Drama Te Ndryshme
Shqiptare
Yeah, reviewing a book Drama Te Ndryshme Shqiptare could
mount up your close associates listings. This is just one of the
solutions for you to be successful. As understood, finishing does
not recommend that you have extraordinary points.
Comprehending as without difficulty as pact even more than
other will allow each success. next-door to, the notice as
competently as perception of this Drama Te Ndryshme Shqiptare
can be taken as well as picked to act.

Historia e Radio-Televizionit
Shqiptar (1938-1990) - Skifter
Këlliçi 2003
Fjalor enciklopedik
shqiptar: A-Gj - 2008
Shqiptarët dhe trojet e tyre Selami Pulaha 1982
Letërsia moderne shqiptare Sabri Hamiti 2000
Fjalor demokratik - Rexhep
Qosja 1997
Historia e letërsisë shqiptare të
drama-te-ndryshme-shqiptare

realizmit socialist - Abdurrahim
Myftiu 1978
Ligjërimet arbëreshe - Gjovalin
Shkurtaj 2013-10-18
Arbëreshët e Italisë përbëjnë
një diasporë të kahershme
historike, të shtrirë në rreth 50
vendbanime në krahinat e
Kalabrisë, Puljes, Bazilikatës,
Molizes dhe në Sicili, po edhe
një “diasporë të diasporës”, që
është “shprishur” e mërguar
me kohë gati në të gjitha
qendrat urbane të Italisë
Jugore (Kozencë, Napoli,
Palermo, Bari etj. ) dhe në
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shumë nga metropolet e Italisë
së Veriut (Romë, Milano,
Torino, Firence etj. ). Të
shumta janë sot edhe
“networket” arbëreshe në vise
të tjera të Evropës
Perëndimore, sidomos në
qytetet e mëdha industriale të
Gjermanisë, Francës, Zvicrës
etj. , si dhe në Amerikë e deri
në Australi. Sipas disa
studiuesve të autoritetshëm të
antropologjisë sociale, sot në
Itali janë rreth njëqind mijë
arbëreshë, shumica edhe
shqipfolës (albanofonë), si dhe
gati po aq të tjerë që e
pranojnë dhe e pohojnë se janë
me origjinë etnike nga
Shqipëria, ndonëse tashmë
janë vetëm italishtfolës.
Historia e Italisë në këta katërpesë shekujt e fundit dëshmon
se arbëreshët janë shquar
gjithandej si bujq e punëtorë të
mirë, si qytetarë të devoçëm
dhe kanë rrojtur e rrojnë në
harmoni të plotë me fqinjët e
tyre italianë, ndonëse kanë
ruajtur me krenari gjuhën
shqipe dhe traditat kulturore e
lidhjet shpirtërore me etninë
prej nga e kanë zanafillën.
Edhe sot, arbëreshët thonë se
drama-te-ndryshme-shqiptare

janë “gjak i shprishur nga
Albania”, porse kjo gjë nuk i ka
penguar ata për t’u përfshirë
me plot dinjitet në rrjedhat e
zhvillimeve pozitive të jetës në
atdheun e tyre të dytë, në Itali.
Ndihmesa e arbëreshëve të
Italisë në shumë fusha (dhe në
të gjitha periudhat historike me
rëndësi për popullin italian) ka
qenë e dukshme dhe e njohur
nga të gjithë. Në mënyrë të
veçantë mund të përmendet
ndihmesa e tyre në luftërat
garibaldine për bashkimin e
Italisë, ku arbëreshët e
Kalabrisë dhe të Sicilisë qenë
në ballë të luftëtarëve më të
shquar, aq sa vetë Xhuzepe
Garibaldi i pat quajtur ata
“heronj të njëmijë luftërave”
dhe, si mirënjohje e shpërblim
për ta, ofroi një shumë të
madhe të hollash për
mëkëmbjen e Kolegjit Arbëresh
të Shën-Adrianit në Shën-Mitër
Koronë. Arbëreshët, gjatë
periudhës tashmë
pesëshekullore në Itali, kanë
formuar edhe një fizionomi të
tyren në lëmin e kulturës, të
artit dhe, sidomos, të letërsisë.
Nga kjo diasporë kanë dalë
poetë dhe studiues të shquar të
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përmasave evropiane, si
Jeronim de Rada, Vinçenc
Dorsa, Zef (Giuseppe) Skiro
Senior etj. , të cilët mbeten
figura të mëdha mendore,
politike e kulturore të Rilindjes
Shqiptare në shek. XIX. Këta
burra të shquar italo-shqiptarë,
veprat e tyre, si dhe jeta e puna
e mëtejshme e bërë nga
arbëreshët në hullinë e
shembullin e tyre për të
mbajtur gjallë gjuhën shqipe e
kulturën arbëreshe, meritojnë
të bëhen të njohura jo vetëm në
librat studimorë për dialektet,
folklorin dhe shkrimtarinë
arbëreshe, por edhe nëpërmjet
medias e sidomos me anën e
dokumentarëve shkencorë.
Ars Poetica Nr. 1, Nëntor
2007 - Ars Poetica

Spektër - 2003

Marie Logoreci - Pjerin
Logoreci 2004-09-23
The life and artistic activity of
Marie Logoreci as remembered
by her colleagues. This books is
translated in three languages
including English, Italian, and
Albanian.
Konferenca shkencore e 100vjetorit të Lidhjes Shqiptare të
Prizrenit - 1981

Tungjatjeta Diaspore! - Dr.
Namik M. Shehu
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Gjurmime albanologijike - 1988
L'Enciclopédie des écrivains
Albanais 1501-2001 - Hasan
Hasani 2003
Studime historike - 1986
Historia e popullit shqiptar në
katër vëllime: Periudha e
pavarësisë : 28 nëntor 1912-7
prill 1939 - Kristaq Prifti 2002
Shpirti i arbrit rron - Gjovalin
Shkurtaj 1984-05-01
Shënime dhe të dhëna për
arbëreshët e Italisë
Ringritja e Ushtrisë
Shqiptare, '97-2000 - Halil
Katana 2004

Jeta e re - 1970
Refugjatët dhe mbrojtja
ndërkombëtare e tyre (1) Rifat Blaku 2000
Tri drama - Xhemil Bytyçi
2015-08-31
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Tri drama, liber kushtuar:
Babait, I cili me buzëqeshje me
rriti, Më ngriti me përkushtim,
Shtigjet e jetës m'i tregoi,
Dashurinë për njerëz ma
mësoi. Prof. Dr. Xhemil Bytyçi
Jehona - 1971

Fjalor enciklopedik shqiptar: HM - Zija Xholi 2008

Fjalor i gjuhës së sotme
shqipe - Androkli Kostallari
1981

Gjurmime në letërsinë
shqiptare - Ymer Çiraku 2003

Albania's national theatre Josif Papagjoni 2005
Ars Poetica Nr. 17, Mars
2009 - Ars Poetica

Mbi poetikën e folklorit
shqiptar - Nuhi Vinca 1996

Fjalor enciklopedik
shqiptar: N-Zh dhe një
shtojcë - Zija Xholi 2009

Fjalor enciklopedik shqiptar
- Aleks Buda 1985

Shoqëria periferike - Artan
Fuga 2004

Historia e letërsisë shqipe Dhimitër S. Shuteriqi 1960

Fjalor i madh italisht-shqip Ervin Preza 2008

Klan - 2006-10

Gjurmime albanologjike - 1986

Gra të shquara shqiptare - Edi
Shukriu 2000

Gjuha jonë - 2004
Kultura popullore - 1990

Ylli - 1972
Studime filologjike - 1988
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