
 
PARATHËNIE 
 
Ky numër i posaçëm i Buletinit botohet në kuadrin e festimeve kushtuar 50-
vjetorit të themelimit të Universitetit të Tiranës e, në përbëje të tij, edhe të 
Fakultetit të Shkencave Natyrore. 

Fakulteti i Shkencave Natyrore i UT, si qendra kryesore për përgatitjen e 
specialistëve me arsim të lartë në matematikë, informatikë, fizikë, kimi, kimi 
industriale e biologji, u krijua që me themelimin e UT më 1957. F.SH.N. e 
filloi veprimtarinë e vet me 4 degë (matematikë, fizikë, biologji-kimi dhe kimi 
industriale) dhe 6 katedra, për t’u zhvilluar e pasuruar shkallë-shkallë, deri sa 
në vitet '90, u riorganizua në 7 departamente (i matematikës, i fizikës, i 
informatikës, i biologjisë, i kimisë së përgjithshme, i kimisë industriale dhe 
inxhinierike, i farmacisë) dhe në 18 seksione. Në vitin akademik 2005-2006 
në të gjitha departamentet e F.SH.N. nisi zbatimi i studimeve në përputhje me 
Marrëveshjen e Bolonjës. Në F.SH.N. kanë zhvilluar veprimtarinë e vet shumë 
personalitete të shquara të shkencës e të arsimit shqiptar, ndër të cilët 7 anëtarë 
të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe 9 profesorë me titull "Mësues i 
Popullit".  

Shumë burra të shquar, duke punuar me kritere të rrepta profesionale, në 
heshtje e me durim, hodhën themelet e këtij Fakulteti, kultivuan traditën 
universitare në të, si dhe përgatitën e frymëzuan një brez të tërë të ri, që do ta 
çonte edhe më tej punën e nisur prej tyre. Këtu  meritojnë të përmenden, në 
radhë të parë, profesorët e nderuar: Kolë Popa, Menella Karajani, Sotir 
Kuneshka, Islam Zeko, Kolë Paparisto, Niko Laço, Qazim Turdiu, Kristaq 
Fundo, Petraq Pilika, Shaban Baxhaku, Muharrem Frashëri, por edhe shumë e 
shumë të tjerë që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme të punës së tyre këtu. 
Shumë prej tyre sot nuk janë më, por ata janë dhe do të mbeten pjesë e 
pandashme e kujtesës historike të Fakultetit. 

 Ky  numër i posaçëm i Buletinit, si një peng nderimi ndaj tyre, i  kushtohet 
evidentimit të aspekteve më të spikatura të veprimtarisë së kësaj plejade 
njerëzish, që u ngjiz me mund dhe përpjekje të jashtëzakonshme, por edhe me 
talent, me forcën që të jep ndjenja e thellë e atdhetarisë, pasioni i zjarrtë ndaj 
dijes, devotshmëria ndaj çështjes fisnike të arsimimit të popullit, përkushtimi 
me përgjegjësi ndaj detyrës që u ishte besuar.  

Pa respektuar traditën, pa ura që lidhin të shkuarën me të tashmen drejt së 
ardhmes, pa frymëzimin që na e jep historia, nuk mund të krijohet një e 
ardhme e denjë për t’u jetuar.  


