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CURRICULUM VITAE 

Marenglen  VERLI 

 

 

 

 

 

 

 
Datëlindja 19.12.1951, Tiranë 

 

Arsimimi: 

- 1969 përfundimi i shkollës së mesme (Gjimnazi “P.N. Luarasi”, Tiranë). 

- 1973 përfundimi i studimeve të larta (Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, 

dega histori-gjeografi). 

 

Grada shkencore: 

- Në vitin 1985 u fitua grada “Kandidat i shkencave historike”, e konvertuar në gradën 

“Doktor i Shkencave” në vitin 1994. 

- Në vitin 1997 titulli “Mjeshtër kërkimesh” (Prof.Assoc.)  

- Në vitin 2001 titulli “Drejtues Kërkimesh” (Profesor). 

- Në vitin 2009 “Akademik i associuar” në Akademinë e Shkencave të Republikës së 

Shqipërisë 

- Në vitin 2016 “Akademik” në Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë 

 

Punësimi: 

- Në vitet 1973-1979 - arsimtar në shkollën e mesme të qytetit të Laçit (rrethi Krujë). 

- Në vitet 1979-2016 - punonjës shkencor dhe i ngarkuar me detyra të tjera me përgjegjësi 

në Institutin e Historisë.  

- Në vitet 2005-2008 drejtor i Institutit të Historisë dhe kryeredaktor i Revistës “Studime 

historike”.  

- Në vitet 2008-2016, drejtues departamenti në Institutin e Historisë, si edhe senator i 

Qendrës së Studimeve Albanologjike 

- Nga dt. 09.09.2016 – Nëndrejtor i Qendrës së Studimeve Albanologjike. 

- Nga dt. 30.09.2016 - Drejtor i Qendrës së Studimeve Albanologjike. 

- Nga dt. 31.08.2017 – 09.09.2021 - Rektor i Akademisë së Studimeve Albanologjike. 

- Nga dt. 30.09.2022 – punonjës shkencor në Institutin e Historisë të ASA dhe drejtuesi i 

projektit “Enciklopedia Shqiptare” në Akademinë e Shkencave. 

- Gjatë një periudhe mbi 45-vjeçare - pedagog i jashtëm pranë disa universiteteve, 

përkatësisht Universitetit të Tiranës, Fakultetit Histori-Filologji (Dega Histori, Dega 

Gazetari, Dega Gjeografi), Fakultetit të Shkencave Sociale; Shkollës Doktorale pranë 

Qendrës së Studimeve Albanologjike (nga viti 2017 Akademia e Studimeve 

Albanologjike), Universitetit “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit etj. 

- Pjesë e kësaj veprimtarie është edhe drejtimi i punës për përgatitjen e shumë diplomave, si 

edhe disertacioneve për fitimin e gradave master e doktor i shkencave etj. 
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Pozita aktuale: 

 

-    Nga dt. 30.09.2022 e në vazhdim – studiues në Institutin e Historisë së Akademisë së 

Studimeve Albanologjike dhe drejtues i projektit të Akademisë së Shkencave 

“Enciklopedia Shqiptare” (në 10 vëllime) për profilin e shkencave albanologjike. 

 

Pjesëmarrja në veprimtari shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare: 
 

-   Pjesëmarrje në inicimin, organizimin, dhe referim në shumë veprimtari shkencore 

(konferenca, sesione shkencore, tryeza të rrumbullakëta etj.) brenda dhe jashtë vendit. 

(22, vetëm në vitin 2012, me rastin e 100-vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së 

Shqipërisë). 
 

Të tjera: 
 

1. Inicues i fillimit të botimit të revistës së ASA “Albanian Studies”,  organ i ASA, si edhe 

kryeredaktor i saj gjatë viteve 2018-2021, kryeredaktor (2005-2008) dhe zv. 

kryeredaktor (2008-2021) i revistës “Studime historike”, organ i Institutit të Historisë të 

QSA/ASA, anëtar i redaksisë së revistës “Studia Albanica” të Akademisë së Shkencave 

të R. të Shqipërisë, i revistës “Kosova”, organ i Institutit të Historisë-Kosovë, si dhe i 

disa revistave të tjera brenda dhe jashtë vendit.  

2. Anëtar i redaksisë së FESH-it në vitet 1980 dhe 2000 për periudhën historike 1912-

2000, me detyrën e përgjegjësit të grupit të punës për zërat nga historia e trojeve etnike 

dhe diasporës në periudhën pas vitit 1912. 

