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EDUKIMI DHE TRAINIMET 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EKSPERIENCA E PUNËS 

  
 

2013 Fitoj titullin akademik "Profesor" 
Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)  

2009 Fitoj titullin akademik "Profesor i Asociuar" 
Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)  

2000 Kryej kursin për Bibliotekonomi pranë Bibliotekës Kombëtare 
Biblioteka Kombëtare, Tiranë (Shqipëri)  

2000 Realizoj kualifikime për programe të avancuara kompjuterike të shoqëruara me 
dëshmitë përkatëse 

1999 Fitoj gradën shkencore "Doktor i shkencave" 
Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)  

1995–1998 Kryej studimet e thelluara pasuniversitare 

1995 Kurse dhe seminare kualifikimi brenda dhe jashtë vendit 

1987 Kursi pasuniversitar për kritik letrar 
Tiranë (Shqipëri)  

1977 Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 
Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)  

1973 Arsimi i mesëm 
Shkolla e mesme "Luigj Gurakuqi", Elbasan (Shqipëri)  

2002–vijon Pedagog i brendshëm  
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AFTËSI PERSONALE 

  
 

Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)  

- Titullar i Lëndës së Etnofolklorit dhe Letërsia shqipe pas viteve '90 në trevjeçar dhe Antropologjia 
Kulturore dhe Sistemet tradicionale të komunikimit në pasuniversitar 

2004–2013 Sekretar shkencor i Seminarit Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë 
dhe Kulturën 

 

Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Prishtinës, Tiranë (Shqipëri)  

2010–2012 Lektor i Letërsisë shqipe  
Universiteti i Beogradit, Beograd (Serbi)  

2000–2002 Punonjës i Albanologjisë dhe Ballkanologjisë dhe shef i sektorit të 
pasurimit 

 

Biblioteka Kombëtare, Tiranë (Shqipëri)  

1998–2001 Pedagog i jashtëm  
Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)  

1998–2000 Specialist për bibliotekat  
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë (Shqipëri)  

1994–1997 Drejtor i Drejtorisë së Kulturës  
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, Tiranë (Shqipëri)  

1991–1993 Drejtor  
Shkolla e mesme e përgjithshme, Çorovodë (Shqipëri)  

1979–1991 Mësues letërsie  
Shkolla e mesme e përgjithshme, Çorovodë, Skrapar (Shqipëri)  

1977–1979 Mësues  
Grevë, Skrapar (Shqipëri)  

Gjuha amtare Gjuha shqipe 
  

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT TË DËGJUARIT TË SHKRUARIT 

Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  
Frëngjisht C2 C2 C2 C2 C2 

Italisht C2 C2 C2 C2 C2 
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PUNA SHKENCORE 
  

 

 

Anglisht B1 B1 B1 B1 B1 
 

  

Botimet -Përsiatje mbi poezinë anonime (monografi), Tiranë, 1997; 
-Voskopoja fenomen shqiptar dhe ballkanik (bashkautor), Tiranë, 1998; 
-Universet e panjohura – shkrime për letërsinë dhe kulturën, Tiranë, 2002; 
-Histori e mendimit etnologjik dhe mitologjik (tekst universitar), SHBLU, Tiranë, 2003; 
- Leksione për Antropologjinë Kulturore, (tekst universitar për nivelin master),Tiranë. 2010-  
- Ligjërata për etnologjinë dhe mitologjinë" (botim i dytë i përditësuar), Albas, Tiranë, 2015. 

