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                                                     HYRJE 

Organizimi i kongreseve shkencore me tema mbi historinë, gjuhën dhe 

kulturën e shqiptarëve është një traditë e nisur që në vitin 1962 me 

Konferencën I të Studimeve Albanologjike, të mbledhur në Tiranë nga 15-

21 nëndor 1962 me rastin e 50 vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së 

Shqipërisë. Pavarësisht nga tema themelore, që ishte trajtimi i asaj ngjarje 

të rëndësishme historike, konferenca u zhvillua në disa seksione, të cilat 

mbulonin të gjitha periudhat historike, si dhe çështjet e gjuhës e të 

letërsisë shqipe. Këtë karakter pati edhe Konferenca e dytë e Studimeve 

Albanologjike e zhvilluar me rastin e 500-vjetorit të vdekjes së Gjergj 

Kastrioti-Skënderbeut, nga 12-18 janar 1968 në Tiranë. Të dy konferencat 

u organizuan nga Universiteti Shtetror i Tiranës, që përmblidhte në gjirin 

e tij institucionet kryesore të angazhuara në fushën e shkencave 

albanologjike. Me krijimin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë më 

1972, për shkak të diversitetit të tematikës, por edhe të një zhvillimi 

poliedrik të shkencave albanologjike, trajtimi frontal dhe përgjithësues ka 

qenë realizuar në disiplina dhe tema të mëdha. I tillë ka qenë Kongresi i 

Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe i zhvilluar në data 20 nëntor deri në 25 

nëntor të vitit 1972 në Tiranë. Krahas paraqitjes së referateve dhe 

kumtesave shkencore, që trajtonin historinë e gjuhës shqipe, ai kongres 

vendosi edhe normat mbarëkombëtare të drejtshkrimit, të detyruara për 

të gjitha korrespondencat zyrtare dhe botimet në gjuhën shqipe. Kjo 

traditë u vazhdua me Kuvendin e parë dhe të dytë të Studimeve ilire në 



vitet 1972 e 1975, si dhe me një rradhë konferencash në fushat e veçanta 

albanologjike. Pas krijimit të Qendrës së Studimeve Albanologjike më 

2008 dhe riemërimit të saj si Akademia e Studimeve Albanologjike, 

veprimtaritë publicistike shkencore janë zhvilluar nëpërmjet Ditëve të 

Albanologjisë, të zhvilluar në edicionin e saj të nëntë më 2019, si dhe 

konferencave shkencore të zhvilluara nga institutet që përbëjnë këtë 

institucion. Po këtë natyrë ka pasur edhe veprimtaria përkatëse në Kosovë 

me realizimin e Javëve të Albanologjisë në dhjetë edicione, duke filluar 

nga viti 2009. Ndërkohë ka pasur një numër të konsiderueshëm tubimesh 

në lëmë të Albanologjisë, të organizuara nga universitetet shtetrorë të 

Tiranës, Elbasanit, Durrësit, Korçës, Gjirokastrës dhe Shkodrës, si dhe nga 

universitetet private në Tiranë, në se nuk konsiderojmë edhe veprimtari 

të tilla të shoqatave, apo instituteve private. 

Një vështrim i përgjithshëm mbi këtë veprimtari shënon si arritje pozitive 

botimin e pjesës më të madhe të kontributeve të kërkimeve shkencore, 

që përbëjnë thelbin e tyre. Kësaj do t’i shtohej edhe vazhdimi i botimeve 

periodike të institucioneve të angazhuara me kërkimet në lëmë të 

albanologjisë, si dhe i një numëri të konsideruar monografishë. Veçori e 

këtij thesari të albanologjisë është ngritja kualitative, si rezultat i zgjerimit 

të mundësisve të informacionit dokumentar e bibliografik, por edhe të 

kontakteve shkencore me institucionet e specialistët e huaj të angazhuar 

në këtë lëmë. Një tipar i dytë është diversiteti i mendimeve dhe i shkollave 

metodologjike, që e afron nivelin e kërkimeve albanologjik në Shqipëri me 

standartet ndërkombëtare në këtë fushë. Nga ana tjetër, ky pasurim i 

lëndës bën të nevojshëm një  inkuadrim të përgjithshëm të epokave, 

periudhave, ngjarjeve dhe personazheve më të rëndësishëm historikë, në 

një oportunitet debati dhe çelje të diskutimeve akademike. Akademia e 

Shkencave e ka si atribut të saj këtë funksion dhe organizimi i një kongresi 

albanologjik me temë Shqipëria dhe Shqiptarët në shek. XXI përbën një 

imperativ të saj. Zhvillimi i punimeve ne nje periudhë të paktën katër 

ditore do të përbëjë një ngjarje shkencore e kulturore me rëndësi 

kombëtare dhe ndërkombëtare. Botimi i akteve të Kongresit, nga ana 

tjetër, do të përbëjë një material të vlefshëm jo vetëm për studiuesit e 

fushave përkatëse, por edhe për të gjithë ata që duan të orientohen në 

koordinata shkencore për vlerësimin e ngjarjeve politike në punën e tyre.  



