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CURRICULUM VITAE – JETËSHKRIMI 

 

ARTUR HASAN LAMA(J) 

 

Datëlindja:    14. 04. 1960 

Vendlindja:    Tepelenë 

Adresa e punës: Akademia e Studimeve Albanologjike , Tiranë 

Adresa vetjake: Lagjja “Selitë” pranë Kopshtit Botanik, Rruga “Pinari”, Pallati K-M. SHK,  Tiranë 

Kontakt: Tel: 04 452 5571, Mobil: ++355 069 55 74 585, e-mail: lamajartur@yahoo.com, arturlamaj07@gmail.com 

 

 

FORMIMI AKADEMIK   

 

17. 07. 2013: Profesor, Vendimi nr. 465, Komisioni i Vlerësimit të Titujve akademikë, Ministria e Arsimit dhe 

e Shkencës 

25. 07. 2003: Profesor i asociuar, Vendimi nr. 87  të Komisionit të Kualifikimit Shkencor, Këshilli i 

Ministrave. Dëshmia: Nr. r. them. 4908, Nr. dëshmisë 474  

18. 06. 1999: Doktor i shkencave në gjuhësi, Diploma: Nr. them. 3995, Nr. regj. 33, Nr. i diplomës 623, dt. 

08.10.1999. 

1990 – 1991: Kursi pasuniversitar i gjuhës shqipe Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 

Dëshmi specializimi:  Nr. 408, Nr. regj. 2, dt. 10. 09. 1991. 

1990-1992: Mësues i gjuhës dhe i  letërsisë, Universiteti i Gjirokastrës, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Dega 

gjuhë-letërsi,11.11.1992. Diploma: Mësues i gjuhës dhe i  letërsisë, Nr. 2398, Nr. i regjistrit 

1981-1984: Mësues i gjuhës e letërsisë, Instituti i Lartë Pedagogjik Elbasan, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, 

dega gjuhë shqipe e letërsi. Diploma: Mësues i gjuhës e letërsisë, Nr.EA-15-338, Nr. regj. EA-61.332, dt.10.07.1984. 

 

 

PUNËSIMI DHE PËRVOJAT  
 

a. punësimi 

 

 9 shtator 2021 e në vijim. Drejtor (dekan) i Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë pranë Akademisë së Studimeve 

Albanologjike. 

15. 02. 2019 e në vijim: Kërkues shkencor pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike dhe përgjegjësi në detyrë i 

Departamentit të leksikologjisë, terminologjisë dhe  gjuhësisë së zbatuar. 

1 shkurt 2016 - 14. 08. 2017: Kërkues shkencor pranë Qendrës së Studimeve Albanologjike. Departamenti i leksikologjisë, 

terminologjisë dhe i gjuhësisë së zbatuar. 

1994(1 tetor) -  31 janar 2016 (dhjetor) Pedagog, departamenti i gjuhës shqipe. 

21 shkurt 2012 - 31 janar 2016: Përgjegjës i departamentit të gjuhës shqipe, anëtar i Senatit akademik të Universitetit të 

Gjirokastrës, anëtar i Këshillit të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore  në Universitetin e Gjirokastrës. 

Shkurt 2010 -  Janar 2012 - Përgjegjës i departamentit të gjuhës shqipe, anëtar i Senatit akademik të Universitetit të 

Gjirokastrës, anëtar i Këshillit të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore  në Universitetin e Gjirokastrës  

23 janar 2008 e  janar 2010: - Përgjegjës i departamentit të gjuhës dhe letërsisë shqipe, anëtar i Senatit akademik të 

Universitetit të Gjirokastrës, anëtar i Këshillit të fakultetit të shkencave shoqërore e të edukimit në Universitetin e 

Gjirokastrës.  

Qershor 2004 – Janar 2008: përgjegjës i seksionit të gjuhës shqipe, Universiteti "E. Çabej", Gjirokastër. 

2001-2002:  anëtar i këshillit shkencor të departamentit të gjuhës shqipe, Universiteti "E. Çabej", Gjirokastër. 

1999-2000:  përgjegjës i seksionit të gjuhësisë teorike, Universiteti "E. Çabej", Gjirokastër. 

1992 – 1994: Kryeinspektor i ndihmës dhe i kontrollit, Drejtoria Arsimore Tepelenë.  

1991 – 1992: Metodist i gjuhës shqipe, Kabineti Pedagogjik Tepelenë. 

1984 – 1989: Mësues, Shkolla e mesme“Adem Alushi”,  Tepelenë. 

