Prof. Dr. SHYQYRI HYSI

Email: shbhysi@yahoo.com
Mobil: +355692405922

Gjinia : Mashkull
Datëlindja: 12. 09. 1961
Kombësia: SHQIPTARE

EDUKIMI DHE TRAJNIMET
 Arsimin tetëvjeçar e përfundova në vitin 1976.
 Nga viti 1976 e deri në vitin 1980, kryeva Shkollën e Mesme të Përgjithshme “Abaz Shehu”
Tepelenë, Deftesë Pjekurie.
GRADA , TITULLI :

 MASTER Në vitin 1994 u regjistrova në Shkollën pas Universitare (SHPU), por ajo filloi në
vitin akademik 1998-1999 dhe e përfundova në 23.11.2000, me vlerësimin, SHUME MIRE,
95/100 pikë. Në përfundim të SHPU, mbrojta mikrotezën me temë, “Kisha katolike në
Shqipëri 1945-1967” dhe mora gradën ; “MASTER” në fushën e Historisë.
 DOKTORATURA: Mbrojtjen e doktoraturës në fushën e historisë, e realizova në 19 mars
2004, me temën: “ Myslimanizmi në Shqipëri maj 1945 – maj 1950”, tema u vlerësua
shkëlqyeshëm. Juria e përbërë prej pesë anëtarësh, e vlerësoi mbrojtjen me 50 pikët e
mundshme.
a) Vërtetim nr.7, datë, 23. 03. 2004: “Vërtetojmë se z. Shyqyri Hysi, më datë 19. 03. 2004
bëri mbrojtjen e doktoraturës me temë: ‘Muslimanizmi në Shqipëri në vitet 1945 – 1950’
pranë jurisë së ngritur nga Departamenti i Historisë Tiranë, dhe u vlerësua me 50 pikë”.
Firma, zv. Dekania. Prof. asoc. Dr. Lira Çaushaj.
 DIPLOMË DOKTORATURE: Mbrojtjen e doktoraturës në fushën e historisë, e realizova në
19 mars 2004, me temën: “ Myslimanizmi në Shqipëri maj 1945 – maj 1950”, tema u
vlerësua shkëlqyeshëm. Juria e përbërë prej pesë anëtarësh, e vlerësoi mbrojtjen me 50 pikët
e mundshme.
a) Vërtetim nr.7, datë, 23. 03. 2004: “Vërtetojmë se z. Shyqyri Hysi, më datë 19. 03. 2004 bëri
mbrojtjen e doktoraturës me temë: ‘Muslimanizmi në Shqipëri në vitet 1945 – 1950’ pranë jurisë së
ngritur nga Departamenti i Historisë Tiranë, dhe u vlerësua me 50 pikë”. Firma, zv. Dekania. Prof.
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asoc. Dr. Lira Çaushaj.
“Bazuar në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 786, datë 17. 12. 1998 ‘Për kualifikimin Shkencor
Pasuniversitar dhe për klasifikimin e punonjësve Pedagogjik e Shkencorë’, në Udhëzimin e Ministrisë
së Arsimit dhe të Shkencës e të Komisionit të Klasifikimit Shkencor nr. 18. datë 10. 08. 1999, ‘Për
Kualifikimin Shkencor Pasuniversitar’, pika 3.23, si dhe në Vendimin e jurisë nr. 25 datë 23. 04.
2004, të ngritur pranë Universitetit të Tiranës, që vlerësoi me ‘SHUMË MIRË’ disertacionin me
temë: ‘Myslimanizmi në Shqipëri 1945 – 1950’. Shyqyri Barjam Hysi fiton GRADËN DOKTOR I
SHKENCAVE HISTORIKE në fushën e Historisë”, kryetari, Luan Memushi.

 PROFESOR I ASSOCIUAR: Më 26 tetor 2009 mora titullin Prof. Asoc. Dr. në Histori, prej
Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, me nr. 74, dhe nr. të
Rregjistrit Kombëtar 44.
Nr. 147, datë 29. 01. 2010, Në zbatim të Ligjit të Arsimit të Lartë nr. 9741, dt 21. 05. 2007, VKM –së
nr. 467 dt 08. 07. 2007 “për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për kualifikimin shkencor të
punonjësve akademik”, Rregullores për organizimin e Këshillave të Profesorëve të UT –së”, miratuar
me vendimin nr. 20 dt. 13. 11. 2008, të Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës, Vendim nr. 74
dt. 26. 10. 2009 të Këshillit të Profesorëve të Fakultetit Histori – Filologji, Dr. Shyqyri Hysi fitoi
titullin “Profesor i Associuar”, dekani Shezai Rrokaj.
b) Nr. Prot. 7671/17, Tiranë, më 29. 12, 2009, Njoftim, Rektoratit Tiranë: “Mbështetur në vendimin
e Këshillit të Profesorëve Nr. 74, datë 26. 10. 2009, të ngritur pranë Fakultetit të Historisë dhe
Filologjisë, të Universitetit të Tiranës, për dhënien e titullit “Profesor i Associuar” zotit Shyqyri
Barjam Hysi, ju njoftojmë se u bë regjistrimi përkatës. Numri në rregjistrin e Komisionit të
Vlerësimit të Titujve Akademik është 44”. Firma, Kryetar, Myqerem TAFAJ.

b) DËSHMI, PROFESOR I ASSOCIUAR: “Bazuar në ligjin nr. 9741, datë 21. 05. 2007
për Arsimin e Lartë në “Republikën e Shqipërisë” në VKM nr. 467, datë 18. 07. 2007 për
përcaktimin e kritereve dhe të proceduarave për kualifikimin shkencor e pedagogjik të
personelit akademik si dhe në vendimin nr. 74, datë 26. 10. 2009 të Këshillit të
Profesorëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, z. Shyqyri Barjam Hysi, lindur
më 12. 09. 1961, fiton titullin “Profesor i Asocuar” nr. regjistrit të KVTA 44, Tiranë, 12.
03. 2010. Firma. Dekani, Shezai Rrokaj dhe Rektori, Dhori Kule.
 PROFESOR: “Bazuar në nenin 47 të Ligjit nr. 9741, datë 21. 05. 2007, ‘Për arsimin e lartët
në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, pika 2, gërma a, të Vendimit nr 252, datë 30. 04.
2014, të Këshillit të ministrave ‘Për funksionimin, të drejtat dhe detyrat e Komisionit të
Vlerësimit të titujve Akademik’, si dhe të pikës 2.2.2, të vendimit nr. 467, datë 18. 07. 2007
të Këshillit të Ministrave, ‘Për përcaktimin e kritereve dhe procedurave për kualifikimin
shkencor e pedagogjik, të personelit akademik’, i ndryshuar Komisioni i Vlerësimit të Titujve
Akademik, në mbledhjen e datës 23. 01. 2015. VENDOSI: “T’i jap titullin akademik
‘Profesor’, zotit: Shyqyri Barjam Hysi.”
NË VAZHDIM: DEPARTAMENTI I HIDTORISE FSHSHE UNIVERSITETI “E. ÇABEJ”
GJIROKASTER
Titullare dhe /ose hartuese e programeve mësimorepër lëndët:

1992 - 2019 TITULLAR PËR LENDET:
a) Në sistemin e vjetër universitar, titullar për lëndët:
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 Histori e Popullit Shqiptar në Programin e Studimit Cikli i Ulët, në vitet 19912006
 Metodikë e Historisë në Programin e Studimit Cikli i Ulët, në vitet 1991-2008.
 Histori e Trojeve dhe Diasporës, në programin e studimit të degës Histori –
Gjeografi, gjatë viteve 1992-2008.
 Histori Ilire në programin e studimit të degës Histori – Gjeografi, gjatë viteve
2006-2008.

b) Cikli i Parë i studimeve(Bachelor) titullar për lëndët:
 Histori Kombëtare dhe Metodologji 2008–2014 në Programin e Studimit Cikli i
Ulët “Bachelor” për degën Cikli i Ulët.
 Histori antike e popullit shqiptar, në Programin e Studimit “Bachelor” në Histori
- Gjeografi nga viti 2008 e në vijim.
 Histori Bashkëkohore e Shqipërisë Pjesa e Dytë, në Programin e Studimit
“Bachelor” në Histori - Gjeografi nga viti 2008 e në vijim.
 Histori e Besimit fetar te shqiptarët në Programin e Studimit “Bachelor” në
Histori – Gjeografi 1994 (2008) – e në vijim
c) Cikli i Dytë i Studimeve (Master profesional) titullar për lëndët:
 Metodikë e Mësimdhënies në Edukatën Shoqërore, në Programin e Studimit të
Ciklit të Dytë, “Master Profesional” në mësusi për arsimin e mesëm e të ulët në
Histori – Gjeografi me profil minor në edukatën Shoqërore.
 Praktikë mësimore e mësimdhënies afatshkurtër dhe afatgjatë

d) Cikli i Dytë i studimeve (Master shkencor arkeologji) titullar për lëndët:
 Mitologjia, në Programin e Studimit të Ciklit të Dytë, “Master i Shkencave në
arkeologji dhe administrim të pasurive arkeologjike”.
 Numizmatika, në Programin e Studimit të Ciklit të Dytë, “Master i Shkencave
në arkeologji dhe administrim të pasurive arkeologjike”.
 Prehistoria Shqiptare(2018-2019)
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KUALIFIKIM, EKSPERIENCË, BASHKEPUNIM KËRKIMOR –
MËSIMDHENESE JASHTË VENDIT