 

SEKSIONET 

Për shkak të gjerësisë së tematikës Kuvendi do të mbahet në disa seksione 

që mund të jenë 

1. Arkeologji, Histori Antike dhe Histori Arti 

2. Histori e Mesjetës Paraosmane dhe e kulturës e artit përkatës. 

3. Histori e periudhës së pushtimit osman, diasporës arbëreshe dhe 

Rilindjes Kombëtare. Histori e Artit dhe kulturës së kohës. 

4. Histori e Shtetit Shqiptar dhe e trevave jashtë kufijve të tij gjatë 

1912-1944. Histori e Artit dhe kulturës së kohës. 

5.  Histori e shtetit shqiptar dhe e trevave jashtë kufijve të tij gjatë 

1944-2000. Histori e Artit dhe kulturës së kohës. 

 

TEMATIKAT 

Shtrirja e gjerë kohore do të kërkonte edhe një përcaktim të tematikave, 

që duhet të synojnë në krijimin e një boshti të vetëm të trajtimit të 

periudhave. 

 

 

1. ARKEOLOGJI, HISTORI ANTIKE DHE HISTORI ARTI 

 

- Të dhëna të reja nga kërkimet në fushën e prehistorisë. Qendra të 

reja të studiuara për periudhën e Paleolitit, Neolitit dhe Bronzit 

dhe kontributi në rindërtimin e peizazhit shoqëror e kulturor të 

periudhës, të marrëdhënieve me kulturat fqinje dhe të proceseve 

etnike kulturore që manifestohen. Konfrontim i rezultateve dhe 

pikëpamjeve mbi migracionin indoeuropian dhe etnogenezën e 

ilirëve. 

- Të dhëna të reja nga kërkimet në periudhat e Bronzit dhe të 

Hekurit: formimi i grupeve të mëdha kulturore në hapësirën 

protoilire dhe marredhëniet midis tyre dhe kulturave 

bashkekohore fqinje. Ndryshimet shoqërore dhe migracionet e 



brendshme e të jashtme; migracioni mesapik dhe ruajtja e profilit 

kulturor të tij. 

- Periudha urbane dhe historike në trevat ilire. Fillimet e 

urbanizimit- kolonitë helene dhe protourbanizimi i prapatokës 

ilire. Të dhëna të reja nga kërkimet në këto qendra në lidhje me 

peizazhin e ri social, urban e kulturor. Mbretëria Ilire, Mbretëria 

Dardane, Mbretëria Epirote dhe vështrime të reja në rolin e tyre 

lokal e bashkëkohor. Kultura e kolonive helene dhe e qendrave 

urbane ilire mbi bazën e kërkimeve të reja. 

- Pushtimi romak dhe ndryshimet politike, shoqërore e kulturore 

mbi bazën e kërkimeve të reja arkeologjike e historike. Rroli i 

ilirëve në Historinë Romake. 

- Antikiteti i Vonë dhe domethënia e tij në historinë, kulturën dhe 

përbërjen etnike të trevave ilire në bazë të kërkimeve të reja. 

Arkeologjia e “Dark Age” dhe fundi i një sistemi shoqëror, politik e 

kulturor. Mesjeta e hershme, vazhdimësi dhe fillim i ri shoqëror, 

kulturor dhe etnik. Nga Ilirët tek Arbërit-mundësi për një 

rivlerësim të vazhdimësisë ilire-shqiptare. 

 

2. HISTORI E MESJETËS PARAOSMANE, E KULTURËS DHE ARTIT 

PËRKATËS. 

 

- Bizanti dhe arbërit në shek XI-XIV. Vasalë dhe princër midis Lindjes 

dhe Perëndimit. Historia politike paraosmane në një vështrim të 

ri. 

- Arbëria e Jonit , Adriatikut dhe Prapatokës. Pushtues të 

përkohshëm dhe pushtete e popullsi në vazhdimësi. Unitet dhe 

diversitet etnik, kulturor dhe politik. Despotati i Epirit dhe 

trashëgimia e tij politike, kulturore dhe etnike. 

