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09:30 - 10:00 
Pritja e të ftuarëve - regjistrimi i  pjesëmarrësve 

Prijem ucesnika i registracija učesnika - Registration of the participants 
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Coffe  break   11:00 - 11:30 
 

 
 
 

 

Prezantimi i punimeve shkencore   
Prezentacija naučnih radova  

Presentation of the scientific papers 
 

 
  

 
 

 
15:00 –15:20 

 

Konkluzionet - Zaključke Conclusions 

 
 



 

 
 
 

 
A. PANELI I PUNIMEVE SHKENCORE  

PANEL NAUČNIH RADOVA 
 
 
Prof. Asoc. Dr. Kamber KAMBERI  -  Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”-Gjakovë 

*Periudha e Skënderbeut dhe dy kohët tjera në veprën e Kadaresë* 
*Scanderbeg Period and two other times in the Kadare deed* 

 
Prof. Asoc. Dr Elindë DIBRA - Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 

*Urat lidhëse ndërkulturore përmes teknikave dixhitale* 
*Intercultural bridges through digital techniques* 

 
Dr. Alva DANI - Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 

*Të edukosh përmes Dantes; pedagogjia e një poeti* 
*Educated through Dante; Pedagogy of a poet* 

 
Prof. Asoc. Dr.Nertila HAXHIA LJARJA - Departamenti i Historisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi"-Shkodër 

*Vendosja e pushtimit austro-hungarez në Shkodër (mbështetur në korrespondencën e konsullit austro-hungarez në 
Shkodër, vitet 1915-1916)* 

 
Dr. Rovena  VATA - Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë 

* Betimet, urimet, mallkimet në epos-pjesë e trashëgimisë tonë kulturore* 
*Promises, wishes and curses in epos as a part of our cultural heritage* 

 
Prof. Dr. Jusuf  OSMANI 

* Vendosja e malazezëve në Vrrakë të Shqipërisë  (1810) dhe kolonizimi i tyre në Kosovë* 
*The establishment of Montenegrins in Vrraka of Albania (1810) and their colonization in Kosova* 

 
Prof.Asoc.Dr. Fahrush REXHEPI - Dekan, FSI – Prishtinë, Kosovë 

* Epitafet në gjuhën osmane, thesar i çmuar i trashëgimisë kulturore * 
*The epitaphs in Osman language, priceless treasure of cultural heritage* 

* * 
 
Eljana BRAHJA (PHDc)  - Gjimnazi “Sandër Prosi”, Tiranë 

* Adoleshentët dhe kujdesi ndaj librit si pjesë e trashëgimisë kulturore* 
*Teenagers and the care towards the book as part of cultural heritage* 

 
Elida BOSHNJAKU, MMK - Sekretare e Përgjithshme, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Shkodër 
Elona BOSHNJAKU, MSC - Metodiste 

* Implikimet ekoturizmit në zhvillimin e qëndrueshëm* 
*Ecotourism implications on sustainable development * 

 
Mr.sc. Diamanta SOJEVA - Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
Prof. Dr. Armand KRASNIQI – UP i Prishtines, Kosovë 

*Ngjashmëritë dhe dallimi në mes të kontratës së kredisë dhe kontratës së huas në në drejtën bankare* 
*Similarities and the distinction between the bank loan and the loan contract in the bank law* 

 
Ecc.  i dipl. Gazmend  KOVAÇI – Udheqës i muzeut të Ulqinit 

*Potenciale turistike të hapsirës së Bunës* 
*Tourist potentials in the Buna space* 

 
 Prof. dr. Bahtijar KRYEZIU - Universiteti i Prishtinës 
Lumnije LATIFAJ - ShF “Hasan Prishtina” – Prishtinë 

*Shkallë e ulët e njohjes së gjuhës shqipe nga mësuesit tanë* 
*Low level of Albanian language knowledge from our teachers* 