3. Bashkëdrejtues i projektit të ASH “Enciklopedia shqiptare” (10 vëllime) 

4. Bashkautor dhe redaktor i vëll. III, IV, të “Historia e Popullit Shqiptar”, botim i ASH, 

Instituti i Historisë (2002-2008). 

5. Pjesëtar i grupit të punës dhe bashkautor, redaktor e ilustrues i “Historisë së shqiptarëve 

gjatë shekullit XX”, në pesë vëllime. (2016-2022) 

6. Pjesëtar i grupit të punës dhe bashkautor e redaktor për hartimin e Historisë së Kosovës 

nga antikiteti deri në ditët tona, në katër vëllime. (në proces) 

7. Ideator, konsulent, pjesëmarrës në mjaft emisione radiofonike e televizive në RTV 

(rreth 100 vetëm në vitet e luftës për çlirimin e Kosovës (1998-1999).  

8. Bashkëpunëtor i disa shtëpive botuese, si dhe i rreth 70 revistave e gazetave brenda e 

jashtë vendit. 

9. Bashkëpunëtor i shumë institucioneve kërkimore shkencore e pedagogjike, brenda e 

jashtë vendit, si edhe shumë studiuesve nga Kosova, Maqedonia e Diaspora dhe disa 

studiuesve në Gjermani, Britani e Madhe, Hungari, Bullgari etj. 

10. Angazhimi në punën shkencore lidhet me inicimin, drejtimin dhe pjesëmarrjen në një 

varg projektesh të rëndësishme, ndër të cilët projektet në vijim “Historia e shqiptarëve 

gjatë shekullit XX” (Projekt i Institutit të Historisë i ASA) në 5 vëllime, “Historia e 

Kosovës” (Projekt i Instituti të Historisë-Prishtinë), në 4 vëllime, “Historia e 

shqiptarëve” (Projekt i Akademisë së Shkencave) në 3 vëllime (botim për botën e 

jashtme), “Enciklopedia shqiptare” (Projekt i Akademisë së Shkencave), në 10 vëllime 

etj. 

11. Redaktor shkencor në shumë monografi, përmbledhje studimesh e vëllime 

dokumentesh.  

12. Në veprimtarinë kërkimore shkencore e botuese përfshihen edhe mbi 80 studime të 

shkurtra (artikuj shkencorë), dhjetëra referate e kumtesa etj. 
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Studimet e realizuara, pavarësisht nga koha kur janë shkruar e botuar, janë vlerësuar e cituar 

gjithnjë nga studiues shqiptarë e të huaj. Ato përdoren si literaturë për pedagogët e studentët 

në universitete. 

 

Duke vlerësuar kontributin e dhënë përmes botimeve shkencore e publicistikës, si edhe 

paraqitjes në median elektronike, me tematikë për historinë e Kosovës, Presidenti i 

Republikës së Kosovës, z. Hashim Thaçi, më 30 shtator 2016, akordoi Medaljen 

Presidenciale me motivacionin “Për kontributin e dhënë në fushën e kulturës”, kurse 

Presidenti i Republikës së Shqipërisë, z. Ilir Meta, më 14.12.2021, akordoi titullin “Kalorës 

i Urdhrit të Flamurit”, me motivacion “Për veprimtari të shquar në studimin dhe 

promovimin e historisë dhe kulturës sonë kombëtare ... dhe për kontributet e meritat e 

veçanta në drejtimin e institucioneve studimore albanologjike të vendit tonë”. 

 

Kualifikimi: 
 

- Punonjës shkencor në Institutin e Historisë nga viti 1979 deri 2022 (Institut pranë 

Akademisë së Shkencave në vitet 1979-2007, i Qendrës së Studimeve Albanologjike në 

vitet 2008-2016, përkatësisht i Akademisë së Studimeve Albanologjike në vitet 2017-

2022). Specializimi: Historia Bashkëkohore e shqiptarëve, me profilizim të veçantë për 

historinë e Kosovës dhe trevave të tjera shqiptare të shkëputura nga Shqipëria në vitin 

1913. Kërkime arkivore e bibliografike në arkivat e bibliotekat në Shqipëri, Kosovë, 

Maqedoni, Bullgari, Kroaci, Itali, si edhe ekspedita në terren në Shqipëri, Kosovë, 

Maqedoni 

 

Botimet: 

2022 

1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1913), vëll. I 

(Përgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: 2022 (në proces botimi).   

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë) 

(620 f.) 

 

2021  

1. Shqiptarët përballë sfidave të historisë, vëll. I, (Autor), Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, Tiranë: Kristalina-KH, 2021  

(752 f.) 

2. Shqiptarët përballë sfidave të historisë, vëll. II, (Autor), Akademia e Shkencave e 

Shqipërisë, Tiranë: Kristalina-KH, 2021  

 (713 f.) 

3. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1914), vëll. VIII 

 (Përgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2021.   

 (Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë)  

 (550 f.) 

4. Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. IV, Botimet albanologjike, (bashkautor, 

bashkëredaktor dhe ilustrues i vëllimit), Tiranë: Kristalina-KH, 2020  

      (Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë) 
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   (760 f.) 

 

2020 

1. Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. III, Botimet albanologjike, (bashkautor, 

bashkëredaktor dhe ilustrues i vëllimit), Tiranë: Kristalina-KH, 2020  

(Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë) 

  (761 f.)   

2. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1914), vëll. VI 

(Përgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2020.   

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë) 

(599  f.) 
3. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1914) vëll. VII 

(Përgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2020.   

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë) 

  (540 f.) 

 

2019 

1. Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. II, Botimet albanologjike, (bashkautor, 

bashkëredaktor dhe ilustrues i vëllimit), Tiranë: Kristalina-KH, 2019  

      (Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë) 

      (681 f.) 

2. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1914), vëll. I 

(Bashkëpërgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2019.   

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë) 

  (765 f.) 

3. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1914), vëll. II 

(Përgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2019.   

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë) 

    (361 f.) 

 

4. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1914), vëll. III 

(Përgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2019.   

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë - Akademia e Studimeve Albanologjike - Instituti 

i Historisë) 

  (567 f.) 

 

2018 

1. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (1878) / Vëll. II 

(Bashkëpërgatitës për botim e redaktor)   

(Instituti i Historisë – Prishtinë) 

(684 f.) 

 

2017 
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1. Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. I, Botimet albanologjike, (bashkautor, 

bashkëredaktor dhe ilustrues i vëllimit), Tiranë: Kristalina-KH, 2019  

(Akademia e Studimeve Albanologjike, Instituti i Historisë) 

(632 f.)  

 

2016 

1. 101 Profile Biografike, Akademia e Shkencave e Shqipërisë  

(Autor), Tiranë: Adel-Co, 2016 

  (1198 f.) 

2. Plava e Gucia në shekuj, vëll. I 

(Bashkautor e redaktor) 

(Shoqata “Alpet shqiptare” – Plavë, Plavë-Tiranë, Prishtinë: 2016) 

(260 f.) 

 

2015 

1. Shqipëria në Konferencën e Paqes (1919-1920) / Monografi (Bashkautor), Tiranë: 

Kristalina-KH, 2015. 

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë) 

756 f. 

2. Shkupi, Uskub – Konsiderata etnografike historike, ekonomike të Hamit Kokalarit  

(Përgatitës për botim dhe redaktor) 

(Botuar nga ITSHKSH – Shkup dhe QSA, Instituti i Historisë-Tiranë, Shkup: Vinsent 

Grafika 2015) 

214 f. 

 

2014 

1. Aspekte rreth krijimit dhe zgjidhjes së çështjes shqiptare (shek. XIX-XX) / (Përmbledhje 

studimesh), vëll. I (autor) - Tiranë: KLEAN, 2014. 

420 f. 

2. Shqiptarët në optikën e diplomacisë austro-hungareze (1878-1918) / (Përmbledhje 

studimesh) (autor) -  Tiranë: KLEAN, 2014. 

355 f. 

3. Shqiptarët gjatë Luftës së Dytë Botërore / Vëllim me studime (Bashkautor dhe redaktor) 

– Prishtinë: 2014. 

(Instituti i Historisë-Prishtinë dhe Instituti i Historisë – Tiranë) 

355 f. 

4. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze 1912, vëll. VII (bashkëpërgatitës për botim 

dhe redaktor) - Tiranë: Kristalina-KH, 2014.   

(Instituti i Historisë – Qendra e Studimeve Albanologjike) 

199 f. 

 

2013 

1. Syrja Vlora. Kujtime - Nga fundi i sundimit osman në Luftën e Vlorës /  

(Bashkëpërgatitës për botim dhe redaktor) -  Tiranë: ICEBERG, 2013. 

359 f. 

 

2012 
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1. Shqipëria në dokumentet austro-hungareze, 1912, vëll. VI (bashkëpërgatitës për botim 

dhe redaktor), Tiranë: 2012 

(Instituti i Historisë – Qendra e Studimeve Albanologjike) 

439 f. 

 

2. Franc Nopça, Pikëpamjet fetare, doket dhe zakonet e Malcisë së Madhe / Monografi, 

(Përgatitës për botim dhe bashkëredaktor), Tiranë: 2012 

224 f. 

