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Предмет: ИЗВЕСТУВАЊЕ
Согласно Законот за научно истражувачка дејност и член 132, став 5 од Законот за
високото образование („Сл. весник на РМ” бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012) и согласно одлуката на Советот на Институтот за
духовно културно наследство на Албанците-Скопје со број 0201-74/3, од 11.3.2016 година,
за објавување на Билтенот на веб-страницата на Институтот за духовно културно
наследство на Албанците (www.itsh.edu.mk), ќе се објавуваат рефератите за избор во
научни и соработнички звања, рецензиите за подобност на темата и оспособеноста на
кандидатот за вршење научна работа, прегледите на одобрените докторски дисертации,
прифатените магистерски и специјалистички теми и рецензиите на учебници.
Потребно е сите материјали што се предвидени за објавување во овој Билтен,
благовремено да се доставуваaт и во електронска форма (kontakt@itsh.edu.mk,
sefertahiri@gmail.com), како Microsoft Word 2003 doc. во кои исклучиво ќе се користи
системскиот фонт Georgia.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ

Врз основа на јавно објавениот конкурс на 03.06.2016 год. на дневните весници „Лајм“ и
„Утрински весник“ за избор на еден виш научен соработник во одделот за Меѓусебни културни,
историски и јазични врски меѓу Албанците и Македонците и другите народи во регионот,
Советот на Институтот за културно и духовно наследство на Албанците – Скопје на својата редовна
седница одржана на 17.6.2016, со одлука бр. 0201-171/7 нè избра за членови на Рецензентска
комисија во состав: проф. д-р Ќемал Мурати, претседател (Институт за духовно културно
наследство на Албанците – Скопје), проф. д-р Шевчет Зеколи (Катедра за албански јазик и
книжевност, Државен тетовски универзитет) и проф. д-р Изаим Муртезани (Институт за фолклор
„Марко Цепенков“– Скопје).
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација, на Советот на Институтот му го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ
Откако Рецензентската комисија ja разгледа доставената документација, констатира дека
за избор во звањето виш научен соработник во одделот за Меѓусебни културни, историски и
јазични врски меѓу Албанците и Македонците и другите народи во регионот се пријавил само
еден кандидат:
д-р Сефер Тахири, научен соработник

I. Биографски податоци и образование
Сефер Тахири е роден на 26.1.1977 во село Радуша-Скопје. Во родното село го завршил основното образoвание, а средното образование во гимназијата „Зеф Љуш Марку“
во Скопје. Дипломира на Правниот факултет во Скопје, насока новинарство, стекнувајќи
се со звањето дипломиран новинар. Постдипломските студии ги завршил на Институтот
за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје, област- комуникации. На
28.05.2008 година го одбранил магистерскиот труд на тема „Влијанието на политичките
партии врз уредувачката политика на комерцијалните телевизии во Македонија“,
стекнувајќи се со научното звање магистер на комуникации. Додека на 29.09.2011 година
на „Њју Јорк Универзитет“- Скопје, успешно ја одбранил докторската дисертација на
тема „Влијанието на политичките партии врз уредувачката политика на јавниот
радиодифузен сервис“, стекнувајќи се со научното звање доктор на комуникации.
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На 27 декември 2011 година е избран во звањето научен соработник во Институтот
за духовно и културно наследство на Албанците-Скопје, отсек за Меѓусебни културни,
историски и јазични врски меѓу Албанците и Македонците и другите народи во регионот.
Од 1. 9. 2008 година е ангажиран како предавач на Факултетот за јазици, култури и
комуникации на „Универзитетот Југоисточна Европа“, насока комуникации по
предметите „Вовед во студии на медиумите“, „Медиумско пишување“, Медиумски
критицизам“, „Односи со јавноста“ и „Јавно говорење“. Од 2006 до 2008 година бил
заменик главен и одговорен уредник, уредник на вестите и уредник на информативнополитичката емисија „Отворено Студио“ во Телевизија Алсат М. Во периодот од 2000 до
2006 бил новинар и уредник на вестите во Македонска телевизија - Програма на
албански јазик. Од 2000 до 2010 година работел како дописник од Македонија на Радио
Слободна Европа, со седиште во Прага. Од 1998 до 2000 бил новинар и уредник на
рубриката: внатрешна политика во дневниот весник „Факти“. Од 2002 до 2003 бил
новинар во неделникот на албански јазик „Лоби“. Во 2007 година бил член на Советот на
честа на Здружението на новинарите на Македонија, а од 2014 е член на Комисијата за
жалби при Советот за етика во медиумите во Македонија.
2) Научнаистражувачка дејност
Научната дејност на д-р Тахири сите овие 5 години, од неговиот избор во звањето
научен соработник било насочено кон интердисциплинарни истражувања и објавување на
трудови од сферата на комуникациите и интеркултурата, особено фокусирајќи се на
сериозен и аналитички начин врз медиумското известување за различностите. Во
научните трудови тој критички, аналитички и интерпретирачки се осврнува на начинот
на кој медиумите известуваат за спецификите на идентитетот на одредени заедници и
групации, притоа констатирајќи дека необјективното известување, во која се
манифестираат предрасуди и стереотипи, а често и говор на омраза треба да се замени со
објективно и непристрасно известување, ослободено од етничките, верските,
идеолошките, политичките и други мотиви.
Поради природата, функцијата и мисијата на Институтот за духовно и културно
наследство на Албанците - Скопје и поради фактот што од 2011 ја извршува функцијата
научен секретар на ИДКНА, редовно бил вклучен не само во организирањето на собирите,
туку и со свои научни трудови од интердисциплинарен карактер придонел за да истите
бидат во функција на промовирањето, афирмирањето, негувањето и зачувувањето на
културното наследство на Албанците. Во овој контекст треба да се издвојува дека третира
теми околу улогата на медиумите, јавноста и на политиката врз културното наследство.
Додека во научниот труд Глобализација и етничкиот идентитет на Албанците го третира
идентитетот во корелација со комуницирањето и глобалните процеси, притоа
заклучувајќи дека идентитетот не е изолиран, туку отворен и дека комуницирањето и
медиумите имаат многу важна улога врз главите идентитески столбови.
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Голем дел од неговото научно посветување бил насочен и кон историјата на
албанскиот печат во 20 век, особено на историјата на весникот „Шкупи“, чиј главен и
одговорен уредник бил познатиот албански новинар Јашар Еребара.
Треба да се истакнува дека иако не е историчар, сепак дал голем придонес како
коавтор на збирката со документи „Патриотската дејност на Хасан Приштина“ објавен во
2012 година. Оваа збирка со документи донесува нови историски факти, кои го
осветлуваат ликот и политичките, дипломатски и образовни идеи на Хасан Приштина,
еден од идеолозите на независноста на албанската држава.
Напоменуваме дека д-р Тахири третира важни теми од општествен и академски
аспект. Општествениот аспект се состои во фактот што темите кои ги третира имаат
значење и влијание, се од јавен интерес, додека академската оправданост се состои во
оригиналноста на трудовите, а методолошки повеќето се потпираат на длабински
интервјуа и на анализа на содржина односно анализа на извештаи, публикации,
документи, како и анализа на секундарни податоци од претходно реализирани
истражувања.
а) Опис на објавени трудови:
Известување за деликатни етнички прашања (коавтор), Висока школа за новинарство
и односи со јавноста и Институт за комуникациски студии, 2012, Скопје, стр. 45-55
Asani S., Prishtina M., Tahiri S., Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (përmbledhje
dokumentesh), ITSHKSH, Shkup, tetor, 2012
„Kërkime historike“ - gjurmues i denjë i së kaluarës së shqiptarëve, revista „Kërkime historike“,
nr. 5-6, SHHSHM, Shkup, стр. 9- 13
Jashar Erebara, atdhetar dhe gazetar i madh, revista „Kërkime historike“, SHHSHM, Shkup,
2012, стр. 159- 169
Globalizimi dhe identitetietnik shqiptar, Studime albanologjike, nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2012,
стр., 195-205
Mediat, opinioni publik dhe trashëgimia, SCUPI, nr. 1, ITSHKSH, Shkup, 2012 стр. 145- 157
Mediat, trashëgimia kulturore dhe turizmi, SCUPI, nr. 3, ITSHKSH, Shkup, 2012 стр. 195-207
Retorika e Hasan Prishtinës, SCUPI nr. 4, ITSHKSH, Shkup, 2012 стр 335-345
Raportimi i mediave mbi tërmetin e vitit 1963 në Shkup, revista Kërkime historike, nr. 7,
SHHSHM, Shkup, 2013
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Rinia shkollore midis letërsise dhe mediave masive, SCUPI, nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014, стр.
123-133
Необјективно известување за различностите, Македонски институт за медиуми,
Скопје, Актив.мк, 2014
Projekti Shkupi 2014 midis politikës dhe kulturës, SCUPI, nr. 9, ITSHKSH, Shkup, стр. 141-151
Tendencat për zvetënimin e identitetit etnik shqiptar të Gonxhe Bojaxhiut, SCUPI, nr. 11,
Shkup, стр. 41- 54
Прирачник за новинарство од јавен интерес (коавтор), Висока школа за новинарство и
односи со јавноста, Скопје, 2016
б) Учество во научноистражувачки проекти
Бил учесник во овие научноистражувачки проекти:
„Известувањето за различностите во Македонија“ - клучни наоди од квалитативното
истражување на ставовите, перцепциите и практиките на редакциите во поглед на
известувањето за различностите, проект на Високата школа за новинарство и односи со
јавноста,
2011
година
http://vs.edu.mk/vs.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1141%3A201206-28-10-41-06&catid=102%3A2012-06-28-09-46-37&Itemid=170&lang=mk
Меѓународен истражувачки проект INFOCORE- Информирање за спречување,
реакција и решавање на конфликтите: Медиумите во вооружен конфликт, 2015 и 2016
година, Висока школа за новинарство и односи со јавноста-Скопје и Бриселски
универзитет.
в) Член на редакција на зборници на трудови од научни конференции:
Бил член на редакцијата на научното списание „Скупи“, во која се објавуваат
научните трудови кои се презентираат на научните конференции, трибини, семинари и
научните симпозиуми организирани од страна на Институтот за духовно и културно
наследство на Албанците - Скопје. Неговиот придонес е значаен во оваа сфера, особено
како уредник на изданијата на ова списание, во кој се објавени трудови од научни собири,
на кои бил главен носител односно координатор.
г) Преглед на конференции, семинари и тркалезни маси во земјата и во
странство:
Научни конференции
Патриотската дејност на Хасан Приштина, ИДКНА, Скопје, 2012
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Независноста на Албанија и Косово, 100 години потоа, 16 септември 2012 година,
Приштина, презентација на тема: „Националниот придонес на весникот Шкупи“
Општествениот живот на Албанците во Скопје и околината помеѓу двете светски
војни, ИДКНА, Скопје, 2015
Стручни конференции и трибини
Конференција: „Образованието за новинари, професионалните вредности и
културната разновидност“, 28 јуни 2011 година, организирана од страна на УНЕСКО,
Катедрата за медиумите и дијалог при УНЕСКО и Високата школа за новинарство и
односи со јавноста.
Informisanje na jezicima manjina: Sloboda, pristup, marginalizacija, Media plan institut,
Sarajevo (2013), презентација на тема: Известувањето на МРТ за етничките прашања
http://unescochairvs.edu.mk/attach/Information%20in%20Minority%20Languages%2
0in%20the%20Western%20Balkans_EN(1).pdf
Национална конференција за новинарската етика и медиумските вредности во
специфични околности и за време на избори, 10 ноември 2015 година, организирана од
Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите, во соработка со
УНЕСКО и со Делегацијата на Европската Унија (http://semm.mk/novosti/2015-08-11-1503-18/199-2016-01-12-08-57-41)
Тркалезна маса посветена на улогата и влијанието на уредниците во превенирање
на говорот на омраза и дискриминацијата во медиумите, 2 октомври 2015 година,
(http://semm.mk/novosti/2015-08-11-15-03-18/179-t)
Конференција за презентирање на Индексот на клиентелизам во медиумите,
Асоцијацијата за истражување, комуникации и развој „Паблик“, Скопје,
(http://public.org.mk/aktuelno/item/351-2015-12-15-15-57-46)
Предизвиците на советите за етика во Балканот, говор на тема: Соочување со
говорот на омразата во медиумите, 18 мај 2016
Научни трибини
Заштита на културното наследство на Албанците во РМ, ИДКНА, Скопје, 2012
Културното наследство и туризмот во Македонија, ИДКНА, Скопје, 2012
Албанската книжевност и школите, ИДКНА, Скопје, 2014
Предизвиците на културното наследство во Македонија, ИДКНА, Скопје, 2015
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70 годишнина од издавањето на „Флакa е Влазеримиt“ ИДКНА, Скопје, 2015.
Раководител на проектот поддржан од Министерство за култура:
Презентација на културното наследство пред младите
2013 година - пред учениците од скопските основни училишта
2014 година - пред учениците на гимназијата „Зеф Љуш Марку“ - Скопје
2015 година- пред учениците на гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ -Тетово
2016 година- Недела на културното наследство
д) Рецензентски и промоторски активности:
Рецензии
Lita Q, Marrëdhëniet shqiptare-jugosllave 1968-1981, ITSHKSH, Shkup, 2012
Demiri S, Shtypi shqiptar në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup 2015
Промоторски активности
Промоција на издавачката и другите активности на ИДКНА (2012, 2013, 2014, 2015
година)
ѓ) Превод
Превод на прирачникот од македонски на албански јазик на Прирачникот за новинарство
од јавен интерес издадено од Високата школа за новинарство и односи со јавноста, 2016
3) Наставно-образовна дејност




Д-р Сефер Тахири од академската година 2014 /2015 е раководител на
постдипломските студии при Институтот за духовно и културно наследство на
Албанците - Скопје, а ги координирал активностите за акредитација на трите
студиски програми при институтот: Историја и меѓународни односи, Албански
јазик и Албанска книжевност. На студиската програма Историја и меѓународни
односи ги предава предметите Интеркултурно комуницирање и идентитет и
Меѓународни комуникации.
Активно вклучен во изведување на наставата на Факултетот за комуникации,
јазици и култури на Универзитетот на Југоисточна Европа, насока Меѓународни
комуникации, порано насока Комуникации. Секоја академска година, во
континуитет од 2011 до денес е ангажиран како надворешен соработник - доцент
по предметите: Вовед во медиумски студии, Медиумско пишување и известување,
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Односи со јавноста, Медиуми и општество и Јавно говорење. Во секој семестар
држи по 6 часа (по три за два предмети), а паралелно бил ангажиран и како доцент
на истите предмети за вонредните студенти. Според евалвацијата на студентите е
оценет со максимални оценки, а пред сѐ поради пристапот кој го има во
изведувањето на наставата, комбинирајќи ги теоретските сознанија со
практичното искуство. Овој квалитет, но и посветеноста и исполнувањето на
обврските предвидени во наставниот процес е вреднуван и од страна на
менаџментот на факултетот и универзитетот, зашто потврда е континуираното
ангажирање од 2008 како асистент, а од 2011 како доцент.
Во зимскиот семестар во академската 2014/2015 година на Институтот за
комуникациски студии, го предава предметот: Дигитални медиуми и
конвергенција, а за истиот предмет е предметен наставник - ментор за студените
кои го избираат како изборен предмет.
Во 2016 година бил член на комисијата за одбрана на докторската дисертација на Марина
Тунева во Универзитетот „Евробалкан“. Во 2013 година бил член на комисијата за одбрана
на докторската дисертација на Севдаил Демири во Институтот за национална историја при
Универзитетот „Кирил и Методиј“. Бил член на рецензентска комисија за избор на научен
соработник од областа на политичките науки при Институтот за комуникациски студии и на
научен соработник во Институтот за духовно и културно наследство на Албанците - Скопје.

4) Стручна апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Д-р Сефер Тахири е член на Советот на Институтот за духовно и културно
наследство на Албанците- Скопје. Тој е ангажиран во активностите од јавен и општествен
интерес, залагајќи се со своите експертски мислења и анализи пред се за слобода на
медиумите и изразувањето, за почитување на професионалните стандарди и етички
норми во медиумите и за реформи во медиумскиот систем на Македонија. Во таа
функција д-р Тахири учествува во многу проекти кои ги имаат во фокус медиумите и
комуникациите. Бил обучувач во рамките на проектот „Обука на наставници и ученици за
продукција на мултимедијални содржини во контекст на меѓуетничката интеграција во
образованието“. Исто така, одржувал обука за новинарство и односи со јавноста при
Центар за обуки и курсеви „Флуент“ во Тетово. Во 2012 година бил дел од проектот
Механизам за следење и реакција на медиумското известување за етничките теми и
прашања, додека во 2013 година бил исто така дел од истиот проект, во рамките на кој е
следен начинот на кој медиумите известуваат за партиско-политичките и меѓуетничките
теми при покривањето на изборната кампања за локалните избори.
Од 2014 година е член на Комисијата за жалби при Советот за етика на медиумите
во Македонија, а е и член на управниот одбор на Македонскиот институт за медиуми. Бил
член на комисии за доделување на награди на ниво на град Скопје, но и член на комисии
за една национална и една меѓународна новинарска награда. Исто така со своите анализи
учествува активно во јавната дебата околу општествените појави, а редовно еднаш
месечно објавува анализи и мислења во месечното списание „Шења“ и во порталот на
меѓународната телевизија Ал Џезира.
11

5) Оценка и предлог
Од анализата на научните трудови и на научно-истражувачката дејност, наставнообразованта дејност како и на значајна општествена и експертско-јавна дејност на д-р
Сефер Тахири, дојдовме до сознанието дека, и методолошки и содржински, овој автор ги
има во средиштето на својот научен интерес културолошките, комуникациските и
политичките аспекти на интеркултуралната комуникација во Македонија, со посебен
акцент на односот помеѓу медиумите и креирањето на политиката за интеркултурни
односи, како и на создавањето и зачувувањето на културните и етничките идентитети на
заедниците, со цел на создавањето на хармонично и функционално на мултикултурното
општество во Република Македонија.
Во своите истражувања д-р Тахири ги вградува најсовремените теоретски
сознанија со цел тие истражувања да послужат како платформа за креирањето на
политиката за подобрување на медиумската писменост во образованието, за креирање на
соодветна медиумска политика за промовирање успешна меѓукултурна комуникација и
подигање на свеста за потреба за толеранција и разбирање меѓу населението во
Македонија и пошироко во балканскиот регион. Трудовите на д-р Тахири се од
интердисциплинарен карактер и во нив се испреплетуваат повеќе научни области:
комуникациите и медиумите, етнографијата на медиумите и социологијата на културата.
Запознавајќи се со научниот опус и наставните активности на д-р Тахири, можеме
да заклучиме дека тој постигнал значајни научни резултати кои имаат влијание на
развојот на науката во Република Македонија, и учествувал во општествено значајни
проекти и дебати како и во проектите за оспособување на млади научно-истражувачи
кадри.
Имајќи го предвид сето ова, чест ни е и особено задоволство, да му предложиме на
Научниот совет на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, во Скопје,
Република Македонија, д-р Сефер Тахири да биде избран во звањето виш научен
соработник, што, според своите научни квалификации и резултати, постигнати во својата
научноистражувачка, наставно-образовната дејност, публицистичка и стручноопштествена дејност, целосно го заслужува.

Скопје, 2.7. 2016 година

Рецензентска комисија
проф. д-р Ќемал Мурати, претседател. с.р
проф. д-р Шевчет Зеколи, член, с.р
проф. д-р Изаим Муртезани, член, с.р
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АНЕКС

ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: Д-р Сефер Тахири
Институција: Институт за духовно културно наследство на Албанците, Скопје
Научна област: Интеркултурна комуникација

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Поени
Монографија
Asani S., Prishtina M., Tahiri S., Veprimtaria atdhetare e Hasan 8
Prishtinës (përmbledhje dokumentesh), ITSHKSH, Shkup, tetor, 2012
Труд со оригинални научни резултати
1) Известување за деликатни етнички прашања (коавтор), Висока 3x 4=12
школа за новинарство и односи со јавноста и Институт за
комуникациски студии, 2012, Скопје, стр. 45-55
2) Globalizimi dhe identiteti etnik shqiptar, Studime albanologjike, nr.
6, ITSHKSH, Shkup, 2012, стр. 195-205
3) Jashar Erebara, atdhetar dhe gazetar i madh, revista „Kërkime
historike“, SHHSHM, Shkup, 2012, стр. 159- 169
Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно популарно
списание8
1) „Kërkime historike“- gjurmues i denjë i së kaluarës së shqiptarëve,
revista „Kërkime historike“, nr. 5-6, SHHSHM, Shkup, стр. 9- 13
9x 2 = 18
2) Mediat, opinioni publik dhe trashëgimia, SCUPI, nr. 1, ITSHKSH,
Shkup, 2012 стр. 145- 157
3) Mediat, trashëgimia kulturore dhe turizmi, SCUPI, nr. 3, ITSHKSH,
Shkup, 2012 стр. 195-207
4) Retorika e Hasan Prishtinës, SCUPI nr. 4, ITSHKSH, Shkup, 2012
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стр. 335-345
5) Raportimi i mediave mbi tërmetin e vitit 1963 në Shkup, revista
Kërkime historike, nr. 7, SHHSHM, Shkup, 2013
6) Rinia shkollore midis letërsise dhe mediave masive, SCUPI, nr. 6,
ITSHKSH, Shkup, 2014, стр. 123-133
7) Необјективно известување за различностите, Македонски
институт за медиуми, Скопје, Актив.мк, 2014
8) Projekti Shkupi 2014 midis politikës dhe kulturës, SCUPI, nr. 9,
ITSHKSH, Shkup, стр. 141-151
9) Tendencat për zvetënimin e identitetit etnik shqiptar të Gonxhe
Bojaxhiut, SCUPI, nr. 11, Shkup, стр. 41- 54
Учество на научен/стручен собир со реферат
1) Патриотската дејност на Хасан Приштина, ИДКНА, Скопје, 13 x1=13
2012
2) Независноста на Албанија и Косово, 100 години потоа, 16
септември 2012 година, Приштина, презентација на тема:
„Националниот придонес на весникот Шкупи“
3) Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy
luftërave botërore, ITSHKSH, Shkup, 2015
4) Конференција:
„Образованието
за
новинари,
професионалните вредности и културната разновидност“,
28 јуни 2011 година, организирана од страна на Унеско,
Катедрата за медиуми и дијалог при УНЕСКО и Високата
школа за новинарство и односи со јавноста.
5) Informisanje na jezicima manjina: Sloboda, pristup,
marginalizacija, Media plan institut, Sarajevo (2013),
презентација на тема: Известувањето на МРТ за етничките
прашања
6) Национална конференција за новинарската етика и
медиумските вредности во специфични околности и за
време на избори, 10 ноември 2015 година, организирана од
Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во
медиумите, во соработка со УНЕСКО и со Делегацијата на
Европската Унија (http://semm.mk/novosti/2015-08-11-1503-18/199-2016-01-12-08-57-41)
7) Тркалезна маса посветена на улогата и влијанието на
уредниците во превенирање на говорот на омраза и
дискриминацијата во медиумите, 2 октомври 2015 година,
(http://semm.mk/novosti/2015-08-11-15-03-18/179-t)
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8) Конференција за презентирање на Индексот на
клиентелизам во медиумите, Асоцијацијата за истражување,
комуникации
и
развој
„Паблик“,
Скопје,
(http://public.org.mk/aktuelno/item/351-2015-12-15-15-57-46)
9) Предизвиците на советите за етика во Балканот, говор на
тема: Соочување со говорот на омразата во медиумите, 18
мај 2016
10) Заштита на културното наследство на Албанците во
Македонија, ИДКНА, Скопје, 2012
11) Културното наследство и туризмот во Македонија, ИДКНА,
Скопје, 2012
12) Албанската книжевост и школите, ИДКНА, Скопје, 2014
13) Предизвиците на културното наследство во Македонија,
ИДКНА, Скопје, 2015
Учесник во национален научен проект
„Известувањето за различностите во Македонија“- клучни 1x3=3
наоди од квалитативното истражување на ставовите, перцепциите
и практиките на редакциите во поглед на известувањето за
различностите, проект на Високата школа за новинарство и односи
со јавноста, 2011 година
Учесник во меѓународен научен проект
Меѓународен
истражувачки
проект
INFOCORE- 2x 5=10
Информирање за спречување, реакција и решавање на
конфликтите: Медиумите во вооружен конфликт, 2015 и 2016
година, Висока школа за новинарство и односи со јавноста - Скопје
и Бриселски универзитет.
Механизам за следење и реакција на медиумското
известување за етничките теми и прашања, Висока школа за
новинарство и односи со јавноста, 2012 и 2013 година
Вкупно

64

НАСТАВНО- ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Поени
Медиуми и општество, зимски семестар, академска година 45x0.04
2012/2013, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
=1.8
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Комуницирање и конфликт, зимски семестар, академска година 45x0.04 =1.8
2012/2013, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
ПР кампањи, летен семестар, академска година 2012/2013, 45x0.04 =1.8
Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Медиумски студии, летен семестар, академска година 2012/2013, 45x0.04 =1.8
Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Меѓународни медиуми (Албански јазик), зимски семестар, 45x0.04 =1.8
академска година 2013/2014, Универзитет на Југоисточна Европа
во Тетово
Меѓународни медиуми (Македонски јазик), зимски семестар, 45x0.04 =1.8
академска година 2013/2014, Универзитет на Југоисточна Европа
во Тетово
ПР кампањи, летен семестар, академска година 2013/2014, 45x0.04 =1.8
Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Медиумски студии, летен семестар, академска година 2013/2014, 45x0.04 =1.8
Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Медиумско пишување и известување (албански јазик), зимски 45x0.04 =1.8
семестар, академска година 2014/2015, Универзитет на
Југоисточна Европа во Тетово
Медиумско пишување и известување (Македонски јазик), зимски 45x0.04 =1.8
семестар, академска година 2014/2015, Универзитет на
Југоисточна Европа во Тетово
Медиумски студии (Албански јазик), летен семестар, академска 45x0.04 =1.8
година 2014/2015, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Медиумски студии (Албански јазик), летен семестар, академска 45x0.04 =1.8
година 2014/2015, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Медиумско пишување и известување (Албански јазик), зимски 45x0.04 =1.8
семестар, академска година 2015/2016, Универзитет на
Југоисточна Европа во Тетово
Медиумско пишување и известување (Македонски јазик), зимски 45x0.04 =1.8
семестар, академска година 2015/2016, Универзитет на
Југоисточна Европа во Тетово
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Медиумски студии (Тетово), летен семестар, академска година 45x0.04 =1.8
2015/2016, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Медиумски студии (Скопје), летен семестар, академска година 45x0.04 =1.8
2015/2016, Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
Интеркултурна комуникација и идентитетот, зимски семестар, 16x0.04 =0.64
академска година 2014/2015, Институт за духовно и културно
наследство на Албанците - Скопје
Меѓународно комуницирање, летен семестар, академска година 8x0.04 =0.32
2014/2015, Институт за духовно и културно наследство на
Албанците – Скопје
Дигитални медиуми и конвергенција, зимски семестар, академска 8x00.4 =0.32
година 2014/2015, Институт за комуникациски студии – Скопје
Консултација со студенти,9 семестри по 55 студенти

500x0.002=1

Рецензија, Lita Q, Marrëdhëniet shqiptare-jugosllave 1968-1981, 2x1=2
ITSHKSH, Shkup, 2012
Рецензија, Demiri S, Shtypi shqiptar në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup
2015
Превод од Македонски на Албански јазик на Прирачникот за 3
Новинарство од јавен интерес, Висока школа за новинарство и
односи со јавноста, Скопје, 2016
Вкупно
34.08

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Поени
Прирачник за новинарство од јавен интерес, Висока школа за 7
новинарство и односи со јавноста, Скопје, 2016

Вкупно

7
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Дејности од поширок интерес

Поени

Член на уредувачки одбор на трудови од научен/стручен собир:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

„Scupi“ бр. 1-2012
„Scupi“ бр. 2-2012
„Scupi“ бр. 3-2012
„Scupi“ бр. 4-2012
„Scupi“ бр. 5-2014
„Scupi“ бр. 6-2014
„Scupi“ бр. 7-2014
„Scupi“ бр. 8-2014
„Scupi“ бр. 9-2014
„Scupi“ бр. 10-2014

10 x0.5=5

Главен уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир:
1) „Scupi“ бр. 11-2015

1 x2=2
______________
7

Вкупно
Претседател на организационен или програмски одбор на
научен/стручен собир
1) Презентација на културното наследство пред младите, 2012,
2013, 2014

2x 2 =4

2) Недела на културното наследство во Македонија, 2015
Член на организационен
научен/стручен собир

или

програмски

одбор

на

1) Заштита на културното наследство на Албанците во
5 x1=5
Македонија, ИДКНА, Скопје, 2012
2) Културното наследство и туризмот во Македонија, ИДКНА,
Скопје, 2012
3) Албанската книжевност и школите, ИДКНА, Скопје, 2014
4) Предизвиците на културното наследство во Македонија,
ИДКНА, Скопје, 2015
5) 70 годишнина од издавањето на весникот „Флаке е
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Влазерими“ ИДКНА, Скопје, 2015 година
Раководител на постдипломските студии при Институтот за 2
духовно и културно наследство на Албанците - Скопје
Член на комисија за оцена или одбрана на докторат

0,5

- докторска дисертација на Марина Тунева, 2016
Универзитет „Евробалкан“– Скопје
Член на комисијата за одбрана на докторската дисертација на 0.5
Севдаил Демири,2014 година во Институтот за национална
историја – Скопје
Член на рецензентската комисија за избор во звање на Д-р 1 x0.2=0.2
Скендер Асани во ИДКНА - Скопје
Член на рецензентската комисија за избор во звање на Д-р 1x0.2=0.2
Жанета Трајковска во ИКС –Скопје
Член на жири-комисијата за наградата за истражувачко 1x 2=2
новинарство „Никола Младенов“ 2013 и 2014 година
Член на жири-комисијата за ЕУ наградата за истражувачко 1
новинарство, 2015 година
Претседател на комисијата за разгледување и давање предлози 1x3=3
за доделување на наградата “13 Ноември„ на Град Скопје од
областа на публицистиката, 2012 година;
Член Комисијата за разгледување и давање предлози за
доделување на наградата „13 Ноември“ на Град Скопје од
областа на образованието;
Член на комисијата за разгледување и давање предлози за
доделување на наградата „13 Ноември“ на Град Скопје од
областа на науката и публицистиката, 2015 година
Член на комисијата за жалби при Советот за етика на
медиумите во Македонија

1

Член на управниот одбор на Македонскиот институт за 1
медиуми
Вкупно

29.04
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР
ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

64

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

34.08

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

29.04

Вкупно

Скопје, 2.7. 2016 година

127.12

Рецензентска комисија:
проф. д-р Ќемал Мурати, претседател, с.р
проф. д-р Шевчет Зеколи, член, с.р
проф. д-р Изаим Муртезани, член, с.р
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
ДУХОВНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ

Врз основа на јавно објавениот конкурс на 03.06.2016 год. на дневните весници „Лајм“ и
„Утрински весник“ за избор на еден виш научен соработник во отсекот Албански јазик, Советот на
Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје на својата редовна седница
одржана на 17.6.2016, со одлука бр. 0201-171/7 нè избра за членови на Рецензентска комисија во
состав: проф. д-р Ќемал Мурати, претседател (Институт за духовно културно наследство на
Албанците – Скопје), проф. д-р Мируше Хоџа (Катедра за албански јазик и книжевност, Филолошки
факултет „Блаже Конески“ – Скопје) и проф. д-р Ваљбона Тоска (Катедра за албански јазик и
книжевност, Филолошки Факултет „Блаже Конески“ – Скопје).
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација, на Советот на Институтот му го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ

Откако Рецензентската комисија ja разгледа доставената документација, констатира дека
за избор во звањето виш научен соработник за отсекот Албански јазик на Институтот за духовно
и културно наследство на Албанците – Скопје се пријавил само еден кандидат:
д-р Зеќирија Ибрахими, научен соработник

I. Биографски податоци и образование
Кандидатот д-р Зеќирија Ибрахими е роден на 14.6.1977 год. во с. Љуботен – Скопје.
Основно и средно образование завршил во Скопје, а студиите по Албански јазик и книжевност ги
завршил на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Универзитетот „Св. Кирил и
Методиј“(1999).
Во 2007 год. на истиот факултет го одбранил магистерскиот труд под наслов
„Внатрешнојазична референција: анафора и катафора (споредбена анализа помеѓу албанскиот
и македонскиот јазик)“ од областа на контрастивната лингвистика и се здобил со звањето
магистер по филолошки науки.
Во 2010 год. исто така на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје пред
комисијата во состав: проф. д-р Џеват Лоши – ментор, проф. Агим Пољоска, проф. д-р Аслан
Хамити, проф. д-р Мируше Хоџа и проф. д-р Ваљбона Тоска ја одбранил и докторската дисертација
под наслов „Конјункцијата како кохезивно средство во албанскиот стандарден јазик“ и се здоби
со звањето доктор по филолошките науки.
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Од 1999 до 2011 год. работел како библиотекар на Катедрата за албански јазик и
книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.
А од 1 јули 2011 год. е избран за научен соработник во Институтот за духовно и културно
наследство на Албанците – Скопје во отсекот Албански јазик.

