
 

CURRICULUM VITAE 

                  BEQIR META 

 

TË DHËNA PERSONALE  

 
Datëlindja:   13 nëntor 1957 
Vendlindja:   Tiranë 
Numri i cel:   00355682074303 
E-mail:   beqirmeta@hotmail.com 
 

ARSIMIMI  

 
1977 – 1981  Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori - Filologji, Dega: Histori Gjeografi 
1991   Kandidat i Shkencave  
1993   Doktor i Shkencave  
1997     Prof. Asoc.  
2003     Profesor  
2008   Akademik  
 
 

PUNËSIMI 

 
1983 - 1988   Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shtetit - Sektori i botimit të 

dokumenteve historike 

1988 - 1991   Kryetar i Degës së Përpunimit shkencor të dokumenteve 

1991 - 1993  Përgjegjës i Sektorit të Botimit të Dokumenteve Historike, Instituti i 

Historisë 

1994 - 1997 Shef i Departamentit të Historisë së periudhës moderne të Shtetit     

Shqiptar  

1997 - 2005     Studiues në Departamentin e Historisë së periudhës moderne të Shtetit 

Shqiptar, Institutin e Historisë 

2005 - 2008                 Drejtor i Muzeut Historik Kombëtar 

2008 - vazhdim Zv. Drejtor i QSA, Drejtor i Institutit të Historisë 

 

 



 

PËRVOJA NË MËSIMDHËNIE 

 
1985-1991 -  Pedagog në kursin pasuniversitar të Arkivistikës, Fakultetin Histori- 

Filologji, Universiteti i Tiranës. 

2008-vazhdim -  Koordinator i Shkollës Doktorale të Historisë, QSA. Pedagog i disa    

lëndëve të kësaj shkolle 

 
• Pedagog në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji 

• Pedagog në Universitetin e Durrësit, Fakulteti i Edukimit. 

• Pedagog në Universitetin e Elbasanit, Fakulteti i Historisë 

• Udhëheqës shkencor i 24 doktoraturave të Shkollës Doktorale të Historisë, QSA; të 

shkollës doktorale të Fakultetit të Historisë; Universiteti i Tiranës 

• Kam drejtuar juri të miratuara nga Komisioni i Kualifikimit Shkencor për mbrojtje 

disertacionesh dhe kam qenë oponent për disa disertacione. Kam udhëhequr disa diploma 

studentësh. 

 
 

HULUMTIME NË ARKIVA DHE BIBLIOTEKA JASHTË SHQIPËRISË 

 

1995-1996                   Arkivat e CIBAL-it, Sofje, Bullgari 

2002                             Arkivat Kombëtare të SHBA, Maryland, Washington DC 

2010- 2011    Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Francë  

2010 – 2012    Arkivat Kombëtare Britanike  

 

2011    Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Gjermani  

 

2011- 2013   Arkivi i Ministrisë së Punëve të Jashtme, Romë 

 

2013     Arkivi i Shtetit, Romë 

 

2015- 2016    Arkivi Kombëtar i Maqedonisë  



 

2016    Arkivi Kombëtar i Bullgarisë 

2000                            Biblioteka e New York-ut SHBA 

2000                            Biblioteka e Oksfordit, Angli 

2002                           Biblioteka e Kongresit Amerikan Washington DC- SHBA 

2002                           Biblioteka e Fakultetit te Shkencave Politike, Stamboll, Turqi 

2002                           Biblioteka e Universitetit te Bosforit, Stamboll, Turqi 

2010 – 2012   Biblioteka e Lodrës  

2011- 2013    Biblioteka e Romës 

2015     Biblioteka e Sofjes 

 

TRAJNIME 

 
1996 - Pjesëmarrje në shkollën 1-mujore amerikane mbi marrëdhëniet ndërkombëtare në Poloni, 

ku kam përgatitur tri ese: 1. “The Albanian application for membership in NATO, and political 

situation in Balkans”, 2. “The Prospects for peace in Balkans”, 3. “Some advices for Albanian 

Government”. 