 

b- Specializime jashtë vendit 

 

nëntor- dhjetor 1998: Universiteti i Janinës, Greqi 

Tetor - dhjetor 1999: Universitetit  “Paris  13”, Villetaneuse, Saint-Denis , Francë 

 

c- Përvoja mësimdhënëse universitare 

 

Tetor 2018..... mars 2019 e në vijim: Titullar i lëndës "Histori e gjuhës standarde" pranë Universitetit të Tiranës, 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhësisë. 
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Shkurt 2018- korrik 2018. Titullar i lëndës "Sociolinguistikë" pranë Universitetit "A. Moisiu", Fakulteti i Edukimit, 

Departamenti i gjuhës shqipe, Durrës. 

1994(1 tetor) -  janar 2016 : Pedagog, departamenti i gjuhës dhe i letërsisë shqipe, Universiteti "E. Çabej", Gjirokastër. 

 1. Titullar i lëndëve  "Sociolinguistikë", “Etnolinguistikë”, "Semantikë leksikore e gjuhës shqipe, " Gjuhë 

shqipe 1”dhe “Metodikë e gjuhës shqipe”.  

2. Drejtues i hartimit të programeve të studimit  “Diplomë e Nivelit I në gjuhë dhe letërsi shqipe”, “Master i 

nivelit I në gjuhë – letërsi për CLAB dhe AMU”, Master i shkencave në gjuhësi dhe i Doktoratës “Studime 

albanologjike”(drejtimi gjuhësi). 

 

 

FUSHAT E SPECIALIZIMIT  

 

Fusha e gjerë e studimeve: Gjuhësi.  

Profesionalizimi i ngushtë: Leksikolog, semantolog, sociolinguist dhe prej 1 shkurtit 2016 e në vazhdimësi, profilizimi 

dhe specializimi i ngushtë u thellua dhe në fushat leksikologji, semantikë e leksikografi, e kushtëzuar nga puna si punonjës 

shkencor në Departamentin e leksikologjisë, terminologjisë dhe gjuhësisë së zbatuar, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, 

Qendra e Studimeve Albanologjike (Akademia e Studimeve Albanologjike) 

 

Pjesëmarrje në projekte 

 

Periudha:  2004 – 2005, Projekti kombëtar të drejtuar nga "SOROS" "Krijimi i rrjetit të fakulteteve të edukimit të 

mësuesve" (me universitetet që kanë fakultete mësuesie). 

Periudha:  tetor 2010 – tetor 2012  Projekti: Bilinguizmi shqiparo- grek në trevat e Jugut, Gjirokastër 

 

BOTIME  

a. Monografi 

1. Leksiku poetik popullor i Jugut, Planet, 2001, 180 faqe, Fier.   

2. Pasuritë e ligjërimit shqip I (vështrime sociolinguistike), Shtëpia botuese “Argjiro”, ISBN: 978-9928-102-21-8, 

Gjirokastër, 2011, 275 faqe   

3. Pasuritë e ligjërimit shqip II (vështrime sociolinguistike), Tiranë, 2021, 290 faqe, dorëzuar për botim në ASA 

  

 

b. Fjalorë 

Fjalor poetik i Jugut, Shtëpia botuese “Argjiro”, ISBN: 978-9928-102-20-1, Gjirokastër, 2011, 147 faqe. 

 

c. Tekste mësimore 

Formim gjuhësor (tekst ushtrimesh), Shtëpia botuese “Argjiro”, Gjirokastër,   ISBN: 999 -43- 786-0-0,  2005, 

160 faqe, ribotim. 

 

 

d.  Artikuj shkencorë jashtë vendit 

1. Lamaj, A.  et Memisha, V. L’emploi des noms de personnes en albanais, në Autour du nom prore, Cahiers Balkaniques 

32, p. 31 – 38. Paris, 2001. 

2. Disa çështje gjuhësore në shtypin kosovar të viteve 50, në botimin Seminari ndërkombëtar për gjuhë, 

letërsinë dhe kulturën shqiptare, 23,  Prishtinë, 375 – 388, 2004. 

3.  Lamaj, A. - Dhima, Th. Probleme albanologjike në faqet e fletoreve “Demokracia” dhe ‘Ilyria” në 50 vjet studime albanologjike, 

125 – 134, Prishtinë 2004. 

4. Prurje dhe shqyrtime etno- sociogjuhësore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shekullit të XX, në botimin 

përmbledhës “Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipatre”, 24, 429 – 438, Prishtinë 

2005  
5. Krijimi dhe përdorimi i emrave të personazheve në prozën shqiptare, në botimin përmbledhës “Seminari 

ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare”, 26, Prishtinë 2007. 

