej e tutje, gjithmonë duke marrë 

në konsideratë vullnetin tuaj si më poshtë: 

1. Anëtar 

2. Anëtar nderi, pak njerëz titullarë si Albin Kurti, Eqerem Zenelaj, Bardha Demi, etj. 

3. Anëtar i jashtëm 

4. Kandidat për të hyrë në akademi 

5. Bashkëpuntor shkencor 

6. Bashkëpuntor organizativ, (ata persona që mund të kontribuojnë aq sa munden financiarisht) 

7 Mik ose dashamirës i Forumit 

Me përjashtim të rastit anëtar nderi që do zgjidhet nga vet Forumi, nivelet e tjera do zgjidhen nga 

bashkpunimi Forum dhe Ju.  

 

KRITERET QE DO TË NDIQEN PËR RASTET E PRANIMIT TË BASHKËPUNIMIT 

ME AKADEMINË RRËNJËT TONA 

 

Kriteret që do të ndiqen për rastet e pranimin të bashkëpunimit me Akademinë Rrënjët Tona do 

të jenë atherë kur në studimet, veprat apo artikujt deri në qendrimet e tyre: 

1. nuk kanë shtrembëruar faktet shkencore mbi origjinën e lashtë të Shqipëtaro-Arbërve dhe 

të gjuhës së tyre. 

2. nuk kanë mohuar autoktoninë e Kombit tonë 

3. trajtohet brenda llogjikës shkencore mbi historinë e popullit, gjuhën, etnografinë, besimin, 

arkeologjinë, etj. 

4. shfrytezojnë tryezat e Akademisë për shpalosjen e tezave me interesa gjeo-politike. 

5. vënë në dyshim pa fakte, trashëgimine studimore të Rilindasve dhe studiuesve të 

mëvonshëm. 

6. ironizojne apo akuzojnë studiuesit e shek 20-21 për nivelin e ulët profesional, pa dhënë 

arsyetimin e tyre të mbështetur në metodën e debatit shkencor. 

7. risjellin teza që janë hedhur poshtë në shk.19-21 për mungesë të argumentimit. 

8. trajtojnë tema jashtë problematikës së Akademisë. 

9. nuk sjellin ndonje trajtim të ri nga ato që tashmë dihen dhe që nuk ndjekin metodën: shtrimi 

i Fakteve → Përfundimi.  

10. përjashtim bëjnë studime që risjellin një tematikë të njohur, por me rëndësi të veçantë për 

Albanologjine. 



KRITERET E BASHKËPUNIMIT 

1. Do të ketë marrveshje bashkpunimi midis bordit dhe çdo individi për një nivel të caktuar 

përfaqësimi. 

2. Çdo pjestar do pajiset me një kartë 1-vjeçare për marrdhënien që ai ka në këtë forum. 

3. Çdo pjestar në të gjitha nivelet me përjashtim të nivelit anëtar nderi do të ketë një 

kontribut të caktuar në formën e kuatizacionit (të detyruar) si më poshtë: 

a) Personat që janë në kushte pensioni nga 100L/muaj ose 1,200L/vit deri aq sa të 

kenë mundësi.  

b) Personat në kushte pune publike 500L/muaj ose 6,000L/vit deri aq sa të kenë 

mundësi.  

c) Personat në kushte biznesi person fizik 1,000L/muaj ose 12,000L/vit deri aq sa të 

kenë mundësi. 

d) Personat në kushte biznesi sh.p.k person juridik 3,000L/muaj ose 36,000L/vit deri 

aq sa të kenë mundësi. 

e) Persona në kushte biznesi sh.a 10,000L/muaj ose 120,000L/vit deri aq sa të kenë 

mundësi. 

Një sigurim të ardhurash tjetër do jetë aplikim me projekte në kuadër të institucioneve kombëtare 

e ndërkombetare.  

Për sa më sipër po afishojmë nr. bankar, niptin tregtar dhe vendimin e gjykatës ku secili mund të 

aplikojë në emër të Akademisë, gjithmonë në marrëveshje specifike sipas rastit. 

 