Konferencat dhe seminaret - Pjesëmarrës pesë herë në sesionet e Trashëgimisë Kulturore të Këshillit të Europës (referues dy 
herë); 
-Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin Ndërkombëtar për trashëgiminë kulturore, organizuar në 
Dizhon të Francës, tetor, 1996; 
-Pjesëmarrës në Kongresin VI Ndërkombëtar për Trashëgiminë Kulturore Botërore, Helsinki, maj 
1996; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën Ndërkombëtare të IKOMOS-it, Athinë, shkurt, 1997; 
- Pjesëmarrës në Seminarin XXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe kulturën shqiptare, 
Prishtinë, 16.VIII – 27. VIII 2003; dhe referim i temës Ndihmesa e De Radës në fushën e Etnologjisë 
dhe estetikës shqiptare; 
- Pjesëmarrës në Seminarin XXIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe kulturën shqiptare, 
Prishtinë, 16.VIII – 27.VIII 2004; dhe referim i temës Ndihmesa e Vangjel Koçës në mendimin teoriko 
– estetik; 
- Pjesëmarrës në Seminarin XXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe kulturën shqiptare, 
Prishtinë, 22.08. – 3.09.2005; dhe referim i temës Moderniteti në letërsi dhe ndërvartësia e tij prej 
qenësisë ontologjike; 
- Pjesëmarrës në Seminarin XXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe kulturën shqiptare, 
Prishtinë, 14.08. – 25.08.2006; dhe referim i temës Simbolet mitiko – përrallore në romanin Shkaba të 
I. Kadaresë; 
- Pjesëmarrës në Seminarin shkencor Fenomeni i avanguardës në letërsinë shqiptare të shek. XX, 
pritja dhe rezultatet, Tiranë, 3 maj 2004; dhe referim i temës Avanguarda në romanin shqiptar të pas 
'90; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin Ndërkombëtar XXVI për Gjuhën, Letërsinë dhe kulturën 
shqiptare, Prishtinë 13. 08 – 24. 08. 2007, me temën Referencat mitiko – biblike dhe rrëfimi 
jokronologjik në romanet e V. Koreshit; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën Ndërkombëtare të Albanologjisë, në Ohër të 
Maqedonisë, 17.09 – 24 – 09. 2007, me temën Elementet eseistike si risi zhanrore dhe strukturore në 
romanin e pasviteve '90; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin Ndërkombëtar XXVII për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
shqiptare, Prishtinë 18 – 29.08. 2008, me temën Maksimalizim linguistiko – epistemiologjik në romanin 
modern të Kosovës; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin II Ndërkombëtar të Albanologjisë, në Ohër të Maqedonisë, 
22 – 28.09. 2008, me temën "Double coding" si karakteristikë postmoderne dhe letërsia shqipe sot; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Simposiumin III Ndërkombëtar Gjuha dhe letërsia e arbëreshve, 
organizuar Universiteti i Europës Juglindore- Tetovë 28-29 prill 2008 në të cilin referova temën 
Marrëdhëniet intertekstuale midis poemës Këngët e Milosaos të De Radës dhe poezisë popullore 
arbëreshe; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Sesionin Shkencor "70 – Vjetori i lindjes së akademik Rexhep Qosjes, 
organizuar nga Instituti i Albanologjisë së Prishtinës (19 tetor 2006), me temën Mbi polifoninë 
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strukturore dhe ligjërimore të romanit "Një dashuri dhe shtatë faje" të Rexhep Qosjes; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Sesionin Shkencor me temë "Letërsia në shkolla dhe fakultete", 
organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës ((13 – 14 dhjetor 2007, me temë Metodat shkencore 
të studimit të letërsisë gojore dhe tekstet universitare; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore "Komponentja fetare në kulturën shqiptare në 
kontekstin europian", organizuar nga Universiteti "Fan Noli" Korçë, (Nëntor 2007) me temën Frymë 
europiane në kulturën tonë brenda diversitetit fetar; 
- Pjesmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Ndërkombëtare Autorët Françeskanë në 
kulturën shqiptare, me temën Kontributi i dijetarëve Françeskanë në studimet shqiptare të 
antropologjisë kulturore, Tiranë 02- -3 dhjetor 2008; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Ndërkombëtar Letërsia dhe qyteti, me temën 
Elemente të qytetërimit postmodern në romanet e F. Kongolit,Tiranë 5-6 nëntor 2009; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën, 
me temën Për një tipologji të romanit të sotëm shqiptar, Prishtinë, 17-28. 08. 2009; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin III Ndërkombëtar të Albanologjisë, me temën Midis 
