We would like to inform you that the Section of Natural Sciences of KASA will
organize the Scientific Conference titled:
“ENERGETICS AND ENVIRONMENT FOR A SUSTAINABLE DEVELOPMENT”
The Objective of the Conference
Energy production and sustainable human activities are considered to be the
main challenges for the global development in the 21-st century. Energy production, as
a key factor in the development of the country, implicates a series of technological,
economic, population, social, health, urban, rural, transport and environmental factors
etc. which require rational solution.
Taking into account this fact, The Section of Natural Sciences of KASA assesses
that energy and environment pose a serious challenge for the country therefore, based
on use of local intellectual capacities and international experience, this scientific
conference aims to contribute to the treatment of energy resources, environment and
sustainable development.
Important information:
- The Conference will be held on 30th of October 2013 at 10:00 HRS on the premises of
Academy.
- The title of the paper and abstracts should be submitted in A4 format (page), 150-300
words, Font 12, Times New Roman.
- The deadline for the submission of the title of the paper and abstract is 20th of April 2013.
- Complete material (final version) should be submitted by 1st of September 2013.
- It is proposed publication of a brochure with abstracts of papers which will be given to
the participants.
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Ju njoftojmë se Seksioni i Shkencave të Natyrës i ASHAK-ut, do të organizojë
Konferencë shkencore me titull:
“ENERGJETIKA DHE MJEDISI PËR ZHVILLIM TË QËNDRUESHËM”.
Qëllimi i Konferencës
Sfida kryesore për zhvillimin global në shekullin 21 ndërlidhet me prodhimin e
energjisë dhe furnizimin e qëndrueshëm të aktiviteteve njerëzore. Gjenerimi i energjisë,
si faktor kyç për zhvillimin e vendit, implikon një sërë faktorësh teknologjikë,
ekonomikë, të popullsisë, socialë, shëndetësorë, urbanë, ruralë, të transportit, mjedisit
etj. që kërkojnë zgjidhje racionale.
Nisur nga ky fakt, Seksioni i Shkencave të Natyrës i ASHAK-ut, vlerëson se
energjia dhe mjedisi paraqesin sfidë serioze për vendin, andaj mbi bazën e shfrytëzimit
të kapaciteteve intelektuale në vend dhe përvojave ndërkombëtare, synon që përmes
kësaj Konference shkencore të japë kontributin e vet në trajtimin e resurseve
energjetike, të mjedisit dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
Informata të rëndësishme:
- Konferenca do të mbahet më 30 tetor 2013, në orën 10:00 në mjediset e Akademisë.
- Titulli i punimit dhe abstraktet të jenë në një faqe A4 me 150 deri në 300 fjalë në
Times New Roman 12.
- Afati i fundit për dërgimin e titullit të punimit dhe të abstrakteve është 20 prill 2013.
- Materiali i plotë (punimet përfundimtare) të dërgohet deri më 1 shtator 2013.
- Propozohet botimi i një broshure me abstraktet e punimeve, e cila do t’u jepet
pjesëmarrësve.
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