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1971     Shkolla e  Mesme e Përgjithshme, Kukës  
 

1976 Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, dega 
Histori-Gjeografi, Tiranë 

 
 

  
PUNËSIMI DHE SPECIALIZIMI:  
 

1979-2008    Punonjëse shkencore në Institutin e Historisë 
 
1980-1986   Kam kryer kualifikimin pasuniversitar, punime kërkimore- 

shkencore në periudhën e Rilindjes Kombëtare dhe të 

Pavarësisë. Kam përgatitur disertacionin: veprimtaria e Isa 

Boletinit në Lëvizjen Kombëtare (1864-1916), të cilën në 

vitin 1985 e kam paraqitur në sektorin e Pavarësisë dhe 

Këshillin Shkencor të Institutit të Historisë, në kërkim të 

gradës shkencore “Kandidat i Shkencave” 

 
10.05 1986   Kandidat i Shkencave 

  

06.10.1994   Doktor i Shkencave 
 

23.05. 2000   Prof. asoc.dr. 
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KOMPETENCAT PROFESIONALE:  

 

Fusha e studimeve:   Historia e Shqipërisë, Periudha e Rilindjes, Pavarësisë dhe e  

Konsolidimit të Shtetit Shqiptar 

 

 

Profesionalizmi i ngushtë:   

Fusha e studimeve përfshin periudhën e Rilindjes dhe të Pavarësisë. Profesionalizmi i ngushtë 

përfshin studimet e periudhës së viteve 1912-1939. Këtu jam përqendruar në kërkimin 

shkencor për periudhën e “Republikës Shqiptare 1925-1928” në të cilën do të pasqyrohen dhe 

do të trajtohen zhvillimet politike, ekonomike, shoqërore e kulturore të Shqipërisë. Politika e 

jashtme e shtetit shqiptar, qëndrimi ndaj minoriteteve, mbrojtja e të drejtave të shqiptarëve të 

mbetur jashtë kufijve të shtetit, çështje të komuniteteve fetare në Shqipëri etj.  

  

  
KËRKIME ARKIVORE DHE BIBLIOGRAFIKE JASHTË VENDIT: 

 

nëntor 2005 - nëntor 2006   Ekspeditë dyjavore në bibliotekat e qytetit të             

Selanikut (Greqi) dhe ato universitare, ku kam konsultuar 

materiale për temën “Republika shqiptare 1925-1928”  

 
shtator 2005 - gusht 2006 Hulumtime në arkivin e Kosovës dhe bibliotekën e qytetit të 

Prishtinës për një periudhë 1 mujore 

 

 
2010-2011  Kërkime arkivore në kuadër të projektit “Historia e 

shqiptarëve gjatë shek XX”, në Athinë, Prishtinë, Shkup, 

Romë  

 

  
GJUHËT E HUAJA: 

 
1998   Anglisht. Diplomë e mbrojtjes së gjuhës angleze pranë 

Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës 

   
  Frëngjisht 
  

  Rusisht  
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VEPRIMTARIA SHKENCORE (kolekiume, simpoziume, konferenca)  

  

 

1. Konferencë ndërkombëtare me rastin e 70-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së 
Shqipërisë, Tiranë: 1982  

 
2. Konferencë me rastin e 75-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, Kukës: 

1987 
 

3. Konferencë ndërkombëtare me temë: “Feja, kultura dhe tradita islame ndër 
shqiptarët” organizuar në Prishtinë, Jugosllavi: 1992 
 

4. Konferencë ndërkombëtare me rastin e 80-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së 
Shqipërisë, Tiranë: 1992 
 

5. Sesion shkencor me rastin e 80-vjetorit të kryengritjes së vitit 1913, Tetovë: 1993 

 
6. Simpoziumi “Gruaja dhe historia”, Tiranë: 1993 

 
7. Kongresi VII i AIESSE, Selanik, Greqi: 1994 

 
8. Simpozium kushtuar veprës së Ismail Qemalit, në 130-vjetorin e lindjes, Tiranë: 1994 

 

9. Simpozium kushtuar veprimtarisë së Isa Boletinit dhe veprimtarisë kombëtare, në 80-
vjetorin e rënies, Prishtinë: 1996 
 