6. Veçori dhe prirje gjuhësore të ligjërimit politik shqiptar të pas viteve ’90., në botimin e materialeve të 

“Seminarit II Ndërkombëtar të Albanalogjisë”, Ohër 2009. 

7. Lexical borrowings in gjirokastra speech, në botimin e materialeve të Konferencës shkencore ndërkombetare “On 

concepts and consequences of multilingualism in Europe 2”, Tetovë, Maqedoni, 7-8 tetor 2010. 

8. Eqrem Çabej dhe studimet e sotme etnolinguistike, në revistën “Gjuha shqipe”. Prishtinë, 1, 2010. 

9. Mendime të një delegati të Kongresit të Mastirit për gjuhën dhe kulturën shqiptare(Mitat Frashëri) , në 

revistën “Malësia”, 7, ISSN 180-5764, Podgoricë, 2012. 

10. Features of the proverbial discourse in the prose of Dritëro Agolli”, në “Folia linguistica et litteraria”, UDK 

811.111'373.45:004.738.4,  Institute for Language and Literature, Faculty of Philosophy, Nikšić, 2013.     
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11. Metafora në ligjërimin politik shqip, Instituti Albanologjik,  Prishtinë, në “Albanologjia”, 6, Prishtinë, 2016, f. 133-

144. ISBN 978-9951-24-035-2 

 

12. Rreth kodifikimit e përdorimit të leksikut të Myzeqesë. (Ndihmesa të vyera të gjuhëtarëve dhe shkrimtarëve të kësaj 

treve), në “Albanologjia”,  Prishtinë, mars 2021.  
 

 

e. Artikuj shkencorë brenda vendit  

 

1. Fushat konceptuale dhe leksikore të leksikut poetik popullor të Jugut, në Kërkime Universitare, 4, 64- 77,  2001, Universiteti i 

Gjirokastrës.   

2. Pasuritë e ligjërimit popullor në poezinë e Çajupit, në “Kërkime Universitare”, 7, 160 - 168,  2003, 

Universiteti i Gjirokastrës.   

3. Tipat strukturorë të mbiemrave në këngët lirike të Veriut, Albanalogu i shquar austriak Norbert Jokli, 

“Studime shqiptare”, 12, 210 – 217, 2003, Shkodër. 

4. Shprehësia konotative në vargjet e këngës popullore, “Studime albanologjike”, IX, 67 – 78, UT, 2004. 

5. Ligjërimi femëror në këngën popullore, në botimin “Eqrem Çabej dhe kultura shqiptare”,   327 – 3336, 2004 

, Universiteti i Gjirokastrës.   

6. Pasqyrimi semantik i leksikut poetik popullor në fjalorët shpjegues të shqipes, në “Leksikografia shqipe – 

trashëgimi e perspektivë”, 184 – 190, Tiranë 2005. 

7. Kodi poetik popullor dhe veçori të organizimit të tij, Kërkime Universitare”, 11, 2005, Universiteti i Gjirokastrës.   

8. Identiteti sociolinguistik i personazheve në prozën e Kadaresë, botuar në përmbledhjen  “Ismail Kadareja dhe vepra e 

tij” , 285 – 296,  2006, Universiteti i Gjirokastrës.   

9. Sprovë  gjuhësore  në studimin e arsimimit biling të minoriteteve gjuhësore, “Kërkime Universitare”, 13,107 – 112, 2006, 

Universiteti i Gjirokastrës.   

10. Rreth kundrimeve etnosociogjuhësore në veprën e prof. Gj. Shkurtajt, në “Kërkime Universitare”, 16, 2007, Universiteti i 

Gjirokastrës.   

11. Dhima, Th.- Lamaj, A. Personaliteti i Vehbi Balës edhe në fushën e gjuhës, në “Shkodra në shekuj”, Vëll. II, Shkodër, 2006. 

12. Dhima, Th.- Lamaj, A. Sintaksa e Justin Rrotës, reflektim i ideve më të përparuara gramatikore të kohës, Studime shqiptare, 14, 

Shkodër, 2007. 

13. Lamaj, A. - Dhima, Th. Rreth ndërtimit, organizimit të emërtimit të kafshëve në disa treva të Jugut, në 

Kërkime universitare, 18, Universiteti i Gjirokastrës, 2008 

14. Dhima, Th. - Lamaj, A. Prof. Vehbi Bala edhe gjuhëtar, në Kërkime universitare 19, Universiteti i gjirokastrës, 2008. 