 
Prof.dr. Mustafa IBRAHIMI - Universiteti i Evropës Juglindore-Tetovë 
 Sejdi GASHI (PHDc) - Instituti Albanologjik-Prishtinë 

* Paralele midis hidronimeve të rajonit të Pelagonisë me ato të Podgurit* 
*Parallels among hydronims in the Pelagonia andPddgur regions* 



 

 
Hajrullah MUSTAFA, Mr.sc. - European  College  Of Kosovo 

*Roli dhe rëndësia e ruajtjës së trashëgimisë  dokumentare për  kujtesën  kolektive* 
*The Role and importance of documentary heritage ruling collective memory* 

 
Tan  KAZAZI 

*Duhani si fenomen social dhe kulturor-dje dhe sot * 
*Smoking as social and cultural phenomenon - yesterday and today* 

 
Dr. Ylber DYLI - Medreseja “H.SH.Shamia”, Shkoder 
Msc. Gerhard JAHAJ  - Medreseja “H.SH.Shamia”, Shkoder 

*Identiteti Etno-Kulturor i Rajonit Ana Malit* 
* Ethno-Cultural Identity Ana Malit Region* 

 
Sadat AGUSHI 

* Vëzhgime Toponimike në fshatrat Rahovicë dhe Raincë  të Preshevës* 
*Names observations in Rahovice and Raincё villages of Presheva* 

 
Majlinda BUSHAJ  - Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” Shkodër, Shqipëri 
Marjan LULGJURAJ 

*Vështrim panoramik mbi botimet shkencore-kulturore-letrare të Shqiptarëve në Malin E Zi* 
*Panoramic overview on scientific-cultural-literary publications of Albanian in Montenegro* 

 
Dr. Shkëlqim SIRIKA - High School of Paskuqan-2, Tirana-Albania 

* Migrimet humane, problematikat e proceseve urbanizuese në nivel lokal rast studimi: hapësira periurbane Paskuqan * 
* Human migration, problems of urbanization processes in local level Study case: suburban area of Paskuqan* 

 
Alkida BOSHNJAKU, MAB/MSC Asistente pedagoge, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” Fakulteti i Shkencave të 
Edukimit 

*Një studim mbi vlerat artistike dhe kulturore të veshjes tradicionale të gruas në qytetin e Shkodrës* 
*A study in the artistic and cultural values of traditional woman clothing in the city of Shkodra* 

 
 
 (PHDc)  Mustafë HAZIRI - Kordinator i Qendres per Studim dhe Hulumtim, Sekretar i Lidhjes së Historianëve të Kosovës- 
Dega ne Mitrovicë 

* Çamëria   dhe marrëdhëniet  shqiptaro-greke* 
*Chamuria in the Albanian-Greek relations* 

 
Dr. Besim MORINA 
*Kisha katolike në Tivar gjatë shekullit XIII-XV dhe roli i saj në ruajtjen e lidhjeve me Selinë e Shënjtë* 
*The Catholic Church in Tivar during XIII-XV centuries and its role in preserving the relations with the Holy See* 

 
Dr. Danja HOBDARI -  Akademia Profesionale e Biznesit 

*Autorësia si trashëgimi: deri ku mbrohet përmes ligjit të ri* 
 *Authorship as heritage: until when is protected through the new law* 

 
Alfred HALILAJ (PHDc)  - Insituti i Antropologjisë dhe i   Studimit të Artit, Tiranë. 

