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CV e shkurtër

Shkrimtar, akademik. Studimet e larta për matematikë i nisi në Universitetin e Pekinit dhe i përfundoi në
Universitetin e Tiranës (1967). Ka punuar për një kohë si gazetar dhe më pas, si redaktor në Shtëpinë
botuese “Naim Frashëri”.  Filloi të botonte tregime e novela në shtypin letrar nga mesi i viteve ’60. Në
tregimet dhe novelat e tij të para, Fatos Kongoli përzgjedh “jetët e vogla” njerëzore, duke paraqitur
bashkë virtyte dhe cene të individualiteteve të botës shqiptare. Prej viteve ’90 priret më shumë nga
romani. Me romanet ai thelloi tiparet e individualitetit të vet krijues. Merita e veçantë e tyre është
trajtimi i temave të kohës së sotme, paraqitja e njeriut të shoqërisë së hapur me rreziqet që i kanosen, si
rreziku riideologjizues, shpërbërja, shthurja e idealeve, kurdisja e mekanizmave të tjerë të orientimit të
njeriut në jetë. Librat e Fatos Kongolit janë botuar  disa gjuhë të huaja si në Francë, Itali, Zvicër, Greqi,
Gjermani, Poloni, Sllovaki, Bullgari, Serbi, Britani e Madhe, Spanjë si dhe në gjuhën esperanto, me jehonë
në disa nga gazetat dhe revistat më të mëdha europiane si Le Monde, Le Figaro, La Stampa, Le Temps, Le
Soir, L`Express, Der Tagesspiegel, The Guardian, The Indipendent, El Pais, El Publico etj. Ka fituar tri herë
çmimin vjetor shtetëror për librin më të mirë në prozë, si dhe çmime të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Publikime (Monografi, Vepra kolektive, Përmbledhje studimesh)

2015 Romani “Gjemia e mbytur”, Shtëpia botuese “Toena”; botimi në Itali i romanit “Jetë në një kuti
shkrepesesh”, Shtëpia botuese “Rubbetino”.

2014 Botim i romanit “Ëndrra e Damokleut” në Spanjë, Shtëpia botuese “Siruela”.



2013 Romani “Njeriu me fat” nga Shtëpia botuese “Toena” ; botim i romanit “Lëkura e qenit”, Shtëpia
botuese “Samizdat B92” ,Beograd, Serbi.

2011 Romani “Si-do-re-la”, nga Shtëpia botuese “Toena”.

2005 “Te porta e Shën Pjetrit”.

2004 “Lëkurë qeni”.

2001 “Ëndrra e Damokleut”.

2000 “Hija e tjetrit”.

1994 “Kufoma”.

1992 “I humburi”.

1990 “Dragoi i fildishtë”; Tregime e novela “Karuseli”.

1985 “Ne të tre”.

1982 “Të fejuarit”.

1978 “Tregime”.

1972 “Shqetësime të ngjashme”.