II. Оцена на научноистражувачката дејност на кандидатот од важност за
изборот во научно звање
Кандидатот д-р Зеќирија Ибрахими, покрај своето научно и стручно усовршување, својата
преокупација во областа на албанската лингвистика ја насочува кон проучување на текстлингвистиката, несомнено една научна дисциплина која досега имало скромни проучувања во
албанолошките студии, а неговиот научен фокус е ставен на внатрешнојазичната референција, а
особено на конјункцијата, како основни категории на кохезијата на текстот. Покрај изработката на
магистерскиот и докторскиот труд, своите согледувања и ставови ги има презентирано во неколку
објавени научни трудови. Има учествувано во повеќе проекти на научни и образовни институции,
здруженија и други организации кои организирале научни сесии, конференции, семинари, кои се
организирале во земјата и надвор од неа, на кои ги презентирал своите ставови и сознанија, давајќи
свој придонес во современите текови на лингвистичката наука. Во практикувањето на својата
работа, покрај албанскиот јазик, кој му е мајчин јазик, има солидни познавања на македонскиот
јазик, англискиот јазик, а се служи и со другите словенски јазици.

Научноистражувачка дејност
Во поглед на научноистражувачката дејност, кандидатот, д-р Зеќирија Ибрахими, се
истакнал со својот придонес во продлабочување на лингвистичката дисциплина Текст-лингвистика
во албанологијата, со тоа што речиси целиот свој научен ангажман го посветил на ова лингвистичко
подрачје. И неговата магистерска теза, и докторската дисертација, се од тоа поле, а другите негови
научни прилози потврдуваат дека тој сериозно се зафатил за ова научно подрачје.
Д-р Зеќирија Ибрахими има објавено вкупно 16 научни трудови од лингвистичката област,
од кои 3 труда во меѓународни научни публикации.
Повеќето текстови од неговата прва книга „Interlinearis – studime mbi gjuhën shqipe“
(Интерлинеарис – студии за албанскиот јазик) се токму од областа на лингвистиката на текстот, а
бидејќи тој работел и контрастивна лингвистичка анализа (неговата магистерска е споредбена
анализа меѓу македонскиот и албанскиот јазик), тука има и важни прилози за преводот на текстови
од други јазици на албански јазик.
Во овој поглед ќе ги споменеме само два текста од таа книга, кои мислиме дека се столбот
на оваа научно дело, а може да се каже дека се оска и на научниот ангажман на кандидатот
Ибрахими.
Авторот на книгата има тука еден текст кој го проучува авторството на делото “Shqipëria
ç‟ka qenë, ç‟është dhe ç‟do të të bëhetë” (Албанија што била, што е и што ќе биде) од Сами Фрашери,
која првобитно и додека Фрашери бил жив, било објавено без име на автор. Поаѓајќи од анализата
на конекторите на текстот, авторот Ибрахими – со хипотеза дека делото е на повеќе автори или
воопшто не е на Сами Фрашери – со темелна научна анализа на конекторите и со меѓусебна нивна
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споредба во самата книга, а и со другите дела на Фрашери, но и со други автори од тоа време, доаѓа
до заклучок дека делото што се смета на Сами Фрашери најмалку е дело на повеќе автори. Освен
што ова е значајна научна смелост, истовремено е потврда дека научниот ангажманот на Ибрахими
е длабоко ориентиран на ова поле. А овој научен прилог може да се смета и за прв и единствен од
ваков тип во албанолошките студии, што навестува дека ваквиот тип на анализа на текстот во
иднина може да придонесе и за поинакви и поуспешни проучувања.
Другиот текст за кој сметаме дека е важен прилог е и темелната анализа на изразот Në
emër të или Me emër të (Во име на или Со име на), што се користи во светите книги, Библија и
Куран. При споредба на овој израз во низа јазици, доаѓа до заклучок дека при превод на Куранот,
повеќе преведувачи направиле грешка, бидејќи долгопоставената традиција со Në emër të (Во име
на) на направиле со Me emër të (Со име на). Иако ова е мал детаљ во јазикот, за светите книги тоа
има големо значење, а воедно потврдува и за длабокото и темелното проучување на јазични изрази
од кандидатот.
Во книгата има и други важни прилози од историјата на јазикот, како и албанскиот
стандарден јазик и ономастиката, кои повеќе служат како потврда дека Ибрахими е доброформиран
лингвист, теориски доволно подготвен и главно добар во научната анализа.
Опис на објавени трудови:
1) Vështrim i disa patronimeve shqiptare me prejardhje turke, “Jehona e re” nr. 1-2, Shkup,
2011, стр. 3-10
2) Standardizimi administrativ i toponimeve shqiptare, SCUPI nr. 1, ITSHKSH, Shkup, 2012,
стр. 157-162
3) Gjuha standarde shqipe dhe epoka e kompjuterizimit, SCUPI nr. 2, ITSHKSH, Shkup, 2012,
стр. 143-152
4) Hasan Prishtina – vizionari që pengoi planet serbe, SCUPI nr. 4, ITSHKSH, Shkup, 2012,
стр. 449-460
5) Tërmeti i Shkupit – nga fatkeqësi natyrore në fatkeqësi kulturore, “Kërkime historike” nr. 7,
Shkup, 2013, стр. 53-60
6) Fletët e Mehmet Akif Ersojt, “Studime albanologjike” nr. 7, ITSHKSH, Shkup, 2013, 13-18
7) Gjuha shqipe në kohën e Perandorisë Osmane, “Studime albanologjike” nr. 8, ITSHKSH,
Shkup, 2013, 53-60
8) Pllaka e kalasë, “Kërkime historike” nr. 8, Shkup, 2014, стр. 123-126
9) Letërsia shqipe në shkollë dhe ideologjia, SCUPI nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014, стр. 109-122
10) Gjuha standarde shqipe – themel identitar i shqiptarëve të Maqedonisë, “Albanologji I” nr. 4,
Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014, стр. 211-220
11) Standardizimi i toponimisë shqiptare në Maqedoni, SCUPI nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014,
стр. 177-184
12) Prifti kryeministër, SCUPI nr. 13, ITSHKSH, Shkup, 2015, стр. 102-105
13) Kujtesa historike e Shkupit përmes planeve urbanistike (1914-2014), SCUPI nr. 12, ITSHKSH,
Shkup, 2015, стр. 280-288
14) Gjuhësia ballkanike – një shembull për ballkanistikën, SCUPI nr. 8, ITSHKSH, Shkup, 2015,
стр. 219-226
15) Gjuha e teksteve të veprimtarisë teknike-shkencore, “Albanologji I” nr. 5, Instituti
Albanologjik, Prishtinë, 2015, стр. 393-430
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16) Kurani në gjuhën shqipe – vështrim gjuhësor, “Qytetërimi islam në Ballkan” – simpozium
ndërkombëtar, IRSICA, Stamboll, 2015, стр. 679-701
Член на редакција на зборници на трудови од научни конференции:
Главен и одговорен уредник на:
„Scupi“ бр. 1-2012
„Scupi“ бр. 2-2012
„Scupi“ бр. 3-2012
„Scupi“ бр. 4-2012
„Scupi“ бр. 5-2014
„Scupi“ бр. 6-2014
„Scupi“ бр. 7-2014
„Scupi“ бр. 8-2015
„Scupi“ бр. 9-2015
„Scupi“ бр. 10-2015
„Scupi“ бр. 13-2015
Член на редакција на списанија:
Основач и уредник на списанието „Шења“ (2011- 2014)

Други активности
релевантни за изборот

кои

припаѓаат

во

научноистражувачката

дејност,

Учество на научни конференции и собири:
1) Seminari IX ndërkombëtar i albanologjisë „Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare“,
Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, Тетово, 2-3 октомви 2015
2) Simpoziumi ndërkombëtar „Mehmet Akif Ersoj në vendlindje“, ALSAR, Тирана, 11-12 март 2016
3) Simpoziumi ndërkombëtar „Vefatının 110 Yılında Şemsettin Sami Bilgi Şöleni“, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı & Universiteti i Prishtinës, Приштина, 2014
4) Seminari VIII ndërkombëtar i albanologjisë „Kultura shqiptare – pjesë e pashkëputshme e
kulturës evropiane“, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, Тетово, 2014
5) Seminari VII ndërkombëtar i albanologjisë „Prurjet e kulturës shqiptare gjatë shekullit XX dhe
fillimit të shekullit XXI“, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, Тетово, 2013
6) Tribunë shkencore „Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët“, ITSHKSH,
Скопје, 2015
7) Tribunë shkencore „Letërsia shqipe dhe shkolla“, ITSHKSH, Скопје, 2013
8) Konferenca e parë ndërkombëtare „Problemet socio-kulturore dhe sfidat e bashkëkohësisë“,
Fakulteti Filozofik – USHT – Tetovë, Тетово, 2013
9) Konferenca shkencore „Java e albanologjisë“, Instituti Albanologjik, Приштина, 2013
10) Konferenca shkencore „Java e albanologjisë“, Instituti Albanologjik, Приштина, 2014
11) Konferenca shkencore „Java e albanologjisë“, Instituti Albanologjik, Приштина, 2016
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12) Konferenca shkencore „Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave
botërore“, ITSHKSH, Скопје, 2015
13) Simpozium ndërkombëtar „Osmanlıdan sonra balkanlarda kaybolan değerler“, RUTEV, ENSAR,
Köprü, Скопје, 2013
14) Konferenca e tretë ndërkombëtare e Fakultetit Filologjik „Bashkëpunimi brendakulturor
shqiptar“, USHT – Tetovë, Скопје, 2016
Рецензии
1) Предговор (рецензија) на комплет дела на Имам Вехби Исмаили, Logos-A, Shkup, 2011
2) Shtatë notat e Milazim Krasniqit – рецензија (предговор) за комплетот од 7 тома на Милазим
Красниќи, Logos-A, Скопје, 2012
3) Fishta në një dritë tjetër – recension për librin “Fishta dëshmi për identitetin shqiptar” на Дон
Виктор Сопи, “KOHA”, Скопје, 11.07.2015
Превод
Millan Mijalkoviq & Katarina Urbanek, Shkupi bastard i botës – arkitektura e qytetit të ndarë,
GOTEN, Скопје, 2011
III. Наставно-образовна дејност
Секоја година е вклучен во проектот на Институтот за запознавање на учениците од
средните училишта во Македонија со албанската култура.

IV. Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Од 2011 год. досега е претеседател на Советот на Институтот за духовно и културно
наследство на Албанците.
Уредник е и на лингвистичките изданија во Издавачката куќа „Логос-А“ – Скопје
Член е на Извршниот одбор на Фондацијата „Центар за исламска цивилизација“ – Скопје
Во ноември 2013 год. учествувал на меѓународниот симпозиум посветен на исламската
уметност одржан во Палермо – Италија. Д-р Зеќирија Ибрахими активно е вклучен во работата на
бројни комисии на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците, и тоа: Комисија за
издавачка дејност на Институтот, Комисија за организирање на научни собири итн.
V. Заклучок и предлог
Од сето горенаведеното и од доставената документација и личното познавање на
кандидатот, а врз основа на стекнатите научни звања, објавената книга, објавените статии од
областа на лингвистиката, учеството на научни собири и други активности, Рецензентската
комисија ја вреднува и ја оценува научноистражувачката и стручно-апликативната дејност, како и
дејноста од поширок интерес на д-р Зеќирија Ибрахими.
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Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од последниот
избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Зеќирија Ибрахими поседува научни и стручни
квалитети и според Законот за научноистражувачка дејност и Правилникот за начинот и
постапката за избор во научни звања ги исполнува сите услови да биде избран во звањето ВИШ
НАУЧЕН СОРАБОТНИК во научната област АЛБАНСКИ ЈАЗИК.
Според горенаведеното, Комисијата смета дека кандидатот д-р Зеќирија Ибрахими ги
исполнува општите и специфичните услови за избор во звањето виш научен соработник, па затоа
има чест и задоволство да му предложи на Советот на Институтот за духовно и културно наследство
на Албанците во Скопје д-р Зеќирија Ибрахими да биде избран во звањето ВИШ НАУЧЕН
СОРАБОТНИК во научната област АЛБАНСКИ ЈАЗИК.

Скопје, 28. 6. 2016 год.

Рецензентска комисија:
проф. д-р Ќемал Мурати, претседател, с.р.
проф. д-р Мируше Хоџа , член, с.р.
проф. д-р Ваљбона Тоска, член, с.р.
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АНЕКС
ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ
Кандидат: д-р Зеќирија Ибрахими
Институција: Институт за духовно и културно наследство на Албанците, Скопје
Научна област: хуманистички науки, лингвистика

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Поени
Труд со оригинални научни резултати, објавен во научно/стручно
списание
1) Vështrim i disa patronimeve shqiptare me prejardhje turke, „Jehona e re“ nr.
1-2, Shkup, 2011, стр. 3-10
2) Fletët e Mehmet Akif Ersojt, „Studime albanologjike“ nr. 7, ITSHKSH, Shkup,
2013, 13-18
3) Gjuha shqipe në kohën e Perandorisë Osmane, „Studime albanologjike“ nr. 8,
ITSHKSH, Shkup, 2013, 53-60
Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно
популарно списание
1) Tërmeti i Shkupit – nga fatkeqësi natyrore në fatkeqësi kulturore, „Kërkime
historike“ nr. 7, Shkup, 2013, стр. 53-60
2) Hasan Prishtina – vizionari dhe patrioti i paepur, Shenja 16, Shkup, 2012
3) Imam Vehbi Ismaili – shëmbëlltyra e hoxhës dhe patriotit shqiptar, Shenja 30,
Shkup, 2013
4) Pllaka e kalasë, „Kërkime historike“ nr. 8, Shkup, 2014, стр. 123-126
Труд со оригинални научни резултати, објавен во стручно/научно
популарно списание со меѓународен уредувачки одбор
1) Gjuha standarde shqipe – themel identitar i shqiptarëve të Maqedonisë,
„Albanologji I“ nr. 4, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014, стр. 211-220
2) Gjuha e teksteve të veprimtarisë teknike-shkencore, „Albanologji I“ nr. 5,
Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2015, стр. 393-430
3) Kurani në gjuhën shqipe – vështrim gjuhësor, „Qytetërimi islam në Ballkan“ –
simpozium ndërkombëtar, IRSICA, Stamboll, 2015, стр. 679-701
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во зборник на
трудови од научен/стручен собир
1) Hasan Prishtina – vizionari që pengoi planet serbe, SCUPI nr. 4, ITSHKSH,
Shkup, 2012, стр. 449-460
2) Gjuha standarde shqipe dhe epoka e kompjuterizimit, SCUPI nr. 2, ITSHKSH,
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3 x 4 = 12

4x2=8

3x3=9

8 x 2 = 16

3)
4)
5)
6)
7)
8)

Shkup, 2012, стр. 143-152
Standardizimi administrativ i toponimeve shqiptare, SCUPI nr. 1, ITSHKSH,
Shkup, 2012, стр. 157-162
Letërsia shqipe në shkollë dhe ideologjia, SCUPI nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014,
стр. 109-122
Standardizimi i toponimisë shqiptare në Maqedoni, SCUPI nr. 6, ITSHKSH,
Shkup, 2014, стр. 177-184
Prifti kryeministër, SCUPI nr. 13, ITSHKSH, Shkup, 2015, стр. 102-105
Kujtesa historike e Shkupit përmes planeve urbanistike (1914-2014), SCUPI nr.
12, ITSHKSH, Shkup, 2015, стр. 280-288
Gjuhësia ballkanike – një shembull për ballkanistikën, SCUPI nr. 8, ITSHKSH,
Shkup, 2015, стр. 219-226

Учество на научен/стручен собир со реферат
1) Seminari IX ndërkombëtar i albanologjisë „Lokalja dhe universalja në kulturën
shqiptare“, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, 2-3 tetor 2015
2) Simpoziumi ndërkombëtar „Mehmet Akif Ersoj në vendlindje“, ALSAR, Tiranë,
11-12 mars 2016
3) Simpoziumi ndërkombëtar „Vefatının 110 Yılında Şemsettin Sami Bilgi Şöleni“,
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı & Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2014
4) Seminari VIII ndërkombëtar i albanologjisë „Kultura shqiptare – pjesë e
pashkëputshme e kulturës evropiane“, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë,
2014
5) Seminari VII ndërkombëtar i albanologjisë „Prurjet e kulturës shqiptare gjatë
shekullit XX dhe fillimit të shekullit XXI“, Universiteti Shtetëror i Tetovës –
Tetovë, 2013
6) Tribunë shkencore „Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe
shqiptarët“, ITSHKSH, Shkup, 2015
7) Tribunë shkencore „Letërsia shqipe dhe shkolla“, ITSHKSH, Shkup, 2013
8) Konferenca e parë ndërkombëtare „Problemet socio-kulturore dhe sfidat e
bashkëkohësisë“, Fakulteti Filozofik – USHT – Tetovë, 2013
9) Konferenca shkencore „Java e albanologjisë“, Instituti Albanologjik, Prishtinë,
2013
10) Konferenca shkencore „Java e albanologjisë“, Instituti Albanologjik, Prishtinë,
2014
11) Konferenca shkencore „Java e albanologjisë“, Instituti Albanologjik, Prishtinë,
2016
12) Konferenca shkencore „Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë
ndërmjet dy luftërave botërore“, ITSHKSH, Shkup, 2015
13) Simpozium ndërkombëtar „Osmanlıdan sonra balkanlarda kaybolan değerler“,
RUTEV, ENSAR, Köprü, 2013
14) Konferenca e tretë ndërkombëtare e Fakultetit Filologjik „Bashkëpunimi
brendakulturor shqiptar“, USHT – Tetovë, 2016.
Вкупно
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14 x 1,5 = 21
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Поени
Книга од стручна област
- автор
1) Interlinearis, ITSHKSH, Shkup, 2014

8

Учество во промотивни активности на Институтот
1) Подготовка на каталогот на изданијата на Институтот, Скопје, 2016.
Рецензии:
1) Предговор (рецензија) на комплет дела на Имам Вехби Исмаили, LogosA, Shkup, 2011
2) Shtatë notat e Milazim Krasniqit – рецензија (предговор) за комплетот на
делата во 7 тома на Милазим Красниќи, Logos-A, Shkup, 2012
3) Fishta në një dritë tjetër – рецензија за книгата „Fishta dëshmi për identitetin
shqiptar“ на Дон Виктор Сопи, „KOHA“, 11.07.2015
Вкупно
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

0,5

3 x 0,5 = 1,5

10
Поени

Главен и одговорен уредник на трудови од научен/стручен собир:
1) „Scupi“ бр. 1-2012
2) „Scupi“ бр. 2-2012
3) „Scupi“ бр. 3-2012
4) „Scupi“ бр. 4-2012
5) „Scupi“ бр. 5-2014
6) „Scupi“ бр. 6-2014
7) „Scupi“ бр. 7-2014
8) „Scupi“ бр. 8-2015
9) „Scupi“ бр. 9-2015
10) „Scupi“ бр. 10-2015
11) „Scupi“ бр. 13-2015
Уредник на зборник на трудови на високообразовна и научна
институција
1) „Scupi“ nr.12, Shkup, 2015
Претседател на организационен или програмски одбор на
научен/стручен собир
1) Mbrojta e trashëgimisë kulturore shqiptare në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup,
2012
2) Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, vepër me vlera të mëdha kombëtare
ITSHKSH, Shkup, 2012
3) Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2012
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11 x 2 = 22

1

11 x 1 = 11

4)
5)
6)
7)
8)

Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës, ITSHKSH, Shkup, 2012
Toponomia shqiptare në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2014
Letërsia shqipe dhe shkollat, ITSHKSH, Shkup, 2014
Lufta e Parë Botërore (1914-1918), ITSHKSH, Shkup, 2014
Shaban Demiraj – figurë e shquar e albanologjisë dhe ballkanologjisë,
ITSHKSH, Shkup, 2015
9) sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2015
10) 70-vjetori i botimit të gazetës „Flaka e Vëllazërimit“, ITSHKSH, Shkup, 2015
11) Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët, ITSHKSH, Shkup,
2015
Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен
собир
1) Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave
botërore, ITSHKSH, Shkup, 2015
Претседател на Совет на Институтот
1) Претседател, 2011-продолжува;

0,5

5 x 3 = 15

Член на комисија за оцена или одбрана на докторат
- докторска дисертација на Фаркета Дибра, 2015
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

0,5

Член на комисија за оцена или одбрана на магистратура
- магистерски труд на Гезиме Рахмани, 2015 год.
Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје

0,3

Вкупно

50,3

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС
Вкупно
Скопје, 28.6.2016 год.

Поени
66
10
50,3
126,3

Рецензентска комисија:
проф. д-р Ќемал Мурати, претседател, с.р
проф. д-р Мируше Хоџа , член, с.р
проф. д-р Ваљбона Тоска, член, с.р
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ

Врз основа на јавно објавениот конкурс на 3.6.2016 год. на дневните весници
„Лајм“ и „Утрински весник“ за избор на еден виш научен соработник во Одделот
Историја на Албанците во Македонија и демографските движења, Советот на
Институтот за културно и духовно наследство на Албанците – Скопје на својата редовна
седница одржана на 17.6.2016, со одлука бр. 0201-171/6, нè избра за членови на
рецензентска комисија во состав: проф. д-р Наим Алими – претседател (Институт за
духовно културно наследство на Албанците – Скопје), проф. д-р Неби Дервиши (Државен
универзитет во Тетово), и проф. д-р Ќемал Мурати, (Институт за духовно културно
наследство на Албанците – Скопје).
Како членови на рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација, на Советот на Институтот му го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ

Откако рецензентската комисија ja разгледа доставената документација,
констатира дека за два избора во звањето виш научен соработник за Одделот Историја
на Албанците во Македонија и демографските движења, се пријавиле двајца кандидати:
д-р Скендер Асани - научен соработник, и д-р Севдаиљ Демири - научен соработник. Овој
извештај се однесува за кандидатурата на:
д-р Скендер Асани - научен соработник, кој се пријавува за предвремен избор во
звањето виш научен соработник.

I. Биографски податоци и образование
Кандидатот д-р Скендер (Садик) Асани е роден на 7 април 1972 во Скопје, каде што
завршил основно и средно образование. Во 1994 година се запишал меѓу првите студенти
на првата генерација на Филозофскиот факултет при Тетовскиот универзитет – насока:
историја. Со голема упорност и посветеност дипломирал меѓу првите на горенаведениот
универзитет во 1998 година. Тема на неговата дипломската работа беше „Востанието на
Дервиш Цара„„, под менторство на проф. д-р Рамиз Абдули. Истата година, Асани се
запишал на постдипломските студии на Тетовскиот универзитет. Магистерската теза со
тема „Сеопштото албанско востание од 1912 година според бугарските извори“, под
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менторство на проф. д-р Рамиз Абдули, ја одбрани со успех во 2003 година, здобивајќи се
со звањето магистер на историски науки.
Во 2010 година пријавувал докторска дисертација во Институтот за национална
историја во Скопје. Докторирал во 2013 година со темата „Активноста на политичката
организација Џемиет во вардарскиот дел на Македонија (1919 – 1925)“, под менторство на
проф. д-р Надежда Цветковска. Скендер Асани, паралелно со подготвувањето на
докторската дисертација, активно истражува во полето на историјата. Од 2010 година и
актуелно е претседател на Здружението на историчари Албанци во Македонија, а од 2008
година е вработен во Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во
Скопје. Од 2014 година е директор на Институтот.

II. Оцена на научноистражувачката дејност на кандидатот од важност за
изборот во научно звање:
Според приложените материјали, кандидатот д-р Скендер Асани, од првиот избор
во звањето научен соработник, со Одлука на Советот на Институт за духовно и културно
наследство на Албанците – Скопје, бр.0201-296/2 од 23.12.2013 година, покажал голем
интерес во научноистражувачката дејност и достигнал солидни резултати во полето на
историјата.
Кандидатот д-р Скендер Асани, учествувал во сите проекти и научни конференции
на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците – Скопје и другите научни
и сродни институции, здруженија и други организации кои организирале научни сесии,
конференции, семинари во земјата и надвор од неа. Објавил и голем број научни прилози
во научни списанија во земјата и надвор од неа, како и пет научни книги (од кои во една е
коавтор), кои имаат посебно значење во полето на историската наука на Албанците во
Македонија.
Д-р Скендер Асани за потребите на неговата работа, извршил значајни
истражувања особено во Државниот архив на Македонија во Скопје, Градскиот архив на
Скопје, во Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ во Скопје,
во Историскиот архив на Албанија во Тирана и во Архивот на Косово во Приштина.
Од тоа што е објавено помеѓу двата избора, може да се констатира дека во неговата
научна преокупација е присутно проучувањето и расветлувањето на прашања и проблеми,
пред сѐ од историјата на Албанскиот народ во периодот меѓу двете светски војни.

