Revistat dhe raportet që vijnë periodikisht në bibliotekë:
1. Revista shkencore “ Economicus”: botohet dy herë në vit,
Revista pasqyron realitetet, arrit jet, zhvillimet dhe sfidat e reja në fushën e ekonomisë, teknologjisë, financave dhe
shoqërisë në Shqipëri dhe në botë. Trajton problemat ikat e zhvillimit ekono miko-social, financave publike, tregjeve
financiare, stabilitetit makroekono mik, politikave ekonomike e financiare, zhvillimit territorital e social, kredisë dhe
bankave, sistemeve të sigurimeve dhe pensioneve, çmimeve dhe in flacionit, efektet dhe kërkesat në kuadrin e
integrimit europian, ndikimet dhe përballja me zhvillimet e ekonomisë botërore dhe globalizimit, inovacionit dhe
progresit teknologjik
______________________________________________________
2. Revista shkencore “ Justicia”: botohet 2 here ne vit
Në rev istë gjejnë pasqyrim risitë dhe zhvillimet bashkëkohore në fushën e së drejtës, qasja krahasimore,
problemat ika që haset në praktikë, dhe nga kjo p ikëpamje këto punime përmbajnë jo vetëm vlerë në pasqyrimin e
aspektit teorik e doktrinar kontemporan por edhe vlerë praktike.
_______________________________________________________
3. Revista shkencore “ Educatio”: botohet dy herë në vit
Është revistë profesionale kërkimore. Ob jekt ivi kryesor i revistës është të shërbejë si një foru m i hapur për
kërkuesit në të gjithë botën, për të prezantuar dhe diskutuar shqetësime të përbashkëta qofshin ato në rrafsh lokal,
ko mbëtar, ndërko mbëtar apo transnacional në shkencat e edukimit, duke u kthyer kështu në një burim shumë të
rëndësishëm për akademikët, këshilluesit, ad ministratorët, hartuesit e kurrikulave dhe kërkuesit shkencorë. Nu mra
të veçantë të revistës do të egzaminojnë në thellësi çështje të rëndësishme të shkencave të edukimit në ditët e sotme
si: metodologjia, motiv imi dhe arsimimi.
_____________________________________________________
4. Revista shkencore “ Polis”: botohet dy herë në vit
Në këtë revistë inkurajohet larmia e stileve të të shkruarit dhe metodologjive të ndryshme, por synimi kryesor është
forcimi i stilit anglosakson të të shkruarit dhe të argumentuarit. Një karakteristikë dalluese e revistës është mendimi
kritik, shpesh edhe i vendosur kundër rry mës së studimeve të shkencave sociale në Shqipëri.
_________________________________________________________
5. Revista shkencore “Sociological Analysis”: del dy herë në vit, gjuha: anglisht
SA do të jetë në gjendje të sigurojë sociologëve shqiptarë informacion të vyer për gjendjen aktuale apo tendencat të
kohës në disiplinën e sociologjisë. Një pjesë e rëndësishme e qëllimit të madh të SA-së është të promovojë
këmbimim e ideve mes sociologëve shqiptarë e të huaj si edhe të inkurajojë bashkëpunimin akademik mes tyre.
Revista u organizua si institucion eksperimental social për të n xitur të menduarit e ri, pro movimin e tolerancës e për
të vepruar si foru m serio z për shkencëtarët e shkencave sociale- në Shqipëri dhe vende të tjera- që sillnin bashkë
njohuritë teorike dhe reko mand imet praktike dhe të bënin me zë opin ionet e tyre në çështje të shumta me të cilat
përballej shoqëria shqiptare sot, ashtu edhe për ato të shoqërive fqinje si edhe një ko munitet më të gjerë ko mbesh.
________________________________________________________
6. “Ban kieri”: botim I Shoqatës Shqiptare të Bankave
rol edukues, lidhur me t rajt imin e aspekteve dhe problematikave të përditshme bankare dhe financiare, me synimin
që, edhe publiku i gjerë, përveç bankierëve, të mund të përmirësojë njohuritë e tij ekonomike, financiare dhe ato
bankare, si pjesë e edukimit financiar.
Botim tremu jor
________________________________________________
7. Kuvendi: botim periodik i Kuvendit të Shqipërisë
Përgatitet nga Shërbimi i Botimeve Parlamentare të Kuvendit të Shqipërisë. Revista e Kuvendit shërben si një ndër
instrumentet institucionale të transparencës dhe të komunikimit me qytetarët mbi produktet më të rëndësishme e me
një impakt të gjerë publik të veprimtarisë parlamentare.

Del 2 herë në vit
_____________________________________________________

8. Bu letini zyrtar i Bankës së Shqipërisë:
Flet për bankat dhe veprimatrinë bankare në Shqipëri
Del 1 here ne muaj
________________________________________________________
9. Raport i politikës monetare
Raporti i referohet deklaratave monetare te Ban kës së Shqipërsië, analiza ekono mike, financiare, monetare
Është raport tremujor
________________________________________________________
10. “Südosteuropa”: revistë e polit ikës dhe shoqërisë
Përmban studime mb i Ev ropën Juglindore dhe Lindore. Publikon art iku j me standarde të larta akademike.
Del 4 herë në vit
___________________________________________________________
11. “Mësuesi”: revistë e përmuajshme ko mbëtare arsimore. Është botim I Min istrisë së Arsimit dhe Sportit
_________________________________________________
12. Drita e kur’an it: reviste shkencore për hulumtime e studime kur’anore.
Rev ista del kater here ne vit
_______________________________________________
13. “Panorama info regio” trajton politikat rajonale, zhvillimin ekonomk t w vendeve tw BE-sw.
del 4 herw nw v it
gjuha: anglisht
___________________________________________
14. European economy: revistw e BE-sw, Trajton probleme ekono mike, politikat e punwsimit, zhvillimin e
qwndrueshwm, mb rojtjen e mjedisit,
Gjuha: anglisht
Del 4 herw nw v it
________________________________________
15. “Social agenda”: botim i BE-sw
Trajton probleme sociale, çwshtje tw punwsimit,
Gjuha: anglisht
Del 4 herw nw v it
_____________________________________________
16. “Live & learn”: rev istw e BE-sw
Trajton çwshtjw t w arsimit, tregun e punws, trajnimet,
Gjuha: anglisht
Del 4 herw nw v it

