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Kartolina e urimit 
 
Të dashur miq! 
 
Në radhë të parë dëshiroj që ky vit të jetë i mbarë për të 
gjithë ju, për familjet tuaja si dhe për njerëzit tuaj më të 
dashur. Qoftë ky një vit i mbarë edhe profesionalisht! 

 
Ky vit për ASSE-n është viti i aktiviteteve, ndër të cilat 
më të rëndësishmet janë konferenca e dytë e ASSE-s, e 
cila do të organizohet në bashkëpunim me Canadian 
Institute of Technology në Tiranë në datat 2-4 maj 2013 
si dhe Asambleja e Përgjithshme, e cila do të zhvillohet 
në një nga ditët e konferencës po në Tiranë.  
Ndërkohë që ASSE do të vazhdojë me aktivitetin e saj 
botues të përvitshëm të numrave të radhës të in 
esse:English Studies in Albania. Me këtë rast, ftoj të 
gjithë anëtarët e ASSE-s të sjellin ide për thirrjet e reja të 
numrave për vitin 2014 që t’i publikojmë sa më parë me 
qëllim që të marrim propozime sa më interesante.  
Duke ju uruar edhe një herë gëzuar me këtë kartolinë 
urimi. 
 
Me respekt,  
Armela  
 

Në këtë numër: 
 
Kartolina e urimit    1 

Konferenca e dytë e ASSE-s 
 
ASSE organizon konferencën e saj të dytë në 
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bashkëpunim me Canadian Institute of Technology në 
Tiranë në datat 2-4 maj 2013. Me këtë rast 
falënderojmë këtë institucion për bashkëpunimin si 
dhe kolegët Artur Jaupaj dhe Arjan Shumeli për 
mbështetjen e këtij aktiviteti. Është shumë e 
rëndësishme që tradita e mirë, tashme e nisur nga 
ASSE, të vazhdojë edhe më mirë duke formësuar 
profilin e kësaj shoqate në një shoqatë të denjë, me 
kërkesa dhe standarde në fushën e kërkimit të 
studimeve në gjuhën angleze. Me këtë rast 
falënderojmë të gjithë ata kolegë që kanë qenë 
gjithmonë mbështetës të misionit të ASSE-s. 
Tema e kësaj konference është “Nation, nationality, 
nationhood: What's in a name?”. Ftojmë të gjithë të 
interesuarit për temën e kësaj konference të aplikojnë 
duke dërguar propozimet e tyre në adresën e 
konferencës nation@assenglish.org brenda datës 31 
janar 2013. 
Për më shumë informacion, klikoni në 
http://www.assenglish.org/nation/. 
 

Lajme nga ESSE 
 
Siç jeni njoftuar edhe më parë, ESSE tashmë ka zyrtarisht një president të ri. Pas 
votimit që u krye në mbledhjen e bordit të ESSE-s në Stamboll në datat 3-4 
shtator 2013, presidente e shoqatës u zgjodh Prof. Liliane Louvel. Në garë për 
postin e presidentit të ESSE-s ishin dy zonja dhe profesoresha të nderuara, 
Profesor Emerita Liliane Louvel nga Universiteti i Poitiers, Francë dhe Prof. 
Marina Bondi, nga Universiteti i Modenës, Itali, kontributi i të cilave në kuadër 
të ESSE-s ka qenë mjaft  i madh. Të dyja zonjat kanë mbajtur poste të ndryshme 
drejtuese dhe administrative të rëndësishme në institucionet e tyre, në shoqatat 
kombëtare dhe në ESSE. 
Gjatë kësaj mbledhjeje u votua gjithashtu për editor-in e ri të The Messenger, 
newletter-it të ESSE-s. Kandidaturë e vetme në këtë garë ishte ajo e Prof. 
Hortensia Parlog, mikes së dashur të ASSE-s nga Universiteti i Timishoarës, 
Rumani. Prof. Parlog u zgjodh në këtë post me votim unanim. Prof. Parlog 
zëvendësoi në këtë post Prof. Marina Dossena, e cila ka bërë një punë të 
lavdërueshme me The Messenger.  
Po këtë vit, në mbledhjen e radhës së bordit të ESSE-s do të zgjidhen, sekretari 
dhe drejtori i ri i thesarit të shoqatës.  
Për më shumë të reja nga ESSE, ju lutem konsultoni vazhdimisht faqen e saj 
zyrtare, http://www.essenglish.org/.  
 