 
KUALIFIKIMET NË GJUHË TË HUAJA 

 
Anglisht   Kurse dhe dëshmi zyrtare për mbrojtjen e gjuhës angleze, në Fakultetin e 

Gjuhëve  të Huaja të Universitetit të Tiranës, nivel i lartë  

Rusisht   Kurse dhe dëshmi zyrtare për mbrojtjen e gjuhës ruse, në Fakultetin e 

Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës,  nivel mesatar 

Italisht    Nivel i lartë 

 

PROJEKTE SHKENCORE 

 
a. Projekte individuale ne proces:  

• “Minoritetet dhe ndërtimi kombëtar në Shqipëri 1925-1939” 

 

 



 

b. Projekte me bashkautorë: 

 
• Historia e Popullit Shqiptar. Projekt i Akademisë së Shkencave  

• Historia e shqiptarëve gjatë shek. XX. Projekt i Qendrës së Studimeve Albanologjike-

Shqipëri. 

• Enciklopedia Shqiptare. Projekt i Qendrës së Studimeve Albanologjike-Shqipëri. 

 

VEPRIMTARI SHKENCORE 

 
Kombëtare   

• Masakrat e intervencionistëve jugosllavë në krahinën e Dibrës në vitin 1920. Kumtesë e 

mbajtur në sesionin shkencor me rastin e 35-vjetorit të krijimit të DPASH. 

• Disa konsiderata historike mbi karakterin e ligjit për gjykimin e shpejtë të padive 

posedimore të vitit 1929. Kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor organizuar me rastin e 

30 - vjetorit të krijimit të DPASH.  

• Marrëdhëniet e Federatës Panshqiptare “Vatra” me qeverinë e Ismail Qemalit. Kumtesë 

e mbajtur në konferencën shkencore kushtuar 150 vjetorit të lindjes së Ismail Qemalit, 

botuar në përmbledhjen e kësaj konference. 

• Pikëpamjet e Federatës “Vatra” për Revolucionin e Qershorit. Kumtesë e mbajtur në 

konferencën shkencore organizuar me rastin e 70-vjetorit të Revolucionit të Qershorit.  

• Kongresi i Lushnjës dhe pozita ndërkombëtare e Shqipërisë. Kumtesë e mbajtur në 

sesionin shkencor kushtuar 75-vjetorit të Kongresit të Lushnjës.  

• Çështja çame në përfundim të Luftës së Dytë Botërore. Kumtesë e mbajtur në sesionin 

shkencor të organizuar nga Shoqata Kombëtare “Çamëria”, botuar në gazetën “Rilindja”. 

• Lëvizja studentore – kthesë e rëndësishme në historinë e Shqipërisë. Kumtesë e mbajtur 

në sesionin shkencor kushtuar 5-vjetorit të Lëvizjes Studentore të vitit 1990, botuar në 

gazetën “Rilindja Demokratike”. 

• Diaspora shqiptare e Amerikës dhe Revolucioni i Qershorit. Kumtesë e mbajtur në 

sesionin shkencor të organizuar nga Fakulteti Histori - Filologji me rastin e 80-vjetorit të 

Revolucionit të Qershorit. 



• Probleme social-ekonomike të Shqipërisë në Parlamentin e parë shqiptar 1921-1923. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore kushtuar 80-vjetorit të Parlamentit të 

Shqipërisë.  

• Shteti shqiptar dhe Kosova. Kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor organizuar nga 

Bashkia e Tiranës, drejtoria e Muzeumeve të Tiranës dhe Shoqata Tirana, Tiranë: maj 

1999. 

• Rruga e Shqipërisë drejt Lidhjes së Kombeve. Kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor 

kushtuar 80-vjetorit të aderimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve, organizuar nga 

Shoqata “Fan Noli”, dhjetor, 2000. 

• Revista “Gruaja shqiptare” për emancipimin e femrës shqiptare 1920–1921. Kumtesë e 

mbajtur në një tryezë të rrumbullakët të organizuar në Shkodër. 

• Nacionalizmat dhe stabiliteti në Ballkan. Kumtesë e mbajtur në tryezën e organizuar nga 

Fondacioni Publik Gjerman “Friedrich Ebert”, 29 prill 2000. 

• Diaspora shqiptare në mbrojtje të autoqefalisë së kishës shqiptare. Kumtesë e mbajtur në 

konferencën shkencore me temë: “2000 vjet krishterim dhe historia, gjuha e kultura 

shqiptare”, organizuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë: dhjetor 2000. 