- Profili kulturor i Arbërisë-qyetete, kështjella, manastire dhe kisha. 

- Migracioni i hershëm arbëror. 

- Arbëria në agim të Rilindjes Europiane-arti dhe kultura 

paraosmane. Mundësi për rivlerësim të pozicionit të Arbërisë 

midis Lindjes dhe Perëndimit. 

 



3. HISTORI E PERIUDHËS SË PUSHTIMIT OSMAN, DIASPORËS 

ARBËRESHE DHE RILINDJES KOMBËTARE. HISTORI E ARTIT DHE 

KULTURËS SË KOHËS. 

 

- Arbëria e gjysmës së parë të shek. XV- struktura shoqërore dhe 

ekonomike e trevave arbërore. Historia politike në pragun e 

pushtimit osman-princër arbërorë, faktori venecian, kisha katolike 

dhe postbizantine. 

- Periudha e Skënderbeut. Motivet, rezervat njerëzore dhe 

ekonomike, faktorë të brendshëm dhe të jashtëm në fillimet e një 

epopeje. Traditë, risi dhe debate në një rivlerësim të përiudhës, 

personazheve dhe impaktit historik. 

- Principata e Skënderbeut dhe Arbëria tjetër. Qëndresë 

etnike,religjioze, apo politike. 

- Vendosja e sundimit osman. Pasojat- shkëputje ekonomike, 

shoqërore, etnike dhe kulturore nga Perëndimi? Migracionet 

arbëreshe midis legjendave dhe dokumentimit mbi bazën e të 

dhëna ve të reja.  

- Shekujt XVI-XVIII- vendi ku nuk ndodh asgjë? Rizgjimi i qyteteve 

dhe kulturës. Koha e anarkisë dhe e Pashallëqeve të mëdha. 

Persona, politika, ambicie: kontrasti me Perëndimin. Rilindja 

kulturore pasbizantine. 

- Rilindja politike kombëtare, motivet e fillimit-kriza Lindore, shtetet 

kombëtare ballkanike, ribashkimi i Italisë dhe lëvizja kulturore 

arbëreshe. Mundësitë për vështrime e metodologji të reja.  

- Rilindja kulturore dhe arsimore kombëtare. Lëvizje elitash dhe 

impakti popullor. 

- Lidhja e Prizrenit dhe dinamika e zhvillimit të ideologjisë 

kombëtare drejt lëvizjes së armatosur dhe shtetit kombëtar 

shqiptar. Mundësi për vështrime dhe dokumentime të reja. 

- Viti 1908 dhe mundësia e rivlerësimit të popullarizimit të idesë 

kombëtare. 

- Rroli i trevave shqiptare të Kosovës në kryengritjet e mëdha të 

fillimit të shek. XX. Shqipëria tjetër dhe situata e përgatitjes së 



shqiptarëve për një shtet të pavarur. Mundësia e një vlerësimi të 

ri të forcave lëvizëse- midis kombëtares, etnikes, religjiozes. 

- Trevat shqiptare në tregun e politikave ndërkombëtare: aleatë, 

armiq, indiferentë dhe trashëgimia historike e aliazheve politike 

nga Kongresi i Berlinit tek Konferenca e Londrës e vitit 1913. 

- Kultura shqiptare si pjesë e lëvizjes politike. Kultura arbëreshe dhe 

impakti i saj në Lëvizjen mbarëkombëtare. 

  

 

4. HISTORI E SHTETIT SHQIPTAR DHE E TREVAVE JASHTË KUFIJVE TË 

TIJ 1912-1944. HISTORI E ARTIT DHE KULTURËS SË KOHËS. 

 

-  Mrekullia e parë historike: Shpallja e Pavarësisë: rastësia historike 

dhe vullneti politik. Raporti i faktorëve vetëdeterminues dhe 

ndërkombëtarë. Fillimet e shtetit të pavarur dhe vështirësitë e 

brendshme e të jashtme. Principata e Princ Vid, Autonomia e 

Vorio Epirit, Lëvizja islamike e Haxhi Qamilit dhe kalvari i popullit 

shqiptar gjatë 2013-2014. Mundësia për një rivlerësim të 

ngjarjeve, figurave, qëndrimeve politike e diplomatike.       

- Lufta I Botërore dhe historia politike e Shqipërisë në kuadrin e 

pushtimeve: diversifikimi i politikave të vendeve pushtuese. 

