
   REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT 

ARKIVI SHTETËROR I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT 

 

THIRRJE PËR PËRMBLEDHJE TË PROPOZIMEVE PËR PUBLIKIM NË vitin 2020 

 

Arkivi i Shtetit shpall një thirrje për propozime për publikim në vitin 2020. 

I Udhëzimet për dorëzimin e propozimeve 

1. Komisjoni i Botimeve do të marrë parasysh llojet e mëposhtme të botimeve: 

- komente për tema të caktuara, ngjarje dhe personalitete të caktuara historike, të krijuara në bazë të 
materialit arkivor me origjinë nga vendi ose jashtë saj; 

- koleksione të materialit arkivor me origjinë nga vendi ose jashtë saj; 

- monografitë e një ngjarje të veçantë, probleme, çështje, teme apo person nga historia e Maqedonisë të 
krijuar në bazë të materialit arkivor me origjinë nga vendi ose jashtë saj; 

- punime profesionale në fushën e arkivizmit dhe 

- botime të tjera për të promovuar mbrojtjen dhe përdorimin e materialit arkivor. 

2. Përmbajtja e propozimit 

Propozimi për publikim deri te Komisioni për botim në Arkivin e Shtetit paraqitet nga autori (redaktori). 

Propozimi duhet të përfshijë: 

- titulli i botimit (duke punuar ose përfundimtar); 

- emrin dhe mbiemrin e autorit ose redaktorit të botimit (dhe një biografi të shkurtër me një listë të 
botimeve të botuara për parsonat që për herë të parë bejnë propozim); 

- emrin dhe mbiemrin e autorit të parathënies (hyrje); 

- emrin dhe mbiemrin e personit që bën zgjedhjen e dokumenteve (nëse ka person për zgjedhje); 

- një përmbledhje e shkurtër e përmbajtjes së botimit; 

- të kufizojë vitet e materialit që do të botohet; 

- vëllimi i përafërt i materialit (në tabak- autorit, në mënyrë që 1tabak-autori  t'i korrespondojë 30,000 
karaktere me ndarje fjalësh); 

- Afati kohor për botim (deri në  maji 2020) dhe 

- informacione kontakti për autorin / redaktorin. 

3. Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve 

Afati i fundit për dorëzimin e propozimeve është 16 Dhjetor 2019. 

 

II Udhëzime për bërjen e publikimeve 

1. Përgatitja e materjalit  duhet të punohet në mënyrë elektronike, me mbështetje maqedonase në një nga 
programet MS Word, të regjistruara në një format dokumenti (**. Doc). Kërkohet përdorimi i fontit Times 
New Roman. Në tekst madhësia e shkronjave është 12 pikë dhe ndarja  është 1.5. Në fusnotat, madhësia e 
shkronjave është 10 pikë dhe ndarja është më e vogël (single); 



2. Nëse materiali për botim përgaditet në një gjuhë të huaj ,atëhere autori / redaktori është i detyruar të 
dorëzojë botimin e përkthyer në gjuhën maqedonase, me qka shpenzimet e përkthimit  i bart autori / 
redaktori; 

3. Nëse gjatë punimit të materiali për botim përdoret materjal që nuk është  në Arkivin Shtetëror të 
Republikës së Maqedonisë së  Veriut  atëherë autori / redaktori është i detyruar të paraqesë një kopje në 
menyr elektronike ose një kopje ne form të shtypur  në Arkivin e Shtetit. 

Të gjithë të interesuarit mund të paraqesin propozimet e tij në adresën e mëposhtme: 

Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së  Veriut 

- për Komisionin e Botimeve 

Kaj "Dimitar Vlahov" nr. 19 

1000 Shkup 

ose në formë elektronike në postën elektronike në vijim: info@arhiv.gov.mk. 

 Komisioni i Botimeve të Arkivit të Shtetit vendos nëse një propozim pranohet apo jo në një ditë të caktuar 
dhe do të informojë ofertuesit deri në fund të janarit 2020. 

Arkivi i Shtetit emëron recensentë për dorëshkrimet e pranuara. Pas dorëzimit të dorëshkrimit dhe marrjes 
së vlerësimeve pozitive për të, Arkivi i Shtetit lidh një marrëveshje me autorët dhe vendos nëse botimi do të 
botohet vetëm në kopje të shtypur, vetëm në formë elektronike, ose të dyja në kopje të shtypur dhe në 

formë elektronike. 
 

                                                                                                                  
 