• Veçoritë e zbatimit të sistemit tatimor në prefekturën e Shkodrës gjatë viteve 1925 – 

1939. Kumtesë e mbajtur në Seminarin III Ndërkombëtar “Shkodra në shekuj”, nëntor 

2000. 

• Problemet social-ekonomike të Shqipërisë në Parlamentin e parë shqiptar 1921 – 1923. 

Kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor organizuar nga Instituti i Historisë dhe Kuvendi 

i Shqipërisë, Tiranë: 2001. 

• Balli Kombëtar në ekzil pas Luftës I Botërore. Kumtesë e mbajtur në Tiranë, 2001. 

• Vatra pas Luftës së Dytë Botërore. Kumtesë e mbajtur në Simpoziumin Shkencor 

“Shqiptarët dhe Amerika”, organizuar nga Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tiranë: 

prill 2002. 

• Mikpritja tiranase për refugjatët dibranë e kosovarë në vitet ‘20 dhe në vitin 1999. 

Kumtesë e mbajtur në simpoziumin shkencor jubilar kushtuar 80-vjetorit të kryeqytetit të 

Shqipërisë, Tiranë: 2002. 

• Nacionalizmi shqiptar pas Luftës II Botërore, Prizren: 2003. 

• Nacionalizmi shqiptar para dhe pas Mukjes, Tiranë: 2003 



• Marrëveshja e Mukjes, shkaqet e prishjes së saj dhe pasojat historike, Kumtesë e mbajtur 

në konferencën shkencore të organizuar nga Instituti i Historisë, Tiranë: gusht 2003. 

• Reformat në sistemin tatimor gjatë periudhës së Mbretërisë Shqiptare (1928 – 1939). 

Kumtesë e në sesionin shkencor kushtuar 70-vjetorit të Mbretërisë Shqiptare, organizuar 

nga Partia  Lëvizja e Legalitetit. 

• Vepra e Mithat Frashërit në koalicionin antikomunist (1944-1949). Kumtesë e mbajtur në 

sesionin shkencor organizuar nga partia “Balli Kombëtar dhe Shoqata “Lumo Skëndo”, 

me rastin e 50 - vjetorit të vdekjes së Mithat Frashërit. 

• Shteti shqiptar në 91-vjetorin e tij, “Sfidat dhe shpresat”. Referat i mbajtur në New York 

më 28 nëntor 2004,. 

• Qëndrimi i Fuqive të mëdha ndaj çështjes çame në mesin e shekullit të kaluar. Kumtesë e 

mbajtur në sesionin shkencor të organizuar nga shoqata Çamëria, Tiranë: qershor 2004. 

• Konceptet e diplomacisë amerikane për pavarësinë e Shqipërisë gjatë shekullit të kaluar. 

Kumtesë e Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore të organizuar nga Instituti i 

Historisë, Tiranë: 2004. 

• Ndikimi i masakrës së Marmovës në marrëdhëniet shqiptaro-greke. Kumtesë e  mbajtur 

në sesionin shkencor organizuar në Tiranë, 2004. 

• Çështja e Kosovës në politikën shqiptare gjatë viteve 1945-1946, Prishtinë: 2004. 

• Përpjekjet për organizimin e rezistencës antiitaliane nga Gani Kryeziu në fundin e vitit 

1940 në kontekstin e raporteve shqiptaro – greko – britanike. Kumtesë e mbajtur në 

sesionin shkencor të shoqatës “Bytyçi”, Tiranë: 2004. 

• Qëndrimi i Britanisë së Madhe ndaj Shqipërisë në fillimin e Luftës së Dytë Botërore 1939 

–1941. Kumtesë e mbajtur në sesionin shkencor të Institutit të Historisë kushtuar fitores 

mbi fashizmin, Tiranë: maj 2005. 

• Lufta e Vlorës dhe procesi i stabilizimit të shtetit shqiptar. Kumtesë e mbajtur në sesionin 

shkencor të organizuar nga Instituti i Historisë dhe Bashkia e Vlorës. Vlorë: qershor 

2005. 

• Kontributi i Ahmet Zogut në forcimin e institucioneve kombëtare në Shqipëri. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore të organizuar në Mat, 2010. 

• Ndikimi i faktorëve politikë në stabilitetin e vendit. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore të organizuar në Tiranë, 2011. 