* Kafja dhe komunkimi kompleks* 
* Coffee and the complex communcation* 

 
Mr.Sc Erodita QORKADIU – HAXHIU - Ethnological Museum, Prishtinë, Kosovë 

*Veshje Tradicionale në Kosovë* 
*Traditional Costume in Kosova* 

Prof. dr Vebi BEXHETI -  
*ESAD MEKULI, poeti dhe biri besnik i popullit te vet* 

*Esad Mekuli, the peoet and the faithful son of its people* 
 
Emirjana FILI  (PHDc)  - Gjimnazi “ Sander Prosi “ Tiranë 

*Iluminizmi Evropian Ne Pashallekun E Janines* 
*European Lighting in the Joanina Feud* 

 
Luigj DEDVUKAJ – Shkolla e mesme “Mahmut Lekiq” Tuz 

*Analiza e teksteve shkollore, të lëndës identitare “Kulturë muzikore”, për nxënësit shqiptarë në Mal të Zi* 
*The school text analyses, of identity course "Musical Culture", for the Albanian pupils in Montenegro* 



 

 
Prof.asoc.Dr. Florian BJANKU - Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi” 

*Garancitë për t’u siguruar vetëqeverisja vendore* 
* The assurances to secure local self governance* 

 
Kastriot I. VESELAJ  - Master i Historisë, Prishtinë 
Demokrat VATAJ - Mater i Arkivistikës, Suharekë, Kosovë 

*Kullat shqiptare në Rrafshin e Dukagjinit (historiku, rëndësia, shkatërrimi, indiferenca e problemet e tjera në mbrojtjen 
dhe ekzistencën e tyre* 

*The Albanian belfries in Dukagjin Field (the story, importance, destruction, indiference and other problems in preserving 
their existence* 

 
Msc. Kosovar ALIJA - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" Fakulteti Filozofik 
Msc. Artan RESHANI - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" Fakulteti Filozofik 

*Trashëgimia kulturore në Lug te Baranit* 
*Cultural heritage in Lug village of Barani county* 

Dr. Klementina NGJEÇI – Gjimnazi “Skënderbeu”-Has 
Dr. Blerta AVDIA - Kolegji Universitar “LOGOS” 

*Trashëgimia kulturore në kurrikulën e gjimnazit* 
*Cultural heritage in high school program* 

 
Dr. Eriona VADINAJ - Ass. Lecturer at “Luigj Gurakuqi University” & Finance Chief at Shkodra Prefecture, Albania 

* Efficient tax administration, The only way for fighting fiscal evasion in Albania* 
 
Rexhep SUMA, PHD(c)  - Ligjërues në Fakultetin e Studimeve Islame, Prishtinë 

*Identiteti nga perspektiva islame* 
*Identity from the Islamic perspective* 

 
Phd. Ardita Hajdari - BUQINCA  - Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë 

*Histori e religjionit të shqiptarëve në Shqipërinë e sipërme 1912-1913* 
*The religion history of Albanian in upper Albania 1912-1913* 

 
Ma.Sc.Yllka R. IMERI – Universiteti i  Gjakovës, Fakulteti i gjuhës shqipe, Kosovë 

*Intonacioni në debatet politike të Kosovës dhe të Shqipërisë* 
*Intonation in the political debates of Kosova and Albania* 

 
Driton TIKU (PHDc)  - Profesor në Kolegjin “Mehmet Akif” 

Msc. Ajet LECI - Kordinator i cilsisë në Arsim-Drenas 
 

*Kontributi i shoqërisë civile shqiptare gjatë luftës në Kosovë 1998-99* 
*The Albanian civil society contribution during the war in Kosova 1998-99* 

 
Bajram  SEFERAJ (PHDc)  - Zyrtar i Lartë Ligjor, Departament Ligjor, MBPZHR 

* Kriminaliteti i Organizuar dhe format e saj, me theks të veqantë Tregtia me vepra të artit dhe të kulturës nacionale* 
* The Organized criminality and its forms, special emphasizes the trade with art classic and national culture* 

 
Dr. Anita NEZIRI - Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Shqipëri 

*Pasmodernizmi si humor i zi* 
*Postmodernism as black humor* 

 
Ph.D. (c) Oltsen GRIPSHI - Akademia e Studimeve Albanologjike - American College “Wodroow Wilson”, Tirana 

*Natyra përmes socializmit real të Zef Shoshit* 
* Nature through real socialism of Zef Shoshi* 