-Научноистражувачка дејност
Кандидатот д-р Скендер Асани, во поглед на научноистражувачката дејност,
особено се препознава со неговите научни публикации и трудови на полето на историјата
на Албанците во Македонија. Во овој период се издадени овие научно-историски книги:
„Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911 – 1912, dokumente bullgare“ - (Битолскиот вилает
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и Албанското национално движење во 1911-1912 – бугарски документи), во која Асани е во
својство на коавтор со д-р Севдаиљ Демири; потоа книгата „Çaulevi dhe vepra e tij për
Shqipërinë“ – (Чаулев и неговото дело за Албанија). А особено се значајни двата тома со
преку 1000 документи за Скопје помеѓу двете светски војни („Shkupi ndërmjet dy luftërave
botërore I-II“, издадена од страна на издавачка куќа „Logos A“, Скопје, 2016. Во овие
научно-историски книги, кои се втемелени на оригинални документи истражувани во
архивите на Скопје и Тирана, се расветлуваат многу историски прилики кај Албанците во
Македонија, а особено во Скопје.
Д-р Скендер Асани има објавено и околу 15 научно-стручни трудови од
историската област, од кои неколку се во меѓународни научни публикации.
Како трудови со оригинални научни резултати, ги издвојуваме овие трудови:
„Burimet që flasin për veprimtarinë politike të Xhemietit“ - (Извори кои зборуваат за
политичкото дејствување на Џемиети), објавено во научното списание на Здружението на
историчари Албанци во Македонија „Kërkime historike“ -8 (Историски истражувања-8);
„Pronësia e shtëpisë së Gonxhe Bojaxhiut (Nën Terezës) – dëshmi për shqiptarësinë e sheshit të
Shkupit (Dokumente)“ – (Сопственоста на куќата на Гонџе Бојаџиу (Мајка Тереза) – доказ
за албанството на плоштадот на Скопје - документи), објавен во „Scupi“, бр.11, ИДКНАСкопје; и „Petar Çaulev dhe vepra e tij Shqipëria“ – (Петар Чаулев и неговото дело
„Албанија“), објавен во научното списание на Институт за духовно и културно наследство
на Албанците–Скопје, „Studime albanologjike“ - (Албанолошки студии) број 10. Во овие
трудови има изворни документи коишто за првпат се публикуваат и даваат една појасна
слика за дејствувањето на Џемиети во Скопје, за сопственоста на куќата на Мајка Тереза
во центарот на Скопје, како и една поопширна анализа околу делото на Петар Чаулев
„Албанија“.
Кандидатот има еден интересен труд објавен стручно/научното популарно
списание „Shenja“ - (“Шења“), бр. 61, со насов „Xhemieti, model për veprimtarinë e partive
politike të sotme“ („Џемиет, модел за сегашните политички партии“), каде што врз база на
компаративна историска анализа, дава паралели помеѓу тогашната политичка
организација на муслиманите од Јужна Србија „Џемијети“, во времето помеѓу двете
светски војни, како и сегашните политички партии, кои според авторот, некоја од нив би
требал да има таков концепт за дејствување врз база на заеднички вредности на повеќе
етнички групи.
Асани има објавено и еден научен труд во зборник со меѓународен уредувачки
одбор. Се работи за трудот на англиски јазик: “The Albanian question at the London
Conference of ambassadors from the perspective of the Bulgarian diplomacy (The London
Conference of Ambassadors and Geopolitical changes in the Balkans)“. Конференцијата и
зборникот за Лондонската конференција на амбасадорите и геополитичките прилики на
Балканот, бил организиран во 2014 година од Универзитетот на Југоисточна Европа во
Тетово и Универзитетот од Индијана во САД.
Додека, од трудови со оригинални научни/стручни резултати, објавени во зборник
на трудови од научен/стручен собир, ги издвојуваме следните: 1. „Mbi disa emërtime të
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lagjeve të Shkupit në shek. XIX - XX“, „Scupi“, бр.5, ИДКНА, Скопје, 2014; 2. „Fan Noli –
figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët“, „Scupi“, бр.13, ИДКНА, Скопје, 2015; 3.
„Programi i Qeverisë shqiptare në Konferencën e Paqës në Versaje (1919), „Scupi“, бр.7,
ИДКНА, Скопје, 2015; 4. „Shkupi – qendër e rëndësishme e Organizatës Politike Xhemijeti“,
„Scupi“, бр.12, ИДКНА, Скопје, 2015; 5. „Shqipëria dhe shqiptarët në vështrimin e veprimtarit
Petar Çaulev“, научна конференција во Струга; 6. „Теророт спроведено од српската војска
спрема Албанците на скопската област во периодот октомври 1912 – септември 1913“,
научна конференција одржана на 4 и 5 октомври 2013 во Охрид и во Дебар, ИНИ, Скопје,
2014; 7. „Албанците и Евреите во Втората светска војна“, меѓународна научна
конференција „Евреите во Македонија (Историја, традиција, култура, јазик и религија)“,
организирано од Еврејска заедница–МАНУ–ИНИ, Скопје, 2015; и „Zhvillimet politike në
Shkup pas kapitullimit të Bullgarisë (shtator – nëntor 1944)“, научен симпозиум за
Албанците во Втората светска војна, организирано од страна на Институт за историја,
Приштина, 2014 год.
Освен во научните конференции, кандидатот д-р Скендер Асани имал учество со
реферат и на два научни собири во Приштина – Република Косово: „Lufta e Parë Botërore
dhe çështja shqiptare 1914-1918“ – („Првата светска војна и Албанското прашање 19141918“), Академија на науките и уметностите на Косово (19.9.2014), и „Shqiptarët në rrjedhat
e Luftës së Parë Botërore 1914-1918“ - („Албанците во текот на Првата светска војна 19141918“), организирано од страна на Институт за историја и Албанолошки институт од
Приштина (15.10.2014).

-Наставно-образовна дејност

Д-р Скендер Асани последните години бил вклучен и во наставно-образовната
дејност на Државниот универзитет во Тетово и Институтот за културно и духовно
наследство на Албанците – Скопје. Во ДУТ предавал „Историја на албанскиот народ и
новинарство I и II“.
Додека, во постдипломските – магистерски студии на Институтот за културно и
духовно наследство на Албанците – Скопје акредитирани во 2014 година, предава на три
наставни предмета, и тоа: „Историја на европска и американска дипломатија“,
„Современа светска историја XIX – XX век”, и „Современа историја на Република
Македонија по 1918 година“.
Исто така, секоја година е вклучен во проектот на Институтот за запознавање на
учениците од средните училишта во Македонија со албанската култура и духовно
наследство.
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- Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Кандидатот д-р Скендер Асани, има и еден широк спектар на дејност во делот на
стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес. Со неговиот избор за
директор на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците -Скопје (од 2014
год.), покажал голем интерес за развојот на Институтот. Асани е член на уредувачки
одбор на научно/стручното списание „Scupi“ бр.10, 11 и 12, на списанието „Kërkime
historike“, бр. 8, како и уредник на два зборника на трудови од научни собири одржани во Скопје,
односно Приштина.
Асани учествувал во својство на соработник при подготвувањето на
научен/образовен меѓународен проект на Американскиот стејт департмент „Dealing with
the past – History and politics“, одржан во јануари 2014 година во Атланта - Георгија (САД),
како и на проектот „Civil Courage in Difficult Times“, одржан во Вашингтон (САД), во мај
2016 година. Во тој план, д-р Скендер Асани е носител на шест проекти на Здружението на
историчари Албанци, поддржани од страна на Град Скопје и Министерството за култура
на Република Македонија.
Во периодот 2014-2016, д-р Скендер Асани е член на четири стручни комисии на
Министерство за култура на РМ, член на шест комисии на Град Скопје за доделување на
градски награди и признанија, како и член на издавачи одбор на три комисии на
Македонски пошти, за емитување на поштенски марки.

III. Заклучок и предлог

Од сето горенаведеното, од доставената документација и личното познавање на
кандидатот, а врз основа на стекнатите научни квалитети, објавените научни книги и
научни трудови од областа на историјата, учеството на научни собири и активности на
други стручно-апикативни дејности, рецензентската комисија високо ја вреднува и ја
оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручно-апликативната дејност
на кандидатот д-р Скендер Асани.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Скендер Асани поседува научни
и стручни квалитети, и во целост ги исполнува условите за предвремен избор во научното
звање виш научен соработник/вонреден професор, пропишани со Правилникот за
начинот и постапката за избор во повисоко научно звање, Правилникот за постапката и
поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања (Сл. весник на РМ
бр.82/09). Преку споредба на доставените документации меѓу двата избора, како
Комисија утврдивме дека не постои преклопување на приложените референции.
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Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Советот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Скопје, д-р
Скендер Асани да биде предвремено избран во звањето ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК /
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во Одделот Историја на Албанците во Македонија и
демографските движења.

Скопје, 30. 6. 2016 год.

Рецензентска комисија:

проф. д-р Наим Алими, претседател, с.р
проф. д-р Неби Дервиши, член, с.р
проф. д-р Ќемал Мурати, член, с.р
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Анекс

ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: д-р Скендер Асани
Институција: Институт за духовно културно наследство на Албанците, Скопје
Научна област: хуманистички науки, историја

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Поени

Книга од стручна област
- автор

1. „Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911 - 1912 ( Dokumente
bullgare )“, Botues Fondacioni Dauti, Shkup, 2015.

4 x 8 = 32

2. „Çaulevi dhe vepra e tij për Shqipërinë“, Botues Libraria e
Çarshisë, Shkup, 2015.
3. „Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore I“, Botues
Shkup, 2016.

Logos A,

4. „Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore II“, Botues
Shkup, 2016.

Logos A,

Труд со оригинални научни
научно/стручно списание:

резултати,

објавен

во

1. „Burimet që flasin për veprimtarinë politike të Xhemietit“,
Kërkime historike 8, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni,
Shkup, 2014.
2. „Pronësia e shtëpisë së Gonxhe Bojaxhiut (Nën Terezës) – dëshmi
për shqiptarësinë e sheshit të Shkupit (Dokumente)“, „Scupi“, nr.11,
ITSHKSH, Shkup, 2015.
3. „Petar Çaulev dhe vepra e tij Shqipëria“, revista „Studime
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3 x 4 = 12

albanologjike“, nr.10, ITSHKSH, Shkup, 2014, 25 – 67.
Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно
популарно списание:
1. „Xhemieti, model për veprimtarinë e partive politike të sotme“,
revista „Shenja” nr. 61, Shkup, 2016.

2x2=4

2. „Fjala përshëndetëse (Tribunë shkencore 70 – vjetori i botimit të
gazetës „Flaka e Vëllazërimit“, „Scupi 10“, ITSHKSH, Shkup, 2015.
Труд со оригинални научни резултати, објавен во
стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки
одбор:
1. „The Albanian question at the London Conference of
ambassadors from the perspective of the Bulgarian diplomacy
(The London Conference of Ambassadors and Geopolitical
changes in the Balkans)“, South East European University
Tetovo – Indiana Unvirsity, 2014.
2.
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во
зборник на трудови од научен/стручен собир:
1. „Mbi disa emërtime të lagjeve të Shkupit në shek. XIX - XX“,
„Scupi“, nr. V, ITSHKSH, Shkup, 2014.
2. „Fan Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët“,
„Scupi“, nr.13, ITSHKSH, Shkup, 2015.
3. „Programi i Qeverisë shqiptare në Konferencën e Paqës në Versaje
(1919)“, „Scupi “, nr.7, ITSHKSH, Shkup, 2015.
4. „Shkupi – qendër e rëndësishme e Organizatës Politike
Xhemijeti“, „Scupi“, nr.12, ITSHKSH, Shkup, 2015.
5. „Shqipëria dhe shqiptarët në vështrimin e veprimtarit Petar
Çaulev“, Kryengritja e shtatorit dhe lufta e petrinjës 1913
(përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore e mbajtur në 27
– 28 shtator 2013, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në Maqedoni
dega Strugë – Komuna e Strugës, Strugë, 2015.
6. „Теророт спроведено од српската војска спрема Албанците на
скопската област во периодот октомври 1912 – септември 1913
(трудови од научната конференција, одржана на 4 и 5 октомври
2013 во Охрид и во Дебар)“, Институт за национална историја,
Скопје, 2014.
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1 x3=3

8 x 2 = 16

7. „Албанците и Евреите во Втората светска војна“, Меѓународна
научна конференција Евреите во Македонија (Историја,
традиција, култура, јазик и религија), Еврејска заедница во
Република Македонија – Македонска академија на науките и
уметностите – Институт за национална историја, Скопје, 2015.
8. „Zhvillimet politike në Shkup pas kapitullimit të Bullgarisë
(shtator – nëntor 1944)“, Simpozium shkencor Shqiptarët gjatë
Luftës së Dytë Botërore, Instituti i Historisë Ali Hadri – Prishtinë,
2014.
Учество на научен/стручен собир со реферат:
1. Referat në konferencën shkencore „Lufta e Parë Botërore dhe
çështja shqiptare (1914-1918)“, Akademia e Shkencave dhe Arteve e
Kosovës, Prishtinë, 19.9.2014;

7 x 1,5 = 10,5

2. Referat në konferencën shkencore „Shqiptarët në rrjedhat e
Luftës së Parë Botërore (1914-1918)“, Instituti i Historisë „Ali Hadri“
-Prishtinë dhe Instituti Albanologjik – Prishtinë, 15.10.2014;
3.
Referat në simpozium shkencor „Toponomia shqiptare në
Maqedoni“, ITSHKSH, Shkup, 2014.
4. Referat në simpozium shkencor „Fan S.Noli – figurë emblematike
për shqipen dhe shqiptarët“, ITSHKSH, Shkup, 2015.
5. Referat në simpozium shkencor „Lufta e Parë Botërore 1914 –
1918“, ITSHKSH, Shkup, 2015.
6. Konferenca shkencore „Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe
rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore“, ITSHKSH, Shkup,
14−15.10.2015;
7. Konferenca shkencore „70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së
në Shkup“, ITSHKSH–Shkup dhe Instituti i Historisë „Ali Hadri“–
Prishtinë, Shkup, 1.6.2016;
Вкупно

77,5

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Поени

Одржување на настава
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- од прв циклус студии:
- наставен предмет:
1. „Historia e popullit shqiptar dhe e shtypit shqiptar I“ , viti II,
sem. III, 2014 – 2015, Universiteti Shtetëror i Tetovës,
2. „Historia e popullit shqiptar dhe e shtypit shqiptar II“, viti II,
sem. IV, 2014 – 2015, Universiteti Shtetëror i Tetovës.

180 x 0,04= 7,2

180 x 0,04= 7,2

- од втор циклус студии:
Магистерски студии - наставен предмет:
1. „Historia e diplomacisë evropiane dhe amerikane“, viti II,
semestri II, 2014/2015, ITSHKSH.
2. „Historia bashkohore botërore (shek. XIX – XX)“, viti I,
semestri I, 2014/2015, ITSHKSH.
3. „Historia bashkëkohore e Republikës së Maqedonisë pas vitit
1918“, viti II, semestri III, 2015/2016, ITSHKSH.

8 x 0,05 = 0,4

16 x 0,05 = 0,8

16 x 0,05 = 0,8

Вкупно

16,4

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

Поени

Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание:
„Scupi“ nr.10, Shkup, 2015,

4 x 0,5 = 2

„Scupi“ nr.11, Shkup, 2015,
„Scupi“ nr.12, Shkup, 2015,
„Kërkime historike“, nr. 8, Shkup, 2014.
Уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир
1. Anëtar i redaksisë së Konferencës shkencore „Kryengritja e shtatorit
në Ohër e Dibër e vitit 1913“, ITSHKSH Shkup – Instituti i Historisë
Nacionale në Shkup, Shkup, 2014.
2. Anëtar i redaksis së Konferencës shkencore ”Isa Boletini në Lëvizjen
Kombëtare Shqiptare“, ITSHKSH Shkup – Instituti i Historisë „Ali
Hadri“ Prishtinë – Instituti i Historisë Tiranë, Prishtinë, 2015.
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2x1=2

Изготвување и пријавување на научен/образовен меѓународен
проект - соработник:
1. „Dealing with the past – History and politics“, United States
Department of State – Bureau od Educational and Cultural Affairs,
January 12-22.2014, Atlanta-Georgia, USA;

2x1=2

2. „Civil Courage in Difficult Times“, Washington DC, May 8-9, 2016
Подготвување и пријавување на научен/образовен национален
проект – носител:
1. „Културните институции во Скопје“, Здружение на историчари
Албанци во Македонија, поддржан од Град Скопје како проект од
интерес на културата на Град Скопје за 2014 година;
2. „Старите занаети во Старата чаршија во Скопје“, Здружение на
историчари Албанци во Македонија, поддржан од Град Скопје
како проект од интерес на културата на Град Скопје за 2015 година;
3. „Запознавање на младите со работата на установите од областа
на културата“, Здружение на историчари Албанци во Македонија,
поддржан од Град Скопје како проект од интерес на културата на
Град Скопје за 2016 година;
4. „Визуализација на исламските споменици – можности за развој
на културен туризам во РМ (со посебен осврт на Битола)“,
Здружение на историчари Албанци во Македонија, поддржан од
Министерството за култура како проект од национален интерес на
културата за 2014 година;
5. „Визуализација на исламските споменици – можности за развој
на културен туризам во РМ (со посебен осврт на Куманово)“,
Здружение на историчари Албанци во Македонија, поддржан од
Министерството за култура, како проект од национален интерес на
културата за 2015 година;
6. „Визуализација на исламските споменици – можности за развој
на културен туризам во РМ (со посебен осврт на Дебар)“,
Здружение на историчари Албанци во Македонија, поддржан од
Министерството за култура како проект од национален интерес на
културата за 2016 година.
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6x1=6

Претседател на организационен или програмски одбор на
научен/стручен собир:
1. Kordinator i Këshillit organizues të konferencës „70-vjetori i
Kongresit II (IV) të NDSH-së në Shkup“, organizuar nga Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup dhe
Instituti i Historisë „Ali Hadri“ – Prishtinë, 1 qershor 2016, Shkup;

1x1=1

Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен
собир:
1. Anëtar i Këshillit organizues të konferencës shkencore „Lufta e Parë
Botërore 1914-1918“, 11 shtator 2014, ITSHKSH, Shkup;

4 x 0,5 = 2

2. Anëtarë i konferencës shkencore „Jeta shoqërore e shqiptarëve në
Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore“, ITSHKSH, 14−15
tetor 2015, Shkup.
3. Anëtar i tryezës shkencore „70 vjetori i themelimit të gazetës Flaka e
Vëllazërimit“, SHHSHM-SHGM-ITSHKSH, 04.04.2015, Shkup;
4. Anëtar i konferencës shkencore „Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare“, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Instituti i Historisë „Ali Hadri“ –
Prishtinë dhe Institutit i Historisë - Tiranë, 5 qershor, Prishtinë, 2015.
Директор на Институтот за духовно и културно наследство на
Албанците – Скопје (2014-)

6

Учество во комисии и тела на државни и други органи:
1. Anëtar i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për zgjedhje/rizgjedhje
në thirrje profesionale në lëmin e historisë për vitin 2014;
2. Anëtar i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për zgjedhje/rizgjedhje
në thirrje profesionale në lëmin e historisë për vitin 2015;
3. Anëtar i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për zgjedhje/rizgjedhje
në thirrje profesionale në lëmin e historisë për vitin 2016;
4. Anëtar i Këshillit botues të pullave postale për vitin 2014, Posta e
Maqedonisë – Shkup;
5. Anëtar i Këshillit botues të pullave postale për vitin 2015, Posta e
Maqedonisë – Shkup;
5. Anëtar i Këshillit botues të pullave postale për vitin 2016, Posta e
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13 x 1 = 13

Maqedonisë – Shkup;
7. Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës për dhënin e
shpërblimit shtetëror „Shën Klimenti i Ohrit“ për vitin 2016;
8. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit „13 Nëntori“ nga Qyteti i
Shkupit, për vitin 2014;
9. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit “13 Nëntori“ nga Qyteti i
Shkupit, për vitin 2015;
10. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit „13 Nëntori“ nga Qyteti i
Shkupit, për vitin 2016;
11. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit „23 Tetori“ nga Ministria
e Kulturës, për vitin 2014;
12. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit „23 Tetori“ nga Ministria
e Kulturës, për vitin 2015;
13. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit „23 Tetori“ nga Ministria
e Kulturës, për vitin 2016;
Вкупно
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТОТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

77,5

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

16,4

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

34,0

Вкупно

127,9

Скопје, 30. 6. 2016 год.

Рецензентска комисија:
проф. д-р Наим Алими, претседател, с.р.
проф. д-р Неби Дервиши, член, с.р.
проф. д-р Ќемал Мурати, член, с.р.
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РЕФЕРАТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕТО ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК НА ЈНУ ИНСТИТУТ ЗА
КУЛТУРНО И ДУХОВНО НАСЛЕДСТВО НА АЛБАНЦИТЕ – СКОПЈЕ

Врз основа на јавно објавениот конкурс на 03.06.2016 год. на дневните весници
„Лајм“ и „Утрински весник“ за избор на еден виш научен соработник во Одделот
Историја на Албанците во Македонија и демографските движења, Советот на
Институтот за културно и духовно наследство на Албанците – Скопје на својата редовна
седница одржана на 17.06.2016, со одлука бр. 0201-171/3, нè избра за членови на
рецензентска комисија во состав: проф. д-р Наим Алими – претседател (Институт за
духовно културно наследство на Албанците – Скопје), проф. д-р Неби Дервиши (Државен
универзитет во Тетово), и проф. д-р Ќемал Мурати, (Институт за духовно културно
наследство на Албанците – Скопје).
Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената
документација, на Советот на Институтот му го поднесуваме следниов

ИЗВЕШТАЈ

Откако Рецензентската комисија ja разгледа доставената документација,
констатира дека за два избора во звањето виш научен соработник за Одделот Историја
на Албанците во Македонија и демографските движења, во Институт за духовно
културно наследство на Албанците–Скопје, се пријавиле двајца кандидати: д-р Скендер
Асани - научен соработник, и д-р Севдаиљ Демири - научен соработник. Овој извештај се
однесува за кандидатурата на:
д-р Севдаиљ Демири - научен соработник, кој се пријавува за предвремен избор
во звањето виш научен соработник.

I. Биографски податоци и образование
Кандидатот д-р Севдаиљ (Фаик) Демири е роден на 20. 1. 1980 год. во Куманово.
Основно и средно образование (гимназија) завршил во Куманово, а студиите по Албански
јазик и книжевност ги завршил на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (2006).
Во 2008 година се запиша на постдипломски – интердисциплинарни студии во
Институт за национална историја во Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“,
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група Историја на дипломатијата на балканските држави, и магистрира во 2011 година.
Истата година и во истата институција, ги запишува и докторските студии во полето на
историјата на новинарството.
Во 2013 година пред комисијата во состав: проф. д-р Катерина Тодороска (ментор),
проф. д-р Авзи Мустафа, проф. д-р Љубица Јанчева, проф. д-р Катерина Мирчевска и
доц.д-р Сефер Тахири, докторира со тема „Албанскиот печат во Македонија 1945-1991
(културно - образовен аспект)”, и се здобил со звањето доктор по историски науки.
Кандидатот Севдаиљ Демири се занимавал активно со новинарство од
средношколските години, кога најпрво се ангажира во локалното Радио „Зери и
Кумановес“, потоа новинар и уредник во ТВ „Феста“-Куманово, МТВ2 во Скопје, весникот
„Факти“–Скопје, ТВ Алсат-М во Скопје, и др.
Од 2013 година е вработен во Институт за духовно и културно наследство на
Албанците – Скопје, како научен соработник во одделот Историја на Албанците во
Македонија и демографските движења.
Севдаиљ Демири од 2012 година е претседател на Клуб на писателите „Јехона е
Карадакут“ од Куманово, член на Здружението на историчари Албанци во МакедонијаСкопје, и др. Досега има објавени шест книги во полето на историјата, публицистиката, и
книжевноста.
Со семејството живее во Куманово.

II. Оцена на научноистражувачката дејност на кандидатот од важност за
изборот во научно звање
Според приложените материјали, кандидатот д-р Севдаиљ Демири, од првиот
избор во звањето научен соработник, со Одлука на Советот на Институт за духовно и
културно наследство на Албанците–Скопје, бр.0201-274/2 од 5.12.2013 година, покажал
перманентен посебен интерес во научноистражувачката дејност, и достигнал солидни
резултати во полето на научната област историја и пошироко.
Кандидатот д-р Севдаиљ Демири, учествувал во скоро сите проекти и научни
конференции на Институтот за Духовно и Културно Наследство на Албанците – Скопје и
другите научни и сродни институции, здруженија и други организации кои организирале
научни сесии, конференции, семинари во земјата и надвор од неа. Објавил и голем број
научни прилози во научни списанија во земјата и надвор од неа, како и две научни книги
(од кои во една е коавтор), кои имаат посебно значење во полето на современата историја
на Албанците во Македонија. Особено се значајни неговите научни трудови кои се
однесуваат за историјата на Албанскиот печат и новинарство во Македонија, кои се
единстени во овдешната научна историска фела.
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Д-р Севдаиљ Демири за потребите на неговата работа, извршил значајни
истражувања особено во Државниот архив на Македонија во Скопје, и во Национална и
универзитетска библиотека „Св.Климент Охридски“ во Скопје.
Од тоа што е објавено помеѓу двата избора, може да се констатира дека во неговата
научна преокупација е присутно проучувањето и расветлувањето на прашања и проблеми,
пред се од историјата на албанскиот народ во периодот меѓу двете светски војни, а
особено по Втората светска војна.

-Научноистражувачка дејност
Кандидатот д-р Севдаиљ Демири, во поглед на научноистражувачката дејност,
особено се препознава со неговите научни трудови во полето на историјата на албанскиот
печат и новинарство. Неговата докторска дисертација со наслов „Албанскиот печат во
Македонија 1945-1991 (културно - образовен аспект)”, во 2015 година го објави како
научна книга („Shtypi shqiptar në Maqedoni (1945-1991), aspekti kulturor-arsimor"), преку
издавачот Институт за духовно и културно наследство на Албанците–Скопје, која беше
дел од проектите од национален интерес на Министерството на култура на Република
Македонија. Во оваа книга, за прв пат научнои стручно се дава една прецизна слика за
историјата на албанскиот печат во Македонија од почетокот на XX век, па се до најновото
време. Со оваа научна книга се ставени темелите на оваа тесно научно поле, која до сега не
била обработувана во таков сериозен начин. Долгогодишната професионална работа на
кандидатот во полето на новинарството, била еден стимул повеќе за таков сериозен зафат
на овој сегмент.
Исто така, со посебен интерес е и научната книга „Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në
vitet 1911-1912 – dokumente bullgare“ (Битолскиот Вилает и Албанското национално
движење во 1911-1912 – бугарски документи), во која Демири е во својство на коавтор со др Скендер Асани. Преку овие документи, се расветлуваат многу историски прилики на
Албанското национално движење, која се развил многу прогресивно во Битолскиот
Вилает во времето пред прогласување на независноста на Албанија на 28 ноември 1912
година во Валона.
Имајќи едно солидно искуство и во полето на издавачка и промотивна дејност,
кандидатот учествувал и во изработка на Каталогот на сите изданија на Институтот за
духовно и културно наследство на Албанците–Скопје, од 2009 до 2015 година, каде што се
вбројуваат преку 40 изданија (научни книги, списанија). Каталогот е издаден во 2016
година, на албански и англиски јазик, и за секое издание има кратко портфолио.
Д-р Севдаиљ Демири има објавено и околу 20 научно-стручни трудови од
историската област, од кои 3 труда во меѓународни научни публикации.
Како трудови со оригинални научни резултати, ги издвојуваме трудовите објавени
во научно/стручното списание на Институт за духовно и културно наследство на
Албанците–Скопје, “Studime albanologjike” - (Албанолошки студии) број 8, 9 и 13. Во два
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труда авторот темелно го расветлува историјата на почетоците на албанскиот печат во
Македонија во 1945 година (по Втората светска војна), како и политичката контрола,
односно цензура врз работата на единствениот информативен весник од тоа време
„Фљака е велазеримит“. Во еден друг напис, преку архивски документи на
Социјалистичкиот сојуз на Македонија, авторот пишува за случаи кога легитимни
албански претставници, се огласуваат против албанското знаме, која како прашање се
актуализира по демонстрациите во Косово во 1981 година. Една интересна и детална
историска анализа, кандидатот Демири прави во научниот труд со наслов
„Дискриминаторската застапеност на Албанците во ССРНМ, во 1957-1961 год.“, објавен во
научното списание на Здружението на историчари Албанци во Македонија „Kërkime
historike”-(„Историски истражувања“) број 8, каде што преку шифри и други историски
документи, го расветлува лошата застапеност на Албанците во рамките на еден значаен
сегмент на тогашното политичко општество како што беше ССРНМ. Авторот анализира
дека лошиот пристап на Албанците во главните столбови на државата, биле причини за
подоцнежните инцидентни ситуации, па дури и на воени судири.
Кандидатот има еден многу интересен научен труд објавен во научното списание
со меѓународен уредувачки одбор „Diskutime” - („Дискусија“), бр. 15. Станува збор за
(не)застапеноста на Албанците во дипломатската мрежа на Република Македонија, од
осамостојувањето па се до 2011 година. Преку овој оригинален труд, преку документи и
официјалните податоци, креираме јасна слика за начинот и постапката на влегување на
албанските кадри во сите слоеви на дипломатската мрежа на Република Македонија од
првите почетоци. Еден друг научен труд кој сметаме дека е со посебен интерес на
историската научна фела, е статијата која се однесува на историската фигура на Иса
Болетини во Албанското национално движење, гледано преку документарните извори и
бугарскиот печат во 1912 година. Овој труд бил презентиран во научната конференција
која се одржал во Приштина (2015 година), организирана од страна на Институтот за
историја на Косово, Институтот за историја на Албанија и Институтот за духовно и
културно наследство на Албанците (ИДКНА) во Скопје.
Од трудовите со оригинални научни резултати, објавени во зборник на трудови од
научен/стручен собир, ги издвојуваме следните: „Неколку бугарски дипломатски релации
за Албанија и Албанците во 1914 година”, објавен во зборникот SCUPI –7, Скопје, 2014,
стр.156-169; „Албанскиот печат во Македонија, како културно наследство”, SCUPI –9,
Скопје, 2015, стр.50-56; „Албанското прашање во печатот во Скопје – примери од
Привредни гласник од 1921 година”, SCUPI –12, Скопје, 2015, стр.368-376; и др.
Во овој период од две и пол години, кандидатот д-р Севдаиљ Демири бил многу
активен во научни конференции и слични собири. Освен во Скопје и Куманово,
учествувал и на научни конференции во Приштина и Прешево, каде што дал придонес за
научно прикажување на одредени историски прилики кај Албанците во овие краишта.
Така, со реферати учествувал во овие активности: научна трибина „Студентот, снага на
промените“, Студентска унија и МИФ, ДУТ-Куманово, 26.2.2014; Научна конференција
„Прва светска војна 1914-1918”, ИДКНА, Скопје, 11.9.2014; научна конференција
„Предизвиците на културното наследство во Македонија“, ИДКНА, Скопје, 30.9.2014;
Научна трибина „Придонесот на албанските друштва и клубови во формирањето на
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заедничката азбука на албански јазик“, НУ Музеј на албанската азбука, Битола,
22.11.2014; Научна конференција „Албанците од Прешевска долина на крајот од Втората
светска војна”, Здружение за културно наследство и творештво, Прешево, 12.12.2014;
Научната дебата „70-години од основањето на весникот Фљака е Велазеримит", ИДКНА
– ЗИАМ - ЗНМ, Скопје, 04.04.2015; Научна конференција „Иса Болетини во
Националното албанско движење”, организирано во Приштина, од страна на Институт за
историја во Приштина, ИДКНА – Скопје и Институт за историја –Тирана, 5.6.2015;
Научна конференција „Општествениот живот на Албанците во Скопје и околина, помеѓу
двете светски војни”, ИДКНА – Скопје, 14−15.10.2015; и Научна конференција „70-години
од II (IV) Конгрес на НДШ во Скопје”, организирано од страна на Институт за историја во
Приштина и ИДКНА во Скопје, Скопје, 1.6.2016; и др.

