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1. Muzika, përtej dhe përkëtej identitetit / Music, beyond and hither identity, Krenar Doli 

2. Mbi strukturën e Fjalorit të Nikollë Gazullit (Fjalorth i ri -Fjalë të rralla të përdoruna në 

Veri të Shqipnis) / On the structure of Nikollë Gazulli’s Glossary (A new glossary –Rare 

words used in the North of Albania), Aida Kurani 

3. Transiviteti dhe intransiviteti në gjuhën shqipe / Transitivity and intransitivity in 

Albanian language, Pranvera Osmani  

4. Krijimet e imrovizuara gjatë gostive në krahinën e Labërisë / Popular comic creativity  in 

Labëria district, Zamira Alimemaj 

5. Kosova midis mitit të nacionalizmit serb dhe realitetit historik / Kosovo between the 

Serbian myth of nationalism and historical reality, Azdren Shala & Berat Ademi  

6. Të pathënat rreth Traktatit të Aleancës Mbrojtëse (Pakti i Dytë i Tiranës) / On the untold 

Defence Alliance Treaty ( The Second Pact of Tirana), Elona Kazazi  

7. Eksponatet prej druri në Muzeun Etnologjik në Prishtinë / Wood eksponats in the 

Ethnological Museum in Prishtina, Valon Shkodra 

8. Tipare të dramaturgjisë së Martin Camajt / Martin Camaj’s drama features, Alta Haluci  

9. Ideja e autorit për romanin dhe ideja e autorit – narrator te romani Nata është dita jonë / 

The author’s idea on the novel and the author – narrator’s idea in the novel Night is our day, 

Sami Hajra 

10. 6. Astrit Bishqemi - Prozator i mirëfilltë në letërsinë tonë për fëmijë e të rinj / Astrit 

Bishqemi – An authentic prose writer in our literature for children and young people, Rudina 

Alimerko 

11. Çështje të përkthimit të eufemizmave dhe disfemizmave në tekstet letrare / Issues of 

translation of euphemisms and dysphemisms in literary texts, Mirela Papa 

12. Letërsia shqipe e përkthyer në gjuhën angleze / Albanian literature translated in English 

language, Lindita Kasaj & Najada Gjiksana   

13. Kurrikula e mbështetur në kompetenca dhe gjuha angleze / Competence-based 

Curriculum and the English Language, Shykrane Gërmizaj 

14. Sfidat e Vlerësimit në orët  e  Gjuhës së Huaj  ku zbatohet metoda Komunikative / 

Challenges of Assessment in Foreign Language Classes in CLT Context, Marsela Harizaj 

15. Përdorimi i metodave bashkëkohore të mësimdhënies së gjuhës në shkollat fillore dhe të 

mesme të ulëta / Use of contemporary methods of language teaching in primary and lower 

secondary schools, Fadil Latifi & Zeqir Kadriu 