 

mailto:nation@assenglish.org
http://www.assenglish.org/nation/
http://www.essenglish.org/
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Kuotizacionet për 2013 
 
Njoftohen të gjithë anëtarët e ASSE-s duhet të shlyejnë detyrimin e tyre vjetor 
përkundrejt shoqatës brenda periudhës qershor 2013. Duke qenë se ky është një 
vit konference u mendua që afati për shlyerjen e këtij detyrimi të shtyhet deri në 
qershor nga shkurti i çdo viti që duhet të jetë normalisht. Është mirë që 
detyrimet vjetore të kryhen rregullisht dhe brenda afateve të caktuara, pasi më 
pas jemi të detyruar të kryejmë detyrimet përkatëse pranë ESSE-s për të përftuar 
anëtarësimin në të.  
Detajet do t’ju komunikohen të gjithë anëtarëve të ASSE-s me e-mail.  
 

 

Anëtarësime të reja 
Dëshirojmë t’ju kujtojmë të gjithë të interesuarve se procedurat e anëtarësimit 
në ASSE përcaktohen në nenet 4 dhe 5 të statutit të shoqatës. Më poshtë do të 
gjeni këto nene. 
 
Neni 4 – Anëtarësimi 
 
ASSE është shoqatë joqeveritare dhe jofitimprurëse e hapur për të gjithë ata 
kërkues, mësimdhënës, specialistë të studimeve të gjuhës angleze që punojnë në 
nivelin universitar në Shqipëri. Shoqata mirëpret gjithashtu të gjithë ata kërkues, 
mësues e specialistë ndërkombëtarë që punojnë dhe kontribuojnë për nxitjen e 
këtyre studimeve në Shqipëri. 
Anëtarët e shoqatës përbëhen nga dy kategori: 
Anëtarët e thjeshtë me të drejta dhe detyrime të plota: këtu bëjnë pjesë të gjithë 
ata studiues, kërkues, mësimdhënës të gjuhës angleze që operojnë në nivelin 
universitar përmes aktivitetit të tyre. 
Anëtarë nderi: këtu bëjnë pjesë të gjithë ata njerëz dhe personalitete me 
kontribute të veçanta në studimin e anglishtes në Shqipëri. Statusi i anëtarit të 
nderit propozohet nga Këshilli Drejtues i ASSE-s në bazë të kritereve të 
përcaktuara paraprakisht dhe miratohet në Mbledhjen e Përgjithshme. Anëtarët 
e nderit çlirohen nga detyrimi i kuotës së anëtarësimit dhe gëzojnë të njëjtat të 
drejta me anëtarët e thjeshtë të ASSE-s. 
 
Neni 5 – Procedura e anëtarësimit 
 
Çdokush me interesa profesionale e shkencore në studimet angleze që punon në 
nivelin universitar mund të aplikojë për tu anëtarësuar në ASSE. Për tu 
anëtarësuar, personat që dëshirojnë të bëjnë pjesë në ASSE duhet fillimisht të 
plotësojnë një formular elektronik, i cili përmban pyetje që verifikojnë statusin e 
aplikantit dhe provojnë njohjen e tij me statutin e ASSE-s. Të drejtën për 
miratimin e aplikimeve për anëtarësim e ka Këshilli Drejtues. Pas anëtarësimit, 
këta persona duhet të paguajnë kuotën vjetore të anëtarësimit dhe të 
regjistrohen në listën e anëtarëve. Përjashtohen nga kuota e anëtarësimit 
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anëtarët e nderit të shoqatës. 
 
