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Makedoniens historie fra det 4. årh. e. Kr.
til 2. verdenskrigs slutning. Gennemgangen af
1900-tallets historie behandler kun den
jugoslaviske del af Makedonien
Prejardhja semantike në gjuhën shqipe
A - M
Letra e biros ekzekutive të kryesisë së LKJ
dhe shokut Tito dhe informata mbi realizimin
e mrojtjes juridiko-punonjse dhe sociale të
qytetarëve tanë të inkuadruar në botën e
jashtëme
Jeta e re
Buletin për shkencat shoqërore

Fletorja zyrtare e Republikës së
Shqipërisëbotim i Kuvendit
PopullorLegjislacioni për problemet
socialeSigurimet shoqërore
shtetëroreEnglish-Albanian
dictionaryArsimi Dhe Kultura Ne Myzeqe
(1912 - 1990)Lulu.com
Fjalor i gjuhës sërbishte ose kroatishte
dhe i shqipes
Seria e shkencave historike
Fjalor i gjuhës Shqipe
botim i Kuvendit Popullor
Procedura civile e Republikës Popullore të
Shqipërisë
Das Buch enthalt uber 82000 Stichworter in
der Sprachrichtung deutsch-albanisch. Es
umfasst auch einen grossen Teil des
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fachsprachlichen Wortschatzes sowie
zahlreiche Redewendungen und
Sprichworter.
Gjurmime albanologjike
Konferenca Kombëtare e Studimeve
Shoqërore
Sluz̆beni List
E drejta kushtetuese e Republikës Popullore
të Shqipërisë
""14000+ Albanian - Romanian Romanian - Albanian
Vocabulary" - is a list of more than 14000 words translated
from Albanian to Romanian, as well as translated from
Romanian to Albanian. Easy to use- great for tourists and
Albanian speakers interested in learning Romanian. As well
as Romanian speakers interested in learning Albanian.
Perparimi
Historia e popullit maqedonas
Kontratat e punes dhe përgjegjësia materiale e punëtorëve
dhe nëpunësve
English-Albanian dictionary
Studime filologjike
...NjÃ« libÃ«r voluminoz mbi 500 faqje i njÃ«rit prej
kuadrove qÃ« bÃ«ri emÃ«r viteve tÃ« shkuara nÃ«
Lushnje. Libri i tij Ã«shtÃ« njÃ« minierÃ« informacionin.
Aty na jepet njÃ« pamje e gjere e zhvillimit tÃ« arsimit
dhe kulturÃ«s nÃ« harkun kohor 1912-1990. â€œArsimi
dhe Kultura nÃ« Myzeqeâ€ Ã«shtÃ« njÃ« kontribut i
spikatur nÃ« historiografinÃ« tonÃ«. Ã‹shtÃ«
shfrytÃ«zuar njÃ« material i pasur arkivor i cili nuk ka
lÃ«nÃ« nÃ« harrese hapat vendimtare qÃ« u hodhÃ«n
nÃ« arsimin parashkollor, fillor, shtatÃ«vjeÃ§ar e tÃ«
mesÃ«m qÃ« do tÃ« Ã§onin patjetÃ«r nÃ« ngritjen e
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horizontit shkencor e kulturor tÃ« rinisÃ« shkolloreâ€¦.
përmbledhje studimesh, artikujsh, intervistash dhe
komentesh
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe
Sigurimet shoqërore shtetërore
Klan
Amandamentet I-X për ligjën kushtetuese të Krahinës
socialiste autonome të Kosovës
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