• Pavarësia dhe identiteti kombëtar shqiptar. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore 

të organizuar në Tiranë, 2011. 

• Pozita ndërkombëtare e qeverisë së Nolit. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore 

të organizuar në Tiranë, 2012. 

• Qëndrimi i shtypit  dhe inteligjencies shqiptare  ndaj  minoritetit  grekofon 1920-1924. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2012. 

• “Vatra”dhe themelet e shtetit 100-vjeçar shqiptar. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore kushtuar 100-vjetorit të Federatës Panshqiptare “Vatra”, organizuar nga QSA 

dhe Instituti i Historisë, Tiranë: prill 2012. 

• Qëndrimet e diplomacisë amerikane për pavarësinë e Shqipërisë gjatë shekullit të kaluar. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2012. 

• Çështja çame dhe institucionet kombëtare të shtetit shqiptar. Kumtesë e mbajtur në 

konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2013. 

• Emigracioni politik antikomunist dhe çështja shqiptare. Kumtesë e mbajtur në 

konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2013. 

• Marrëveshja e Mukjes në kontekstin e pozitës ndërkombëtare të Shqipërisë gjatë Luftës II 

Botërore. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2013.  

• Qëndrimi i “Vatrës” ndaj Luftës Ballkanike. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore të organizuar në Tiranë, 2013. 

• Emigracioni politik antikomunist dhe çështja shqiptare. Kumtesë e mbajtur në 

konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2013. 

• Aleanca Ballkanike në këndvështrimin shqiptar. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore të organizuar në Tiranë, 2013. 

• Nacionalizmi shqiptar gjatë Luftës së Dytë Botërore. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Dytë Botërore”, organizuar nga Instituti i 

Historisë, Tiranë: 20 nëntor 2014. 

• Minoritetet dhe shteti shqiptar në vitet 1913-1914. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore “100 vjet Principatë shqiptare“, organizuar nga Universiteti “Aleksandër 

Mojsiu”, Durrës: 15  mars 2014. 

• Procesi i ndërtimit kombëtar në vitet 1920-1930. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Tiranë, 2014. 



• Politikat greke dhe shqiptare ndaj minoriteteve respektive gjate shekullit XX. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2014. 

• Debati  shqiptaro-grek për minoritetin. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore 

organizuar në Tiranë, 2014. 

• Harmonia sociale dhe stabiliteti politik në Shqipëri. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Tiranë, 2014. 

• Qëndrimi i qeverive greke ndaj rezistencës antifashiste te popullit shqiptar. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2014.  

• Politikat greke dhe shqiptare ndaj minoriteteve respektive në vitet 1925-1935. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2014. 

• Shqiptarët për mbrojtjen e hebrenjve në gjysmën e parë të shekullit XX. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore të organizuar në Tiranë, 2014. 

• Shkaqet dhe premisat e triumfit të Legalitetit më 24 dhjetor 1924. Kumtesë e mbajtur në 

Akademinë Solemne organizuar nga Partia Lëvizja e Legalitetit me rastin e 90-vjetorit, 

Tiranë: 24 dhjetor 2014.  

• Një raport i jashtëzakonshëm i panjohur i ministrit britanik në Shqipëri, Harry Eyres, për 

qeverisjen e Ahmet Zogut. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në 

Tiranë, 2014. 

• Bektashinjtë dhe institucionet kombëtare 1920-1924. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Gjirokastër, 2015. 

• Balli Kombëtar në ekzil pas Luftës së Dytë Botërore. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 

• Enver Hoxha. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 

• Lëvizja vorioepirote. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në 

Gjirokastër, 2015. 

• Minoritetet në Shqipëri gjatë periudhës së Monarkisë. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 

• Martaneshi gjatë rilindjes - vatër e arsimit, kulturës dhe luftës për liri e pavarësi. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Martanesh, 2015. 

• Një rebelim i hershëm i E.Hoxhës kundër Hrushovit që përfundoi si flluskë sapuni. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 



• Përse u derdh gjaku shqiptar në gusht 1949?. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 

• Qëndrimi i anglo-amerikanëve kundrejt tensionit shqiptaro-grek në fundin e luftës civile 

greke. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 

• Veçoritë social-kulturore të emigracionit aktual shqiptar dhe imazhi i tij në botë. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2015. 