 
Shefqet DINAJ - Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” 

*Trashëgimia tradicionale me vlera muzeale në Skivjan të Gjakovës* 
*Traditional heritage with museum values in Skivjan of Gjakova* 

 
Dr. Evis HUDHËRA - Departamenti I Gjuhë – Letërsisë, Fakulteti I Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë 

*Një  vështrim kronologjik mbi pasqyrimin e klasës leksiko - gramatikore  të mbiemrit  në disa gramatika të shqipes* 
* A chronological view over the reflection of lexical-grammatic class of surname in some Albanian grammer* 

 
 
 



 

 
Lumturi BARDHI - Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" - Shkodër, Albania    

*Procesi dhe teknikat e të pyeturit* 
* Process and techniques of interrogation* 

 
Samire BLLACA-BALAJ - Universiteti i Prizrenit-Fakulteti i Edukimit,Prizren,Kosovë 

 
Lumturi BARDHI - Universiteti i Shkodrës "Luigj Gurakuqi" - Shkodër, Albania    

*Një këndvështim analitik- semiotik i “përrallave kombëtare” AT Donat Kurti* 
* The semiotic analytical approach of international fairy tales of  Saint  “Donat Kurti* 

 
 
Msc. Kosovar ALIJA - Universiteti i Prishtinës "Hasan Prishtina" Fakulteti Filozofik 

*Ismail Qemali në Qeverinë e Përkohshme sipas historiografisë shqiptare të periudhës së komunizmit * 
* Ismail Qemali in the transitory Government according the Albanian historiography of communist era 

 
Dr. Rudina DEGJONI  - Fondi i Sigurimit të Kujdesit Shëndetësor në Shqipëri 

*Kontraktimi i shërbimeve shëndetësore në Shqipëri: sfidë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve* 
*Health services contract in Albania: challenge for the improvement of services quality* 

 
Ermira  YMERAJ 

*Ruajtja e dokeve dhe zakoneve ne vepren e Camajt* 
*The preservations of habits and customs in the work of Camaj* 

 
Nertila ZANI  - Lektore, Universiteti ‘Aleksander Xhuvani ’ 

*Retorika dhe argumentimi, përqasja dhe ndarja midis tyre* 
*Rhetoric and argument, the approach and division among them* 

 
Dr. Etjona HOXHA - Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë, Fakulteti i Shkencave Humane, Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe 
Letërsisë 

*Kujtesë/Tradita, si elemente thelbësore e formësuese të poetikës së Martin Camajt* 
 *Remembrabce/Tradition, as essential formative elements of Martin Camaj poetry* 

 
Msc.  Merushe  QOSJA - Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 
Msc.  Dorina  SULA - Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan 

*Komunikimi dhe të nxënit e gjuhës së huaj tek disleksikët* 
*Communication and the learning the foreign language to the dislecsic* 

 
Dr. Migena  BALLA - Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 

*Urbanizimi shoqëror dhe dialektet e shqipes * 
*Social urbanization and the Albanian dialects* 

 
Arian  PULAJ – Mrsc. Universitetin e Prishtinë, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë   

*Muhamet Tërnava- Kontributi në historiografinë shqiptare* 
*Muhamet Tёrnave- Contribution in the Albanian historiograhy* 

 
Ana  SHAHINI (PHDc)  - Biblioteka Kombëtare të Shqipërisë 

*Vepra letrare e Jakov Xoxës në sytë e kritikës* 
*The creativity of Jakov Xoxa in the eyes of criticism* 

 
Irena  PAPA (Sevdaraj)  - Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës 

*Rrugëtimi i gjuhës Shqipe nga Shpallja e Pavarësisë e deri në vitet ‘90 * 
*The voyage of the Albanian language from the Establishment of Independence to the '90* 

 
Prof.dr. Fridrik DULAJ – Universiteti i Gjakoves 

*Llojet e fjalive ne gazeten Koha Ditore* 
*The kind of sentences in Koha Ditore newspaper* 