15. Vështrim mbi polemikën e akademikut Rexhep Qosja për etninë e kulturën shqiptare,  në Kërkime universitare, 21, 

Universiteti i Gjirokastës, 2009. 

16. Mbi disa vështrime leksikore për ligjërimin poetik, në Kërkime universitare, 22, Universiteti i  Gjirokastrës, 

2009. 

17. Mbi disa veçori sociogjuhësore të ligjërimit poetik të Tasim Gjokutajt, në Kërkime universitare 24, U. Gjirokastrës, 

2009. 

18. Mbi motivimin e njesive leksikore, në botimin përmbledhës të Konferencës shkencore ndërkombëtare “Akademiku 

Jani Thomai në 75-vjetorin e lindjes”, Universiteti “F. Noli” i Korçës, 20-21 maj, 2010  

19. Mahir domi për kodimin dhe përdorimin e fjalës shqipe, në botimin përmbledhje e kumtimeve  në konferencën 

shkencore për nder të prof. Mahir Domit, ISBN: 978-99956-838-8-7, Universiteti i Elbasanit, 2011. 

20. Lamaj,A.- Bobrati, M. Rreth pasurisë leksikore në prozën e Musine Kokalarit,  në Kërkime universitare, 29, 

Universiteti i Gjirokastrës, 2011 

21. Mbi variacionin leksikor në Atlasin dialektologjik të gjuhës shqipe, në Studime Filologjike, 3-4, 2011 

22. Lamaj, A. – Jani Jani. Rreth vështrimeve etnolinguistike të prof. Eqrem Çabejt, në Kërkime universitare, 30, 

Universiteti i Gjirokastrës, 2011. 

23. Prirje dhe veçori dhe sociogjuhësore të ligjërimit humoristik shqiptar, botuar në  përmbledhjen me kumtesat e 

përzgjedhura të mbajtura në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Studime sociolinguistike”, ISBN: 978-9928-167-

04-4, Korçë, 2013.  

24. Metalinguistika dhe analiza leksikore e dorëshkrim të Marko Boçarit, botuar në përmbledhjen e Konferncës Shkencore 

Ndërkombëtare Albanologjike “Një rilindje para Rilindjes”, ISSN – 2226-082X, Gjirokastër 2014 

25-Aspekte etno-e sociolinguistike në përrallat e “Bletës shqiptare”, botuar në  përmbledhjen e kumtesave të mbajtura në 

“Konferencën Shkencore Ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195-vjetorin e lindjes”, ISSN: 

2078-7111, Korçë, mars 2015 

26. Prof.  Mehmet Çeliku për format e kodifikuara dhe statusin leksikografik të emrit, botuar në përmbledhjen e materialeve të 

konferencës shkencore mbarëkombëtare “Mehmet Çeliku- personalitet i gjuhësisë shqiptare”, ISBN: 978-9928-178-69-5, 

Tiranë, 2016 

27- Rreth  disa figurave gjuhësore letrare në prozën e Fatos Kongolit (krahasimi), në “Kërkime Gjuhësore”,  V, QSA, 

Tiranë, 2017. 
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28- Rreth disa vështrimeve etno-onomastike të gjuhëtarit Tomor Osmani, botuar në përmbledhjen e materialeve të 

konferencës shkencore “Tomor Osmani: një jetë me Albanologjinë”, Shkodër, 2017.  

29. Topalli, T. -Lamaj, A. Thoma Dhima, një ligjërues serioz për çështjet e sintaksës edhe në veprimtaritë  shkencore 

mbarëkombëtare,  botuar në përmbledhjen e materialeve të konferencës shkencore kombëtare “Kontribute letrare dhe 

gjuhësore në kulturën shqiptare” Gjirokastër, 2018. 

30-Rreth leksikut dhe frazeologjisë në diskursin shkencor të Jorgo Bulos, botuar në përmbledhjen e materialeve të 

konferencës shkencore kombëtare “Kontribute letrare dhe gjuhësore në kulturën shqiptare” Gjirokastër, 2018 

31.Vështrime të prof. Xhevat Lloshit për ligjërimin poetik, botuar në përmbledhjen e materialeve të Konferencës 

gjuhësore për nder të 80-vjetorit të lindjes së prof. Xhevat Lloshit, Tiranë  2018 

32. Perceptime dhe horizonte për frazeologjinë e gjuhës shqipe, dorëzuar për botim në revistën "Studime filologjike", 

2018, 1-2. 