-Наставно-образовна дејност
Д-р Севдаиљ Демири е вклучен и во наставно-образовната дејност на Институтот
за културно и духовно наследство на Албанците – Скопје, односно во постдипломските –
магистерски студии акредитирани во 2014 година. Демири е раководител на
програмската студија – Историја со меѓународни односи, како и предавач/професор на
наставниот предмет „Политичката карта на Балканот по Студената војна“.
Исто така, секоја година е вклучен во проектот на Институтот за запознавање на
учениците од средните училишта во Македонија со албанската култура и духовно
наследство.

-Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес
Кандидатот д-р Севдаиљ Демири, има широк спектар на дејност во делот на
стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес, и тоа: член на Советот на
Институтот за духовно и културно наследство на Албанците-Скопје (од 2014 год.);
претседател на Клуб на писатели „Јехона е Карадакут“ - Куманово (од 2012 година);
претседател на Организационен одбор на традиционалната културна манифестација
„Карадачки поетски средби”, Куманово (2014/2015/2016 год.); член на претседателството
на Здружение на историчари Албанци во Македонија; член на стручна комисијата при
Министерството за Култура на РМ, за избор во звање во библиотечна дејност за 2014
година; член на стручна комисијата при Министерството за Култура на РМ, за избор во
звање во библиотечна дејност за 2015 година; член на стручната комисијата за култура
при Град Скопје, за наградата „13 Ноември”, за 2015 година; член на стручна комисијата
при Министерството за Култура на РМ, за доделување на државната награда „23
Октомври”, за 2016 година; член на Советот за доделување на државната награда за
култура, наука и образование „Св.Климент Охридски”, во рамките на Министерството за
Култура на РМ за 2016 година; член на рецензентска комисија на Институтот за духовно и
културно наследство на Албанците-Скопје, за избор во звање на еден научен соработник,
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2015 год.; член на рецензентска комисија на Институтот за духовно и културно наследство
на Албанците-Скопје, за избор во звање на еден асистент-истражувач, 2016 год; и др.
Кандидатот е член на уредувачки одбор на овие научно/стручни списанија: дел од
научната група на „Факи шкенцор“-(“Fakti shkencor”), бр.1-2014, и бр.2-2015, научноистражувачко списание, издавач „Media Plus Art“, Приштина; претседател на издавачки
одбор на списанието за книжевност, наука, култура и уметност „Дорунтина“-(„Doruntina”)
бр.49-2014, бр.50-2015 и бр.51-2015. Демири е главен уредник на зборникот на трудови
„Scupi” бр.12-2015, посебна серија на публикации на научната институција Институт за
духовно и културно наследство на Албанците-Скопје, додека како уредник е и на овие
изданија на „Scupi” бр.10-2015, „Scupi” бр.11-2015 и „Scupi” бр.13-2015.
Името на д-р Севдаиљ Демири, во овој период се наоѓа и во овие публикации –
книги од научен или уметнички карактер од неколку автори, и тоа: Џафер Имери, „Sopoti,
vjeshtë 1944”, Куманово, 2014; Селајдин Шабани „Më shumë se unë”, Куманово, 2014; Фатос
Рушити „Sytë e Shqipërisë”, Куманово, 2014; Минир Адеми „Luftëtari i tri emblemave Beqir
Sadiku: Komandant Sllupçani”, Куманово 2014; Арсим Јонузи „Deritashografi – Gjurma e
parë”, Куманово, 2015; Надире Исмаили „Shiu më do mua”, Куманово, 2015; Бурханедин
Џемаили „Portrete të djegura”, Куманово, 2015; Сунај Раими „Testamenti”, Куманово, 2015;
Абдурахман Тачи „Përtej mallit”, Куманово, 2015; Ќерим Лита „Lidhja Kosovare në SHBA
dhe Jusuf Azemi – dokumente sekrete jugosllave (1971-1990)”, Скопје, 2015; Етем Џеладини
„Lufta jonë për arsimin shqip (Faktografi)”, Куманово, 2016; „10 vjet pa hoxhë Jakup Asipin”,
SHE „Vllaznia“, Куманово, 2016; Скендер Асани „Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore dokumente” - I, Logos-A, Скопје, 2016; и Скендер Асани „Shkupi ndërmjet dy luftërave
botërore - dokumente” - II, Logos-A, Скопје, 2016.
Исто така бил член на четири комисии на Институтот и на две комисии за избор во
звање во рамките на ИДКНА-Скопје.

III. Заклучок и предлог
Од сето горенаведеното, од доставената документација и личното познавање на
кандидатот, а врз основа на стекнатите научни квалитети, објавените научни книги и
научни трудови од областа на историјата и пошироко, учеството на научни собири и
активности на други стручно-апикативни дејности, Рецензентската комисија високо ја
вреднува и ја оценува наставно-образовната, научноистражувачката и стручноапликативната дејност, како и дејноста од поширок интерес на д-р Севдаиљ Демири.
Врз основа на изнесените податоци за севкупната активност на кандидатот од
последниот избор до денес, Комисијата заклучи дека д-р Севдаиљ Демири поседува
научни и стручни квалитети, и во целост ги исполнува условите за предвремен избор во
научното звање виш научен соработник / вонреден професор, пропишани со
Правилникот за начинот и постапката за избор во повисоко научно звање, Правилникот
за постапката и поблиските критериуми за предвремен избор во научни звања (Сл.весник
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на РМ бр.82/09). Преку споредба на доставените документации меѓу двата избора, како
Комисија утврдивме дека не постои преклопување на приложените референции.
Според горенаведеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на
Советот на Институтот за духовно и културно наследство на Албанците во Скопје, д-р
Севдаиљ Демири да биде предвремено избран во звањето ВИШ НАУЧЕН СОРАБОТНИК /
ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР во одделот Историја на Албанците во Македонија и
демографските движења.

Скопје, 30. 6. 2016 год.

Рецензентска комисија:
проф. д-р Наим Алими, претседател, с.р.
проф. д-р Неби Дервиши, член, с.р.
проф. д-р Ќемал Мурати, член, с.р.
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Анекс
ОБРАЗЕЦ
КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат: д-р Севдаиљ Демири
Институција: Институт за духовно културно наследство на Албанците-Скопје
Научна област: хуманистички науки, историја

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ
Поени
Книга од стручна област
- автор
1. „Shtypi shqiptar në Maqedoni (1945-1991), aspekti kulturorarsimor“, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i
Shqiptarëve-Shkup, 2015;

8 +7 = 15

- коавтор
2. „Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911-1912 – dokumente
bullgare“, bashkëautorësi me Skender Asanin, Fondacioni Dauti,
Shkup, 2015;
Учество во промотивни активности на Институтот:
1. Hartues i „Katalogut të botimeve 2009-2015”, ITSHKSH, Shkup,
2016.

0,5

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
научно/стручно списание:
1. „Gazeta >Flaka e Vllaznimit< në fillesat e saj (1945, Shkup)”,
revista “Studime albanologjike” - 8, ITSHKSH, 2013, Shkup, fq 189197;
2. „Kërkesat e 'shqiptarëve' kundër flamurit shqiptar në Maqedoni
gjatë vitit 1981”, „Studime albanologjike” - 9, ITSHKSH, 2014,
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5 x 4 = 20

Shkup, fq 105-108;
3. „Kontrolli politik ndaj punës dhe përmbajtjes së gazetës „Flaka e
vëllazërimit‟ në Shkup”, „Studime albanologjike”-13, ITSHKSH,
Shkup, 2016.
4. „Përfaqësimi diskriminues i shqiptarëve në LSPPM, gjatë viteve
1957-1961”, revista „Kërkime historike”-8, SHHSHM, 2014, Shkup,
fq.91-96;
5. „Censura, arsimi dhe kultura në gazetën „Flaka‟ të shkupit, në
vitet 1945-1950”, revista „Fakti shkencor”, nr.2, Prishtinë, janar
2015, fq.20-31;

Труд со оригинални научни резултати во стручно/научно
популарно списание:
1. „Rreth historisë së shtypit shqiptar në Maqedoni (1945-1991)”,
„Studime albanologjike”-12, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq.229-232.

3x2=6

2. „Një dëshmi e gjallë dhe një skicë e tmerrshme historike e
mbijetesës tonë”, (recension rreth librit: „Sopoti, vjeshtë 1944”, e
autorit Xhafer Ymeri, Kumanovë, 2014), revista „Qëndresa”, nr.5,
Preshevë, 2015, fq. 98-100;
3. Рreth librit „Uragani i UÇK-së, Feriz Guri”, nga autori Nusret
Pllana, revista „Doruntina”, nr.50, Kumanovë, 2015, fq,161-164;

Труд со оригинални научни резултати, објавен во
стручно/научно популарно списание со меѓународен уредувачки
одбор:
1. „(Mos)përfaqësimi i shqiptarëve në rrjetën diplomatike të
Republikës së Maqedonisë (1991-2011)”, revista shkencore
ndërkombëtare „Diskutime”, nr.15, Tetovë, shkurt 2015, fq.129-134;
2. „Pasqyrimi i figurës së Isa Boletinit, sipas burimeve dokumentare
dhe shtypit bullgar më 1912”, Konferenca shkencore „Isa Boletini në
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, Instituti i Historisë „Ali Hadri”Prishtinë, Instituti i Historisë - Tiranë dhe ITSHKSH - Shkup,
Prishtinë, 2015, fq.307-316;
Труд со оригинални научни/стручни резултати, објавен во
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2x3=6

зборник на трудови од научен/стручен собир:
1. „Disa relacione diplomatike bullgare për Shqipërinë dhe
shqiptarët, gjatë vitit 1914”, SCUPI – seri e botimeve të veçanta të
ITSHKSH, vëllimi 7, Shkup, 2014, fq.156-169;

7 x 2 = 14

2. „Shtypi shqiptar në Maqedoni, si trashëgimi kulturore”, SCUPI –
seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 9, Shkup, 2015,
fq.50-56;
3. „70−vjetori i botimit të numrit të parë të gazetës “Flaka...”,
SCUPI – seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 10, Shkup,
2015, fq.16-23;
4. „Çështja shqiptare në shtypin e kohës që botohej në Shkup
(shembuj nga „Privredni Glasnik” gjatë vitit 1921”, SCUPI – seri e
botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 12, Shkup, 2015, fq.368376;
5. „Mulla Dulla i Hotlës (1906-1945), flijimi për fe dhe atdhe”,
Simpoziumi shkencor: „Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes
kombëtare”, BFIM, Shkup, 2013, fq.67-73;
6. „Atdhetarizmi në jetën dhe veprën e hoxhë Jakup Asipit (19512006)”, Përmbledhje shkrimesh nga simpoziumi “10 vjet pa hoxhë
Jakup Asipin”, SH.E. Vllaznia, Kumanovë, 2016, fq.63-69;
7. „Lufta e përbashkët vullnetare e shqiptarëve të Karadakut të
Preshevës e Kumanovës në mbarim të LDB-së”, Konferenca
shkencore „Shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe të trojeve etnike
në ish-Jugosllavi, në mbarim të LDB”, Shoqata për Trashëgimi dhe
Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës, Gjilan, 2016, fq.117-122;
Одржано предавање по покана на универзитет:
1. Ligjëratë në tribunën shkencore me temë „Studenti, fuqia e
ndryshimit”, 26.02.2014, FAB i USHT-së, Kumanovë, Unioni
Studentor dhe FRI;

1

Учество на научен/стручен собир со реферат:
1. Тribunа shkencore „Kontributi i shoqërive dhe klubeve shqiptare
në formimin e alfabetit të përbashkët të gjuhës shqipe", IN Muzeu i
Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir, 22.11.2014;
2. Konferenca shkencore „Lufta e Parë Botërore 1914-1918”,
ITSHKSH, Shkup, 11.9.2014;
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8 x 1,5 = 12

3. Konferenca shkencore „Sfidat e trashëgimisë kulturore në
Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 30.09.2014;
4. Konferenca shkencore „Shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe të
trojeve etnike në ish-Jugosllavi, në mbarim të Luftës së Dytë
Botërore”, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore,
Preshevë, 12.12.2014;
5. Tryeza shkencore „70 vjetori i themelimit të gazetës Flaka e
Vëllazërimit", ITSHKSH-SHHSHM-SHGM, Shkup, 4.4.2015;
6. Konferenca shkencore „Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare”, Instituti i Historisë i Prishtinës, ITSHKSH-Shkup dhe
Instituti i Historisë i Tiranës, Prishtinë, 5.6.2015;
7. Konferenca shkencore „Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup
dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, Shkup,
14−15.10.2015;
8. Konferenca shkencore „70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së në
Shkup”, ITSHKSH–Shkup dhe Instituti i Historisë „Ali Hadri” – Prishtinë,
Shkup, 1.6.2016;
Вкупно

74,5

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ
Поени
Одржување на настава
- од втор циклус студии:

Магистерски студии - наставен предмет: „Политичка карта на
Балканот по Студената војна” (16 часови), прва год., трет
семестар, 2015/2016;

Вкупно

16 x 0,05 = 0,8

0,8
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СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
Поени
Член на уредувачки одбор на научно/стручно списание:
1. „Fakti shkencor”, nr.1, Prishtinë, 2014;

6 x 0,5 = 3

2. „Fakti shkencor”, nr.2, Prishtinë, 2015;
3. „Doruntina”, nr.48, Kumanovë, 2013;
4. „Doruntina”, nr.49, Kumanovë, 2014;
5. „Doruntina”, nr.50, Kumanovë, 2015;
6. „Doruntina”, nr.51, Kumanovë, 2015.

Главен уредник на зборник на трудови на научна институција:
1. „Scupi” nr.12, Shkup, 2015

2

Уредник на зборник на трудови од научен/стручен собир:
1. „Scupi” nr.10, Shkup, 2015;

3x1=3

2. „Scupi” nr.11, Shkup, 2015;
3. „Scupi” nr.13, Shkup, 2015;
Уредник или рецензент на научни или стручни книги:
1. Xh. Ymeri, „Sopoti, vjeshtë 1944”, Kumanovë, 2014;
2. S. Shabani, „Më shumë se unë”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2014;
3. F. Rushiti, „Sytë e Shqipërisë”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2014;
4. M. Ademi, „Luftëtari i tri emblemave Beqir Sadiku: Komandant
Sllupçani”, 2014;
5. A. Jonuzi, „Deritashografi – Gjurma e parë”, Kumanovë, 2015;
6. N. Ismaili, „Shiu më do mua”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2015;
7. B. Xhemaili, „Portrete të djegura”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
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14 x 0,5 = 7

2015;
8. S. Raimi, „Testamenti”, Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2015;
9. A. Thaçi, „Përtej mallit”, Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2015;
10. Q. Lita, „Lidhja Kosovare në SHBA dhe Jusuf Azemi – dokumente
sekrete jugosllave (1971-1990)”, Vatra, Shkup, 2015;
11. E. Xheladini, „Lufta jonë për arsimin shqip (Faktografi)”,
Kumanovë, 2016;
12. „10 vjet pa hoxhë Jakup Asipin”, SHE Vllaznia, Kumanovë, 2016;
13. S. Asani, „Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore - dokumente”,
vëllimi I, Logos-A, Shkup, 2016;
14. S. Asani, „Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore - dokumente”,
vëllimi II, Logos-A, Shkup, 2016;
Претседател на организационен или програмски одбор на
научен/стручен собир:
1. Koordinator i konferencës shkencore „Lufta e Parë Botërore 19141918”, 11 shtator 2014, ITSHKSH, Shkup;

6x1=6

2. Koordinator i tryezës shkencore „70 vjetori i themelimit të gazetës
Flaka e Vëllazërimit", SHHSHM-SHGM-ITSHKSH, 04.04.2015, Shkup;
3. Koordinator i konferencës shkencore „Jeta shoqërore e shqiptarëve
në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH,
14−15 tetor 2015, Shkup;
4. Kryetar i Këshillit organizues të manifestimit tradicional kulturorletrar „Takimet Poetike të Karadakut”, Kumanovë, 11 mars 2014;
5. Kryetar i Këshillit organizues të manifestimit tradicional kulturorletrar „Takimet Poetike të Karadakut”, Kumanovë, 11 mars 2015;
6. Kryetar i Këshillit organizues të manifestimit tradicional kulturorletrar „Takimet Poetike të Karadakut”, Kumanovë, 11 mars 2016;
Член на организационен или програмски одбор на научен/стручен
собир:
1. „Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni”, ITSHKSH, Shkup,
2015;
2. „70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së në Shkup”, ITSHKSH–
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2 x 0,5 = 1

Shkup dhe Instituti i Historisë „Ali Hadri”–Prishtinë, Shkup, 2016;
Член на Совет на Институтот за духовно културно наследство на
Албанците – Скопје (од 2014 год)

2

Член на комисија на Институтот:
1. Anëtar i komisionit për shqyrtimin e dokumentacionit të
kandidatëve për studentë në studimet e magjistraturës në ITSHKSHShkup, 2016;

4 x 0,5 = 2

2. Anëtar i komisionit për inventarin e ITSHKSH-Shkup, 2014;
3. Anëtar i komisionit për themelimin e Buletinit të ITSHKSH-Shkup,
2016;
4. Anëtar i komisionit për regjistrim, ITSHKSH-Shkup, 2016;
Член на комисија за избор во звање:
1. Anëtar i Komisionit recensues të ITSHKSH-së, për zgjedhje në
thirrje shkencore të një bashkëpunëtori shkencor, 2015;

2 x 0,2 = 0,4

2. Anëtar i Komisionit recensues të ITSHKSH-së, për zgjedhje në
thirrje shkencore të një asistenti hulumtues, 2016.
Координатор на студиска програма:
1. Koordinator i programit studimor të magjistraturës „Histori dhe
marrëdhënie ndërkombëtare” në ITSHKSH – Shkup, 2015-vijim.

1

Учество во комисии и тела на државни и други органи:
1. Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës së RM-së,
për dhënien e titujve në veprimtarinë bibliotekare për vitin 2014;
2. Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës së RM-së,
për dhënien e titujve në veprimtarinë bibliotekare për vitin 2015;
3. Anëtar i Komisionit profesional për kulturë të Qytetit të Shkupit, për
shpërblimin “13 nëntori”, për vitin 2015;
4. Anëtar i Komisionit profesional për ndarjen e shpërblimit shtetëror
“23 Tetori” në kuadër të Ministrisë së Kulturës së RM-së, për vitin
2016;
5. Anëtar i Bordit për ndarjen e shpërblimit shtetëror “Shën Klimenti i
Ohrit” në kuadër të Ministrisë së Kulturës së RM-së, për vitin 2016;
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5x1=5

Вкупно

32,4

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ
ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ

Поени

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

74,5

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

0,8

СТРУЧНО-АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ

32,4

Вкупно

107,7

Скопје, 30. 6. 2016 год.

Рецензентска комисија:
проф. д-р Наим Алими, претседател, с.р.
проф. д-р Неби Дервиши, член, с.р.
проф. д-р Ќемал Мурати, член, с.р.
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BULETINI
I
INSTITUTIT TË TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE DHE
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Botim i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të
Shqiptarëve-Shkup
Rruga “Ilindenska”, p. n, 1000, Shkup

Redaktor i veprimatrisë botuese të ITSHKSH-së:
Dr. Skender Asani

Redaktor i buletinit:
Dr. Sefer Tahiri

Lektor:
Jordanka Shemko
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Lënda: NJOFTIM

Në pajtim me Ligjin për Veprimtari Hulumtuese Shkencore dhe nenin 132, alineja 5 e Ligjit të
Arsimit të Lartë (“Fletorja Zyrtare e RM-së” nr. 35 /2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009,
115/2010, 17/2011, 51/2011 и 123/2012) dhe në pajtim me vendimin e Këshillit të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve për botimin e buletinit më 11.3.2016, me
numër 0201-74/3, në faqen e internetit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore
të Shqiptarëve- Shkup, do të botohen referatet për zgjedhje në thirrje shkencore dhe të
bashkëpunëtorëve, recensionet për përshtatshmërinë e temës dhe aftësimin e kandidatit për
kryerjen e punës shkencore, pasqyrat për disertacionet e lejuara të doktoraturës, temat e
pranuara të magjistraturës dhe specialistike dhe recensionet e librave universitarë.
Është e nevojshme që të gjitha materialet që janë paraparë të botohen në këtë buletin, në kohë
reale të dorëzohen edhe në formë elektronike (kontakt@itsh.edu.mk, sefertahiri@gmail.com),
në formatin Microsoft Word 2003 doc. me ç‟rast do të përdoret lloji i shkronjave Georgia.
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Përmbajtja e Buletinit numër 1 të dates 11 korrik të vitit 2016
1. Referat për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të lartë shkencor në sektorin e Lidhjeve
të Ndërsjella Kulturore, Historike dhe Gjuhësore midis Shqiptarëve dhe
Maqedonasve dhe Popujve tjerë në Rajon pranë Institutit të Trashëgimisë
Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve (Dr. Sefer Tahiri)........................... 63-77
2. Referat за për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të lartë shkencor në sektorin e
Gjuhës Shqipe pranë Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të
Shqiptarëve (Dr. Zeqerija Ibrahimi) ............................................................... 78-87
3. Referat за për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të lartë shkencor në sektorin e
Historisë së Shqiptarëve të Maqedonisë dhe Lëvizjeve Demografike pranë
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve (Dr. Skender
Asani) ............................................................................................................ 88-99
4. Referat за për zgjedhjen e bashkëpunëtorit të lartë shkencor në sektorin e
Historisë së Shqiptarëve të Maqedonisë dhe Lëvizjeve Demografike pranë
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve (Dr. Sevdail
Demiri) ....................................................................................................... 100-114
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REFERAT
PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR NË EPSH
INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP

Në bazë të konkursit të shpallur publik të datës 3.6.2016 në gazetat e përditshme “Lajm” dhe
“Utrinski vesnik” për zgjedhjen e një bashkëpunëtori të lartë shkencor në sektorin e Lidhjeve të Ndërsjella
Kulturore, Historike dhe Gjuhësore midis Shqiptarëve dhe Maqedonasve dhe Popujve tjerë të Rajonit,
Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup në mbledhjen e
mbajtur më datën 17.6.2016, me vendimin numër 0201-171/7 na zgjodhi për anëtarë të Komisionit
recensues në përbërje: Prof. dr. Qemal Murati, kryetar (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe KulturoreShkup pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës) dhe Prof. dr. Izaim Murtezani (Instituti i Folklorit “Marko
Cepenkov”- Shkup).
Si anëtarë të Komisionit recensues, pas kontrollit të dokumentacionit të ofruar, Këshillit të
Institutit ia dorëzojmë këtë:

RAPORT
Pasi Komisioni recensues e shqyrtoi dokumentacionin e ofruar, konstatoi se për thirrjen
bashkëpunëtor i lartë shkencor në sektorin e Lidhjeve të Ndërsjella Kulturore, Historike dhe Gjuhësore
midis Shqiptarëve dhe Maqedonasve dhe Popujve tjerë të Rajonit është paraqitur vetëm një kandidat:
dr. Sefer Tahiri, bashkëpunëtor shkencor