 
Edona Uka PACI - Accountant of the Non-Bank Financial Institution "TIMI Invest" - Pristina 

*The Impact of Financial System on increase economy in Kosovo* 
*Ndikimi i sistemit financiar në rritjen ekonomike në Kosovë* 

 

*Opinioni i mësimdhënësve mbi ndikimin e familjes dhe faktorëve familjarë për sjellje të dhunshme në shkollë*
*Teachers Opinion on Family Impact and Factors family members for violent behavior at school.*



 

 
Msc. Bahrije THAQI - Kuvendi Komunal , Pejë-Kosovë  

* Foreign direct investment influence on economic growth* 
 
Vait  NIKAJ – Instituti për hulumtime shkencore dhe zhvillim, Ulqin 

*Ruajtja dhe avansimi i identitetit fetar në Ulqin* 
* The preservation and the advance of religious identity in Ulqin* 

 
Msc. Eljon  HILA (PHDc) – Avokat, Tirane, Albania 
* Koncepti i “përgjegjësisë” per administratorët e shoqërive tregtare sipas legjislacionit tregtar (2008-2015) te përafuar me 

direktivat e BE-së * 
 * Legal responsibility for CEOs under commercial legislation (2007-2017) in approach with European Union directives* 

 
Dr. Rovena  VATA - Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë 

*Trashëgimia kulturore dhe shpirtërore e shqiptarëve e shprehur përmes baladave* 
*The Albanian cultural and spiritual heritage showed through the ballads* 

 
Mr.sc. Riza FAZLIU - Sektori i Ispeksionit të Arsimit, Gjilan, Kosovë 

*Vështrim mbi rrugët mesjetare të Kosovës lindore* 
* Overview on the mediavel roads of Eastern Kosovo* 

 
Dr. Matilda PARLLAKU - University of Tirana 

*Roli i disa parafjalëve për përcaktimin e raporteve sintaksore* 
*The role of some prepositions for the determination of syntactic relations* 

 
Dr. Alta HALUCI - Departamenti i Gjuhë – Letërsisë, Fakulteti I Shkencave Humane, Universiteti “ Ismail Qemali”, Vlorë 

*Vargjet e  De Radës dhe lidhja me prozën e  Kutelit, urë vazhdimësie në traditën më të mirë letrare shqiptare* 
*De Rade verses and the connection with Kuteli fiction, continuation bridge on the best Albanian literary tradition* 

 
Dr. Ali ALIAJ -  

* Environmental politics and legal support to them in the alpine areas in Albania and its two border states* 
* Politikat mjedisore dhe mbështetja ligjore ndaj tyre në hapësirat alpine në Shqipëri dhe dy shtetet kufitare të sa* 

 
Ma. Vjollca MESI  - Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti “Luigj Gurakuqi”, Shkodër 

*Roli i dokumenteve autentike në mësimdhënie* 
*The role of authentic documents in teaching* 

 
Aida BOJDANI - Specialiste Katalogimi në Qendra Kombëtare e Inventarizimit të Pasurive Kulturore 

* Cataloguing of objects in National Inventory Center of Cultural Properties* 
*Katalogimi Informatik në Qendrën Kombëtare të Inventarizimit * 

 
Ph.D. Faton KRASNIQI  - Universiteti Shtetëror “Kadri Zeka” Gjilan, Fakulteti i Edukimit 

* Neologjizmat e Pjetër Bogdanit* 
*Pjetёr Bogdani neologies* 

 
Zenel HAJRIZI - Radio Televizioni i Kosovës 

*Problemet Sociale në Fokus të Medias Kosovare* 
*The social problems focusing the Kosovar media* 

