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Јужнословенски филолог - 1986

Çështje të sistemit emëror të gjuhës shqipe
- Shaban Demiraj 1972

Basic, Intermediate and Advanced Grammar
and Composition In English-Albanian - Nam
H Nguyen 2018-04-12
it is an easy tool that teaches the rules of
sentences, noun, verbs, question mark,
adjectives, and adverbs; prepositions,
propositions, and pronoun pronouncements;
punctuation; possessives; and proofreading skills
for all communication. është një mjet i lehtë që
mëson rregullat e fjalive, fjalëve, foljeve,
pikëpyetje, mbiemra dhe adverb; paragjykimet,
propozimet dhe prononcimet; shenjat e
pikësimit; possessives; dhe shkathtësitë e
lektorimit për të gjithë komunikimin
Gjuha letrare shqipe për të gjithë - 1976

Studime mbi leksikun dhe mbi formimin e
fjalëve në gjuhën shqipe - Universiteti
Shtetëror i Tiranës. Sektori i Leksikologjisë e i
Leksikografisë 1972
International Bibliography of Periodical
Literature Covering All Fields of Knowledge
- Otto Zeller 1987
Studime gjuhësore: Kontribut për etimologjinë e
gjuhës shqipe (1. A-D. 2. Dh-K. 3. L-P. 4. Q-ZH) David Luka 2002
Shprehje popullore nga rrethi i Korçës Niko Mustaka 1989

Gjurmime albanologijike - 1988
Gjuhësi ballkanike - Shaban Demiraj 2004

Fjalor sinonimik i gjuhës shqipe - Ali Dhrimo
2002

Jazičen mozaik - Agim Poljoska 2001

Fjalor i gjuhës shqipe - Mehmet Elezi 2006

Perparimi - 1969

Probleme të zhvillimit të folklorit
bashkëkohor - 1980

Kontaktet gjuhësore në hapësirat ballkanike Olivera Jašar-Nasteva 1998

Fjalor i gjuhës së sotme shqipe - Androkli
Kostallari 1981

Studime filologjike - 1990
Dialektologjia shqiptare - 1974
Kokrra urtësie për gjuhën - Qemal Murati
2001
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Andon Zako-Çajupi - Gjergj Zheji 1969
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Kultura popullore - 1992

1975

Fjalor idiomatik shqip-maqedonisht - Qemal
Murati 2003

Bibliografia kombëtare e Republikës
Popullore të Shqipërisë - 1987

Studime etimologjike në fushë të shqipes Eqrem Çabej 1976

Bibliografia kombëtare e RPS të Shqipërisë
- 1990

Gjurmime albanologjike - 1988

Gjuha jonë - 2005

Wir sind die Deinen - Martin Camaj 2010
Mit dem Gedenkband "Wir sind die Deinen" fur
Martin Camaj (21.07.1925-12.03.1992), der von
1971 bis 1988 die erste Professur fur
Albanologie im deutschsprachigen Raum
innehatte, mochten 33 ehemalige Freunde,
Schuler, Kollegen und Kenner seines
literarischen und wissenschaftlichen Werkes ein
Zeichen ihrer personlichen und
wissenschaftlichen Verbundenheit setzen.Mehr
als eine einfache Widmung an diese zentrale
Figur der albanischen Exilliteratur und der
albanologischen Forschung in der zweiten Halfte
des letzten Jahrhunderts ist der von Bardhyl
Demiraj herausgegebene Gedenkband bestrebt,
den Kenntnisstand in verschiedenen Bereichen
der albanologischen Forschung darzustellen und
die Albanologie als komplexe Disziplin zu
prasentieren. Dabei werden denjenigen Fragen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, die den
Schwerpunkten im Wirkungsfeld des
Schriftstellers und Albanologen Martin Camaj
Rechnung tragen, darunter Albanische
Sprachwissenschaft und Literaturwissenschaft
und Volks- und Kulturgeschichte. Der Band
richtet sich an alle verwandten Disziplinen sowie
an alle Interessenten albanischer und
balkanischer Themenbereiche.
Fjalor i termave të gjuhësisë - Ferdinand Leka

Kërkime folklorike - Anton Çetta 1981
Leksikologjia shqipe - Jani Stefi 1970
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Bibliografia kombëtare e Republikës
Popullore të Shqiperisë - 1997
Fjalor anglisht-shqip - Ilo Stefanllari 1986
Ars Poetica Nr. 10-11, Gusht-Shtator 2008 - Ars
Poetica
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe - 1981
Nëntë Mollët E Omerit - Shefqet Sulmina
2014-09-28
Një poet gjen në fb të dashurën e tij të parë, që
në rininë e saj këpuste nga lëndina lule dhe i
hante. Vendos për ti dërguar lule... Poeti është i
martuar...dhe e dashura e rinisë së tij i bën dy
vjedhje. Kartën e kreditit dhe çelësin e makinës,
duke i blerë një varkë me të cilin ai duhej të
gjente për të një ishull. Në ishull gjejnë një
kamper... për poetin, vajzën dhe një libër...
Русско-албанский словарь - Tirana (Albania).
Instituti i shkencavet i R.P. të Shqipërisë 1954
Elbasani--enciklopedi - Kujtim Bevapi 2003
Dialektet dhe të folmet e shqiptarëve në
Maqedoni - Zeqir Kadriu 2002
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