 Në vitin 1996 në kuadrin e TEMPUSIT, kam kryer në muajt nëntor-dhjetor 1996
dy muaj specializim pranë Universitetit të Athinës, në fushën e metodologjisë historike,
specializim për të cilin jam pajisur me çertifikatën përkatëse e përsëritur më 4 dhjetor 2008.
 Në kuadrin e projektit INTERREG II, shkova pranë Universitetit të Barit në Itali,
ku për një periudhë dy mujore u specializova në fushën e historisë së fesë, pranë Departamentit
të RELIGJONEVE në Universitetit e Barit, Itali.
 Në kuadër të bashkëpunimit dy palësh Itali – Shqipëri si dhe marrëveshjes së
Universitetit të Padovës me Universitetin “Aleksandër Moisiu” të Durrësit dhe Universitetin
“Eqrem Çabej” të Gjirokastrës në datën 20 – 27 shkurt 2011 (për dy javë) mora pjesë në
“International Summer – Winter School në “Turism & culture”, në të cilën referova një
cikël leksionesh në fushën e etnologjisë me temë: “Il patrimonio imateriale dell’ Albania: il
culto del serpent e sell’ acila parte dell’ identita albanese”.
 Në kuadër të bashkëpunimit dy palësh Itali – Shqipëri dhe marrëveshjes së
Univrsitetit të Padovës me Universitetin “Aleksandër Moisiu” të Durrësit si dhe Universitetit
“Eqrem Çabej” të Gjirokastrës në datën 27 shkurt 2012 – 4 mars 2012(për dy javë) mora pjesë
në “International Summer – Winter School në “Turism & Culture”, në të cilën referova një
cikël leksionesh në fushën e etnologjisë me temë: “Le potenziale del turizmo storico nella
Regione di Gjirokastra”.
 Në kuadër të bashkëpunimit dy palësh Itali – Shqipëri dhe marrëveshjes së
Universitetit të Padovës me Universitetin “Aleksandër Moisiu” të Durrësit, si dhe Universitetit
“Eqrem Çabej” të Gjirokastrës në datën 31 janar 2013(për dy javë) – 14 shkurt mora pjesë në
“International Summer – Winter School në “Turism & culture”, në të cilën referova një cikël
leksionesh në fushën e etnologjisë me temë: “Il potenziale storico – culturale e natyralistico
come fatori per lo svilupo turistico nella zona di Labëria e Kurvelesh”.
 LEKSIONE JASHTE SHTETIT; “Universiteti i Evropës Juglindore –
Tetovë, R. Maqedonisë. Fakulteti i Gjuhëve , Kulturave dhe Komunikimit. Katedra e
Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, me “Ilindenska” p.n., 1200 Tetovë, R. Maqedonisë. Tetovë 13.
05. 2013.
“Fakulteti i Gjuhëve , Kulturave dhe Komunikimit. Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, lëshon
këtë: VËRTETIM. Me të cilën vërtetojmë Prof. asoc. dr. Shyqyri Hysi, profesor në Universitetin
“Eqrem Çabej” në Gjirokastër, gjatë vitit akademik 2012 – 2013, në perudhë të caktuar kohore ka
ligjëruar cikël leksionesh të mësimit klinik, nga fusha e historisë: “Shqiptarët, kombi dhe feja”: a)
Etnogjeneza Ilire. b) Etnogjeneza shqiptare. c) Kombi shqiptar d) Besimi fetar tek shqiptarët. Në
studime të nivelit të Ciklit të Parë dhe Ciklit të Dytë – Master, dega Cikli i Ulët, në Katedrën e Gjuhës
dhe të Letërsisë Shqipe. Njëherit konfirmojmë me kënaqësi se ky bashkëpunim do të vazhdojë edhe në
të ardhmen”. Dekani FGJKK, PhD. Benjamin Ketinge. Në vërtetimin e dytë Prodekani i studimeve
pasuniversitare të FGJKK, Prof. Dr. Hamit Xhaferi.

 BASHKËPUNIM ME INSTITUTIN ALBANOLOGJIK TË PRISHTINËS
Referencë, Nr. 78/ 2012, më 20 nëntor 2012: “Instituti Albanologjik i Prishtinës, me anë të
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kësaj reference, dëshmon se Shyqyri Hysi është bashkëpuntor i Institutit Albanologjik të
Prishtinës nga viti 2002, si pjesëmarrës në Konferenca, takime për shkëmbim eksperience,
botime në revistën Gjurmime Albanologjike seria e shkencave(hisorike dhe etnologjike) dhe
oponenca”. .....“Instituti Albanologjik e çmon shumë të suksesshëm bashkëpunimin me
profesor Shyqyri Hysin dhe shpreh vullnetin për bashkëpunim të mëtejshëm”. Vijon materiali
bashkangjitur prej dy faqesh.....
Firma: Drejtori i Institutit Albanologjik të Prishtinës Prof. dr. Hysen Matoshi, Shefi i
Departamentit Historisë, Prof. dr. Lush Culaj.

 Jam trajnuar në 23 seminare, metodike e shkencore organizuar nga institute,
fondacione, shoqata, ambasada, administrata shtetërore etj, me karakter shkencor, administrim,
kulturor, arsimor etj.
 Kam zhvilluar disa kurse të ndryshme si për përvetësimin e gjuhëve të huaja,
menaxhim, për përvetësimin e mjeteve elektronike etj.
DIPLOMË E STUDIMEVE UNIVERSITARE (1985 – 1989)
Shkollën e Lartë, Instituti i Lartë Pedagogjik, Gjirokastër 1985 - 1989, vit në të cilin u
diplomova si: “Mësues i Historisë dhe i Gjeografisë”, me motivacionin, “DIPLOMË E
SHKELQYER” dhe me notë mesatare, 9. 98.

EKSPERIENCA E PUNËS:
 Punën e kam filluar në 20 korrik të vitit 1980, si stazhier në Minierën e Q. G të
Memaliajt dhe qëndrova aty për një periudhë tre vjeçare. Në janar të vitit 1983
shkova për të kryer shërbimin ushtarak, shërbim të cilin e përfundova në dhjetor
të viti 1984.
 Periudha gjashtë mujore, janar 1985 - korrik 1985, është periudha kur fillova si
mësues në klasën e katërt të shkollës 8-vjeçare Kalivaç.
 Në vitin 1989 përfundova Institutin në Gjirokastër dhe u emërova mësues në
Shkollën e Mesme të Zhapokikës në rrethin e Tepelenës, në të cilën punova një
vit (1989 – 1990).
 Nga korriku i vitit 1990 deri në mars të vitit 1991 kam punuar në M.Q.G
Memaliaj.
 Periudha mars - korrik 1991 është koha, kur punova si mësues në Shkollën e
Mesme të Krahësit, Tepelenë. Gjatë vitit akademik 1991-1992 punova si drejtor
në shkollën 8-vjeçare të Kalivaçit.
 Nga 28 gushti i vitit 1992, datë në të cilën fitova konkursin e shpallur prej
Universitetit “E Çabej”, për pedagog të Historisë së popullit Shqiptar dhe në
vazhdim jam anëtar i departamentit të Historisë të këtij universiteti.
 Kam qenë anëtar i Këshillit të Departamentit të Historisë në periudhën 19962000.
 Përgjegjës i Grupit mësimor 2008 – 2012.
 Jam zgjedhur anëtar i Senatit Akademik 2008 – 2012, më 10 janar të vitit 2008.
 Anëtar i Këshillit të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore 2008 –
2012.
 Përgjegjës i Departamentit të Historisë i komanduar: VENDIM: nr. 4, datë
09, 12. 2011: “Në mbështetje të pikës 5 të nenit 22 të ligjit për Arsimin e Lartë
në Republikën e Shqipërisë”, nr. 9741, datë 21. 05. 2007, i ndryshuar,
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“autoritetete e tjera drejtuese të institucioneve publike të Arsimit të Lartë” si
dhe të nenit 3 pika 4 të rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet
drejtuese në Institucionet e Arsimit të Lartë për periudhën 2007 – 2011: Z.
Shyqyri Hysi komandohet në detyrën e Përgjegjësitt ë Departamentit të
Historisë, deri në zhvillimin e zgjedhjeve të reja në këtë departament”. Firma,
DEKANI, Prof. asoc. Roland Zisi.
 Mbrojtës i Studentëve në vitet 01. 03. 2011 – 15 dhjetor 2011. Vendim nr. 56,
datë 01. 03. 2011: “Në mbështetje të nenit 29, të Statutit të UGJ dhe nisur nga
kërkesa e vendimit të Këshillit studentor të FESHSH, datë 28. 02. 2011, drejtuar
Dekanit, me anën e të cilit i përcillet propozimi që Prof. asoc. Shyqyri Hysi të
jetë Mbrojtës i Studentëve në këtë Fakultet: EMEROJ: prof. asoc. Shyqyri Hysi
si mbrojtës të studentëve të FESHSH.
 Përgjegjës i Departamentit të Historisë: Vendim: nr. 5, datë 09. 03. 2012,
“PËR EMËRIMIN E PËRGJEGJËSAVE TË DEPARTAMENTEVE. Në
zbatim të pikës 8 të nenit 21 të ligjit nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e
Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe në mbështetje të rezultateve
të zgjedhjeve të 20 shkurtit 2012, për autoritetet drejtuese të njësive bazë,
konfirmuar me shkresën e KQZI –së nr. 09 Prot, datë 21. 02. 2012 së
Universitetit “Eqrem Çabej” EMËROJ: Prof. asoc. Shyqyri Barjam Hysi,
Përgjegjës të Departamentit të Historisë” Firma, DEKANI, Prof. asoc. Roland
Zisi.
1992 në vazhdim

Pedagog me kohë tëplotë
DEPARTAMENTI I HISTORISE FAKULTETI I EDUKIMIT DHE
SHKENCAVE SHOQERORE UNIVERSITETI “E.ÇABEJ”,
GJIROKASTËR