10. Sesion shkencor mbi probleme të lëvizjes së qershorit 1924, organizuar nga Instituti i 
Historisë dhe Fakulteti Histori-Filologji, dega Histori, Tiranë: qershor 1999 
 

11. Seminari IV Ndërkombëtar “Shkodra në shekuj”, Shkodër, 2000 
 

12.  Simpozium kushtuar demonstratave të vitit 1981 në Kosovë, organizuar nga Instituti 
Albanologjik, dega Histori, Prishtinë: 2001 

13. Simpozium kushtuar jetës dhe veprës së Marie Çobës në konsolidimin e shtetit 
shqiptar, Shkodër, 2001 

14. Konferencë kushtuar 90-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë, Vlorë: 2002 
 

15. Kuvendi Kombëtar i Grave, Vlorë: 2002 
 

16. Simpoziumi “Lëvizja kaçake 1918-1924” organizuar nga Instituti i Historisë-

Prishtinë: 2004 
 

17. Sesion shkencor kushtuar jetës dhe veprës së Bajram Currit, Gjakovë: 2004 
 

18. Simpozium “Ibrahim Temo dhe Dervish Hima në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, 
Ohër: 2005 

19. Konferencë ndërkombëtare “Gjashtë shekuj Islam në Shqipëri”, Prishtinë: 2006 
 

20. Tryezë shkencore me temë: “Probleme teorike dhe metodologjike të historiografisë 
shqiptare”, Prishtinë: 2006 



 4 

 
21. Simpozium “Kongresi I Mysliman në Shqipëri, program pune për organizimin e fesë 

islame në Shqipëri”, Tiranë: 2006 
 

22. Simpozium kushtuar 95-vjetorit të kryengritjes së Malësisë së Madhe organizuar nga 
Universiteti i Shkodrës dhe Instituti i Historisë, Shkodër, 2006 
 

23. Konferencë kushtuar 90-vjetorit të rënies së Isa Boletinit, Tiranë, 2006 
 

24. Konferencë ndërkombëtare kushtuar 95-vjetorit të shpalljes së Pavarësisë së 
Shqipërisë, Tiranë: nëntor 2007 
 

25. Simpozium kushtuar veprës së Idriz Seferit, Prishtinë:, 2007 
 

26. Sesion kushtuar betejës së Lumës në 95-vjetorin e zhvillimit të saj, Kukës: nëntor 
2007 
 

27. Konferencë kushtuar jetës dhe veprës së akademikut Ali Hadri në 20-vjetorin e 
vdekjes së tij, mars 2008 

 
28. Më dt. 9-10 shtator 2008 mora pjesë në Konferencën me temë “Aftermaths of War: 

Women’s Mouvements on Female Activists,1918-1923”, organizuar nga Universiteti 
Leeds, (Angli), me referatin kushtuar lëvizjes së gruas dhe aktivisteve të saj në 
Shqipëri në vitet 1918-1923. Referat i botuar në: Vëll, Aftermaths of War.Women’s 
and Female-Activists, 1918-1923.BRILL. Leiden,Boston: 2011 
 

29. Studim me bashkautorë, “Pozita e gruas në 40 vitet e fundit në Shqipëri”, në kuadër të 
projektit Gendering Post-Socialist Transition, të mbështetur nga ERSTE Foundation 
me qendër në Vjenë, botuar në ”Gendering Post-Socialist Transition. Studies of 
Changing Gender Perspectivs. Lit Verlag, Vjenë: 2012 

  
 
 
VEPRIMTARIA BOTUESE  

 

a) Monografi, studime dhe vepra të ndryshme 
 
Monografi të botuara: 
 

 “Isa Boletini (1864-1916)”, Botim i Akademisë së Shkencave të Republikës së 

Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë: 1987, ribotim II, Tiranë: 2004, ribotim III, 
Tiranë: 2016 

 

 “Gruaja në Shqipëri në vitet 1912-1939”, Botim i Akademisë së Shkencave të 
Republikës së Shqipërisë, Instituti i Historisë, Tiranë: 2002 

 

 Monografi në proces: 

“Republika shqiptare 1925-1928” 
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b) Artikuj, shkrime në revista, në buletine, në vepra me bashkautorë 