33.  Rreth disa këndvështrimeve për mësimdhënien dhe përvetësimin e gjuhës shqipe në shkollë, i dorëzuar për botim në 

përmbledhjen e materialeve të Konferencën shkencore ndërkombëtare "Zhvillimet në shkencat e ligjërimit dhe lënda e 

gjuhës dhe e letërsisë në arsimin parauniversitar", ASA, Tiranë, shtator 2020 

34. Vështrim etno-semanik për Përrallëzat e përpunuara nga Santori,  i dorëzuar për botim në përmbledhjen e materialeve 

të akteve të  Konferencës shkencore ndërkombëtare “Franqisk A. Santori dhe trashëgimia gjuhësore e letrare shqipe” , 

Tiranë, nëntor 2020. 

 

 

 

VEPRIMTARI KËRKIMORE-SHKENCORE  

 

   a. simpoziume e konferenca kombëtare 

 

1. Pasuritë e ligjërimit popullor në poezinë e Çajupit, kumtesë e mbajtur në Simpoziumin shkencor "A. Z. Çajupi 

dhe vepra e tij", 2002, Universiteti i Gjirokastrës.   

2. Tipat strukturorë të mbiemrave në këngët lirike të Veriut, kumtesë e mbajtur  në Konferencën shkencore 

albanalogjike “Albanalogu i shquar austriak Norbert Jokli”,  Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Universiteti i 

Shkodrës, 2003, Shkodër. 

3. Dhima, Th. Lamaj, A. Sintaksa e J. Rrotës, reflektim i ideve të përparuara gramatikore të kohës, kumtesë e 

mbajtur në Konferencën shkencore albanalogjike “Autorë të trevës së Veriut në vështrim gjuhësor, letrar dhe 

historik”, Fakulteti i Shkencave Shoqërore, Universiteti i Shkodrës, 12 nëntor 2004 

4. Pasqyrimi semantik i leksikut poetik popullor në fjalorët shpjegues të shqipes, kumtesë e mbajtur në 

Konferencën shkencore “Leksikografia shqipe – trashëgimi e perspektivë”, 184 – 190, Akademia e 

Shkencaveve të Shqipërisë ..., Tiranë 2004. 

5. Sprovë  gjuhësore  në studimin e arsimimit biling të minoriteteve gjuhësore, kumtesë e mbajtur në përkujtimoren 

shkencore “Ndihmesa Vasil Bicit në fushën e gjuhësisë”, 2005, Universiteti i Gjirokastrës.   

6. Prurje dhe shqyrtime në arealin etno- sociolinguistik, kumtesë e mbajtur në simpoziumin shkencor të 

departamentit të gjuhës dhe letërsisë “Prof. Dr. Gjovalin Shkurtaj dhe shqyrtimet etnogjuhësore shqiptare , 

Universiteti i Gjirokastrës, 7 maj 2005. 

7. Lamaj, A. - Dhima, Th. Rreth ndërtimit, organizimit të emërtimeve të kafshëve në disa treva të Jugut, kumtesë e 

mbajtur në simpoziumin shkencor “Rreth disa izoglosave të morfeve të kafshëve në gjuhën shqipe”, Departamenti i 

gjuhësisë, UT, 13 dhjetor 2005. 

8. Mbi disa vështrime leksikore për ligjërimin poetik, mbajtur në Simpoziumin shkencor “ Akademiku Jani 

Thomai dhe studimet leksikore semantike shqiptare” , Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë, Universiteti i  

Gjirokastrës, 2008. 

9. Eqrem Çabej dhe studimet e sotme etnolinguistike, kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor “Çabej në 100- 

vjetorin e lindjes”, Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë,  Universiteti i Gjirokastrës, tetor  2008.  

10. Mendime të M. Frashërit, delegat në Kongresin e Manastirit, për gjuhën shqipe e për kulturën, kumtesë e mbajtur në 

Konferencën Shkencore “Kongresi i Manastirit dhe njësimi alfabetit të gjuhës shqipe”, Akademia e Shkencave të 

Shqipërisë, Tiranë, 17. 11. 2008. 

11. Mbi variacionin leksikor në Atlasin dialektologjik të gjuhës shqipe, kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor 

“ADGjSh-ja vepër madhore e gjuhësisë shqiptare”, Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë, U. Gjirokastrës, maj 

2009.  

12. Rreth pasurisë leksikore në prozën e Musine Kokalarit, kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore kombëtare ”Jeta 

dhe vepra e Musine Kokalarit”, Departamenti i gjuhës dhe letërsisë shqipe, UGj, 10 dhjetor 2009.        