POZICIONE DREJTUESE/ADMINISTRATIVE DHE ORGANE DREJTUESE

 Kam qenë anëtar i Këshillit të Departamentit të Historisë në periudhën 19962000.
 Përgjegjës i Grupit mësimor 2008 – 2012.
 Jam zgjedhur anëtar i Senatit Akademik 2008 – 2012, më 10 janar të vitit 2008.
 Anëtar i Këshillit të Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave Shoqërore 2008 –
2012.
 Përgjegjës i Departamentit të Historisë i komanduar: VENDIM: nr. 4, datë
09, 12. 2011: “Në mbështetje të pikës 5 të nenit 22 të ligjit për Arsimin e Lartë
në Republikën e Shqipërisë”, nr. 9741, datë 21. 05. 2007, i ndryshuar,
“autoritetete e tjera drejtuese të institucioneve publike të Arsimit të Lartë” si
dhe të nenit 3 pika 4 të rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet
drejtuese në Institucionet e Arsimit të Lartë për periudhën 2007 – 2011: Z.
Shyqyri Hysi komandohet në detyrën e Përgjegjësitt ë Departamentit të
Historisë, deri në zhvillimin e zgjedhjeve të reja në këtë departament”. Firma,
DEKANI, Prof. asoc. Roland Zisi.
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 Mbrojtës i Studentëve në vitet 01. 03. 2011 – 15 dhjetor 2011. Vendim nr. 56,
datë 01. 03. 2011: “Në mbështetje të nenit 29, të Statutit të UGJ dhe nisur nga
kërkesa e vendimit të Këshillit studentor të FESHSH, datë 28. 02. 2011, drejtuar
Dekanit, me anën e të cilit i përcillet propozimi që Prof. asoc. Shyqyri Hysi të
jetë Mbrojtës i Studentëve në këtë Fakultet: EMEROJ: prof. asoc. Shyqyri Hysi
si mbrojtës të studentëve të FESHSH.
 Përgjegjës i Departamentit të Historisë: Vendim: nr. 5, datë 09. 03. 2012,
“PËR EMËRIMIN E PËRGJEGJËSAVE TË DEPARTAMENTEVE. Në
zbatim të pikës 8 të nenit 21 të ligjit nr. 9741, datë 21. 05. 2007, “Për Arsimin e
Lartë në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe në mbështetje të rezultateve
të zgjedhjeve të 20 shkurtit 2012, për autoritetet drejtuese të njësive bazë,
konfirmuar me shkresën e KQZI –së nr. 09 Prot, datë 21. 02. 2012 së
Universitetit “Eqrem Çabej” EMËROJ: Prof. asoc. Shyqyri Barjam Hysi,
Përgjegjës të Departamentit të Historisë” Firma, DEKANI, Prof. asoc. Roland
Zisi.
 Anëtar Senatit Akademik U Gj 2016 – e në Vazhdim.
 Anëtar i Bordit të Administrimit në Universitetit “Aleksandër Xhuvani”
Elbasan, 13 mars 2019 e në vazhdim.

PUNA SHKENCORE
A) NË KONFERENCA KOMBËTARE
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Si student në vitin 1987 mora pjesë në simpozjumin: “Rinia dhe shkenca”, ku
referova temën. “Lëvizja demokratike në Gjirokastër në vitet 1920-1924”. Ky
simpozium u organizua nga Akademia e Shkencave në bashkëpunim me KQ të
BRPSH.
Në prill të vitit 1994, mora pjesë në sesionin jubilar për Avni Rustemin, ku referova
temën; “Avni Rustemi dhe problemi kombëtar”. Sesioni u organizua nga
Prefektura në bashkëpunim me Universitetin “E Çabej”.
Në tetor të vitit 1994 u organizua simpoziumi me temë; “F Konica dhe letërsia”,
me kontributin e Universitetit “E Çabej” dhe të UT, në të cilin referova me bashkëautor( z. Bektash Mema) temën:“ F. Konica dhe çëshja kombëtare”.
Në 27 tetor të vitit 1995 u organizua në Tepelenë simpoziumi me temë, “Tepelena
në shekuj”, në të cilin referova temën: “ Dukuritë etnologjike të rrethit të
Tepelenës”.
Në mars të vitit 1998 u organizua simpoziumi mbi gazetarinë, organizuar nga
Presidenca Shqiptare dhe nga Lidhja e Gazetarëve të Jugut, në të cilin referova
temën: “Problemi kombëtar në faqet e gazetës Demokratia”.
Në 17.X.2001 u organizua Konferenca Kombëtrae nga “Instituti Shqiptar i
mendimit dhe i qytetërimit Islam”, në bashkëpunim me: Institutin e Historisë,
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7.

8.

9.

10.

11.

Institutin e Monumenteve, me Drejtorinë e muzeut dhe Bashkinë e Gjirokastrës, në
të cilin mbajta kumtesën, “Gjirokastra dhe kultura islame në shekujt XV-XIX”.
Kumtesën, “ Bektashizmi dhe shtrirja e tij në trevën jugore shqiptare”, e referova
në simpoziumin me temë; “Gjurmë Bektashiane”, organizuar nga Kryegjyshata
Botërore Bektashiane, dhe Teqeja e Melanit, në 14 nëntor të vitit 2001.
Në 27.XI.2002, në seminarin e organizuar nga Këshilli i Qarkut Gjirokastër me
temë: “Gjirokastra dhe Pavarësia në 90 e saj”, referova temën; “Rrethanat
historike në prag të pavarësisë”.
Në 12.04.2002, fondacion publik Gjerman, “Fridrich Ebert” dhe Instituti i
Studimeve Ballkanike, organizuan seminarin me temë, “Mbi tolerancën Fetare”,
në të cilin u paraqita me temën; “Toleranca fetare në qarkun e Gjirokastrës”.
Me rastin e 100 vjetorit të vdekjes së poetit kombëtar Naim Frashërit referova me
bashkautor( z. Vasil Kosta) në Përmet temën: “Naim Frashëri dhe vlerat historikopolitike të veprës së tij”.
Kam referuar në disa takime ku janë promovuar libra të karakterit historik, në të
cilat kam referuar kryesisht tema për vlerat histotike të librave:
a) Agim Mero, “Vitet e ëndrrave të vrara”.
20. 05.1998
b) Mitat Kondi, “Supet më ngrihen në majë”.
12. 09. 2002
c) Ismet Elezi, “ Edrejta Zakonore e Labërisë”.
20. 04. 2003
d) Faik Lamaj, “Rruga gjer tek kthesa”. 1
4. XII. 2003
dh) Izet Çulli “ Sa shumë dhelpëra paska jeta”.
20. 03. 2004
e) Uran Butka “Safet Butka”,
16. 04. 2004
ë) Fitim Çaushi “Gurët e Lashtë të Folklorit”.
8. VII. 2008
f) Resul Llongo “Një jetë me këngë”,
26. 09. 2008
g) Veledin e Skënder Korkuti, “Mbaje lart e tirre hollë” 13. 09. 2010
gj) Mete Peçi, “Çelo Picari”, ....................................... 15. X. 2010
h) Andrea Giannasi, “Vrasja Telini”............................. 19.12. 2013
i) Ksenofon Krisafi, “Në kërkim të arit”.................... 27. 01. 2014
Pas Gradës Doktor 2003 (Gjithësej deri tek titulli Prof. asoc. 12 – dymbëdhjetë)

12.

13.

14.

15.
16.

Në Elbasan në 15 shkurt 2004 në sesionin shkencor organizuar nga Universiteti “ A
Xhuvani” dhe Kryegjyshata Botërore Bektashiane, referova temën: “ Baba Sherifi,
ky pëllumb i bektashizmit” .
Me rastin e 60 vjetorit të çlirimit të qytetit të Gjirokastrës, në 18 shtator 2004, në
konferencën e organizuar me këtë rast referova temën: “ Rrethanat historike
këombëtare dhe ndërkombëtare, në prag të çlirimit të qytetit”. Aktiviteti u
organizua nga Bashkia e qytetit dhe Qarku i Gjirokastrës.
Në konferencën shkencor, “ Veprimtaria e Avni Rustemit pas 109 viteve”, referova
temën: “ Figura e Avni Rustemit në këndëvështrimin historik”. Aktiviteti u zhvillua
në datën 22 shtator 2004 dhe u organizua nga bashkia Libohovë dhe shoqata
Libohova.
Në konferencën; “ Alvetinjtë e Shqipërisë”, që u zhvillua në datën 9 shtator 2004,
referova temën. “ Aspekte të historisë së komunitetit halvetjan”.
Me rastin e gjashtëdhjetë vjetorit të çlirimit të atdheut, u zhvillua Konferenca
Shkencore. “ Qarku në gjashtëdhjetë vjetorin e çlirimit”, Konferencë në të cilën
referova temën: “ Vendi që zë lufta në historinë tonë kombëtare”. Aktiviteti u
zhvillua nën kujdesin e Këshillit të Qarkut Gjirokastër.
8