 Studime për historinë e Luftës Antifashiste në qarkun e Kukësit me bashkautor 
Marenglen Verlin dhe Muharrem Dezhgiu 

Hartuar, diskutuar dhe ripunuar kreu i dytë i punimit me temë “Lëvizja 
Nacionalçlirimtare në Lumë në vitet 1940-1943. Formimi i organizatës së Partisë”  

 Kam marrë pjesë si bashkautore në hartimin e Fjalorit Enciklopedik Shqiptar me zërin 

I. Boletini),  Tiranë: 1985 
 

 Artikulli me titull Organizimi institucional i bektashizmit në Shqipëri 1920-1939 

botuar në librin me përmbledhje me artikuj e kumtesa “Feja, kultura dhe tradita 
islame ndër shqiptarët”, Prishtinë, 1995 

 Kumtesa “Pozita e gruas shqiptare në familje e shoqëri gjatë viteve 1912-1939” 

botuar në materialet e Kongresit të 7-të të AIESSE, Greqi, 1994 

 Kontributi i Isa Boletinit në luftën për çlirim dhe bashkim kombëtar, mbajtur në 
sesionin shkencor kushtuar Isa Boletinit në 80-vjetorin e rënies, Prishtinë, 1996. 
Botuar në librin “Isa Boletini dhe koha e tij”, botim i Institutit të Historisë, Prishtinë 

1998 

 Kam marrë pjesë si bashkautore në hartimin e 11 zërave për Fjalorin Enciklopedik 
Shqiptar, Botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, Tiranë 2005  

 Gjendja e gruas shqiptare në fillim të shek. XX, botuar në revistën 
“OSTERREICHISCHES OSTHEFTE, Sonderdruck 1-2, 2003, organ i Institutit të 
Studimeve të Europës Lindore dhe Juglindore, Wien, Austri  

 Pjesëmarrëse në punën përgatitore për Enciklopedinë shqiptare gjatë vitit 2008, në 
vazhdim. Si hartuese e zërave dhe si anëtare e redaksisë për periudhën e pavarësisë 
dhe konsolidimit të shtetit shqiptar  
 

 Roli i Isa Boletinit në lëvizjen antiosmane të viteve 1908-1910 në: “Studime 
historike”, 3/ 1984 

 Gruaja shqiptare në revistën “Shqiptarja” (1929-1931), në: “Studime historike”, 1-
4/1993 

 Probleme të gruas në parlamentin shqiptar gjatë viteve 1921-1924, në: “Studime 

historike”, 1-4/1995 

 Aspekte të lëvizjes femërore në Shqipëri në vitet 1912-1925, në: “Studime historike”, 

1-4/ 1996 

 Përpjekjet për heqjen e perçes në vitet 1912-1939, në: “Studime historike”, 1-4/ 1998 

 Veçori të lëvizjes femërore në vitet 1925-1939, shoqëria “Gruaja shqiptare”, në: 
“Studime historike”, 1-4/1999 
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 Arsimi femëror në Shqipëri në vitet 1925-1939, në: “Studime historike”, 1-2, 2001 

 Qëndrimi i klerit mysliman ndaj gjendjes së femrës në Shqipëri, në: “Studime 
historike”, 3-4/2002 

 Lëvizja për organizimin e gruas në diasporë (1912-1939), në: “Studime historike”, 3-

4/ 2002 

 Të drejtat e gruas në legjislacionin shqiptar 1925-1939, në:  “Studime historike”, 1-2/ 

2003 

 Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj lëvizjes kaçake 1918-1924, në:  “Studime historike”, 
3-4/ 2004 

 Veprimtaria e Mithat Frashërit si ministër shteti në Athinë, 1923-1926, në: “Studime 
historike”, 1-2/2006 

 Riorganizimi i forcave të armatosura, Ushtria në vitet 1925-1928, në: “Studime 
Historike”, 3-4/2012 

 Riorganizimi i Xhandarmërisë shqiptare në vitet 1925- 1928, në: “Studime 

Historike”, 1-2/ 2013   
 

 Arsimi në Shqipëri dhe masat për përmirësimin e tij (1925-1928), në:  “Studime 
Historike”,1-2/2014  