13. Dimensioni social i zbatimit të procesit të Bolonjës, kumtesë e mbajtur në Konferencën  shkencore të  Universitetit të 

Gjirokastrës “Procesi i Bolonjës një realitet tashmë i  prekshëm”,  Gjirokastër, më 11. 03. 2010. 

14. Mahir Domi për kodimin dhe përdorimin e fjalës shqipe, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore “Mahir Domi, 

personalitet i gjuhësisë shqiptare”, Universiteti i Elbasanit, 7 dhjetor 2010 

15- Prof. Kolec Topalli për hyrjen e huazimeve në gjuhën shqipe, kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore 

“Akademiku Kolec Topalli dhe studimet në fushën e fonetikës e gramatikës historike”, 08. 06. 2012 
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16.Topalli, T. -Lamaj, A. Thoma Dhima, një ligjërues serioz për çështjet e sintaksës edhe në veprimtaritë  shkencore 

mbarëkombëtare,  mbajtur në sesionin shkencor kushtuar këtij studiuesi nga Universiteti i Gjirokastrës, prill 2017 

17-Rreth leksikut dhe frazeologjisë në diskursin shkencor të Jorgo Bulos, mbajtur në konferencën  shkencore 

“Personaliteti shkencor i akademik Jorgo Bulos”, të organizuar nga Universiteti i Gjirokastrës, Gjirokastër, dhjetor 2017 

18.Vështrime të prof. Xhevat Lloshit për ligjërimin poetik, mbajtur në Konferencën shkencore “Çështje të leksikografisë, 

leksikologjisë, stilistikës, filologjisë dhe të shqipes standarde në veprën e prof. dr. Xhevat Lloshit, organizuar nga 

“Shoqata e gjuhësisë shqiptare dhe Biblioteka kombëtare”, Tiranë, 11 maj 2018. 

19. Perceptime dhe horizonte për frazeologjinë e gjuhës shqipe, kumtesë e mbajtur në Sesionin shkencor të organizuar nga 

Universiteti i Korçës me rastin e promovimit të veprës së plotë “Studime për gjuhën shqipe, I-V”, ASA të akad. Jani 

Thomait, Korçë, maj 2018 

20. Elemente socio-kulturore në disa burime leksikografike të Kolë Ashtës, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore"Prof. dr. 

Kolë Ashta dhe studimet albanologjike ndër vite", Universiteti i Shkodrës, qershor 2018. 

21. Ndihmesa e Lirak Dodbibës  për çështjen e pastrimit dhe e sistemimit të terminologjisë, mbajtur në Konferencën 

shkencore "Punëtorë të shquar të  albanologjisë",  Universiteti i Elbasanit, mars 2019. 

22. Rreth ekspresivitetit semantik e formal në diskursin poradecian, mbajtur në Konferencën "Lasgush Poradeci në 120-

vjetorin e lindjes", Universiteti i Korçës, 25 tetor 2019. 

 

 

b. simpoziume e konferenca ndërkombëtare brenda vendit  

   
1. Ligjërimi femëror në këngën popullore, kumtesë e mbajtur në simpoziumin ndërkombëtar “ Eqrem Çabej dhe 

kultura shqiptare”, 2004, Universiteti i Gjirokastrës.   

2. Dhima-Th- Lamaj. A. Vehbi Bala edhe gjuhëtar, kumtesë e mbajtur në seminarin e VI ndërkombëtar”Shkodra në 

shekuj”, Shkodër, 26 nëntor 2005. 

3. Identiteti sociolinguistik i personazheve në prozën e Kadaresë, kumtesë e mbajtur në Konferencën ndërkombëtare  

“Ismail Kadareja dhe vepra e tij”, 2006, Universiteti i Gjirokastrës.   

4. Ndihmesa e gjuhëtarëve kosovarë në çështjen kombëtare, kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor ndërkombëtar 

“Kosova në rrjedhat e shekullit XX”, U. Gjirokastës, 2008. 

5. Mbi motivimin e njesive leksikore, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore ndërkombëtare “Akademiku Jani 

Thomai në 75-vjetorin e lindjes”, organizuar nga Universiteti “F. Noli” i Korçës, Korçë, 20-21 maj, 2010  

6. Veçori të ligjërimit proverbial në prozën e Dritëro Agollit, kumtesë e mbajtur në Konferencën  Shkencore 

Ndërkombëtare “Dritëro Agolli, personalitet i shquar i letërsisë dhe kulturës shqiptare”, UGj, 29 tetor 2011. 