narracionit objektiv dhe introspeksionit ( librat me kujtime të F. Lubonjës), Shkup 23-27, 2009; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Ndërkombëtare Kongres kombëtar – shkollë 
kombëtare, me temën Qemal Haxhihasani dhe tezat e tij shkencore referenciale në studimet 
shqiptare, Elbasan 1-2 dhjetor 2009;  
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin XXVIX Ndërkombëtar për Gjuhën. Letërsinë dhe Kulturën, 
me temën Përplasje estetike në poezine e sotme shqipe, Prishtinë, 16-27. 08. 2010; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Ndërkombëtare 'Letërsia shqiptare dhe 
realizmi socialist", me temën Institucionet ideologjike dhe autori individual, Tiranë, 10 -11 . 12. 1010; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin Ndërkombëtar "Pasojat e diktaturës-Trajtimi i shtypjes dhe 
mësimet që nxjerrim prej saj, në panelin e dytë : Kundërshtitë politike, kultura dhe letërsia e 
nëndheshme, me temën "Ndërzotërimi" i shoqërisë si paradigmë zotëruese, forma të mohimit të saj 
në Shqipërinë totalitare, Tiranë, tetor 20010; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Martin Camaj për kulturën shqiptare, me 
temën Poezia e Camajt midis simboleve mitike dhe synkopeve moderne, Shkodër 26 korrik 2010; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën Ndërkombëtare "Eposi i Kreshnikëve monument i 
trashëgimisë kulturore shqiptare, me temën Ngjashmëri tipologjike ndërmjet eposit shqiptar dhe eposit 
francez, Prishtinë 28-30 gusht 2010; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Ndërkombëtare "Kongres kombëtar-shkollë 
kombëtare" me temën Qemal Haxhihasani dhe tezat e tij shkencore referenciale në studimet 
shqiptare, Elbasan 02.12. 2009; 
-Pjesëmarrës dhe referus në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën shqiptare, 
Prishtinë, 15-27 gusht 2011, me temën " eterritoralizimi i letërsisë shqipe si veçori paradigmatike dhe 
stilistike"; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore "Në fillim ishte fjala", organizuar nga 
Universiteti i Vlorës, 17 nëntor 2012, me temën "Fjala si sublimim lirie në letërsinë e burgjeve; 
-Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore "Homo poeticus, homo politicus", organizuar 
nga Departamenti i letërsisë, Universiteti i Tiranës, 15 nëntor 2012 me temën "Xhevahir Spahiu midis 
"herezisë" dhe utopisë"; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore Ndërkombëtare "Fan S. Noli në 130 – vjetorin 
e lindjes", organizuar nga Universiteti i Korçës, 30-31 maj 2012, me temën "Shenja dhe kode mitike 
në poezinë e F. S. Noli"; 
- Pjesëmarrësdhe referues në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
shqiptare, Prishtinë, 13-25 gusht 2012 me temën " Kontributi i Namik Resulit në historishkrimin letrar 
shqiptar"; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Konferencën shkencore "Si vdesin personazhet në letërsinë shqipe", 
organizuar nga Departamenti i letërsisë, Universiteti i Tiranës, 22 nëntor 2013 me tëmën "Vdekja e 
personazhit si vdekje e konshiencës refleksive në romanin e pasnëntëdhjetës"; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Seminarin Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
shqiptare, Prishtinë 18- 30 gusht 2014 me temën " "Imazhi poetik i botës dhe ritmet kozmike në 
veprën e Kadaresë"; 
- Pjesëmarrës dhe referues në Konferëncën Ndërkombëtare "Balkan Languages, Literatures and 
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Cultures; Divergence and Convergence", organizuar nga Faculty of Slavic Studies, University of Sofie, 
Sofie 30-31 Maj 2014, me temën " The myth of consecration in I. Kadare and I. Andric (a genetic and 
structural comparison"; 
- Pjesëmarrës dhe refereus në Konferencën shkencore "Gjuha shqipe dhe letërsia në shkollë në prag 
të Reformës", organizuar nga Universiteti i Vlorës, 29 mars 2014, me temën " Mësimdhënia e letërsisë 
si fakt estetik dhe filologjik; 
- Pjesëmarrje në Seminarin XXXIV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën, me temën 
"Prania e religjionit si metafizikë në romanin e sotëm shqip" mbajtur në Prishtinë në 28-30 gusht 2015; 
- Pjesëmarrje në Konferencën shkencore "Letërisa dhe dialektet", me temën "Roli i leksikut dhe 
sintaksës dialektore në romanin shqiptar", Tiranë, 2015. 
 
