
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIRRJE PËR PJESËMARRJE 
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KONFERENCËN  KOMBËTARE 

 

 

 

 

 

 

“Tradita arsimore e Elbasanit nga mesi i shek. XIX 

deri në vitet `30 të shek XX” 

 
 

9 SHTATOR 2022 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE HUMANE 

Departamenti i historisë dhe i gjeografisë 

Departamenti i gjuhësisë 

Qendra e studimeve albanologjike dhe ballkanologjike “Aleks Buda” 

 

 

Në bashkëpunim me: 

Universitetin e Tiranës 

Akademinë e Studimeve Albanologjike 

Institutin e Historisë 

Universitetin Shtetëror të Tetovës 

 

     

 

 

 
 
 



Konferenca zhvillohet në kuadër të strategjisë së zhvillimit të departamentit të historisë, e cila 

synon evidentimin, zbulimin dhe vlerësimin e traditës arsimore të qytetit të Elbasanit, që i kalon 

kufijtë e lokales, vlerësimin e kontributeve mbarëkombëtare të  personaliteteve të trevës së 

Elbasanit në fushën e arsimit, të gjuhës e didaktikën shqipe, përfshirjen e studiuesve të njësive 

të ndryshme shkencore e akademike në këto projekte dhe  po aq përfshirjen e studentëve me 

interesa në kërkimin shkencor. 

Krahas kësaj konferenca synon që nëpërmjet të dhënave të reja të burimeve dokumentare dhe 

qasjeve të reja metodologjike të vlerësojë rolin e trevës së Elbasanit dhe figurave të shquara të saj 

në momentet të rëndësishme të krijimit dhe modernizimit të shtetit shqiptar, si vazhdues i modelit 

të krijuar nga Rilindasit Shqiptarë, për një arsim laik e me baza kombëtare.  

 

Komiteti shkencor: 

 
Prof.asoc.dr.Rudina Mita Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 

historisë dhe i gjeografisë 

Prof.asoc.dr.Teuta Toska Universiteti i Elbasanit, Departamenti i gjuhësisë 

Prof.dr. Roland Gjini Qendra Albanologjike dhe Ballkanologjike “Aleks 
Buda” 

Prof.dr. Abdulla Ballhysa Universiteti i Elbasanit, Departamenti i gjuhësisë 

Prof.asoc.dr. Albert Riska Universiteti i Elbasanit, Dekan i Fakultetit të Shkencave 
Humane 

Prof.dr. Zeqirja Rexhepi Universiteti i Tetovës, Maqedoni e Veriut 

Prof.dr. Valentina Duka Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji 

Prof.dr.Zeqir Kadriu Universiteti i Evropës Juglindore 

Prof.dr. Shezai Rrokaj 
Prof.dr.Qamil Lirëza 
 
Prof.dr. Hamit Kaba 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji 
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 
historisë dhe i gjeografisë 
Instituti i historisë/Akademia e Studimeve Albanologjike 
Tiranë 

Prof.dr. Afrim Krasniqi  Instituti i historisë Tiranë Akademia e Studimeve 
Albanologjike, Tiranë 
 

Prof.asoc.dr. Eva Tafili Hyskaj Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji 

Prof.asoc.dr. Zhuljeta Daja Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 
historisë dhe i gjeografisë 

  

Prof.asoc.dr. Ledia Dushku Instituti i historisë/Akademia e Studimeve Albanologjike 
Tiranë 

Prof.asoc.dr. Majlinda Peza 
 
Prof.asoc.dr.Vladimir 
Tavanxhiu 

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 
historisë dhe i gjeografisë 
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 
historisë dhe i gjeografisë 

Prof.asoc.dr. Çlirim Duro Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji 

Dr. Florinka Gjevori Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i 
Shkencave Humane 

Dr. Rudina Uruçi Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 
historisë dhe i gjeografisë 

Dr. Artan Lila Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, departamenti i 
historisë dhe i gjeografisë 

Dr. Florenca Stafa Qendra Albanologjike dhe Ballkanologjike “Aleks 
Buda” 

Dr. Aurela Basha Universiteti i Elbasanit, Departamenti i gjuhësisë 

 



 

Komiteti organizator: 

Prof. dr. Roland Gjini, Prof. asoc.dr. Rudina Mita, Prof. asoc.dr. Teuta Toska, Dr. 

Aurela Basha, Dr. Florenca Stafa, Msc. Mustafa Kadzadej 

  

Koordinatorë të projektit dhe konferencës: Prof.asoc.dr. Rudina Mita, Prof.asoc.dr. 

Teuta Toska, Dr. Florenca Stafa, Dr. Aurela Basha, Dr. Rudina Uruçi 

 

Tematika të mundshme të konferencës: 

Studiuesit mund të sjellin kontributet e tyre në këto tematika: 
 

- Roli i arsimtarëve elbasanas në arsimin kombëtar; Figurat e arsimit elbasanas dhe 

roli i tyre në formimin e arsimit laik e kombëtar; didaktët, specialistët elbasanas 

në kurrikulat shkollore 

- Elbasanasit dhe alfabeti shqip (përpjekjet); Kongresi i Manastirit e pas tij; 

abetaret në mjedisin arsimor të Elbasanit: që nga ajo e Kristoforidhit dhe e 

autorëve të tjerë. Përdorimi i abetareve në shkollat shqipe në Elbasan e më gjerë. 

- Arsimi shëtitës Elbasan-Shpat. Arsimi në rajonin e Elbasanit dhe institucionet 

fetare (shkollat shëtitëse dhe fetare); Mësuesit elbasanas; arsimi në vitet 1918-

1920 në Elbasan; - masivizimi i shkollës pas vitit 1909 

- Figurat e Elbasanit në shoqëritë kulturore e arsimore dhe veprimtaria e tyre 

arsimore e patriotike; Elbasanasit në shoqëritë jashtë Shqipërisë 

- Shpallja e Pavarësisë, roli i elbasanasve në përhapjen e arsimit pas shpalljes 

së pavarësisë; Roli i Normales 

- Pjesëmarrja e gruas si nxënëse e mësuese; Përpjekjet për futjen e frymës 

emancipuese në arsim gjatë shek XX 

- Lufta e Parë Botërore dhe arsimi në Elbasan (mësuesit elbasanas dhe roli i 

tyre në përhapjen e arsimit në vend e më gjerë) etj. 

 

Data të rëndësishme: 

 

 

Dërgimi i abstraktit 10 maj 2022 

Njoftimi i pranimit të abstraktit 20 maj 2022 

Dërgimi i punimit të plotë 9 tetor 2022 

Data e konferencës 9 shtator 2022 

 

Informacione plotësuese 

 

Vendi dhe koha: Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, 9 shtator 2022 

Gjuha e konferencës: shqip, anglisht 

Për tarifën dhe mënyrën e pagesës kontakto: filip.qosja@uniel.edu.al 

 
Do të ishim mirënjohës nëse ju e ndani këtë Thirrje për Pjesëmarrje në Konferencë 

edhe me kolegët dhe bashkëpunëtorët tuaj. Për dërgimin e materialeve si dhe çdo pyetje 

lidhur me konferencën, ju lutem të mos hezitoni të kontaktoni: 

Linkun e konferencës 

Adresa e e-mailit rudina.mita@uniel.edu.al, 

florenca.stafa@uniel.edu.al,   teuta.toska@uniel.edu.al 

mailto:filip.qosja@uniel.edu.al
mailto:rudina.mita@uniel.edu.al
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