3. Franc Nopça, Fiset e Malësisë së Shqipërisë Veriore dhe e drejta zakonore e tyre /  

Monografi  (Përgatitës për botim dhe bashkëredaktor), - Tiranë: 2012.  

527. 

4. Dokumente franceze për Shqipërinë dhe shqiptarët më 1912 / Muhamet Shatri, Vëll. II 

(vëllim me dokumente) (Redaktim dhe përgatitje për botim ) – Tiranë: Toena, 2012 

 (Instituti i Historisë – QSA)  

 281 f. 

5. Dokumente britanike për çështjen shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër  

1912-1913 / Muhamet Shatri (Vëllim me dokumente) (Bashkëpërgatitës për botim dhe 

redaktor) - Tiranë, Toena, 2012 

 (Instituti i Historisë – QSA)  

 675 f. 

 

2011 

1. Monarkia shqiptare (19128-1939) / Vëllim me studime (Bashkëpërgatitës për botim dhe 

redaktor) -  Tiranë: 2011 

(Instituti i Historisë - QSA) 

328 f. 

 

2009 

1. Historia e Popullit Shqiptar, vëll. IV (bashkautor),  Tiranë: Toena, 2008.  

     (Instituti i Historisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë) 

480 f. 

 

2008 

1. Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëll. III (bashkautor e redaktor), Tiranë: Kristalina-KH, 

2008  

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë) 

1258 f. 

2. Historia e Shqipërisë e viteve 1912-1964 në Kujtimet e Spiro Kosovës / Kujtime, vëll. I 

(përshtatje dhe përgatitje për botim) - Tiranë: Klean, 2008 

3. Historia e Shqipërisë e viteve 1912-1964 në Kujtimet e Spiro Kosovës / Kujtime, vëll. II 

(Përshtatje dhe përgatitje për botim) - Tiranë: Klean, 2008 

4. Lidhja Shqiptare e Prizrenit në dokumentet austro-hungareze (1878), vëll. I 

(bashkëpërgatitës për botim dhe redaktor)   

(Instituti i Historisë - QSA) 

380 f. 

5. Pavarësia e Shqipërisë dhe sfidat e shtetit shqiptar gjatë shek. XX / (Përmbledhje 

studimesh) (autor, redaktor dhe përgatitës për botim), Tiranë: Klean, 2008 



 7 

(Universiteti i Tiranës dhe Instituti i Historisë pranë Akademisë së Shkencave të 

Shqipërisë) 

430 f. 

 

2007 

1. Kosova – sfida shqiptare në historinë e një shekulli / (Përmbledhje studimesh) (Autor), -  

Tiranë: Botimpex, 2007. 

408 f. 

2. Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III (bashkautor) - Tiranë: Toena, 2007 (Instituti i 

Historisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë) 

600 f. 

3. Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëll. I (bashkautor e redaktor) -  Tiranë: Kristalina-KH, 

2007  

(Akademia e Shkencave) 

873 f. 

4. Fjalori Enciklopedik Shqiptar, vëll. II (bashkautor e redaktor) -  Tiranë: Kristalina-KH, 

2007  

(Akademia e Shkencave) 

929 f. 

5. Shqipëria dhe Kosova – historia e një aspirate / (Përmbledhje studimesh), vëll. I -  

Tiranë: Klean, 2007. 

431 f. 

6. Shqipëria dhe Kosova – historia e një aspirate / (Përmbledhje studimesh), vëll. II -  

Tiranë: Klean, 2007. 

479 f. 

7. Lef NOSI - Dokumente Historike 1912-1918 / (Përmbledhje dokumentesh) 

(bashkëpërgatitës për botim dhe redaktor) - Tiranë: Nënë Tereza, 2007. 

(Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Historisë) 

340 f. 
 

2006 

1.  Nga Kosova për Kosovën. Profile biografike / (Përmbledhje studimesh), vëll. I (autor) 

– Tiranë: Klean, 2006. 

347 f. 
 

2004 

1. Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës” / Vëllim me studime (Bashkautor, përgatitës 

për botim dhe redaktor) - Tiranë: Mësonjëtorja, 2004. 

(Instituti i Historisë / Akademia e Shkencave). 

194 f. 
 

2003 

1. Kosova në fokusin e historisë / (Përmbledhje studimesh), vëll. II (autor) - Tiranë: 2003 

319 f. 
 

2002 

1. Kosova në fokusin e historisë / (Përmbledhje studimesh), vëll. I (autor)  - Tiranë: 2002 

408 f. 
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2000 

1. Ekonomia e Kosovës në vargonjtë e politikës jugosllave (1945-1990) / Monografi, 

(autor)  - Tiranë: 2000 

     (Instituti i Historisë / Akademia e Shkencave) 

421 f. 