I. Të dhënat biografike dhe arsimimi
Sefer Tahiri u lind në 26.1.1977 në fshatin Radushë- Shkup. Në fshatin e lindjes ka
përfunduar arsimin fillor, ndërsa arsimimin e mesëm në gjimnazin “Zef Lush Marku” në Shkup.
Ka diplomuar në Fakultetin Juridik në Shkup, drejtimi i gazetarisë, duke marrë titullin gazetar i
diplomuar. Studimet pasdiplomike i ka përfunduar në Institutin e Hulumtimeve Sociologjike,
Juridike dhe Politike në Shkup, fusha-komunikim. Në datën 28.5. 2013 ka mbrojtur punimin e
magjistraturës në temën “Ndikimi i partive politike ndaj politikës editoriale të televizioneve
komerciale në Maqedoni” duke marrë titullin magjistër i komunikimit. Përderisa në 29.9. 2011
në Universitetin “Nju Jork”- Shkup, me sukses ka mbrojtur disertacionin e doktoraturës me
temë “Ndikimi i partive politike ndaj politikës editoriale të Shërbimit radiodifuziv publik”, duke
marrë titullin doktor i komunikimit.
Në 27 dhjetor të vitit 2011 është zgjedhur në titullin bashkëpunëtor shkencor në
Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup, sektori i Lidhjeve të
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Ndërsjella Kulturore, Historike dhe Gjuhësore midis Shqiptarëve dhe Maqedonasve dhe
Popujve tjerë të Rajonit.
Nga data 1. 9. 2008 është angazhuar në pozitën e ligjëruesit në Fakultetin e Gjuhëve,
Kulturave dhe Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë, programi
studimor Komunikim, në lëndët Hyrje në studimet e medias, Të shkruarit mediatik, Kriticizmi
mediatik, Marrëdhënie me publikun dhe Të folurit publik. Nga viti 2006 deri në vitin 2008 ka
qenë zëvendëskryeredaktor, redaktor i lajmeve dhe redaktor i emisionit informativ-politik
“Studio e hapur” në Televizionin Alsat M. Në periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2006 ka qenë
gazetar dhe redaktor i lajmeve në Programin në gjuhën shqipe të Televizionit të Maqedonisë.
Nga viti 2000 deri në vitin 2010 ka punuar korrespondent nga Maqedonia i Radios Evropa e
Lirë, me seli në Pragë. Nga viti 1998 deri në vitin 2000 ka qenë gazetar dhe redaktor i rubrikës:
politika e brendshme në gazetën e përditshme “Fakti”. Nga viti 2002 deri në vitin 2003 ka qenë
edhe gazetar në javoren në gjuhën shqipe “Lobi”. Në vitin 2007 ka qenë anëtar i Këshillit të
Nderit pranë Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, ndërsa nga viti 2014 është anëtar i
Komisionit të Ankesave pranë Këshillit të Etikës në Media në Maqedoni.
2) Veprimtaria hulumtuese shkencore
Veprimtaria shkencore e Dr. Tahirit në gjithë këto pesë vite, nga zgjedhja e tij në thirrjen
bashkëpunëtor shkencor ka qenë e orientuar në hulumtime interdisciplinare dhe në publikimin
e punimeve nga fusha e komunikimit dhe interkulturës, veçanërisht duke u fokusuar në mënyrë
serioze dhe analitike në raportimin mediatik të diversiteteve. Në punimet shkencore ai në
mënyrë kritike, analitike dhe interpretuese i qaset mënyrës se si mediat raportojnë për specifikat
e identitetit të komuniteteve dhe grupeve të caktuara, duke konstatuar se raportimi joobjektiv,
në të cilin manifestohen paragjykime dhe stereotipe, ndërsa shpesh edhe gjuhë e urrejtjes duhet
të zëvendësohet me raportim objektiv dhe të paanshëm, i cili nuk përmban motive etnike, fetare,
ideologjike, politike dhe motive tjera.
Për shkak të natyrës, funksionit dhe misionit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore
dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup dhe për shkak të faktit se nga viti 2011 e kryen funksionin
sekretar shkencor i ITSHKSH-së, rregullisht ka qenë i përfshirë jo vetëm në organizimin e
takimeve, por edhe me punimet e tij shkencore të karakterit interdisciplinat ka kontribuar që të
njëjtat të jenë në funksion të promovimit, afirmimit, kultivimit dhe ruajtjes së trashëgimisë
kulturore të shqiptarëve. Në këtë kontekst duhet të veçohet se trajton tema rreth rolit të
medieve, publikut dhe politikës ndaj trashëgimisë kulturore. Përderisa në punimin shkencor
Globalizimi dhe identiteti etnik i shqiptarëve e trajton identitetin në korelacion me
komunikimin dhe proceset globale, duke konkluduar se identiteti nuk është kategori e izoluar,
por e hapur dhe se komunikimi dhe mediat kanë rol rol të rëndësishëm ndaj shtyllave kryesore
të identitetit.
Një pjesë e madhe e përkushtimit të tij shkencor ka qenë i orientuar edhe ndaj historisë
së shtypit shqiptar në shekullin 20, veçanërisht ndaj historisë së gazetës “Shkupi”, kryeredaktor
i së cilës ka qenë gazetari i njohur shqiptar Jashar Erebara.
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Duhet theksuar se edhe pse nuk është historian, megjithatë ka dhënë kontribut të madh
si bashkautor në përmbledhjen me dokumente “Veprimataria atdhetare e Hasan Prishtinës” i
publikuar në vitin 2012. Kjo përmbledhje me dokumente sjell fakte të reja historike, që e
ndriçojnë personalitetin dhe idetë politike, diplomatike dhe arsimore të Hasan Prishtinës, njëri
nga ideologët e pavarësisë së shtetit shqiptar.
Theksojmë se Dr. Tahiri trajton tema të rëndësishme nga aspekti akademik dhe
shoqëror. Aspekti shoqëror ka të bëjë me faktin që temat të cilat i trajton kanë rëndësi dhe
ndikim dhe janë me interes publik. Ndërsa arsyeshmëria akademike qëndron në origjinalitetin e
punimeve, ndërsa metodologjikisht shumica bazohen në intervista të thelluara dhe në analizën e
përmbajtjes përkatësisht në analizën e raporteve, publikimeve, dokumenteve si dhe analizën e të
dhënave sekondare nga hulumtime të realizuara më parë.
а) Përshkrimi i punimeve të publikuara:
Raportimi për çështje delikate etnike, Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me
Publikun dhe Instituti i Studimeve të Komunikimit, 2012, Shkup, fq. 45-55
Asani S., Prishtina M., Tahiri S., Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës (përmbledhje
dokumentesh), ITSHKSH, Shkup, tetor, 2012
„Kërkime historike“ - gjurmues i denjë i së kaluarës së shqiptarëve, revista „Kërkime historike“,
nr. 5-6, SHHSHM, Shkup, fq. 9- 13
Jashar Erebara, atdhetar dhe gazetar i madh, revista „Kërkime historike“, SHHSHM, Shkup,
2012, fq. 159- 169
Globalizimi dhe identiteti etnik shqiptar, Studime albanologjike, nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2012,
fq., 195-205
Mediat, opinioni publik dhe trashëgimia, SCUPI, nr. 1, ITSHKSH, Shkup, 2012 fq. 145- 157
Mediat, trashëgimia kulturore dhe turizmi, SCUPI, nr. 3, ITSHKSH, Shkup, 2012 fq. 195-207
Retorika e Hasan Prishtinës, SCUPI nr. 4, ITSHKSH, Shkup, 2012 fq. 335-345
Raportimi i mediave mbi tërmetin e vitit 1963 në Shkup, revista Kërkime historike, nr. 7,
SHHSHM, Shkup, 2013
Rinia shkollore midis letërsise dhe mediave masive, SCUPI, nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq.
123-133
Raportimi joobjektiv i diversiteteve, Instituti Maqedonas i Medias, Shkup, Aktiv.mk, 2014
Projekti Shkupi 2014 midis politikës dhe kulturës, SCUPI, nr. 9, ITSHKSH, Shkup, fq. 141-151
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Tendencat për zvetënimin e identitetit etnik shqiptar të Gonxhe Bojaxhiut, SCUPI, nr. 11,
Shkup, fq. 41- 54
Doracak për gazetarinë e interesit publik (bashkautor), Shkolla e Lartë për Gazetari dhe
Marrëdhënie me Publikun, Shkup, 2016
b) Pjesëmarrja në projektet hulumtuese-shkencore
Ka qenë pjesëmarrës në këto projekte hulumtuese shkencore:
„Raportimi i diversiteve në Maqedoni” – rezultatet thelbësore nga hulumtimi kualitativ i
qëndrimeve, perceptimeve dhe praktikave të redaksive në pikëpamjen e raportimit të
diversiteteve, projekt i Shkollës së Lartë të Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, viti 2012
http://vs.edu.mk/vs.edu.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1141%3A201206-28-10-41-06&catid=102%3A2012-06-28-09-46-37&Itemid=170&lang=mk
Projekti ndërkombëtar hulumtues INFOCORE- Informimi për pengimin, reagimin dhe
zgjidhjen e konflikteve: Mediat në konflikt luftarak, viti 2015 dhe 2016, Shkolla e Lartë e
Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe Universiteti i Brukselit.
c) Anëtar i redaksisë së përmbledhjeve të punimeve nga konferencat shkencore:
Ka qenë anëtar i redaksisë së revistës shkencore “Scupi”, në të cilën botohen punimet
shkencore që prezantohen në konferencat, tribunat, seminaret dhe simpoziumet shkencore, të
organizuara nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup.
Kontributi i tij është i rëndësishëm në këtë fushë, veçanërisht si redaktor i edicioneve të kësaj
reviste, në të cilën janë publikuar punime të publikuara në takime shkencore, në të cilat ka qenë
bartës kryesor përkatësisht koordinator.
ç) Pasqyra e konferencave, seminareve dhe tryezave të rrumbullakëta në vend dhe
jashtë tij:
Konferenca shkencore
Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës, ITSHKSH, Shkup, 2012;
Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosovës, 100 vjet pas, 16 shtator, viti 2012, Prishtinë,
prezantimi i temës: Kontributi kombëtar i gazetës “Shkupi”;
Jeta shoqërore e Shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë midis dy luftërave botërore,
ITSHKSH, Shkup, 2015.
Konferencat profesionale dhe tribunat
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Konferenca: “Arsimi i gazetarëve, vlerat profesionale dhe diversiteti kulturor “, 28
qershor të vitit 2011, e organizuar nga UNESCO, Katedra e mediave dhe dialogut pranë
UNESCOS dhe Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun”.
Informimi në gjuhët e pakicave: Liria, qasja, margjinalizimi, Media plan institut,
Sarajevo (2013), prezantim në temën: Raportimi i RTVM-së për çështjet etnike
http://unescochairvs.edu.mk/attach/Information%20in%20Minority%20Languages%2
0in%20the%20Western%20Balkans_EN(1).pdf
Konferenca kombëtare për etikën gazetareske dhe vlerat mediatike në rrethana specifike
dhe në kohën e zgjedhjeve, 10 nëntor i vitit 2015, e organizuar nga Instituti Maqedonas i Medias
dhe Këshilli i Etikës së Mediave në Maqedoni, në bashkëpunim me UNESKON dhe Delegacionin
e Bashkimit Evropian në Maqedoni.
(http://semm.mk/novosti/2015-08-11-15-03-18/199-2016-01-12-08-57-41)
Tryeza e rrumbullakët kushtuar rolit dhe ndikimit të redaktorëve në parandalimin e
gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimin në media, 2 tetor, 2015
(http://semm.mk/novosti/2015-08-11-15-03-18/179-t)
Konferenca për prezantimin e Indeksit për klientelizmin në media, Asociacioni për
Hulumtim,
Komunikim
dhe
Zhvillim
“Pablik”,
Shkup,
(http://public.org.mk/aktuelno/item/351-2015-12-15-15-57-46)
Sfidat e këshillave të etikës në Ballkan, fjalim në temën: Ballafaqimi me gjuhën e
urrejtjes në media, 18 maj, 2016
Tribuna shkencore
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të shqiptarëve, ITSHKSH, Shkup, 2012;
Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2012;
Letërsia shqiptare dhe shkolla, ITSHKSH, Shkup, 2014;
Sfidat e trashëgimis kulturore në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2015;
70 vjetori i botimit të gazetës “Flaka e Vëllazërimit”, ITSHKSH, Shkup, 2015.
Udhëheqës i projektit i mbështetur nga Ministria e Kulturës
“Prezantimi i trashëgimisë kulturore para të rinjve”
Viti 2013 – para nxënësve të shkollave fillore të Shkupit
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Viti 2014- para nxënësve të Gjimnazit “Zef Lush Marku”- Shkup
Viti 2015- para nxënësve të Gjimnazit “Kiril Pejçinoviq”- Tetovë
Viti 2016-Java e trashëgimisë kulturore
]

d) Aktivitete promovuese dhe recensentuese
Recensione
Lita Q, Marrëdhëniet shqiptare-jugosllave 1968-1981, ITSHKSH, Shkup, 2012;

Demiri S, Shtypi shqiptar në Maqedoni 1991-1945 (aspekti kulturor-arsimor), ITSHKSH,
Shkup 2015.
Aktivitete promovuese
Promovimi i veprimtarisë botuese dhe aktiviteteve tjera të ITSHKSH-së (vitet 2012,
2013, 2014, 2015).
e) Përkthim
Përkthimi nga maqedonisht në shqip i Doracakut për gazetarinë e interesit publik, i
publikuar nga Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, 2016.
3) Veprimtaria arsimore




Dr. Sefer Tahiri nga viti akademik 2014/ 2015 është udhëheqës i studimeve
pasdiplomike pranë Insitutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të ShqiptarëveShkup, ndërsa ka koordinuar aktivitetet për akreditimin e tre programeve studimore
pranë Institutit: Histori dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, Gjuha Shqipe dhe Letërsia
Shqiptare. Në programin studimor Histori dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare i ligjëron
lëndët: Komunikimi ndërkulturor dhe identiteti dhe Komunikimi ndërkombëtar.
Aktivisht është i përfshirë në mësimdhënie në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe
Komunikimit të Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë, programi studimor:
Komunikimi Ndërkombëtar, më parë programi studimor Komunikim. Çdo vit akademik,
në kontinuitet nga viti 2011 deri më sot është i angazhuar si bashkëpunëtor i jashtëmdocent në lëndët: Hyrje në studimet e medias, Të shkruarit dhe raportimi mediatik,
Marrëdhënie me Publikun, Mediat dhe Shoqëria dhe Të folurit Publik. Çdo semestër
ligjëron nga 6 orë (nga tre orë në dy lëndë), ndërsa paralelisht ka qenë i angazhuar si
docent i lëndëve të njëjta për studentët me korrespondencë. Sipas evaluimit të
studentëve është vlerësuar me nota maksimale, parasëgjithash për shkak të qasjes që ka
në mësimdhënie, duke i kombinuar njohuritë teorike dhe përvojën praktike. Kjo cilësi,
por edhe përkushtimi në përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në procesin e
mësimdhënies është vlerësuar edhe nga menaxhmentit i fakultetit dhe universitetit, për
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çka dëshmi është angazhimi i vazhdueshëm nga viti 2008 si asistent, ndërsa nga viti 2011
si docent.
Në semestrin dimëror të vitit akademik 2014/2015 në Institutin e Studimeve të
Komunikimit e ligjëroi lëndën: Mediat digjitale dhe konvergjenca, ndërsa për lëndën e
njëjtë është mësimdhënës- mentor për studentët që e zgjedhin si lëndë zgjedhore.
Në vitin 2016 ka qenë anëtar i komisionit për mbrojtjen e disertacionit të doktoraturës të
Marina Tunevës në Universitetin “Evroballkan”. Në vitin 2o13 ka qenë anëtar i
komisionit për mbrojtjen e disertacionit të doktoraturës nga kandidati Sevdail Demiri në
Institutin e Historisë Nacionale pranë Universitetit “Kirili dhe Metodij”. Ka qenë edhe
anëtar i komisionit recensues për zgjedhjen e bashkëpunëtorit shkencor nga fusha e
shkencave politike në Institutin e Studimeve të Komunikimit dhe të bashkëpunëtorit
shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup.

4) Veprimtaria aplikative profesionale dhe veprimtaria e interesit më të gjerë
Dr. Sefer Tahiri është anëtar i Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe
Kulturore të Shqiptarëve- Shkup. Ai është i angazhuar në aktivitete të interesit publik dhe
shoqëror, duke u angazhuar me mendimet dhe analizat e tij ekspertuese parasëgjithash për
lirinë e medieve dhe shprehjes, për respektimin e standardeve profesionale dhe normave etike
në media dhe për reforma në sistemin mediatik në Maqedoni. Në këtë funksion Dr. Tahiri merr
pjesë në shumë projekte që kanë në fokus mediat dhe komunikimin. Ka qenë trajnues në kuadër
të projektit “Trajnimi i arsimtarëve dhe nxënësve për produksion të përmbajtjeve
multimediatike në kontekst të integrimit ndëretnik në arsim”. Gjithashtu ka mbajtur trajnim për
gazetari dhe marrëdhënie me publikun pranë Qendrës për trajnime dhe kurse “Fluent” në
Tetovë. Në vitin 2012 ka qenë pjesë e projektit Mekanizmi për ndjekjen dhe reagimin e
raportimit mediatik për tema dhe çështje etnike, përderisa në vitin 2013 ka qenë pjesë e
projektit të njëjtë, në kuadër rë së cilit është ndjekur mënyra se si mediat raportojnë për temat
partiake-politike dhe ndëretnike gjatë mbulimit të fushatës zgjedhore për zgjedhjet vendore.
Nga viti 2014 është anëtar i Komisionit për ankesa pranë Këshillit të Etikës së Mediave në
Maqedoni, ndërsa është edhe anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit Maqedonas të Medias. Ka
qenë anëtar i komisioneve për ndarjen e çmimeve në nivel të qytetit të Shkupit, por edhe anëtar i
komisioneve të një çmimi kombëtar dhe një ndërkombëtar gazetaresk. Gjithashtu me analizat e
tij merr aktivisht pjesë në debatet publike rreth fenomeneve politike dhe shoqërore, ndërsa
rregullisht një herë në muaj publikon analiza dhe mendime në revistën mujore “Shenja” dhe në
portalin e televizionit ndërkombëtar “Al Xhezira”.

5) Vlerësim dhe propozim
Nga analiza e punimeve shkencore dhe veprimtarisë hulumtuese shkencore,
veprimtarisë arsimore dhe veprimtarisë së rëndësishme shoqërore dhe eksperte- publike të Dr.
Sefer Tahirit erdhëm deri te e dhëna se si metodologjikisht, por edhe përmbajtësisht, ky autor në
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qendër të interesit të tij shkencor i ka aspektet kulturologjike, komunikatave dhe politike të
komunikimit ndërkulturor në Maqedoni, me theks të posaçëm raportin midis medieve dhe
krijimit të politikave për raportet ndërkulturore, si dhe krijimin e shoqërisë harmonike dhe
funksionale multikulturore në Republikën e Maqedonisë.
Në hulumtimet e tij Dr. Tahiri ka përfshirë njohuritë më bashkëkohore teorike me qëllim
që këto hulumtime të shërbejnë si platformë për krijimin e politikave për përmirësimin e
edukimit mediatik në arsim, për krijimin e politikës përkatëse mediatike për promovimin e
suksesshëm të komunikimit ndërkulturor dhe ngritjen e vetëdijes për nevojën e tolerancës dhe
mirëkuptimit midis popullatës në Maqedoni dhe më gjerë në rajonin ballkanik. Punimet e Dr.
Tahirit janë të karakterit interdisciplinar dhe në to gërshetohen më shumë fusha shkencore:
Komunikimi dhe mediat, Etnografia e mediave dhe Sociologjia e kulturës.
Duke njohur opusin shkencor dhe aktivitetet mësimdhënëse të Dr. Tahirit, mund të
konkludojmë se ai ka arritur rezultate të rëndësishme shkencore që kanë ndikim në zhvillimin e
shkencës në Republikën e Maqedoni dhe ka marrë pjesë në projekte dhe debate të rëndësishme
shoqërore si dhe në projekte për aftësimin e kuadrove të rinj hulumtues shkencor.
Duke pasur parasysh gjithë këtë, kemi kënaqësinë e veçantë, t‟i propozojmë Këshillit
Shkencor të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup,
Republika e Maqedonisë, Dr. Sefer Tahiri të zgjedhet në thirrjen bashkëpunëtor i lartë shkencor,
që e meriton plotësisht sipas të gjitha kualifikimeve dhe rezultateve të tij shkencore, të arritura
në veprimtarinë hulumtuese-shkencore, veprimtarinë arsimore, veprimtarinë publicistike dhe
profesionale-shoqërore.

Shkup, 2.7. 2016

Komisioni recensues:
Prof. dr. Qemal Murati, kryetar, d.v.
Prof. dr. Shevçet Zekolli, anëtar, d.v.
Prof. dr. Izaim Murtezani anëtar, d.v.
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SHTOJCË

FORMUALR
KAH RAPORTI PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE SHKENCORE

Kandidati: Dr. Sefer Tahiri
Institucioni: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup
Fusha shkencore: Komunikimi ndërkulturor

VEPRIMTARIA HULUMTUESE SHKENCORE
Pikët
Monografia
Asani S., Prishtina M., Tahiri S., Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës 8
(përmbledhje dokumentesh), ITSHKSH, Shkup, tetor, 2012
Punime me rezultate origjinale shkencore
1) Raportimi për çështje delikate etnike, Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe 3x 4=12
Marrëdhënieve me Publikun dhe Instituti i Stduimeve të Komunikimit, 2012,
Shkup, fq. 45-55
2) Globalizimi dhe identiteti etnik shqiptar, Studime albanologjike, nr. 6,
ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 195-205
3) Jashar Erebara, atdhetar dhe gazetar i madh, revista „Kërkime historike“,
SHHSHM, Shkup, 2012, fq. 159- 169
Punime me rezultate origjinale shkencore në revistë të popullarizuar
shkencore/ profesionale
1) „Kërkime historike“- gjurmues i denjë i së kaluarës së shqiptarëve, revista
„Kërkime historike“, nr. 5-6, SHHSHM, Shkup, fq. 9- 13
2) Mediat, opinioni publik dhe trashëgimia, SCUPI, nr. 1, ITSHKSH, Shkup,
2012, fq. 145- 157
3) Mediat, trashëgimia kulturore dhe turizmi, SCUPI, nr. 3, ITSHKSH, Shkup,
2012, fq. 195-207
4) Retorika e Hasan Prishtinës, SCUPI nr. 4, ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 335345
5) Raportimi i mediave mbi tërmetin e vitit 1963 në Shkup, revista Kërkime
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9x 2 = 18

historike, nr. 7, SHHSHM, Shkup, 2013
6) Rinia shkollore midis letërsise dhe mediave masive, SCUPI, nr. 6, ITSHKSH,
Shkup, 2014, fq. 123-133
7) Raportimi joobjektiv për diversitetet, Instituti Maqedonas i Medias,
aktiv.mk, Shkup, 2014
8) Projekti Shkupi 2014 midis politikës dhe kulturës, SCUPI, nr. 9, ITSHKSH,
Shkup, fq. 141-151
9) Tendencat për zvetënimin e identitetit etnik shqiptar të Gonxhe Bojaxhiut,
SCUPI, nr. 11, Shkup, fq. 41- 54
Pjesëmarrja në takim shkencor/ profesional me referat
1) Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës e Hasan Prishtinës, 13 x1=13
ITSHKSH, Shkup, 2012
2) Pavarësia e Shqipërisë dhe Kosovës, 100 vjte pas, 16 shtator, viti
2012, Prishtinë, prezantimi i temës: Kontributi kombëtar i gazetës
“Shkupi”
3) Jeta shoqërore e Shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë midis dy
luftërave botërore, ITSHKSH, Shkup, 2015
4) Konferenca: “Arsimi i gazetarëve, vlerat profesionale dhe diversiteti
kulturor “, 28 qershor të vitit 2011, e organizuar nga UNESCO,
Katedra e medieve dhe dialog pranë UNESCOS dhe Shkolla e Lartë
për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun”.
5) Informimi në gjuhët e pakicave: Liria, qasja, margjinalizimi, Media
plan institut, Sarajevo (2013), prezantim në temën: Rapirtimi i
RTVM-së për çështjet etnike
6) Konferenca kombëtare për etikën gazetareske dhe vlerat mediatike
në rrethana specifike dhe në kohën e zgjedhjeve, 10 nëntor të vitit
2015, e organizuar nga Instituti Maqedonas i Mediave dhe Këshilli i
Etikës së Mediave në Maqedoni, në bashkëpunim me UNESKON dhe
Delegacionin e Bashkimit Evropian
7) Tryeza e rrumbullakët kushtuar rolit dhe ndikimit të redaktorëve në
parandalimin e gjuhës së urrejtjes dhe diskriminimin në media, 2
tetor, 2015
8) Konferenca për prezantimin e Indeksit për klientelizmin në media,
Asociacioni për Hulumtim, Komunikim dhe Zhvillim “Pablik”,
Shkup,
9) Sfidat e këshillave të etikës në Ballkan, fjalim në temën: Ballafaqimi
me gjuhën e urrejtjes në media, 18 maj, 2016
10) Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të Shqiptarëve, ITSHKSH, Shkup,
2012
11) Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup,
2012
12) Letërsia shqiptare dhe shkolla, ITSHKSH, Shkup, 2014
13) Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup,
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2015
Pjesëmarrës në projekte kombëtare shkencore
“Raportimi i diversiteve në Maqedoni” – rezultatet thelbësore nga 1x3=3
hulumtimi kualitativ i qëndrimeve, perceptimeve dhe praktikave të redaksive
në pikëpamjen e raportimit të diversiteteve, projekt i Shkollës së Lartë të
Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun, viti 2011
Pjesëmarrës në projekte ndërkombëtare shkencore
Projekti ndërkombëtar hulumtues INFOCORE- Informimi për pengimin, 2x5=10
reagimin dhe zgjidhjen e konflikteve: Mediat në konflikt ushtarak, viti 2015
dhe 2016, Shkolla e Lartë e Gazetarisë dhe Marrëdhënieve me Publikun dhe
Universiteti i Brukselit.
Mekanizmi për ndjekjen dhe reagimin e raportimit mediatik për tema
dhe çështje etnike, Shkolla e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun,
viti 2012 dhe viti 2013
Gjithsej

64

VEPRIMTARIA ARSIMORE
Mediat dhe shoqëria, semestri dimëror, viti akademik 2012/2013, 45x0.04
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
=1.8
Komunikimi dhe konflikti, semestri dimëror, viti akademik 2012/2013, 45x0.04 =1.8
Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Fushatat PR, semestri veror, viti akademik 2012/2013, Universiteti i 45x0.04 =1.8
Evropës Juglindore në Tetovë
Studimet e medias, semestri veror, viti akademik 2012/2013, Universiteti 45x0.04 =1.8
i Evropës Juglindore në Tetovë
Mediat ndërkombëtare (gjuhë shqipe), semestri dimëror, viti akademik 45x0.04 =1.8
2013/2014, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Mediat ndërkombëtare (gjuhë maqedonase), semestri dimëror, viti 45x0.04 =1.8
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akademik 2013/2014, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Fushatat PR, semestri veror, viti akademik 2013/2014, Universiteti i 45x0.04 =1.8
Evropës Juglindore në Tetovë
Studimet e medias, semestri veror, viti akademik 2013/2014, Universiteti 45x0.04 =1.8
i Evropës Juglindore në Tetovë
Të shkruarit dhe raportimi mediatik (gjuhë shqipe), semestri dimëror, 45x0.04 =1.8
viti akademik 2014/2015, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Të shkruarit dhe raportimi mediatik (gjuhë maqedonase), semestri 45x0.04 =1.8
dimëror, viti akademik 2014/2015, Universiteti i Evropës Juglindore në
Tetovë
Studimet e medias (gjuhë shqipe), semestri veror, viti akademik 45x0.04 =1.8
2014/2015, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Studimet e medias (gjuhë maqedonase), semestri veror, viti akademik 45x0.04 =1.8
2014/2015, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Të shkruarit dhe raportimi mediatik (gjuhë shqipe), semestri dimëror, 45x0.04 =1.8
viti akademik 2015/2016, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Të shkruarit dhe raportimi mediatik (gjuhë maqedonase), semestri 45x0.04 =1.8
dimëror, viti akademik 2015/2016, Universiteti i Evropës Juglindore në
Tetovë
Studimet e medias (gjuhë shqipe), semestri veror, viti akademik 45x0.04 =1.8
2015/2016, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Studimet e medias (gjuhë shqipe në Shkup), semestri veror, viti akademik 45x0.04 =1.8
2015/2015, Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë
Komunikimi ndërkulturor dhe identiteti, semestri dimëror, viti akademik 16x0.04 =0.64
2014/2015, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të
Shqiptarëve- Shkup
Komunikimi ndërkombëtar, semestri veror, viti akademik 2014/2015, 8x0.04 =0.32
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup
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Mediat digjitale dhe konvergjenca, semestri dimëror, viti akademik 8x00.4 =0.32
2014/2015, Instituti për Studime të Komunikimit- Shkup
Konsultime me studentë, 9 semestra nga 55 studentë
Recension, Lita Q, Marrëdhëniet
ITSHKSH, Shkup, 2012

500x0.002=1

shqiptare-jugosllave

1968-1981, 2x1=2

Recension, Demiri S, Shtypi shqiptar në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup
2015
Përkthimi i Doracakut për gazetari të interesit publik, Shkolla e Lartë për 3
Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun, Shkup, 2016
Gjithsej
34.08

VEPRIMTARIA APLIKATIVE PROFESIONALE
Pikët
Doracak për gazetari të interesit publik, Shkolla e Lartë për Gazetari dhe 7
Marrëdhënie me Publikun, Shkup, 2016
Gjithsej

7

Veprimtaria e interesit më të gjerë

Pikët

Anëtar i këshillit botues të punimeve nga takimet shkencore/ 10 x0.5=5
profesionale:
1)„Scupi“ бр. 1-2012
2)„Scupi“ бр. 2-2012
3)„Scupi“ бр. 3-2012
4)„Scupi“ бр. 4-2012
5)„Scupi“ бр. 5-2014
6)„Scupi“ бр. 6-2014
7)„Scupi“ бр. 7-2014
8)„Scupi“ бр. 8-2014
9)„Scupi“ бр. 9-2014
10)„Scupi“ бр. 10-2014
Kryeredaktor i përmbledhjes
shkencor/ profesional:
1)„Scupi“ бр. 11-2015

me

punime

nga

takimi 1 x2=2
__________
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Gjithsej

7

Kryetar i këshillit organizativ ose programor të takimit shkencor/
profesional
1) Prezantimi i trashëgimisë kulturore para të rinjve, 2012, 2013, 2014

2x 2 =4

2) Java e trashëgimisë kulturore në Maqedoni, 2015
Anëtar i këshillit organizativ ose programor të takimit shkencor/
profesional
1) Mbrojtja e trashëgimisë kulturore të Shqiptarëve, ITSHKSH,
5 x1=5
Shkup, 2012
2) Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni, ITSHKSH,
Shkup, 2012
3) Letërsia shqiptare dhe shkolla, ITSHKSH, Shkup, 2014
4) Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup,
2015
5) 70 vjetori i botimit të gazetës “Flaka e Vëllazërimit”, ITSHKSH,
Shkup, 2015
Udhëheqës i studimeve pasdiplomike në Institutin e Trashëgimisë 2
Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve- Shkup
Anëtar i komisionit për vlerësim ose mbrojtje të doktoraturës

0,5

-Disertacioni i doktoraturës së Marina Tunevës, 2016, Universiteti
“Evroballkan”- Shkup
Anëtar i komisionit për mbrojtjen e disertacionit të doktoraturës së Sevdail
Demirit, viti 2013 në Institutin e Historisë Kombëtare- Shkup– Shkup

0.5

Anëtar i komisionit recensues për zgjedhje në thirrje të Dr. Skender Asani në 1 x0.2=0.2
ITSHKSH - Shkup
Anëtar i komisionit recensues për zgjedhje në thirrje të Dr. Zhaneta 1x0.2=0.2
Trajkovska në ISK-Shkup
Anëtar i jurisë- komisionit për çmimin për gazetari hulumtuese “Nikolla 1x 2=2
Mlladenov”, viti 2013 dhe 2014
Anëtar i jurisë- komisionit për çmimin e BE-së për gazetari hulumtuese, viti 1
2015
Kryetar i Komisionit për shqyrtimin dhe dhënien e propozimeve për ndarjen
e çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit në fushën e publicistikës, v. 2012
Anëtar i Komisionit për shqyrtimin dhe dhënien e propozimeve për ndarjen
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1x3=3

e çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit në fushën e arsimit
Anëtar i Komisionit për shqyrtimin dhe dhënien e propozimeve për ndarjen
e çmimit “13 Nëntori” të Qytetit të Shkupit në fushën e shkencës dhe
publicistikës, viti 2015
Anëtar i Komisionit të Ankesave pranë Këshillit të Etikës në Media në 1
Maqedoni
Anëtar i Këshillit Drejtues të Institutit Maqedonas të Medias

1

Gjithsej

29.04

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE
NË THIRRJE

Pikët

VEPRIMTARIA HULUMTUESE SHKENCORE

64

VEPRIMTARIA ARSIMORE

34.08

VEPRIMTARIA PROFESIONALE- APLIKATIVE

29.04

Gjithsej

Shkup, 2.7. 2016

127.12

Komisioni recensues:
Prof. dr. Qemal Murati, kryetar, d.v.
Prof. dr. Shevçet Zekolli, anëtar, d.v.
Prof. dr. Izaim Murtezani anëtar, d.v.
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REFERAT
PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR NË EPSH
INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP

Në bazë të konkursit të publikuar më 03.06.2016 në gazetat ditore “Lajm”dhe “Utrinski vesnik”
për zgjedhje të një bashkëpunëtor i lartë shkencor në sektorin Gjuha shqipe, Këshilli i Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup në mbledhjen e tij të rregullt, të mbajtur më
17.06.2016, me vendimin nr. 0201-171/7 na zgjodhi për anëtarë të Komisionit Recensues në këtë përbërje:
prof. dr. Qemal Murati, kryetar (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup),
prof. dr. Mirushe Hoxha (Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, Fakulteti i Filologjisë “Bllazhe
Koneski” – Shkup) dhe prof. dr. Valbona Toska (Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, Fakulteti i
Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup).
Si anëtarë të Komisionit Recensues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, Këshillit të
Institutit ia dorëzojmë këtë:

RAPORT
Pasi që Komisionit Recensues e shqyrtoi dokumentacionin e dorëzuar, konstatoi se për thirrjen
bashkëpunëtor i lartë shkencor në sektorin Gjuha shqipe të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve – Shkup është paraqitur vetëm një kandidat:
dr. Zeqirija Ibrahimi, bashkëpunëtor shkencor

I. Të dhëna biografike dhe arsimimi
Kandidati dr. Zeqirija Ibrahimi është i lindur më 14.06.1997 në f. Luboten – Shkup. Shkollimin
fillor dhe të mesëm i ka mbaruar në Shkup, ndërsa studimet për gjuhë dhe letërsi shqiptare në Katedrën e
Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare të Fakultetit të Filologjisë “Bllazhe Koneski” në Universitetin “Shën Cirili e
Metodi” – Shkup (1999).
Në vitin 2007 në këtë fakultet e mbrojti temën e magjistraturës me titull “Referimi i brendshëm
gjuhësor: anafora dhe katafora (analizë krahasimtare ndërmjet gjuhës shqipe dhe gjuhës maqedonase)”
nga fusha e gjuhësisë kontrastive dhe e mori thirrjen magjistër i shkencave filologjike.
Në vitin 2010, po ashtu në Fakultetin e Filologjisë “Bllazhe Koneski” në Shkup, para komisionit
në përbërje: prof. dr. Xhevat Lloshi – mentor, prof. dr. Agim Poloska, prof. dr. Asllan Hamiti, prof. dr.
Mirushe Hoxha dhe prof. dr. Valbona Toska e mbrojti disertacionin e doktoratës me titull “Konjunksioni si
mjet i kohezionit në gjuhën standarde shqipe” dhe e mori titullin doktor i shkencave filologjike.
Nga viti 1999 e deri më 2011 ka punuar si bibliotekar në Katedrën e Gjuhës dhe Letërsisë
Shqiptare të Fakultetit të Filologjisë “Bllazhe Koneski” – Shkup.
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Ndërkaq nga 1 korriku i vitit 2011 është zgjedhur bashkëpunëtor shkencor në Institutin e
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup në sektorin Gjuha shqipe.