in esse: English Studies in Albania 
 
Buletini i përvitshëm i ASSE-s in esse: English Studies in Albania po ecën në një 
rrugë të mbarë. Janë tashmë 4 numra të botuar nga ky buletin, dy për vitin 2010 
(Spring, Autumn) dhe dy për vitin 2011 (Spring, Autumn), me punime nga 
konferenca e parë e ASSE-s. Ndërkohë është duke u punuar për numrin e parë të 
2012 si dhe për numrin e dytë të 2012. Për numrin e dytë të 2012, tema është e lirë 
dhe përqendrohet tek situata e studimeve në gjuhën angleze. Tema e këtij numri 
është si vetë titulli i buletinit, “English Studies in Albania”. Ftojmë të gjithë 
anëtarët e ASSE-s të dërgojnë propozimet e tyre për këtë numër në 
armelap@assenglish.org. Kujtojmë se numrat e 2013 do të kenë punimet e 
konferencës së dytë të ASSE-s. 
Të dhënat për numrat e botuar të in esse: English Studies in Albania si dhe 
thirrjet e reja për dorëzim artikujsh do t’i gjeni në faqen 
http://www.assenglish.org/publications/.  

 

 
Ftesë për ide për thirrje të reja për in esse: English Studies in Albania 
(Spring, Autumun 2014) 
 
Të dashur miq! 
Është koha që të bëjmë planifikimin për thirrjet e reja për buletinin e ASSE-s. Me 
këtë rast ftoj të gjithë anëtarët që të sjellin idetë e tyre të shtjelluara në një 
paragraf (rreth 200-250 fjalë) për të përzgjedhur ato ide që duken më interesante 
për dy numrat e 2014 in esse: English Studies in Albania. 
Të gjitha propozimet  do të nisen në dokument Word në adresën 
armelap@assenglish.org. Pas afatit të dorëzimit të propozimeve, ato do të 
shqyrtohen nga bordi, i cili do të marrë vendimin se cilat propozime do të 
zhvillohen në thirrje për artikuj për numrat e 2014. 
Afati i dorëzimit të propozimeve: 31 mars 2013. 
Afati për shqyrtimin e propozimeve: 15 prill 2013. 

 

Call for papers 
 
 

                                                      
 

Nation, nationality, nationhood: What’s in a name? 
 

Second ASSE International Conference on British and American Studies 

 

mailto:armelap@assenglish.org
http://www.assenglish.org/publications/
mailto:armelap@assenglish.org
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organized in collaboration with the English School  
of Canadian Institute of Technology   

 
2-4 May 2013 

 
Call for papers  

 
Deadline for proposals: 31 January 2013 

 
One of the Nation of many nations, the smallest the same and the largest the same,… 
 

Song of Myself, Walt Whitman 
 

Often defined in terms of commonness of culture, language, history, ethnicity, 
religion and spirit, the terms nation, nationhood, nationality seem to have 
become distant at a time when globalization, multiculturalism, intercultural or 
cross-cultural communication define the way we live with respect to ourselves, 
the others and the environment on the whole. 
 
Although the terms are commonly used and defined by those who work in the 
field of Political Science, still they have been employed and have found 
expression in art, literature, history, sociology and many other social and 
cultural disciplines. The terms have usually become more emphatic in times of 
hardships for a country, especially during foreign invasion. Dulce et decorum est 
pro patria mori once summoned together people of different age and 
background to defend one’s country and culture.  
 
Despite this, this sense of commonness as defined above is hard to maintain in 
present day society, when social, economic, demographic, technological and 
other developments take place in an eye shut. The exchange of cultures, the 
erasure of borders and boundaries have given way to a globalized world in which 
all cultures negotiate. Thus, in the present society a new feeling of commonness 
appears to define nation, nationality and nationhood. 
 
We invite scholars to join us in the reconsideration of these concepts and hope 
to provide an intriguing ground for new perspectives and definitions of these 
concepts in the twenty-first century context.   
 
Some possible topics the conference aims at addressing include: 
 

• (Re)constructions of nationhood and national identity: past, present and  
future  

• Representations of nationhood in art, literature, history and the media 
• How do you respond to the principle “One nation, One state”? 
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• Utopia and dystopia: how different, how similar? 
• National identity, national minority, national stereotypes 
• Race, ethnicity, nationality, and language 
• Self and the Other in the present-day nation 
• Nationalism: how good, how bad? 
• Interacting cultures: Diversity and harmony 
• Disintegrating cultures:  victimization, oppression and racism  
• Theories of nation-building 
• National heroes, myths and legends: uphold or debunk? 
• Spatial and temporal representations of nation and nationality 