 
(PhDc) Elida BEGAJ - Akademia e Studimeve Abanologjike 

*Mbi tekstet e hershme dygjuhëshe* 
*Initial bilingual texts* 

Bekim SYLA  - PHD cand. Univerziteti Evropian i Tiranës 
Dr. Sc Veli LECAJ -  Univerziteti I Prizerenit “Ukshin Hoti” 

Aftësitë e femrës së diplomuar si ndërmarrëse në Kosovë 
 
(PhD) Spiro NIKA-Muzeu Historik Kombëtar-Tiranë 

*Vështrim mbi objektet e kultit të krishterë në hapësirat e thella malore Zagori e Pogon (Gjirokastër) * 
*A review of the Christian constructions of the deep mountainous areas of Zagori and Pogoni * (Gjirokastra) * 

 
Msc. Fatlum HETEMI  

*Struktura didaktike e teksteve shkollore Leximi letrar VI dhe Leximi letrar VII* 
*Didactic structure of school texts, literary reading VI and VII* 

 



 

 
Msc. Florimont GOJANI – Gjakovë, Kosovë 

*Struktura dhe rendi i gjymtyrëve në prozën e Migjenit dhe standardi i saj gjuhësor* 
*The structure and sequence of prose Migjeni limbs and her standard of linguistic* 

 
Edona ZENELI (PHDc) - Përgjegjëse, Sektori i Standardeve TIK dhe Implementimit të Projekteve, Agjencia Kombëtare e 
Shoqërisë së Informacionit (AKSHI) 

*Tregu i Pasurive të Paluajtshme dhe ndikimi i tij në zhvillimin ekonomik të Shqipërisë* 
*The real estate market and it’s impact on Albania’s economic development* 

 
PhD (cand) Fitim VELIU- Kolegji “Mehmet Akif”, Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

*Letërsia shqipe: perspektiva sociale sipas Arshi Pipes* 
*Albanian literature: the social perspective according Arshi Pipa* 

 
Prof. ass. Dr. Besim MUHADRI - Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani” 

*Kanuni I Lekë Dukagjinit Dhe Rilindja E Shtjefën Gjeçovit* 
*Lekё Dukagjini canon and the Renaissance of Shtjefёn Gjeçovi* 

 
PhD Melihate ZEQIRI - Mësimdhënëse e lëndes Gjuhë shqipe - Prishtinë 

*Kontributi i akademik Idriz Ajetit në Konsultën Gjuhësore të Prishtinës* 
*The academic contribution of Idriz Ajeti in the language council of Prishtina* 

 
 
Dr. Nexhat AVDIU – Kolegji Universitar “Dardania” Prishtinë, Kosovë 

Disa aspekte të Komenskit në lidhje me didaktiken e të mësuarit” 
 
Msc. Vituri META, Shkolla 9-vjeçare “Gjergj Fishta”, Tiranë 

*Gjergj Kastrioti Skënderbeu heroi ynë kombëtar, frymëzim i brezave* 
*Gjergj Kastrioti Skenderbeu our national hero, inspiration of generations* 

 
Av. Agron Isa GJEDIA – Avokat -Tiranë 

*Plisi i bardhë njeri nga elementet më përfaqësues që ka dalluar shqiptarët në Ballkan dhe ka kontribuar në ruajtjen e 
identitetit kombëtar shqiptar* 

*White plis is one of the elements more representative that distinguished the Albanians in the Balkans and his contribution 
for the preservation of Albanian national identity* 
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                 Këshilli organizativ 
         Organization Committe 

Mr. Vait  Nikaj 
Dr. Rovena Vata 

 
                                                                                                                                               Komiteti shkencor 
                Scientific Committe 

Prof as.dr. Elindë Dibra  
Dr. Eranda Bilali  

Mr. Rexhep  Suma 
Mr. Yllka Imeri 

 
            

  Adresa e kontaktit: 
Contact Address: 

  Bul. “Vëllezerit Frashëri” p.n. – Ulqin, Montenegro 
  Mob.  +382 69 079 785 – (Viber) 

                                   