Vlerësimi i veprimtarisë hulumtuese shkencore të kandidatit me rëndësi për
zgjedhjen në thirrje shkencore
Kandidati dr. Zeqirija Ibrahimi, përveç formimit të tij shkencor dhe profesional, preokupimin e
tij nga fusha e gjuhësisë shqiptare e ka orientuar drejt studimit të gjuhësisë së tekstit, një disiplinë
shkencore që deri tash ka pasur studime modeste në shkencat albanologjike, ndërsa fokusi i tij shkencor
është vënë mbi referimin e brendshëm gjuhësor dhe konjunksionin, si kategori të kohezionit të tekstit.
Përveç punës së magjistraturës dhe të doktoratës, pikëpamjet dhe qëndrimet e tij i ka prezantuar në më
shumë artikuj të botuar shkencorë. Po ashtu ka marrë në më shumë projekte të institucioneve shkencore
dhe arsimore, shoqatave dhe organizatave të tjera që kanë organizuar sesione shkencore, konferenca e
seminare, që janë organizuar në vendin tonë dhe jashtë tij, në të cilat i ka prezantuar qëndrimet dhe
njohuritë e tij, duke dhënë kontribut për rrjedhat bashkëkohore të shkencës së gjuhësisë. Ai në punën e tij,
përveç gjuhës shqipe, që e ka gjuhë amtare, e njeh edhe gjuhën maqedonase e angleze, për të cilat ka
njohuri solide, ndërsa shërbehet edhe me gjuhët e tjera sllave.

II. Veprimtaria hulumtuese shkencore
Në pikëpamje të veprimtarisë hulumtuese shkencore, kandidati dr. Zeqirija Ibrahimi është
dalluar edhe me kontributin e tij në thellimin e disiplinës së gjuhësisë së tekstit në albanologji, madje
thuaja gjithë angazhimi i tij shkencor është i përqendruar në këtë fushë të gjuhësisë. Edhe teza e tij e
magjistraturës, edhe disertacioni i doktoratës, janë në këtë fushë, ndërsa artikujt e tjerë shkencorë
dëshmojnë se ai është përkushtuar seriozisht në këtë fushë shkencore.
Dr. Zeqirija Ibrahimi i ka botuar gjithsej 16 artikuj shkencorë nga fusha e gjuhësisë, prej të cilëve
3 i ka botuar në edicione shkencore ndërkombëtare.
Shumica e teksteve të librit të tij të parë “Interlinearis – studime mbi gjuhën shqipe” janë
pikërisht nga gjuhësia e tekstit, ndërsa meqë ai ka punuar edhe në analizë krahasimtare gjuhësore (teza e
tij e magjistraturës është krahasimtare ndërmjet gjuhës shqipe dhe asaj maqedonase), aty ka edhe artikuj
të rëndësishëm për përkthimin e teksteve nga gjuhët e tjera në gjuhën shqipe.
Në këtë drejtim mund t‟i përmendim vetëm dy tekste të atij libri, që mendojmë se janë shtylla e
kësaj vepre shkencore, ndërsa mund të thuhet se janë bosht i angazhimit shkencor të kandidatit Ibrahimi.
Autori i librit ka aty një artikull që e studion autorësinë e veprës “Shqipëria ç‟ka qenë, ç‟është dhe
ç‟do të të bëhetë” të Sami Farshërit, e cila në krye të herës dhe duke qenë gjallë Samiu është botuar pa emër
autori. Duke u nisur nga analiza e konektorëve të tekstit, autori Ibrahimi – duke u prirë nga hipoteza se
vepra është e më shumë autorëve ose nuk është fare e Samiut – me analizë rrënjësore shkencore të
konektorëve dhe duke bërë krahasimin e tyre në vetë librin përkatës, por edhe me veprat e tjera të Samiut,
madje edhe me autorë të tjerë të asaj kohe, arrin në përfundimin se vepra që është konsideruar si vepër e
Sami Farshërit, më së paku është vepër e disa autorëve. Përveç që flet për guximin e tij shkencor, kjo
dëshmon edhe për atë se angazhimi i Ibrahimit është i thellë në këtë fushë të gjuhësisë. Ndërkaq ky artikull
mund të merret edhe si i pari i këtij lloji në studimet albanologjike që sjell sihariqin se ky tip i analizës së
tekstit në të ardhmen mund të kontribuojë për studime të tjera dhe më të suksesshme.
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Teksti tjetër që mendojmë se është kontribut i rëndësishëm është analiza e shprehjes Në emër të
ose Me emër të, që përdoret në librat e shenjtë, në Bibël dhe në Kuran. Duke bërë krahasimin e kësaj
shprehje ne më shumë gjuhë, ai arrin në konkluzionin se, gjatë përkthimit të Kuranit, shumë përkthyes
kanë gabuar, ngase traditën e ngulitur me Në emër të e kanë përkthyer me Me emër të. Ndonëse ky është
një detaj i vogël në gjuhë, kjo për librat e shenjta është shumë e rëndësishme, ndërsa njëherazi dëshmon
edhe për studimin e thelluar dhe rrënjësor të shprehjeve gjuhësore nga kandidati.
Në libër ka edhe artikuj të tjerë të rëndësishëm nga historia e gjuhës, si dhe nga gjuha standarde
shqipe e onomastika, që më shumë shërbejnë si dëshmi se Ibrahimi është një gjuhëtar i formuar mirë, ka
përgatitje të mjaftueshme teorike dhe formim të mirë në fushën e analizës shkencore.

Përshkrimi i artikujve të botuar:
17) Vështrim i disa patronimeve shqiptare me prejardhje turke, “Jehona e re” nr. 1-2, Shkup,
2011, fq. 3-10
18) Standardizimi administrativ i toponimeve shqiptare, SCUPI nr. 1, ITSHKSH, Shkup, 2012, fq.
157-162
19) Gjuha standarde shqipe dhe epoka e kompjuterizimit, SCUPI nr. 2, ITSHKSH, Shkup, 2012,
fq. 143-152
20) Hasan Prishtina – vizionari që pengoi planet serbe, SCUPI nr. 4, ITSHKSH, Shkup, 2012, fq.
449-460
21) Tërmeti i Shkupit – nga fatkeqësi natyrore në fatkeqësi kulturore, “Kërkime historike” nr. 7,
Shkup, 2013, fq. 53-60
22) Fletët e Mehmet Akif Ersojt, “Studime albanologjike” nr. 7, ITSHKSH, Shkup, 2013, 13-18
23) Gjuha shqipe në kohën e Perandorisë Osmane, “Studime albanologjike” nr. 8, ITSHKSH,
Shkup, 2013, 53-60
24) Pllaka e kalasë, “Kërkime historike” nr. 8, Shkup, 2014, fq. 123-126
25) Letërsia shqipe në shkollë dhe ideologjia, SCUPI nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq. 109-122
26) Gjuha standarde shqipe – themel identitar i shqiptarëve të Maqedonisë, “Albanologji I” nr. 4,
Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014, fq. 211-220
27) Standardizimi i toponimisë shqiptare në Maqedoni, SCUPI nr. 6, ITSHKSH, Shkup, 2014, fq.
177-184
28) Prifti kryeministër, SCUPI nr. 13, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 102-105
29) Kujtesa historike e Shkupit përmes planeve urbanistike (1914-2014), SCUPI nr. 12, ITSHKSH,
Shkup, 2015, fq. 280-288
30) Gjuhësia ballkanike – një shembull për ballkanistikën, SCUPI nr. 8, ITSHKSH, Shkup, 2015,
fq. 219-226
31) Gjuha e teksteve të veprimtarisë teknike-shkencore, “Albanologji I” nr. 5, Instituti
Albanologjik, Prishtinë, 2015, fq. 393-430
32) Kurani në gjuhën shqipe – vështrim gjuhësor, “Qytetërimi islam në Ballkan” – simpozium
ndërkombëtar, IRSICA, Stamboll, 2015, fq. 679-701

Anëtarë i redaksisë së përmbledhjeve të punimeve nga konferencat shkencore:
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Kryeredaktor i edicionit:
“Scupi” nr. 1-2012
“Scupi” nr. 2-2012
“Scupi” nr. 3-2012
“Scupi” nr. 4-2012
“Scupi” nr. 5-2014
“Scupi” nr. 6-2014
“Scupi” nr. 7-2014
“Scupi” nr. 8-2015
“Scupi” nr. 9-2015
“Scupi” nr. 10-2015
“Scupi” nr. 13-2015

Anëtar i redaksisë së revistave:
Themelues dhe redaktot i revistës “Shenja” (2011- 2014)
Aktivitete të tjera që bëjnë pjesë në veprimtarinë hulumtuese shkencore, që janë të
rëndësishme për zgjedhjen
Pjesëmarrja në konferenca dhe tubime shkencore:
15) Seminari IX ndërkombëtar i albanologjisë “Lokalja dhe universalja në kulturën shqiptare”,
Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, Tetovë, 2-3 tetor 2015
16) Simpoziumi ndërkombëtar “Mehmet Akif Ersoj në vendlindje”, ALSAR, Tiranë, 11-12 mars 2016
17) Simpoziumi ndërkombëtar “Vefatının 110 Yılında Şemsettin Sami Bilgi Şöleni”, Atatürk Kültür
Merkezi Başkanlığı & Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2014
18) Seminari VIII ndërkombëtar i albanologjisë “Kultura shqiptare – pjesë e pashkëputshme e
kulturës evropiane”, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, Tetovë, 2014
19) Seminari VII ndërkombëtar i albanologjisë “Prurjet e kulturës shqiptare gjatë shekullit XX dhe
fillimit të shekullit XXI”, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, Tetovë, 2013
20) Tribunë shkencore “Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët”, ITSHKSH,
Shkup, 2015
21) Tribunë shkencore “Letërsia shqipe dhe shkolla”, ITSHKSH, Shkup, 2013
22) Konferenca e parë ndërkombëtare “Problemet socio-kulturore dhe sfidat e bashkëkohësisë”,
Fakulteti Filozofik – USHT – Tetovë, Tetovë, 2013
23) Konferenca shkencore “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2013
24) Konferenca shkencore “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014
25) Konferenca shkencore “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2016
26) Konferenca shkencore Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave
botërore”, ITSHKSH, Shkup, 2015
27) Simpozium ndërkombëtar “Osmanlıdan sonra balkanlarda kaybolan değerler”, RUTEV, ENSAR,
Köprü, Shkup, 2013
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28) Konferenca e tretë ndërkombëtare e Fakultetit Filologjik “Bashkëpunimi brendakulturor
shqiptar”, USHT – Tetovë, Shkup, 2016
Recensione
4) Parathënie (recension) i kompletit të veprave të Imam Vehbi Ismailit, Logos-A, Shkup, 2011
5) Shtatë notat e Milazim Krasniqit – recension (parathënie) për kompletin 7-vëllimësh, Logos-A,
Shkup, 2012
6) Fishta në një dritë tjetër – recension për librin “Fishta dëshmi për identitetin shqiptar” të Don
Viktor Sopit, “KOHA”, Shkup, 11.07.2015
Përkthime
Millan Mijalkoviq & Katarina Urbanek, Shkupi bastard i botës – arkitektura e qytetit të
ndarë, GOTEN, Shkup, 2011

III. Veprimtaria mësimore-shkencore
Çdo vit është pjesë e projektit të Institutit për njoftimin e nxënësve të shkollave të mesme në
Maqedoni me kulturën shqiptare.

IV. Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjerë
Nga viti 2001 është kryetar i Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve – Shkup.
Është redaktor i botimeve nga fusha e gjuhësisë në Shtëpinë Botuese “Logos-A” – Shkup.
Është anëtar i Bordit Ekzekutiv të Fondacionit “Qendra e Civilizimit Islam” – Shkup.
Në nëntor 2013 ka marrë pjesë në simpoziumin ndërkombëtar kushtuar artit islam, që u mbajt në
Palermo – Itali.
Dr. Zeqirija Ibrahimi është i inkuadruar në mënyrë aktive në shumë komisione të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, si: komisioni për veprimtari botuese i Institutit,
komisioni për tubime shkencore në Institut etj.

V. Përfundim dhe propozim
Nga gjithë kjo që u tha dhe nga dokumentacioni i dorëzuar, por edhe nga njohja personale e
kandidatit, si dhe në bazë të thirrjeve të arritura, librit të botuar, artikujve të botuar nga fusha e gjuhësisë,
pjesëmarrjes në tubime shkencore dhe aktivitete të tjera, Komisioni Recensues e vlerëson veprimtarinë
hulumtuese shkencore dhe profesionale-aplikative, por edhe veprimtarinë me interes më të gjerë të dr.
Zeqirija Ibrahimit.
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Në bazë të të dhënave të ofruara për aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit që nga zgjedhja e
fundit e deri më tash, Komisioni arriti në përfundim se dr. Zeqirija Ibrahimi posedon kualitete shkencore
dhe profesionale dhe në bazë të Ligjit për veprimtari hulumtuese shkencore dhe Rregulloren për mënyrën
dhe procedurën e zgjedhjes në thirrje shkencore, ai i plotëson të gjitha kushtet që të zgjidhet në thirrjen
BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR në fushën shkencore GJUHA SHQIPE.
Nga gjithë kjo që u tha më sipër, Komisioni konsideron se kandidati dr. Zeqirija Ibrahimi i
plotëson kushtet e përgjithshme dhe ato specifike për zgjedhje në thirrje bashkëpunëtor i lartë shkencor,
andaj ka nder dhe kënaqësi që Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve
në Shkup t‟i propozojë që dr. Zeqirija Ibrahimin ta zgjedhë në thirrjen BASHKËPUNËTOR I LARTË
SHKENCOR në fushën shkencore GJUHA SHQIPE.

Shkup, 28. 6. 2016

Komisioni Recensues:
prof. dr. Qemal Murati, kryetar, d.v.
prof. dr. Mirushe Hoxha, anëtar, d.v.
prof. dr. Valbona Toska, anëtar, d.v.
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SHTOJCË

FORMULAR
I RAPORTIT PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE SHKENCORE

Kandidati: dr. Zeqirija Ibrahimi
Institucioni: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve, Shkup
Fusha shkencore: shkenca humane, gjuhësi

VEPRIMTARIA HULUMTUESE SHKENCORE
Artikull me rezultate origjinale shkencore, i botuar në revistë
shkencore/profesionale
4) Vështrim i disa patronimeve shqiptare me prejardhje turke, “Jehona e re” nr.
1-2, Shkup, 2011, fq. 3-10
5) Fletët e Mehmet Akif Ersojt, “Studime albanologjike” nr. 7, ITSHKSH, Shkup,
2013, 13-18
6) Gjuha shqipe në kohën e Perandorisë Osmane, “Studime albanologjike” nr. 8,
ITSHKSH, Shkup, 2013, 53-60
Artikull me rezultate shkencore, i botuar në revistë popullarizuese
shkencore/profesionale
5) Tërmeti i Shkupit – nga fatkeqësi natyrore në fatkeqësi kulturore, “Kërkime
historike” nr. 7, Shkup, 2013, fq. 53-60
6) Hasan Prishtina – vizionari dhe patrioti i paepur, Shenja 16, Shkup, 2012
7) Imam Vehbi Ismaili – shëmbëlltyra e hoxhës dhe patriotit shqiptar, Shenja 30,
Shkup, 2013
8) Pllaka e kalasë, “Kërkime historike” nr. 8, Shkup, 2014, fq. 123-126
Artikull me rezultate shkencore, i botuar në revistë popullarizuese
shkencore/profesionale me këshill redaktues ndërkombëtar
1) Gjuha standarde shqipe – themel identitar i shqiptarëve të Maqedonisë,
“Albanologji I” nr. 4, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2014, fq. 211-220
2) Gjuha e teksteve të veprimtarisë teknike-shkencore, “Albanologji I” nr. 5,
Instituti Albanologjik, Prishtinë, 2015, fq. 393-430
3) Kurani në gjuhën shqipe – vështrim gjuhësor, “Qytetërimi islam në
Ballkan” – simpozium ndërkombëtar, IRSICA, Stamboll, 2015, fq. 679-701
Artikull me rezultate shkencore/profesionale, i botuar në përmbledhje
të kumtesave nga tubim shkencor/profesional
1) Hasan Prishtina – vizionari që pengoi planet serbe, SCUPI nr. 4,
ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 449-460
2) Gjuha standarde shqipe dhe epoka e kompjuterizimit, SCUPI nr. 2,
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Pikë

3 x 4 = 12

4x2=8

3x3=9

8 x 2 = 16

ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 143-152
3) Standardizimi administrativ i toponimeve shqiptare, SCUPI nr. 1,
ITSHKSH, Shkup, 2012, fq. 157-162
4) Letërsia shqipe në shkollë dhe ideologjia, SCUPI nr. 6, ITSHKSH, Shkup,
2014, fq. 109-122
5) Standardizimi i toponimisë shqiptare në Maqedoni, SCUPI nr. 6,
ITSHKSH, Shkup, 2014, fq. 177-184
6) Prifti kryeministër, SCUPI nr. 13, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 102-105
7) Kujtesa historike e Shkupit përmes planeve urbanistike (1914-2014),
SCUPI nr. 12, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 280-288
8) Gjuhësia ballkanike – një shembull për ballkanistikën, SCUPI nr. 8,
ITSHKSH, Shkup, 2015, fq. 219-226
Pjesëmarrje në tubim shkencor/profesional me referat
1) Seminari IX ndërkombëtar i albanologjisë “Lokalja dhe universalja në
kulturën shqiptare”, Universiteti Shtetëror i Tetovës – Tetovë, 2-3 tetor
2015
2) Simpoziumi ndërkombëtar “Mehmet Akif Ersoj në vendlindje”, ALSAR,
Tiranë, 11-12 mars 2016
3) Simpoziumi ndërkombëtar “Vefatının 110 Yılında Şemsettin Sami Bilgi
Şöleni”, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı & Universiteti i Prishtinës,
Prishtinë, 2014
4) Seminari VIII ndërkombëtar i albanologjisë “Kultura shqiptare – pjesë e
pashkëputshme e kulturës evropiane”, Universiteti Shtetëror i Tetovës –
Tetovë, 2014
5) Seminari VII ndërkombëtar i albanologjisë “Prurjet e kulturës shqiptare
gjatë shekullit XX dhe fillimit të shekullit XXI”, Universiteti Shtetëror i
Tetovës – Tetovë, 2013
6) Tribunë shkencore “Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe
shqiptarët”, ITSHKSH, Shkup, 2015
7) Tribunë shkencore “Letërsia shqipe dhe shkolla”, ITSHKSH, Shkup, 2013
8) Konferenca e parë ndërkombëtare “Problemet socio-kulturore dhe sfidat e
bashkëkohësisë”, Fakulteti Filozofik – USHT – Tetovë, 2013
9) Konferenca shkencore “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik,
Prishtinë, 2013
10) Konferenca shkencore “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik,
Prishtinë, 2014
11) Konferenca shkencore “Java e albanologjisë”, Instituti Albanologjik,
Prishtinë, 2016
12) Konferenca shkencore Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë
ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, Shkup, 2015
13) Simpozium ndërkombëtar “Osmanlıdan sonra balkanlarda kaybolan
değerler”, RUTEV, ENSAR, Köprü, Shkup, 2013
14) Konferenca e tretë ndërkombëtare e Fakultetit Filologjik “Bashkëpunimi
brendakulturor shqiptar”, USHT – Tetovë, 2016
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14 x 1,5 = 21

Gjithsej

66

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
Libër nga fusha profesionale
- autor
1) Interlinearis, ITSHKSH, Shkup, 2014
Pjesëmarrja ne aktivitete promovuese të Institutit
1) Përgatitja e katalogut të botimeve të Institutit, Shkup, 2016.
Recensione:
1) Parathënie (recension) i kompletit të veprave të Imam Vehbi Ismailit,
Logos-A, Shkup, 2011
2) Shtatë notat e Milazim Krasniqit – recension (parathënie) për kompletin
7-vëllimësh, Logos-A, Shkup, 2012
3) Fishta në një dritë tjetër – recension për librin “Fishta dëshmi për
identitetin shqiptar” të Don Viktor Sopit, “KOHA”, Shkup, 11.07.2015
Gjithsej
VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË

Pikë
8

0,5
3 x 0,5 = 1,5

10
Pikë

Kryeredaktor i punimeve të një tubimi shkencor/profesional:
1) “Scupi” nr. 1-2012
2) “Scupi” nr. 2-2012
3) “Scupi” nr. 3-2012
4) “Scupi” nr. 4-2012
5) “Scupi” nr. 5-2014
6) “Scupi” nr. 6-2014
7) “Scupi” nr. 7-2014
8) “Scupi” nr. 8-2015
9) “Scupi” nr. 9-2015
10) “Scupi” nr. 10-2015
11) “Scupi” nr. 13-2015
Anëtar i redaksisë së përmbledhjeve të punimeve nga konferencat
shkencore:
1) “Scupi” nr.12, Shkup, 2015
Kryetar i këshillit organizativ ose programor të një tubimi
shkencor/profesional
1) Mbrojta e trashëgimisë kulturore shqiptare në Maqedoni, ITSHKSH,
Shkup, 2012
2) Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe, vepër me vlera të mëdha
kombëtare ITSHKSH, Shkup, 2012
3) Trashëgimia kulturore dhe turizmi në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2012
4) Veprimtaria atdhetare e Hasan Prishtinës, ITSHKSH, Shkup, 2012
5) Toponomia shqiptare në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2014
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11 x 2 = 22

1
11 x 1 = 11

6) Letërsia shqipe dhe shkollat, ITSHKSH, Shkup, 2014
7) Lufta e Parë Botërore (1914-1918), ITSHKSH, Shkup, 2014
8) Shaban Demiraj – figurë e shquar e albanologjisë dhe ballkanologjisë,
ITSHKSH, Shkup, 2015
9) sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2015
10) 70-vjetori i botimit të gazetës “Flaka e Vëllazërimit”, ITSHKSH, Shkup,
2015
11) Fan S. Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët, ITSHKSH,
Shkup, 2015
Anëtar i këshillit organizativ ose programor të një tubimi
shkencor/profesional
1) Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave
botërore, ITSHKSH, Shkup, 2015
Kryetar i Këshillit të Institutit
1) Nga vitit 2011-vazhdon;
Anëtar i komisionit për vlerësimin ose mbrojtjen e doktoratës
- disertacioni i doktoratës së Farketa Dibrës, 2015
Fakulteti i Filologjisë “Bllaze Koneski” – Shkup
Anëtar i komisionit për vlerësimin ose mbrojtjen e magjistraturës
- punimi i magjistraturës së gëzime Rrahmanit, 2015
Fakulteti i Filologjisë “Bllaze Koneski” – Shkup

0,5

5 x 3 = 15

Gjithsej

0,5

0,3

50,3

REFERENCA PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE

Pikë

VEPRIMTARIA HULUMTUESE SHKENCORE
VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË

66
10
50,3

Gjithsej

126,3

Shkup, 28. 6. 2016

Komisioni Recensues:
prof. dr. Qemal Murati, kryetar, d.v.
prof. dr. Mirushe Hoxha, anëtar, d.v.
prof. dr. Valbona Toska, anëtar, d.v.
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REFERAT
PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR NË EPSH
INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP
Duke u bazuar në konkursin e publikuar më datë 03.6.2016 në gazetat ditore “Lajm” dhe
“Utrinski Vesnik” për zgjedhje të dy bashkëpunëtorëve të lartë shkencor në sektorin e Historisë
së shqiptarëve në Maqedoni dhe lëvizjeve demografike, Këshilli i Institutit të Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, në mbledhjen e rregullt të mbajtur më datë
17.6.2016, me vendim numër 0201-171/6, na ka zgjedhur anëtarë të Komisionit recensues, në
përbërje: prof.dr. Naim Alimi (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i ShqiptarëveShkup), prof.dr. Nebi Dervishi (Universiteti Shtetëror i Tetovës) dhe prof.dr. Qemal Murati
(Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup).
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar, anëtarët e Komisionit recensues i
dorëzojnë Këshillit të Institutit këtë

RAPORT

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, komisioni recensues konstaton se për dy
zgjedhje për titullin bashkëpunëtor i lartë shkencor në sektorin e Historisë së shqiptarëve në
Maqedoni dhe lëvizjeve demografike, janë paraqitur dy kandidatë: dr. Skender Asani bashkëpunëtor shkencor, dhe dr. Sevdail Demiri – bashkëpunëtor shkencor. Ky raport i
referohet:
dr. Skender Asanit – bashkëpunëtor shkencor, i cili paraqitet për zgjedhje të
parakohshme për titullin bashkëpunëtor i lartë shkencor.

I. Të dhëna biografike dhe arsimimi
Kandidati dr. Skender (Sadik) Asani u lind më 7 prill të vitit 1972 në Shkup, ku mbaroi
shkollën fillore dhe atë të mesme. Në vitin 1994 u regjistrua mes studentëve të parë në
gjeneratën e parë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Tetovës – drejtimi: Histori. Me
këmbëngulje dhe përkushtim të madh në vitin 1998 diplomoi ndër studentët e parë në
universitetin e lartpërmendur. Tema e punimit të diplomës titullohej: “Kryengritja e Dervish
Carës”, me mentor prof.dr. Ramiz Abdyli. Po në të njëjtin vit, Asani u regjistrua në studimet
post-diplomike në Universitetin e Tetovës. Tezën e magjistraturës me temë “Kryengritja gjithë
shqiptare prej vitit 1912 sipas burimeve bullgare”, me mentor prof.dr.Ramiz Abdyli, e mbrojti
me sukses në vitin 2003 duke fituar kështu titullin magjistër i shkencave të historisë.
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Në vitin 2010, në Institutin e Historisë Nacionale në Shkup, regjistroi disertacionin e
doktoraturës. Doktoroi në vitin 2013 me temën: “Aktiviteti i organizatës politike Xhemieti në
pjesën e Maqedonisë së Vardarit (1919-1925)”, me mentor prof.dr.Nadezhda Cvetkovska.
Skender Asani, paralelisht me përgatitjen e disertacionit të doktoraturës, në mënyrë aktive ka
hulumtuar në fushën e historisë. Prej vitit 2010 edhe aktualisht është kryetar i Shoqatës së
Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, ndërsa prej vitit 2008 është i punësuar në Institutin e
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup. Prej vitit 2014 është edhe drejtor
i Institutit.

II. Vlerësim i veprimtarisë hulumtuese-shkencore i kandidatit me rëndësi për
zgjedhjen në titullin shkencor
Sipas materialeve të paraqitura, kandidati dr. Skënder Asani, që nga zgjedhja e parë në
titullin bashkëpunëtor shkencor, me vendim të Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore
dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup, me numër 0201-296/2 të dates 23.12.2013, ka treguar
interes të madh në veprimtarinë hulumtuese-shkencore, dhe ka arritur rezultate solide në
fushën e historisë.
Kandidati dr. Skender Asani, ka marrë pjesë në të gjitha projektet dhe konferencat
shkencore të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, si dhe
në institucionet tjera shkencore, shoqata dhe organizata të ndryshme të cilat kanë organizuar
sesione shkencore, konferenca, seminare brenda dhe jashtë shtetit. Ka publikuar edhe një
numër të madh artikujsh nëpër revista shkencore brenda dhe jashtë vendit, si dhe pesë libra
shkencor (te njëri prej tyre është bashkëautor) të cilat kanë rëndësi të veçantë në fushën e
shkencës së historisë së shqiptarëve në Maqedoni.
Dr. Skender Asani për nevojat e punës së tij, ka kryer hulumtime të rëndësishme në veçanti
në Arkivin Shtetëror të Maqedonisë në Shkup, Arkivin e Qytetit të Shkupit, në Bibliotekën
Kombëtare dhe Universitare “Shën Klimenti i Ohrit” në Shkup, në Arkivin Historik të Shqipërisë
në Tiranë dhe në Arkivin e Kosovës në Prishtinë.
Nga ajo që është publikuar midis dy zgjedhjeve, mund të konstatohet se në preokupimet e tij
shkencore është i pranishëm edhe studimi dhe ndriçimi i çështjeve dhe problemeve, para se
gjithash nga historia e popullit shqiptar në periudhën midis dy luftërave botërore.