 

1999 

1. Kosova në vështrim enciklopedik / Monografi (Bashkautor) -  Tiranë: 1999 

(Akademia e Shkencave). 

 

1996 

1. Kujtime të Tafil Boletinit: “Pranë Isa Boletinit”, / Kujtime, vëll. I (përshtatje dhe 

përgatitje për botim) - Tetovë: Album, 1996. 

280 f. 

2. Kujtime të Tafil Boletinit: “Përballë sfidave të kohës”, Kujtime, vëll. II (përshtatje dhe 

përgatitje për botim) – Tetovë: Album, 1996 

312 f. 

(Ribotim me ilustrime në një vëllim nga shtëpia botuese: Botimpex, Tiranë: 2012) 

3. “Çështja e Kosovës një problem historik dhe aktual” / Përmbledhje studimesh) 

(Bashkautor, bashkëredaktor dhe përgatitës për botim)  

(botim i Institutit të Historisë - Prishtinë dhe Institutit të Historisë - Tiranë, Akademia e 

Shkencave) 

 

1995 

1. Sejfi Vllamasi: “Ballafaqime politike në Shqipëri (1898-1942)”, / Kujtime (Përshtatje 

dhe përgatitje për botim) - Tiranë: Marin Barleti, 1995 (ribotuar në 2000, 2011) 

   570 f. 

2. Elmaz B. Plava: “Plava e Gucia në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare (1876-1919)”, / 

Kujtime e dokumente (Përshtatje, plotësim dhe përgatitje për botim) - Tiranë: Marin 

Barleti, 1995 (ribotuar 2002) 

292 f. 

 

1994 

1. Shfrytëzimi ekonomik i Kosovës në vitet 70-90, / Monografi, (Autor): Tiranë: Dituria, 

1994. 

170 f. 

 

1992 

1. Reforma agrare kolonizuese në Kosovë (1918-1941), / Monografi, (Autor)  – Bon-

Tiranë: Iliria, 1992 

(botim i Akademisë së Shkencave, Instituti i Historisë). 

215 f. 

2. The truth on Kosovo / Përmbledhje studimesh e dokumentesh të zgjedhura (Bashkautor 

dhe përgatitës), Institute of History, Tha Academy of Sciences, Tirana: 1993. 

 

1990 
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1. E vërteta mbi Kosovën dhe shqiptarët në Jugosllavi / Përmbledhje studimesh e 

dokumentesh të zgjedhura (Bashkautor dhe përgatitës për botim), Tiranë: 8 Nëntori, 

1990 

(botim i Institutit të Historisë, Akademia e Shkencave e RPSSH) 

 

1985 

1. Fjalori Enciklopedik Shqiptar / (Bashkautor dhe redaktor), Tiranë: 1985  

         (botim i Akademisë së Shkencave) 

 

E përmbledhur, veprimtaria botuese e akademik prof. dr. Marenglen Verlit përfaqësohet nga 

5 monografi (1 në bashkautorësi), 10 përmbledhje me studime, 12 vëllime me dokumente (5 

me bashkëpërgatitës), si dhe 5 vëllime memoare (1 me bashkëpërgatitës) 

M. Verli, gjithashtu është bashkautor në: 

• Fjalorin Enciklopedik Shqiptar (botim i ASH), Tiranë: 1985 

• Kosova në vështrim enciklopedik (botim i ASH), Tiranë: 1999 

• Historia e Popullit Shqiptar, vëll. III, IV (botim i ASH) 

• Fjalorin Enciklopedik Shqiptar, vëll. I, II, III (botim i ASH), Tiranë: 2008, 2009 

• Historia e shqiptarëve gjatë shekullit XX, vëll. I, II, III, IV, (vëll. V në proces), Instituti i 

Historisë, ASA, Tiranë: 2017, 2019, 2020, 2021 

[43 vëllime] 

 

M. Verli është angazhuar edhe në disa projekte të rëndësishme të ASH, të ASA dhe të 

Institutit të Historisë-Kosovë, përkatësisht: 

• Enciklopedia Shqiptare (10 vëllime) 

• Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1913), 7 vëllime 

• Shqipëria në dokumentet austro-hungareze (1880-1881), 3 vëllime 

• Historia e shqiptarëve (3 vëllime) 

• Historia e Kosovës (4 vëllime) etj. 

[27 vëllime] 

 

Akad. prof. dr. Marenglen VERLI 
 

 

Tiranë, 20 prill 2022 

 