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Në Universitetit “E. Çabej”, më 18 dhjetor 2004, u zhvillua Konferenca Shkencore,
Kombëtare me temë. “Migrimi human në Rajonin e Jugut dhe ndikimet e tij”. në
këtë konferencë referova temën: “ Burimet njerëzore dhe punësimi në kushtet e
emigrimit dhe migrimit, në rrethin e Tepelenës”. Tema u pë𝑟gatit me bashkautor,
së bashku me Msc. Jaho Canaj.
Me rastin e 600 vjetorit të lindjes së heroit tonë kombëtar, Gjergj Kastriot
SKËNDERBEUT, në Universitetin “E Çabej”, u zhvillua simpoziumi shkencor,
në të cilin referova temën; “Skënderbeu dhe shteti i formuar prej tij”.
Me rastin e 85 vjetorit të pranimit të Shqipërisë në Lidhjen e Kombeve dhe me
rastin e 50 vjetorit të pranimit në OKB, në Akademinë e Shkencave Shqiptare u
organizua prej Institutit të Historisë, KOLOKIUMI, Lidhja e Kombeve, OKB-ja
dhe Shqipëria, aktivitet në të cilin, referova temën; “Marrëdhëniet shqiptaro greke gjatë Luftës së Ftohtë dhe Kombet e Bashkuara”.
Në konferencën organizuar për 65 vjetorin e Sheh Hysen Hormovës, referova
temën:“Halvetizmi, halvetinjtë dhe Sheh Hysen Hormova”, Gjirokastrër, 25 shkurt
2006.
Në simpoziumin e organizuar nga Bashkia e Gjirokastrës: “Një vit Gjirokastra e
pranuar në UNESCO si pasur e Trashëgimisë kulturore botërore”, referova
temën: “Gjirokastra edhe me polifoninë si pasuri e Trashëgimisë kulturore
botërore”.
Me rastin e çlirimit të qytetit të Gjirokastrës(më 18 shtator 1944), u zhvillua më 18
shtator 2007 simpoziumi “Gjirokastra dhe LANÇ”, ku referova temën:
“Raportet e LANÇ me epokat e tjera historike kombëtare”.
Me rastin e 100 vjetorit të zhvillimit të arsimit shqip në Lazarat, u zhvillua
konferenca shkencore: “100 vjet arsim shqip në Lazarat”, Lazarat, 3. 12. 2008, në
të cilën referova temën: “Bektashizmi dhe roli i tij në zhvillimin e arsimit kombëtar
në Shqipërinë e Jugut”.

Pas Titulli “Prof. asoc.”(gjithësej 9 - nëntë)

24.
25.

26.

27.

28.

Në Konf. Kombëtare, “Musine Kokalari” 10 dhjetor 2009 referova me bashkautor
Ma. D. Avduli temën: “Veprimtaria politike e Musine Kokalarit”.
Në Konferencën ndërkombëtare, e organizuar për nder të 800 vjetorit të lindjes
së Haxhi Bektash Veliut, themeluesit të bektashizmit referova me bashkautor
temen: “Bektashizmi dhe shqiptarët”. Tiranë, 2010.
Në Konferencën Rajonale; ”Edukim Cilësor për çdo fëmijë: Sfida dhe praktika
më të mira në përfshirjen e fëmijëve romë/egjyptianë në edukim”. Gjirokastër,
më 13 dhjetor 2010, referova temën: “Vështrim historik mbi origjinën, traditën
dhe kulturën rome”.
Në konferencën e organizuar nga Shoqata “Labëria” “ 100 vjet nga Çeta e Golemit,
Gjirokastër, 22. 05. 2001, referova temën: “Labëria në prag të shpalljes së
Pavarësisë”.
Në sesionin Jubilar, organizuar prej Kryegjyshatës Botërore Bektashiane, Tiranë,
me temë; “Në nderim të jetës dhe veprës së Sali Njazi Dedei”, Tiranë 28. Nëntor.
2011, referova temën: Roli i Sali Njazi Dedeit për Organizimin e Selisë së Shenjtë
në Shqipëri(Sali Njazi Dedei Apostull i Bektashizmit Shqiptar)”.
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29.

30.

31.

32.

Konferenca në Tepelenë: “Qarku i Gjirokastrës dhe Pavarësia”. Referova
temën: “Firmëtarët e aktit të Pavarësisë për Qarkun e Gjirokastrës”. Tepelenë, 22
- 23 nëntor 2012.
Me rastin e 100 vjetorit të shtetit shqiptar u zhvillua konferenca per Lef
Nosin, Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan, 24 nëntor 2012. “Letërkëmbimi i
Nolit dhe Xhuvanit me Nolin”.
Simpozium V ndërkombëtar mbi polifoninë shqiptare, organizuar nga
Universiteti “Pavarësia” dhe Shoqata “Polifonia shqiptare”, Vlorë 19 prill 2013,
referova kumtesën: “Polifonia në luginën e Vjosës”.
Konferenca e Tepelenes; “Tepelena në 70 vjetorin e Çlirimit”, 15 shtator 2013.
“Krijimi i formacioneve luftarake antifashiste ne treven e tepelenes, çetat partizane dhe
batalioni “Baba Abaz”.

33.

Konferencë kombëtare “EDUKIMI GLOBAL DHE MULTIKULTURALIZMI”,
DURRES; 4

34.

Maj 2018, referova temën: “Reforma arsimore e vitit 1946 dhe ndikimet e saj në
arsimin fetar”.