-

Veprimtaria hulumtuese-shkencore

Kandidati dr. Skender Asani, në aspektin e veprimtarisë hulumtuese-shkencore, dallohet
sidomos me publikimet dhe veprat e tij shkencore në fushën e historisë së shqiptarëve në
Maqedoni. Në këtë periudhë janë publikuar këto libra historik-shkencor: “Vilajeti i Manastirit
dhe LKSH në vitet 1911 – 1912, dokumente bullgare“, në të cilën Asani ka rolin e bashkautorit
me dr. Sevdail Demirin; pastaj libri “Çaulevi dhe vepra e tij për Shqipërinë“. Veçanërisht, mjaft
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të rëndësishme janë dy vëllimet me mbi 1000 dokumente për Shkupin midis dy luftërave
botërore (“Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore I-II“) e publikuar nga ana e shtëpisë botuese
“Logos A”, Shkup, 2016. Në këto libra historike-shkencore, të cilat bazohen në dokumente
origjinale të hulumtuara në arkivat në Shkup dhe Tiranë, ndriçohen shumë rrethana historike të
shqiptarëve në Maqedoni, veçanërisht në Shkup.
Dr. Skender Asani ka publikuar rreth 15 punime shkencore-profesionale në fushën e
historisë, disa prej të cilave nëpër periodikët shkencor ndërkombëtarë.
Si publikime me rezultat origjinal shkencor, i veçojmë këto punime: “Burimet që flasin për
veprimtarinë politike të Xhemietit“ - të publikuar në revistën “Kërkime historike“ -8 të Shoqatës
së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni; “Pronësia e shtëpisë së Gonxhe Bojaxhiut (Nën
Terezës) – dëshmi për shqiptarësinë e sheshit të Shkupit (Dokumente)“, të publikuar në “Scupi”,
numër 11, ITSHKSH-Shkup; dhe “Petar Çaulev dhe vepra e tij Shqipëria“ -të publikuar në
revistën shkencore të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve Shkup, “Studime Albanologjike” - numër 10. Në këto punime ka dokumente burimore të cilat
publikohen për herë të parë dhe japin një pamje më të qartë për aktivitetin e organizatës
Xhemieti në Shkup, për pronësinë e shtëpisë së Nënë Terezës në qendrën e Shkupit, si dhe një
analizë më të gjerë rreth veprës “Shqipëria” të Petar Çaulev.
Kandidati ka një punim tejet interesant të publikuar në revistën profesionale-shkencore
popullarizuese “Shenja”, numër 61, me titull “Xhemieti, model për veprimtarinë e partive
politike të sotme” ku mbi bazë të analizës komparative historike, jep paralele ndërmjet
organizatës së atëhershme politike të myslimanëve të Serbisë së jugut “Xhemieti”, në kohën
midis dy luftërave botërore si dhe partitë e sotshme politike, të cilat, sipas autorit, njëra prej tyre
duhet të ketë po atë koncept të veprimit mbi bazë të vlerave të përbashkëta të më shumë grupeve
etnike.
Asani ka publikuar edhe një punim shkencor në përmbledhjen me këshill redaktues
ndërkombëtar. Bëhet fjalë për punimin në gjuhën angleze: “The Albanian question at the
London Conference of ambassadors from the perspective of the Bulgarian diplomacy (The
London Conference of Ambassadors and Geopolitical changes in the Balkans)“. (“Çështja
shqiptare në Konferencën e Ambasadorëve në Londër nga pikëpamja e diplomacisë bullgare” /
Konferenca ambasadorëve në Londër dhe ndryshimet gjeopolitike në Ballkan). Konferenca dhe
koleksioni për Konferencën e ambasadorëve në Londër dhe ngjarjet gjeopolitike në Ballkan,
është organizuar në vitin 2014 nga ana e Universitetit të Evropës Juglindore në Tetovë dhe
Universitetit Indiana nga SHBA-të.
Për sa i përket punimeve me rezultate origjinale profesionale-shkencore, të publikuara në
përmbledhjen e punimeve nga tubimi profesional-shkencor, do t‟i veçojmë këto në vijim: 1. “Mbi
disa emërtime të lagjeve të Shkupit në shek. XIX - XX“,“ Scupi“, бр. 5, ITSHKSH, Shkup, 2014;
2. “Fan Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët”, “Scupi“, nr. 13, ITSHKSH,
Shkup, 2015; 3. “Programi i Qeverisë shqiptare në Konferencën e Paqës në Versaje (1919),
“Scupi “, nr.7, ITSHKSH, Shkup, 2015; 4. “Shkupi – qendër e rëndësishme e Organizatës
Politike Xhemijeti“,“Scupi“, nr.12, ITSHKSH, Shkup, 2015; 5. “Shqipëria dhe shqiptarët në
vështrimin e veprimtarit Petar Çaulev “, konferencë shkencore në Strugë, 6. “Теророт
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спроведено од српската војска спрема албанците на скопската област во периодот
октомври 1912 – септември 1913“, konferencë shkencore e mbajtur në 4 dhe 5 tetor në vitin
2013 në Ohër dhe Dibër, INI, Shkup, 2014; 7. “Албанците и Евреите во Втората Светска
Војна“, меѓународна научна конференција “Евреите во Македонија (Историја, традиција,
култура, јазик и религија)“, organizuar nga ana e Bashkësisë së Hebrenjve - MANU-INI,
Shkup, 2015; dhe “Zhvillimet politike në Shkup pas kapitullimit të Bullgarisë (shtator – nëntor
1944)“, simpozium shkencor për shqiptarët në Luftën e dytë botërore, organizuar nga Instituti i
Historisë, Prishtinë, 2014.
Përveç nëpër konferencat shkencore, kandidati dr. Skënder Asani ka marrë pjesë me referat
edhe në dy mbledhje shkencore në Prishtinë në Republikën e Kosovës: “Lufta e Parë Botërore
dhe çështja shqiptare 1914-1918“, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës (19.09.2014)
dhe “Shqiptarët në rrjedhat e Luftës së Parë Botërore 1914-1918” - Instituti i Historisë dhe
Instituti Albanologjikë në Prishtinë (15.10.2014).

III.

Veprimtaria mësimoro-arsimore

Dr. Skënder Asani vitet e fundit ka qenë i inkuadruar edhe në aktivitete mësimorearsimore në Universitetin Shtetëror të Tetovës si dhe në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore
dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup. Në USHT ka ligjëruar lëndën “Historia e popullit shqiptar
dhe gazetaria I dhe II”, ndërsa në studimet pasdiplomike-studimet e magjistraturës në Institutin
e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup, të akredituar në vitin 2014,
ligjëron tre lëndë mësimore, dhe atë: “Historia e diplomacisë evropiane dhe amerikane”,
“Historia bashkëkohore botërore, shekulli XIX-XX”, dhe “Historia bashkëkohore e Republikës
së Maqedonisë pas viti 1918”.
Gjithashtu, çdo vit është i inkuadruar në projektin e Institutit për njohjen nxënësve të
shkollave të mesme të Maqedonisë me kulturën shqiptare dhe trashëgiminë kulturore.

IV. Aktiviteti profesionalo-aplikativ dhe aktiviteti me interes më të gjerë
Kandidati dr. Skënder Asani, ka edhe një spektër mjaft të gjerë aktivitetesh në planin e
profesional-aplikativ dhe veprimtarive me interes më të gjerë. Me zgjedhjen e tij drejtor i
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup (prej vitit 2014), ka
treguar interes të madh edhe për zhvillimin e institutit. Asani është anëtar i këshillit redaktues
të revistës profesionale-shkencore “Scupi” numër 10, 11 dhe 12, të revistës “Kërkime Historike”,
numër 8, si dhe redaktor i dy përmbledhjeve me punime nga tubimet shkencore të mbajtura në
Shkup, gjegjësisht në Prishtinë.
Asani ka marrë pjesë, si bashkëpunëtor në përgatitjen e projektit ndërkombëtar
shkencor/arsimor të Departamentit të Shtetit Amerikan “Dealing with the past – History and
politics”, të mbajtur në vitin 2014 në Atlanta-Gjeorgjia (SHBA) si dhe në projektin “Civil
Courage in Difficult Times”, të mbajtur në Uashington (SHBA), në maj të vitit 2016. Në këtë
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plan, dr. Skender Asani është bartës i gjashtë projekteve të Shoqatës së Historianëve Shqiptarë
të Maqedonisë, të mbështetura nga ana e Qytetit të Shkupit dhe Ministrisë së Kulturës të
Republikës së Maqedonisë.
Në periudhën 2014-2016, dr. Skënder Asani është anëtar i katër komisioneve
profesionale në Ministrinë e Kulturës në Republikën e Maqedonisë, anëtar i gjashtë komisioneve
të Qytetit të Shkupit për ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve të qytetit, si dhe anëtar i bordit
botues të tre komisioneve të Postave të Maqedonisë, për emetim të pullave postare.

V. Përfundim dhe propozim
Duke u bazuar në tërë atë që u tha më lartë, në dokumentacionin e dorëzuar, si dhe
njohjen personale me kandidatin, si dhe kualitetet e fituara shkencore, publikimi i librave
shkencore dhe punimeve shkencore në fushën e historisë, pjesëmarrja në tubime shkencore dhe
aktivitete të veprimtarive tjera profesionale-aplikative, Komisioni recensues e vlerëson lartë
veprimtarinë mësimore-arsimore, hulumtuese-shkencore dhe profesionale-aplikative të
kandidatit dr. Skender Asani.
Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e plotë të kandidatit që nga zgjedhja e
tij e fundit dhe deri më sot, Komisioni ka konstatuar se dr. Skender Asani posedon kualitete
profesionale dhe shkencore dhe i plotëson tërësisht kushtet për zgjedhje të parakohshme për
titullin Bashkëpunëtor i lartë shkencor / Profesor inordinar, të parapara në Rregulloren për
mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes me titull më të lartë shkencor, Rregulloren për procedurën
dhe kriteret më të përafërta për zgjedhje të parakohshme në titullin shkencor (Gazeta Zyrtare e
RM, numër 82/09) të dokumentacionit të dorëzuar ndërmjet dy zgjedhjeve. Nëpërmjet
krahasimit të dokumentacionit të dorëzuar midis dy zgjedhjeve, si Komision konstatuam se nuk
ekziston përputhshmëri ose ngjashmëri e referencave të parashtruara.
Sipas asaj që u tha më lartë, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë që Këshillit të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, t‟i propozojë që dr. Skender
Asani para kohe të zgjidhet BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR / PROFESOR
INORDINAR në sektorin e Historisë së shqiptarëve në Maqedoni dhe lëvizjeve demografike.

Shkup, 30. 6. 2016.

Komisioni recensues:
prof.dr. Naim Alimi, kryetar, d.v.
prof.dr. Nebi Dervishi, anëtar, d.v.
prof.dr. Qemal Murati, anëtar, d.v.
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SHTOJCË

FORMULAR
I RAPORTIT PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE SHKENCORE

Kandidati: dr. Skender Asani
Institucioni: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve,
Shkup
Fusha shkencore: shkencat humane, histori

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-SHKENCORE
Pikët
Libra nga fusha profesionale
- autor
1. “Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911 - 1912 ( Dokumente
bullgare )“, Botues Fondacioni Dauti, Shkup, 2015.

4 x 8 = 32

2. “Çaulevi dhe vepra e tij për Shqipërinë “, Botues Libraria e
Çarshisë, Shkup, 2015.
3. “Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore I“, Botues Logos A, Shkup,
2016.
4. “Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore II“, Botues Logos A,
Shkup, 2016.
Punime me rezultate origjinale shkencore, të publikuar në revista
profesionale/shkencore:
1. “Burimet që flasin për veprimtarinë politike të Xhemietit “, “
Kërkime Historike 8“, Shoqata e Historianëve Shqiptarë në
Maqedoni, Shkup, 2014.
2. “Pronësia e shtëpisë së Gonxhe Bojaxhiut (Nën Terezës) –
dëshmi për shqiptarësinë e sheshit të Shkupit (Dokumente)“,
“Scupi“, nr. 11, ITSHKSH, Shkup, 2015.
3. “Petar Çaulev dhe vepra e tij Shqipëria“, revista “Studime
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3 x 4 = 12

albanologjike”, nr. 10, ITSHKSH, Shkup, 2014, 25 – 67.
Punim me rezultate origjinale shkencore, të publikuar në revista të
njohura profesionale/shkencore popullarizuese:
1. “Xhemieti, model për veprimtarinë e partive politike të sotme“,
revista “Shenja” nr. 61, Shkup, 2016.
2. “Fjala përshëndetëse (Tribunë shkencore 70 – vjetori i botimit të
gazetës “ Flaka e Vëllazërimit”, “Scupi 10“, ITSHKSH, Shkup, 2015.

2x2=4

Punim me rezultate origjinale shkencore, të publikuar në revista të
njohura profesionale/shkencore popullarizuese me bord redaktues
ndërkombëtar:
3. “The Albanian question at the London Conference of
ambassadors from the perspective of the Bulgarian diplomacy
(The London Conference of Ambassadors and Geopolitical
changes in the Balkans)“, South East European University
Tetovo – Indiana University, 2014.

1 x3=3

Punim me rezultate origjinale shkencore, të publikuar në buletine të
punimeve nga tubime profesionale/shkencore:
1. “Mbi disa emërtime të lagjeve të Shkupit në shek. XIX - XX“,“
Scupi“, nr. V, ITSHKSH, Shkup, 2014.
2. “Fan Noli – figurë emblematike për shqipen dhe shqiptarët”,
“Scupi“, nr. 13, ITSHKSH, Shkup, 2015.
3. “Programi i Qeverisë shqiptare në Konferencën e Paqes në Versaje
(1919), “Scupi “, nr.7, ITSHKSH, Shkup, 2015.
4. “Shkupi – qendër e rëndësishme e Organizatës politike Xhemieti“,
“Scupi“, nr. 12, ITSHKSH, Shkup, 2015.
5. “Shqipëria dhe shqiptarët në vështrimin e veprimtarit Petar
Çaulev “, Kryengritja e shtatorit dhe lufta e Petrinjës 1913
(përmbledhje kumtesash nga Konferenca Shkencore e mbajtur në 27
– 28 shtator 2013, Shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni
dega Strugë – Komuna e Strugës, Strugë, 2015.
6. “Теророт спроведено од српската војска спрема албанците на
скопската област во периодот октомври 1912 – септември 1913”,
konferencë shkencore e mbajtur në 4 dhe 5 tetor në vitin 2013 në
Ohër dhe Dibër, INI, Shkup, 2014;
7. “Албанците и Евреите во Втората Светска Војна“, Konferencë
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8 x 2 = 16

ndërkombëtare shkencore “Hebrenjtë në Maqedoni (Historia,
tradita, kultura, gjuha dhe religjioni)”, organizuar nga Bashkësia e
Hebrenjve - MANU-INI, Shkup, 2015;
8. “Zhvillimet politike në Shkup pas kapitullimit të Bullgarisë
(shtator – nëntor 1944)“, Simpozium shkencor Shqiptarët gjatë
Luftës së Dytë Botërore, Instituti i historisë “Ali Hadri” – Prishtinë,
2014.
Pjesëmarrja në tubime profesionale/shkencore me referate:
1. Referat në konferencën shkencore “Lufta e Parë Botërore dhe
çështja shqiptare (1914-1918), Akademia e Shkencave dhe Arteve e
Kosovës, Prishtinë, 19.9.2014;

7 x 1,5 = 10,5

2. Referat në konferencën shkencore “Shqiptarët në rrjedhat e
Luftës së Parë Botërore (1914-1918)”, Instituti i Historisë “Ali Hadri”
-Prishtinë dhe Instituti Albanologjik – Prishtinë, 15.10.2014;
3. Referat në simpozium shkencor “Toponimia shqiptare në
Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 2014.
4.
Referat në simpozium shkencor
“Fan S. Noli – figurë
emblematike për shqipen dhe shqiptarët”, ITSHKSH, Shkup, 2015.
5. Referat në simpozium shkencor “Lufta e Parë Botërore 1914 –
1918”, ITSHKSH, Shkup, 2015.
6. Konferenca shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup
dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, Shkup,
14−15.10.2015;
7. Konferenca shkencore “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së
në Shkup”, ITSHKSH–Shkup dhe Instituti i historisë “Ali Hadri” –
Prishtinë, Shkup, 1.6.2016;
Gjithsej

77,5

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE
Pikët
Mbajtja e mësimit
- studimet e ciklit të parë:
- lënda mësimore:
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1. “Historia e popullit shqiptar dhe e shtypit shqiptar I ” , viti II,
sem. III, 2014 – 2015, Universiteti Shtetëror i Tetovës,
2. “Historia e popullit shqiptar dhe e shtypit shqiptar II ”, viti II,
sem. IV, 2014 – 2015, Universiteti Shtetëror i Tetovës.

180 x 0,04= 7,2

180 x 0,04= 7,2

- studimet e ciklit të dytë:
Studimet e Magjistraturës – lënda mësimore:
1. “Historia e diplomacisë evropiane dhe amerikane ”, viti II,
semestri II, 2014/2015, ITSHKSH.

8 x 0,05 = 0,4
16 x 0,05 = 0,8

2. “Historia bashkëkohore botërore ( shek..XIX – XX )”, viti I,
semestri I, 2014/2015, ITSHKSH.
3. “Historia bashkëkohore e Republikës së Maqedonisë pas vitit
1918”, viti II, semestri III, 2015/2016, ITSHKSH.
Gjithsej

16 x 0,05 = 0,8

16,4

VEPRIMTARIA PROFESIONALO-APLIKATIVE
Pikët
Anëtar i bordit rregullues të revistës profesionale/shkencore:
“Scupi” nr. 10, Shkup, 2015,

4 x 0,5 = 2

“Scupi” nr. 11, Shkup, 2015,
“Scupi” nr. 12, Shkup, 2015,
“Kërkime historike”, nr. 8, Shkup, 2014.
Redaktor i përmbledhjes me punime nga tubimi profesional/shkencor:
1. Anëtar i redaksisë së Konferencës shkencore ” Kryengritja e shtatorit
në Ohër dhe Dibër e vitit 1913 “, ITSHKSH Shkup – Instituti i Historisë
Nacionale në Shkup, Shkup, 2014.
2. Anëtar i redaksisë së Konferencës shkencore ”Isa Boletini në Lëvizjen
Kombëtare Shqiptare“, ITSHKSH Shkup – Instituti i Historisë “Ali
Hadri“ Prishtinë – Instituti i Historisë Tiranë, Prishtinë, 2015.
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2x1=2

Përgatitje dhe paraqitje në projekt ndërkombëtar profesionaloshkencor - bashkëpunëtor:
1. “Dealing with the past – History and politics”, United States
Department of State – Bureau od Educational and Cultural Affairs,
January 12-22.2014, Atlanta-Georgia, USA;

2x1=2

2. “Civil Courage in Difficult Times”, Washington DC, May 8-9, 2016.
Përgatitje dhe paraqitje në projekt kombëtar profesionalo-shkencorbartës:
1. “Institucionet kulturore në Shkup”, Shoqata e Historianëve Shqiptar
në Maqedoni, e mbështetur nga Qyteti i Shkupit si projekt me interes
kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin 2014;
2. “Zanatet e vjetra në Çarshinë e Vjetër në Shkup”, Shoqata e
Historianëve Shqiptar në Maqedoni, mbështetur nga Qyteti i Shkupit si
projekt me interes kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin 2015;
3. “Запознавање на младите со работата на установите од областа
на културата“, Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni,
mbështetur nga Qyteti i Shkupit si projekt me interes kulturor të Qytetit
të Shkupit për vitin 2016;
4. “Vizuelizim i monumenteve islame - mundësi për zhvillimin e
turizmit kulturor në R. M. (me vështrim të veçantë mbi Manastirin)“,
Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni, mbështetur nga Qyteti i
Shkupit si projekt me interes kulturor të Qytetit të Shkupit për vitin
2014;
5. “Vizuelizim i monumenteve islame - mundësitë e zhvillimit të
turizmit kulturor në R. M. (me vështrim të veçantë mbi Kumanovën)“,
Shoqata e historianëve shqiptar në Maqedoni, e mbështetur nga
Ministria e Kulturës, si projekt me interes kombëtar të kulturës për
vitin 2015;
6. “Vizuelizim i monumenteve islame - mundësitë e zhvillimit të
turizmit kulturor në R. M. (me vështrim të veçantë mbi Dibrën)“,
Shoqata e Historianëve Shqiptar në Maqedoni, e mbështetur nga
Ministria e Kulturës, si projekt me interes kombëtar të kulturës për
vitin 2016;

Kryetar i këshillit
profesional/shkencor:

organizativ

apo

programues
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të

tubimit

6x1=6

1. Koordinator i këshillit organizativ të Konferencës “70-vjetori i
Kongresit II (IV) të NDSH-së në Shkup”, organizuar nga Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup dhe
Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, 1 qershor 2016, Shkup;
Kryetar i këshillit organizativ
profesionale/shkencore

apo

programues

i

1x1=1

tubimit

1. Anëtar i Këshillit organizativ të konferencës shkencore “Lufta e Parë
Botërore 1914-1918”, 11 shtator 2014, ITSHKSH, Shkup;

4 x 0,5 = 2

2. Anëtarë i konferencës shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në
Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, 14−15
tetor 2015, Shkup.
3. Anëtar i tryezës shkencore “70 Vjetori i themelimit të gazetës Flaka e
Vëllazërimit", SHHSHM-SHGM-ITSHKSH, 04.04.2015, Shkup;
4. Anëtar i konferencës shkencore “Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare“, organizuar nga Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e
Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, Instituti i historisë “Ali Hadri” –
Prishtinë dhe Institutit i Historisë - Tiranë, 5 qershor, Prishtinë, 2015.
Drejtor i Institutit për Trashëgimi kulturore shpirtërore të shqiptarëveShkup (2014)

6

Pjesëmarrje nëpër komisione dhe trupa pune të organeve shtetërore
dhe institucioneve tjera:
1. Anëtar i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për zgjedhje/rizgjedhje
në thirrje profesionale në lëmin e historisë për vitin 2014;
2. Anëtar i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për zgjedhje/rizgjedhje
në thirrje profesionale në lëmin e historisë për vitin 2015;
3. Anëtar i Komisionit të Ministrisë së Kulturës për zgjedhje/rizgjedhje
në thirrje profesionale në lëmin e historisë për vitin 2016;
4. Anëtar i Këshillit botues të pullave postare për vitin 2014, Posta e
Maqedonisë – Shkup;
5. Anëtar i Këshillit botues të pullave postare për vitin 2015, Posta e
Maqedonisë – Shkup;
5. Anëtar i Këshillit botues të pullave postare për vitin 2016, Posta e
Maqedonisë – Shkup;
7. Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës për dhënin e
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13 x 1 = 13

shpërblimit shtetëror “Shën Klimenti i Ohrit” për vitin 2016;
8. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit ”13 Nëntori” nga Qyteti i
Shkupit, për vitin 2014;
9. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit ”13 Nëntori” nga Qyteti i
Shkupit, për vitin 2015;
10. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit ”13 Nëntori” nga Qyteti i
Shkupit, për vitin 2016;
11. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit ”23 Tetori” nga Ministria
e Kulturës, për vitin 2014;
12. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit ”23 Tetori” nga Ministria
e Kulturës, për vitin 2015;
13. Anëtar i Këshillit për ndarjen e shpërblimit ”23 Tetori” nga Ministria
e Kulturës, për vitin 2016;
Gjithsej

34

REFERENCA PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE

Pikë

VEPRIMTARIA HULUMTUESE-SHKENCORE

77,5

VEPRIMTARIA MËSIMORO-ARSIMORE

16,4

VEPRIMTARIA PROFESIONALO-APLIKATIVE

34,0

Gjithsej

127,9

Shkup, 30. 6. 2016.

Komisioni recensues:
prof.dr. Naim Alimi, kryetar, d.v.
prof.dr. Nebi Dervishi, anëtar, d.v.
prof.dr. Qemal Murati, anëtar, d.v.
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REFERAT
PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN BASHKËPUNËTOR I LARTË SHKENCOR NË EPSH
INSTITUTI I TRASHËGIMISË SHPIRTËRORE E KULTURORE TË SHQIPTARËVE – SHKUP
Në bazë të konkursit publik të shpallur më 03.06.2016, në gazetat ditore “Lajm” dhe
“Utrinski vesnik” për zgjedhjen e dy bashkëpunëtorëve të lartë shkencor në sektorin Historia e
shqiptarëve të Maqedonisë dhe lëvizjeve demografike, Këshilli i Institutit të Trashëgimisë
Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, në mbledhjen e vetë të rregullt të mbajtur më
17.06.2016, me vendimin nr. 0201-171/3, na ka zgjedhur për anëtarë të Komisionit recensues, në
përbërje: prof.dr. Naim Alimi (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i ShqiptarëveShkup), prof.dr. Nebi Dervishi (Universiteti Shtetëror i Tetovës) dhe prof. dr. Qemal Murati
(Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve-Shkup).
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar, si anëtarë të Komisionit recensues i
dorëzojnë Këshillit të Institutit këtë

RAPORT

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, komisioni recensues konstaton se për dy
zgjedhje për titullin bashkëpunëtor i lartë shkencor në sektorin e Historisë së shqiptarëve në
Maqedoni dhe lëvizjet demografike, janë paraqitur dy kandidatë: dr. Skender Asani bashkëpunëtor shkencor, dhe dr. Sevdail Demiri – bashkëpunëtor shkencor. Ky raport i
referohet:
dr. Sevdail Demirit – Bashkëpunëtor shkencor, i cili paraqitet për zgjedhje të
parakohshme për thirrjen Bashkëpunëtor i lartë shkencor.

I. Të dhëna biografike dhe arsimimi
Kandidati dr. Sevdail (Faik) Demiri u lind më 20. 1. 1980 në Kumanovë. Shkollën fillore
dhe të mesme (gjimnaz) i kreu në Kumanovë, kurse studimet për Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në
Fakultetin Filologjik “Bllazhe Koneski” të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup
(2006).
Në vitin 2008 regjistroi studimet interdiciplinare - pasdiplomike në Institutin e Historisë
Nacionale në Shkup, në kuadër të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, grupi Historia e
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diplomacisë së shteteve ballkanike, ku magjistroi në vitin 2011. Të njejtin vit dhe në institutin e
njëjtë, u regjistrua në shkallën e doktoraturës në fushën e historisë së gazetarisë.
Në vitin 2013, para komisionit në përbërje: prof.dr.Katerina Todoroska (mentor),
prof.dr.Avzi Mustafa, prof.dr.Lubica Jançeva, prof.dr.Katerina Mirçevska dhe doc.dr.Sefer
Tahiri, doktoroi në temën “Shtypi shqiptar në Maqedoni 1945-1991 (aspekti kulturor-arsimor)”,
dhe mori titullin Doktor i shkencave historike.
Kandidati Sevdail Demiri është marrë aktivisht me gazetari që nga vitet e shkollës së
mesme, kur fillimisht u angazhua në radion lokale “Zëri i Kumanovës”, pastaj si gazetar dhe
redaktor në Tv “Festa”-Kumanovë, TVM2 në Shkup, gazetën ditore “Fakti”-Shkup, Tv Alsat-M
në Shkup, etj.
Nga viti 2013 është i punësuar në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të
Shqiptarëve-Shkup, si bashkëpunëtor shkencor në sektorin Historia e shqiptarëve të
Maqedonisë dhe lëvizjet demografike.
Sevdail Demiri nga viti 2012 është kryetar i Klubit të shkrimtarëve “Jehona e Karadakut”
nga Kumanova, anëtar i Shoqatës së Historianëve Shqiptarë të Maqedonisë, etj. Deri më tani ka
botuar gjashtë libra në fushën e historisë, publicistikës dhe letërsisë.
Me familjen jeton në Kumanovë.

II. Vlerësim i veprimtarisë hulumtuese-shkencore të kandidatit, me rëndësi
për zgjedhjen në titullin shkencor
Sipas materialeve të paraqitura, kandidati dr.Sevdail Demiri, që nga zgjedhja e parë në
titullin Bashkëpunëtor shkencor, me vendim të Këshillit të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore
dhe Kulturore të Shqiptarëve - Shkup, me numër 0201-274/2 të datës 5.12.2013, ka treguar
interes të përhershëm në veprimtarinë hulumtuese-shkencore, dhe ka arritur rezultate solide në
fushën e shkencave historike dhe më gjerë.
Kandidati dr. Sevdail Demiri, ka marrë pjesë thuajse në të gjitha projektet dhe
konferencat shkencore të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve –
Shkup, dhe institucionet tjera shkencore dhe të ngjashme, shoqata dhe organizata tjera që kanë
organizuar sesione, konferenca e seminare në vend dhe jashtë. Publikoi edhe një numër të
madhe të punimeve shkencore në revista shkencore në vend dhe jashtë, si dhe dy libra
shkencore (në njërën si koautor), të cilat kanë rëndësi të veçantë në fushën e historisë
bashkëkohore të shqiptarëve të Maqedonisë. Veçanërisht janë të rëndësishme punimet e tij
shkencore që kanë të bëjnë me historinë e shtypit shqiptar dhe gazetarisë në Maqedoni, të cilat
thuajse janë të vetme në shkencën e këtushme historike.
Dr. Sevdail Demiri për nevojat e punës së tij, ka bërë hulumtime të rëndësishme,
sidomos në Arkivin Shtetëror të Maqedonisë në Shkup, dhe në Bibliotekën Kombëtare e
Universitare “Shën Klimenti i Ohrit” në Shkup.
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Nga ajo që është publikuar midis dy zgjedhjeve, mund të konstatohet se në preokupimet
e tij shkencore është i pranishëm edhe studimi dhe ndriçimi i çështjeve dhe problemeve, para se
gjithash nga historia e popullit shqiptar në periudhën midis dy luftërave botërore, e veçanërisht
pas Luftës së Dytë Botërore.

