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Kjo konferencë do të organizohet në kuadër të 50

Periudha e Pavarësisë shënoi një hop cilësor n

shqiptarë, të udhëhequr nga parimet dhe idealet e Rilindjes, kuptuan se kishte ardhur momenti i

unifikimit të gjuhës shqipe të shkruar. Në funksion të këtij qëllimi pati shumë ngjarje dhe veprimtari

cilat ndihmuan në drejtim të zhvillimit gjuhësor, çka u pasqyrua dhe në letërsinë e krijuar në këtë

periudhë. Deri më sot autorë të veçantë të kësaj periudhe kanë shërbyer si tema bosht për konferenca të
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Kjo konferencë do të organizohet në kuadër të 50-vjetorit të Universitetit dhe të Vitit të Skënderb

Periudha e Pavarësisë shënoi një hop cilësor në drejtimin gjuhësor dhe letrar. Patriotët dhe studiuesit

shqiptarë, të udhëhequr nga parimet dhe idealet e Rilindjes, kuptuan se kishte ardhur momenti i

unifikimit të gjuhës shqipe të shkruar. Në funksion të këtij qëllimi pati shumë ngjarje dhe veprimtari

cilat ndihmuan në drejtim të zhvillimit gjuhësor, çka u pasqyrua dhe në letërsinë e krijuar në këtë

periudhë. Deri më sot autorë të veçantë të kësaj periudhe kanë shërbyer si tema bosht për konferenca të
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ndryshme, por e veçanta e konferencës sonë është se e marrim periudhën në tërësi me gjithë

problematikën dhe zhvillimin që ajo shfaqi për të dhënë në këtë mënyrë një panoramë më të plotë.

Konferenca do t`i zhvillojë punimet në fushat:
Gjuhësi
Letërsi
Kritikë
Publicistikë
Të tjera

- Muaji i mbajtjes së konferencës: QERSHOR 2018, Salla e mediatekës, FAKULTETI I EDUKIMIT

DHE I SHKENCAVE SHOQËRORE, UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR

- Afati përfundimtar për dorëzimin e përmbledhjeve: 14 maj 2018

- Pranimi/refuzimi i përmbledhjeve: 21 maj 2018

- Publikimi i programit të konferencës: 4 qershor 2018

- Përmbledhjet dorëzohen në adresat elektronike:

spiridhulla poci@yahoo.com dhe merigjokutaj@yahoo.com

- Pas përfundimit të afatit për dorëzimin e temave bashkë me përmbledhjet, Komiteti Organizator i

Konferencës do të bëjë përzgjedhjen e temave dhe do të hartojë programin e punës.

- Punimet e plota të pjesëmarrësve në konferencë do të botohen në një botim të veçantë.

KOMITETI ORGANIZATOR

Prof. dr. Gëzim Sala
Prof. dr. Valter Memisha
Prof. dr. Shaban Sinani
Prof. as. dr. Spiridhulla Poçi
Prof.as.dr. Merita Gjokutaj-Shehu
Prof.as. dr. Mimoza Zekaj
Prof.dr. Gëzim Rredhi
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MODELI I PËRMBLEDHJES

Të interesuarit do të dërgojnë përmbledhjen në gjuhën shqipe.
Temat e propozuara duhet të jenë hulmtime origjinale dhe të papublikuara më parë. Ato duhet të
dërgohen në formë elektronike në e-mail-in e caktuar.
Formati i faqes: A4.
Margjinat: lart e poshtë: 2,5 cm; djathtas e majtas: 2.5 cm
TITULLI I PUNIMIT: (14 pt Times New Roman, Bold, i qendërzuar, me shkronja të mëdha
(UPERCASE))
PËRMBLEDHJA (deri në 250 fjalë; 12pt Times New Roman, Bold, Justify, Hapësira mes rreshtave 1.5)
EMRAT E AUTORËVE (Me shkronja të mëdha, 12 pt Times New Roman, në qendër)
Institucioni ose Departamenti dhe Universiteti (12 pt Times New Roman, në qendër)
E-MAIL(për komunikim) 12pt Times New Roman, në qendër, i rrafshuar në të dy skajet.
FJALËT KYÇE: 5-7 fjalë të renditura alfabetikisht (12pt Times New Roman, Normal )
Për pjesëmarrësit në konferencë nuk do të ketë tarifë regjistrimi
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KONFERENCËN SHKENCORE NDËRKOMBËTARE

“KONTRIBUTI I PROF. REXHEP QOSJES NË KULTURËN SHQIPTARE”

30 TETOR 2017

Konferenca Shkencore: “KONTRIBUTI I PROF. REXHEP QOSJES NË KULTURËN

SHQIPTARE” organizohet në kuadrin e vlerësimit të përfaqësuesve më të shquar të letërsisë shqipe.