B) NË KONFERENCA, KONGRESE NDËRKOMBËTARE
1. Nga data 23-24 shtator të vitit 2000, u zhvillua në Tiranë Kongresi i VII Botëror
Bektashian, në të cilin referova temën; “ Traditat bektashiane në Gjirokastër dhe edukimi
moral e shpirtëror i njerzëve.
Pas gradës Doktor(Gjithësej 7 – shtatë)
2. Në 2 shtator 2004 kam referuar në Kongresin IX të Evropës Juglindore, temën: “ Kontribute të
bektashinjëve në lëvizjen kombëtare shqiptare”.(IX Congres International D’Etudes sud-est
Europeennes. – IX-th International Congress of suth-est Europian studies. Tiranë, 30 gusht-3
shtator, 2004).
3. Në Konferencën ndërkombëtare “Kosova në rrjedhat e shek. XX”, organizuar nga: Universiteti
“E. Çabej” Gjirokastër, Universiteti i Prishtinës, Instituti Albanologjik i Prishtinës, më 4 prill 2008 ,
referova temën: “Elaboratet serbe”.
4. Në Konferencën e tretë vjetore të Institutit të Alb - Shkenca, Tiranë 1 – 3 shtator 2008, referova
temën; “Problemi i shkollave shqipe në Çamëri dhe arsimit greqisht në Himarë gjatë vitit
1937”.
5. Në Konferencën Ndërkombëtare, “Demonstratat e vitit 1968”, organizuar prej Institutit
Albanologjik Prishtinë, Institutit të Historisë dhe Qeverisë së Kosovës në Prishtinë, në data 24, 25,
26 dhe 27 nëtor 2008 referova temën: “ Të dhëna nga shtypi shqiptar nga ngjarjet e Kosovës
1968”.
6. Në takimin IV të Alba – Shkencës, “Disiplinat Albanologjike në shek. XXI: Çështje të
Teorisë e të Metodologjisë së studimit”, Tetovë, 30 Gusht – 1 Shtator 2009 referova temën:
“Musine Kokalari dhe misioni i papërfunduar intelektual e shkencor i saj”.
7. Në konferencën ndërkombëtare “Ballkan folklor as an intercultural code”, zhvilluar 12 - 13
may 2009, organizuar nga Institutu Filologii Slowianskije UAM, Poznan – Poloni, referova temën:
“Polifonia labe dhe pranimi i saj në UNESCO”, “Poliphonie of Labery as a value and
intergation in UNESCO”.
8. Në konferencën ndërkombëtare”Ballkan folklor as an intercultural code”, zhvilluar 12 - 13 may
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2009, organizuar nga Institutu Filologii Slowianskije UAM, Poznan – Poloni, referova temën:
“Kanuni i labërisë”, “Tradicional low of Labery in Albania”.
Pas Titullit Prof. asoc. (gjithësej 29 – njëzetë e nëntë)
9. Konferencë ndërkombëtare, Shkup tetor 2009, organizuar nga Universiteti i Gazit, Turqi,
referova temën: “Ndikimi i parimeve fiozofike të Haxhi Bektashit në edukimin atdhetar të
shqiptarëve”, me bashkautor(Prof. Dr. Hysen Kordha i parë, Shyqyri Hysi i dyti).
10. Në konferencën Ndërkombëtare, Gjirokastër 20 nëntorit 2009, “Transformimet hapësinore
dhe roli i gjeografisë në transformimin e tyre”, referova temën: “Qendrat urbane të luginës së
Vjosës në tranzicion(Tepelena dhe Memaliajt)”.
11. Në konferencën ndërkombëtare organizuar nga Universiteti i Gazit, Turqi, më 30 – 31
october(tetor) 2009 në Shkup, referova me bashkautor(Prof. Hysen Kordha i parë, Shyqyri Hysi i
dyti) temën: “Ndikimi i filozofisë së Haxhi Bektashit në lëvizjen kombëtare shqiptare”.”The
histrical Identity and the Philosiphy of Haci Bektash Veli and Its Efects”.
12. Në Konferencën Ndërkombëtare të zhvilluar në Elbasan 1 – 2 dhjetor 2009, me rastin e 100
vjetorit të Normales së Elbasanit, referova me bashkëautor (Gëzim Sala i par, Shyqyri Hysi i
Dyti) temën; “Ndikimi i kongresit të Elbasanit në zhvillimin e arsimit në trevën e
Gjirokastrës”.
13. Në konferencën ndërkombëtare të Vlorës, me temë: “Roli i universiteteve në shoqërinë
europiane të dijes”, referova me bashkautor, Jaho Cana, temën: “Arsimi bilinguist në Qarkun e
Gjirokastrës, situata dhe tendencat” (si autor i dytë).
14. Në konferencën e Shkupit, maj 2009, referova me bashkautor(A. Banushin) temën; “Ndikimi i
faktorëve historik në formimin e elementëve gjuhësor”.(Shyqyri Hysi autor i parë, Artur
Banushi autor i dytë)
15. Konferencë Ndërkombëtare, në takimin e katërt vjetor të Institutit të Alb – shkencës,
Tetovë, 1 – 2 shtator 2009, referova temën: “Musine Kokalari dhe misioni i pa përfunduar
intelektual e shkencor i saj”.
16. Në Simpoziumin nërkombëtar, Tiranë, më 29. 01. 2010, me rastin e 800 vjetorit të lindjes
së themeluesit të bektashizmit, Haxhi Bektash Veliu” referova temën: “Sali Njazi Dede
apostull i bektashizmit”.
17. Në konferencën ndërkombëtare të Durrësit 14 – 15 maj 2010, referova temën “Zhvillimi i
arsimit në minoritetin grek pas luftës së II Botërore”/ “Aspect of Educational Progress at the
Greek Minority in Albaniana After The II Ëorld Ëar”.
18. Në KONGRESIN ndërkombëtare të Ohrit 28 – 29 maj 2010, OHRID, 2010 referova me
bashkautor,(Shyqyri Hysi i pari, Ma Artur Banushi i dyti), temën: “EDUCATION THROUGH
HISTORY. PEOPLES; FRIENDS OR ENEMIES”?
19. Në KONGRESIN ndërkombëtar të Ohrit 28 – 29 maj 2010, OHRID, 2010 referova me
bashkautor,(Shyqyri Hysi i pari, Ma Artur Banushi i dyti), temën: “The lenguage culture and the
historical influence of foring words into the Albanian lenguage”.
20. Në konferencën ndërkombëtare me temë: “Pleonta eis ten Sikelian”, organizuar nga;
“I’Universita’ della Calabria” 5 – 7 maj 2010 referova me bashkautor(Gëzim Sala i parë,
Shyqyri Hysi i dytë) temën: “The archeological sites of the Drino’s Vally, Antigone”.
21. Në Konferencën Ndërkombëtare të Alba - Shkencës, shtator 2010, Tiranë, referova me
bashkautore Eglantina Hysin temën: “Përfaqësimi i diasporës shqiptare në Festivalet Folklorike
Kombëtare”(si autor i parë).
22. Në konferencën e V ndërkombëtre, organizuar, më 1 – 2 tetor 2010 nga Instituti
Albanologjik i Prishtinës, Universiteti AAB – Riinvest, Prishtinë me temë: “Shqiptarët dhe
Evropa 2020 – gjendja dhe aktualiteti, referova temën: “Rrethanat historike të shtrirje së
bektashizmit, gjendja dhe prespektiva”.
23. Në konferencën ndërkombëtare, Tiranë, dhjetor 2010, “Shteti dhe Feja në Shqipëri 1912 2000”, referova me bashkautor(Gëzim Sala) temën: “Reforma agrare komuniste dhe pasojat e
saj në ekonominë vakëfnore të Shqipërisë”.(autor i dytë).
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24. Në Konferencën Ndërkombëtare, Prishtnë, 3 – 4 qershor 2011, titulluar “Demonstratat e vitit
1981: Kthesë e madhe në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, referova temën: “Shtypi i Tiranës
dhe demonstratat e vitit 1981 në viset shqiptare në RFJ: “The Tirana Press and the
demonstration rations of 1981 in Albanian teritorier i Jugoslavia”.
25. Në Konferencën e VI të Albashkencës, Prishtinë, 1 – 4 shtator 2011 referova me bashkautore
Luiza Hysi: “Rauf Ficua, diplomat i parë në Turqinë e Ataturkut.(si autor i parë).
26. Në Konferencën e VI ndërkombëtare, të Alba - Shkencës, Prishtinë, 1 – 4 shtator 2011 referova
me bashkautore Luiza Hysi: “Aspekte të zhvillimit të arsimit në trevën e Gjirokastrës pas vitit
1990.(si autor i dytë).
27. Ohrid – Skopje, 29 september 2011, në konferencën ndërkombëtare me temë: “INITIAL
TRAINING
OF PRESCHOOL AND ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS”, me
bashkautore, Rudina Mitën, temën: “Ora e mësimit dhe mësuesi i historisë në ciklin fillor të
sistemit asimor 9 vjeçar”. “Albanian history teacher facing challenges of edukation in the
modern time”.(si autor i parë)
28. Në Kongresin e Ohrit 29 - 30 shtator 2011; The modern society and education, Ohrid, 2011,
30 september, referova me bashkautore, Rudina Mitën, temën: “The history class and history
teacher in the Albanian 9th form system”(autor i parë).
29. Në konferencën ndërkombëtare të Prishtinës (java e Albanologjisë), 14 -18 nëntor 2011,
organizuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, referova temën: “Konferenca e Ambasadorëve
dhe delegacioni i qeverisë së Vlorës në Romë dhe në Vjenë 1913”.
30. Nga data 30 – 31 maj 2012 u zhvillua në universitetin “Fan Noli” të Korçës, Konferenca
Ndërkombëtare(me rastin e 130 vjetorit të lindjes së Fan Nolit), në të cilën referova temën:
“Homazh i Asamblesë Kushtetuese dhe fjala e Nolit për Udro Uillsonin, shkurt 1924”.
“Tribute of Constitutional Assembly and the speech of Noli about Woodroë Willson,
February 1924”.
31. Nga data 11 – 12 qershor 2012 u zhvillua ne Prishtinë Konferenca Ndërkombëtare;
“Shekulli i Shqiptarëve”, në të cilën referova temën: “LKSH 1918 – 1920 dhe Kongresi i
Tiranës 19 dhjetor 1918”.
32. Konferencë ndërkombëtare, “Zhvillimi i arsimit dhe edukimi në shek. XXI”, Elbasan,
Elbasanit, 2 nëtor 2012, referova me bashkautor(Shyqyri Hysi i parë, Jahon Cana i dyti),
temën: “Zhvillimi i arsimit në zonën rurale të Gjirokastrës gjatë tranzicionit 1991 - 2012”,
“The divelopment of education in the Gjirokastra contry in the years of transittion 1991 –
2012”
33. Konferencë ndërkombëtare, Lef Nosi”, Elbasan, 24, 12. 2012, në të cilën referova temën:
“Letërkëmbimi i Lef Nosit me Nolin dhe Xhuvanin”.
34. Konferenca e Tiranës me rastin 100 vjetorit të Pavarësisë, Tiranë, më 26 - 27 nëtor 2012.
“Kontributi i atdhetarëve tiranas në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare 1918 – 1920, kongreset e
dhjetorit 1918 dhe majit 1919”, “The role of patriots from Tirana in the Albanian National
Movment in 1918 – 1919, congresses of Decembre 1918 and may 1919 ”.
35. Në konferencën shkencore ndërkombëtare Albanalogjike; “Një rilindje para Rilindjes”
organizuar nga: Universiteti “E. Çabej”, Gjirokastër, Universiteti i Kalabrisë, Itali, Qëndra
Albanologjike dhe Instituti Italian i Kulturës Tiranë, më 23 maj 2013, referova e
bashkautor(Shyqyri Hysi i parë, Kozeta Sala e dytë) temën: “Rrethanat historike parakombëtare
në fund të shek. XVIII fillim të shek. XIX”.
36. Konferencën ndërkombëtare, “Roli i Bektashizmit midis dy luftrave botërore”,
Tetovë,më 12 Korrik 2013, referova temën: Kryegjyshata Botërore Bektashiane në Tiranë
dhe Sali Njazi Dedej një personalitet, atdhetar e klerik i lartë bektashian”.
37. Konferenca ndërkombëtare Selanikut 26-29 shtator 2013, “The image of the “other”/
the Neighbour in the Educational System of the Ballkan Countris”,referova temën “History

at the Albanian pre- university programs. Its complete mastery through
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upcoming generations and the ethnical relationships, friendly or
inimical”?
38. Konferencë në vijim, me abstrakt të pranuar, “Shteti, Shoqëria e Drejta: Bashkëpunimi
Rajonal”, e organizuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe nga “Albanian
University”, më 23 dhe 24 Maj 2014, është pranuar tema: “Integrimi i romëve në shoqërinë
shqiptare, rasti i Gjirokastrës”.

39. Në konferencën ndërkombëtare, Gjilan 19 – 20 shtator 2016, E drejta dhe kultura
politike si faktor ndihmues në ndërtimin e shtetit modern”, referova temën: “Problemi i
kufirit jugor shqiptar nga luftrat ballkanike tek vrasja Telini”
40. Në Konferencën Kombëtare mi Çamërinë, 23 qershor 2017, zhvilluar në Gjirokasatër
referova temën: “Çamëria, emri dhe kufijtë historik”.
41. Në Konferencën Shkencore: Arsimi sfidat dhe realiteti” organizuar në Gjirokastër 22
-23 nëntor 2017 referova temën: “Lënda e Historiisë dhe mësuesi i saj përball mitit dhe
realitetit”.