 

 Pjesa e dytë, Arsimi në Shqipëri dhe masat për përmirësimin e tij (1925-1939),  
në: “Studime Historike, 3-4 / 2014 
  

  Ballafaqimi shqiptaro-grek për Kishën Ortodokse Autoqefale Shqiptare (1925-1928) 

në: “Studime Historike”, 1-2/ 2015  
 

 Marrëdhëniet shqiptaro- greke në vitet 1925-1928, në: “Studime Historike”, 1-2/ 
2016 

 

 Gruaja në politikat shtetërore të Monarkisë shqiptare( 1928-1939), (kumtesë e 

zgjeruar), në: “Studime Historike”, 3-4/ 2009 
 

 Kontributi i Bajram Currit në lëvizjen e qershorit 1924( kumtese e zgjeruar), në:  
“Studime Historike”, 3-4/ 2010 

 

  Marrëdhëniet shqiptaro-turke në vitet 1925-1928, në:  “Gjurmime Albanologjike” 
Seria e Shkencave shoqërore, nr. 43, Prishtinë, 2014, f. 231-252         

  Kryengritjet e mëdha antiosmane 1910-1912, mbajtur me rastin e 70-vjetorit të 

shpalljes së Pavarësisë Kombëtare (në sesionin shkencor, Kukës 1982). Miratuar për 
botim nga këshilli shkencor i Instituti të Historisë në vitin 1983 

 Kontributi i Isa Boletinit në Kryengritjen e vitit 1913, mbajtur në Tetovë,  me rastin e 

80-vjetorit të Kryengritjes së vitit 1913. Botuar në: “Jehona”, nr. 6, Shkup 1993. 

 Bashkëpunimi i Isa Boletinit me Ismail Qemalin gjatë veprimtarisë së Qeverisë së 

Përkohshme të Vlorës (1912-1916). Botuar në përmbledhjen me artikuj dhe kumtesa 
në librin: “Kur gjurmët e historisë rrezatohen”, Romë, 1994 



 7 

 Roli i shoqërive të grave dhe shtypi i tyre në përmirësimin e gjendjes së femrës në 
vitet 1912-1939, kumtesë e mbajtur në kuvendin kombëtar të grave në Vlorë, maj 
2002, botuar në librin me përmbledhje kumtesash “Një jetë në shërbim të kombit”, 

Tiranë, 2002 

 Pozita e gruas shqiptare në vitet 1912-1939, mbajtur në Kongresin e 7-të të AIESSE-
së në Selanik 1994, botuar në materialet e Kongresit në gjuhën frënge. 

 Gjenda arsimore e femrës në Shqipëri dhe zhvillimi i shkollës femërore 1912-1939 
në: “Historia e Arsimit” botim i Institutit Pedagogjik, nr. 2/ 2002 

 Shkollat e vajzave në Shqipëri në fund të shek. XIX dhe fillim të shek. XX, në: 
“Historia e Arsimit”, botim i Institutit Pedagogjik, nr. 5/ 2004 

 Jetësimi i pavarësisë së Shqipërisë në vitet 20 të shek. XX  përfshirë në vëll. me 

artikuj e kumtesa përgatitur nga IH, Tiranë, 2008 

 Recension: Z. Cana, Socialdemokracia serbe dhe çështja shqiptare 1903-1914, 

Prishtinë 1984, në: “Studime historike”, 4/1989 

 Recension: Zyhdi Dervishi, Gruaja në syrin e ciklonit” , në: “Studime historike, 3-4/ 
2000 

 Recension: Sabile Keçmezi-Basha, Lëvizja ilegale në Kosovë 1945-1947, në: 
“Studime historike”, 1-2/ 2002 

 Recension: Mark Tirta, Migrime të shqiptarëve, Tiranë, 1999, në: “Studime 
historike”, 3-4/ 2003 

 Recension: Sabile Keçmezi-Basha, Organizatat dhe grupet ilegale në Kosovë 1981-

1984, Prishtinë, 2003, në: “Studime historike”, 1-2/ 2005 

 Recension: Emine Arifi - Bakalli, Marrëdhëniet ekonomike shqiptaro-jugosllave, 

1929-1939, Prishtinë, 1997, në: “Studime historike”, 3-4/ 2004 

 Recension: Hysni Myzyri, Pandeli Evangjeli, 1859-1949 – atdhetar dhe burrë shteti i 
shquar, Tiranë, 2005, në: “Studime historike”, 1-2/ 2006 