7. Prirje dhe veçori dhe sociogjuhësore të ligjërimit humoristik shqiptar, kumtesë e mbajtur në Konferencën  Shkencore 

Ndërkombëtare “Studimet sociolinguistike në Shqipëri – trashëgimia, gjendja dhe perspektiva, Universiteti i Korçës, 4-5 

nëntor 2011 

8. Metalinguistika dhe analiza leksikore e dorëshkrimit të Marko Boçarit, kumtesë e mbajtur në konferencën 

ndërkombëtare “Një rilindje para Rilindjes”, Gjirokastër, 22.05. 2013 

9. Disa veçori të leksikut në poezinë e De Radës, kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare në 200-

vjetorin e lindjes së Jeronim De Radës“Jeronim de Rada dhe bota arbëreshe në veprën e Eqrem Çabejt dhe në studimet 

shqiptare”, Universiteti i Gjirokastrës, 09. 11. 2014. 

10-Aspekte etno-e sociolinguistike në përrallat e “Bletës shqiptare”, kumtesë e mbajtur në “Konferencën Shkencore 

Ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195-vjetorin e lindjes”, Korçë, 25 -26 mars 2015 

11. Prof.  Mehmet Çeliku për format e kodifikuara dhe statusin leksikografik të emrit, botuar në përmbledhjen e materialeve të 

konferencës shkencore mbarë kombëtare “Mehmet Mehmet Çeliku- personalitet i gjuhësisë shqiptare”, 30-31 tetor 2015 

12. Rreth disa vështrimeve etno-onomastike të gjuhëtarit Tomor Osmani,  kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore 

ndërkombëtare “Tomor Osmani: një jetë me Albanologjinë”, 27.01. 2016, USH 

13- Rreth  disa figurave gjuhësore letrare në prozën e Fatos Kongolit (krahasimi), mbajtur në Konferencën  V 

Ndërkombëtare“Kërkime Gjuhësore”, QSA, 15 korrik 2016. 

14. Tipare dalluese sintaksore në lirikën popullore të Jugut(gjymtyrët e fjalisë), mbajtur në Konferencën “Variacioni 

sintaksor në dialektet dhe të folmet e shqipes” Qendra e Studimeve Albanologjike, 14 dhjetor 2016 

16-Rreth vlerës së fjalëve dhe shprehjeve me përmbajtje fetare në prozën e Kutelit, mbajtur  në Konferencën  VI 

Ndërkombëtare“Kërkime Gjuhësore”, QSA, 15 korrik 2017. 

17- Mjete gjuhësore shprehëse në ligjërimin politik të akad. Rexhep Qosjes, kumtesë e  mbajtur në Konferencën 

Shkencorë Ndërkombëtare “Kontributi i prof. Rexhep Qosjes në kulturën shqiptare”, Universiteti i Gjirokastrës, 

Gjirokastër, tetor 2017 

18- Rreth imazhit publik të disa personazheve politike në prozën tonë (vështrim sociolinguistik) mbajtur në Konferencën  

VII Ndërkombëtare“Kërkime Gjuhësore”, ASA, Tiranë, korrik 2018. 

19. Rreth disa këndvështrimeve për mësimdhënien dhe përvetësimin e gjuhës shqipe në shkollë, mbajtur në Konferencën 

shkencore ndërkombëtare "Zhvillimet në shkencat e ligjërimit dhe lënda e gjuhës dhe e letërsisë në arsimin 

parauniversitar", ASA, Tiranë, korrik 2019. 
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20. Vështrim etnosemanik për Përrallëzat e përpunuara nga Santori, kumtesë e mbajtur në Konferencën shkencore 

ndërkombëtare “Franqisk A. Santori dhe trashëgimia gjuhësore e letrare shqipe” Akademia e Studimeve Albanologjike. 

Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 20 dhjetor 2019. 

 

c. simpoziume,  seminare e konferenca  ndërkombëtare jashtë vendit  

 

1. Disa çështje gjuhësore në shtypin kosovar të viteve 50, kumtesë e mbajtur në Seminarin ndërkombëtar për 

gjuhë, letërsinë dhe kulturën shqiptare, 23,  Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2004.  

2. Lamaj, A. - Dhima, Th. Probleme albanologjike në faqet e fletoreve “Demokracia” dhe ‘Ilyria”, kumtesë e mbajtur në 

Konferencën ndërkombëtare“50 vjet studime albanologjike”, Instituti Albanalogjik i Prishtinës, Prishtinë 2004. 