BOTIME
a ) MONOGRAFI
1. Jam autor i monografisë
“ Muslimanizmi në Shqipëri në periudhën 19451950”.(Materialet kryesore të këtij punimi janë përdorur për mbrojtjen e GRADËS Dr. Në Histori,
19 mars 2004). Mësonjëtorja, Tiranë, korrik 2006. 236 f. ISBN, 99943-35-48-0. 236 f.
2. Jam autor i monografisë “Misjon Bektashian”, Teqeja e Zallit, albPAPER,Tiranë 2004. 234 f.
ISBN 999 27-943-8-0.
3. Jam autor i monografisë, “Histori e Komuniteteve Fetare Shqiptare”, Mësonjëtorja, Tiranë,
tetor 2006. 256 f. ISBN, 99943-35-52-9.
4. Jam autor monografisë, “Rauf Fico shtetar dhe diplomat i shquar”, Mësonjëtorja, Tiaranë,
shkurt 2007, 260 f. ISBN, 99943-35-65-0.
b)TEKSTE UNIVERSITARE
1. Jam autor i tekstit universitar, “HISTORI E POPULLIT SHQIPTAR” për studentët e
Fakultetit të Edukimit, Milosao, Sarandë, janar 2006, 178 f. ISBN, 99943-746-7-2.
2. Jam autor i tekstit universitar, “Didaktika e Historisë” për Fakultetin e Edukimit, “Argjiro”,
Gjirokastër, dhjetor 2006, 133 f. ISBN, 99943-932-9-4.
3. Jam autor i tekstit universitar, “Histori e trojeve dhe diasporës shqiptare”, materiali u botua në
SHBLU, “ILAR”, Tiranë 2007(u dorëzua në shkurt prill 2007 dhe u botua, më 26 nëntor 2007).
232 f. ISBN -978-99927-0-453-0.
4. Në shtator 2009, botova tekstin universitar; “Histori Ilire”, në SHBLU, “Onufri”, Tiranë,
2010, 252 f. ISBN 978 – 99927 – 0 – 554 – 4.
5. Në tetor 2016 botova tekstin universitar(Master): “ Hyrje në historinë e metodologjidë së
edukimit”, tekst universitar për studentët e masterit Prefesional. “Argjiro” 2016.
c) BOTIME ME BASHKAUTOR
1. Jam bashkautor në librin, “Kongresi i VII Bektashian”. Tiranë 2001.
2. Jam kontribues (bashkautor) në librin “Gjirokastra dhe shërbimi shëndetësor”, në proces
botimi.
3. Në nëntor të vitit 2004 u botua libri, “Strategjia lokale për Zhvilimin e Qëndrushëm,
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Bashkia Gjirokastër”, me mbështetjen e PNUD-it, në këtë botim jam bashkautor për problemet
historike. Qëndra Rajonale Bratisllav UNDP/RBEC, 2004. Kjo monografi u botua edhe në gjuhën
angleze. Botim me bashkautor i punimit shkencor, “Lokal Sustainable Development Strategy,
Gjirokastër Municipality”, Bratisllav Regional Centre UNDP/RBEC, dhjetor 2004.(Botuar në
anglisht në Bratisllav). Njëkohësisht ishte edhe një projekt ndërkombëtar i PNUD – it.
4. Jam bashkëautor( kontribues) në, “ Enciklopedinë e Tepelenës”, MORAVA, Tiranë 2005,
sythi, “Etnologjia” f. 186 - 198 dhe “Kalivaçi”, f. 297.
5.Tiranë shtator 2013 u botuan materialet e “Simpoziumit Ndërkombëtar mbi polifoninë shqiptare”,
Vlorë 19 prill 2013. ISBN: 9789995637859. Prof. asoc. Shyqyri Hysi, “Polifonia në luginën e
Vjosës”. f. 103-117.
d) BOTIME LIBRASH NË GJUHË TË HUAJA

1. Botim me bashkautor i punimit shkencor, “Lokal Sustainable Development Strategy,
Gjirokastër Municipality”, Bratisllav Regional Centre UNDP/RBEC, Bratisllavë, dhjetor
2004.(Botuar në anglisht)
2. Jam bashkautor në resumen “IX-th international congress of south-east european studies”,
Tiranë shtator 2004.(Botuar në fërngjisht, Tiranë, 2004).

e) ARTIKUJ TË BOTUAR NË REVISTA SHKENCORE ME BORD EDITORIAL
BRENDA VENDIT
1. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.-4,
Gjirokastër, 2001 kam botuar shkrimin: “ Disa dukuri etnologjike të rrethit të
Tepelenës”, f. 128.
2. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 6,
Gjirokastër, 2002. Kam botuar shkrimin: “Reforma Agrare dhe komuniteti Mysliman”.
f. 127 – 134.
Pas gradës Doktor(gjithësej 6)
1. Në periodikun e Institutit të Historisë, “ Studime Historike”, në numurin 3-4 të vitit
2003 kam botuar shkrimin me titull. “Ngjarjet e marsit 1947 në Kryegjyshatën Botërore
Bektashiane”.
2. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 9,
Gjirokastër, 2004. Kam botuar shkrimin: “Kongresi IV(1945) dhe statuti i i Komunitetit
Bektashian Shqiptar”, f. 36 – 46.
3. Në revistën e Istitutit të Historië Tiranë, “Studime Historike”, nr. 1-2, 2006, kam botuar
shkrimin “Legjislacioni fetar në Shqipëri në vitet 1929 dhe1949”, f. 169-181.
4. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 10,
Gjirokastër, 2005, nr. 10, kam botuar shkrimin: “Kontributi Bektashian në Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare”, f. 51 – 59.
5. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 16,
Gjirokastër, 2007, kam botuar shkrimin: nr. 16. “Pjesëmarrja e Rauf Ficos në Lëvizjen Kombëtare
1918 -1920(Kongresi i Tiranës dhjetor 1918)”, f. 147 – 159.
6. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 21,
Gjirokastër, 2009, kam botuar shkrimin: “Platforma për Serbinë e Madhe dhe projektet
antishqiptare”, f. 77 – 89.
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Pas titullit Prof. asoc. (Gjithësej 13 – trembëdhjetë)
7. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 24,
Gjirokastër, 2009, kam botuar shkrimin: “Orakulli i Dodonës”, f. 27 – 35.
8. Në revistën shkencore “Kërkime Universitare”, nr. 27 , Gjirokastrës, 2009, kam botuar me
bashkautor (Gëzim Sala i parë, Shyqyri Hysi i dytë) shkrimin: “Qendrat arkeologjike të luginës
së DRINOS, Antigoneja”, f. 5 – 13.
9. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 29,
Gjirokastër, 2011, kam botuar shkrimin: “Zhvillimi i arsimit për komunitetet jo shqiptare në
Prefekturën e Gjirokastrës”, f. 139 – 145.
10. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 30,
Gjirokastër, 2011, kam botuar me bashkautorësi(Gëzim Sala i parë, Shyqyri Hysi i dytë) shkrimin:
“ Probleme të zhvillimit të luftës kundër analfabetizmit pas çlirimit në N/Prefekturën e Gjirokastrës
dhe Libohovës”, f. 119 – 125.
11. Në periodikun e Universitetit “E. Çabej”, me titull “Kërkime Universitare”, nr.- 32,
Gjirokastër, 2012, kam botuar shkrimin: “Marrëveshja Nikolla – Pashiç Ahmet Zogu e gushtit
1924”, f. 59 – 65.
12. Në revistën “Studime Albanologjike” (Gjeografi) nr. IV, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i
Historisë dhe Filologjisë, Tiranë, 2004, kam botuar shkrimin: “Qendrat urbane të luginës së
Vjosës(Tepelena dhe Memaliaj)”f. 525 – 533.
13. Në periodikun Buletin Shkencor( botim i veçantë) të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë 14
nëntor 2008, është botuar shkrimi: me bashkautor(Gëzim Sala i parë, Shyqyri Hysi i dytë) “Lëvizja
për arsim e kulturë në Gjirokastër dhe Kongresi i Manastirit”. F. 102 – 109.
14. Në periodikun e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë(botim i veçantë), “BULETINI
SHKECOR”, Vlorë shtator 2011, me bashkautor Jaho Cana(Jaho Cana i parë, Shyqyri Hysi i dyti).
“Arsimi bilinguist në Qarkun e Gjirokastrës, situata dhe tendencat”.
15. Në revistën “UNIVERS”, nr. 10, kam botuar shkrimin: “Kongresi i Tiranës dhe vendimet e tij”,
f. 2001 – 2012.
16. Në revistën “Urtësia”, nr. 34. kam botuar shkrimin me titull, “Bektashizmi në trevën Jugor”,
datë, korrik-2003, f.23-28.
17. Po në revistën “Urtësia”, nr. 36, Tiranë, dhjetor 2003, kam botuar shkrimin: “Ligjërimi i
komunitetit bektashian”, f. 22-24.
18. Në revistën “Urtësia”, nr. 42, Tiranë, dhjetor 2004, f. 24 – 27, shkrimin me titull; “ Bektashinjtë
dhe lëvizja kombëtare”.
19. Në revistën “Urtësia”, nr.44. kam botuar shkrimin: “Baba Sherifi ky pëllumb i bektashizmit”.