Republika e Korçës, Qeveria e Durrësit,  Përgatitja për pasluftën - 

mundësia e rivlerësimit mbi bazën dokumentare.  

- -Mrekullia e dytë historike- Konferenca e Paqes, Lufta e Vlorës dhe 

Kongresi i Lushnjes. Mundësia për një vlerësim midis 

vetëdeterminizmit dhe raporteve ndërkombëtare. 

- Vitet 1920-1924. Rithemelimi i shtetit shqiptar dhe themelet e 

brishta të demokracisë në paqëndrueshmërinë e strukturës 

ekonomike, shoqërore e kulturore. Një rivlerësim i mundshëm i 

Revolucionit të Qershorit 1924 mbi bazë të re dokumentare dhe 

metodologjike. 

- Dhjetë vjet mbretëri. Legjitimiteti politik dhe juridik i mbretërisë. 

Improvizim, ndikim modelesh dhe voluntarizëm- mbretëri sui 

generis? Mundësi vlerësimi mbi oksidentalizimin e Shqipërisë. 

Mbreti dhe klasa politike. 



- Shqipëria në planin ndërkombëtar. Mundësitë dhe rezultatet e një 

politikë të jashtme. Vartësia ekonomike dhe vartësia politike. 

- Kultura e viteve ’30 midis traditës dhe oksidentalizimit.Pluralizmi i 

mendimeve dhe tendencave politike dhe premisat e komunizmit 

në Shqipëri. 

- Trevat shqiptare jasht kufijve politikë-qëndresë dhe adaptim. 

Vlerësim mbi baza  dokumentare dhe metodologjike i politikave 

shoviniste dhe çkombëtarizuese. 

- Vitet e pushtimit fashist dhe nazist. Mundësi e rivlerësimit të 

qëndresës së organizuar dhe armatosur dhe rolit të jashtëm në 

zhvillimin e saj. Rivendosja e Shqipërisë në tregun e raporteve 

ndërkombëtare. Mundësia e rivlerësimit të pozicionit të 

Shqipërisë në Teheran (1943), Jaltë (1945) dhe Paris (1947) 

- Mrekullia e tretë historike. Çlirimi i Shqipërisë dhe ruajtja e 

integritetit të saj. Mundësia e një vlerësimi të ngjarjes, forcave 

dhe personazheve mbi baza të reja dokumentare dhe 

metodologjike. Fati i trevave shqiptare jasht kufijve politikë të 

Shqipërisë-iluzionet e Shqipërisë së madhe dhe lëvizjet 

antifashiste. 

 

5. HISTORI E SHTETIT SHQIPTAR DHE E TREVAVE JASHTË KUFIJVE TË 

TIJ 1944-2000. HISTORI E ARTIT DHE KULTURËS SË KOHËS. 

 

- Diktatura komuniste në Shqipëri. Fillimet e pushtetit gjatë luftës 

dhe terrori i vendosjes në vitet 1945-1947. Ambienti ballkanik dhe 

ndërkombëtar favorizues.  

- Ndërtimi i shtetit- vazhdimi i oksidentalizimit, apo fillim i ri. 

Mundësia e vlerësimit të kontributit të klasës intelektuale 

parakomuniste dhe i intelektualëve të rinj. Reformat e iluzioneve 

dhe iluzionet e reformave- vetëshkatërrimi sistematik i 

ekonomisë. 

- Qëndresa politike dhe kulturore. Përmbysje apo reformim i 

pushtetit- mundësi e rivlersimit të disidencës. Qëndresa e 

diasporës politike 



- Kultura dhe arti politik dhe raporti me kulturën kombëtare- 

mundësi rivlerësimi të drejtimeve, arritjeve dhe figurave. Arti 

tjetër, në kërkim të lirisë personale dhe mundësitë e disidencës. 

- Shqiptarët jashtë kufijve. Mundësia e rivlerësimit të politkave të 

pastrimit etnik dhe asimilimit. Kosova dhe krijimi i një Shqipërie 

alternative. 

- Politika e jashtme si instrument për forcimin e pushtetit personal. 

Mundësia për vlerësimin e impaktit të saj në politikën 

ndërkombëtare. 

- Dhjetori 1990 dhe mrekullia e katërt historike, Si ndodhi? Forcat e 

brendshme dhe impakti i jashtëm. Mundësia e vlerësimit të 

përgatitjes së klasës intelektuale dhe rrymave politike. 

- Nga Dhjetori 1990 në Dhjetor 2021. Ku kemi gabuar? Mundësi 

reflektimi dhe vlerësimi. 
 

 

  

 