• Kongresi i Lushnjës - ngjarje e shënuar në historinë e popullit shqiptar. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

• Çështja  çame  dhe institucionet  kombëtare të shtetit shqiptar (1912-1939). Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

• Politikat e shtetit shqiptar ndaj minoriteteve gjatë periudhës së monarkisë. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

• Qëndrimi i Britanisë së Madhe ndaj Shqipërisë në fillimet e Luftës II Botërore 1939 – 

1941. Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

• Diaspora shqiptare në mbrojtje të Autoqefalisë së Kishës Shqiptare. Kumtesë e mbajtur 

në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

• Marrëdhëniet ndërkombëtare të Shqipërisë pas Luftës së Dytë Botërore (1945-1970). 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

• Nacionalizmi shqiptar pas Luftës II Botërore. Kumtesë e mbajtur në konferencën 

shkencore organizuar në Tiranë, 2016. 

 

Ndërkombëtare 

• The International Relations of Albania 1912 -1920. Kumtesë e mbajtur në Konferencën II 

Ndërkombëtare të Ideve Evropiane, mbajtur në Grac të Austrisë, më 25 gusht 1994. 

• Tragjedia çame dhe mesazhet e saj për shqiptarët (me bashkautor). Kumtesë e  mbajtur 

në Tribunën Shkencore “Kosova sot dhe nesër”, organizuar nga Forumi i Intelektualëve, 

Prizren: nëntor 1999. 

• Albanian Policies Towards Minorities during the XX-th  Century.  

• Albanians for the protection of the Jewish people in the first half of the 20 th century, 

Tiranë: maj 2009. 

• Some aspects of turkish-albanian relations during the Cold War, Turkey: 2010. 



• Procesi i ndërtimit kombëtar në vitet 1920-1930. Kumtesë e mbajtur në  konferencën 

ndërkombëtare me rastin e 100-vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë “100 vjet Pavarësi”, 

organizuar nga Instituti i Historisë, QSA, Tiranë: nëntor 2012. 

• Qëndrimet e Lidhjes së Kombeve ndaj kërkesave të Hasan Prishtinës, Shkup: 2012. 

• Diaspora shqiptare e Amerikës dhe fillimet e shtetit shqiptar, Zagreb: tetor 2012. 

• Lef Nosi dhe konsolidimi i identitetit kombëtar shqiptar. Kumtesë e mbajtur në  

konferencën shkencore ndërkombëtare organizuar nga Universiteti i Elbasanit dhe QSA, 

Elbasan: nëntor 2012. 

• Shpallja e Pavarësisë dhe problematika e krijimit të shtetit të pavarur shqiptar. Kumtesë 

e mbajtur në konferencën ndërkombëtare shkencore “The declaration of Independence of 

Albania and the International Environment”, organizuar nga Ministria e Mbrojtjes, 

Komanda e Doktrinës dhe Stërvitjes dhe Akademia e Forcave të Armatosura, Tiranë: 10 

tetor 2012. 

• Disa veçori të politikës së brendshme të regjimit komunist të Shqipërisë. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore të organizuar nga QSA dhe Fondacioni “Konrad 

Adenaver” , Tiranë: 2013. 

• Konferencë shkencore “Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore” organizuar nga Instituti 

i Historisë – Prishtinë, 19 nëntor 2013.  

• Sesioni shkencor “Masakra e Previsë”, organizuar nga shoqata “Alpet Shqiptare”, Plavë 

(Mal i Zi), 22 korrik 2013.  

• “Rezistenca e Plavë-Gucisë gjatë Luftës Ballkanike sipas kujtimeve të   bashkëkohësve”. 

Kumtesë e mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare të organizuar në Plavë, 

2013. 

• Ndikimi i bektashizmit në procesin e formimit të institucioneve kombëtare. Kumtesë e 

mbajtur në konferencën shkencore ndërkombëtare “Roli i bektashizmit midis dy  

Luftërave  Botërore”, organizuar nga Kryegjyshata Botërore Bektashiane, Tetovë: 2 

korrik 2013.  

• Aleanca Ballkanike në këndvështrimin shqiptar. Kumtesë e mbajtur në konferencën 
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