 Recension: Tafil Boletini Pranë Isa Boletinit, Nr. I, Nr. 2, Tetovë, 1996, në: “Studime 
historike”, 3-4/ 2002 

 Recension: Sejfi Vllamasi, Përballë sfidave të kohës , në:  “Studime historike”, 1-2/ 
2003 

 

c) Shkrime, artikuj divulgativë në shtyp (2004-2007)  

 Qëndrimi i klerit mysliman ndaj pozitës së gruas në legjislacionin shqiptar të viteve 

30 të shek. XX, gazeta “Korrieri”, maj 2006 

 Çështje metodologjike rreth problemeve të historisë së Shqipërisë 1925-1939, gaz. 

“Zëri” Prishtinë, janar 2007 
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 Kam marrë pjesë në cikël emisionesh në Radio Tirana në vitin 2005-2008, ku janë 
trajtuar probleme të historisë së popullit tonë, ngjarje, figura etj. 

 

c) Projekte 

 

Projekti: Editions Des Femmes-Dictionnaires des creatrices. Paris 

Pozicioni: Bashkautore, hartuese e dy zërave  

Periudha: 2010 

Rezultati: Botimi i zërave, në  Editions Des Femmes –Dictionaires des creatrices, 35 rue  

Jacob 75006, Paris 2011  

 

 Bashkëpërgatitëse e vëllimit të V me dokumente austro-hungareze, botuar nga 

Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë, Tiranë, Kristalina KH, 2012 

 Kam marrë pjesë në projektin Gendering Post-Socialist Transition, me mbështetjen e 

ERSTE Foundation me qendër në Vjenë, ku Shqipëria u përfaqësua me punimin:” 

Gender Relations in Albania (1967-2009), i cili u botua në: Publication, Gendering 

Post-Socialist Transition, Studies of Changing Gender Perspectives. Preface Christine 

Bohler, Filip Radunovic; Introduction Krassimira Daskalova, Caroline Hornstein 

Tomic, Karl Kaser. 2012, LIT Verlag Wien, pg, 37-63 

 

 
KONTRIBUTI NDËRKOMBËTAR: 

  

 Konferenca ndërkombëtare “Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët”,  me 

kumtesë: Institucionalizimi i sektit bektashian në Shqipëri në vitet 1920-1939, 
Prishtinë, Jugosllavi: 1992 

 Kam marrë pjesë në Kongresin VII të AIESSE, me kumtesën: Gjendja e gruas në 

Shqipëri në vitet 20-30 të shek. XX , publikuar në vëll. me referate të autorëve 
pjesëmarrës. Selanik, Greqi: 1994 

 Simpozium mbi veprimtarinë e Isa Boletinit dhe Lëvizjen Kombëtare, me kumtesë: 

Kontributi i Isa Boletinit në luftë për liri, pavarësi e shtet kombëtar, Prishtinë: 1996 

 Simpozium kushtuar demonstratave të vitit 1981, organizuar nga Instituti 
Albanologjik, dega Histori, me kumtesë: Qëndrimi i shtypit të Tiranës ndaj 
demonstratave në Kosovë, 1981, Prishtinë: 2001 

 Simpozium “Lëvizja kaçake 1918-1924” organizuar nga Instituti i Historisë -
Prishtinë, me kumtesë: Qëndrimi i shtetit shqiptar ndaj lëvizjes kaçake 1918-1924, 
Prishtinë: 2001 
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 Këshilli botues i revistës “OSTERREICHISCHES OSTHEFTE”, organ i Institutit të 
Studimeve të Evropës Lindore dhe JL në Vjenë, përfshiu në nr. 1-2 të vitit 2003 
studimin me titull: Gjendja e gruas shqiptare në fillim të shek. XX, 37 f.  