 Kam qenë bashkëpunëtor i gazetës, “Dita Jug”, për problemet historike në
periudhën 1998 – 2003, në të cilën kam botuar disa shkrime me karakter
historik.
 Gjatë vitit 2007 e në vazhdim janë botuar shkrime në gazetat; “Albania” ,
“Ndryshe”, “Drita Islame”, “Zëri” – Kosovë, “Labëria”, Rreze Halvetiane”
etj.
20. Në revistën shkencore të IH Tiranë, “Studime Historkike”, nr. 2 mars 2017 botova
artikullin: “Vështrim historik mbi romët, rasti i Gjirokastrës”.
ARTIKUJ TË BOTUAR OSE PRANUAR PËR BOTIM NË REVISTA
SHKENCORE TË HUAJA TË NJOHURA ME BORD EDITORIAL
1. Në Revistën, “ Gjurmime Albanolgjike Prishtinë, nr. 31-32”, seria historike, botim i, Institutit
Albanologjik të Prishtinës, 2003, kam botuar shkrimin me titull: “ Bektashizmi dhe disa
personalitete bektashiane në Gjyshatën e Gjirokastrës”.f. 261 – 277.
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2. Në buletinin e Universitetit Turk të Gazit, “ Haxhi Bektash Veli”(Turqi), nr. 30, 2004,
buletini i verës( Summer), botuar në tri gjuhë, anglisht, turqisht dhe shqip, kam botuar shkrimin
me titull: “Kriza në komunitetin bektashian dhe bektashinjtë progresivë”.(Botuar në dy gjuhë:
anglisht & turqisht), f. 267 – 303.
3. Në periodikun e Institutit Albanologjik të Prishtinës, “seria etnologjike”, nr. 36, Prishtinë 2007,
kam botuar shkrimin: “Kultet tradicionale shqiptare”, f. 349 – 363.
Pas Titullit Prof. asoc.(Gjithësej 10 – dhjetë)
4. Në periodikun e Institutit Albanologjik të Prishtinës, Nr. 39, Prishtinë, 2009, seria e shkencave
historike, kam botuar artikullin: “Problemi i shkollave shqipe në Çamëri dhe atyre greke në
Himarë gjatë vitit 1937”. f. 195 – 205.
5. Në periodikuntë Gazit “Haxhi Betash Veli”, Turqi, 2009, ISBN 978 – 975 – 507 – 194, kam
botuar me bashkautor(Hysen Kordha i pari, Shyqyri Hysi i dyti) artikullin: “Influence of
philosophy of Haxhi Bektash Veli to the defense of Albanian ethnical – cultural indentity”. f.
297 – 305.
6. Në periodikun “Social and Natyral Sciences Jornal”, Published by Central Bohemia
University, Lysolajske udoli 91/17, 165 00 Praha, Czech Republic, ISSN 1804 – 4158(Print),
ISSN 1804 – 9710(on-line), kam botuar shkrimin: “Influence of religues factor in the
devolopment of cultural and educationonal identity of Albanian throught centuries”.
7. Në periodikun e Universitetit të Lasapiencës, Romë, Itali, 2011, “Universita’ Ca Foscari
Venecia”, kam botura me bashkautor(Gëzim Sala i pari, Shyqyri Hysi i dyti) shkrimin: “The
arceological sites of the Drino river valley Antigonea”. ISBN 978 – 884673091-6, f. 127 – 132.
8. Në periodikun e Universitetit ADAMA MICKIEWICZAW, POZNAN, POLONI,
“Ballkanski folklor jako kod indetrkututowy”, vëll.(tom) I, Seria laographica slavica et
Balkanensia, nr. 2, Poznana, 2011, kam botuar me bashkautor(Shyqyri Hysi i pari, Desart
Avduli i dyti) shkrimin: “ Tradicional low of Labëri in Albania”. ISBN 978- 83 – 232 - 2355 –
9, f.317 – 323.
9. Në periodikun e Universitetit ADAMA MICKIEWICZAW, POZNAN, POLONI,
“Ballkanski folklor jako kod indetrkututoëy”, vëll.(tom) I, Seria laographica slavica et
Balkanensia, nr. 2, Poznana, 2011, kam botuar me bashkautor(Shyqyri Hysi i pari, Desart
Avduli i dyti) shkrimin: “ Polyfony of Labery as a vaule and integration in UNESCO”. ISBN
978- 83-232-2355-9, f. 591 – 602.
10. Në periodikun e Universitetit të Padovës, Itali, “TURISMO & CULTURE”, shkurt 2012,
kam botuar me bashkautor(Shyqyri Hysi i pari, Eljana Mosko e dyta) shkrimin: “ The cult of
the snake and the eagle as part of the albanian cultural identity”. f. 93 – 105. ISBN:
9788895672212. http://www.casalini.it
11. Në revishtën “INTERATOINAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH” Indexed WITH
International ISSN Directori, Paris. A multi – subject Journal, IMPACT FATOR: 0. 3317, Volumi
2/ ISSUE 12, Decembre 2013, WWW.theglobaljournals.com, kam botuar me bashkautre Rudina
Mitën(Shyqyri hysi i parë, Rudina Mita e dyta) shkrimin: “Musine Kokalari and Her Unfinished
Intellectual and Scientific Mission”, f. 78 – 80.
12. Në revistën “Bathalia Journal”, National Botanical Institute REVIEW, PRIVATE BAG X,
PRETORIA, SUTH AFRICA, 0001, kam botuar me bashkautre Rudina Mitën(Shyqyri Hysi i parë,
Rudina Mita e dyta) shkrimin: “Albanian schools in Chameria and greek schools in Himara in the
year 1937”. Bathalia Journal ISSN: 0006-8241; ISI Indexed, 5 – Year IMACT FACTOR: 1.267*
13. Ne periodikun e Institutit Albanologjik të Prishtinës, seria historike, nr. 3, 2013 është botuar
shrkimi “ Lëvizja kombëtare shqiptar 1918 – 1920 dhe kongresi i Tiranës 1918”, f. 449 – 458.
14. Me bashkautor, i parë Shyqyri Hysi, i dyti Jaho Cana, botim në Revistën shkencore
ndërkombëtare, Diskutime, vëll. III. Nr. 13, gusht 2014, ISSN 1857-825X(print), ISSN 18578543(online) është botuar shkrimi: “Integrimi i romëve në shoqërinë shqiptare” – rasti i
Gjirokastrës”, f. 81 – 87.
15. Me bashkautor, i parë Jaho Cana, i dyti Shyqyri Hysi, botim në Revistën shkencore
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ndërkombëtare, Diskutime, vëll. III. Nr. 13, gusht 2014, ISSN 1857-825X(print), ISSN 18578543(online), është botuar shkrimi; “Arsimimi i pakicës greke dhe integrimi i saj në Shqipëri”, f.
139- 145.
16. Në revistën “VIZIONE”, 22/2014(22/1), ISSN: 1409-8962 printed form, ISSN 1857-9221
electronic form është botuar shkrimi: “The problem of suthern Albanian barder from the Balkan
wars to Telini’s assassination, f. 773 – 778.
17. Në Revistën “Studime Historike”, organi i Institutit të Historisë”, QSA, nr. 3 – 4. 2015, kam
botuar artikullin “Romët dhe integrimi i tyre në Shqipëri, rasti i Gjirokastrës”.

ARTIKUJ ME FACTOR IMPACTI
Pas Titullit Prof. asoc.(Gjithësej 2 – dy)

 Në revishtën “INTERATOINAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH”
Indexed WITH International ISSN Directori, Paris. A multi – subject Journal,
IMPACT FATOR: 0. 3317, Volumi 2/ ISSUE 12, Decembre 2013,
WWW.theglobaljournals.com, kam botuar me bashkautre Rudina Mitën (Shyqyri
Hysi i parë, Rudina Mita e dyta) shkrimin: “Musine Kokalari and Her Unfinished
Intellectual and Scientific Mission”, f. 78 – 80.
 Në revistën “Bathalia Journal”, National Botanical Institute REVIEW, PRIVATE
BAG X, PRETORIA, SUTH AFRICA, 0001, kam botuar me bashkautre Rudina
Mitën(Shyqyri hysi i parë, Rudina Mita e dyta) shkrimin: “Albanian schools in
Chameria and greek schools in Himara in the year 1937”. Bathalia Journal ISSN:
0006-8241; ISI Indexed, 5 – Year IMACT FACTOR: 1.267*
NE FJALORIN E RI ENCIKLOPEDIK SHQIPTAR, TIRANË 2008 - 2009

1. Fjalor i cili është botuar në vitet 2008(vëll. I, II), 2009(vëll. III), ku kam dorëzuar
dhe jam autor i disa zërave si:
a) Bektashizmi
b) Teqeja e Melanit
c) Teqeja e Zallit
d) Rauf Fico
e) Shkollat e Komunitetit Bektashian
f) Viktor Terpo
g) Xhevat Avdalli
2. Anëtar i grupit qëndror të punës ngritur nga Kryegjyshata Botërore Bektashiane, Tiranë, datë
15. 07. 2013, nr, prot. 307. “Grupi qëndror i punës pranë Kryegjyshatës Botërore Bektashiane, ....
do të udhëheq, organizoi dhe drejtoi gjithë punën për enciklopedinë”.
3. Kontribues në botimin “Enciklopedi e Tepelenës”, 2005.

