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Konferenca e Shkencave të Filologjisë, të Historisë dhe të Kulturës 

 

PROGRAMI 

 

21.11.2020, e shtunë 

10.00 - 12:55 Seanca e parë 

 

Moderatorë: Zeqirja NEZIRI, Arbnora DUSHI, Kristaq JORGO, Arben HOXHA 

10.00 - 10.12 

Zeqirja NEZIRI 

Balada e Lalë Bajramit 

(The ballad of Lala Bajram) 

 

10.12 - 10.24 

Olimpia GARGANO  

A nation abroad: Albanian dress as ethnic marker in the XVIIIth - XIXth c. French travelogues 

to the Ottoman Levant  

(Një komb jashtë vendit: Veshja shqiptare si shenjuese e etnisë në shekujt XVIII - XIX. 

Udhëpërshkrime franceze për Levantin Otoman) 

 

10.24 - 10.36 

Arben HOXHA 

Çështje të etikës së autenticitetit në artin letrar shqitar  

(Issues of the authenticity ethics in Albanian literary art) 

 

10.38 - 10.48 

Lirim SULKO  

Tredimensionaliteti në veprën letrare  

(Three-dimensionality in literary work) 

 

10.48 - 11.00 

Kristaq JORGO  

Rreth historishkrimit të fenomenit letrar shqiptar: Disa sugjerime konceptuale 

(About the historiography of the Albanian literary phenomenon: Some conceptual suggestions) 

 

 



11.00 - 11.12 

Neli NAÇO  

Mbi natyrën onirike të romanit "Funerali i pafundmë" [Visar Zhiti])  

(On oneiric nature of the novel "The Endless Funeral" [Visar Zhiti]) 

 

11.12 - 11.24 

Eris RUSI & Elona KODHELI  

Rrëzimi i miteve në Shqipërinë postkomuniste letrare të Fatos Kongolit  

(The fall of myths in literary post-cCommunist Albania of Fatos Kongoli) 

 

11.24 - 11.36 

Eljona JATAGANI 

Elementi autobiografik në romanet e Fatos Kongolit  

(The autobiographical element in novels of Fatos Kongoli) 

 

11.36 - 11.48 

Edlira BIRKO  

Mbi leximin e poezisë së Martin Camajt: Dhimbja si një dominante  

(On reading Martin Camaj’s poetry: Pain as a dominant) 

 

11.48 - 12.00 

Klotilda MARGJEKA  

Enigma e pazbërthyeshme e aksidentit përmes varianteve në romanin “Aksidenti” të Ismail 

Kadaresë  

(The unbreakable enigma of accident through variants in Ismail Kadare’s novel "The Accident") 

 

12.00 - 12.12 

Fikret RAMADANI  

Këngët dhe kulti i zjarrit në “Ditën e Verzës” në Opojë  

(Summer day - songs and cult of fire in Opoja Region) 

 

 

12.15 - 12.30  Pushim 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.30 - 14:45 Seanca e dytë 

 

Moderatorë:  Shpresa HOXHA, Mustafa IBRAHIMI, Edmond BUHARAJA 

 

12.30 - 12.42 

Edmond BUHARAJA  

Niceta i Remesiana-s: nismëtar i këndimit Gregorian  

(Niceta of Remesiana: initiator of Gregorian singing) 

 

12.42 - 12.54 

Jusuf BESHIRI  

Impakti i figurës së Gjergj Kastrioti Skënderbeut në arenën europiane  

(The impact of Gjergj Kastrioti Scanderbeg on the European arena) 

 

12.54 - 13.06 

Klodian GJONI & Irena GJONI  

Vendbanimet antike të Kaonisë te veprat e autorëve të antikitetit 

(Ancient residences of Kaonia in the works of Antiquity authors) 

 

13.06-13.18 

Antela SPAHO VOULIS  

Parashtesa "anti" në Shqipen dhe në Greqishten  

(The prefix "anti" in Albanian and Greek) 

 

13.18-13.30 

Ermira YMERAJ 

Nxënësi, nxënia dhe roli i mësuesit në cilësinë e mësimdhënies 

(Student, learning and the role of the teacher in the quality of teaching) 

 

13.30-13.42 

Valentina LENJANI  

Efektet e disleksisë në mësimin dhe zhvillimin e gjuhës. Rast studimor në Kosovë  

(The effects of dyslexia on language learning and development. A case of EFL learners in 

Kosovo) 

 

13.42-13.54 

Manjola DEMIRAJ 

Eqrem Çabej për veprën e Buzukut  

(Eqrem Çabej on Buzuku’s work) 



 

 

13.54-14.06 

Blerina HARIZAJ  

Vlera semantiko-estetike e simboleve mistike persiane të bilbilit dhe trëndafilit në poezinë 

naimiane  

(The semantic-aesthetic value of Persian mystical symbols of whistle and rose in Naimian 

poetry) 

 

14.06-14.18 

Besarta DAKAJ & Arjan DOBRAJ  

Imitimi i "Mesharit" dhe transformimi i ngjarjeve biblike në romanin "Ulku dhe Uilli" të Vath 

Koreshit  

(The imitaton of "Meshar" and the transformation of biblical events in the novel "Ulku and Uilli" 

of Vath Koreshi) 

 

14.18-14.30 

Elmira KAMBERI 

Qasja e pakët e fëmijëve drejt letërsisë dhe të lexuarit aktiv në kohën e dixhitalizimit  

(The children’s scarce access to literature and active reading in the age of digitalization) 

 

14.30-14.42 

Rudina ALIMERKO 

Vijon tradita e krijimeve për fëmijë - Sfidat e së ardhmes  

(The tradition of literature for kids continues - Challenges of the future) 

 

 

16:00-18:00  

Mbledhja e Përgjithshme e IASH-së 

 

 