3. Prurje dhe shqyrtime etno- sociogjuhësore shqiptare gjatë gjysmës së dytë të shekullit të XX, kumtesë e 

mbajtur në Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqipatre , 24, Fakulteti i Filologjisë, 

Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2005   

4. Krijimi dhe përdorimi i emrave të personazheve në prozën shqiptare, kumtesë e mbajtur në Seminarin ndërkombëtar 

për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, 26, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2007.  

5. Veçori dhe prirje gjuhësore të ligjërimit politik shqiptar të pas viteve ’90, kumtesë e mbajtur në Seminarin II 

Ndërkombëtar të Albanalogjisë, Ohër, 2008. 

6. Lamaj, A.-M. Zeka. E folmja e Gjirokastrës dhe përdorimi i saj në veprën e M. Kokalarit, kumtesë e mbajtur në 

Seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, 28, Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i 

Prishtinës, Prishtinë, 2009. 

7.  Lexical borrowings in gjirokastra speech, kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore ndërkombetare On concepts 

and consequences of multilingualism in Europe 2, mbajtur në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë, Maqedoni, 7-

8 tetor 2010. 

8. Perceptime dhe vlerësime të Elena Gjikës për identitetin social e kombëtar të shqiptarëve, kumtesë e mbajtur në 

Konferencën VI Shkencore Ndërkombëtare “Elena Gjika dhe kultura shqiptare”, Katedra e gjuhës dhe letërsisë shqipe, 

UEJL, Tetovë, 27 maj 2011. 

 9. Metafora në ligjërimin politik shqip, mbajtur në  konferencën shkencore “Java e Albanologjisë, me temë “Prur j e  

leksikore  dhe leksikogra f ike  në fu shë t ë  shq ipes ” ,  Instituti Albanologjik,  Prishtinë, 15-19 qershor 2015. 

10-Rreth përçimit të stilemave leksikore nga frëngjishtja në gjuhën shqipe dhe anasjelltas në disa përkthime të gjuhëtarit 

Edomond Tupja, mbajtur në Konferencën shkencore “Java e albanologjisë”,  me temë “Gjuha shqipe në gjuha shqipe në 

fushën e përkthimit dhe probleme të standardizimit përkthimor”, Prishtinë, 23-27 maj 2016. 

11.Rreth lojës së fjalëve dhe rikuptimësimeve në disa tituj të shtypin e përditshëm, mbajtur në Konferencën shkencore 

“Java e albanologjisë”,  me temë “Gjuha e shtypit”, Prishtinë, 10-11 maj 2017 

12. Rreth disa vlerave leksiko-kulturore të Fjalorit të fjalëve dhe  shprehjeve të Kosovës (Q. Murati, 2018), mbajtur 

Konferencën shkencore “Java e Albanologjisë”, Prishtinë, qershor 2019. 

13. Rreth lematizimit të njësive leksikore në veprën e A. Sulës "Fjalor fjalësh e shprehjesh popullore"(2009), mbajtur në 

Konferencën shkencore “Studime mbi leksikun dhe leksikografinë dialektore” Prishtinë,  tetor 2019. 

14. Rreth kodifikimit e përdorimit të leksikut të Myzeqesë. (Ndihmesa të vyera të gjuhëtarëve dhe shkrimtarëve të kësaj 

treve), kumtesë e përgatitur për Konferencën shkencore “Java e albanologjisë”, Prishtinë,  Tetor 2020.  
15. Reflekse të teorisë së Vysterit në terminologjinë shqiptare, kumtesë e përgatitur për Konferencën shkencore “Java e 

albanologjisë”, Prishtinë,  Qershor 2021.  

 

 

GJUHË TË HUAJA 

a) Me dëshmi: Frëngjisht (1989), Italisht(1999). 

b) Njoh (pa dëshmi): greqisht. 

   

 

VEPRA NË PROCES 

 

1. Jam duke përgatitur një fjalorth "Fjalë popullore nga Myzeqeja në prozën e Jakov Xoxës [nëntor 2020- qershor 2022] 

2- Jam në proces vjeljeje, grumbullimi e studimi të fjalëve, njësive frazeologjike dhe shprehjeve popullore 

(përshëndetjeve, urimeve, mallkimeve etj.) në prozën e Fatos Kongolit me mëtimin për të përgatitur monografinë “Gjuha 

në prozën e Fatos Kongolit” 

 

3. Jam duke lematizuar njësitë leksikore nga publicistika politike e  studiuesit R. Qosja për realizimin e projektit "Fjalor i 

publicistikës politike të Rexhep Qosjes"  

 

 

 

Prof. dr. Artur  LAMA 

Tiranë, 9 shtator 2021 