PJESËMARRJA NË PROJEKTE
a. Projekte Ndërkombëtare
1. Jam pjesëmarrës në projektin Strategjia lokale për Zhvilimin e Qëndrushëm, Bashkia
Gjirokastër”, me mbështetjen e PNUD-it, ky projekt përfundoi me botimin e materialit në një
punim monografik, në gjuhën shqipe dhe angleze. Në këtë botim jam bashkautor për problemet
historike. Financuar prej; Qëndrës Rajonale Bratisllav UNDP/RBEC, 2004
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2. Nga viti 2005 – 2007 u zhvillua projekti”Studimi dhe mbrojtja e pasurisë arkeologjike në
luginënë e Dinos”, Projekt kërkimor – shkencor dypalësh Shqipëri – Itali(bashkëpunim midis
Univeristetit të Gjirokastrës “E. Çabej” dhe Universitetit të Maceratës Itali, në të cilin kisha rolin e
kordinatorit.
2. Kam hratuar dhe udhëheq projektin e Konferencës Ndërrkombëtare, “Kasova në rrjedhat e
shek. XX”, projekt që u realizua, më 4 prill 2008, me një Konferencë Ndërkombëtare Shkencor.
3. Prof. asoc. dr. Shyqyri Hysi international summer-winter school, turism and culture: il turismo
sostenibile in albania, collaborazione tra l’universita di Padova e le universita “Aleksander
Mosiu” di Durazzo e “Eqrem Çabej” di Gjirokastra, 25 shkurt 2011.
4. Prof. asoc. dr. Shyqyri Hysi, international summer-winter school, turism and culture: IL
TURISMO SOSTENIBILE IN ALBANIA, collaborazione tra l’universita di padova e le
universita “Aleksander Mosiu di Durazzo e “Eqrem Çabej” di Gjirokastra, 2 marzo 2012.
5. Prof. asoc. dr.Shyqyri Hysi, international summer-winter school, turism and culture: IL
TURISMO SOSTENIBILE IN ALBANIA, collaborazione tra l’universita di Padova E LE
universita “Aleksander Mosiu” di Durazzo e “Eqrem Çabej” di Gjirokastra, 20 -27 Genaio 2013.
6. Shyqyri Hysi anëtar i njësisë së koordinimit të projektit “JEWEL”, projekt i universitetit “Eqrem
Çabej” në kuadër të programit see të financuar nga fondet IPA (2012 – 2014). Është planifikuar për
tu realizuar në periudhën tetor 2012 – shtator 2014. Bashkangjitur vërtetim firmosur prej: Rektorit
të Universitetit “E. Çabej” Prof. Dr. Gëzim Sala dhe Kordinatorit të Projektit Doc. Dr. Gentian
Ruspi. Gjirokastër, më 20. 12. 2013.
b. Projekte Kombëtare
1. Me rastin e 90 vjetorit të Pavarësisë, nëntor 2002, Arkivi Qëndror i Shtetit Tiranë, organizoi
aktivitetin “Java e Arkivit të hapur”, në të cilin isha drejtus dhe kordinator i projektit për ditën e
zhvillimit të këtij aktiviteti në Gjirokastrër.
2. Gjatë vitit 2004, PNUD-i financoi projektin “Zhvillimi i qëndrueshëm i Qytetit të Gjirokastrës”,
projekt në të cilin drejtova grupin për probleme historike dhe sociale. Projekti përfundoi me botimin
e dy librave në gjuhën shqipe dhe angleze. Botimi në gjuhën angleze u realizua në BRATISLLAV.
3. Me rastin e zhvillimit të Festivalit Folklorik Gjirokastër 2004, paraqita pranë Këshillit të Qarkut
Gjirokastër projektin: “Gjrokastra e Festivaleve”. Projekti rezultoi fitues dhe u financua prej
Qarkut të Gjirokastrës, shtator 2004.
4. Me rastin e shtatëdhjetë vjetorit të lindje së shkrimtarit Ismali KADARE, dhjetor 2005, paraqita
dhe fitova pranë Këshillit Bashkiak Gjirokastër, projektin: “DITA E KADARESË”. Projekt i cili u
financua prej Bashkisë së qytetit të Gjirokastër gjatë muajit janar 2006.
5. Kam hartuar Projektin: “Çerçiz Topulli më thonë”, projek i hartuar në kuadrin e 100 vjetorit të
Luftë së Mashkullorës. Projekti financiarisht u mbështetet prej pushtetit vendor, deputetit të Zonës
dhe Ministris së Kulturës, mars 2008.
c) Fletë palosje
1) Çerçiz Topulli me shokë në 100 vjetorin e Luftë së Mashkullorës.
2) Folklori dhe raportet e tij, me shoqërinë moderrne.
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Gjuha e huaj

Niveli

Anglisht

B2

Greqisht

B1

Italisht

A2

AFTËSI PERSONALE

Aftësi komunikuese: Shumë të mira
Aftësi organizative: Shumë të mira
Aftësi të tjera: Drejtimi i automjetit ( klasa B), Dëshmi kompjuteri.

VLERESIMI I AKTIVITETIT SHOQEROR DHE
KOMBETAR:
AKTIVITETI KULTUROR DHE SHOQEROR
Në fushën e kulturës popullor jam angazhuar si: hulumtues, studiues, organizator, interpretues,
rapsod, aktrim dhe interpretues i traditave popullore.

 Jam pjestar i grupeve folklorike të: fshatit të lindjes Kalivaçit - Tepelenë; të
“Kurorës Labe” – Gjirokastër; “Asamblit Folklorik Çipini” – Vlorë.
 Jam pjesëmarës dhe interpretues në Festivalet Folklorike të viteve: 1978, 1983,
1988, 1995, 2000, 2002, 2004, 2009. Në Festivalin Folklorik, Berat 1995 u
vlerësova me çmimin “Laureat i FFK”. Në kuadër të grupeve përfaqësuese të
Qarkut Gjirokastër jemi nderuar dy herë me çmim të parë(2000, 2004) dhe një herë
me çmim të dytë(2009).
 Kam interpretuar në skenë si aktor në dy drama: “ Shi në plazh” dhe “Njeri dhe
familja”.
 Jam angazhua në formimin e OJQ – ve. Nënkryetar i Shoqatës Atdhetaro Kulturore “LABERIA”, dega, Gjirokastër.
 Jam sekretar dhe udhëheqës artistik i “Asamblit Folklorik Çipini”.
 Jam kryetar i Komisionit të Figurave pranë Bashkisë Gjirokastër (2000 – 2019)
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Në përfundim të Studimevce Universitare, Korrik 1989 për rezultatet e larta në procesin
mësimor u vlerësova me Dioplomën Shkëlqyeshëm.
Në përfundim të SHPLU, nëntor 1999, u vlerësova me masën sipërore, Shumë Mirë.
Në mbrojtjen e gradës DOKTOR në Fushën e Historisë, 19 mars 2004, u vlerësova me
pesëdhjetë pikët e mundshme (Shumë mirë).
Për veprimtarinë në fushën e Artit e të Kulturës Popullore, me rastin e zhvillimit të
Festivalit Folklorik Kombëtar, tetor 2004, u vlerësova me titullin: “Aktivist i Shquar në
Fushën e Artit e të Kulturës”.
Në konkursin e organizuar prej: Institutit Shqiptar të Mendimit dhe Qytetërimit
Islam(AIITC), si dhe MKRS, për botimet me karakter shkencor 2006, u vlerësova me
Çmimin e Parë të AIITC 2006: “Libri më i mirë i vitit në fushën e shkencës, kulturës
dhe artit islam, për librin: ‘Histori e komuniteteve fetare shqiptare’ ”.
Këshilli i Komunës së KRAHSIT, datë 26 shtator 2008, me vota unanime më dha titullin
“Qytetar nderi i Komunës së Krahsit”.
Çertifikatë, Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve. Çertifikatë: Z. Shyqyri Hysi
pjesëmarrës në Festivalin Folklorik Kombëtar Gjirokastër, 24 – 29 shtator 2009, Firma:
Esat Ruka, Ferdinand Xhaferi.
Në dhjetor 2009 mora titullin Profesor i Asociuar në Histori.
Çertifikatë Mirënjohje, me rastin e 100 vjetorit të Pavarësisë nga Shoqata “Polifonia
Shqiptare.
Çmimi i Karrierës, “Për kontribut të shquar në interpretimin me mjeshtëri të lartë të
këngës polifonike në vite në jubilenë e pestë të Festivalit Ndërkombëtar “POLIFONIA
NË BYLYS”,zhvilluar për nder të 100 vjetorit të PAVARËSISË së Atdheut”.
ÇERTIFIKATË MIRËNJOHJE me rastin e 100 vjetorit të PAVARESISE. Dhënë në
Tepelenë, me rastin e “DITËS SË MËSUESIT”, më 07. 03. 2013. Motivacioni; “I jepet
ish nxënësit, mësuesit dhe drejtuesit të shkollës Kalivaç, pedagog aktual në
Universitetitn “E. Çabej”, me rastin e 7 marsit, për “Kontributin E Dhënë Në
Zhvillimin E Arsimit Dhe Edukimin E Brezave”.
Titulli “Personalitet i Qarkut të Vlorës”. Me propozim të: Komunës, Vranishtit, Bratajt,
Sevasterit dhe Asamblit Folklorik “Çipini”, Këshilli i Qarkut Vlorë me vendim nr. 9, datë
04. 02. 2014. i akordon z.Shyqyri Hysi TITULLIN “Personalitet i Qarkut të Vlorës”.
Shoqata “Labëria”, datë, 18, 12. 2015 i ka akorduar Prof. dr. Shyqyri Hysi titullin:
“Mirnjohje e Labërisë”, me motivacionin: “Intelektual me shumë vlera shoqërore që
ka dhënë kontribut të dallueshëm dhe për mbrojtjen e vlerave patriotike të popullit
tonë. Mban lidhje të vazhdueshme bashkpunimi me shoqatën “Labëria”, është pjestar
i Asamblit folklorik “Çipini”, pjestar i të gjithave festivaleve Folklorike Kombëtare
brenda dhe jashtë atdheut. Eshtë vlerësuar si aktivist i shquar në fushën e artit dhe të
kulturës. Ka treguar angazhim, gadishmëri dhe predispozicion për të marrë pjesë dhe
për të propaganduar virtytet dhe cilësitë e veçanta të trevës së Labërisë”.
Në kuadër të Asamblit Folklorik “Çipini”, si Sekratar i përgjithshëm dhe interpretues i
këtij asambli, Presidenti i Republikës së Shqipërisë z. Bujar NISHANI ka akorduar titullin:
ASAMBLIT FOLKLORIK “ÇIPINI” i jepet titulli: “Mjeshtër i Madh i punës”, së
bashku me 15 korifenjtë e Labërisë,
Jam vlerësuar me Titullin: “Naim Frashëri i Art”, Tiranë 28. 04. 2015, me motivacionin:

“Presidenti i Republikës, Bujar Nishani i akordoi dt. 28/04/2015, nr. dekreti 9071
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zotit Shyqyri Hysi Titullin “Naim Frashëri” me motivacionin: “Për kontributin e
tij në mbledhjen, studimin, kultivimin, organizimin dhe interpretimin e kulturës
popullore tradicionale shqiptare si historian dhe veprimtar i shquar shoqëror”.
Kryegjyshata Botërore Bektashiane me vendim, nr. 32. Date, 22. 08. 2015, më dha
Çertifikatë MIRËNJOHJE me motivacionin: “Studiues, hulumtues, botues dhe
pjesëmarrës në peligrinazhin e Malit të Tomorrit”.
Titulli: Ambasador i Paqes (AMBASSADOR FOR PEACE),akorduar prej
Federatës Universale të Paqes, Ohër, 08. 04. 2016.
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