Prof. Rexhep Qosja është një nga intelektualët më të shquar të kohës sonë, me emrin e të cilit lidhen

shumë aspekte të zhvillimit tonë në fushën e shkencave albanologjike, të arsimit tonë kombëtar dhe të

jetës sonë kulturore dhe shoqërore. Ai është autor i dhjetra librave me studime për letërsinë dhe kritikë

letrare, prozë artistike, tregime, romane dhe drama, publicistikë e shkrime polemike. Ka botuar

recensione, vështrime, artikuj, sprova, trajtesa e studime në revista shkencore e letrare, duke trajtuar në to

çështje të veçanta të letërsisë shqipe dhe të krijimtarisë letrare në përgjithësi.Kjo konferencë synon të

sjellë prurje të reja shkencore të studiuesve dhe pedagogëve në studimin e krijimtarisë së tij, si studiues,

kritik, eseist, shkrimtar dhe publicist.

Konferenca do t`i zhvillojë punimet në fushat:

Letërsi
Gjuhësi
Kritikë
Publicistikë
Të tjera

- Dita e mbajtjes së konferencës: 30 TETOR 2017, Salla e mediatekës, FAKULTETI I EDUKIMIT

DHE I SHKENCAVE SHOQËRORE, UNIVERSITETI “EQREM ÇABEJ” GJIROKASTËR

- Afati përfundimtar për dorëzimin e përmbledhjeve: 15 gusht 2017

- Pranimi/refuzimi i përmbledhjeve: 25 gusht 2017

- Publikimi i programit të konferencës: 10 tetor 2017

- Punimi i plotë për botim: 20 Janar 2018

- Përmbledhjet dorëzohen në adresat elektronike:

merigjokutaj@yahoo.com dhe spiridhulla poci@yahoo.com
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- Pas përfundimit të afatit për dorëzimin e temave bashkë me përmbledhjet, Komiteti Organizator i

Konferencës do të bëjë përzgjedhjen e temave dhe do të hartojë programin e punës.

- Punimet e plota të pjesëmarrësve në konferencë do të botohen në muajin Qershor 2018, në një botim të

veçantë.

KOMITETI ORGANIZATOR

Prof. dr. Gëzim Sala
Prof.as.dr. Merita Gjokutaj-Shehu

Prof. as. dr. Spiridhulla Poçi
Prof. dr. Floresha Dado
Prof. dr. Valter Memisha
Prof.dr. Gëzim Rredhi
Prof.as. dr. Mimoza Zekaj

MODELI I PËRMBLEDHJES

Të interesuarit do të dërgojnë përmbledhjen në gjuhën shqipe.
Temat e propozuara duhet të jenë hulmtime origjinale dhe të papublikuara më parë. Ato duhet të
dërgohen në formë elektronike në e-mail-in e caktuar.
Formati i faqes: A4.
Margjinat: lart e poshtë: 2,5 cm; djathtas e majtas: 2.5 cm
TITULLI I PUNIMIT: (14 pt Times New Roman, Bold, i qendërzuar, me shkronja të mëdha
(UPERCASE))
PËRMBLEDHJA (deri në 250 fjalë; 12pt Times New Roman, Bold, Justify, Hapësira mes rreshtave 1.5)
EMRAT E AUTORËVE (Me shkronja të mëdha, 12 pt Times New Roman, në qendër)
Institucioni ose Departamenti dhe Universiteti (12 pt Times New Roman, në qendër)
E-MAIL(për komunikim) 12pt Times New Roman, në qendër, i rrafshuar në të dy skajet.
FJALËT KYÇE: 5-7 fjalë të renditura alfabetikisht (12pt Times New Roman, Normal )
Për pjesëmarrësit në konferencë nuk do të ketë tarifë regjistrimi