 
-Kam botuar dhjetëra shkrime dhe studime, duke filluar prej vitit 1977, në Nëntori, Studime filologjike, 
Bulentini i Shkodrës, Drita, Sfida, Universet e librit, etj.;  
▪ Ndimesa e Vangjel Koçës në mendimin teoriko – estetik, në revistën "Seminari ndëkombëtar për 

gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare", nr. 23/2, Prishtinë, 2004, f. 267 – 275, (Organ shkencor i 
Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Tiranës); 

▪ Tipare të avanguardës në romanin shqiptar të pas viteve '90, në "Fenomeni i avanguardës në 
letërsinë shqiptare", Tiranë, 2004, f. 79 – 86, (botim i Universitetit të Tiranës, Departamenti i 
Letërsisë; 

▪ Moderniteti në letërsi dhe ndërvartësia e tij prej qenësisë ontologjike, në revisten "Seminari 
ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare", nr. 24/2, Prishtinë, 2005 ; 

▪ Në vijim të traditës shqiptare dhe botërore, në "Studime albanologjike", Tiranë, 2002/1, f. 131 - 137 
(Organ shkencor i Universitetit të Tiranës, Fakulteti Histori – Filologji); 

▪ Simbole mitiko – përrallore në veprën e Kadaresë në Seminari Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë 
dhe kulturën shqiptare, nr. 25/2, Prishtinë, 2006, f. 256 – 261; 

▪ Referencat mitiko- biblike dhe rrëfimi jokronologjik në Seminari Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë 
dhe kulturën shqiptare, nr. 26/2, 2007, f. 355- 361; 

▪ Elementet eseistike dhe risi zhanrore dhe strukturore në romanin e pasnentëdhjetës, në Seminari 
ndërkombëtar i Albanologjisë,Tetovë – Ohër, 2007, f. 378 – 384; 

▪ Kontributi i dijetarëveFrançeskanë në studimet e Antropologjisë kulturore shqiptare, në Studime 
albanalogjike nr. 2, 2008, f. 53-58; 

▪ "Double coding" si karakteristikë postmoderne në letërsinë shqipe sot, në Seminari II 
Ndërkombëtar i Albanologjisë, Tetovë, 2008; 

▪ Maksimalizim lingiustiko-epistemiologjik në romanin modern të Kosovës, në Seminari 
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën, Prishtinë, 2008; 

▪ Simbolizmi mitiko-përrallor në romanin Shkaba të I. Kadaresë, në Studime Filologjike Nr. 1-2 2009; 
▪ Qemal Haxhihasani dhe tezat e tij referenciale në studimet shqiptare, në Studime Albanologjike Nr. 

2, 2009; 

▪ The Balcan poetic code of 'Balada e Murimit' (The immurement ballad) and ethnic symbols (A 
contrastive vieë of the Albanian ballad and the Bulgarian one"), në "Filologi", 2011 (Organ shkencor 
i, Velikoternovski Universitet "CV. Kirili I Metodi", Filologiski Fakultet, Bullgari, 2011; 

▪ "The mythical symbolism in the novel 'The Eagle' of Ismail Kadare" , në "Filologi", 2012 (Organ 
shkencor i Velikoternovski Universitet "CV. Kirili i Metodi", Filologiceski Fakultet, Bullgari; 

▪ "Xhevahir Spahiu midis "herezisë" dhe utopisë", Studime Albanologjike, botim i Universiteti të 
Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tiranë, 2013; 

▪ "Vdekja e personazhit si vdekje e konshiencës refleksive në romanin e pasnëntëdhjetës", Studime 
Albanologjike, botim i Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tiranë, 2014; 

▪ Ritmet kozmike në veprën e Kadaresë, botuar në Aktet e Koferencës Ndërkombëtare, Prishtinë, 
2015; 

▪ The myth of consecration in Ismail Kadare and Ivo Andriç (a genetic and structural comparison), në 
"Balkan Languages, Literatures and Cultures. Divergence and Convergence" (20 years of Balkan 
Studies at the Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia). 

▪ "Imazhi poetik i botës dhe ritmet kozmike në veprën e Kadaresë", botuar në Aktet e Seminarit 
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Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën, Prishtinë, 2015; 

Përkthime -Arti i romanit i M. Kunderës(përkthim), Tiranë, 2001; 

-Lindja e një qytetërimi i Yves Brunsvick, Andre Danzin (përkthim), Tiranë, 2001. 

Vizita 2005 - Vizitor në Universitetin e Kalifornisë, Riverside(SHBA); 
2009 - Vizitor në Bibliotekën e Harvardit (SHBA);; 