 
Papers are welcomed from but are not limited to: 

 
• British and Commonwealth Literature 
• American Literature 
• Literary Theory 
• Literary Criticism 
• Cultural Studies 
• Intercultural Communication 
• Communication Studies 
• Media Studies 
• Discourse Analysis 
• Pragmatics 
• Linguistics 
• Semiotics 
• Translation Studies 
• Applied Linguistics 

 
The conference language is English. Please send your abstracts (about 250 
words) for papers (20 min) as an MS word attachment to the following Email-
address by 31 January 2013: 
nation@assenglish.org  
 
Please follow the template to be found at http://www.assenglish.org/nation/cfp 
for the abstract submissions. 
 
A selection of papers will be published in the journal in esse: English Studies in 
Albania, Vol. 4, No. 1, 2. 
 
 
1st International Conference of the University of Banja Luka (BiH) in 
cooperation with De Montfort University (UK) 
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CELLS - CONFERENCE ON ENGLISH LANGUAGE AND LITERARY STUDIES 

GOING AGAINST THE GRAIN 
Contemporary Approaches to the Study of Language, Literature and Culture 

Banja Luka, 6 – 8 June 2013 
CALL FOR PAPERS 
 
The Department of English, at the Faculty of Philology, University of Banja Luka 
(Bosnia and Herzegovina) and the Department of English and Creative Writing, 
Faculty of Design, Arts and Humanities, De Montfort University (United 
Kingdom) are pleased to announce their first conference on English language and 
literary studies CELLS: Going against the Grain – Contemporary Approaches to the 
Study of Language, Literature and Culture. 
The aim of the conference is to provide an international forum for the exchange of 
ideas and experiences across the fields of English language and literary studies, 
with particular emphasis on cross-disciplinary and interdisciplinary issues raised in 
the fields of literature, culture, linguistics, translation studies and applied 
linguistics. Topics might include (but are not limited to): 
- contemporary approaches to the study of language, literature and culture; 
- traditional vs. new approaches to the study of language, literature and culture; 
- the migration of meaning across different languages; 
- human universals and cultural/linguistic difference; 
- the relationship between meaning, multiplicity of meaning and meaninglessness; 
- integration of languacultural and intercultural studies into existing FLT curricula. 
The official language of the conference is English. 
 
PLENARY SPEAKERS 
- Terry Eagleton (Distinguished Professor of English Literature, Lancaster 
University, UK) 
- Geoffrey K. Pullum (Brown University, Visiting Professor of Cognitive, Linguistic 
and Psychological Sciences & University of Edinburgh, Professor of General 
Linguistics) 
- Andy Mousley (Reader in Critical Theory and Renaissance Literature, De 
Montfort University, UK) 
 
SUBMISSION OF ABSTRACTS 
Please send an abstract of up to 300 words (MS Word 2003-2007) to the following 
e-mail address: cells@unibl.rs 
Abstracts should be anonymous containing only the name of the paper, the body 
of the abstract and references. 
Please send the following information in the body of the e-mail: 
(1) Title of the paper 
(2) Name of the author(s) 
(3) Affiliation of the author (s) 

mailto:cells@unibl.rs


 
 

8 
 

New: 2nd ASSE CONFERENCE 

(4) Key words 
(5) E-mail address 
(6) Bio note (no more than 100 words) 
 
IMPORTANT DATES 
20 December, 2012 Deadline for Submission of Abstracts 
15th January, 2013 Notification of Acceptance 
15th February, 2013 Registration 
  
CONFERENCE FEE 

The conference fee is 80 Euros. The fee includes: 
- conference pack 
- conference break refreshments 
- wine reception. 
For the participants from Bosnia and Herzegovina, the conference fee is 50 Euros. 
 
ACCOMMODATION 
Accommodation can be arranged by the organizers upon request. 
 
CONFERENCE WEBSITE 
All the details and important information can be found at the conference website. 
www.cellsbl.com (active from September 15th, 2012) 
A selection of papers will be published after the conference. 
 
CONTACT: 
E-mail: cells@unibl.rs 
 
 

http://www.cellsbl.com/
mailto:cells@unibl.rs