 Konferenca ndërkombëtare “Gjashtë shekuj Islam në Shqipëri”, me kumtesë: 
Ndikimet e normave të së drejtës zakonore dhe të normave të fesë islame në pozitën e 
gruas në Shqipëri në vitet 20-30 të shek. XX,  Prishtinë: shtator 2006 

 Sesion shkencor me temë: “Veprimtaria e Bajram Currit në lëvizjen kombëtare” me 
kumtesë: Rreth problemeve të debatueshme të lëvizjes së qershorit 1924 

 Tryezë shkencore me temë: “Probleme teorike dhe metodologjike të historiografisë 
shqiptare”, me referat: Çështje metodologjike të historisë së periudhës 1925-1939, 
Prishtinë: 2006 

 Simpozium kushtuar Idriz Seferit, me kumtesë: Bashkëpunimi i I. Seferit dhe I. 
Boletinit në kryengritjen e vitit 1910, Prishtinë: 2007 

 Pjesëmarrje në simpoziumin kushtuar akademikut Ali Hadri, organizuar nga Instituti i 

Historisë, Prishtinë: 3 mars 2008  

 Pjesëmarrje në konferencën me titull, “In: Aftermaths of War. Women’s Muvements 

and Female Activits 1918-1923”. Organizuar nga universiteti i Leed, Angli, 6-9 
shtator 2008, Musaj, Fatmira & Beryl Nikolson, me temë: Gratë aktiviste në shqipëri 
gjatë pavarësisë dhe luftës së Parë Botërore. Botuar në gjuhën angleze, në:  History 
of Warfare, vëllimi nr.63, “Aftermaths of War, Women’s Mouvements and Female 
Activists 1918-1923. Shtëpia botuese BRILL, LEIDEN.BOSTON,  2011, pg. 179-
196  

 Kumtesa Lef Nosi në kryengritjen e mëdha antiosmane, për pavarësi. Mbajtur në 
konferencën ndërkombëtare kushtuar figurës  së L. Nosit, Elbasan: 24 Nëntor 2012  

 Kumtesa me titull Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare për liri, pavarësi dhe bashkim 

kombëtar” mbajtur në sesionin shkencor kushtuar 100 vjetorit të Pavarësisë 
Kombëtare, organizuar nga Fakulteti i Edukimit, Gjilan: tetor 2012 

 Në kuadër të 100- vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë janë mbajtur kumtesat:  

- Roli i  Isa Boletinit në shpalljen e pavarësisë dhe mbrojtjen e tërësisë tokësore të 
vendit, konferencë kushtuar 100-vjetorit të ngritjes së flamurit në Shalë- Bajgorë, 
Mitrovicë: qershor 2012 

- Faktorët  që ndikuan në qëndrimin e I. Boletinit në programin e kryengritjes 
1912, mbajtur në Simpoziumin Shkencor organizuar në Ferizaj ( Kosovë): 18 
tetor 2012. Botuar: “ Lufta e Ferizajt kundër pushtimit serb 1912” (përmbledhje 
punimesh shkencore) 

 Kumtesa: Reformat administrative dhe efektet e tyre  (financë dhe legjislacion)  në 
vitet 1925-1928. Mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare kushtuar 100- 
vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, Tiranë 26-27 nëntor 2012, Botuar në Aktet e 
Konferencës Shkencore Ndërkombëtare, Vëll II, Tiranë, Botimet Albanologjike, 
2014, f. 99-109  
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 Kumtesa Qëndrimi i Isa Boletinit ndaj politikës së Beogradit dhe elementit  serbe 
gjatë viteve 1912-1913. Mbajtur në konferencën shkencore “I. Boletini në Lëvizjen 
Kombëtare”. Botuar Përmbledhje me kumtesa. Prishtinë: 5 qershor 2015 

Veprimtari pedagogjike: 

1994- e në  vazhdim   Jam angazhuar si pedagoge pranë shkollës së doktoraturës në 

Institutin  e Historisë  pranë Qendrës së Studimeve 
Albanologjike (QSA) dhe si pedagoge e jashtme në 
Fakultetin Histori-Filologji, dega Histori. 

Kam udhëhequr doktoratura, diploma të studentëve, si dhe 
kam marrë pjesë në juritë në mbrojtje të disertacioneve si 

recensente dhe si anëtare jurie. 

 

 

 

 

 