- Veprimtaria hulumtuese-shkencore
Kandidati dr. Sevdail Demiri, në pikëpamje të veprimtarisë hulumtuese-shkencore,
njihet me punimet e tij shkencore në fushën e historisë së shtypit dhe gazetarisë shqiptare.
Disertacionin e doktoraturës me titull "Shtypi shqiptar në Maqedoni (1945-1991), aspekti
kulturor-arsimor", e botoi në vitin 2015 përmes Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe
Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, si pjesë të projekteve me interes nacional të Ministrisë së
Kulturës së Republikës së Maqedonisë. Në këtë libër, për herë të parë, në mënyrë shkencore dhe
profesionale, jepet një pasqyrë e saktë e historisë së shtypit shqiptar, që nga mesi i shekullit XX,
e deri në ditët e sotme. Me këtë libër shkencor, janë vënë themelet e kësaj sfere të ngushtë
shkencore, e cila deri më tani nuk ishte përpunuar në mënyrë të tillë serioze. Përvoja e gjatë
profesionale e kandidatit në fushën e gazetarisë, sigurisht që ka qenë një stumul më tepër për
një ndërmarrje të tillë.
Gjithashtu, me mjaft interes është edhe libri shkencor “Vilajeti i Manastirit dhe LKSH
në vitet 1911-1912 – dokumente bullgare“, ku Demiri është në rolin e bashkëautorit me dr.
Skender Asanin. Përmes këtyre dokumenteve, zbardhen mjaft ngjarje historike të Lëvizjes
Kombëtare Shqiptare, e cila ishte zhvilluar në mënyr mjaft progresive në Vilajetin e Manastirit
në kohën para shpalljes së Pavarësisë së Shqipërisë më 28 Nëntor 1912 në Vlorë.
Duke pasur një përvojë solide në fushën e veprimtarisë botuese dhe asaj promovuese,
kandidati ka marrë pjesë edhe në hartimin e “Katalogut të botimeve” të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, në periudhën 2009-2015, ku
numërohen mëse 40 botime (libra shkencorë, revista, botime të veçanta). Katalogu është botuar
në fillim të vitit 2016, në gjuhën shqipe dhe angleze, kurse për çdo botim ka nga një përshkrim
të shkurtë.
Dr. Sevdail Demiri në këtë periudhë kohore, ka publikuar rreth 20 punime shkencoreprofesionale nga sfera e historisë, nga të cilat 3 llogariten në mesin e publikimeve
ndërkombëtare.
Si punime me rezultate origjinale shkencore, i kemi ndarë punimet e publikuara në
revistën shkencore të Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve –
Shkup, “Studime albanologjike”, me numër 8, 9 dhe 13. Në dy punime autori në mënyrë të
thuktë zbardhë historinë e filleve të shtypit shqiptar në Maqedoni në vitin 1945 (pas Luftës së
Dytë Botërore), si dhe kontrollin politik, përkatësisht censurën ndaj punës së gazetës së vetme
informative të kohës “Flaka e vëllazërimit”. Në një punim tjetër, përmes dokumenteve arkivore
të Lidhjes Socialiste të Maqedonisë, autori shkruan për raste kur përfaqësues legjitim shqiptarë,
dalin publikisht kundër flamurit shqiptar, i cili si çështje ishte ngritur pas demonstratave të
Kosovës në vitin 1981. Një analizë të hollësishme dhe interesante historike, kandidati Demiri
102

bën edhe me punimin shkencor me titull “Përfaqësimi diskriminues i shqiptarëve në LSPPM-së,
në vitet 1957-1961”, publikuar në revistën shkencore të Shoqatës së Historianëve Shqiptarët të
Maqedonisë “Kërkime historike”, nr.8, ku përmes shifrave dhe dokumenteve tjera historike,
zbardhë përfaqësimin jo të drejtë të shqiptarëve në kuadër të një segmenti të rëndësishëm të
shoqërisë së atëhershme, soç ishte Lidhja Socialite e Popullit Punues të Maqedonisë (LSPPM).
Autori analizon se përfaqësimi i keq i shqiptarëve nëpër shtyllat kryesore të shtetit, ishte në
mesin e shkaqeve për gjendjet e mëvonshme incidentale, e deri në konfliket luftarake mes
shqiptarëve dhe maqedonasve.
Kandidati ka edhe një punim shumë interesant publikuar në revistën shkencore me
këshill redaktues ndërkombëtare “Diskutime” - nr. 15. Bëhet fjalë për (mos)përfaqësimin e
shqiptarëve në rrjetën diplomatike të Republikës së Maqedonisë, që nga pavarësimi i vendit e
deri në vitin 2011. Përmes këtij punimi origjinal, përmes dokumenteve dhe të dhënave zyrtare,
krijojmë një pasqyrë të qartë të hapave dhe mënyrës së hyrjes së kuadrove shqiptarë nëpër të
gjitha hallkat e rrjetit diplomatik të Republikës së Maqedonisë që nga fillimet e para. Një tjetër
punim shkencor, i cili vlerësojmë se është me interes të veçantë për shkencën historike, është
artikulli i cili i kushtohet figurës historike të Isa Boletinit në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare,
shikuar përmes burimeve dokumentare dhe shtypit bullgar të vitit 1912. Ky punim shkencor
është prezantuar në konferencën shkencore e cila është mbajtur në Prishtinë (2015), organizuar
nga ana e Institutit të Historisë “Ali Hadri” në Prishtinë, Institutit të Historisë së Shqipërisë në
Tiranë dhe Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup.
Ndërsa, nga punimet origjinale shkencore të publikuara nëpër përmbledhje të punimeve
nga tubimet shkencore, i dallojmë këto: “Disa relacione diplomatike bullgare për Shqipërinë dhe
shqiptarët, gjatë vitit 1914”, SCUPI – seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 7, Shkup,
2014, fq.156-169; “Shtypi shqiptar në Maqedoni, si trashëgimi kulturore”, SCUPI – seri e
botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 9, Shkup, 2015, fq.50-56; “Çështja shqiptare në
shtypin e kohës që botohej në Shkup (shembuj nga “Privredni Glasnik” gjatë vitit 1921”, SCUPI
– seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 12, Shkup, 2015, fq.368-376; etj.
Në këtë periudhë kohore prej dy vjetë e gjysmë, kandidati dr.Sevdail Demiri, ka qenë
mjaft aktiv nëpër konferenca shkencore dhe takime të ngjashme. Përveç se në Shkup dhe
Kumanovë, mori pjesë edhe në konferenca shkencore në Prishtinë dhe Preshevë, ku dha
kontribut në paraqitjen shkencore të çështjeve të caktuara të shqiptarëve të këtyre trevave.
Kështu, me referate mori pjesë nëpër këto aktivitete shkencore: Ligjëratë në tribunën shkencore
me temë “Studenti, fuqia e ndryshimit”, 26.02.2014, FAB i USHT-së, Kumanovë, Unioni
Studentor dhe FRI; Тribunа shkencore "Kontributi i shoqërive dhe klubeve shqiptare në
formimin e alfabetit të përbashkët të gjuhës shqipe", IN Muzeu i Alfabetit të Gjuhës Shqipe,
Manastir, 22.11.2014; Konferenca shkencore “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”, ITSHKSH,
Shkup, 11.9.2014; Konferenca shkencore “Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni,
ITSHKSH, Shkup, 30.09.2014; Konferenca shkencore “Shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe të
trojeve etnike në ish-Jugosllavi, në mbarim të Luftës së Dytë Botërore”, Shoqata për Trashëgimi
dhe Krijimtari Kulturore, Preshevë, 12.12.2014; Tryeza shkencore “70 vjetori i themelimit të
gazetës Flaka e Vëllazërimit", ITSHKSH-SHHSHM-SHGM, Shkup, 4.4.2015; Konferenca
shkencore “Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, Instituti i Historisë i Prishtinës,
ITSHKSH-Shkup dhe Instituti i Historisë i Tiranës, Prishtinë, 5.6.2015; Konferenca shkencore
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“Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”,
ITSHKSH, Shkup, 14−15.10.2015; Konferenca shkencore “70-vjetori i Kongresit II (IV) të
NDSH-së në Shkup”, ITSHKSH–Shkup dhe Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë, Shkup,
1.6.2016; etj.

III.

Veprimtaria mësimore-arsimore

Dr. Sevdail Demiri është i kyçur në veprimtarinë mësimore-arsimore të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, përkatësisht në studimet
pasdiplomike – të magjistraturës, të akredituara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e
Republikës së Maqedonisë në vitin 2014. Demiri është udhëheqës i programit studimor “Histori
me marrëdhënie ndërkmbëtare”, si dhe ligjërues/profesor i lëndës mësimore “Harta politike e
Ballkanit pas Luftës së Ftohtë”.
Gjithashtu, çdo vit është i përfshirë edhe në projektin e Institutit për njohjen e nxënësve
të shkollave të mesme të Maqedonisë, me kulturën dhe trashëgiminë shpirtërore të shqiptarëve.

IV. Aktiviteti profesional-aplikativ dhe aktiviteti me interes më të gjerë
Kandidati dr. Sevdail Demiri ka një spektër të gjerë të veprimtarive në planin
profesional-aplikativ dhe aktivitete me interes më të gjerë, edhe atë: Anëtar i Këshillit të
Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup (2014-vijim);
Koordinator i konferencës shkencore “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”, 11 shtator 2014,
ITSHKSH, Shkup; Koordinator i tryezës shkencore “70 vjetori i themelimit të gazetës Flaka e
Vëllazërimit", SHHSHM-SHGM-ITSHKSH, 04.04.2015, Shkup; Koordinator i konferencës
shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”,
ITSHKSH, 14−15 tetor 2015, Shkup; Anëtar i Komisionit recensues të ITSHKSH-së, për
zgjedhje në thirrje shkencore të një bashkëpunëtori shkencor, 2015; Anëtar i Komisionit
recensues të ITSHKSH-së, për zgjedhje në thirrje shkencore të një asistenti hulumtues, 2016;
Kryetar i Klubit të Shkrimtarëve “Jehona e Karadakut” në Kumanovë; Kryetar i Këshillit
organizues të manifestimit tradicional kulturor-letrar “Takimet Poetike të Karadakut”,
Kumanovë (2014/2015/2016); Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës së RMsë, për dhënien e titujve në veprimtarinë bibliotekare për vitin 2014; Anëtar i Komisionit
profesional të Ministrisë së Kulturës së RM-së, për dhënien e titujve në veprimtarinë
bibliotekare për vitin 2015; Anëtar i Komisionit profesional për kulturë të Qytetit të Shkupit, për
shpërblimin “13 nëntori”, për vitin 2015; Anëtar i Komisionit profesional për ndarjen e
shpërblimit shtetëror “23 Tetori” në kuadër të Ministrisë së Kulturës së RM-së, për vitin 2016;
Anëtar i Bordit për ndarjen e shpërblimit shtetëror “Shën Klimenti i Ohrit” në kuadër të
Ministrisë së Kulturës së RM-së, për vitin 2016; etj.
Kandidati është anëtar i këshillit redaktues të këtyre revistave shkencore/profesionale:
Anëtar i grupit shkencore të revistës hulumtuese-shkencore “Fakti shkencor”, nr.1-2014 dhe
nr.2-2015, botues “Media Plus Art”, Prishtinë; Kryetar i këshillit botues të revistës për shkencë,
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kulturë, art e letërsi “Doruntina” nr.49/2014, 50/2015 dhe 51/2015. Demiri është kryeredaktor i
përmbledhjes me punime shkencore “Scupi” nr.12/2015, seri e veçantë e botimeve të Institutit të
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, derisa si redaktor është në
edicionet e “Scupi” nr.10/2015, “Scupi” nr.11/2015 dhe “Scupi” nr.13/2015.
Emri i dr. Sevdail Demirit, në këtë periudhë gjendet edhe nëpër këto publikime,
përkatësisht libra me karakter shkencor apo artistik të autorëve të ndryshëm, si: Xhafer Ymeri,
“Sopoti, vjeshtë 1944”, Kumanovë, 2014; Selajdin Shabani, “Më shumë se unë”, Jehona e
Karadakut, Kumanovë, 2014; Fatos Rushiti, “Sytë e Shqipërisë”, Jehona e Karadakut,
Kumanovë, 2014; Minir Ademi, “Luftëtari i tri emblemave Beqir Sadiku: Komandant
Sllupçani”, 2014; Arsim Jonuzi, “Deritashografi – Gjurma e parë”, Kumanovë, 2015; Nadire
Ismaili, “Shiu më do mua”, Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2015; Burhanedin Xhemaili,
“Portrete të djegura”, Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2015; Sunaj Raimi, “Testamenti”, Jehona
e Karadakut, Kumanovë, 2015; Abdurrahman Thaçi, “Përtej mallit”, Jehona e Karadakut,
Kumanovë, 2015; Qerim Lita, “Lidhja Kosovare në SHBA dhe Jusuf Azemi – dokumente sekrete
jugosllave (1971-1990)”, Vatra, Shkup, 2015; Etem Xheladini, “Lufta jonë për arsimin shqip
(Faktografi)”, Kumanovë, 2016; “10 vjet pa hoxhë Jakup Asipin”, SHE Vllaznia, Kumanovë,
2016; Skender Asani, “Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore - dokumente”, vëllimi I, Logos-A,
Shkup, 2016; Skender Asani, “Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore - dokumente”, vëllimi II,
Logos-A, Shkup, 2016.
Gjithashtu ka qenë anëtarë nëpër katër komisione profesionale dhe në dy komisione për
zgjedhje në thirrje shkencore në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të
Shqiptarëve në Shkup.

V. Përfundim dhe propozim
Duke u bazuar në tërë atë që u tha më lartë, në dokumentacionin e dorëzuar dhe njohjen
personale me kandidatin, bazuar në kualitetet e fituara shkencore, publikimi i librave dhe
punimeve shkencore në fushën e historisë dhe më gjerë, pjesëmarrja në tubime shkencore dhe
aktivitete të veprimtarive tjera profesionalo-aplikative, Komisioni recensues e vlerëson lartë
veprimtarinë mësimore-arsimore, hulumtuese-shkencore, profesionale-aplikative dhe
veprimtarinë me interes më të gjerë të kandidatit dr. Sevdail Demiri.
Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e plotë të kandidatit që nga zgjedhja e
tij e fundit e deri më sot, Komisioni ka konstatuar se dr. Sevdail Demiri, posedon kualitete
shkencore e profesionale, dhe në tërësi i plotëson kushtet për zgjedhje të parakohshme në
titullin Bashkëpunëtor i lartë shkencor/Profesor inordinar, të parapara në Rregulloren për
mënyrën dhe procedurën e zgjedhjes me titull më të lartë shkencor, Rregulloren për procedurën
dhe kriteret më të përafërta për zgjedhje të parakohshme në titullin shkencor (Gazeta Zyrtare e
RM nr. 82/09). Nëpërmjet krahasimit të dokumentacionit të dorëzuar midis dy zgjedhjeve, si
komision konstatuam se nuk ekziston përputhshmëri e referencave të parashtruara.
Sipas asaj që u tha më lartë, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë që Këshillit të Institutit
të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, t‟i propozojë që dr. Sevdail
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Demiri, para kohe të zgjidhet në thirrjen shkencore BASHKËPUNËTOR I LARTË
SHKENCOR/PROFESOR INORDINAR në sektorin e Historisë së shqiptarëve të Maqedonisë
dhe lëvizjeve demografike.

Shkup, 30. 6. 2016 год.

Komisioni recensues:
Prof. dr. Naim Alimi, kryetar, d.v.
Prof. dr. Nebi Dervishi, anëtar, d.v.
Prof. dr. Qemal Murati, anëtar, d.v.
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SHTOJCË

FORMULAR
NDAJ RAPORTIT PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE SHKENCORE

Kandidati: dr. Sevdail Demiri
Institucioni: Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve, Shkup
Fusha shkencore: shkencat humane, histori

VEPRIMTARIA SHKENCORE - PROFESIONALE
Pikët
Libra nga fusha profesionale
- autor
1. "Shtypi shqiptar në Maqedoni (1945-1991), aspekti kulturorarsimor", Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i
Shqiptarëve-Shkup, 2015;

8 +7 = 15

- bashkëautor
2. “Vilajeti i Manastirit dhe LKSH në vitet 1911-1912„ – dokumente
bullgare, bashkëautorësi me Skender Asanin, Fondacioni Dauti,
Shkup, 2015;
Pjesëmarrje në aktivitete promotive të Institutit:
1. Hartues i “Katalogut të botimeve 2009-2015”, ITSHKSH, Shkup,
2016.

0,5

Punim me rezultate origjinale shkencore, të publikuar në revista
profesionale/shkencore:
1. “Gazeta >Flaka e Vllaznimit< në fillesat e saj (1945, Shkup)”,
revista “Studime albanologjike” - 8, ITSHKSH, 2013, Shkup, fq 189197;
2. “Kërkesat e 'shqiptarëve' kundër flamurit shqiptar në Maqedoni
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5 x 4 = 20

gjatë vitit 1981”, “Studime albanologjike” - 9, ITSHKSH, 2014,
Shkup, fq 105-108;
3. “Kontrolli politik ndaj punës dhe përmbajtjes së gazetës „Flaka e
vëllazërimit‟ në Shkup”, “Studime albanologjike”-13, ITSHKSH,
Shkup, 2016.
4. “Përfaqësimi diskriminues i shqiptarëve në LSPPM, gjatë viteve
1957-1961”, revista “Kërkime historike”-8, SHHSHM, 2014, Shkup,
fq.91-96;
5. “Censura, arsimi dhe kultura në gazetën „Flaka‟ të shkupit, në
vitet 1945-1950”, revista “Fakti shkencor”, nr.2, Prishtinë, janar
2015, fq.20-31;
Punim me rezultate origjinale shkencore, të publikuar në revista të
njohura profesionale/shkencore apo popullarizuese:
1. “Rreth historisë së shtypit shqiptar në Maqedoni (1945-1991)”,
“Studime albanologjike”-12, ITSHKSH, Shkup, 2015, fq.229-232.

3x2=6

2. “Një dëshmi e gjallë dhe një skicë e tmerrshme historike e
mbijetesës tonë”, (recension rreth librit: “Sopoti, vjeshtë 1944”, e
autorit Xhafer Ymeri, Kumanovë, 2014), revista “Qëndresa”, nr.5,
Preshevë, 2015, fq. 98-100;
3. Рreth librit “Uragani i UÇK-së, Feriz Guri”, nga autori Nusret
Pllana, revista “Doruntina”, nr.50, Kumanovë, 2015, fq,161-164;
Punime me rezultate origjinale-shkencore, të publikuara nëpër
revista të njohura profesionale/shkencore popullarizuese me bord
redaktues ndërkombëtar:
1. “(Mos)përfaqësimi i shqiptarëve në rrjetën diplomatike të
Republikës së Maqedonisë (1991-2011)”, revista shkencore
ndërkombëtare “Diskutime”, nr.15, Tetovë, shkurt 2015, fq.129-134;
2. “Pasqyrimi i figurës së Isa Boletinit, sipas burimeve dokumentare
dhe shtypit bullgar më 1912”, Konferenca shkencore “Isa Boletini në
Lëvizjen Kombëtare Shqiptare”, Instituti i Historisë “Ali Hadri”Prishtinë, Instituti i Historisë - Tiranë dhe ITSHKSH - Shkup,
Prishtinë, 2015, fq.307-316;
Punime me rezultate origjinale-shkencore, të publikuara nëpër
përmbledhje të punimeve nga tubime profesionale/shkencore:
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1. “Disa relacione diplomatike bullgare për Shqipërinë dhe
shqiptarët, gjatë vitit 1914”, SCUPI – seri e botimeve të veçanta të
ITSHKSH, vëllimi 7, Shkup, 2014, fq.156-169;

7 x 2 = 14

2. “Shtypi shqiptar në Maqedoni, si trashëgimi kulturore”, SCUPI –
seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 9, Shkup, 2015,
fq.50-56;
3. “70−vjetori i botimit të numrit të parë të gazetës “Flaka...”,
SCUPI – seri e botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 10, Shkup,
2015, fq.16-23;
4. “Çështja shqiptare në shtypin e kohës që botohej në Shkup
(shembuj nga “Privredni Glasnik” gjatë vitit 1921”, SCUPI – seri e
botimeve të veçanta të ITSHKSH, vëllimi 12, Shkup, 2015, fq.368376;
5. “Mulla Dulla i Hotlës (1906-1945), flijimi për fe dhe atdhe”,
Simpoziumi shkencor: “Kontributi i ulemave në ngritjen e çështjes
kombëtare”, BFIM, Shkup, 2013, fq.67-73;
6. “Atdhetarizmi në jetën dhe veprën e hoxhë Jakup Asipit (19512006)”, Përmbledhje shkrimesh nga simpoziumi “10 vjet pa hoxhë
Jakup Asipin”, SH.E. Vllaznia, Kumanovë, 2016, fq.63-69;
7. “Lufta e përbashkët vullnetare e shqiptarëve të Karadakut të
Preshevës e Kumanovës në mbarim të LDB-së”, Konferenca
shkencore “Shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe të trojeve etnike
në ish-Jugosllavi, në mbarim të LDB”, Shoqata për Trashëgimi dhe
Krijimtari Kulturore e Luginës së Preshevës, Gjilan, 2016, fq.117-122;
1. Ligjëratë në tribunën shkencore me temë “Studenti, fuqia e
ndryshimit”, 26.02.2014, FAB i USHT-së, Kumanovë, Unioni
Studentor dhe FRI-Kumanovë;

1

Pjesëmarrja në tubime profesionale/shkencore me referat:
1. Тribunа shkencore "Kontributi i shoqërive dhe klubeve shqiptare
në formimin e alfabetit të përbashkët të gjuhës shqipe", IN Muzeu i
Alfabetit të Gjuhës Shqipe, Manastir, 22.11.2014;
2. Konferenca shkencore “Lufta e Parë Botërore 1914-1918”,
ITSHKSH, Shkup, 11.9.2014;
3. Konferenca shkencore “Sfidat e trashëgimisë kulturore në
Maqedoni, ITSHKSH, Shkup, 30.09.2014;
4. Konferenca shkencore “Shqiptarët e Luginës së Preshevës dhe të
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8 x 1,5 = 12

trojeve etnike në ish-Jugosllavi, në mbarim të Luftës së Dytë
Botërore”, Shoqata për Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore,
Preshevë, 12.12.2014;
5. Tryeza shkencore “70 vjetori i themelimit të gazetës Flaka e
Vëllazërimit", ITSHKSH-SHHSHM-SHGM, Shkup, 4.4.2015;
6. Konferenca shkencore “Isa Boletini në Lëvizjen Kombëtare
Shqiptare”, Instituti i Historisë i Prishtinës, ITSHKSH-Shkup dhe
Instituti i Historisë i Tiranës, Prishtinë, 5.6.2015;
7. Konferenca shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve në Shkup
dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH, Shkup,
14−15.10.2015;
8. Konferenca shkencore “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së në
Shkup”, ITSHKSH–Shkup dhe Instituti i Historisë “Ali Hadri” – Prishtinë,
Shkup, 1.6.2016;
Gjithsejtë

74,5

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE
Pikët
Mbajtja e mësimit
- studimet e ciklit të dytë:
Studimet e magjistraturës – lënda mësimore: “Harta politike
Ballkanit pas Luftës së Ftohtë” (16 orë), viti i parë, sem. i tretë,
2015/2016;
Gjithsejtë

16 x 0,05 = 0,8

0,8

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
Pikët
Anëtar i bordit drejtues të revistës profesionale/shkencore:
1. “Fakti shkencor”, nr.1, Prishtinë, 2014;
2. “Fakti shkencor”, nr.2, Prishtinë, 2015;

6 x 0,5 = 3

3. “Doruntina”, nr.48, Kumanovë, 2013;
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4. “Doruntina”, nr.49, Kumanovë, 2014;
5. “Doruntina”, nr.50, Kumanovë, 2015;
6. “Doruntina”, nr.51, Kumanovë, 2015.
Kryeredaktor i përmbledhjes me punime nga tubimi
profesional/shkencor i institucionit shkencor:
1. “Scupi” nr.12, Shkup, 2015

2

Redaktor i përmbledhjes me punime nga tubimi profesional/shkencor:
1. “Scupi” nr.10, Shkup, 2015;
2. “Scupi” nr.11, Shkup, 2015;

3x1=3

3. “Scupi” nr.13, Shkup, 2015;
Redaktor apo recensent në libra shkencor/profesional:
1. Xh. Ymeri, “Sopoti, vjeshtë 1944”, Kumanovë, 2014;
2. S. Shabani, “Më shumë se unë”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2014;
3. F. Rushiti, “Sytë e Shqipërisë”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2014;
4. M. Ademi, “Luftëtari i tri emblemave Beqir Sadiku: Komandant
Sllupçani”, 2014;
5. A. Jonuzi, “Deritashografi – Gjurma e parë”, Kumanovë, 2015;
6. N. Ismaili, “Shiu më do mua”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2015;
7. B. Xhemaili, “Portrete të djegura”, Jehona e Karadakut, Kumanovë,
2015;
8. S. Raimi, “Testamenti”, Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2015;
9. A. Thaçi, “Përtej mallit”, Jehona e Karadakut, Kumanovë, 2015;
10. Q. Lita, “Lidhja Kosovare në SHBA dhe Jusuf Azemi – dokumente
sekrete jugosllave (1971-1990)”, Vatra, Shkup, 2015;
11. E. Xheladini, “Lufta jonë për arsimin shqip (Faktografi)”,
Kumanovë, 2016;
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14 x 0,5 = 7

12. “10 vjet pa hoxhë Jakup Asipin”, SHE Vllaznia, Kumanovë, 2016;
13. S. Asani, “Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore - dokumente”,
vëllimi I, Logos-A, Shkup, 2016;
14. S. Asani, “Shkupi ndërmjet dy luftërave botërore - dokumente”,
vëllimi II, Logos-A, Shkup, 2016;
Kryetar i këshillit organizativ apo programor të tubimit
profesional/shkencor:
1. Koordinator i konferencës shkencore “Lufta e Parë Botërore 19141918”, 11 shtator 2014, ITSHKSH, Shkup;

6x1=6

2. Koordinator i tryezës shkencore “70 vjetori i themelimit të gazetës
Flaka e Vëllazërimit", SHHSHM-SHGM-ITSHKSH, 04.04.2015, Shkup;
3. Koordinator i konferencës shkencore “Jeta shoqërore e shqiptarëve
në Shkup dhe rrethinë ndërmjet dy luftërave botërore”, ITSHKSH,
14−15 tetor 2015, Shkup;
4. Kryetar i Këshillit organizues të manifestimit tradicional kulturorletrar “Takimet Poetike të Karadakut”, Kumanovë, 11 mars 2014;
5. Kryetar i Këshillit organizues të manifestimit tradicional kulturorletrar “Takimet Poetike të Karadakut”, Kumanovë, 11 mars 2015;
6. Kryetar i Këshillit organizues të manifestimit tradicional kulturorletrar “Takimet Poetike të Karadakut”, Kumanovë, 11 mars 2016;
Anëtar i këshillit organizativ apo programor të tubimit
profesional/shkencor:
1. “Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni”, ITSHKSH, Shkup,
2015;

2 x 0,5 = 1

2. “70-vjetori i Kongresit II (IV) të NDSH-së në Shkup”, ITSHKSH–
Shkup dhe Instituti i Historisë “Ali Hadri”–Prishtinë, Shkup, 2016;

Anëtar i Këshillit të ITSHKSH, Shkup, 2014-vijim;

2

Anëtar i komisioneve në Institut shkencor:
1. Anëtar i komisionit për shqyrtimin e dokumentacionit të
kandidatëve për studentë në studimet e magjistraturës në ITSHKSHShkup, 2016;
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4 x 0,5 = 2

2. Anëtar i komisionit për inventarin e ITSHKSH-Shkup, 2014;
3. Anëtar i komisionit për themelimin e Buletinit të ITSHKSH-Shkup,
2016;
4. Anëtar i komisionit për regjistrim, ITSHKSH-Shkup, 2016;
Anëtar i komisioneve për zgjedhje në thirrje shkencore:
1. Anëtar i Komisionit recensues të ITSHKSH-së, për zgjedhje në
thirrje shkencore të një bashkëpunëtori shkencor, 2015;

2 x 0,2 = 0,4

2. Anëtar i Komisionit recensues të ITSHKSH-së, për zgjedhje në
thirrje shkencore të një asistenti hulumtues, 2016.
Koordinator i programit studimor:
1. Koordinator i programit studimor të magjistraturës “Histori dhe
marrëdhënie ndërkombëtare” në ITSHKSH – Shkup, 2015-vijim.

1

Pjesëmarrje nëpër komisione dhe trupa pune të organeve shtetërore
dhe institucioneve tjera:
1. Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës së RM-së,
për dhënien e titujve në veprimtarinë bibliotekare për vitin 2014;

5x1=5

2. Anëtar i Komisionit profesional të Ministrisë së Kulturës së RM-së,
për dhënien e titujve në veprimtarinë bibliotekare për vitin 2015;
3. Anëtar i Komisionit profesional për kulturë të Qytetit të Shkupit, për
shpërblimin “13 nëntori”, për vitin 2015;
4. Anëtar i Komisionit profesional për ndarjen e shpërblimit shtetëror
“23 Tetori” në kuadër të Ministrisë së Kulturës së RM-së, për vitin
2016;
5. Anëtar i Bordit për ndarjen e shpërblimit shtetëror “Shën Klimenti i
Ohrit” në kuadër të Ministrisë së Kulturës së RM-së, për vitin 2016;
Gjithsejtë

32,4

REFERENCA PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE NË
THIRRJE SHKENCORE
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Pikët

VEPRIMTARIA HULUMTUESE-SHKENCORE
VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

74,5
0,8

VEPRIMTARIA PROFESIONALO-APLIKATIVE
Gjithsejtë

32,4
107,7

Shkup, 30. 6. 2016 год.

Komisioni recensues:
Prof. dr. Naim Alimi, kryetar, d.v.
Prof. dr. Nebi Dervishi, anëtar, d.v.
Prof. dr. Qemal Murati, anëtar, d.v.
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